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Počas prvého kola voľby prezidenta 
15. marca oproti avizovanej organi-
zácii došlo k nečakanej zmene, na 
ktorú mesto včas upozornilo voličov 
všetkými dostupnými prostriedkami 
– z technických príčin volebný okr-
sok nesídlil v materskej škole, ale v 
zasadacej miestnosti mestského úra-
du. Ako sme sa dozvedeli z jednotli-
vých volebných komisií, žiadna z 
nich nezaznamenala počas obi-
dvoch volebných kôl prejavy naru-
šenia dôstojného priebehu volieb.
V meste štandardne pracovali tri vo-
lebné komisie a štvrtá pôsobila v 
ústave na výkon trestu odňatia slo-
body a ústave na výkon väzby, kde 
je momentálne umiestnených asi 
1200 obvinených a odsúdených, me-
dzi nimi aj 191 vrahov, ako uviedla 
agentúra SITA. Azda táto volebná ko-
misia však mala najťažšiu úlohu, keď-
že ministerstvo spravodlivosti a mi-
nisterstvo vnútra sa nevedeli do za-
čiatku volieb dohodnúť na tom, či 
majú právo voliť všetci odsúdení, ale-
bo k urnám nemôžu pristúpiť odsú-
dení za obzvlášť závažný trestný čin 
s dolnou hranicou trestu desať rokov. 
Túto skutočnosť mala komisia vyzna-
čenú pri menách konkrétnych voli-
čov. Napokon sa situácia vyriešila ša-
lamúnsky – do volebnej komisie 
umiestnenej v kinosále ústavu mohli 
prísť všetci odsúdení, ktorí prejavili 
vôľu voliť prezidenta, no tu volebnej 
komisii prischla nevďačná úloha – 
musela oznámiť každému voličovi 
odsúdenému za obzvlášť závažný 

trestný čin, že voliť nemôže. A tak volič-nevolič putoval naspäť do cely... 
Odsúdení a obvinení mohli aj v tomto okrsku volebný akt uskutočniť do 22. hodiny a voliči 
do volebnej miestnosti prichádzali bez pút na rukách. Do volebnej miestnosti neprišli voliť 
akurát najnebezpečnejší odsúdení. Za nimi sa vybrala s prenosnou urnou volebná komisia. 
Do prvého kola sa v meste zapojilo spolu 44,48 % oprávnených voličov. Po prerátaní účasti 
v ÚVTOS a ÚVV (29,08 %) sa vo všetkých štyroch leopoldovských okrskoch do volieb zapo-
jilo 40,44 % oprávnených voličov. Na porovnanie v celoslovenskom meradle sa na voľbách 
v prvom kole zúčastnilo 43,4 % voličov a v Trnavskom samosprávnom kraji 42,41 percen-
ta.
Prehľad účasti uvádzame v tabuľke.

1. 2. 3. mesto 4. spolu
Oprávnených voličov 1074 1035 1236 3345 1190 4535
Vydaných obálok 455 422 611 1488 346 1834
Odovzdaných obálok 455 422 611 1488 346 1834
Platných hlasov 452 419 601 1472 346 1818
účasť – mesto: 44,48 %, účasť – ÚVTOS a ÚVV:  29,08 %, účasť – spolu: 40,44 %, účasť – SR: 43,4 %

Z prvého kola v meste postúpili R. Fico s R. Procházkom
Koľko hlasov získali jednotliví kandidáti v konkrétnych okrskoch, ukazuje nasledujúca tabuľka. 
Osobitne uvádzame výsledky v prvých troch mestských okrskoch a spolu za celé mesto a percentuálne 
vyjadrenie (4. a 5. stĺpec). K mestským výsledkom volieb sme uviedli výsledky zo 4. okrsku (väznica) a 
výsledky vyhodnotili znovu vrátane 4. okrsku. Pre porovnanie uvádzame aj percentuálne vyjadrenie 
úspešnosti kandidátov v Leopoldove a na Slovensku.
Na prvých siedmich priečkach sa umiestnili kandidáti v rovnakom poradí v meste aj v ústave. 
Záverečné poradie sme pripravili štatisticky podľa výsledkov za mesto vrátane ústavu. To, že na prvom 
mieste sa v meste umiestnil Robert Fico s 33,5 percentami hlasov, možno neprekvapí, no zaujímavé je, 
že vo 4. obvode, v ÚVTOS a ÚVV, získal až 70,23 % všetkých hlasov, čo v konečnom dôsledku ešte 
zvýšilo jeho preferencie za celý leopoldovský volebný obvod na vyše 40 percent. 
Oproti celoslovenským výsledkom, kde na 2. mieste skončil Andrej Kiska a na 3. mieste Radoslav 
Prochádzka, si v Leopoldove títo dvaja kandidáti medzi sebou vymenili druhé a tretie miesto a priamo 
v meste Radoslav Prochádzka získal vyše 24 percent hlasov, kdežto Andrej Kiska necelých 22 percent 
hlasov. 
Prekvapením sú aj výsledky kandidátov, ktorí sú alebo boli v politike už vyše dve desaťročia aj na naj-
vyšších pozíciách – P. Hrušovský tentoraz nezískal ani 3 percentá a J. Čarnogurský dokonca ani pol per-
centa. Zaujímavé je aj to, že až traja kandidáti získali v meste len po jednom hlase a väčšia polovica 
kandidátov, dokonca až osem, nezískala ani jedno percento hlasov.

1. 2. 3. mesto % 4. spolu spolu % SR %
FICO, Robert 154 138 201 493 33,49 243 736 40,48  28,00
PROCHÁZKA, Radoslav 118 105 133 356 24,18 9 365 20,08 21,24
KISKA, Andrej 93 84 143 320 21,74 40 360 19,8 24,00
KŇAŽKO, Milan 50 47 70 167 11,35 32 199 10,95 12,86
MEZENSKÁ, Helena 15 20 12 47 3,19 3 50 2,75 2,37
HRUŠOVSKÝ, Pavol 12 8 21 41 2,79 1 42 2,31 3,33
FISCHER, Viliam 0 5 6 11 0,75 5 16 0,88 0,5
JURIŠTA, Ján 2 5 4 11 0,75 2 13 0,72 0,64
MELNÍK, Milan 3 3 5 11 0,75 1 12 0,66 0,4
ČARNOGURSKÝ, Ján 1 2 2 5 0,34 6 11 0,61 0,64
BEHÝL, Jozef 4 1 2 7 0,48 1 8 0,44 0,48
BÁRDOS, Gyula 0 1 0 1 0,07 3 4 0,22 5,10
MARTINČKO, Stanislav 0 0 1 1 0,07 0 1 0,06 0,13
ŠIMKO, Jozef 0 0 1 1 0,07 0 1 0,06 0,24
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Druhé kolo:
Ako v meste zvíťazil A. Kiska a v Leopoldove R. Fico
Zaujímavé je, že hoci v jednotlivých okrskoch sa medzi dvoma volebnými kolami menil počet opráv-
nených voličov, z hľadiska mesta napokon zostal rovnaký ako v prvom kole (3345). Ukázalo sa, že záu-
jem o druhé kolo volieb prezidenta 29. marca bol v meste rovnako väčší ako na celom Slovensku – 
oproti prvému kolu prišlo na Slovensku a takisto aj v Leopoldove k urnám o sedem percent oprávne-
ných voličov viac.

1. 2. 3. mesto 4. spolu
Oprávnených voličov 1081 1036 1228 3345 1189 4534
Vydaných obálok 547 492 690 1729 360 2089
Odovzdaných obálok 547 492 690 1729 360 2089
Platných hlasov 539 488 681 1708 358 2066
účasť – mesto: 51,69 %, účasť – ÚVTOS a ÚVV:  30,28 %, účasť – spolu: 46,07 %, účasť – SR: 50,48 %

Po sčítaní hlasov sa ukázalo, že v dvoch mestských okrskoch, druhom a treťom, získal najviac hlasov 
Andrej Kiska, v prvom volebnom obvode Robert Fico. Výsledky obidvoch kandidátov boli vo všetkých 
troch mestských okrskoch veľmi tesné a rozdiel medzi obidvomi kandidátmi bol len vo výške jedného 
percenta hlasov.

1. 2. 3. mesto    % 4. spolu spolu %  SR %
KISKA, Andrej 267 249 348 864 50,58 89 953    46,13 59,38
FICO, Robert 272 239 333 844 49,42 269 1113    53,87 40,61

Súčet hlasov ukázal, že v meste si voliči za prezidenta vybrali Andreja Kisku (50,58 %), Robert Fico 
získal 46,13 %. Po pripočítaní hlasov zo 4. volebného okrsku, ktorý bol elokovaný v ÚVTOS a ÚVV, sa 
však pomer hlasov zmenil, keďže v ňom získal Robert Fico vyše 75 percent hlasov voličov, ktorým bolo 
umožnené voliť. Tak sa stalo, že v Leopoldove s jasnou prevahou si voliči za prezidenta vybrali 
Roberta Fica (53,87 %), kým Andrej Kiska získal v celkovom pomere o viac ako 7 percent hlasov me-
nej (46,13 %). Tak či tak boli obidva tieto výsledky zaujímavé aj z pohľadu celoslovenskej štatistiky pre-
zidentských volieb, v ktorých zasa s jasnou prevahou zvíťazil prezidentský kandidát Andrej Kiska 
(59,38 %), ktorý napokon v júni v Grasalkovičovom paláci vymení vo funkcii Ivana Gašparoviča. No a 
či nový prezident Kiska pri akejsi príležitosti navštívi aj Leopoldov, ako navštívili všetci slovenskí prezi-
denti antikvariát Ing. Ďuráka, ukáže až čas.

Slovom a obrazom pripravil J. Hladký.
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Ešte na sklonku minulého roka mestské za- pokračovanie v tradícii pietneho miesta s vy-
stupiteľstvo a vedenie mesta sa rozhodli zis- tvorením krížovej cesty (36 %). Za úplné 
tiť názor obyvateľov na využitie niektorých pretvorenie objektu na detské ihrisko sa vy-
objektov v meste, aby mohli istejšie rozhod- slovilo 16 % respondentov a šiesti respon-
núť o budúcom využití týchto objektov a denti (5 %) predostreli svoje vlastné návrhy 
ich financovaní. Bolo to práve v období, na využitie, prípadne uviedli aj ďalšie odpo-
keď sa v zastupiteľstve hľadali možnosti vyu- rúčania: ponechanie objektu v súčasnom 
žitia bývalej policajnej budovy a chátrajú- stave, vybudovanie dopravného ihriska 
ceho kina Osveta, a takisto aj možnosti na (2x), prebudovanie na park, výstavba nové-
rekonštrukciu mestského úradu. Zároveň sa ho kostola s krížovou cestou, oddychová zó-
vtedy poslanci zaoberali opakovanými na spojená s pietnym miestom, uzamykanie 
návštevami vandalov na bývalom cintoríne v nočných hodinách (2x), vysadenie živého 
na Hlohovskej ceste. Zhodli sa v tom, že by plota, ponechať iba kaplnku.

O kine Osvetamu pomohlo väčšie otvorenie pre verejnosť, 
V druhej otázke sme sa mohli vyjadriť k bu-čo by azda odlákalo vandalov a zároveň by 
dúcnosti kina. Respondentom sa ponúkali určilo tomuto objektu aj novú perspektívu. 
dve možnosti: prebudovanie kina na kultúr-Zaujímalo ich teda, aký postoj majú k týmto 
ny stánok a občania mohli uviesť aj svoj otázkam obyvatelia mesta.
vlastný návrh. Prebudovanie kina na kultúr-V Leopoldove je v súčasnosti asi 1300 do-
ny stánok mesta (sála na kultúrno-mácností a mesto do takmer všetkých roz-
-spoločenské podujatia, miestnosti pre kul-distribuovalo 1200 dotazníkov. Z nich sa 
túrno-spoločenské organizácie) podporilo vrátilo prekvapujúco málo, len 112, teda asi 
106 respondentov (95 %) a šiesti (5 %) z každej jedenástej domácnosti, a to aj na-
uviedli svoje návrhy, pričom niektoré ko-priek tomu, že dotazník s prosbou o vyplne-
rešpondujú s prvou možnosťou, ale uvádza-nie bol sprístupnený aj na internetovej 
me ich osobitne tak, ako ich uviedli respon-stránke mesta. Ako teda v myslenom mini-
denti: viacúčelová sála, miestnosť pre orga-referende hlasovali Leopoldovčania o osu-
nizácie, knižnica, galéria, dom kultúry, od-de mestských budov? Vo vyhodnotení uvá-
predanie budovy kina, na poschodí byty na dzame počty hlasov alebo percentá.

