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O život samosprávy, komunálnu politiku, rokovania mestského zastupiteľstva či voľby má 
obyčajne záujem skôr stredná a staršia generácia. Veľmi dôležitou časťou obyvateľov kaž-
dého mesta či obce je však aj mládež. Mladí si zvyčajne neuvedomujú, že rozhodnutia, kto-
ré sú v kompetencii samosprávy, neovplyvňujú ich životy iba okrajovo. Často majú zásadný 
charakter v súvislosti so súčasnosťou, ale aj s budúcnosťou mladých. Napriek tomu väčšina 
mladých ľudí nijako neparticipuje na živote mesta, a čo je ešte horšie, nemá ani vedomosti 
o tom, ako samospráva funguje, aké informácie či služby môže občanovi poskytnúť a aké 
povinnosti má občan voči mestu. Túto situáciu sa pokúša zlepšiť projekt S vami o nás, ktorý 
realizuje Mestský úrad Leopoldov v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi. Aktivity projektu 
by mali pomôcť zlepšiť participáciu mladých na živote v meste, vybudovať lepšie povedo-
mie o mládeži, lepšiu spoluprácu predstaviteľov mesta a mladých, ale mali by byť aj zákla-
dom pre spoločnú tvorbu stratégie práce s mládežou.
Projekt realizátori v prvej fáze orientujú najmä na neformálne vzdelávanie v podobe 
workshopov. Ich cieľom je vytvorenie živého a trvalého dialógu a spolupráce medzi sa-
mosprávou a mladými ľuďmi v meste, čo môže samospráve pomôcť v riešení problémov a 
hľadaní odpovedí na otázky týkajúce sa nielen mladých ľudí. V druhej fáze účastníci vytvo-
ria mapu mesta a jeho okolia. Na rozdiel od iných máp, na aké sme zvyknutí, bude výsled-
kom tejto mapy nielen spoločné zaznamenávanie terénu, okolia a jeho zaujímavostí, ale 
predovšetkým mapovanie potrieb, možností aj vízií optikou mladých ľudí. Spomínané akti-
vity budú zároveň prípravou na vytvorenie miestneho mládežníckeho parlamentu, ktorá vy-
vrcholí v tretej fáze projektu. Projekt ráta so spojením činnosti mládežníckeho parlamentu a 
mestského zastupiteľstva formou prezentácie úloh, cieľov a plánov parlamentu na zasadnutí 
zastupiteľstva či komisií. 
Súčasťou projektu je starostlivé zaznamenávanie všetkých aktivít, ktoré bude predstavovať 
nielen dokumentáciu o realizácii, ale aj príklad z praxe ako inšpiráciu pre záujemcov o po-
dobné úsilie. Jedna z hlavných realizátorov Kristína Bajtalová upozorňuje, že v rámci tejto 
fázy projektu mladí pripravia krátky film: „Chceli by sme sa podeliť s inými o skúsenosti s po-
dobnými formami spolupráce formou konferencie a workshopov, ale aj filmu o realizova-
ných aktivitách. Náš projekt reaguje na aktuálne, ba priam akútne problémy nielen v našom 

meste, ale vnímame, že takéto problémy riešia aj iné samosprávy. Možno náš model práce, 
ak sa podarí, môže byť príkladom pre iných.“ Projekt vyvrcholí prezentáciou výstupov v 
rámci mikroregiónu, teda stretnutiami so zástupcami samospráv okolitých miest a obcí a zá-
verečnou konferenciou s názvom Zaostrené na mládež, na ktorej sa zúčastnia aj predstavi-
telia zahraničných družobných miest.
V rámci projektu sa už zrealizovali viaceré workshopy, na ktorých sa zúčastnili vybraní záu-
jemcovia, ale aj zástupcovia školského parlamentu z miestnej základnej školy či poslanci 
mestského zastupiteľstva. Neustále prebieha nakrúcanie materiálov k pripravovanému krát-
kemu filmu a v tomto mesiaci organizátori plánujú dvojdňové intenzívnejšie sústredenie. 
Jedným z výstupov projektu je aj krátky televízny šot, ktorý sa nakrúcal na mestskom úrade 
v spolupráci s miestnou materskou školou. Išlo o informačný zostrih o realizácii mládežníc-
keho parlamentu. Počas nakrúcania leopoldovský mestský úrad na chvíľku ovládli malí škôl-
kari, ktorí sa veľmi intenzívne, no spontánne zhostili úlohy hercov a herečiek. Po príchode 
na úrad ich spolu s pani riaditeľkou MŠ Helenou Foltánovou privítal primátor mesta Milan 
Gavorník a prednostka Adriana Urbanová. Deti si prezreli miestnosti, v ktorých pracujú 
úradníčky a po krátkej inštruktáži sa mohlo začať nakrúcanie. Pracovňa primátora sa pre-
menila na televízny ateliér so svetlami, rekvizitami, statívom a kamerou. Súčasťou nakrúca-
nia bol dokonca aj malý televízny trik, v ktorom sme na chvíľku nechali zmiznúť primátora. 
Jeho miesto si požičal škôlkarsky primátor v slušnom saku, ktorý sa svojej novej úlohy zhos-
til vynikajúco. Po zmiznutí „dospeláckeho“ primátora sa začalo netradičné rokovanie mini 
mestského zastupiteľstva. Deti rečnili, predstavovali projekty na tabuli, zapisovali si po-
známky, hlasovali a všetci sa tvárili veľmi dôležito. Nekompromisný scenár však z detí uro-
bil dospelých len chvíľku, takže deti mohli ukázať aj svoju veselú a bezstarostnú tvár, v kto-
rej sa azda cítili príjemnejšie. Záverečné stretnutie „malého“ a „veľkého“ primátora sprevá-
dzalo podanie rúk na znak rozvíjajúcej sa spolupráce. Samozrejme, po nakrúcaní deti čaka-
la odmena – cukríky a rôzne spomienkové drobnosti. Zostrih mal s využitím zveličenia a ab-
surdnosti – umiestnenie malých detí do prostredia mestského úradu a do pozície primátora 
a poslancov – zaujať a upozorniť na mládežnícky parlament a na projekt S vami o nás. Šot si 
môžete pozrieť na stránke mesta, kde získate aj viac informácií o realizovanom projekte. 

