
DNES nový aj staronový...DNES nový aj staronový...



Prioritou v tomto roku
bude výstavba chodníkov
Ešte koncom minulého roka sa ukazovalo, že rozpočet mesta bude oproti minuloročnému rozpočtu 
reštriktívnejší, predsa však poslanci na aprílovom rokovaní zastupiteľstva prijali prvé tohtoročné úpravy 
rozpočtu, ktoré oproti východiskovému rozpočtu vyznievajú pozitívnejšie. V príjmoch sa pôvodne ráta-
lo s rovnými dvoma miliónmi eur, ukazuje sa však, že reálne príjmy budú v skutočnosti o vyše 523 tisíc 

 (15,7 mil. Sk) vyššie. 
O nárast príjmov sa pričinil na jednej strane výsledok hospodárenia mesta v minulom roku vo výške 
viac ako 400 tisíc eur (12 mil. Sk), ale o 154 tisíc   (4,6 mil. Sk) vyšší výnos dane z príjmov územnej sa-
mosprávy sľubuje oproti pôvodnému odhadu aj vláda. Mesto tak bude tento rok hospodáriť s čiastkou 2 
523 334  (76 mil. Sk). 
Obyvatelia mesta zmeny v rozpočte pocítia najmä na nových investičných akciách. Poslanci podporili 
projekt rekonštrukcie južnej časti Námestia sv. Ignáca (350 tis. ; 10,5 mil. Sk), vybudovanie kanalizač-
nej prípojky pre futbalové šatne a priľahlé priestory (10 tis. ; 300 tis. Sk) a rekonštrukciu a budovanie 
chodníkov na Hlohovskej ceste (takmer 34 tis. ;  1 mil. Sk). Dočkajú sa aj obyvatelia Kopaníc, ktorí už 
dlhé roky žiadajú o vybudovanie chodníka zo strany železničnej trate medzi ulicami Jilemnického a 
Kraskovou. Aj keď v rozpočte je na tento účel vyhradených len necelých 4 tis.  (107 tis. Sk), na tvorbu 
chodníka by mali byť použité betónové prefabrikáty (kocky) z jestvujúceho chodníka na Hlohovskej ces-
te a kocky, ktoré sú uložené na dvore mestského úradu. Povrch chodníka na Hlohovskej ceste zasa bu-
de tvoriť dlažba, ktorá je dnes umiestnená na povrchu južnej časti námestia. Tú nahradí nová dlažba po-
čas spomínanej rekonštrukcie, na ktorú poslanci uvoľnili prebežne 350 tisíc . 
V pôvodnom pracovnom materiáli bol aj návrh na rekonštrukciu chodníkov v severovýchodnej (naj-
staršej) časti cintorína v hodnote 45 tis.  (1,36 mil. Sk), poslanci ale uznali za akútnejšie riešenie re-
konštrukcie alebo tvorby chodníkov priamo v meste. Predpokladá sa, že uvedené náklady nebudú také 
vysoké, ako s nimi predpokladá novelizovaný rozpočet, a tak sa možnosťou opravy chodníkov na mest-
skom cintoríne budú zaoberať po skončení už naplánovaných rekonštrukcií. Navyše, vedenie mesta aj 
zastupiteľstvo už dlhšie trápi ešte podstatnejšia otázka – vytvorenie chodníkov od železničnej stanice 
do centra mesta, čo si vyžaduje najmä bezpečnosť detí navštevujúcich základnú školu.
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J. Hladký

Nedostatky na námestí
opravujú už počas výstavby
Aj keď kladenie dlažby v parku na Námestí sv. Ignáca sa ešte ani neskončilo, realizátor stavby 
už teraz rieši prvé reklamácie zo strany mesta. Na problémy, ktorý súvisia s labilnými obrub-

níkmi ohraničujúcimi dlažbu, nedostatočným zhutňovaním povrchu pred kladením dlažby a 
napokon aj kladením dlažby tak, že pevne nedosadá na povrch podložia, upozorňovali 
poslanci už viac ráz a problém na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva otvoril posla-
nec R. Gergič znovu. O dva dni na to primátor mesta zvolal kontrolný deň a zúčastnili sa na 
ňom okrem poslancov R. Gergiča, J. Miku, P. Ondrigu a primátora aj zástupcovia firmy 
Staveko a stavebného dozoru. Priamo na mieste sa presvedčili o tom, že práce sa nevykonáva-
jú podľa technologického postupu a realizátora stavby aj stavebný dozor zaviazali dodržiava-
ním technologického postupu a opravou tých častí, ktoré už teraz možno hodnotiť ako rekla-
mácie. Ide aj o časť prác, ktoré firma dokončila ešte minulý rok a problematické miesta už aj 
priebežne opravujú. 
Projekt rekonštrukcie parku musí byť podľa zmluvy dokončený v auguste tohto roka, zdá sa 
však, že dokončený bude už v júli (dúfajme, že aj bez výraznejšieho dosahu na kvalitu prác). 
V súčasnosti sa postupne dokončieva stavebná časť, dodávateľ prác už do parku naváža hlinu 
do miest určených na ostrovčeky s parkovou zeleňou a ako posledný pribudne napokon aj par-
kový mobiliár (lavičky a pod.). Dnes ešte mesto rokuje o doriešení fontány, keďže sa vyskytli 
obavy, či bude funkčne spĺňať pôvodné predstavy. Zdá sa však, že drobnými technickými 
úpravami sa tento problém podarí vyriešiť.

(jh)
Foto: Kristína Vachanová

Pre horiacu fľašu evakuovali Kovošrot
Na ohlasovňu požiarov hasičskej stanice v Hlohovci bol vo štvrtok 3. marca nahlásený požiar 
propán-butánovej fľaše v objekte 
Kovošrotu v Leopoldove. Na miesto 
udalosti boli vyslaní traja príslušníci 
s technikou a tí po príjazde na mies-
to prieskumom zistili, že horí pro-
pán-bután unikajúci z poškodené-
ho ventilu fľaše. „Zamestnanci 
firmy boli už pred príchodom jed-
notky hasičského a záchranného 
zboru evakuovaní. Na lokalizáciu a 
následnú likvidáciu požiaru použili 
vysokotlakový prúd, po uhasení 
požiaru fľašu ochladzovali a kon-
trolovali termo-kamerou,” informo-
val nás Ivan Peťko, hovorca 
Krajského riaditeľstva HaZZ v 
Trnave. Po dostatočnom ochladení 
fľaše ventil uzavreli, aby nedochá-
dzalo k ďalšiemu úniku plynu a 
následnému požiaru. Škoda spôso-
bená požiarom bola vyčíslená na 
150 € a príčinou vzniku požiaru 
bola technická porucha ventilu tla-
kovej fľaše.

(jh; foto: KR HaZZ v Trnave)
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Na Vodohospodárske stavby, a. s., 
pribúdajú sť až nosti
Aktuálne o kanalizácii
Vo verejnej súťaži na realizáciu výkopových prác na tvorbu verejnej kanalizácie v 
Leopoldove a Červeníku zvíťazila firma Vodohospodárske stavby, a. s., ktorá neskôr začala 
práce zadávať aj firme Zempres. Podľa dohody víťaz konania mal realizovať kanalizáciu v 
Červeníku a na leopoldovských Kopaniciach a firma Zempres mala dokončiť leopoldovskú 
2. etapu.
Už v období, keď firma Vodohospodárske stavby vykonávala prácu v Červeníku, vedenie 
mesta registrovalo od červeníckej samosprávy ponosy na kvalitu prác vykonávaných touto 
firmou a onedlho sa o tom začali presviedčať aj sami Leopoldovčania. Zásadným problé-
mom je to, že výkopy pracovníci firmy nezasýpajú štrkom, ale hlinou (prípadne zmesou hli-
ny a štrku) a štrk ukladajú len na povrch zásypovej vrstvy. Vrstvu tohto materiálu, ktorým pri-
krývajú výkopovú ryhu, navyše nehutnia alebo hutnia len nepostačujúco. „Upozorňujem, 
že nedodržiavanie technologického postupu pri zasýpaní výkopov bude mať závažný do-
sah na komunikácie po vykonaní spätných úprav. Istotne sa budú prepadávať. Tým vzniknú 
škody nielen pre TAVOS, ale tiež pre mesto a jeho obyvateľov. Aké škody na verejnej mien-
ke obyvateľov vznikajú už teraz, si netrúfam odhadnúť,” apeloval listom na generálneho ria-
diteľa Trnavskej vodárenskej spoločnosti M. Gálika primátor mesta M. Gavorník ešte v de-
cembri minulého roka. Tieto nedostatky vyčitoval niekoľko ráz aj vedúcemu stavby a na 
kontrolných dňoch aj pracovníkom firmy Vodohospodárske stavby. Veľmi nepomohlo ani 
to, že zo zasypaných výkopov odobrali vzorky, ktoré firmu usvedčovali, že nedodržiava 
technologický postup, a odovzdali ich stavebnému dozoru a námestníkovi generálneho ria-
diteľa. Na nátlak vedenia mesta sa o situácii na mieste presvedčil aj námestník generálneho 
riaditeľa TAVOS-u a po komplikovanom stretnutí najvyšších predstaviteľov TAVOS-u, 
Vodohospodárskych stavieb, stavebného dozoru a mesta sa situácia o čosi zlepšila, aj keď 
obyvatelia Kopaníc upozorňujú, že aj v mesiacoch marec a apríl výkopové ryhy v niekto-
rých úsekoch naďalej zasýpali len hlinou a vrstvu štrku a hliny ukladali až na povrch. 

Sťažujú sa aj občania
Ďalšiu šťažnosť priamo vedeniu TAVOS-u adresovalo koncom marca sedemdesiat obyvate-
ľov Jilemnického ulice. Upozorňovali na to, že ulica bola od januára do marca tri razy roz-
kopaná, poškodenia ulice sú navyše v takom rozsahu, ako sa to nestalo pri výstavbe kanali-
zácie v žiadnej inej lokalite v meste. V liste požadovali zabezpečenie komplexného pri-
navrátenia ulice do stavu pred rozkopávkami (nielen asfaltového povrchu, ale aj dlažieb, 
trávnikov a prístupových ciest pred domy). Od TAVOS-u požadovali, aby delegoval svoho 
zástupcu, ktorý sa príde presvedčiť o rozsahu poškodení ulice a zaznamená jestvujúci stav. 
Sťažujú sa aj občania iných ulíc – Piešťanskej, Kukučínovej a pod., aj keď svoje ponosy adre-
sujú skôr mestu. Na stavby, ktoré realizovala firma Zempres, neboli zaregistrované žiadne 
sťažnosti. O neprieznivej situácii na Jilemnického ulici informoval generálneho riaditeľa 
TAVOS-u v osobnom liste aj primátor mesta.