O Starom cintoríne prenájom, premiestniť sem mestský úrad a 
V prvej otázke sme sa mali možnosť vyjadriť vytvoriť miesto pre kultúrne podujatia; ob-
k budúcemu využitiu pôvodného cintorína chodné centrum, posilňovňa, denný stacio-
na Hlohovskej ceste. Okrem ponúknutých nár, klubovne a kancelárie, telocvične, kniž-
alternatív sme mohli vpísať aj inú možnosť. nica.

O budovách MsÚ a polícieNajviac občanov sa vyjadrilo za kombino-
Druhá časť dotazníka bola zameraná na to, vanú možnosť využívania Starého cintorína: 
aby sa zistil názor obyvateľov na využitie časť by sa využívala ako detské ihrisko, časť 
budovy mestského úradu a budovy obvod-zasa ako oddychová zóna spojená s piet-
ného oddelenia polície. Za možnosť, aby sú-nym miestom (43 %). Druhou najpreferova-
časná budova mestského úradu, ktorú mes-nejšou možnosťou sa po vyhodnotení uká-
to chce zrekonštruovať, naďalej slúžila svoj-zalo zotrvanie pri súčasnom využití, resp. 

O mestskej ankete z konca minulého roka

Č o si myslia obč ania? 
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vlastný návrh. Prebudovanie kina na kultúr-V Leopoldove je v súčasnosti asi 1300 do-
ny stánok mesta (sála na kultúrno-mácností a mesto do takmer všetkých roz-
-spoločenské podujatia, miestnosti pre kul-distribuovalo 1200 dotazníkov. Z nich sa 
túrno-spoločenské organizácie) podporilo vrátilo prekvapujúco málo, len 112, teda asi 
106 respondentov (95 %) a šiesti (5 %) z každej jedenástej domácnosti, a to aj na-
uviedli svoje návrhy, pričom niektoré ko-priek tomu, že dotazník s prosbou o vyplne-
rešpondujú s prvou možnosťou, ale uvádza-nie bol sprístupnený aj na internetovej 
me ich osobitne tak, ako ich uviedli respon-stránke mesta. Ako teda v myslenom mini-
denti: viacúčelová sála, miestnosť pre orga-referende hlasovali Leopoldovčania o osu-
nizácie, knižnica, galéria, dom kultúry, od-de mestských budov? Vo vyhodnotení uvá-
predanie budovy kina, na poschodí byty na dzame počty hlasov alebo percentá.

O Starom cintoríne prenájom, premiestniť sem mestský úrad a 
V prvej otázke sme sa mali možnosť vyjadriť vytvoriť miesto pre kultúrne podujatia; ob-
k budúcemu využitiu pôvodného cintorína chodné centrum, posilňovňa, denný stacio-
na Hlohovskej ceste. Okrem ponúknutých nár, klubovne a kancelárie, telocvične, kniž-
alternatív sme mohli vpísať aj inú možnosť. nica.

O budovách MsÚ a polícieNajviac občanov sa vyjadrilo za kombino-
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O mestskej ankete z konca minulého roka

Č o si myslia obč ania? 
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júcej budovy mestského úradu. Táto mož- pomerne náročne formulovaná, z priesku-
nosť by pozostávala z týchto krokov: garáže mu vyplynulo niekoľko poznatkov o tom, 
a budovy za súčasným mestským úradom čo si myslí najviac respondentov: obyvate-
sa zbúrajú a na ich mieste sa postaví nový lia si predstavujú, že priestor Starého cinto-
mestský úrad. Následne sa zbúra súčasný rína by mal byť v budúcnosti využívaný dvo-
mestský úrad a na jeho mieste sa vysadí ze- jako – časť ako detské ihrisko a časť ako od-
leň a zriadia sa parkoviská. dychová zóna spojená s pietnym miestom. 
Tí, čo podporili túto možnosť, zároveň mali Ďalej občania uprednostňujú, aby budova 
uviesť, ako by si predstavovali využitie bu- mestského úradu zostala na svojom súčas-
dovy polície. Najviac preferenčných hlasov nom mieste a budova bývalej policajnej sta-
získal opäť denný stacionár pre seniorov (52 nice by mala byť podľa nich pretvorená na 
%), nasledovala možnosť pretvoriť budovu denných stacionár. 
na bytovku s bytmi na prenájom (28 %), Informácia o využití tejto budovy v budúc-
presťahovať sem mestskú knižnicu (11 %), nosti však môže byť trocha skreslená aj sku-
vytvoriť priestory pre spoločenské organizá- točnosťou, že v ankete nebola uvedená po-
cie (3 %), kancelárske priestory pre nájom- známka, že stacionár by mal byť platenou 
cov a firmy (3 %) a zvyšok respondentov ne- službou.
vybral žiadnu možnosť. Jeden respondent 
navrhol zriadiť v budove policajnej stanice Analýzu Ing. Adriany Urbanovej, prednost-
rehabilitačné stredisko. ky mestského úradu, spracoval Juraj 
Aj keď časť otázok sa zdala respondentom Hladký.

mu pôvodnému účelu, sa vyjadrilo najviac Dobrovoľného hasičského zboru a na po-
respondentov, až 44 percent. Projekt by sa schodí zriadiť byty a kancelárie na prená-
realizoval podľa týchto krokov: najskôr by jom, zriadiť priestory pre voľnočasové akti-
mesto opravilo bývalú budovu policajnej vity.
stanice. Do nej by sa nakrátko presťahoval ***
mestský úrad a v tom čase by sa uskutočnila Druhou najčastejšie preferovanou možnosť 
rekonštrukcia úradu spojená s jeho rozšíre- bolo podľa respondentov natrvalo premiest-
ním. Po jej dokončení by sa úrad presťaho- niť mestský úrad do budovy policajnej sta-
val do zrekonštruovaných priestorov a opra- nice. Vyslovilo sa za ňu 31 percent dopyto-
vilo a upravilo by budovu policajnej stani- vaných. Tento variant predpokladal usku-
ce. Otázka teda bola, ako by si respondenti točnenie týchto krokov: rekonštrukcia býva-
predstavovali ďalšie využitie bývalej budo- lej budovy polície, do ktorej by sa natrvalo 
vy policajnej stanice. presťahoval mestský úrad. Po presťahovaní 
Odpovede respondentov uvádzame podľa úradu do budovy obvodného oddelenia PZ 
preferencií: vytvorenie denného stacionára by sa uskutočnila rekonštrukcia súčasného 
(pre seniorov) – 33 %, prerobenie budovy úradu. 
na bytový dom s bytmi na prenájom – 26 Respondenti mali zároveň uviesť, aké vyu-
%, na treťom mieste sa umiestnili dve mož- žitie by očakávali od zrekonštruovanej bu-
nosti – premiestnenie knižnice a vytvorenie dovy mestského úradu. Najväčšmi sa 
kancelárskych priestorov pre nájomcov a fir- respondentom pozdávala možnosť pretvo-
my (obidve možnosti po 13 %). Menej ako renia súčasnej budovy úradu na denný sta-
10% respondentov sa vyjadrilo za iné mož- cionár (58 %), presťahovanie mestskej kniž-
nosti – vytvorenie miestností pre činnosť nice (16 %), vytvorenie priestorov pre mest-
miestnych záujmových a spoločenských or- ské záujmové a spoločenské organizácie 
ganizácií, prípadne nevybrali žiadnu mož- (15 %), vytvorenie kancelárskych priestorov 
nosť a ani nenavrhli iné riešenie. Medzi iný- pre nájomcov a firmy (8 %) a zvyšná časť 
mi riešeniami sa vyskytli tieto: prispôsobe- respondentov sa k otázke nevyjadrila.
nie budovy na domov dôchodcov, pretvore- ***
nie na antikvariát, viacúčelovú sálu, pre- Treťou možnosťou, ktorá vyhovovala 25 per-
miestniť  sem mestskú organizáciu centám respondentov, bolo zbúranie jestvu-
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Polícia objasňuje viac ako 
polovicu trestných činov
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Leopoldove vykonáva svoju činnosť nielen na úze-
mí nášho mesta, ale aj v okolitých obciach. V rámci celého územného obvodu riešilo v mi-
nulom roku 145 trestných činov. Z nich viac ako polovicu, teda 82 trestných činov, objasni-
li. Leopoldovskí policajti zabránili rozšíreniu požiaru a odhalili aj závažné trestné činy.
V samotnom meste Leopoldov bolo minulý rok spáchaných 41 trestných činov. V 24 prípa-
doch polícia vypátrala páchateľa, čo predstavuje 58-percentnú úspešnosť v objasňovaní 
trestnej činnosti. Z celkového počtu 41 prípadov bolo pätnásť krádeží a v siedmich prípa-
doch polícia obvinila konkrétneho páchateľa. Medzi občanmi minulý rok rezonoval prípad 
ukradnutých kamier na cintoríne. Ako nás informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru SR v Trnave Martina Kredatusová, páchateľovi sú na stope. Polícia v tejto 
súvislosti vyhlásila pátranie po podozrivej osobe, ktorá sa v súčasnosti nezdržiava v mieste 
trvalého bydliska. 
V minulom roku zaevidovali aj dva závažné trestné činy. Išlo o lúpežné prepadnutie banky 
v letných mesiacoch, kde sa podarilo zistiť páchateľov.  K druhej lúpeži došlo 22. decembra 
minulého roka v nočných hodinách, keď dvaja neznámi páchatelia napadli muža v spojo-
vacej uličke medzi Nám. sv. Ignáca a Bernolákovou ul. Zbili ho a zobrali mu dvesto eur.
Ako ďalej vyplýva z policajných štatistík, minulý rok v meste  Leopoldov odhalila polícia 
päť prípadov ohrozenia bezpečnosti premávky pod vplyvom návykovej látky. V jednom prí-
pade sa tohto trestného činu dopustil občan Leopoldova, v ostatných štyroch išlo o vodičov, 
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Počas marcového zasadnutia mestského za- prostriedkov, je druhým najviac nákladným 
stupiteľstva prišiel poslancov poinformovať projektom rekonštrukcia v Ústave na výkon 
o aktuálnej bezpečnostnej situácii vo väzni- trestu odňatia slobody a Ústave na výkon 
ci riaditeľ ÚVTOS a ÚVV plk. Vladimír väzby v Leopoldove, kde sa má rekonštruo-
Mužík. Poslanci sa dozvedeli aj to, aké vať tepelné hospodárstvo. Investičná akcia 
prestavby sa za hradbami ústavu v súčas- by si mala vyžiadať 2,2 milióna eur. Pritom v 
nosti realizujú, ale aj bezpečnosti kolón, kto- dohľadnom čase sa neplánuje s deštrukciou 
ré eskortujú odsúdených alebo obvinených. jestvujúceho asi 100-metrového komína, 
Zbor väzenskej a justičnej stráže plánuje ten- ktorý bol postavený v roku 1980 práve pre 
to rok rekonštrukcie v štyroch väzniciach. potreby zabezpečenia tepelného hospodár-
Po ústave v Bratislave, kde je na opravy vy- stva v leopoldovskej väznici. Klasický od-
hradených najväčší objem finančných strel totiž nepripadá do úvahy, keďže bez-