Projekt podporila Iuventa – Slovenský inštitút mládeže prostredníctvom programu Mládež v 
akcii.
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pravdepodobne uvedie o čosi neskôr kvôli mostom. Na situáciu viac ráz upozorňoval 
zretiu železobetónovej konštrukcie. primátor aj políciu, tá sa však podľa neho 
Súčasťou projektu je totiž vytvorenie žele- odvolávala na riešenie iných úloh... 
zobetónového podporného valu so zábrad- Napokon po pol roku tohto stavu statik po 
lím zo strany mosta. Val bude chrániť terén s analýze monitorovacích terčíkov (niektoré 
cestou, aby sa nezviezol do rokliny pod mos- boli dokonca zlomené) vyhodnotil situá-
tom. Zvýši sa aj bezpečnosť športovcov, ciu ako alarmujúcu a odporučil mestu úpl-
rekreantov či mamičiek s deťmi tak, že na ne uzavrieť most, čo sa napokon aj na za-
strane cesty od kurtov bude osadené klasic- čiatku mája stalo, keďže začalo hroziť reál-
ké cestné zvodidlo. O jeden meter sa zvýši ne nebezpečenstvo jeho zrútenia sa. Aj 
aj plot okolo tenisového kurtu a potiahne sa keď si vodiči nákladných áut napokon 
zelenou záhradníckou textíliou, čím sa zvý- zvykli používať obchádzku, tentoraz vyna-
ši komfort športujúcich. Komunikácia bude liezaví vodiči osobných áut si urobili ob-
na svojom začiatku aj konci obojsmerná, no chádzku nielen po ľavej strane mosta, ale 
uprostred sa bude zužovať do jednosmernej dokonca aj cez detské ihrisko na pravej 
a prednosť v jazde v tomto úseku cesty budú strane mosta...

A čo ďalej s mostom?určovať dopravné značky podobne, ako to 
Už dnes vieme, že ministerstvo kultúry ne-desaťročia bolo s automobilovou dopravou 
podporilo projekt mesta na rekonštrukciu po moste, čo si bude vyžadovať opatrnosť 
historického mosta. V projekte samospráva vodičov.

Sofisitikovaný vandalizmus žiadala financie na realizáciu všetkých čas-
Po uvedení novej cesty do prevádzky bude tí projekčnej a výskumnej prípravy na ob-
most prístupný len pre chodcov a cyklistov. novu a záchranu národnej kultúrnej pa-
Na skomplikovanie dopravnej situácie pri te- miatky. Jeho súčasťou mali byť prípravná 
nisových kurtoch možno sčasti doplatí aj dokumentácia (5100 eur), sondáž, dopln-
jestvujúce detské ihrisko. Časť atrakcií sa kový pamiatkový výskum a príprava sa-
presunie bližšie k štadiónu a azda tak vznik- motnej projektovej dokumentácie (6800 
ne aj kompaktnejšia zóna pre deti. Ani dote- eur) a statického posudku (8400 eur) s vy-
rajšie obmedzenia národnú kultúrnu pa- hodnotením zasolenia mosta. To všetko sa 
miatku, ktorá vznikla ešte v období výstavby malo zrealizovať do konca tohto roka a ďal-
pevnosti ako spojnica staveniska s okolitým ší rok sa malo postupne začať s opravou 
svetom ponad meander Váhu, neuchránili mosta. V tejto chvíli zostáva prioritnou úlo-
a, paradoxne, možno jej ešte viac uškodili. hou most zakonzervovať, pretože do väč-
Ešte v septembri minulého roka na most pri- ších investícií v súvislosti s rekonštrukciou 
budla zákazová tabuľa a na prístupových mesto teraz nepôjde. Budúci rok vedenie 
cestách boli osadené informačné značky o mesta opäť požiada ministerstvo kultúry o 
zmene dopravnej situácie pre nákladnú do- pridelenie grantu na vytvorenie projekto-
pravu v lokalite a statik do konštrukcie mos- vej dokumentácie, podľa ktorej by sa po-
ta osadil viacero monitorovacích terčíkov, stupne mohli zrekonštruovať tie časti 
ktoré mali ukázať, či sa deštrukcia mosta mosta, ktoré najviac volajú po oprave, aby 
spomalí a ako sa budú na jeho stave ďalej most mohol bezpečne slúžiť aspoň peším 
prejavovať poveternostné podmienky. a cyklistom a aby naďalej zostal svedkom 
Mnohí vodiči zákaz nerešpektovali, autami najstarších čias Mestečka, pamätajúcim si 
násilne odsúvali zábrany, aby po moste nielen budovanie pevnosti, ale aj turecké 
mohli s ťažkými návesmi prejsť, ba nerisko- pustošenie okolia, stavovské obliehania 
vali ani oškrieť si autá. Dôsledkom je aj zbo- pevnosti či tiahnutie protinapoleonov-
rená časť pravostranného kamenného zá- ských vojsk.