Bude aj na kvalitné spätné úpravy?
V týchto dňoch sa už dokončievajú posledné úseky kanalizácie mesta na Holubyho ulici. 
Odkanalizovanie Leopoldova s Červeníkom aj s kolaudáciou mali byť ukončené v máji. 
Daktoré objektívne skutočnosti, napríklad dlhotrvajúce intenzívne dažde na jeseň minulé-
ho roka a s nimi súvisiaci vysoký stĺpec spodnej vody spôsobili, že práce meškali, aj keď do-

dávateľ sa tento problém usiloval 
riešiť napríklad odčerpávaním vo-
dy z výkopov (aj tu vznikli prob-
lémy: dodávateľ prác vodu od-
čerpávanú z výkopov prečerpá-
val do jestvujúcej kanalizácie, čo 
v čistiarni odpadových vôd spô-
sobovalo problémy; potom zasa 
vodu prečerpávali do vsakova-
čiek, čím sa upchali, a mesto žia-
da dodávateľa o ich vyčistenie a 
prinavrátenie do pôvodného sta-
vu). Dodávateľ teda komunikuje 
s ministerstvom s úsilím vydobyť 
posunutie dátumu ukončenia 
prác. Zástupcovia realizátora 
stavby však avizovali, že pre zvý-
šené náklady, ktoré mu spôsobilo 
odčerpávanie spodných vôd vo 
výkopových ryhách, nebude mať 
asi dostatok financií na adekvát-
ne dokončenie priebežne usku-
točňovaných spätných úprav. 
„Pre nás je táto otázka dôležitá aj 
preto, že v súvislosti so spätnými 
úpravami po kladení kanalizácie 
na námestí a nami financovanou 
úpravou námestia sa teraz rozho-
duje, koľko by v rámci spätných 
úprav mal zaplatiť dodávateľ 
prác a koľko mesto. Podľa pô-
vodného projektu by dodávateľa 
vyšli spätné úpravy na tomto úse-
ku 700 – 800 tisíc korún (23 – 27 
tis. eur). Preinvestovanie tejto 
čiastky od dodávateľa aj očaká-
vame. Zároveň vylučujem mož-
nosť, aby mesto platilo za spätné 
úpravy zo svojho rozpočtu, keď 
spätné úpravy dodávateľ prác mu-
sí podľa zmluvy zrealizovať a fi-
nancie na ne dostal zahrnuté v 
rozpočte na realizáciu diela,” vy-
svetľuje primátor mesta M. 
Gavorník.

(jh)
Foto: Mária Moravčíková
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Opäť preplatíme za čierne skládky?
Keď vedenie mesta v minulom volebnom období zrušilo polatky občanov mesta za ulože-
nie odpadu v zbernom dvore aj za cenu väčšieho zaťaženia mestskej pokladne, malo o 
predpokladanom dôsledku jasnú predstavu – obmedzí sa počet smetísk, teda nelegálnych 
skládok, na druhej strane sa ušetria aj peniaze za ich likvidáciu. 
Táto logika aj istý čas vydržala, no zdá sa, že ani toto riešenie podaktorým obyvateľom mes-
ta dostatočne nevyhovuje a znovu zakladajú nové skládky – či už pri bývalom hasičskom 
bazéne pri železničnej stanici, pri Prechodnom, ceste k Štrkovke, záhradkárskej osade a in-
de. Ktovie... možno by aspoň troška uspokojil predpoklad, že to robia cudzí, 
Neleopoldovčania, žiaľ, opak bude asi pravdou, keďže skládky vznikajú na chronicky 
dobre známych a tých istých miestach. Ich autormi sú možno obyvatelia, ktorým sa zberňa 
zdá byť ďaleko, alebo tí, ktorým je jednoducho jedno, že okolo skládky budú možno aj den-
nodenne prechádzať, a je im možno jedno aj to, že predsa len sa v odpade nájde čosi, čo 
ich usvedčí, a nevyhnú sa nemalej pokute... V každom prípade skládku bude musieť ktosi 
odpratať. Bude to práve mesto a urobí to z peňazí, ktoré mohli nájsť užitočnejší cieľ... 
Mohol sa z nich kúpiť a na Hlohovskú alebo Piešťanskú cestu alebo námestie osadiť napr. 
merač rýchlosti alebo výraznejšie pomôcť daktorej spoločenskej oragnizácii v meste, opra-
viť vandalmi zdemolovaný kríž na starom cintoríne... Na upratovanie po jednotlivcoch 
doplácajú všetci.

Priplácame si všetci – načo ešte viac?
Za zber a likvidáciu komunálneho odpadu mesto v tomto roku očakáva z poplatkov obča-
nov príjem 100 tisíc eur (3 mil. korún). Aj bez toho, aby sa rátalo s likvidáciou čiernych sklá-
dok, mesto v minulom roku v konečnom dôsledku za zber a likvidáciu odpadu zaplatilo tak-
mer raz toľko, teda spolu 175 002 € (5,25 mil. Sk; suma zahrnuje náklady za pravidelný 
zber odpadu v meste a za zber v zbernom dvore). V minulom roku sme vyprodukovali mož-
no až neuveriteľných 2387,47 ton odpadu, čo na jedného obyvateľa predstavuje 0,59 tony 
odpadu za rok.

Čo a za koľko
Za vývoz 1 kontajnera s komunálnym odpadom na hlohovskú skládku na Vlčích horách 
mesto platí 58,2 eura a za jeho uloženie 37,6 € (za uloženie drobného stavebného odpadu 

3,98 €). Vývoz kontajnera s biologicky rozložiteľným 
odpadom na skládku do Maduníc mesto stojí 39,79 
eura, uskladnenie 12 eur. Zber PET fliaš realizuje mesto 
na vlastné náklady a vlastnými silami, vývoz a ďalšiu 
recykláciu uskutočňuje firma Marius Pedersen.

Štatistika odpadov (2010; v tonách):
komunálny odpad: 1438,2 (z toho v pravidelnom 
„smetiakovom" zbere 959,24 t; zostatok tvorí komunál-
ny odpad expedovaný zo zberného dvora); biologický 
rozložiteľný odpad: 124,8; drobné stavebné odpady: 
669,46; kovy: 3,21; sklo: 40,96; plasty: 4,3; obaly z plas-
tov: 16,9; papier a lepenka: 66,41; obaly z papiera a 
lepenky: 14,45; nebezpečný odpad: 8,96.
Zo zberného dvora mesto vyviezlo minulý rok 418 kon-
tajnerov s odpadom, čo predstavuje takmer dva kontaj-
nery v každý pracovný deň. Očakáva sa, že aj v tomto 
roku mesto bude za zber a likvidáciu odpadu doplácať 
čiastkou 51 až 75 tisíc eur (1,53 – 2,25 mil. korún), a v 
tejto sume ešte nie sú zarátané náklady na likvidáciu 
čiernych skládok...

Text a foto: Juraj Hladký

Poslanci z finančnej komisie predložili mestskému 
zastupiteľstvu na posúdenie návrh, ktorým sa má zjed-
noznačniť výška nájomného a tvorby fondu opráv v 
bytových domoch na Nádražnej a Gojdičovej ulici. 
Podľa jednohlasne prijatého návrhu sa teda mení spô-
sob (nie výška) vyberania poplatkov, a to tak, že mesač-
ne obyvatelia 38-bytového domu na Rázusovej ulici 

2budú platiť nájomné 1,90 € za 1 m  a poplatok do fondu 
opráv vo výške 0,25 € za 1 m . Obyvatelia 55-bytového 
domu na Gojdičovej ulici budú platiť 1,46 € za 1 m  a 
do fondu opráv budú takisto odvádzať čiastku 0,25 € za 
1 m . Presné vyšpecifikovanie bolo nevyhnutné najmä 
kvôli samému fondu opráv – touto úpravou sa napríklad 
v tomto roku vytvorí na fond opráv bytovky na 
Gojdičovej ulici rezerva 5323 eur a na Rázusovej ulici 
3591 €, keďže fond opráv  bytovky na Rázusovej ulici 
bol doteraz rozpočtovo poddimenzovaný. Poplatok za 
správu bytov je v obidvoch prípadoch rovnaký – 4,98 € 
za jeden byt. Výška nájomného je rozdielna, keďže do 
jej výpočtu sa zaratúva splátka úveru, poistenie budovy 
a pod.