Vo väznici rekonš truujú, komín 
zostane stáť

ktorí buď prechádzali cez Leopoldov, alebo tu boli na návšteve a pred jazdou autom požili 
alkohol. 
„V tomto roku zatiaľ riešime sedem trestných činov. Zo štyroch krádeží vlámaním do troch 
rodinných domov a pohostinstva sme obvinili dvoch mladistvých. Môžem teda skonštato-
vať, že zo siedmich trestných činov sme v štyroch prípadoch zistili páchateľov, a podstatné 
je to, že všetky krádeže, ktoré sa zatiaľ stali v Leopoldove, majú známeho páchateľa,“ uvie-
dol riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Leopoldove, mjr. Ing. Marián Ižold.
V decembri minulého roka policajti obvodného oddelenia PZ Leopoldov ppráp. Milan 
Bunček a nstržm. Juraj Husár svojou pohotovou a rýchlou reakciou pri požiari zabránili 
vzniku väčších strát na majetku a zachránili zdravie a životy ľudí. Po tretej hodine nadrá-
nom prechádzali okolo ihriska v obci Trakovice a všimli si požiar šíriaci sa od konca obce. 
Ihneď privolali hasičov, lokalizovali požiar, usmernili ich, kam majú ísť. Medzitým z horia-
cej stodoly šľahali už asi 30-metrové plamene. Policajti zobudili majiteľku a ľudí v sused-
stve a privolali lekársku pomoc. Ich rýchlym konaním sa predišlo časovým stratám, ktoré by 
mohli spôsobiť väčšie škody na majetku, no najmä na zdraví a životoch ľudí v bezprostred-
nom okolí požiaru. 
Samostatnou kapitolou práce polície je kontrola podozrivých vozidiel, ktoré sú zväčša sig-
nálom páchania trestnej činnosti. Napríklad policajná hliadka z Leopoldova si všimla pri vy-
chádzaní z obce Žlkovce auto idúce bez rozsvietených svetiel. Policajti chceli jeho posád-
ku skontrolovať, no vodič auta nereagoval na početné výzvy na zastavenie. Posádka fabie 
sa dala pred policajtmi na útek, pričom na zastavenie auta museli použiť aj varovné výstrely 
do vzduchu a na zadnú časť auta. Napokon policajti zastavili auto na diaľničnom privádza-
či D1 pri Červeníku. Dvoch mužov v ňom zadržali a následným preverovaním zistili, že au-
to bolo čerstvo ukradnuté. Vodiči boli obvinení z krádeže. 
Najčerstvejší tragický prípad zaznamenala polícia na začiatku marca tohto roka. Vlak pri 
vchádzaní do železničnej stanice Leopoldov zrazil osobu ležiacu v koľajisku. Údajne táto 
kolízia súvisela so samovraždou skokom z nadjazdu nad traťou. Vzhľadom na citlivosť uda-
losti polícia k týmto prípadom informácie neposkytla.

(maju)

prostredné okolie je zastavané zo všetkých 
strán, a na postupnú demontáž prostredníc-
tvom klasického rozoberania komína zbor 
nemá financie. V súčasnosti je teda lacnejšie 
a pre zbor výhodnejšie vykonávať priebežnú 
údržbu komína a asi najväčšiu starosť robí 
vypadávanie omietky na niektorých 
miestach po zásahu komína bleskom. Keďže 
komín patrí k najvyšším stavbám v okolí, je-
ho bleskozvod sa každoročne podrobuje re-
vízii. Nech už niektorí by najradšej komín 
nechali zbúrať a iní ho pokladajú za jeden z 
výrazných identifikačných prvkov mesta či 
väznice, o jeho osude sa tak či tak rozhodne 
až v budúcnosti.
V súčasnosti je vo väznici umiestnených 
1050 odsúdených a 180 obvinených, ktorí 
vo väzbe čakajú na súd. Tresty si tu aktuálne 
odpykáva 191 vrahov a v najprísnejšom od-
delení doživotných trestov je umiestnených 
31 odsúdených. Ďalších 12 obvinených z 
vraždy je umiestnených vo väzbe. Podľa 
slov riaditeľa plk. Mužíka je situácia v ústave 
pokojná a nehrozia mimoriadne udalosti. V 
ústave momentálne pracuje 504 príslušní-
kov ZVJS a ďalších 78 civilných zamestnan-
cov.
Riaditeľ ústavu reagoval aj na časté ponosy 
obyvateľov mesta, súvisiace s častým použí-
vaním sirén a iných výstražných znamení v 
meste. Tie sa používajú len pri eskortovaní 
mimoriadne nebezpečných páchateľov ale-
bo páchateľov organizovaného zločinu a má 
sa nimi zabezpečiť čo najrýchlejší a najbez-
pečnejší presun eskorty tak, aby neboli ohro-
zení ľudia pohybujúci sa v meste a takisto 
aby nedošlo k neočakávaným situáciám. Na 
používaní týchto opatrení trvá aj Policajný 
zbor SR. Zvukové výstražné signály prísluš-
níci ZVJS používajú len na nevyhnutný čas 
vtedy, ak sa eskorta blíži ku križovatke alebo 
k inému problematickému miestu, prípadne 
v špecifickej situácii. Eskorty odsúdených a 
obvinených vykonávajú príslušníci zásaho-
vých jednotiek Zboru väzenskej a justičnej 
stráže v súčinnosti so špeciálnymi zložkami 
polície. 

(jh)
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Rozš irovateľ ov skládok bude mesto stíhať
Dane sa nezvyšovali, za odpad si priplatíme 2 eurá

Rozš irovateľ ov skládok bude mesto stíhať
V tomto období už mesto začína do domác- výške 150 tisíc eur. Za prevádzku zberne od-
ností distribuovať nové platobné výmery na padu na Holubyho ulici mesto v tomto roku 
daň z nehnuteľností a ďalšie komunálne da- zaplatí asi 45 tisíc eur. 
ne. Ak sa daňovníkom nezmenili žiadne ná- Celkové náklady za zber a likvidáciu odpa-
ležitosti, aj v tomto roku zaplatia daň v takej du tak v tomto roku dosiahnu asi 200 tisíc 
istej výške. O dve eurá na rok si však pripla- eur (6 miliónov korún), ku ktorým treba ešte 
tíme za odpad – jediná zmena totiž nastala prirátať prostriedky vynaložené na likvidá-
vo výške dane za komunálny odpad a drob- ciu nelegálnych skládok. Tie sa opäť začína-
ný stavebný odpad, keď zastupiteľstvo v zá- jú rozmáhať pri Prechodnom, záhradkárskej 
vere minulého roka schválilo zvýšenie po- osade, v blízkosti železničnej stanice a na 
platku z dvadsiatich eur na občana na dvad- ďalších miestach, ba niektorí občania pokla-
saťdva eur za rok. dajú kontajnery umiestnené na cintoríne za 
Dôvodom tejto úpravy je znížiť doplácanie kontajnery v zbernom dvore. „Keď sa vy-
mesta za zber a likvidáciu odpadu, keďže aj skytne náznak, že niekde vzniká nelegálna 
v minulom roku bol rozdiel medzi vybraný- skládka odpadov, usilujeme sa ju hneď v zá-
mi poplatkami a výdavkami za zber a ulože- rodku zlikvidovať, aby nelákala ďalších po-
nie odpadu vrátane mestskej zberne odpadu tenciálnych vývozcov odpadu. Aj preto je 
asi 50 tisíc eur, ktoré mesto muselo zaplatiť dôležitá spolupráca s občanmi, ktorí by 
z iných svojich zdrojov. Hoci prijatá zmena nám mali nahlasovať, kde takéto zárodky 
tento rozdiel zásadne nevyrieši, pretože do skládok vznikajú. Občas sa nám aj vďaka 
rozpočtu prinesie asi 10 tisíc eur, predsa len spolupráci s občanmi podarí vypátrať tvorcu 
o čosi zníži náklady mesta v tejto kapitole. nelegálnej skládky, prípadne pôvodcu pre-
V tomto roku príjem mesta z daní za komu- zradí sám takto umiestnený odpad. Pri po-
nálny odpad a drobný stavebný odpad sa stihovaní takýchto občanov postupujeme v 
predpokladá vo výške 130 tisíc eur a výdav- zmysle všeobecne záväzného nariadenia a 
ky mesta za zber, prepravu a zneškodňova- v zmysle zákona,“ dopĺňa pracovníčka mest-
nie odpadu fyzických osôb sa očakávajú vo ského úradu Ing. Silvia Grossová.

(jh)
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Poslanci presadili viac peň azí 
pre organizácie

Poslanci presadili viac peň azí 
pre organizácie

Počas príprav tohtoročného rozpočtu sa poslancom mestského zastupiteľstva podarilo 
presadiť mierne navýšenie prostriedkov určených na podporu spoločenských a športo-
vých organizácií. Donedávna mesto na tento účel v rozpočte vyhradzovalo čiastku
20 000 eur, k miernemu nárastu došlo už minulý rok a v tomto roku opäť. Spolu tak v 
tohtoročnom rozpočte zastupiteľstvo na podporu organizácií vyhradilo čiastku takmer 
27 tisíc eur (vyše 800 tisíc korún). 
Doručené žiadosti organizácií v tomto roku dosiahli takmer 30 tisíc eur a najskôr sa ni-
mi zaoberali poslanci v sociálno-kultúrnej komisie MsZ. Na začiatku rokovania sa veno-
vali vyhodnoteniu využitia minuloročnej grantovej podpory a potom aj novým žiados-
tiam o dotácie na rok 2014. „V návrhu, ktorý komisia predložila do rokovania mestské-
ho zastupiteľstva, brala ohľad na doterajšiu činnosť organizácií, na typ a náročnosť akti-
vít navrhovaných na spolufinancovanie, na množstvo ich príjemcov a dosah na podpo-
ru rozvoja mesta v kultúrnej a sociálnej oblasti. Všímali sme si aj to, či a ako sa organi-
zácie zapájajú do kultúrno-spoločenských aktivít v meste,“ hovorí predseda komisie 
Juraj Hladký. V tomto roku po niekoľkoročnej prestávke žiadosť predložil aj farský rad. 
Aj keď komisia nemohla v plnej výške vyhovieť všetkým žiadostiam, po preštudovaní ná-
vrhov navrhla podporiť organizácie na minimálne takej úrovni ako v minulom roku, iné 
si zasa prilepšili. Návrh, ktorý komisia odporučila do mestského zastupiteľstva, poslanci 
schválili na marcovom zasadnutí. V krátkom prehľade uvádzame výšku odsúhlasených 
príspevkov a v prípade organizácií, ktorých názov nevyjadruje typ činnosti, aj stručne 
účel dotácie.

Rehabilitačné cvičenia
pre zdravotne hendikepovaných. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 216
Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu . . . . . . . . . 200 . . . . . . . 200
Neregistrovaní stolní tenisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . . 200
Neformálna skupina Skarabeus
(aktivity mládeže, vzdelávanie) . . . . . . . . . . . . . . . . 750 . . . . . . . 750
MTK Leopoldov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13500 . . . . . 13600
Občianske združenie Šanec . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 . . . . . . 2550
Slovenský zväz telesne postihnutých
a zväz postihnutých civilizačnými chorobami . . . . . . . . 1000 . . . . . . 1200
MO Slovenského Červeného kríža . . . . . . . . . . . . . 1000 . . . . . . 1200
Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma . . . . . . . . . 1700 . . . . . . 1700
Mestský stolnotenisový klub Leopoldov. . . . . . . . . . . . 700 . . . . . . 1000
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Leopoldov
(aktivity mládeže, vzdelávanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 950
Leopoldovský tenisový klub – LTC Leopoldov. . . . . . . . . 800 . . . . . . . 800
Nohejbalový klub Leopoldov . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 . . . . . . . 600
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. . . . . . . . . . 100 . . . . . . . 100

(berec-)

€ (2013) € (2014)
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Peter Babka ma na krúžok zlákal pod zá- domov zopár fotografií. A tie sú inšpiráciou 
mienkou, že sa ideme pozrieť na bežnú hodi- pre budúcu tvorbu. Mnoho impulzov náj-
nu. A my sme prišli rovno na hodinu, kde sa dem na internete alebo v časopisoch zame-
učili dospelí. To bola pre mňa prvá hodina raných na históriu. Každý takýto obrázok 
skutočnej maľby. Medzi dverami ma uvítali musí mať svoje čaro. Fotografia ma musí zau-
ako nového žiaka. (smiech) Jednoducho, ho- jať, ale ako maliar si musíte z toho vybrať to 
dili ma do vody. No vďaka pedagógom na  svoje a pretaviť to do obrazu. Moje videnie 
trnavskom výtvarnom odbore základnej je zámerne iné ako realita, vyhýbam sa na-
umeleckej školy maľujem doteraz. príklad exotickým obrázkom, ale skôr mi je 
* Doteraz ste vyskúšali rôzne techniky – vo inšpiráciou naša príroda. Maľujem Malé 