(jh)bradlia mosta, ktoré skončilo zvalené pod 
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Azda si most na Trolaskoch nevytrpel toľko za 
celých tých vyše 300 rokov svojej existencie, 
čo v ostatnom roku. A azda ani toľko nevôle 
zo strany tých, ktorí ho využívali celé stáro-
čia... Statika mosta pritom v posledných ro-
koch trpela neúmerným zaťažením najmä ťaž-
kou kamiónovou dopravou, ktorá smerovala 
do zberne železného odpadu pri väznici alebo 
do výrobných prevádzok priamo v ústave. 
Najmä obyvateľov žijúcich na Záhradníckej, 
Kukučínovej a Gucmanovej ulici ale poteší, že 
dopravu by mala od augusta zabezpečovať už 
nová komunikácia vedúca popri moste s upra-
venou prednosťou v jazde.
Na začiatku septembra minulého roka po 
preskúmaní stavu mosta odporučil statik Ing. 
Jozef Hviezdarek odkloniť z neho nákladnú au-
tomobilovú dopravu, pretože hrozilo zrútenie 
sa poslednej klenby. Zastupiteľstvo vtedy 
schválilo dočasnú núdzovú obchádzku cez 
Záhradnícku ulicu, pretože je to jediný možný 
spôsob, ako sa môžu – aj to s ťažkosťami – ná-
kladné autá dostať na Gucmanovu ulicu,
resp. k okolitým prevádzkam. Vedenie mesta 
so zastupiteľstvom začali ihneď hľadať alterna-
tívy, ako situáciu riešiť, a podalo žiadosť na mi-
nisterstvo kultúry o spolufinancovanie projek-
tovej dokumentácie na utvorenie alternatívy 
dopravy v lokalite. Najvážnejšími možnosťami 
boli vybudovanie obojsmernej komunikácie 
vedúcej okolo mosta alebo vybudovanie 
dvoch jednosmerných komunikácií vedúcich 
po stranách barokového mosta. Napokon pre 
viaceré komplikácie sa poslanci dohodli na 
inej alternatíve, a tá sa už aj začína realizovať 
– vybudovať komunikáciu popri moste s upra-
venou prednosťou v jazde, keďže ináč to terén 
a podmienky v lokalite ani neumožňujú. 
Medzitým mesto v časti, kde sa klenba najviac 
rozpadávala, osadilo nový asfaltový koberec, 
aby sa zabránilo zatekaniu a ďalšiemu rozpa-
du tehál v konštrukcii tretieho oblúku.
Cesta s upravenou prednosťou
Nová cesta bude viesť popri tenisových kur-
toch a práce na nej sa začnú na začiatku júla. 
Keďže termín vyhotovenia je stanovený na je-
den mesiac, v optimálnom prípade bude do-
končená ešte do hodov, do prevádzky sa však 
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Azda si most na Trolaskoch nevytrpel toľko za 
celých tých vyše 300 rokov svojej existencie, 
čo v ostatnom roku. A azda ani toľko nevôle 
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Dáška Jadrná, Ninka Kubincová, Tamarka Vachanová na gitarách a 
keyboarde predstavili Beethovenovu Ódu na radosť. Mirka Šoková na 
keyboarde a Oskar Sýkora, Terezka Hubáčiková a Jakub Husár na gita-
rách spolu interpretovali skladbu Michael Row Ashore a svojimi vý-
konmi nezaostávali ani žiaci z klavírneho oddelenia, v rámci ktorého 
sa predstavili  Rachel Hannah Masaryková, Tonko Karaba, Anička 
Karabová, Hanka Kopányiová, Simonka Zacharová, Slávka Hrašková, 
Dominika Blašková, Klaudia Svobodová, Viliam Vachan, Eliška 
Vachanová, Tatiana Oscitá a Karolína Plánková. Záverečným číslom 
koncertu bolo vystúpenie s piesňou Až bude pokosená tráva od hlo-
hovského skladateľa Andreja Lieskovského. Zahral ju a zaspieval náš 
„orchester“ v zložení: spev - Ema Mirza, Kristínka Kopányiová; gitara 
- Marek Petrus; keyboard - Jožko Šantavý; klavír - Natália Bunčeková 
a ako vokalistky sa predstavili Mirka Šoková, Mirka Seewaldová, 
Hanka Kopányiová, Dominika Blašková a Nikolka Klačková. Skladbu 
prezentovali aj na koncerte, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 900. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o Meste ruží v Empírovom divadle v 
Hlohovci.
Najmenšie detičky mali, pochopiteľne, aj trému, ale práve častým vy-
stupovaním si dokážu utvoriť konštruktívny vzťah k publiku i k svojej 
tréme. Starší žiaci to už majú o čosi jednoduchšie a predstavujú svoje 
nadanie a výsledky svojej práce aj za hranicami nášho mesta. 
Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa matiek sme teda zároveň vyu-
žili na to, aby sme sa pedagógov leopoldovskej hudobnej školy spýta-
li, čo sa v nej zmenilo za rok od nášho ostatného stretnutia. 
Dozvedeli sme sa napríklad, že naši nádejní hudobníci Anička 
Karabová a Dominika Blašková sa zúčastnili na oblastnej súťaži 
Mladé talenty Ladislava Mokrého v Topoľčanoch s pôsobnosťou pre 
Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj, kde dievčatá získali pochval-
né uznanie, a zároveň to bola aj ich premiéra pred odbornou poro-
tou, veľkým publikom a za účasti silnej konkurencie. V apríli sa zasa 
uskutočnila školská súťaž v sólovej hre na klavíri, na ktorej sa prezen-
tovali a získali ocenenie Hanka Kopányiová a Dominika Blašková v 
zlatom pásme a Anton Karaba, Anička Karabová a Slávka Hrašková v 
striebornom pásme.
V tomto roku brány našej hudobnej školy opúšťajú traja absolventi – 
Samuel Švikruha (hra na gitare), Katarína Seewaldová a Jozef Šantavý 
(hra na keyboarde). So štúdiom na základnej umeleckej škole sa 
rozlúčili slávnostným absolventským koncertom v Hlohovci a záve-
rečnými skúškami vo svojom odbore. A čo čaká ďalších mladých leo-
poldovských hudobníkov? „Tento školský rok nás čakajú už len záve-
rečné skúšky. Projekty na ďalší školský rok sú zatiaľ len v prípravách. 
Naša pobočka zušky si žije svojím obvyklým životom  a pevne verí-
me, že detičky budú mať záujem o hru na hudobných nástrojoch aj 
po prázdninách a budeme môcť medzi nami privítať aj viaceré nové 
tváre...“ uzatvára virtuálnu prechádzku končiacim sa školským rokom 
Lenka Slováková.