(jh)
Foto V. Moravčík
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(jh)
Foto V. Moravčík
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V súvislosti s dokončievaním kanalizačného systému a očakávaným napájaním sa leopoldov-
ských aj červeníckych domácností do čistiaceho systému ústavnej čistiarne sa stretli v polovi-
ci apríla primátor mesta a riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon 
väzby v Leopoldove. Na stretnutí sa opäť otvorila aj otázka podpísania zmluvy o užívaní die-
la, ktorá má zavŕšiť projekty rekonštrukcie čistiarne a kanalizácie mesta.
Problematikou sa vedenie mesta zaoberalo aj v minulom volebnom období či už v rámci via-
cerých rokovaní primátora s vedením ÚVTOS a ÚVV alebo generálnym riaditeľstvom Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, ale takisto aj v rámci mestského zastupiteľstva. V hre je totiž 28 
miliónov korún (takmer 930 tis. €), ktoré mesto do rekonštrukcie a rozšírenia ústavnej čistiar-
ne investovalo v minulých obdobiach, a podpisom spomínanej zmluvy by sa tento majetok 
previedol do vlastníctva štátu (resp. ústavu). Podľa vyjadrenia primátora mesta zákon však 
nepovoľuje do majetku inej strany previesť majetok mesta, a už vôbec nie majetok, ktorý nie 
je vysporiadaný a stále je zaťažený splácaním. Sprievodných problémov je však viacero: aj 
keď je zrekonštruovaná čistiareň kapacitne projektovaná pre potreby 10 tisíc obyvateľov, 
vedenie ústavu upozorňuje, že nebude schopné čistiť odpadové vody takéhoto množstva 
klientov, ba zahrávalo sa spočiatku aj s myšlienkou vynechať Červeník z možnosti pripojenia 
sa na ústavnú čistiareň. V minulosti vedenie ústavu mestu navrhovalo možnosť dofinancova-
nia ďalších investícií, ktoré by problém mohli vyriešiť zvýšením výkonnosti jestvujúcej tech-
nológie. Vedenie mesta však argumentuje pôvodným projektom, ktorý mal kapacitne pokryť 
všetkých klientov, nevidí preto dôvod na podobné riešenia a vylučuje aj ďalšie financovanie 
majetku, ktorý nemá vo svojom vlastníctve. „Keby sme mali tých 28 miliónov, čo mesto 
postupne investovalo do modernizácie ústavnej čistiarne, asi by sme za ne dokázali postaviť 
novú čistiareň pre Leopoldov aj Červeník a po desiatich rokoch by sa nám investícia možno aj 
vrátila,” vysvetľuje primátor mesta M. Gavorník. Nevylučuje ani to, že o oprávnenosti náro-
kov obidvoch strán bude musieť napokon rozhodnúť súd. 
Aj keď vedenie ÚVTOS a ÚVV žiada prepísanie majetku mesta vo výške vyše 900 tisíc eur (in-
vestícií mesta v ústavnej ČOV) do svojho vlastníctva, mesto, zdá sa, z takéhoto obchodu 
nemá žiadnu výhodu – napríklad ani len zníženou cenou za čistenie. Ba práve naopak, za 
čistenie odpadových vôd v čistiarni, na ktorú sme prispeli 28 miliónmi, faktúruje ústav viac, 
ako by faktúrovalo mesto Hlohovec za vyčistenie rovnakého množstva odpadových vôd, ak 
by sme sa k ich čistiarni pripojili. „V tejto súvislosti nás už aj oslovil primátor Hlohovca. Ak by 
sme sa rozhodli, že budeme chcieť čistiť v Hlohovci, umožní nám to. Je to však krajné rieše-
nie. Situáciu ešte stále chceme riešiť predovšetkým v spolupráci s ústavom tak, aby sa situácia 
znormalizovala aj právne a aby čistiareň mohla regulárne slúžiť na ten účel, pre ktorý sa 
modernizovala aj z mestských peňazí. Ale na druhej strane takéto radikálne riešenie vylúčiť 
ani nemôžeme. Ďalšou možnosťou je výstavba novej mestskej čistiarne odpadových vôd na 
mieste pôvodnej mestskej čistiarne. O tejto téme sme sa radili aj s predstaviteľmi TAVOS-u a 
môžem potvrdiť, že aj takéto riešenie je možné, samozrejme, bez finančnej spoluúčasti 
mesta,” dodáva primátor Leopoldova, ktorý si zatiaľ chce počkať, či pripájanie sa jednotli-
vých kanalizačných vetiev Leopoldova a Červeníka od mája do júla bude spôsobovať v čis-
tiarni technické problémy.

(juh)

Zomrel Š tefan Polač ikZomrel Š tefan Polač ik
Vo veku 87 rokov zomrel 5. marca 2011 Štefan Polačik, ktorý 
v období prideľovania štatútu mesta Leopoldovu stál na jeho 
čele ako predseda miestneho národného výboru. 
Narodil sa 20. decembra 1923 v Dolnom Trhovišti. 
Pochádzal z mnohodetnej rodiny s 12 súrodencami. Počas 
druhej svetovej vojny sa zúčastnil na protifašistickom odboji 
aj v rámci Slovenského národného povstania. Od roku 1949 
pracoval na rôznych funkciách v rezorte ministerstva vnútra 
v rôznych mestách, naposledy v tunajšom nápravnovýchov-
nom ústave, kde sa prepracoval až do riadiacich zložiek. V 
roku 1960 bol zvolený za predsedu MNV. Túto funkciu vyko-
nával až do konca roku 1971, vzápätí, až do roku 1985, pôso-
bil vo funkcii podpredsedu mestského národného výboru. V 
roku 1989 odišiel do dôchodku.
„Obdobie rokov 1960 až 1985, keď Š. Polačik pôsobil na 
MNV, resp. MsNV, nebolo jednoduchým obdobím. Bolo to obdobie vstupu sovietskych vojsk 
na naše územie v auguste 1968, bolo to obdobie normalizácie, ako i vytvorenia  ČSSR na fede-
ratívnych základoch v roku 1969, a bolo to tiež obdobie vzniku Slovenskej socialistickej 
republiky ako súčasti ČSSR. Bolo to však aj obdobie, keď dňa 30. 1. 1971 získala obec 
Leopoldov štatút mesta,” uviedol zložitosť obdobia pre vtedajších funkcionárov v samospráve 
v smútočnom príhovore primátor mesta M. Gavorník.
V čase udeľovania štatútu mesta obci Leopoldov v roku 1971 bol Š. Polačik predsedom miest-
neho a od 30. januára 1971 predsedom už mestského národného výboru. Osobne spolu s ďal-
šími funkcionármi, občanmi a rodákmi sa zaslúžil o to, že Leopoldov získal štatút mesta. Šte-
fan Polačik bol dlhoročným aktívnym členom Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov. Výrazne sa zaslúžil o to, že na Gucmanovej ulici stojí pamätník leopoldovského rodáka, 
letca Jarolíma Gucmana, ktorý ako pilot zahynul v bojoch o Ostravu. Na začiatku 80. rokov 
stál pri zrode osláv SNP v našom meste.

Na základe zhodnotenia 
činnosti Štefana Polačika 
v uvedenom období v 
meste Leopoldov za 
výrazné zásluhy na udele-
ní štatútu mesta obci 
Leopoldov mu 15. januára 
2001, teda presne pred 10 
rokmi, Mestská rada a 
Mestské zastupiteľstvo v 
Leopol-dove udelili Cenu 
mesta Leopoldov.
Verejnosť sa so Štefanom 
Polačikom rozlúčila 9. 
marca na Mestskom cinto-
ríne v Leopoldove.

(jh)
Foto: archív MsÚ

Primátor nevyluč uje:
„ Kvôli č istiarni hrozí spor.”
Primátor nevyluč uje:
„ Kvôli č istiarni hrozí spor.”
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Medzi Leopoldovom a 
Hlohovcom postavia 
hypermarket
Obavy sú z kolapsu dopravy
O možnosti výstavby nákupného centra me-
dzi Leopoldovom a Hlohovcom sa hovorilo 
už pred niekoľkými rokmi a na konci minu-
lého roka spoločnosť Ardis zo Žiaru nad 
Hronom predložila Mestskému úradu v 
Leopoldove na vyjadrenie urbanistickú štú-
diu zamýšľaného obchodného centra, keď-
že nový obchodný areál svojím okrajom za-
sahuje aj do leopoldovského katastrálneho 
územia. Z vyjadrenia všetkých zaintereso-
vaných sa zdá, že projekt výstavby má zele-
nú a v lokalitách Kozí vrch a Paradajs me-
dzi šulekovským kruhovým objazdom po ľa-

Pri Leopoldove sa dva vej strane a protipovodňovým valom pri 
Hlohovci by investor do konca tohto roka razy strieľalo
mal začať s terénnymi prácami a následne Krátko pred 6. hodinou ráno v nedeľu 20. 
aj s výstavbou.marca pristúpil so zbraňou v ruke k poklad-
Prevádzkový areál obchodného centra níčke na šulekovskej čerpacej stanici iba 
Ardis sa bude rozprestierať na ploche 2,9 20-ročný Hlohovčan, ktorý od obsluhy sta-
hektára s komplexnou administratívno-nice žiadal peniaze. Keď mu pracovníčka 
-prevádzkovou vybavenosťou a životnosť vydala osemsto eur, rozutekal sa do suse-
stavby sa za bežných okolností predpokla-diaceho poľa. Krátko po prepadnutí čerpa-
dá minimálne na 50 rokov. Projekt rátacej stanice prišli na miesto činu príslušníci 
s tým, že obyvatelia regiónu tu nájdu pre-polície a mladíka utekajú-ceho cez pole za-
dajne potravín, drogisitického tovaru, domá-čali prenasledovať. Policajti pri vzájomnej 
cich potrieb, elektroniky a textilu. V predaj-prestrelke mladého muža zasiahli a pácha-
ni má byť zabezpečený aj pultový predaj ba-teľ napokon aj na mieste skonal.
líčkového mäsa, lahôdok a sortimentu Tento incident bol v marci už druhou uda-
vlastnej pekárne. Investor navrhuje predaj-losťou, keď situáciu museli policajti riešiť 
ňu riešiť rozdelením do niekoľkých zón. V strelnou zbraňou. V stredu 2. marca totiž po-
prvej bude umiestnená samoobslužná pre-licajti pri Leopoldove naháňali podozrivý 
dajňa potravín. Táto časť bude umiestnená červený favorit. Po viacerých neúspšených 
najďalej od vchodu, zároveň však najbližšie výzvach, aby osádka vozidlo odstavila, sa 
k pokladniam. Oproti pokladniam budú si-pokúsili unikajúce auto zastaviť. Vodič uni-
tuované lahôdky, mäsiarstvo a pekáreň s kajúceho automobilu bránil kľučkovaním 
predajom cez pult. Druhá zóna predstavuje po ceste policajnému autu, aby ho predišlo, 
samooblužnú predajňu domácich potrieb, čím ohrozoval aj iných vodičov. Po viace-
drogistického tovaru, kníh, hudobnín a hra-rých výzvach polícia napokon použila na 
čiek. Tretia zóna bude umiestnená najbliž-zastavenie auta dva varovné výstrely, ďal-
šie k vchodu a pôjde o samo-obslužnú pre-ších šesť policajti zacielili na zadnú časť au-
dajňu textilu a elektra. V časti prenajíma-ta a pneumatiky.
ných priestorov sa ráta aj s jedálňou, resp. (jh)
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fastfoodom. Priestory budú riešené ako jed- existujúceho kruhového objazdu. 
no až dvojpodlažné budovy. V návrhu zámeru sa uvádza, že v dotknu-
Možnosť parkovania podľa projektovej do- tom území nie sú v súčasnosti známe a evi-
kumentácie bude zabezpečovať priľahlé par- dované žiadne archeologické náleziská. 
kovisko s 270 parkovacími miestami pre Hoci v súčasnosti lokalita, kde centrum vy-
osobné automobily a novou čerpacou stani- rastie, je porastená sčasti trávnatým poras-
cou pohonných hmôt. Celkové náklady na tom a sčasti sa využíva ako pole, jej okraj 
vybudovanie obchodného centra investor má za sebou už zaujímavú stavebnú histó-
odhaduje na 6,7 milióna eur (201 miliónov riu. Už v čase dokončievania pevnosti asi 
Sk), pričom stavebná časť ho vyjde na 3 mili- dvesto metrov severozápadne od lokality, 
óny eur. kde má vyrásť obchodné centrum, stála ma-
Počas výstavby centra tu nájdu prácu za- lá pevnôstka Kastel, ktorá sa nazývala aj 
mestnanci dodávateľských firiem a v jestvu- Souchesov val (podľa maršala Louisa 
júcom centre by sa malo zamestnať 170 pra- Raduita de Souches, veliteľa cisárskych voj-
covníkov z bezprostredného okolia, z toho sk na Morave, ktorého pravedpodobne cisár 
120 žien a 50 mužov. Spolu sa ráta so 122 poveril dohliadaním na výstavbu leopol-
stabilnými zamestnancami (90 žien a 32 dovskej pevnosti). Pevnôstka mala za úlohu 
mužov), ostatné pracovné pozície obsadia strážiť stavidlá a systém regulovania vody 
brigádnici a učni. vo vodnej priekope a v kanáloch okolo pev-
Nakladanie s odpadmi a odpadovými voda- nosti. Po jej opustení na jej základoch vy-
mi spoločnosť štandardne rieši so zmluvný- rástol erdődyovský majer, ktorý spomína aj 
mi partnermi a nepredpokladá sa zvýšenie Alojz Medňanský vo svojom reportážnom 
zaťaženosti životného prostredia v lokalite. cestopise Malebná cesta dolu Váhom 
Aj v súvislosti s tlmením negatívnych vply- (1844). Po jeho požiari pred polovicou 19. 
vov automobilizmu projekt  v bezprostred- storočia použiteľný stavebný materiál z ru-
nom susedstve s lokalitou ráta s výsadbou moviska použili pri prestavbe leopoldov-
celoročne zelených kríkov, ihličnanov a za- skej pevnosti na väznicu. Podnes možno v 
kladaním trávnikov. lokalite nájsť zvyšky tehál či črepov z nádob 
Azda najväčší dosah bude mať výstavba na a kovové súčasti vybavenia. Pri začiatku pô-
aj tak pomerne komplikovanú dopravnú si- vodného dreveného hlohovského mosta za-
tuáciu medzi Leopoldovom a Hlohovcom, sa stál domček, kde bez prestávky vykoná-
keďže do roku 2020 sa neráta s vybudova- vali službu strážne hliadky.