Karpaty, starú Trnavu, medzi obrazmi je na-vašom výtvarnom repertoári vidíme olejo-
príklad kostolík v Dražovciach alebo ten v maľbu, akvarel, ale aj akryl.
Lančári. Inšpiráciou mi je napríklad aj staré - Začína sa ceruzkou. Tá má výhodu, že všet-
koryto Váhu, ale aj leopoldovský most.ko, čo sa vám nepodarí, môžete zredukovať. 
* Nie ste rodákom z Leopoldova, ale bývate Najťažšia technika je akvarel. Ak raz dáte far-

bu na papier, tam sa už nedá nič urobiť – ani tu už niekoľko desaťročí.
pretrieť, ani prefarbiť, ani vygumovať. Teda v 
náročnosti sú ceruzka a akvarel dvomi proti-
pólmi. Ide to postupne. Chytí vás to ako kaž-
dý iný koníček. A vtedy prestávate vnímať po-
jem času. Výhodou na takýchto stretnutiach 
je to, že sa stretávam so seberovnými, kde sa 
chce každý niečo nové naučiť a rád prijíma 
každú dobrú radu. Nikto vás od ničoho ne-
odrádza, skôr vás podnieti a posúva dopre-
du. Prvý štvrťrok som sa učil zvládnuť techni-
ky a potom som sa rozbehol. Prišli prvé 
obrázky a potom už akoby to išlo samo.
* Ak sa pozrieme na témy, ktoré vás inšpiru-
jú, je to najmä príroda, portrét, kvety a his-

- V Leopoldove bývam od roku 1981. S na-torická architektúra.
ším mestom sa mi spája aj dielo nášho rodá-- Mňa to ťahá k pamiatkam, mám rád hrady 
ka Emila Pauloviča. Aj keď som sa s a zámky, sakrálne stavby, prírodu a portrét 
Maestrom už nestretol, mal som to šťastie, kreslený ceruzkou. Nemám svoju špecializá-
že som predčasom spoznal jeho dcéru, kto-ciu, je to voľný výber. Nemám ateliér, ale 
rá vlastní časť jeho zbierky diel. Nedávno sa stretávame sa ako kolektív v spomínanej ško-
uskutočnilo pri príležitosti výročia narode-le. Vždy sme si rozpracovaný výkres dokon-
nia umelca aj stretnutie v Trnave, kde pred-čovali doma, alebo sme sa potom stretávali a 
stavovali jeho diela. Teraz si jeho tvorbu vší-dokončievali ho pod odborným dohľadom. 
mam o čosi viac – poznám jeho rukopis, štýl Pre mňa je dôležité to, že aj keď nemám ate-
aj farby, aké používal. Niektoré diela má aj liér, pokoj a pohodu si viem nájsť aj doma a 
leopoldovský mestský úrad. Mnoho prác dokážem sa maľovaniu venovať intenzívne.
Emila Pauloviča je roztrúsených kade-tade. * Skúste nám priblížiť, ako vznikol niektorý 
Ako mestský trnavský kontrolór som si vši-z vašich obrazov. Každý autor má nejakú 
mol, koľko jeho obrazov je napríklad len na svoju koncepciu...
trnavskom mestskom úrade. Je to inšpiratív-- Skúšal som to rôznymi spôsobmi. 
ny umelec, z ktorého sa dá stále čerpať.Napríklad teraz, keď idem na dovolenku ale-

Text a foto Martin Jurčo.bo chodím na služobné cesty, prinesiem si 

12 13

je akousi bežnou výbavou každého dieťaťa?Patrí k nenápadným obyvateľom nášho 
- Už v tom veku som vedel, že viem maľo-mesta, no vďaka jeho výtvarným aktivitám 
vať. Smolu som mal v tom, že ma neviedla ho reprezentuje bez toho, aby si to výraznej-
pedagogická ruka. A to nemohlo viesť ni-šie uvedomoval. Veď k menu výtvarníka 
kam. Aj toto moje aktívne maľovanie, ktoré Rudolfa Holkoviča (nar. v r. 1949 v 
sa začalo pred niekoľkými rokmi, začalo ná-Ružindole) na výtvarných súťažiach neprofe-
hodou. Pracujem ako kontrolór mesta v sionálneho umenia, napríklad Trnavskej pale-
Trnave. Vykonával som kontrolu Základnej te alebo Výtvarnom spektre Dunajská Streda, 
umeleckej škole v Trnave. Vtedy tam bol ria-pripisujú automaticky domicil – Leopoldov. 
diteľ Peter Babka. V rámci kontroly som sa Napriek tomu, že si roky uvedomoval vlohy 
zaoberal účtovníctvom, hospodárením, no na výtvarnú tvorbu, múzy sa v jeho vedomí 
nemohol som si nevšimnúť množstvo ma-prebudili až približne pred desiatimi rokmi, 
lieb a výtvarných prác žiakov. Vtedy som si a to vďaka náhode. Dnes má už veľa skúse-
tak nahlas povzdychol, že škoda, že nemám ností a maľuje rôznymi výtvarnými technika-
menej rokov, aby som aj ja takto mohol ma-mi. Doteraz sa okrem spomínaných súťaží 
ľovať. No a vtedy mi pán riaditeľ Babka pri-predstavil napríklad na kolektívnych výsta-
pomenul, že nikdy nie je neskoro začať a vách v Piešťanoch na kúpeľnom ostrove a 
nič mi v tom vlastne nebráni. Na spomína-stretáva sa aj s kolektívom výtvarníkov pod 
nej škole sú totiž krúžky pre dospelých a vedením skúsenejších profesionálnych umel-
tam sa pod odborným dohľadom pedagó-cov. Napríklad v Trnave s Mykolom 
gov učia aj dospelí cibriť si svoj výtvarný ta-Bilošickym. Najnovšie ich skupina umelcov 
lent.hľadá učiteľa – výtvarníka na kolektívne kon-

zultácie portrétu v technike olejomaľby. * Začali ste teda chodiť do večernej školy 
* Za akých okolností ste začali maľovať? výtvarného umenia?

- Spočiatku som veľmi váhal. Spomínaný Bolo to ešte v detstve, keď ceruzka a papier 

Rudolf Holkovič  nachádza
inš pirácie aj v naš om meste
Rudolf Holkovič  nachádza
inš pirácie aj v naš om meste
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Aj leopoldovské priecestia majú už identifikačné čísla
V štatistikách čiernych kroník sa často objavujú prípady tragických stretnutí železnič-
ných koľajových vozidiel s autami. V Leopoldove je tento problém vypuklejší o to 
viac, že časť trate smerujúca od Leopoldova do Lužianok prechádza výraznou časťou 
zastavaného územia mesta. Všetky tri priecestia – na Piešťanskej ceste, Kukučínovej 
ulici aj Gucmanovej ulici využívajú okrem áut aj chodci. O to je vážnejšie riziko ko-
líznych udalostí, keď neraz sa stáva, že si chodci sami dvíhajú závory a prechádzajú v 
čase, keď sa k miestu blíži vlak. Problém je aj na Piešťanskej ceste, kde krátka závora 
môže lákať prechádzať cez priecestie aj v čase blikania signalizácie. Mnohé z rizík za-
iste eliminuje aj vybudovanie mimoúrovňového prejazdu, čo prinesie až pripravovaná 
rekonštrukcia železničnej trate z Leopoldova do Nitry a Šurian, no jej realizácia je ešte 
v nedohľadne. Aj preto Železnice Slovenskej republiky varujú vodičov, ale aj chodcov 
pred vstupom do koľajiska v čase výstrahy. 
Aj pre pretrvávajúce problémy s bezpečnosťou na železničných priecestiach ŽSR v 
spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Integrovaným záchranným systémom pristúpili 
k zavedeniu systému označovania železničných priecestí jedinečným identifikačným 
číslom na železničných tratiach vo vlastníctve štátu. Informovala nás o ňom hovorky-
ňa Železníc SR Martina Pavlíková: „Prínosom takéhoto čísla je zvýšenie bezpečnosti 
na železničných priecestiach a následne spoľahlivé fungovanie spolupráce pri identifi-
kácii priecestí pri nehodových udalostiach.“ Ku každému číslu priecestia je priradená 
databáza údajov: telefónne číslo výpravcu a dispečera, názov traťového úseku, želez-
ničná poloha priecestia v kilometroch, údaje o pozemnej komunikácii, cestná poloha, 
miestny názov prejazdu a ďalšie údaje. Tieto informácie má aj Integrovaný záchranný 
systém a polícia.
Samolepiaca fólia s identifikačným číslom priecestia je zvyčajne umiestnená na stranu 
výstražného kríža zo strany od železničnej trate. V prípade vzniku nehody na želez-
ničnom priecestí, resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v 
oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí je možné túto skutočnosť tele-
fonicky oznámiť na IZS (linka 112), alebo na políciu (linka 158). Následne operátor zá-
chranného systému alebo polície telefonicky oznámi udalosť zamestnancom ŽSR, kto-

rí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opa-
trenia, resp. zabezpečia zastavenie dopravy na prí-
slušnom traťovom úseku železničnej trate. Čiže po-
stačuje, ak osoba, ktorá spozoruje na železničnom 
priecestí alebo v jeho blízkosti nehodu, zavolá na 
SOS linku 112 alebo na políciu a nahlási operáto-
rovi aj číslo priecestia – napr. SP2727. Každé prie-
cestie je označené písmenami SP (slovenské prie-
cestie) a štvormiestnym číslom. Z databázy údajov 
operátor podľa čísla lokalizuje konkrétne prieces-
tie a zariadi ďalšie nevyhnutné opatrenia.
Identifikačné čísla železničných priecestí v 
Leopoldove:
Piešťanská cesta (pri kine) SP 1065, Kukučínova uli-
ca SP 1064, Gucmanova ulica (pri väznici)
SP 1063.

(maju)
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Čakajú nás eurovoľby 2014Čakajú nás eurovoľby 2014
Voľby do Európskeho parlamentu na úze-
mí Slovenskej republiky sa uskutočnia v 
sobotu 24. mája 2014 od 7:00 do 22:00 
h. Zoznam všetkých 29 kandidujúcich 
strán a hnutí je zverejnený na adrese 
http://www.minv.sk/?ep-klpodane.  
Bližšie informácie o spôsobe hlasovania 
získa občan v oznámení o čase a mieste 
konania volieb, ktoré voličovi budú distri-
buované aj s „novinami“ o kandidujúcich 
stranách a členoch kandidujúcich strán 
do domácností do 4. mája 2014.
Voličom zapísaným do zoznamu voličov 
mesto doručí oznámenie o čase a mieste 
konania volieb. V oznámení bude uvede-
né číslo volebného okrsku, adresa voleb-
nej miestnosti a informácia o úprave hla-
sovacieho lístka. Ak volič nebude môcť vo-
liť vo volebnom okrsku, ktorý je uvedený 
v oznámení, môže požiadať na mestskom 
úrade o vydanie voličského preukazu. 
Voličský preukaz umožňuje hlasovať v kto-
romkoľvek inom volebnom okrsku na úze-
mí Slovenskej republiky.
Občan, ktorý nemá v SR evidovaný trvalý 
ani prechodný pobyt, môže využiť mož-
nosť zapísať sa do zoznamu voličov a vyu-
žiť tlačivo, ktoré je prístupné na 
http://www.minv.sk/?ep-infovotereusk. 
To isté platí i pre cudzinca, ak sa chce zú-
častniť volieb do európskeho parlamentu.
V meste Leopoldov sú zriadené 3 okrsky:
1. Mestská knižnica, so sídlom Štúrova 
419/1, 920 41 Leopoldov,
2. Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská 
cesta 104/2, 920 41 Leopoldov a 
3. Základná škola, Námestie sv. Ignáca 
27, 920 41  Leopoldov. 
Zoznam ulíc, ktoré patria do jednotlivých 
okrskov, sa oproti posledným voľbám pre-
zidenta SR nezmenil. Bližšie informácie 
budeme zverejňovať na mestskej adrese: 
www.leopoldov.sk, na zvyčajných výves-
ných plochách a prostredníctvom mest-
ského rozhlasu.
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viac, že časť trate smerujúca od Leopoldova do Lužianok prechádza výraznou časťou 
zastavaného územia mesta. Všetky tri priecestia – na Piešťanskej ceste, Kukučínovej 
ulici aj Gucmanovej ulici využívajú okrem áut aj chodci. O to je vážnejšie riziko ko-
líznych udalostí, keď neraz sa stáva, že si chodci sami dvíhajú závory a prechádzajú v 
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ničnom priecestí, resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v 
oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí je možné túto skutočnosť tele-
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rí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opa-
trenia, resp. zabezpečia zastavenie dopravy na prí-
slušnom traťovom úseku železničnej trate. Čiže po-
stačuje, ak osoba, ktorá spozoruje na železničnom 
priecestí alebo v jeho blízkosti nehodu, zavolá na 
SOS linku 112 alebo na políciu a nahlási operáto-
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Identifikačné čísla železničných priecestí v 
Leopoldove:
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SP 1063.