Pripravili jm, jh, foto: Alena Chudá, jm.
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Aj keď vedenie mesta si chcelo pripomenúť sviatok našich mám a mamičiek podobne ako 
minulý rok koncertom a zdravicami na námestí, plány im skrížilo počasie a napokon sa aj 
napriek nepriaznivému počasiu pozdravný program 12. mája pri príležitosti Dňa matiek pre-
sunul do kina Osveta. Išlo o mimoriadne krásne podujatie oslavujúce vzácny dar, ktorým 
materstvo bezpochyby je. Svojím príhovorom sa mamám, starým mamám i všetkým hosťom 
prihovoril primátor mesta Leopoldov Milan Gavorník.
Deti spievali, hrali na hudobných nástrojoch a prednášali básne pre svoje mamy a staré ma-
my. Po každom vystúpení hostia odmenili deti potleskom a v závere programu každá mama 
a stará mama dostali od organizátorov kvietok a sladké prekvapenie. Program ako minulý 
rok pripravili žiaci z leopoldovskej pobočky Základnej umeleckej školy v Hlohovci spolu so 
svojimi pedagógmi Lenkou Slovákovou a Stanislavom Repkom. Nakoniec sa ukázalo, že 
presunutie programu do kina bola šťastná voľba, pretože kino prekvapilo dobrou akustikou 
a možnosťou vystúpiť na pódiu, čo je pre našich hudobníkov skvelá možnosť na to, ako si 
zvyknúť verejne vystupovať a postupne sa tak zbavovať trémy. 
Na tohtoročný koncert ku Dňu matiek sa pripravovali asi tri desiatky detí, ktoré sa napokon 
aj úspešne prezentovali ako sóloví interpreti, ale aj ako komorní hráči buď v skupinkách, ale-
bo vo dvojiciach či trojiciach v rôznych nástrojových kombináciách. Do programu sa pri-
rodzene zapojili aj najmladší hudobníci, ktorí nastúpili na štúdium do leopoldovskej po-
bočky hlohovskej ZUŠ na jeseň – Nikolka Klačková a Jurko Vozárik, predstaviac sa v hre na 
keyboarde, Rachel Hannah Masaryková a Tonko Karaba v hre na klavíri a Dáška Jadrná a 
Ninka Kubincová zasa v hre na gitare.
„Koncepciu koncertu sme založili na kontrastoch – nástrojových aj žánrových. Zazneli die-
la klasických skladateľov, ako napríklad Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, 
Ludwiga van Beethovena, Carla Czerneho, cez drobné jazzové skladbičky českého sklada-
teľa Emila Hradeckého, až po populárne melódie skupín ABBA, Olympic či speváčky 
Zuzany Smatanovej, Adele a iné,“ hovorí o stratégii podujatia Lenka Slováková a pochvalne 
dodáva: „Na koncerte podali vynikajúce výkony naše speváčky Ema Mirza, v ktorej podaní 
zaznela pieseň od Adele Rolling in the deep, Kristínka Kopányiová podala fantastický výkon 
v hre na gitare a tým, ako zaspievala pieseň Zuzany Smatanovej Tam, kde sa neumiera, pri-
čom na gitare jej sekundoval Marek Petrus a na keyboarde Natália Bunčeková. Svojím výko-
nom veľmi príjemne prekvapil Marek Petrus, ktorý s keyboardovým sprievodom Jožka Šan-
tavého zahral a zaspieval pieseň od skupiny Olympic Okno mé lásky.“

Poď akovali sa skrze 
Beethovena č i Smatanovú

Mamám tiekli aj slzičky
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Beethovena č i Smatanovú

Mamám tiekli aj slzičky
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Presne po roku sa areál našich Trolaskov tej odštartoval prvú časť pretekov na trénin-
stal miestom, kde sa stretli rekreační aj tí govom futbalovom ihrisku. Tá bola vyhra-
profesionálnejší bežci na 3. ročníku Behu dená pre deti a organizátori dodržali, čo si 
mestom Leopoldov. Pod dobrú účasť bež- predsavzali pred rokom – zriadili viac sú-
cov sa podpísalo nielen vydarené počasie, ťažných kategórií podľa veku malých bež-
ale aj to, že najmä v podvedomí starších cov tak, aby výsledky boli porovnateľné a 
bežcov sa nový beh, ktorého znovuzrode- pre deti skôr motivujúce. Spolu sa na štar-
nie zhmotnil Ing. Pavol Ondriga, sa spája so tovnú čiaru postavilo 62 detí z Leopoldova, 
starším Behom Loko, ktorého jedným zo za- bližšieho aj vzdialenejšieho okolia. Bolo 
kladateľov bol dlhoročný organizátor špor- ich o čosi menej ako pred rokom, ale daň si 
tového života v širokom regióne Dr. Róland takto vybrala skutočnosť, že deti víkendova-
Osvald. V dobrej myšlienke si podali ruky li na školských výletoch alebo na odlože-
staršia aj mladšia leopoldovská generácia ných oslavách Dňa detí.

O víťazstvo išlo aj najmenšímznovu a v tomto roku sa na štart na ihrisku 
Všetci predškoláci absolvovali 100-metrovú MTK a pred mostom na Trolaskoch postavi-
trať na ihrisku a bežali akoby po skutočné lo viac pretekárov ako minulý rok. Istotne, 
olympijské zlato. O víťazoch skutočne roz-nápomocné bolo aj počasie bez vetra, ktorý 
hodovali len desatiny sekundy a fotografi sa by pretekárom znepríjemňoval športový vý-
zaradovali zo situácií, keď deťom museli na kon.
stupne víťazov pomáhať dospelí. V kategórii Organizátori v osvedčenej spolupráci s naši-
najmladších bežkýň (rok narodenia 2009 a mi hasičmi a futbalistami už deň pred podu-
mladšie) sa naň postavili na bronzovej jatím začali s prípravou a vytyčovaním trasy 
priečke Vanda Podoláková (Hlohovec), a všetkého potrebného, a tak v sobotu 8. jú-
strieborný stupienok obsadila malá na po primátorovom otvorení behu a priví-
Leopoldovčanka Ema Špacírová s časom taní bežcov symbolický výstrel o pol desia-

15,2 sekundy a na zlatý sa po-
stavila Naďa Orlická (Trnava). 
Spomedzi chlapcov v tej istej ve-
k o v e j  k a t e g ó r i i  z v í ť a z i l  
Hlohovčan Maximilián Podolák 
a o druhé a tretie miesto sa pode-
lili Leopoldovčania Max Levčík 
a Dominik Kamenár (14,8 a 15 
s). Treba povedať, že na štart sa 
vôbec nebáli postaviť a do cieľa 
aj dobehli tri trojročné deti.
Deti narodené v rokoch 2008 a 
2007 tvorili samostatné kategó-
rie. Medzi dievčatami narodený-
mi v roku 2008 bežali len 
Leopoldovčanky – zvíťazila 
Sofia Halásová (12,3 s) a na dru-
hom mieste sa umiestnila Mária 
Šantavá (19,2 s). Medzi chlapca-
mi zvíťazil Hlohovčan Leo 
Habda (13,2 s) a striebornú me-
dailu si odniesol domáci Michal 
Kaiser (18,6). Medzi dievčatami 
narodenými v roku 2007 boli 
len Leopoldovčanky. Naj-
rýchlejšie dobehla Marieta 
Balážová (13,5 s) a ako druhá 
Natália Blašková (17 s). Traja sú-
ťažiaci chlapci v tejto kategórii 
dobehli do cieľa v tomto poradí: 
1. Hugo Kováč (Trenčín; 11,2 s), 
2. Martin Szabo (Trenčianska 
Teplá; 11,3 s) a tretí Filip Harsányi (Leopol- Kategórie školákov boli už pestrejšie svojím 
dov; 15,2 s). vekovým aj regionálnym obsadením a takis-
„Vidieť, že aj deti rady športujú. Je tu šanca, to špecifickými podmienkami. Žiaci naro-
aby sa nenaplnilo to, čo pozorujem už dlh- dení v rokoch 2004 až 2006 mali priprave-
šie, a to, že čím je vyšší ročník súťaže, tým nú trať s dĺžkou 300 metrov. Spomedzi pät-
je menej pretekárov. Apelujem na pani uči- nástich dievčat zvíťazila Veronika Karabová 
teľky v materskej aj základnej škole, aby bur- (AK Bojničky; 58,2 s), na druhý stupienok 
covali žiakov k pohybu. Určite by bolo lep- sa postavila Leopoldovčanka Alžbeta Jirků 
šie, keby v jednej kategórii bežalo 15 – 20 (59.5 s) a na treťom mieste skončila s časom 
detí. Pritom stačí málo: vziať sem deti ako 1 minúta a 1 sekunda takisto domáca Lucia 
na školský výlet. Presne takto to robil hlo- Šándorová. Na tej istej trati a v tej istej kate-
hovský učiteľ Martin Balla a išlo to. Decká górii pretekalo aj sedem chlapcov – bron-
už netreba učiť sedieť pri počítačoch, ale zovú medailu získal s časom 1 minúta Leo-
chodiť do prírody a športovať,“ hovorí za- poldovčan Stanislav Golány, striebornú me-
kladateľ bežeckej tradície v Cíferi, novinár dailu získal Michal Križák z Púchova (57,5 
Marián Pavlík. s) a zlatú Ondrej Remiš z Trnavy (56,4 s).