J. Hladkýním preložky štátnej cesty a odklonením 
tranzitnej dopravy. Predpokladá sa, že v ča-
se dopravnej špičky za hodinu prejde v sme-
re Hlohovec – Leopoldov 820 vozidiel (ďal-
ších 196 k obchodnému centru), v smere 
Leopoldov – Hlohovec takisto 820 vo-
zidiel (ďalších 85 k centru). 
Spočiatku sa bude prí-
jazd k obchodnému 
centru riesiť odbo-
čovacím a zaraďo-
vacím pruhom na 
jestvujúcej štátnej 
ceste, neskôr 
sa pripojí štvr-
tý výjazd z 

Z
ČÁK

RO
LI



Medzi Leopoldovom a 
Hlohovcom postavia 
hypermarket
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mal začať s terénnymi prácami a následne Krátko pred 6. hodinou ráno v nedeľu 20. 
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V máji a júni sa uskutoční 
sčítanie obyvateľov
Zúčastniť sa na ňom musí každý
Sčítanie ľudí malo pre panovníka významnú 
ekonomickú a informačnú hodnotu už v sta-
roveku. Umožňovalo mu premýšľať naprí-
klad o daňových úpravách či pomáhalo mu 
v rozhodovaní o svojich dobyvačných ambí-
ciách alebo prípadných obranných takti-
kách. Už pred piatimi tisíckami rokov pou-
žívali jednoduchý registratúrny systém 
Babilončania, ale informácie o sčítaní ľudu 
sa nám zachovali aj z iných vyspelých sta-
rovekých civilizácií. Napokon, priame sve-
dectvo o ňom podáva aj Biblia.
Sčítanie ľudu sa pravdepodobne vykonáva-
lo aj na našom území už v stredoveku a 
možno ho teda oprávnene považovať za naj-
starší druh štatistiky. Podobnú funkciu mali 
v novších dejinách aj tzv. urbáre, prostred-

navštívi sčítací komisár, vysvetlí spôsob vypĺ-
níctvom ktorých šľachta zisťovala stav svo-

ňania dotazníkov a na požiadanie obyvate-
jich majetkov, resp. osád, ktoré jej patrili (na-

ľovi aj pomôže s jeho vypĺňaním. Na vypl-
príklad zachovali sa urbáre hlohovského 

nenie bude mať obyvateľ čas dva-tri dni 
panstva už od r. 1591). Rozvoj hospodár-

(podľa dohody s komisárom) a vyplnený si 
skeho života postupne začal prestupovať 

ho príde vyzdvihnúť komisár. Kto požiada 
hranice jednotlivých panstiev a panovník 

komisára o možnosť elektronického vyplne-
mal prirodzenú potrebu zrealizovať plošné 

nia dotazníkov, dostane k dispozícii osobný 
sčítanie obyvateľstva. Osobitne dobré pod-

čip, ktorý mu umožní zisťované informácie 
mienky na to boli po nástupne absolutizmu, 

podať elektronicky.
keď panovníkov dvor si kompetenčne 

V Leopoldove bude pôsobiť 11 sčítacích 
„prilepšil”. V Európe k lastovičkám ploš-

komisárov (sú medzi nimi aj pracovníčky 
ných sčítaní patria sčítania vo Franúzsku a 

mestského úradu) a dvaja náhradníci. 
na začiatku 18. storočia známa revízia duší 

Každý z nich bude mať preukaz sčítacieho 
v Rusku za vlády Petra Veľkého. Súpisy v 

komisára opatrený mestskou pečiatkou. 
Uhorsku sa začali v roku 1784 a opakovali 

Komisári sú viazaní mlčanlivosťou o infor-
sa v dvojročných obdobiach. Súčasné sčíta-

máciách, s ktorými prídu do kontaktu, a 
nia v dnešnej informačnej spoločnosti 

teda obyvatelia sa nemusia obávať zneužitia 
poskytujú nenahraditeľné demografické úda-

informácií. Zber vyplnených sčítacích listín 
je, ktoré v mnohých oblastiach odzrkadľujú 

sa uskutoční v dňoch 21.5. – 6.6., ten, kto 
stav a vývinové trendy spoločnosti a jed-

uprednostní elektornickú formu podávania 
notlivých regiónov a umožňujú tak správne 

informácií, si musí túto povinnosť splniť od 
smerovať aktivity v budúcnosti – či už z hľa-

21. do 29. mája. Odbornou aj organizač-
diska štátu alebo regiónov.

nou gestorkou sčítania obyvateľov v našom 
Formulár môžete podať aj elektronicky

meste je prednostka MsÚ Ing. Zuzana 
Tohtoročné sčítanie sa bude uskutočňovať 

Pelzlová.
nariadením vlády od 13. mája do 6. júna 

V listine s označením A sa budú zisťovať 
2011. V tomto období každú domácnosť 

údaje o obyvateľoch – počnúc miestom trva-

Veronika Čierna – Bernolákova, Holubyho, lého pobytu či dátumom narodenia a rodin-
Hurbanova ul, časť Piešťanskej cesty a časť ným stavom, nasledujú informácie o rodine, 
Nám. sv. Ignácazamestnaní, postavení respondenta v ňom a 

o jeho ekonomickej aktivite, o dosiahnutom Náhradníci: Gabriela Halásová, Ingrid 
vzdelaní, náboženskom vyznaní, ale naprí- Mrázová

(red.)klad aj o počítačovej či internetovej gramot-
nosti. V druhej časti sa zisťuje rozloha a Úspešný dokument
vybavenosť bytu, v tretej informácie o 

o našom mestedome. Časť B je venovaná podrobnejším 
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s údajom o byte a časť C údajom o dome. 
Trnavským osvetovým strediskom v Trnave Obyvatelia rodinných domov budú vypĺňať 
pripravili aj tento rok krajskú prehliadku fil-časť B aj C. V prípade akýchkoľvek nejas-
movej tvorby a videotvorby Cineama 2011. ností občanom poradia sčítací komisári.
Prehliadka celoštátnej postupovej súťaže a Keďže podobné hromadné kontaktné aktivi-
prehliadky amatérskej filmovej tvorby tak ty neraz dokážu zneužiť ľudia s nekalými 
absolvovala už 19. ročník a umožnila pre-úmyslami, uvádzame zoznam komisárov aj 
zentovať svoje diela neprofesionálnym tvor-s ulicami, kde budú sčítanie zabezpečovať.
com zväčša s regionálnou tematikou. Porota (jh)

na čele so známym kameramanom Zoznam sčítacích komisá-
Mariánom Minárikom a Mariánom Pástom rov – sčítanie obyvateľov, 
hodnotila v Trnave 23 filmov rôznych žán-

domov a bytov 2011 rov od dvadsiatich autorov. Medzi víťazné 
Tomáš Mišovič – časť Gojdičovej ul., snímky sa zaradili aj dokumentárne filmy 
Hlohovskej cesty, Ul. 1. mája, párne orien- Mesto Leopoldov a Plávanie dojčiat od auto-
tačné čísla domov na Sládkovičovej, ra Petra Pčolku z Trnavy. Dokument o 
Trnavská cesta, Moyzesova ul. našom meste si nechalo vo firme Formácia 
Jana Mišovičová – Štúrova ul., časť pripraviť vedenie mesta v rámci svojej pro-
Gojdičovej ul. pagácie a sprievodný komentár je nahratý aj 
Marieta Patajová – časť Gojdičovej ul. a Ul. v angličtine. Dokument prierezovo mapuje 
1. mája dejiny mesta aj pevnosti a zároveň ukazuje 
Mária Kaiserová – časť Hlohovskej cesty, súčasné lákadlá mesta najmä v podobe dak-
Murgašovej ul., Štúrovej a Ul. 1. mája torých spoločenských či kultúrnych poduja-
Mária Zadražilová – časť Murgašovej ul., tí, ktoré sa postupne usilujú stať laureátom 
Štúrovej, Hlohovskej cesty a Ul. M. R. Štefá- na prívlastok tradičný. Postupujúce snímky 
nika budú súťažiť v júni na Filmovej a televíznej 
Marián Halás – časť Hlohovskej cesty, Nám. fakulte VŠMU v Bratislave. Leopoldov-
sv. Ignáca, Rázusova ul. a Šulekovská cesta skému horúcemu želiezku teda držíme pal-
Janka Jančárová – časť Gojdičovej ul., ce!