(maju)
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Vydanie voličského preukazu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území na území Slovenskej republiky a neboli po-
Slovenskej republiky a v deň konania vo- zbavení volebného práva v členskom štáte 
lieb nebude môcť hlasovať v mieste svoj- Európskej únie, ktorého sú štátnymi občanmi. 
ho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, Takisto občania iných členských štátov 
v ktorého zozname voličov je zapísaný, Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb 
môže požiadať obec svojho trvalého po- dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na 
bytu o vydanie voličského preukazu. území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na 
Voličský preukaz ho oprávňuje na zápis základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do 
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek vo- zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do 
lebnom okrsku. Volič môže požiadať o zoznamu voličov v prípade občana iného člen-
vydanie voličského preukazu najskôr 30 ského štátu EÚ je potrebné predložiť obci, v 
dní predo dňom volieb (t.j. najskôr ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní 
24.4.2014), najneskôr však dva dni pre- predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014). 
do dňom volieb ( t . j .  najneskôr Občan iného členského štátu Európskej únie, 
22.5.2014) v úradných hodinách na ktorý nemá povolený trvalý pobyt a na území 
MsÚ v Leopoldove. Slovenskej republiky sa zdržiava dlhšie ako tri 
O vydanie voličského preukazu môže vo- mesiace a chce sa zúčastniť na voľbách do 
lič požiadať osobne, písomne, e-mailom Európskeho parlamentu v Slovenskej republi-
alebo prostredníctvom ním splnomocne- ke, musí požiadať o registráciu prvého povole-
nej osoby (splnomocnenie nemusí byť nia. Žiadosť o registráciu prvého povolenia ob-
úradne overené). Žiadosť musí obsaho- čan iného členského štátu Európskej únie po-
vať základné identifikačné údaje vrátane dáva osobne na miestne príslušnom oddelení 
rodného čísla. Obec zašle voličský preu- cudzineckej polície Policajného zboru podľa 
kaz na adresu uvedenú v žiadosti dopo- bydliska.
ručenou zásielkou. Právo byť volený za poslanca Európskeho par-
Právo voliť do Európskeho parlamentu lamentu môže byť podľa uvedeného volebné-
majú občania Slovenskej republiky, ktorí ho zákona zvolený občan iného členského štá-
najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov tu, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 ro-
veku a majú na území Slovenskej repub- kov, má povolený trvalý pobyt na území 
liky trvalý pobyt, občania Slovenskej re- Slovenskej republiky, nebol pozbavený práva 
publiky, ktorí najneskôr v deň volieb do- kandidovať v členskom štáte Európskej únie, 
vŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý po- ktorého je štátnym občanom, a nenastali u ne-
byt na území Slovenskej republiky a ani ho prekážky vo výkone volebného práva.
na území iného členského štátu 

Pripravila Bc. V. Lietavová.

V záujme zvýšenia dostupnosti služieb mestskej knižnice schválilo mesto úpravu pre-
vádzkového času knižnice:

PONDELOK 10,00 – 12,00 13,00 – 18,00
UTOROK zatvorené
STREDA 8,30 – 12,00 13,00 – 16,00
ŠTVRTOK         – 11,00 – 16,30 
PIATOK zatvorené

Kniž nica upravila otváracie hodinyKniž nica upravila otváracie hodiny

Rybári pozývajú na preteky
Aj v tomto roku sa v Leopoldove a v jeho bezprostrednej blízkosti uskutoční niekoľko rybár-
skych pretekov, ktoré už tradične organizujú členovia Mestskej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu v Hlohovci. Priamo v Leopoldove sa uskutoční dvojo tradičných pretekov, 
a  to  súťaž družstiev základných škôl a súťaž seniorov, žien a handicapovaných, na ktoré 
členovi MO SRZ v Hlohovci pozývajú nielen nadšencov rybolovu, ale aj priaznivcov relaxu 
pri vode.
Leopoldovský kapor – súťaž družstiev základných škôl
štvrtok 1. máj Štrkovka v Leopoldove
Harmonogram súťaže:
7,00 – 7,45 prezentácia
7,45 – 8,00 odchod na stanovište, kŕmenie
8,00 – 11,00 preteky
11,00 – 11,30 meranie úlovkov
11,30 – 12,00 vyhodnotenie, odovzdávanie cien
VIII. ročník rybárskych pretekov pre seniorov, ženy a handicapovaných
sobota 3. máj Štrkovka v Leopoldove
7,00 – 8,00 predaj vstupeniek a žrebovanie miest
8,00 – 13,30 preteky
13,30 – 14,00 váženie úlovkov
14,00 – 14,30 vyhodnotenie a odovzdávanie cien
Vstupné je 4 € a štartovné lístky si môžete zakúpiť v deň pretekov.
Termíny a miesta ďalších pretekov záujemcovia nájdu v Rybárskom spravodajcovi 2014, 
ktorý vydáva MO SRZ v Hlohovci. Minuloročné preteky Leopoldovský kapor organizátori 
hodnotia ako veľmi vydarené nielen z hľadiska príjemného počasia, ale aj pre dobré 
„nastavenie“ súperiacich tímov. Aj keď družstvu leopoldovskej základnej školy, ktoré so 
165 bodmi skončilo na siedmom mieste, sa v pretekoch nie veľmi darilo, tohtoročné prete-
ky im dávajú možnosť poskočiť v tabuľke. Prvé tri miesta obsadili družstvá to Základnej ško-
ly na Kopernikovej ulici v Hlohovci a zo Základnej školy Vilka Šuleka v Hlohovci-Šulekove. 
Ceny mladým rybárom odovzdali primátor mesta M. Gavorník, riaditeľ pretekov M. Levčík 
a tajomník MsO SRZ J. Ottinger. 
O pár dní neskôr sa vydarili aj preteky seniorov, žien a handicapovaných, v rámci ktorých 

sa varil aj výborný guláš. Zo 
109 účastníkov bolo 12 žien. 
Na prvých miestach sa 
umiestnili Eduard Šudy s dvo-
mi kaprami s hmotnosťou 6,4 
kg a Denisa Majková s dvomi 
kaprami s hmotnosťou 7,4 
kg. V kategórii o najväčší úlo-
vok jednoznačne presvedčil 
vyše 5,1-kilogramový kapor 
Denisy Majkovej. Príďte sa 
pozrieť (verme, že na) kapi-
tálne úlovky aj tento rok!

(ra), foto: R. Gajdoš
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sa varil aj výborný guláš. Zo 
109 účastníkov bolo 12 žien. 
Na prvých miestach sa 
umiestnili Eduard Šudy s dvo-
mi kaprami s hmotnosťou 6,4 
kg a Denisa Majková s dvomi 
kaprami s hmotnosťou 7,4 
kg. V kategórii o najväčší úlo-
vok jednoznačne presvedčil 
vyše 5,1-kilogramový kapor 
Denisy Majkovej. Príďte sa 
pozrieť (verme, že na) kapi-
tálne úlovky aj tento rok!

(ra), foto: R. Gajdoš
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Nábreží A. Hlinku smerom na Sihoťskú uli- špektor npor. Ing. Tomáš Bílik z Krajského 
cu. Z vedľajšej cesty na Manckovičovej ulici riaditeľstva Hasičského a záchranného zbo-
práve vychádzal cyklista a došlo k vzájom- ru v Trnave: „Vodič osobného automobilu 
nému stretu. Motocykel vzápätí narazil do bočne narazil do stromu pri ceste a násled-
prednej časti bicykla. Pri nehode došlo k zra- kom nárazu zostal zakliesnený vo vraku ha-
neniu 24-ročného cyklistu z Leopoldova, varovaného vozidla. Zasahujúci hasiči zra-
ktorý má stredne ťažké zranenia. 27-ročný neného vodiča vyslobodili z vozidla a odo-
vodič motorky zn. Honda 1000 utrpel vzdali ho do starostlivosti zdravotníkom 
opuch a otras mozgu a zranenie na tvári. Záchrannej zdravotnej služby. Vodič zra-
Jeho rovnako starý spolujazdec vyviazol z neniam podľahol. V čase dopravnej neho-
nehody so zlomenou kľúčnou kosťou a odre- dy sa vo vozidle nenachádzala iná osoba.“ 
ninami. Obidvaja boli z okresu Hlohovec a Podľa polície mal vodič iba 19 rokov a po-
obidvaja, vodič motocykla aj jeho spolujaz- chádzal z okresu Piešťany. Kvôli vysokej 
dec, jazdili bez prilby. Všetkým účastníkom rýchlosti pravdepodobne nezvládol riade-
nehody bola odobratá krv na zistenie množ- nie a narazil autom do stromu. Presná prí-
stva alkoholu v krvi. Presné príčiny doprav- čina bude predmetom ďalšieho policajné-
nej nehody budú predmetom ďalšieho vy- ho vyšetrovania.
šetrovania. Miesta obidvoch tragických nehôd dnes 

(maj) označujú kríže s kvetmi. Vodiči by si tu mali 
dávať pozor aj pri odbočovaní v smere od Na bludnom trojuholníku 
Leopoldova na hlavnú cestu Madunice-opäť tragédia
Bučany. Vodorovné dopravné značenie za-

Napohľad prehľadná spleť ciest medzi sahuje do jazdného prierezu oproti idúcich 
Lepoldovom, Madunicami a Červeníkom áut, a tak vodič idúci oproti musí urobiť uhý-
utvára trojuholník, ktorý niektorí vodiči pod- bací manéver, aby sa čelne nezrazil s autom 
ceňujú. Najčastejšie sa tu nehody stávajú pri stojacom v odbočovacom pruhu. Zvýšenú 
odbočovaní od Maduníc smerom do pozornosť treba venovať aj v opačnom sme-
Leopoldova. Tak sa na tomto mieste pred re pri odbočovaní z hlavnej cesty od Bučian 
viac ako rokom stala tragická dopravná ne- (od nadjazdu) na vedľajšiu cestu smerom do 
hoda, pri ktorej zomrela mladá vodička v Leopoldova. Tu zasa chýba jasne výrazný 
osobnom aute pod kolesami kamióna. Len priečny pruh vodorovného dopravného zna-
nedávno, 15. marca, v tejto lokalite vyhasol čenia. Ten by mal upozorniť vodiča na to, 
život mladého vodiča auta zn. Audi. aby auto nezasahovalo do cesty.
Informoval nás o nej samostatný odborný in- (maju)

mesta alebo obce. Povinnosť sa týka aj fy-Amury, zubáče, zických a právnických osôb - podnikateľo-
v, právnických osôb, ktoré sú povinné vy-kapry, pleskáče... konať deratizáciu v objektoch určených na 