3. roč ník Behu mestom Leopoldov:3. roč ník Behu mestom Leopoldov:

Starš ie roč níky majú lepš iu kondíciuStarš ie roč níky majú lepš iu kondíciu

Presne po roku sa areál našich Trolaskov tej odštartoval prvú časť pretekov na trénin-
stal miestom, kde sa stretli rekreační aj tí govom futbalovom ihrisku. Tá bola vyhra-
profesionálnejší bežci na 3. ročníku Behu dená pre deti a organizátori dodržali, čo si 
mestom Leopoldov. Pod dobrú účasť bež- predsavzali pred rokom – zriadili viac sú-
cov sa podpísalo nielen vydarené počasie, ťažných kategórií podľa veku malých bež-
ale aj to, že najmä v podvedomí starších cov tak, aby výsledky boli porovnateľné a 
bežcov sa nový beh, ktorého znovuzrode- pre deti skôr motivujúce. Spolu sa na štar-
nie zhmotnil Ing. Pavol Ondriga, sa spája so tovnú čiaru postavilo 62 detí z Leopoldova, 
starším Behom Loko, ktorého jedným zo za- bližšieho aj vzdialenejšieho okolia. Bolo 
kladateľov bol dlhoročný organizátor špor- ich o čosi menej ako pred rokom, ale daň si 
tového života v širokom regióne Dr. Róland takto vybrala skutočnosť, že deti víkendova-
Osvald. V dobrej myšlienke si podali ruky li na školských výletoch alebo na odlože-
staršia aj mladšia leopoldovská generácia ných oslavách Dňa detí.

O víťazstvo išlo aj najmenšímznovu a v tomto roku sa na štart na ihrisku 
Všetci predškoláci absolvovali 100-metrovú MTK a pred mostom na Trolaskoch postavi-
trať na ihrisku a bežali akoby po skutočné lo viac pretekárov ako minulý rok. Istotne, 
olympijské zlato. O víťazoch skutočne roz-nápomocné bolo aj počasie bez vetra, ktorý 
hodovali len desatiny sekundy a fotografi sa by pretekárom znepríjemňoval športový vý-
zaradovali zo situácií, keď deťom museli na kon.
stupne víťazov pomáhať dospelí. V kategórii Organizátori v osvedčenej spolupráci s naši-
najmladších bežkýň (rok narodenia 2009 a mi hasičmi a futbalistami už deň pred podu-
mladšie) sa naň postavili na bronzovej jatím začali s prípravou a vytyčovaním trasy 
priečke Vanda Podoláková (Hlohovec), a všetkého potrebného, a tak v sobotu 8. jú-
strieborný stupienok obsadila malá na po primátorovom otvorení behu a priví-
Leopoldovčanka Ema Špacírová s časom taní bežcov symbolický výstrel o pol desia-

15,2 sekundy a na zlatý sa po-
stavila Naďa Orlická (Trnava). 
Spomedzi chlapcov v tej istej ve-
k o v e j  k a t e g ó r i i  z v í ť a z i l  
Hlohovčan Maximilián Podolák 
a o druhé a tretie miesto sa pode-
lili Leopoldovčania Max Levčík 
a Dominik Kamenár (14,8 a 15 
s). Treba povedať, že na štart sa 
vôbec nebáli postaviť a do cieľa 
aj dobehli tri trojročné deti.
Deti narodené v rokoch 2008 a 
2007 tvorili samostatné kategó-
rie. Medzi dievčatami narodený-
mi v roku 2008 bežali len 
Leopoldovčanky – zvíťazila 
Sofia Halásová (12,3 s) a na dru-
hom mieste sa umiestnila Mária 
Šantavá (19,2 s). Medzi chlapca-
mi zvíťazil Hlohovčan Leo 
Habda (13,2 s) a striebornú me-
dailu si odniesol domáci Michal 
Kaiser (18,6). Medzi dievčatami 
narodenými v roku 2007 boli 
len Leopoldovčanky. Naj-
rýchlejšie dobehla Marieta 
Balážová (13,5 s) a ako druhá 
Natália Blašková (17 s). Traja sú-
ťažiaci chlapci v tejto kategórii 
dobehli do cieľa v tomto poradí: 
1. Hugo Kováč (Trenčín; 11,2 s), 
2. Martin Szabo (Trenčianska 
Teplá; 11,3 s) a tretí Filip Harsányi (Leopol- Kategórie školákov boli už pestrejšie svojím 
dov; 15,2 s). vekovým aj regionálnym obsadením a takis-
„Vidieť, že aj deti rady športujú. Je tu šanca, to špecifickými podmienkami. Žiaci naro-
aby sa nenaplnilo to, čo pozorujem už dlh- dení v rokoch 2004 až 2006 mali priprave-
šie, a to, že čím je vyšší ročník súťaže, tým nú trať s dĺžkou 300 metrov. Spomedzi pät-
je menej pretekárov. Apelujem na pani uči- nástich dievčat zvíťazila Veronika Karabová 
teľky v materskej aj základnej škole, aby bur- (AK Bojničky; 58,2 s), na druhý stupienok 
covali žiakov k pohybu. Určite by bolo lep- sa postavila Leopoldovčanka Alžbeta Jirků 
šie, keby v jednej kategórii bežalo 15 – 20 (59.5 s) a na treťom mieste skončila s časom 
detí. Pritom stačí málo: vziať sem deti ako 1 minúta a 1 sekunda takisto domáca Lucia 
na školský výlet. Presne takto to robil hlo- Šándorová. Na tej istej trati a v tej istej kate-
hovský učiteľ Martin Balla a išlo to. Decká górii pretekalo aj sedem chlapcov – bron-
už netreba učiť sedieť pri počítačoch, ale zovú medailu získal s časom 1 minúta Leo-
chodiť do prírody a športovať,“ hovorí za- poldovčan Stanislav Golány, striebornú me-
kladateľ bežeckej tradície v Cíferi, novinár dailu získal Michal Križák z Púchova (57,5 
Marián Pavlík. s) a zlatú Ondrej Remiš z Trnavy (56,4 s).