(maju)Nádražná ul. a nepárne orientačné čísla 
Sládkovičovej ul.
Alena Molnárová – Hviezdoslavova ul., časť 
Ul. I. Krasku, Ul. Janka Kráľa, Kukučínova 
ul.
Silvia Grossová – Gucmanova, Hollého a 
Záhradnícka ul.
Alena Gragorová – Dlhá, Jilemnického, 
Strečanského ul., časť Hviezdoslavovej ul. a 
Piešťanskej cesty 

LEOPOLDOV
1/365
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Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti Svetového dňa zdravia každoročne oceňuje 
prácu zdravotníckych pracovníkov z celého regiónu. Tohtoročné slávnostné oceňovanie 
sa uskutočnilo v apríli v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Jednou z ocene-
ných bola aj dlhoročná zdravotná sestra Anna Piknová. Predseda Trnavského samospráv-
neho kraja ju ocenil Pamätným listom za celoživotný prínos a rozvoj zdravotníctva v kraji. 
V materiáli predloženom na ocenenie sa uvádza: „Anna Piknová pracovala ako zdravotná 
sestra od roku 1961. Významným spôsobom sa  angažovala v oblasti darcovstva krvi. 
Organizovala rôzne školenia prvej pomoci a hlavne o odbere krvi. Ocenenie si zaslúži za 
svoju obetavosť, humanitu, dobrovoľnú službu a dlhoročnú nezištnú pomoc.” 
Anna Piknová spojila svoj život s Leopoldovom v roku 1963. Do nášho mesta prišla pracovať 
a po krátkom čase sa do mesta aj presťahovala. „V roku 1965 sme tu postavili dom na pozem-
ku, ktorý sme dostali od mojej sestry. A tak som sa stala Leopoldovčankou. Ďaleko som teda z 
Červeníka neprišla, keďže bývam na Kopaniciach,” hovorí Anna Piknová. Povolanie zdravot-
nej sestry ju akosi prirodzene inšpirovalo aktívne pomôcť aj pri práci vo vtedajšom Českoslo-
venskom Červenom kríži. „Od roku 1963 som pracovala s doktorom Kubíkom na obvode 
číslo 2. Mali sme na starosti Leopoldov a patrili k nám aj Ratkovce a Žlkovce. Robila som 
tajomníčku ČSČK v obvode a zároveň som mala v náplni práce dávať záväzky na darcovstvo 
krvi. Úspešne sa nám ich aj darilo plniť. Venovala som sa tomu celý život. Aj keď som odišla z 
práce, zobrala som funkciu predsedníčky našej organizácie Slovenského Červeného kríža. 
Zostala som verná aj organizovaniu a propagovaniu darcovstva krvi,” spomína Anna 
Piknová. Usilovala sa nachádzať vhodné podmienky pre darovanie krvi, aby motivovala dar-
cov prísť a nezištne pomôcť. Spočiatku chodili z Leopoldova na transfúznu stanicu do Trnavy, 
v posledných rokoch to zmenili, aby uľahčili možnosti darovania krvi. „Prostredníctvom dok-
tora Jána Žáčka sa nám darilo zorganizovať odbery aj trikrát do roka. Keďže boli sťažené pries-

Medzi ocenenými zdravotníkmi
je aj Anna Piknová
Medzi ocenenými zdravotníkmi
je aj Anna Piknová

torové podmienky, primátor Leopoldova s primárkou trnavskej hematologickej stanice sa 
dohodli o prenájme leopoldovského kultúrneho domu. Tam sme robili odbery niekoľko roko-
v. Každý, kto sa pozrie do našej kroniky, zistí, že máme veľmi uvedomelých darcov krvi najmä 
z radov mladšej populácie. Pôvodne sme mali okolo 400 darcov, teraz napríklad priamo v 
Leopoldove evidujeme za posledných pár rokov 260 aktívnych darcov krvi, zväčša z radov 
mladých. Úspechom je aj to, že každý rok máme 10 až 20 prvodarcov,” cituje zo štatistík 
Anna Piknová. A má sa čím chváliť. Jej registre hovoria o desiatkach zlatých, strieborných a 
bronzových plakiet za darcovstvo krvi pre Leopoldovčanov; v jednotlivých kategóriách 
dokonca prekročili stovku.

Martin Jurčo
Foto: TTSK

Mesto Leopoldov v spolupráci s R-ATJK Leopoldov
Vás pozýva na 

1. roč ník BEHU MESTOM LEOPOLDOV
18. jún 2011 (sobota) od 9:30 hod.

Prezentácia: vstupná brána do športového areálu MTK Leopoldov

Šatne: priestory stolnotenisovej haly na štadióne (MTK)

Opis trate: asfaltový povrch (mestom)

Štartujú: pretekári s platným lekárskym preukazom, ktorí sa najneskôr 15 minút pred 
štartom každej kategórie prihlásia na prezentácii

15
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Štartovné: deti, dorast: zadarmo, dospelí: 1 euro; v štartovnom je zahrnuté občerstvenie 
a upomienkový predmet

Upozornenia: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpo-
vedá za prípadné škody počas pretekov.
Deti sa môžu na pretekoch zúčastniť iba  v sprievode rodiča alebo inej 
dospelej osoby.

Program:    od 8:00 prezentácia – registrácia
9:30 Slávnostné otvorenie 1. ročníka behu
9:45 Behy detí predškolského veku

(chlapci a dievčatá bežia spolu podľa spresnenia)100 m
10:00 Behy žiakov školského veku

najmladší žiaci – 2002 a mladší 300 m
dievčatá a chlapci 2001 – 2000 400 m
ml. žiaci a žiačky 1998 – 1999 550 m
st. žiaci a žiačky 1996 – 1997 950 m

10:45 Beh seniorov
(muži 40 – 49 r., 50 - 59 r., 60 r. a starší; 
ženy do 30 r., ženy nad 30 r) 4 350 m

11:30 Hlavný beh - beh mužov do 39 rokov 
5 800 m

Ceny: 1. – 3. miesto (seniori, ženy): finančná odmena
1. – 3. miesto (hlavný beh): finančná odmena
(30, 25 a 20 eur – seniori,ženy; 50, 40 a 30 eur – hlavný beh)
umiestnenie 1. – 3. miesto (žiaci): diplom, medaila

PhDr. Roland Osvald Ing. Kristína Vachanová Ing. Pavol Ondriga
riaditeľ pretekov organizačná tajomníčka predseda PVKŠ
Kontakt na usporiadateľov: 0903 772 725

Beh LOKO 1985Beh LOKO 1985

Rámcový volebný program MZ v Leopoldove 
na volebné obdobie rokov 2011 - 2014

Volebným programom mesta na nasledujúce štyri roky sa poslanci mestského zastupiteľstva 
zaoberali spolu s primátorom na svojom rokovaní 21. februára. Už predtým  sa dohodli, že 
vytypujú problémy a oblasti, ktoré pokladajú z hľadiska rozvoja mesta za prioritné a ktoré sa 
budú usilovať v aktuálnom volebnom období riešiť. Keďže mesto v súčasnosti dokončieva 
niektoré organizačne aj finančne náročné projekty z predchádzajúceho obdobia, poslanci sa 
napokon dohodli, že nebudú prijímať žiaden vyabstrahovaný dokument s konkrétnymi aktivi-
tami, ktorý by napokon len mohol zhoršiť situáciu v prijímaní operatívnych krokov, ale pod-
poria rámcový volebný program, ktorého priority budú ďalej kreovať počas volebného obdo-
bia predovšetkým v závislosti od aktuálnosti jednotlivých problémov, ale aj finančných mož-
ností mesta osobitne v období, keď štát avizoval prideľovanie nižších podielových daní 
samosprávam.

Investičná oblasť:
dobudovanie Námestia sv. Ignáca na strane mestského parku a na strane obchodov až po 
Gucmanovu ulicu,
vybudovanie komunikácie a chodníkov na Bernolákovej ulici po poštu a po mestské trho-
visko,
vybudovanie komunikácie, chodníkov a miest na parkovanie od základnej školy po pred-
staničný priestor (ul. Holubyho – Murgašova),
vybudovanie komunikácie a chodníka na Rázusovej ulici,
vybudovanie komunikácie a chodníka na Hollého ulici,
odkúpenie pozemkov na Nádražnej ulici – parcely č. 1271/14, 1271/1 a vybudovanie 
pozemnej komunikácie a parkovacích miest,
vybudovanie chodníka na Hlohovskej ceste,
vybudovanie chodníka medzi Kraskovou a Jilemnického ulicou,
rekonštrukcia chodníka – Záhradnícka ulica,
zbúranie práčovní pri tzv. starej kolónii, vybudovanie komunikácie a parkovacích miest v 
lokalite,
pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov na cintoríne,
príprava novej časti cintorína na prevádzku,
zriadenie domu opatrovateľskej služby, resp. domova dôchodcov
vytvoriť parkovaciu plochu zo zadnej strany mestského cintorína,
riešiť parkovacie priestory na Gojdičovej ulici pri vchodoch B – E bytového domu,
vybudovanie nového odpadového dvora za spolufinancovania prostriedkami euro-
fondov,
odkúpenie pozemku pod zberným dvorom na Holubyho ulici,
Spolková záhrada – spracovanie štúdie, projektovej dokumentácie; celková, resp. čias-
točná rekonštrukcia,
v spolupráci s mestom Hlohovec a obchodným reťazcom vytvoriť projekt cyklistickej 
cesty medzi Hlohovcom a Leopoldovom; následná realizácia projektu,
zistenie možností a variantných riešení prepojenia Hlohovca a Leopoldova cyklotrasou; 
zapojenie mesta Hlohovec, VÚC, eurofondov a Leopoldova do projektu,
zrealizovať napojenie objektov mesta na verejnú kanalizáciu (Spolková záhrada, kino, 
MsÚ, sklenárstvo, dom služieb),