Aj v minulom roku hlohovskí rybári zakla- podnikanie, predovšetkým v objektoch 
dali budúcu svoju úrodu, ak môžeme takto školských zariadení, zdravotníckych zaria-
pomenovať zarybňovanie vôd v našom oko- dení, zariadení sociálnych služieb, byto-
lí. V okolí Leopoldova ešte na jar vysadili do vých a polyfunkčných domoch, v suterén-
starého koryta Váhu 400 kíl pstruha dúhové- nych a pivničných priestoroch objektov, v 
ho, v júni do Váhu vysadili 3000 kusov zubá- areáloch živočíšnej výroby, v areáloch po-
ča veľkoústeho a ďalších 2000 kusov smero- travinárskej výroby a v potravinárskych pre-
valo do Leopoldova. Na jeseň vody Váhu vádzkach, v reštauračných zariadeniach, 
spestrila násada nosáľa sťahovavého a jalca skladoch potravín, skladoch ďalších komo-
tmavého aj hlavatého, pribudol pleskáč vy- dít a na skládkach komunálneho odpadu.
soký a jednoročný aj dvojročný kapor. Podľa Občanom sa odporúča vykonať deratizáciu 
Rybárskeho spravodajcu 2014, ktorý vydáva v pivničných priestoroch pri chovoch 
Mestská organizácia Slovenského rybárske- hospodárskych zvierat, v rodinných a byto-
ho zväzu v Hlohovci, počas hlavného za- vých domoch predovšetkým vtedy, ak v ich 
rybňovania v novembri vysadili na leopol- blízkosti sú objekty určené na podnikanie. 
dovskej Štrkovke 2200 kilogramov polkilo- Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vy-
vých kaprov a také isté množstvo kaprov s konávať, musia byt' aj upratané, zbavené 
hmotnosťou 2,2 kg. Pribudlo tu aj 50 kilo- materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k 
gramov amura. Také isté množstvo rýb vysa- množeniu škodcov.
dili rybári aj na Ypsilone medzi Leopoldo- Premnoženie živočíšnych škodcov, predo-
vom a Madunicami. všetkým potkanov, myší a krýs je sezón-
Na jar uskutočnili rybári vo svojich revíroch nym problémom ľudských sídlisk v jarných 
viacero brigád, jednu priamo v Leopoldove. a jesenných mesiacoch. Títo škodcovia mô-
Aj keď na Štrkovku prišlo asi tridsať brigád- žu byt' príčinou ohrozenia verejného zdra-
nikov, všetku prácu ani nestihli urobiť, pre- via rôznymi prenosnými ochoreniami - sal-
tože okrem zberu odpadu si naplánovali aj monelózami, leptospirózou a pod. Termín 
upraviť, resp. vyrezať lovné miesta a pripra- vykonania deratizácie sa stanovuje podl'a 
viť jazero na preteky. znalostí o reprodukčnom cykle živočíš-

(ber) nych škodcov v jesenných a jarných mesia-
coch. Celoplošný výkon deratizácie má za-Proti hlodavcom
bezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväč-
šom území a má zabrániť migrácii škodcov do 15. mája
z ošetrených objektov do objektov, ktoré 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
neboli ošetrené prípravkami proti škod-

sídlom v Trnave za účelom predchádzania 
com, určenými na tento účel, uvádza sa vo 

vzniku a šíreniu prenosných ochorení odpo-
výzve regionálnej hygieničky MUDr. Ľubi-

rúča vykonať deratizáciu v období od 1. aprí-
ce Kollárovej.

la do 15. mája.
(ber)

Mestá a obce v okresoch Trnava, Hlohovec 
Nešťastná zrážka a Piešťany sú povinné na zamedzenie vzni-

ku, šírenia a obmedzenie výskytu prenos- leopoldovského cyklistu
ných ochorení vykonať dezinfekciu a regu- Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej ne-
láciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať dera- hody, ktorá sa stala podvečer 3. apríla 
tizáciu v objektoch v správe alebo majetku 2014 v Hlohovci. Vodič motocykla išiel po 

19
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Hoci sa na prvý pohľad zdá, že leopoldovská železničná stanica je po zmenách v auto-
matizovaní dopravy len budova, okolo ktorej prejdeme za pár sekúnd pri nastupovaní 
do vlaku alebo pri náhlení sa domov, nie je to úplne tak. Denne je svedkyňou stoviek 
osudov, veselých, smutných aj vážnych príhod. V skratke uvádzame tie aktuálnejšie.
* 29. marca 2014 bola krátko po 18:45 k vlaku odstavenému v stanici privolaná rýchla 
zdravotná pomoc pre nevoľnosť cestujúcej, ktorá odpadla vo vlaku. Odviezla ju rýchla 
zdravotnícka pomoc do trnavskej nemocnice na ďalšie ošetrenie. V tento deň meškal 
len jeden osobný vlak 7 minút.
* 16. marca 2014 v železničnej stanici Cífer krátko pred 18:30 doišlo k poškodeniu 
trakčného vedenia a k zvaleniu odchodového návestidla z 2. koľaje v smere do 
Trnavy. Koľaj sa stala nezjazdnou. Niekoľko rýchlikov nabralo vysoké meškanie a na-
pokon boli odklonené v Leopoldove smerom na Galantu a Bratislavu. Niektoré osob-
né vlaky boli dokonca odrieknuté.
* 5. marca 2014 krátko po pol tretej popoludní na úseku trate Brestovany ─  
Leopoldov vlak R 609 zrazil a usmrtil civilnú osobu, ktorá si ľahla do koľajiska pred 
práve prichádzajúci vlak. Doprava v úseku Brestovany ─ Leopoldov bola prevádzko-
vaná obojsmerne po 2. traťovej koľaji až do 18. hodiny. Pre smutnú udalosť v 
Leopoldove meškalo 14 vlakov vedno až 782 minút.
* 22. januára 2014 krátko po polnoci vonkajší výpravca oznámil vlámanie nezistenou 
osobou do vestibuly železničnej stanice Leopoldov v smere od nástupiska.  Páchateľ 
bol zadržaný.

LEOPOLDOVSKÉ POZVÁNKY
* Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava organizuje akciu Motorákom za ko-
níkom. Ide o tradičnú jazdu nostalgického vlaku 1. mája na trase Bratislava – Leopoldov – 
Lužianky – Jelenec – Zlaté Moravce – Topoľčianky pri príležitosti dňa otvorených dverí v 
Národnom žrebčíne Topoľčianky. 
K stáliciam týchto jázd patria krásny motorový vozeň M 262.007 a prívesný vozeň Bix. Ak 
jazdu nestihnete, môžete prísť aspoň poobdivovať motorovú nostalgiu 1. mája na železnič-
nú stanicu v predpoludňajšom čase. Presný príchod vlaku bude spresnený na výveskách v 
železničnej stanici alebo na internetovom portáli vlaky.net.
* Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen a portál vlaky.net organizuje 10. má-
ja nostalgickú jazdu niekoľkých historických vozidiel 422.0108, T 46.0253, M 131.1053, 
M 262.004 cez Leopoldov. Trasa vlaku je: Bratislava východ – Bratislava hl. st. – Leopoldov 
– Lužianky – Zlaté Moravce – Kozárovce – Hronská Dúbrava a Banská Štiavnica. Vlak mož-
no očakávať na železničnej stanici v Leopoldove v predpoludňajšom čase. Podrobnosti po-
stupne nájdete na portáli vlaky.net.

(maju)

Drobnosti zo ž elezniceDrobnosti zo ž eleznice

Aprílovo-májové pozvánky
esto Leopoldov Vás srdečne pozýva na stavanie mája, ktoré sa uskutoční v stredu M30. apríla 2014 o 17,00 hod. na Námestí sv. Ignáca. V kultúrnom programe sa 

predstavia s programom žiaci ZŠ Leopoldov a FS Šulekovo. Po vztýčení mája bude pro-
gram pokračovať ľudovou veselicou v prípade priaznivého počasia v Spolkovej záhra-
de, v prípade nepriaznivého počasia v reštaurácii Nový Pranier približne do 22,00 hod. 
Zmena programu vyhradená.

esto Leopoldov Vás pozýva na turistický pochod Jalšové – Leopoldov, ktorý sa bu-Mde konať vo štvrtok 8. mája. Bližšie informácie mesto oznámi prostredníctvom 
webovej stránky mesta a tiež prostredníctvom mestského rozhlasu.

eštaurácia Nový Pranier pozýva na pivný festival, ktorý sa bude konať v dňoch 9. a R10. 5. 2014 (piatok, sobota) v parku na Námestí sv. Ignáca. Prvý pivný festival sa 
začne v piatok 9. mája o 15,00 h a bude pokračovať v sobotu 10. mája od 10,00 h. 
Bližšie informácie budú uvedené na plagátoch v meste alebo v reštaurácii Nový 
Pranier.

esto Leopoldov Vás pozýva na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu M11. mája. Bližšie informácie oznámime prostredníctvom webovej stránky mesta a 
tiež prostredníctvom mestského rozhlasu.

riaznivcov Behu mestom pozývame na 6. ročník tohto obľúbeného podujatia, ktorý Psa uskutoční 7. júna. Bližšie informácie sprostredkujeme na internetovej stránke 
mesta, v mestskom rozhlase a na bežeckých www.beh.sk.

eopoldovský jazdecký klub Oklahoma, pôsobiaci v areáli PD Červeník, pozýva všet-Lkých nadšencov koní a jazdectva na Otvorený deň v Oklahome, ktorý sa uskutoční
1. mája 2014 v areáli klubu. Bližšie informácie sprostredkuje mestský rozhlas v druhej 
polovici apríla
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* 22. januára 2014 krátko po polnoci vonkajší výpravca oznámil vlámanie nezistenou 
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M 262.004 cez Leopoldov. Trasa vlaku je: Bratislava východ – Bratislava hl. st. – Leopoldov 
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(maju)

Drobnosti zo ž elezniceDrobnosti zo ž eleznice
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eštaurácia Nový Pranier pozýva na pivný festival, ktorý sa bude konať v dňoch 9. a R10. 5. 2014 (piatok, sobota) v parku na Námestí sv. Ignáca. Prvý pivný festival sa 
začne v piatok 9. mája o 15,00 h a bude pokračovať v sobotu 10. mája od 10,00 h. 
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Debutant ligy zabojoval a skončil v strede tabuľky
Základnú kostru tímu tvorili Adam Ďurica, Branislav Kriška, Peter Svečula, Radomír Pikna a 
Roman Gažík. Pre prvých dvoch to bola premiérová sezóna v drese MSTK. Leopoldov D 

ukončil sezónu na výslednom 5. 
mieste. Veľký podiel na konečnom 
umiestnení má starší žiak Kristián 
Vida, ktorý bodoval aj v zápasoch 
proti prvým trom mužstvám súťa-
že, čo ostatní členovia tímu doká-
zali len minimálne. O chod muž-
stva, dopravu a technické zabez-
pečenie sa vzorne počas celej sezó-
ny postaral vedúci družstva Ján 

Mika. Leopoldov D hral v 8. lige, ktorá je momentálne najnižšou súťažou v trnavskom regi-
óne. Vedenie Krajského stolnotenisového zväzu uvažuje od nadchádzajúcej sezóny o zalo-
žení 9. ligy v trnavskom regióne. Na Slovensku má 9 líg len región Ružomberka a Žiliny. 
Založenie ďalšej oblastnej súťaže by potvrdilo vzrastajúci záujem o stolný tenis v 
Trnavskom kraji.
Skóre rozhodlo o konečnom druhom mieste

Žiaci MSTK Leopoldov odohrali po-
sledný zápas 1. krajskej ligy proti 
Majcichovu, s ktorým sa delili pred 
zápasom o prvé miesto. V zostave 
Kristián Vida, Matúš Šantavý a 
Michal Šantavý remizovali 5:5. 
Majcichov postúpil na základe vy-
hraných setov medzi najlepšiu slo-

venskú osmičku. Pod výsledok sa podpísalo aj zranenie druhého najlepšieho hráča tímu 
Mateja Zlámalu, ktorý, aj keď chcel, nemohol pomôcť družstvu k víťazstvu. 
Investovaný čas a úsilie sa oplatilo
Žiaci MSTK Leopoldov Kristián Varga, Matej Zlámala, Matúš Šantavý a Michal Šantavý re-
prezentovali Základnú školu (ZŠ) Leopoldov v celoslovenskom stolnotenisovom turnaji star-
ších žiakov. Naši hráči vyhrali obvodné kolo v Hlohovci a postúpili do krajského kola, ktoré 
sa hralo v Trnave. Najťažším súperom pre našich bol tím ZŠ Spartavkovská z Trnavy. V jeho 
zostave dominoval Štefan Peko, ktorý patrí medzi najlepších starších žiakov (5. miesto) v ce-

loslovenskom rebríčku.  Hoci 
naši hráči nedokázali poraziť 
ani jedenkrát tohto hráča, aj 
tak svojím tímovým výkonom 
a vyrovnaným herným preja-
vom dokázali prekvapiť favo-
rita z Trnavy. Senzácia bola 
na svete a žiaci postúpili me-

dzi najlepšiu slovenskú osmičku. Záverečný turnaj sa konal 27. – 28. 3 v Krupine. 
Jednoznačným víťazom sa stala Spojená škola Športového gymnázia z Nitry. Jej hráči sú čle-
novia celoslovenskej stolnotenisovej akadémie v Nitre, ktorá vychováva budúcich sloven-
ských stolnotenisových reprezentantov. Spomedzi 756 zúčastnených základných škôl obsa-
dili žiaci ZŠ Leopoldov konečnú 6. priečku.