Natáliu Blaškovú o víťazstvo pripravila
spadnutá čiapka dva kroky pred cieľom
Natáliu Blaškovú o víťazstvo pripravila
spadnutá čiapka dva kroky pred cieľom
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Presne po roku sa areál našich Trolaskov tej odštartoval prvú časť pretekov na trénin-
stal miestom, kde sa stretli rekreační aj tí govom futbalovom ihrisku. Tá bola vyhra-
profesionálnejší bežci na 3. ročníku Behu dená pre deti a organizátori dodržali, čo si 
mestom Leopoldov. Pod dobrú účasť bež- predsavzali pred rokom – zriadili viac sú-
cov sa podpísalo nielen vydarené počasie, ťažných kategórií podľa veku malých bež-
ale aj to, že najmä v podvedomí starších cov tak, aby výsledky boli porovnateľné a 
bežcov sa nový beh, ktorého znovuzrode- pre deti skôr motivujúce. Spolu sa na štar-
nie zhmotnil Ing. Pavol Ondriga, sa spája so tovnú čiaru postavilo 62 detí z Leopoldova, 
starším Behom Loko, ktorého jedným zo za- bližšieho aj vzdialenejšieho okolia. Bolo 
kladateľov bol dlhoročný organizátor špor- ich o čosi menej ako pred rokom, ale daň si 
tového života v širokom regióne Dr. Róland takto vybrala skutočnosť, že deti víkendova-
Osvald. V dobrej myšlienke si podali ruky li na školských výletoch alebo na odlože-
staršia aj mladšia leopoldovská generácia ných oslavách Dňa detí.

O víťazstvo išlo aj najmenšímznovu a v tomto roku sa na štart na ihrisku 
Všetci predškoláci absolvovali 100-metrovú MTK a pred mostom na Trolaskoch postavi-
trať na ihrisku a bežali akoby po skutočné lo viac pretekárov ako minulý rok. Istotne, 
olympijské zlato. O víťazoch skutočne roz-nápomocné bolo aj počasie bez vetra, ktorý 
hodovali len desatiny sekundy a fotografi sa by pretekárom znepríjemňoval športový vý-
zaradovali zo situácií, keď deťom museli na kon.
stupne víťazov pomáhať dospelí. V kategórii Organizátori v osvedčenej spolupráci s naši-
najmladších bežkýň (rok narodenia 2009 a mi hasičmi a futbalistami už deň pred podu-
mladšie) sa naň postavili na bronzovej jatím začali s prípravou a vytyčovaním trasy 
priečke Vanda Podoláková (Hlohovec), a všetkého potrebného, a tak v sobotu 8. jú-
strieborný stupienok obsadila malá na po primátorovom otvorení behu a priví-
Leopoldovčanka Ema Špacírová s časom taní bežcov symbolický výstrel o pol desia-

15,2 sekundy a na zlatý sa po-
stavila Naďa Orlická (Trnava). 
Spomedzi chlapcov v tej istej ve-
k o v e j  k a t e g ó r i i  z v í ť a z i l  
Hlohovčan Maximilián Podolák 
a o druhé a tretie miesto sa pode-
lili Leopoldovčania Max Levčík 
a Dominik Kamenár (14,8 a 15 
s). Treba povedať, že na štart sa 
vôbec nebáli postaviť a do cieľa 
aj dobehli tri trojročné deti.
Deti narodené v rokoch 2008 a 
2007 tvorili samostatné kategó-
rie. Medzi dievčatami narodený-
mi v roku 2008 bežali len 
Leopoldovčanky – zvíťazila 
Sofia Halásová (12,3 s) a na dru-
hom mieste sa umiestnila Mária 
Šantavá (19,2 s). Medzi chlapca-
mi zvíťazil Hlohovčan Leo 
Habda (13,2 s) a striebornú me-
dailu si odniesol domáci Michal 
Kaiser (18,6). Medzi dievčatami 
narodenými v roku 2007 boli 
len Leopoldovčanky. Naj-
rýchlejšie dobehla Marieta 
Balážová (13,5 s) a ako druhá 
Natália Blašková (17 s). Traja sú-
ťažiaci chlapci v tejto kategórii 
dobehli do cieľa v tomto poradí: 
1. Hugo Kováč (Trenčín; 11,2 s), 
2. Martin Szabo (Trenčianska 
Teplá; 11,3 s) a tretí Filip Harsányi (Leopol- Kategórie školákov boli už pestrejšie svojím 
dov; 15,2 s). vekovým aj regionálnym obsadením a takis-
„Vidieť, že aj deti rady športujú. Je tu šanca, to špecifickými podmienkami. Žiaci naro-
aby sa nenaplnilo to, čo pozorujem už dlh- dení v rokoch 2004 až 2006 mali priprave-
šie, a to, že čím je vyšší ročník súťaže, tým nú trať s dĺžkou 300 metrov. Spomedzi pät-
je menej pretekárov. Apelujem na pani uči- nástich dievčat zvíťazila Veronika Karabová 
teľky v materskej aj základnej škole, aby bur- (AK Bojničky; 58,2 s), na druhý stupienok 
covali žiakov k pohybu. Určite by bolo lep- sa postavila Leopoldovčanka Alžbeta Jirků 
šie, keby v jednej kategórii bežalo 15 – 20 (59.5 s) a na treťom mieste skončila s časom 
detí. Pritom stačí málo: vziať sem deti ako 1 minúta a 1 sekunda takisto domáca Lucia 
na školský výlet. Presne takto to robil hlo- Šándorová. Na tej istej trati a v tej istej kate-
hovský učiteľ Martin Balla a išlo to. Decká górii pretekalo aj sedem chlapcov – bron-
už netreba učiť sedieť pri počítačoch, ale zovú medailu získal s časom 1 minúta Leo-
chodiť do prírody a športovať,“ hovorí za- poldovčan Stanislav Golány, striebornú me-
kladateľ bežeckej tradície v Cíferi, novinár dailu získal Michal Križák z Púchova (57,5 
Marián Pavlík. s) a zlatú Ondrej Remiš z Trnavy (56,4 s).