—

—

—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—

—

—

—
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zriadiť kanalizačnú prípojku pre objekt 
MTK,
napojenie nafukovacej haly na plyn z 
verejnej siete,
kúpa malotraktora s príslušenstvom na 
výkon komunálnych činností,
rekonštrukcia mestsjého úradu (oprava 
strechy, izolácia základov, a iné.),
likvidácia zbúraného objektu na Trnavskej 
ceste,
rozšírenie archívu o priestory v bývalej 
VÚB,
zreštaurovanie kultúrnej pamiatky marián-
sky stĺp (spred Kostola sv. Ignáca),
podpora Leopoldova pre výstavbu kruho-
vého objazdu medzi mestom Leopoldov a 
Hlohovcom (m. č. Šulekovo),
podpora výstavby nájomných bytov a rie-
šenie ubytovania pre sociálne slabšie rodi-
ny,
podpora výstavby bytov (nie nájomných),
podpora IBV s možnosťou odkúpenia,
konečné riešenie problematiky kanalizácie 
v Leopoldove,
presadzovať úsilie získať do vlastníctva kul-
túrny dom ÚVTOS a ÚVV,
čistiareň odpadových vôd – doriešenie 
vlastníckych vzťahov, resp. výstavba novej 
ČOV v réžii TAVOS-u,
zintenzívniť úsilie o získanie pozemku pod 
budovou ZŠ do vlastníctva mesta – po zís-
kaní pozemku sa pokúsiť o získanie fin. 
prostriedkov z EÚ na obnovu školy,
vyriešiť problém malej využiteľnosti kina 
(odpredaj, prenájom, úprava interiéru),
budova kina – spracovať projektovú doku-
mentáciu, využiť študentov stavebnej 
fakulty na spracovanie vízie využitia,
inštalovanie priechodov pre chodcov, 
výstražných dopravných značiek s nápi-
som Pozor, škola a preventívneho radaru 
na meranie rýchlosti,
iniciovať zriadenie stavebného obvodu,
dokončenie inštalácie okien v základnej 
škole,
osadenie svetelnej signalizácie na priecho-
de pre chodcov pri ZŠ (semafor),
rozšírenie osadenia bezpečnostných 

kamier na železničnej stanici, Sládko-
vičovej ulici, v parku,
obnova objektu budovy v areáli MTK,
rekonštrukcia chodníka na Nádražnej 
ulici po Sládkovičovu ulicu.

Šport a kultúra:
zachovanie všetkých doterajších tradič-
ných aktivít v meste,
obnoviť tradíciu leopoldovského behu,
zorganizovať výstavu obrazov a umelec-
kých predmetov vytvorených amatérsky-
mi i profesionálnymi leopoldovskými 
umelcami, príp. umelcami z blízkeho 
okolia,
podporovať účelovými dotáciami aktivi-
ty klubov a inštitúcií pôsobiacich na 
území mesta,
práca s mládežou,
príprava materiálu o meste Leopoldov na 
2. vydanie knihy,
zriadenie detského, resp. mládežnícke-
ho parlamentu,
podpora kultúry v ZŠ, nákup hudobných 
nástrojov,
podporovať školu a školské zariadenia v 
pôsobnosti mesta,
vytvoriť koncepciu rozvoja ZŠ a MŠ v spo-
lupráci s vedením škôl – úprava hracích 
plôch,
poskytovať hracie plochy v majetku 
mesta pre telesný rozvoj žiakov,
vytvoriť priestorové podmienky pre kul-
túrne a umelecké súbory,
podporovať prácu všetkých športových 
klubov,
podporovať činnosť klubov so zamera-
ním na telesný rozvoj mládeže,
podporovať organizovanie športových 
podujatí s cieľom propagovať a reprezen-
tovať mesto i región,
zorganizovať stretnutie predstaviteľov 
mesta Leopoldov, Mestskej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu  v 
Hlohovci, poľnohospodárskeho druž-
stva a záhradkárov z chatovej oblasti Štr-
kovka kvôli riešeniu situácie s prístupo-
vou cestou na Štrkovku, k Madunickému 
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kanálu a chatovej osade Štrkovka (návrh na využitie tejto komunikácie na rekreačné účely 
– korčuľovanie, cykloturistika),
každoročne investovať do obnovy a údržby pamätných miest cintorínov.

Údržba mesta:
skvalitnenie zimnej údržby mesta,
zlepšenie vzhľadu ulíc – zapojenie obyvateľov do skrášľovania mesta,
výsadba zelene a drevín nenáročných na údržbu,
doplnenie zamestnancov na údržbu mesta Leopoldov,
udržiavať mestské komunikácie, odstrániť nerovnosti, výtlky a zabezpečiť ich čistotu a 
bezpečnosť,
zabezpečovať údržbu chodníkov pri frekventovaných komunikáciách,
zavedenie povinnosti zbierania psích exkrementov; stanoviť, resp. sprísniť existujúce 
predpisy,
kosenie trávy, vypracovanie mapy pre kosenie trávnatých plôch (dotovanie/spoluúčasť 
mesta na kosení),
vypracovanie mapy lokalít, kde mesto zabezpečuje kosenie – aktuálny stav,
určenie ďalších plôch a výšky dotácie mesta pre kosenie týchto plôch.

Informovanosť:
informovať obyvateľov prostredníctvom verejných zhromaždení,
rozšírenie časopisu Leopoldov o rozhovory s predstaviteľmi mesta, predstaviteľmi inštitú-
cií, obyvateľmi mesta,
rozšírenie internetovej stránky o zápisy zo zasadnutia komisií, zverejnenie otázok a odpo-
vedí poslancov na primátora mesta,
zisťovanie názorov obyvateľov mesta prostredníctvom ankiet.
pravidelne a presne informovať občanov o stave životného prostredia v meste,
informácia o odpade – osveta.

Sociálna oblasť:
zabezpečiť možnosť využitia vonkajších priestorov škôlky pre rodičov s deťmi do 6 rokov,
hľadať vhodné priestory pre materské centrum (najlepšie v blízkosti materskej školy a v 
spolupráci s ňou pre celoročné využitie materského centra),
z rozpočtu mesta financovať rozšírenie detského ihriska v areáli škôlky tak, aby bolo 
prispôsobené aj pre deti do 3 rokov,
podporovať kluby dôchodcov, sociálne a zdravotné organizácie,
naďalej zabezpečovať opatrovateľskú službu,
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre občanov mesta.

Ostatné:
podporovať separovaný zber,
doriešiť ochranu životného prostredia v oblasti Štrkovka (v spolupráci s rybárskym zvä-
zom),
spolupracovať pri tvorbe pracovných miest vo firmách sídliacich v meste,
vystupňovať úsilie o získanie štátnych a európskych investičných prostriedkov,
podporovať vznik nových podnikateľských subjektov.

Pripravil (jh)
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—
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Za psie exkrementy hrozia pokuty

Tento výrok nedávno vyslovila nešťastná dcéra jednej mamičky z Rázusovej ulici. Takýto prí-
vlastok jej dali deti, ktoré, akože ináč, väčšinou povedia pravdu a usilujú sa všetko pomenovať 
čo najvýstiženejšie a bez zbytočného prikrášlenia. A najmä po zime by ulíc či verejných 
plôch v meste s týmto prívlastkom bolo nesporne viac, a to vrátane parku, starého cintorína či 
detského ihriska pri štadióne, teda miest, kde sa deti veľmi často hrajú, pretože je to pre hranie 
sa asi ten najprirodzenejší priestor vnútri mesta. Lenže rovnako ho za prirodzený pre svojich 
zverencov pokladajú aj mnohí majitelia psov, ktorí sem chodievajú vyšantiť svojich štvorno-
hých priateľov, čo azda nikomu neprekáža, ak pes nikoho neohrozuje. Čo je však problém, je 
to, že majitelia psov po svojich spoločníkoch neodpracú výkaly, ktoré na mieste zostávajú 
neraz aj niekoľko týždňov. 
Trvalé následky...
Keď si už aj odmyslíme estetickú stránku problému, veď 
napokon sa v starej frazeológii hovorí, že skočiť do ho... je 
predzvesť šťastia, rozhodne nie je šťastie pre deti a ich rodi-
čov, že ich dieťa aj náhodnou manipuláciou s psím výka-
lom sa môže nakaziť viacerými infekciami. Napríklad len 
pri toxokaróze nebezpečný červ denne do čreva svojho 
hostiteľa vylúči až 200 tisíc vajíčok (jeho larvy dokážu v 
kontaminovanej pôde prežiť ďalšie dva roky). Najmä 
dieťa sa pri hre veľmi ľahko môže nakaziť napríklad zjede-
ním zrelých vajíčok s infekčnými larvami, a tie sa v žalúd-
ku z vajíčok uvoľnia. Krvou sa dostanú do pľúc, pečene, 
srdca, mozgu, svalov a oka, ktoré býva vo veľkej miere 
ťažko a nezvratne postihnuté a dieťaťu dokonca hrozí aj 
oslepnutie. Aj tu je teda na mieste predvídavosť, ohľa-
duplnosť a najmä zodpovednosť majiteľov psov. 
…a  pokuty…
V tejto súvislosti je na mieste majiteľom psov pripomenúť ustanovenie zákona č. 282/2002, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a požiadať ich, aby si plnili povinnosti 
vyplývajúce z uvedeného ustanovenia zákona a „odstraňovali bezprostredne výkaly, ktorými 
pes znečistil verejné priestranstvo". Nezodpovedný prístup majiteľa psa voči ostatným spolu-
občanom, používateľom verejných priestranstiev, chce mesto sankcionovať aj finančne – 
pokutou do výšky 65 eur. Daktorí vynaliezavci síce namietajú, že psíčkari nemajú k dispozícii 
stojany pre vrecká na psie exkrementy a špeciálne odpadové nádoby, ťažko však predpokla-
dať, že mesto by podobné zariadenia osádzalo na každej ulici, keďže podstatná časť obyvate-
ľov chodí so svojmi štvornožcami na prechádzky na okraje mesta alebo do okolitej prírody za 
mestom (čiže situácia našich psíčkarov je podstatne iná ako napríklad tých bratislavských). 
Riešenie je pritom jednoduché: keď už sa chce majiteľ so svojím psom prechádzať v meste, nie 
je azda až taký problém vziať si so sebou akékoľvek mikroténové alebo podobné vrecko, 
zdvihnúť psí exkrement a zahodiť ho do najbližšieho odpadového koša. Istotne to bude menej 
nebezpečné, ako ponechať výkal na mieste...
Aj Hlohovčania majú pri starom trhovisku svoju Zasranú uličku, hoci motivácia tohto pome-
novania je trocha iná ako tá, pre ktoré deti premenovali leopoldovskú Rázusovu ulicu. 
Nerozumiem však, prečo by podobnú ulicu museli mať aj Leopoldovčania...