Sumarizujeme sezónu za zelenými stolmi
Mestský stolnotenisový klub (MSTK) Leopoldov má za sebou úspešnú sezónu 2013/14. 
Oddiel MSTK prihlásil do ostatného ročníka štyri mužské a jeden žiacky tím. Je to najviac 
družstiev v celej histórii MSTK. Leopoldov reprezentovalo 23 aktívnych hráčov, z toho bolo 
18 mužov a 5 starších žiakov. Posledné zápasy sa odohrali počas prvého aprílového víken-
du.
Nováčik 3. ligy sa nezľakol súperov -  obsadil konečné 3. miesto
Tretia liga je najvyššou krajskou súťažou, ktorá sa v histórii leopoldovského stolného tenisu 
odohrala. Do druhej krajskej ligy postupujú prvé dve družstvá z tretej ligy. Prvý postupuje 
priamo a druhý musí hrať baráž s predposledným tímom vyššej súťaže. „A“ družstvo obsadi-

lo celkovo pekné tretie miesto za 
Vydranmi a Veľkou Mačou. 
Nádeje na postup sa rozplynuli 
po domácej prehre 12:6 s Kútmi. 
Za Leopoldov odohrali najviac 
zápasov: Branislav Beňuš, Daniel 
Lipták, Milan Slamka a Peter 
Pavlen. Táto štvorica tvorila zá-
klad mužstva a počas niektorých 
zápasoch bola doplnená hráčmi 
z “B“ družstva.

Umiestnenie Á-čka zopakovalo aj B-čko
Mužstvo ako nováčik súťaže zabojovalo o postup a obsadilo výborné 3. miesto. Tretia 

priečka v 6. lige nestačila 
Leopoldovu B od posunu do naj-
vyššej oblastnej súťaže (5. liga) v 
regióne Trnava. Ako zlomový zá-
pas sa ukázal súboj s mužstvo 
obce Hoste, ktoré obsadilo ko-
nečnú druhú priečku. Tesná pre-
hra 10:8 naštrbila plány na po-
stup. Základnú štvoricu tvorili 
Martin Zverina, Miroslav Gažík, 
Pavol Karel a Radovan Čierny. 

Po zimnej prestávke sa k nim pripojil Peter Luha.
Baráž o vyššiu súťaž si vybojovalo C-čko
Vedenie MSTK Leopoldov vsadilo v treťom tíme oddielu na „mladé pušky“. Základ tímu tvo-

rili starší žiaci Kristián Varga, 
Matej Zlámala, Matúš Šantavý a 
Michal Šantavý. Vedúcim druž-
stva bol Ľubomír Kašťák, ktorý 
svojou hrou najviac pomohol 
mužstvu v ťažkých zápasoch. 
Leopoldov C obsadil konečnú 
druhú priečku, ktorá znamená ba-
ráž s predposledným mužstvom 
6. ligy – s tímom Kočín-Lančár.
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MSTK nezabúda na napredovanie 
žiackeho stolného tenisu v Leo-
poldove
Okrem už vyššie spomínaných pia-
tich žiakov sa na novú sezónu a re-
prezentáciu Leopoldova pripravujú 
ďalší hráči. K prvému žiackemu tímu 
sa pripoja Viktor Čech a Jakub Kriška. 
Hráči Kristián Varga, Matej Zlámala a 
Michala Šantavý budú už v novej se-
zóne dorastencami. Jadro žiackeho 
tímu budú tvoriť Kristián Vida a 
Matúš Šantavý.
V spolupráci so ZŠ Leopoldov klub 

uskutočňuje nábor nových mladých hráčov. K spomínaným starším žiakom sa pridalo túto 
sezónu 6 nových hráčov vo veku od 7 do 10 rokov. MSTK dúfa, že nové mladé tváre budú 
pokračovať v dobrých výsledkoch svojich predchodcov a potvrdia pozíciu najúspešnejšie-
ho žiackeho oddielu v okrese Hlohovec.
Členovia MSTK Leopoldov sa touto cestou chcú poďakovať vedeniu mesta Leopoldov, svo-
jim sponzorom, priaznivcom a fanúšikom za pomoc a podporu počas uplynulej sezóny. 
MSTK sa bude aj naďalej snažiť úspešne reprezentovať mesto Leopoldov a kontinuálne 
rozvíjať úroveň stolného tenisu medzi svojimi hráčmi a mládežou.

Pripravil Peter Luha.

Exminister školstva a súčasný primátor mesta Bratislavy Milan 
Ftáčnik sa pred niekoľkými rokmi snažil o zavedenie šachu ako 
povinného predmetu do základných škôl. V krátkom interview 
pre náš časopis sa zdôveril o svojom vzťahu ku kráľovskej hre:
§ Kto vás naučil hrať šach a koľko ste mali vtedy rokov?
Šach ma naučil hrať otec, mal som vtedy asi 15 rokov.
 Čím vás priťahuje táto magická hra?

Priťahuje ma všetko, čo má logiku, jasné pravidlá; toto šach ur-
čite spĺňa.
 Prečo ste sa rozhodli presadiť šach do škôl v pozícii ministra 

školstva ako povinný predmet?
Priznávam, že si na to veľmi nepamätám. Určite to bola aktivi-
ta šachových nadšencov a ja som jej vyšiel v ústrety, lebo si 
myslím, že šach môže posilniť deťom logické a strategické uva-
žovanie. 
 Aké miesto vo vašej rodine zaujala táto logická hra?

V moje vlastnej rodine prakticky žiadne, lebo nikto aktívne šach nehrá. Stále je tu ale môj 
brat, šachový veľmajster, takže v takto chápanej rodine je šach stále prítomný.
 Koľko zo svojho voľného času venujete pre kráľovskú hru?

Nemám čas na mnohé svoje koníčky vrátane šachu.
 Riešili ste niekedy šachové skladby z novín a časopisov?

Nie.

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Hrali ste niekedy šach aj korešpondenčne?
Nie.

Kedy ste hrali naposledy priateľskú šachovú partiu so svojím bratom Ľubomírom, ša-
chovým veľmajstrom?
Už od detstva, keď som s ním hral, mal som pocit, že sa snažím kopnúť loptu na druhú stra-
nu ihriska, ale pretože je tam stena, tak mi to nejde. Preto som s ním dosť skoro prestal hrať, 
lebo som vždy prehral.

Uvažujete nad tým, že ako dôchodca sa začnete šachu venovať intenzívnejšie?
Obávam sa, že nie.

Aké šachové otvorenie je vaše najobľúbenejšie?
Neviem, ako sa otvorenia volajú, hrám to sám podľa seba ako pravý šachista amatér.

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik

Š achová partia pre zábavu i pouč enie:
Biely: Paul Morphy 
Čierny: Konzultujúci

1.e4 e5 2.Jf3 d6 (Vznikla tzv. Philidorova obrana. Čierny si ťahom d6 pokryl pešiaka e5, ale 
súčasne uzatvoril uhlopriečku svojmu strelcovi na poli f8. Iné možnosti čierneho sú: 2. - Jc6 
alebo 2. - Jf6. Slabé je 2. - f6? pre 3.J×e5! f×e5 4.Dh5+ g6 5.D×e5+ a 6.D×h8, 4. - Ke7 
5.D×e5+ Kf7 6.Sc4+ d5 7.S×d5+ Kg6 8.h4! h6 9.S×b7! Sd6 10.Da5 Jc6 11.S×c6 Vb8 a bie-
ly vyhrá.) 3.d4 Sg4 (Lepšie bolo: 3. - Jf6 4.d×e5 J×e4 5.De2 d5! Alebo 3. - Jd7, či 3. - e×d4) 
4.d×e5 S×f3 5.D×f3 d×e5 6.Sc4 Jf6? {Správne bolo 6. - Dd7 7.0-0 Jc6 8.Vd1 Jd4 9.Dg3 
0-0-0 10.Jc3 (10.c3? Je2+ 11.S×e2 D×d1+ 12.Sf1 D×c1) 10. - Ve8 11.f4 f6 12.Se3 Sc5 
13.Kh1 Kb8 14.f5 Vd8 15.Vd2 g6 16.f×g6 h×g6 17.D×g6 Dc6 18.Dg7 Je7 19.Vad1 Vh4 
20.a3 Vdh8 21.Sg1 V4h7 s výhodou bieleho.} 7.Db3 De7 8.Jc3! c6 9.Sg5 b5? (Radšej mali 
skúsiť dvaja konzultujúci šachisti: 9. - b6 10.0-0 Jbd7 11.Vfe1 Jc5 12.Da3 0-0-0 13.Vad1 
Kb8 14.V×d8 D×d8 15.b4 Dd4 16.S×f6 g×f6 17.S×f7 a5 18.b×c5 S×c5 19.Dc1 D×c3 
20.Vd1 Kc7 21.Vd3 Db4 22.c4 Vd8 =) 10.J×b5! c×b5 11.S×b5+ Jd7 12.0-0-0! Vd8 (12. - 
Db4 13.S×f6 g×f6 14.S×d7+, 13. - D×b3 14.S×d7 mat.) 13.V×d7! V×d7 14.Vhd1 De6 (14. - 
Db4 15.S×f6 a 16.S×d7+) 15.S×d7+ J×d7 16.Db8+! J×b8 17.Vd8 mat. Partia sa hrala počas 
operného predstavenia Barbier zo Sevilly v Paríži r. 1858. S bielymi figúrami hral mladý 
Američan Paul Morphy (1837 - 1884), ktorý bol vtedy považovaný za zázračné dieťa. Jeho 
šachová kariéra však trvala len dva roky. Zomrel v náručí svojej matky ako 47-ročný po moz-
govej chorobe. Svojich súperov prekonával v otvorených hrách. Pochopil význam rýchleho 
a aktívneho vývinu figúr. Ako konzultujúci boli dvaja bohatí šachisti: gróf Isouard a vojvod-
ca z Brunšviku, ktorí s ním utrpeli zdrvujúcu porážku. 

(GK)

Na ť ahu je primátor BratislavyNa ť ahu je primátor Bratislavy

zľava: Matúš Šantavý, Michal Šantavý,
Kristián Varga a Matej Zlámala
zľava: Matúš Šantavý, Michal Šantavý,
Kristián Varga a Matej Zlámala

Šachové okienko
Žijeme v dobe počítačov. Nevyhlo sa to ani kráľovskej hre. Autor dvojťažky na diagra-
me uverejnil svoju prvotinu v denníku Pravda r. 1973. Potom zložil ešte viacero skla-
dieb, väčšinou dvojťažiek a získal niekoľko vyznamenaní, ale nakoniec sa rozhodol ako 
elektrotechnický inžinier spojiť svoje počítačové vedomosti s preskúšavaním šachových 
skladieb, ktoré pripravuje aj pre odborný časopis Pat a Mat. Výpočtovú techniku využí-
va každoročne aj pri organizovaní Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v riešení 
šachových skladieb. Elektronicky zdokumentoval viacero šachových rubrík z novín a 
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MSTK nezabúda na napredovanie 
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Spoloč enská kronika
Anna Nosálová Emília MotúzováMarec -apríl
Jozef Popelka Karol Radošovský

Narodili sa
Ondrej Šatara Júlia ZacharováSofia Pelzlová

Helena Šveswtková Zuzana BlažováSofia Gažovičová
Mária Zelenayová Kristína ĽubováEliška Vendleková
Elena Haljaková Mária ŽovinováNaši jublinati

Božena Korbeličová Viola BošanskáJarmila Atalovičová
Mária Koštálová Margita HudecováViera Benková Helena Šiatkovská

Filoména JeškováMiroslav Habda Veronika Zavarská
Emília WinklerováZdena Karabová Florián Marko
Elena BartekováDaniela Solínová Blanka Mihoková

Albín Zoller.Štefan Štefaňák Agneša Sobolčiaková
Mária Winklerová Oľga Srdošová

Opustili násJindřich Hubinec Albín Chatrnuch
Anna CepkováFiloména Kadašová Oľga Koptáková
Miroslav ŠpacírElena Malovcová Jozefa Mandúchová