3. roč ník Behu mestom Leopoldov:3. roč ník Behu mestom Leopoldov:

Starš ie roč níky majú lepš iu kondíciuStarš ie roč níky majú lepš iu kondíciu

15,2 sekundy a na zlatý sa po-
stavila Naďa Orlická (Trnava). 
Spomedzi chlapcov v tej istej ve-
k o v e j  k a t e g ó r i i  z v í ť a z i l  
Hlohovčan Maximilián Podolák 
a o druhé a tretie miesto sa pode-
lili Leopoldovčania Max Levčík 
a Dominik Kamenár (14,8 a 15 
s). Treba povedať, že na štart sa 
vôbec nebáli postaviť a do cieľa 
aj dobehli tri trojročné deti.
Deti narodené v rokoch 2008 a 
2007 tvorili samostatné kategó-
rie. Medzi dievčatami narodený-
mi v roku 2008 bežali len 
Leopoldovčanky – zvíťazila 
Sofia Halásová (12,3 s) a na dru-
hom mieste sa umiestnila Mária 
Šantavá (19,2 s). Medzi chlapca-
mi zvíťazil Hlohovčan Leo 
Habda (13,2 s) a striebornú me-
dailu si odniesol domáci Michal 
Kaiser (18,6). Medzi dievčatami 
narodenými v roku 2007 boli 
len Leopoldovčanky. Naj-
rýchlejšie dobehla Marieta 
Balážová (13,5 s) a ako druhá 
Natália Blašková (17 s). Traja sú-
ťažiaci chlapci v tejto kategórii 
dobehli do cieľa v tomto poradí: 
1. Hugo Kováč (Trenčín; 11,2 s), 
2. Martin Szabo (Trenčianska 
Teplá; 11,3 s) a tretí Filip Harsányi (Leopol- Kategórie školákov boli už pestrejšie svojím 
dov; 15,2 s). vekovým aj regionálnym obsadením a takis-
„Vidieť, že aj deti rady športujú. Je tu šanca, to špecifickými podmienkami. Žiaci naro-
aby sa nenaplnilo to, čo pozorujem už dlh- dení v rokoch 2004 až 2006 mali priprave-
šie, a to, že čím je vyšší ročník súťaže, tým nú trať s dĺžkou 300 metrov. Spomedzi pät-
je menej pretekárov. Apelujem na pani uči- nástich dievčat zvíťazila Veronika Karabová 
teľky v materskej aj základnej škole, aby bur- (AK Bojničky; 58,2 s), na druhý stupienok 
covali žiakov k pohybu. Určite by bolo lep- sa postavila Leopoldovčanka Alžbeta Jirků 
šie, keby v jednej kategórii bežalo 15 – 20 (59.5 s) a na treťom mieste skončila s časom 
detí. Pritom stačí málo: vziať sem deti ako 1 minúta a 1 sekunda takisto domáca Lucia 
na školský výlet. Presne takto to robil hlo- Šándorová. Na tej istej trati a v tej istej kate-
hovský učiteľ Martin Balla a išlo to. Decká górii pretekalo aj sedem chlapcov – bron-
už netreba učiť sedieť pri počítačoch, ale zovú medailu získal s časom 1 minúta Leo-
chodiť do prírody a športovať,“ hovorí za- poldovčan Stanislav Golány, striebornú me-
kladateľ bežeckej tradície v Cíferi, novinár dailu získal Michal Križák z Púchova (57,5 
Marián Pavlík. s) a zlatú Ondrej Remiš z Trnavy (56,4 s).

Natáliu Blaškovú o víťazstvo pripravila
spadnutá čiapka dva kroky pred cieľom
Natáliu Blaškovú o víťazstvo pripravila
spadnutá čiapka dva kroky pred cieľom



Golánymu (1:17) pred V. Vachanom (Šule-
kovo) a M. Remišom (Trnava);
školáci narodení v rokoch 2000 – 2001: zla-
tú medailu si odniesla zo 600-metrovej tra-
te Gréta Kováčová (Trenčín; 2:04), striebor-
nú Leopoldovčanka Ľubica Danielová 
(2:17) a bronzovú získala Lucia Solčanská 
(Hlohovec); šiesti súťažiaci chlapci boli len 
z Leopoldova a najrýchlejší z nich bol 
Martin Daniel (1:52), za ním dobehli me-
dailisti Tomáš Bartuš (1:56) a Michal 
Baranovič (2:00);
školáci narodení v rokoch 1998 – 99: gene-
ráciu najstarších školákov reprezentovali, 
žiaľ, len dve dvojice pretekárov, spomedzi 
dievčat sa na 900-metrovej trati najlepšie 
darilo Marcele Špacírovej (4:06) a v poradí 
druhá dobehla Magdaléna Pekarovičová 
(4:21); z dvojice chlapcov bol rýchlejší 
Dávid Štadler (3:03) so žihadlovým štartom 
a ako druhý skončil Michal Šantavý (3:18). 