J. Hladký

Mami, ja nechcem, aby našu ulicu volali Hovnová!
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J. Hladký

Mami, ja nechcem, aby našu ulicu volali Hovnová!
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V minulom čísle sme naznačili, že rekonštrukcia námestia by naozaj 
mohla priniesť príjemné odpočinkové prostredie pre návštevníkov i 
obyvateľov Leopoldova. Ako to obyčajne býva, po bitke prídu mnohí 
rozumní generáli s riešeniami, ako sa malo a prečo sa nemohlo… 
Bude, a je to aktuálne aj v tomto prípade. Aj keď sme všetci mali mož-
nosť nahliadnuť do plánov a pripomienkovať zámer zmeniť tvár náš-
ho námestia, využili sme ju minimálne. Priznám sa, že i ja, napriek to-
mu, že stavenisko mám denne pod nosom, som sa začal o fungova-
nie námestia zaujímať až vtedy, keď znenazdajky vyrástli v mojom 
zornom poli nové dopravné značky.
Už niekoľko desaťročí krútim volantom, a preto viem, aké je doprav-
né značenie dôležité, ale v mnohých prípadoch aj demoralizujúce. 
Čo je to vlastne dopravná značka? Veľmi jednoducho, ale príznačne 
– je to zákon. Mimoriadne dôležitý, pretože môže rozhodovať o živo-
te a smrti každého z nás. Zákon je zasa dohoda ľudí na pravidlách, 
ktoré zabezpečujú spoločnú existenciu komunity ľudí. Všetci sa 
dobrovoľne podriaďujeme týmto pravidlám v dobrej viere, že ich tvo-
ria najlepší delegovaní odborníci spomedzi nás. Ak sú zákony dobré, 
konštruktívne a nevyžadujúce neustále plátanie novelami, posilňuje 
sa naše právne vedomie. Ak ale poslanci dvíhajú ruky za nezmysly a 
nepodarky, ukazujú svoju nekompetentnosť, všeobecná ochota ak-
ceptovať zákony klesá. Podobnú službu vykonávajú aj neadekvátne 
umiestnené dopravné značky.
V našom meste sa nachádza dostatok diskutabilného dopravného 
značenia. Začnem čerstvo umiestnenou značkou P2, teda značkou 
Stoj, daj prednosť v jazde!, na príjazde z Gucmanovej ulice k štátnej 
ceste vedľa mestského úradu, aj s vyznačením tvaru križovatky. 
Denne používam túto križovatku a cestu spred pamätníka J. Gucmana a ešte nikdy 
som si nedovolil uplatniť príslušné paragrafy zákona o cestnej premávke, pretože by 
som sa stal účastníkom už mnohých dopravných nehôd. Keď schádzam zo štátnej ces-
ty pri MsÚ od Hlohovca a pokračujem do parku na cestu k pamätníku, mal by som 
mať prednosť pred vozidlami prichádzajúcimi od väznice, pretože prichádzam z hlav-
nej cesty. Tu radšej používam psychologické pravidlo, akože opustím oblúk hlavnej 
cesty a ten kúsok komunikácie pred oknami MsÚ považujem za vedľajšiu cestu a pre 
istotu dám prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava – teda od väznice a potom po-
kračujem rovno do parku pred pamätník J. Gucmana. Toto pravidlo o prednosti v jaz-
de vozidiel prichádzajúcich sprava by som mohol uplatniť aj pri ceste naspäť a mal by 
som mať prednosť pred vozidlami prichádzajúcimi po rovnocennej ceste z väznice. 
Bol by to ale čistý hazard. Možno na prstoch jednej ruky by som mohol spočítať vodi-
čov, ktorí mi za desiatky rokov v tomto prípade prednosť dali. Vládne tu takzvaná psy-
chologická prednosť. Jednoducho, cestu okolo parku iba málokto považuje za verejnú 
komunikáciu, aj keď ňou vždy bola, čomu nasvedčovalo aj dopravné značenie. 
Osadením značky P2 na konci Gucmanovej ulice získala cesta z parku istú nadrade-
nosť nielen v zmysle pravidla pravej ruky, ale aj zastavovania vozidiel na Gucmanovej 

Stoj, daj prednosť  zdravému rozumu!Stoj, daj prednosť  zdravému rozumu!
ulici v mieste s náležitým rozhľadom do križovatky. Keď si predstavíme túto situáciu, tak 
by to malo byť miesto za rohom budovy MsÚ, až za tujkami, ktoré bránia výhľadu do 
križovatky. Tu by však už pravdepodobne došlo ku kolízii s vozidlom vychádzajúcim z 
parku napríklad na Ulicu J. Gucmana, ktoré bezpodmienečne zastaviť nemusí, pretože 
je regulované iba značkou P1 Daj prednosť v jazde! a majúce prednosť po daní pred-
nosti vozidlám prichádzajúcich z hlavnej cesty. Inými slovami: ak by som sa mal držať 
zákona, mohol by som si spôsobiť vážne problémy. Apropo, viete si predstaviť, ako prí-
slušníci a pracovníci ZVJS zastavujú vozidlá a nakŕkajú do križovatky v čase, keď sa va-
lia z práce? Utópia. Málokto túto už funkčnú značku rešpektuje a, popravde, ani sa im 
nečudujem. Ak by tam nebola žiadna značka, bol by výsledok rovnaký. Vlastne nebol. 
Vodiči by možno prestali pokladať nerešpektovanie zákona za samozrejmé. Treba do-
dať, že dopravnú nehodu zapríčinenú nedaním prednosti v jazde pri vchádzaní na túto 
hlavnú cestu si nepamätám. Vyvalených vozidiel idúcich neprimerane rýchlo od 
Hlohovca a nebezpečne končiacich na chodníku v odpočinkovej zóne parku bolo ale 
neúrekom. Dokonca jedna mladá vodička „posvätila” ešte nedokončený chodník ta-
kýmto spôsobom aj v tomto roku. Predstavte si, že by bol park už dokončený a boli v 
ňom mamičky s kočíkmi... Ak by kompetentní boli uvažovali o bezpečnostných zvo-
didlách v tomto úseku namiesto chaotického lesa značiek, iste by sa v novom parku od-
počívalo bezpečnejšie.

Vojtech Moravčík

Mestský
úrad

Pamätník
J. Gucmana

1

3

2

Viete vyrieš iť  túto
dopravnú situáciu?

Tvar križovatky je nakreslený podľa 
územného plánu a zodpovedá súčas-
nému stavu.
Zákonné, ale bezpečnosť ohrozujúce 
poradie vozidiel prechádzajúcich cez 
križovatku: osobný automobil č. 2, 
potom č. 3 a nakoniec nákladný auto-
mobil č. 1. Relatívne bezpečnejšie, 
psychologické a roky používané 

 je 1-2-3. Stopka nič nerieši, 
dokonca ohrozuje menej skúseného 
vodiča 3, ktorý bude podľa zákona 
márne predpokladať dokonca zasta-
venie vozidla 1 v mieste s náležitým 
rozhľadom do križovatky.
A čo myslíte, ktoré je to miesto? Úro-
veň A, B alebo C, kde  sporadicky 
zastavujú vodiči obávajúci sa pokuty?
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Napísali o nás... 
...v roku 1970
Reportáž na želanie
Leopoldov – mesto či nie?
Čitateľka A. Nováková z Trnavy požiadala našu redakciu, aby sme priniesli reportáž na želanie 
o Leopoldove. Často cestuje týmto smerom a veľa razy sa dopočula, že „mestečko" má byť 
vyhlásené za mesto. Je zvedavá, kedy sa tak stane. Vyhovujeme jej žiadosti a nazdávame sa, že 
s reportážou dr. M. Piovarčiho bude spokojná nielen ona, ale aj tisíce ďalších našich čitateľov.
Kedysi, a nie je to tak dávno, táto otázka nebola vôbec aktuálna. Keby ju niekto položil pred 
troma rokmi, boli by ho vysmiali hádam aj samotní leopoldovskí funkcionári. Ale v 
Leopoldove boli vtedy aj viaceré veci, ktoré sa tu zdali iba okrajovými – napríklad uvedome-
nie si, že treba čosi robiť, najmä v oblasti skrášľovania. A to napriek tomu, že v okolí v celom 
okrese sa akcia skrášľovania a zveľaďovania neobyčajne sľubne rozvíjala. 
Ku každej akcii však treba podnet, ku každému podnetu či pohybu sila, ktorá pomáha roztlá-
čať. Motoristi vedia, že štart motora po dlhej nečinnosti je zvlášť ťažký. Na otočenie štartéra 
treba viacej sily ako neskôr už na samotný chod. A tak je to aj s ľuďmi.
Po dlhej nečinnosti sa objavil aj v Leopoldove dôvod, pre ktorý bolo potrebné začať čosi robiť. 
Vtedy sa písal rok 1966 a leopoldovskí historici – amatéri, signalizovali, že je 300. výročie, 
keď začal cisár Leopold I. stavať najväčšiu protitureckú pevnosť. Už vtedy upozorňovali: 
pozor; pripravme sa dobre aj na 300. výročie založenia obce Leopoldov, ktoré bude o tri roky. 
V tom čase viacej ako inokedy občania hlbšie nazerali do svojej histórie a neraz si pomysleli: 
„Veď my sme čosi pred týmito tristo rokmi nielen u nás, ale vo svete znamenali.”
Páni nezvykli chudobe rozdávať dary a privilégiá len tak zadarmo – a cisár Leopold I. nebol, 
ako sa hovorí, obzvlášť, škrobom či škótom. A keď tento dal roku 1678 obci výsadné listiny slo-
bodného mesta s právom voliť mestského richtára, farára, mať výročné trhy, právo súdiť, mest-
ský erb a pečať, tak to už čosi znamenalo. No zdá sa, že predkovia dnešných Leopoldovčanov 

sa viacej venovali práci a povinnostiam ako ochrane 
svojich písomností. Inak by sa totiž nemohlo stať, že 
ich výsadné listiny nepriateľ ukradol. No našiel sa aj 
dobrý pán, český kancelár Václav Vratislav z Mitrovíc, 
ktorý prehovoril cisára Karola VI., aby dal vyhotoviť 
náhradné listiny. A zdá sa, že aj vtedy cisári poslúchali 
svojich verných múdrych úradníkov a vyhoveli ich žia-
dostiam. Cisár teda nešetril nielen novými výsadami, 
ale ani vrelými slovami, ktorými vyzdvihol hrdinstvo a 
obetavosť Leopoldovčanov v tureckých a vnútorných 
vojnách. 
Ale časy cisárov i cisári samotní sú už dávno preč a dne-
šný človek, občan, mešťan i dedinčan, stojí denne pred 
problémami, ktoré musí riešiť, ak chce žiť v príjemnom 
prostredí. Nároky na život, zábavu vo voľných chví-
ľach na prostredie sú neustále väčšie a vyššie. A kým 
kedysi stačil obci hostinec, obchod s koloniálnym tova-
rom, opravár obuvi  alebo šatstva, ochotnícke divadlo, 
dnes to nestačí ani pre tú najmenšiu osadu.