Jozef KollárJiří Mlčoch Mária Skákalová
Ján SýkoraLadislav Skákala Ľudmila Brodeková

Margita PepicováMária Vančová Jozefína Zollerová

Mária Babulicová 10.4.2014Anna Čadanová

Bc. Viera LietavováOľga Gschwandtnerová František Bereš
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Skladba č. 14
Ivan Jarolín

Pravda 18. 10. 1974

Mat 2. ťahom (8 - 9)

časopisov. Svoje 60. narodeniny oslávil 31. marca tohto roku. K životnému jubileu mu 
želáme pevné zdravie a veľa radosti pri skúšaní korektnosti šachových skladieb. Biely 
začne a dá mat 2. ťahom. Skladba bola pôvodne uverejnená 25. 1. 1974, ale jej opra-
va po nekorektnosti v októbri toho istého roku a v dvojročnej súťaži Pravdy získala ako 
vyznamenanie „pochvalnú zmienku“. Pri riešení si treba dať pozor na zvodnosť 1.-
Da2? s hrozbou 2.Dxd5 mat a jej vyvrátenie 1. - Dd6! Dvojťažka obsahuje aj zdanlivé 
hry (keby začínal čierny): 1. - b4, Vd1, Jd5 ľub. 2.Jf8, Df5, Jf4 mat. Zdanlivé hry a zvod-
nosť treba potom porovnať s riešením. Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldo-
v.sk alebo priamo na MsÚ v Leopoldove do 2. júna 2014. Jeden vyžrebovaný úspešný 
riešiteľ bude finančne odmenený.
Riešenie skladby č. 13 (Jankovič): „Biely naozaj musí ťahať vežou, lebo v opačnom prí-
pade by prišlo 1...g:f3 s výhrou čierneho.  Riešením je 1.Vf4+, ale oveľa prekvapujú-
cejším je až druhý ťah bieleho 1...Kd3 2.Vd4+! Čierny musí obeť prijať, ináč nasleduje 
3.V:d2 s výhrou bieleho, pričom pointa tejto obete sa ukáže až v ďalších ťahoch: 
2...K:d4 3.S:d2 g3+ 4.Kh4 g2 5.Sa5! A zrazu nevychádza 5...g1D pre 6.Sa6+ so zis-
kom dámy a remízou. A po 5...Kc5 6.Sd2 opäť nevychádza 6...g1D pre 7.Se3+ D:e3 
pat. Štúdia teda končí buď teoretickou remízou po 5...g1D 6.Sa6+, buď patom po 
6...g1D 7.Se3+ D:e3, alebo remízou opakovaním ťahov 5.Sa5 Kc5 6.Sd2 Kd4 7.Sa5“, 
napísal vo svojom riešení Juraj Brabec z Bratislavy. „Výborné spojenie dvoch druhov 
remíz“, doplnil Bedrich Formánek. K remíze nevedie pokus: 1.Vf8? g3+ 2.Kh4 g2 
3.Vd8+ Ke4 4.Ve8+ (4.V×d2? g1D 5.V×e2+ Kf5 6.Kh3 Dg4+ 7.Kh2 D×e2+ ) 4. - Kf5 
5.Vf8+ Ke6 6.Ve8+ Kd7? 7.S×d2 (7.V×e2? d1D 8.V×g2 Dh1+ 9.Kg3 D×h6) 7. -  g1D 
8.V×e2 Df1 9.Vh2 Kc6 (9. - Df3 10.Sh6 Ke6 11.Va2 Dd1 12.Sg5 Dd4 13.Kh5 Db6 
14.Vg2 Dc5 15.Vg4 Dd5 16.Vf4 Dd1+ 17.Kh4 =) 10.Kg3 Dd3+ 11.Kg4 Kd5 12.Vf2 
Dd4+ 13.Kf3 Ke5 14.Ve2+ Kf5 15.Kg3 Dd6+ 16.Kg2 Dc5 17.Vf2+ Ke4 18.Sf4 Dc6 
19.Sg3 Kd3+ 20.Kg1 De4 21.Vf4 De2 = (1. - d1D 2.Vd8+ Ke4 3.V×d1 S×d1 4.Sf8 g3+ 
5.Kh4 Kf3 6.Sd6 g2 7.Sc5 =), ale po 6. - 
Kf7! 7.S×d2 g1D 8.V×e2 Df1 9.Vh2 Df3 
10.Sg5 Kg6 11.Vh3 Dh5+ 12.Kg3 D×g5+ 
a čierny vyhrá.
V tomto roku si pripomíname 30. výročie 
vydania publikácie Kompozičný šach na 
Slovensku z pera Bedricha Formánka (sú-
časného predsedu SOKŠ), v ktorej bol vy-
konaný výber 301 šachových skladieb z 
19. storočia až do konca roka 1981.Vo fak-
tograficky veľmi bohatom materiáli autor 
predstavuje čitateľovi 155 šachových skla-
dateľov, z ktorých je 128 slovenských. V 
tejto šachovej antológii nájdeme aj 
Jankovičovu štúdiu. 
Ako výherca za správne vyriešenie skladby 
č. 13  bol zo správnych riešiteľov vyžrebo-
vaný Ján Jurčo z Važca. Blahoželáme!

(GK)

Málokto zo žijúcich sa nikdy nezaoberal smrťou. Sprevádza nás celým životom a kaž-
dého, najmä v staršom veku, desí predstava ukončenia vlastného bytia. Človek odpra-
dávna okrem hľadania podstaty života hľadá zmysel smrti, aj keď to znie na prvý pohľad 
absurdne. Kresťanské veľkonočné sviatky dávajú nám, veriacim, aj na túto ťažkú otázku 
odpoveď v podobe veľkonočného utrpenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Je to cesta, 
ktorá znamená východisko a odpoveď na všetky otázky. Ponúka nádej takú potrebnú na 
prekonanie neznámeho, ktorého sa napriek hlbokému presvedčeniu všetci obávame. 
Táto obava pramení z našej nedokonalosti aj z úžasného daru daného od Boha, a tým je 
slobodná vôľa, ktorá často spôsobuje okrem krásy a šťastia aj veľa zlého.
Naučme sa nasledovať Kristov príklad a zdokonaľujme seba samého, rozdávajme lásku, 
a tým prekonáme smrť, ktorá je nevyhnutnou súčasťou našich životov a azda aj začiat-
kom nového.     Pripravila Gitka Bayerová

Gitku zaujalo...
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Skladba č. 14
Ivan Jarolín

Pravda 18. 10. 1974

Mat 2. ťahom (8 - 9)

časopisov. Svoje 60. narodeniny oslávil 31. marca tohto roku. K životnému jubileu mu 
želáme pevné zdravie a veľa radosti pri skúšaní korektnosti šachových skladieb. Biely 
začne a dá mat 2. ťahom. Skladba bola pôvodne uverejnená 25. 1. 1974, ale jej opra-
va po nekorektnosti v októbri toho istého roku a v dvojročnej súťaži Pravdy získala ako 
vyznamenanie „pochvalnú zmienku“. Pri riešení si treba dať pozor na zvodnosť 1.-
Da2? s hrozbou 2.Dxd5 mat a jej vyvrátenie 1. - Dd6! Dvojťažka obsahuje aj zdanlivé 
hry (keby začínal čierny): 1. - b4, Vd1, Jd5 ľub. 2.Jf8, Df5, Jf4 mat. Zdanlivé hry a zvod-
nosť treba potom porovnať s riešením. Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldo-
v.sk alebo priamo na MsÚ v Leopoldove do 2. júna 2014. Jeden vyžrebovaný úspešný 
riešiteľ bude finančne odmenený.
Riešenie skladby č. 13 (Jankovič): „Biely naozaj musí ťahať vežou, lebo v opačnom prí-
pade by prišlo 1...g:f3 s výhrou čierneho.  Riešením je 1.Vf4+, ale oveľa prekvapujú-
cejším je až druhý ťah bieleho 1...Kd3 2.Vd4+! Čierny musí obeť prijať, ináč nasleduje 
3.V:d2 s výhrou bieleho, pričom pointa tejto obete sa ukáže až v ďalších ťahoch: 
2...K:d4 3.S:d2 g3+ 4.Kh4 g2 5.Sa5! A zrazu nevychádza 5...g1D pre 6.Sa6+ so zis-
kom dámy a remízou. A po 5...Kc5 6.Sd2 opäť nevychádza 6...g1D pre 7.Se3+ D:e3 
pat. Štúdia teda končí buď teoretickou remízou po 5...g1D 6.Sa6+, buď patom po 
6...g1D 7.Se3+ D:e3, alebo remízou opakovaním ťahov 5.Sa5 Kc5 6.Sd2 Kd4 7.Sa5“, 
napísal vo svojom riešení Juraj Brabec z Bratislavy. „Výborné spojenie dvoch druhov 
remíz“, doplnil Bedrich Formánek. K remíze nevedie pokus: 1.Vf8? g3+ 2.Kh4 g2 
3.Vd8+ Ke4 4.Ve8+ (4.V×d2? g1D 5.V×e2+ Kf5 6.Kh3 Dg4+ 7.Kh2 D×e2+ ) 4. - Kf5 
5.Vf8+ Ke6 6.Ve8+ Kd7? 7.S×d2 (7.V×e2? d1D 8.V×g2 Dh1+ 9.Kg3 D×h6) 7. -  g1D 
8.V×e2 Df1 9.Vh2 Kc6 (9. - Df3 10.Sh6 Ke6 11.Va2 Dd1 12.Sg5 Dd4 13.Kh5 Db6 
14.Vg2 Dc5 15.Vg4 Dd5 16.Vf4 Dd1+ 17.Kh4 =) 10.Kg3 Dd3+ 11.Kg4 Kd5 12.Vf2 
Dd4+ 13.Kf3 Ke5 14.Ve2+ Kf5 15.Kg3 Dd6+ 16.Kg2 Dc5 17.Vf2+ Ke4 18.Sf4 Dc6 
19.Sg3 Kd3+ 20.Kg1 De4 21.Vf4 De2 = (1. - d1D 2.Vd8+ Ke4 3.V×d1 S×d1 4.Sf8 g3+ 
5.Kh4 Kf3 6.Sd6 g2 7.Sc5 =), ale po 6. - 
Kf7! 7.S×d2 g1D 8.V×e2 Df1 9.Vh2 Df3 
10.Sg5 Kg6 11.Vh3 Dh5+ 12.Kg3 D×g5+ 
a čierny vyhrá.
V tomto roku si pripomíname 30. výročie 
vydania publikácie Kompozičný šach na 
Slovensku z pera Bedricha Formánka (sú-
časného predsedu SOKŠ), v ktorej bol vy-
konaný výber 301 šachových skladieb z 
19. storočia až do konca roka 1981.Vo fak-
tograficky veľmi bohatom materiáli autor 
predstavuje čitateľovi 155 šachových skla-
dateľov, z ktorých je 128 slovenských. V 
tejto šachovej antológii nájdeme aj 
Jankovičovu štúdiu. 
Ako výherca za správne vyriešenie skladby 
č. 13  bol zo správnych riešiteľov vyžrebo-
vaný Ján Jurčo z Važca. Blahoželáme!

(GK)

Málokto zo žijúcich sa nikdy nezaoberal smrťou. Sprevádza nás celým životom a kaž-
dého, najmä v staršom veku, desí predstava ukončenia vlastného bytia. Človek odpra-
dávna okrem hľadania podstaty života hľadá zmysel smrti, aj keď to znie na prvý pohľad 
absurdne. Kresťanské veľkonočné sviatky dávajú nám, veriacim, aj na túto ťažkú otázku 
odpoveď v podobe veľkonočného utrpenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Je to cesta, 
ktorá znamená východisko a odpoveď na všetky otázky. Ponúka nádej takú potrebnú na 
prekonanie neznámeho, ktorého sa napriek hlbokému presvedčeniu všetci obávame. 
Táto obava pramení z našej nedokonalosti aj z úžasného daru daného od Boha, a tým je 
slobodná vôľa, ktorá často spôsobuje okrem krásy a šťastia aj veľa zlého.
Naučme sa nasledovať Kristov príklad a zdokonaľujme seba samého, rozdávajme lásku, 
a tým prekonáme smrť, ktorá je nevyhnutnou súčasťou našich životov a azda aj začiat-
kom nového.     Pripravila Gitka Bayerová

Gitku zaujalo...
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