Leopoldov mal kedysi veľmi slušnú úroveň
v obchode, službách, kultúrnej oblasti a v športe už po prvej svetovej vojne. Dalo by sa pove-
dať, že obchod i služby boli predimenzované takmer počas celej prvej Československej 
republiky. Po oslobodení nastal ohromný rozmach práve v tejto oblasti na celom území kraji-
ny. Tam, kde nebolo naozaj nič, sa začalo budovať, doťahovať na úroveň tých, čo už čosi mali. 
V Leopoldove mali všetko, budovať nepotrebovali, ale naopak. Z toho, čo bolo, mohli veselo 
rušiť. Aj rušili. Obchody, hotel, služby. Čo-to sa prerobilo na byty, nič nového, niekedy sa aj 
rúcalo.
Keď sa v bývalom Hlohovskom okrese, kam Leopoldov patril, niečo rozdeľovalo, Leopoldov 
nič nežiadal. Lebo vedel, že by aj tak nič nedostal, pretože boli núdznejší. V celom okrese 
napríklad budovala Jednota obchody. V Leopoldove nie. Prečo? Nie že by nemal záujem. 
Záujem by bol, ale mal zakázané. Jednoty mohli budovať svoju sieť na dedinách – v mestách 
mali vyhradené právo štátny obchod a RaJ (Reštaurácie a jedálne). Leopoldov vtedy, nanešťas-
tie, zatriedili ako mesto. A toto mestečko, ktoré bolo dovtedy ako prvé medzi obcami, žiaľ, 
zákonite sa muselo dostať na posledné miesto medzi mestami. A tak pomaly, ale iste 
Leopoldov živoril z toho, čo mal. Národný výbor síce taktiež neoplýval mimoriadnou aktivi-
tou, ale ak by to aj tak bolo, veľmi málo sa zasa dávalo zhora. 
A tak nastal začarovaný kruh.
A spánok. Veľmi sladký. Spali funkcionári, spali občania. Bytová výstavba stagnovala. Čosi 
postavili neďaleko nápravného ústavu bývali zamestnanci ministerstva vnútra – celkom sluš-
né sídlisko. Dodnes stojí, škoda len, že okolie nevyzerá veľmi vábne. Lenže vtedy, keď sa sta-
valo, sa občania akosi na tamtých spoza múrov hnevali. A tí rovnako zasa odplácali pôvod-
ným obyvateľom. Ale žiť treba spolu a, samozrejme, aj pracovať. Bolo treba hľadať spoločnú 
reč; spoločnú vec, na ktorej by sa celý Leopoldov zjednotil, lebo v tomto období poprichá-
dzalo sem množstvo nových obyvateľov z celého Slovenska. A neboli to len bývalí pracovníci 
z Ministerstva vnútra. Bola a dodnes tu je veľká skupina z rušňového depa, stanice a iných 
závodov. Čo vyhovovalo jedným, o to nemali záujem tí druhí. Nik neveril, že sa ešte nájde spo-
ločné, čo zjednotí sily. Našlo sa.

2524

Jedna z mnohých akcií „Z”Jedna z mnohých akcií „Z” Bývalá predajňa Zelovocu, dnes predajňa JednotyBývalá predajňa Zelovocu, dnes predajňa Jednoty



 
 

  

24
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Bolo to 300. výročie založenia Leopoldova, 
ktoré sa malo zakončiť slávnostným vyhlásením 
Leopoldova za mesto. Zatiaľ sa tak nestalo, lebo 
neboli splnené niektoré podmienky. Vláda žia-
dosť vlani odložila na neskorší termín a dnes
V Leopoldove všetci veria,
že tento termín je najvhodnejší k 1. aprílu, keď 
Leopoldov oslávi 25. výročie oslobodenia. 
Ukázalo sa, že aktivizácia pod vplyvom tejto 
slávnostnej udalosti bola výsledkom správneho 
hesla v pravý čas. Všetky sily sa začali zjednoco-
vať na tento okamih. Písali sa petície, argumen-
tovalo sa, navrhovali sa akcie. Boli a sú prísľuby 
na okrese i na ministerstve. Mobilizovali sa sily, 
porovnávali sa podmienky s inými mestami. 
Výbor, občania i všetky zainteresované zložky 
uvažovali na verejných schôdzkach i výboroch 
asi takto: sme prirodzeným centrom okolia, spá-
dovou obcou, budeme sídlom obvodného 
národného výboru. Mali sme už mestské práve, 
ide len o ich znovupotvrdenie. Na blízkom i 
vzdialenom okolí, ba aj za hranicami nášho 
štátu nás považujú už dávno za mesto. Máme asi 
4000 obyvateľov. V obci je rozvinutý priemysel. 
Je tu železničiarske centrum, veľké lokomotívne 
depo, dôležitý závod Slovlik, závod na výrobu 
kyseliny citrónovej, toruláreň i najväčší náprav-
ný ústav v republike, kde majú prevádzky nie-
koľkých veľkých strojárenských podnikov, ako aj 
priemysel drevársky. Ešte v tomto roku sa začne 
stavať veľký závod Kovošrotu a priemyselné haly 
BEZ-ky (Bratislavských automobilových závo-
dov). Denne chodí do Leopoldova niekoľko sto-
vák ľudí za prácou z blízkeho okolia. Charakter 
obce je mestský. Aj s obchodmi a službami to nie 
je najhoršie. Časť obce je kanalizovaná, má 
vodovod, niekde je povrchová kanalizácia. Sú aj 
väčšie mestá, i okresné, a nemajú ani tieto nále-
žitosti. Obec je na vysokej kultúrnej úrovni. Má 
dva reprezentačné kultúrne domy, za aké by sa 
nemuseli hanbiť ani v hlavnom meste. A čo je 
dôležité, oživili v nich aj činnosť. V Uzlovom 
klube pracujú 4 hudobné spevácke súbory – 
dychový, cimbalovka, bigbeat a spevácko-
tanečný. Aj v dome ministerstva spravodlivosti 
sa aktívne pracuje.

Dr. M. Piovarči (dokončenie v budúcom čísle)
Redakčne pripravil M. Jurčo, foto: archív 
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Noc kostolov v Chráme sv. Ignáca z Loyoly
v Leopoldove                             27. máj 2011

"Jedným z našich úmyslov je 
snaha otvoriť kostoly a 
ukázať krásu chrámov, ktoré 
sú dôležité nielen na 
sakrálnej úrovni, ale aj na 
historicko-kultúrnej úrovni. 
Chrámy sú zásadným 
priestorom života 
spoločenstva," výstižne 
vysvetlil zámery zaujímavého 
podujatia, do ktorého sa v 
tomtu roku zapojí aj 
leopoldovská farnosť, 
trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák. Pozývame teda 
všetkých do leopoldovského 
Kostola sv. Ignáca z Loyoly v 
piatok 27. mája 2011 a veríme, 
že Vás osloví možnosť 
duchovného povzbudenia a 
kultúrnych zážitkov práve v  
našom, leopoldovskom 
kostole. Reportáž z podujatia 
prinesieme aj my v ďalšom 
čísle časopisu.

"Jedným z našich úmyslov je 
snaha otvoriť kostoly a 
ukázať krásu chrámov, ktoré 
sú dôležité nielen na 
sakrálnej úrovni, ale aj na 
historicko-kultúrnej úrovni. 
Chrámy sú zásadným 
priestorom života 
spoločenstva," výstižne 
vysvetlil zámery zaujímavého 
podujatia, do ktorého sa v 
tomtu roku zapojí aj 
leopoldovská farnosť, 
trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák. Pozývame teda 
všetkých do leopoldovského 
Kostola sv. Ignáca z Loyoly v 
piatok 27. mája 2011 a veríme, 
že Vás osloví možnosť 
duchovného povzbudenia a 
kultúrnych zážitkov práve v  
našom, leopoldovskom 
kostole. Reportáž z podujatia 
prinesieme aj my v ďalšom 
čísle časopisu.

Hlavný program 22:45 – 23:30 O pamiatkach kreatívne

17:50 – 18:00 23:30 – 24:00 Na záver...
Hlahol zvonov Vás pozýva
18:00 – 19:00 Poďte k prameňom Vy, 
čo ste smädní Paralelné programy

19:15 – 22:00 Čo ukrýva veža
19:00 – 19:45 Pozvánka od Priateľov

Priatelia
20:00 – 20:30 Poďte s nami do divadla

Z vojvodu vodca 19:15 – 21:30 Krajina hier
20:45 – 21:45 Čo dokážu sláčiky

Heskovci 21:30 – 23:30 Celebrity cez telemost
22:00 – 22:30 O slovenských 
kostoloch trochu inak

prednáška o histórii kostola

ukončenie s adoráciou

začiatok podujatia sv. omšou
exkluzívna prehliadka veže v asi 15-

koncert gospelovej skupiny -minútových intervaloch s možnosťou 
fotografovania

divadelné predstavenie 
detský program

koncert skupiny 

možno príde i Smatanová...
expozícia modelov kostolov

Hlavný program 22:45 – 23:30 O pamiatkach kreatívne
prednáška o histórii kostola

17:50 – 18:00 23:30 – 24:00 Na záver...
Hlahol zvonov Vás pozýva ukončenie s adoráciou
18:00 – 19:00 Poďte k prameňom Vy, 
čo ste smädní Paralelné programy
začiatok podujatia sv. omšou 19:15 – 22:00 Čo ukrýva veža
19:00 – 19:45 Pozvánka od Priateľov exkluzívna prehliadka veže v asi 15-
koncert gospelovej skupiny Priatelia -minútových intervaloch s možnosťou 
20:00 – 20:30 Poďte s nami do divadla fotografovania
divadelné predstavenie Z vojvodu vodca 19:15 – 21:30 Krajina hier
20:45 – 21:45 Čo dokážu sláčiky detský program
koncert skupiny Heskovci 21:30 – 23:30 Celebrity cez telemost
22:00 – 22:30 O slovenských 
kostoloch trochu inak možno príde i Smatanová...
expozícia modelov kostolov