Leopoldov mal svojich úspešných repre- Najmä tým najmenším však bolo jedno, 
zentantov aj v ostatných žiackych kategóri- akú medailu získali – deti potešil blyšťavý 
ách: kov na krku, ktorým ich dekoroval primátor 
školáci narodení v rokoch 2002 – 2003: na mesta, a sladká odmena. Počas súťaží pod-
400-metrovej trati bola medzi dievčatami pichol primátor M. Gavorník aj našich 
najrýchlejšia Ema Baraniaková (1:14 min.), dobrovoľných hasičov, ktorí pomáhali s or-
na druhom mieste dobehla Žofia Matiová ganizáciou behu, s otázkou, či už dostali 
(1:22) a na treťom Terézia Baraniaková štartovné čísla. Aj keď siedmi hasiči vôbec 
(1:22,5); spomedzi leopoldovských chlap- nerátali so svojou účasťou priamo na trati, 
cov sa darilo na 3. mieste Milanovi prednosť dali svojej stavovskej cti a v špor-

tových uniformách tímu DHZ Leopoldov cajú, ako sme to mohli vidieť aj na štartov-
zabehli celú trať. To im nakoniec umožnilo ných listinách. „Boli časy, keď tu zvykli pra-
postaviť sa aj na tribúnu víťazov a primátor videlne štartovať domáci Štefan Kožík, Ivan 
šibalsky medailou ovenčil za celý tím Gažík s manželkami, Samuel Lehocký, mi-
Michaelu Fazikovú. nulý rok si prišiel zabehať zakladateľ behu 
Starší s lepšími časmi Loko Jaroslav Lieskovský. Dnes sa ukazuje, 
Pätnásť minúť po jedenástej organizátori od- že Leopoldov získava novú generáciu bež-
štartovali behy v kategóriách dospelých. cov, ktorí sa zvyknú vracať. Prišiel Ján 
Tohtoročný beh si prišlo vyskúšať viac Moravec z Myjavy, minuloročný leopol-
dospelých účastníkov ako v minulom roku, dovský víťaz, dnes behal aj bývalý sloven-
samozrejme, mnohí sa do Leopoldova vra- ský reprezentant Ján Križák. Keď bol malý, 
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chodievali s ním behávať jeho otec alebo 
mama. Dnes zasa chodí behať on spolu so 
svojím synom Miškom, aj dnes sme obi-
dvoch videli na stupni víťazov,“ pochvaľuje 
účasť 89 bežcov skvelý moderátor behu a 
podporovateľ športu pre všetkých Marián 
Pavlík.
Všetky kategórie dospelých bežcov absol-
vovali trasu v dĺžke 5800 metrov po 
Gucmanovej, Záhradníckej, Kukučínovej 
ulici a cez Námestie sv. Ignáca opäť na 
Gucmanovu ulicu. V kategórii žien do 30 
rokov štartovalo 11 bežkýň. Na treťom mies-
te dobehla Barbora Benková z Trnavy 
(29:23), na druhom sa umiestnila 
Leopoldovčanka Ľubica Staneková (27:49), 
ktorá si polepšila svoj minuloročný čas, a 
na prvom skončila Trenčianka Veronika 
Bakalárová (25:14). Najpočetnejšou kate-
góriou bola kategória mužov do 39 mužov. Ľubomírom Madajom (Ráztočno) a 
Medzi 40 mužmi bežali aj piati Leo- Jozefom Polákom (OcÚ Hul), no a v kate-
poldovčania. Na prvom mieste dobehol górii mužov nad 60 rokov spomedzi desia-
Michal Luhový z AŠK Grafobal Skalica tich bežcov sa na prvom mieste umiestnil 
(18:59), na druhom Filip Moravec z TJ Peter Fašung z Prievidze (22:41) pred 
Spartaku Myjava (19:39) a tretí do cieľa do- Miroslavom Kováčom (Trenčín)  a 
behol Martin Plačko z Brezovej pod Miroslavom Jurom (Levice).
Bradlom (20:08). Z Leopoldovčanov sa ako Zaujímavé pritom je, ako ukázali štatistiky 
najlepší umiestnil Tomáš Ondriga na 5. behu, že starší bežci sa umiestňovali lepšie 
mieste (21:09), ktorý si takisto zlepšil svoj ako tí mladší. Napríklad Ján Križák dobehol 
minuloročný čas. Zo žien starších ako 30 do cieľa s lepším časom ako víťaz hlavného 
rokov sme nemali zastúpenie a na stup- behu Michal Luhový, taká istá situácia sa 
ňoch víťaziek sa umiestnili Jitka Hudáková zopakovala aj v prípade žien – víťazka kate-
(1., Trenčín, 24:13), Zuzana Pribulová (2., górie nad 30 rokov Jitka Hudáková zabehla 
Suchá nad Parnou, 24:27) a Katarína lepší čas ako víťazka mladšej kategórie do 
Remišová (3., Fešák Team Trnava, 26:01). 30 rokov, hoci v tejto kategórii dokonca 
Medzi šestnástimi mužmi v kategórii 40 – štartovalo viac žien. Ktovie, či je to vecou 
49 rokov česť Leopoldovčanov zachraňo- náhody, tréningu či skutočnosti, že mladšie 
val Jozef Adamkovič, ktorý dosiahol čas generácie sú všeobecne kondične slabšie 
31:11. Na prvom mieste sa umiestnil býva- pripravené ako tie staršie. Nech je to už 
lý reprezentant Ján Križák z AŠK Skalica akokoľvek, tretí ročník Behu mestom 
(18:43), ako druhý skončil minuloročný ví- Leopoldov sa vydaril tak, ako si to organi-
ťaz Ján Moravec z TJ Spartaka Myjava zátori želali, aj keď by zvládali aj väčší po-
(19:21) a na treťom mieste skončil Rastislav čet pretekárov. No aj to, že ich k športové-
Karel z HK Skoba Trnava (20:31). mu areálu na Trolaskoch prišlo 151, treba 
Zástupcov sme nemali ani v seniorských ka- pokladať jednoznačne za úspech.
tegóriách. V kategórii muži 50 – 59 rokov 
získal zlatú medailu spomedzi piatich bež- Pripravili Filip Zlámala, Juraj Hladký, 
cov Ján Cvičela z AK Bojničky (20:55) pred Vojtech Moravčík, Ľubomír Kusý.
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Členovia hlohovskej mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá včleňuje aj 
leopoldovských rybárov a vodné objekty v našom katastri, aj v minulom roku nielenže utvá-
rali podmienky na úspešný lov v nasledujúcich obdobiach, ale starali sa aj o poriadok v oko-
lí vodných jazier a Váhu a opäť zorganizovali viacero medzinárodných súťažných podujatí. 
Členská základňa organizácie, do ktorej patria aj leopoldovskí rybári, v roku 2012  evidova-
la 1914 dospelých členov a medzi nimi 53 žien, 71 mládežníkov, 149 dôchodcov a 58 zdra-
votne ťažko postihnutých rybárov.
Aj v Leopoldove pribudli tony rýb
S jarným zarybňovaním začali už v apríli a v krátkom prehľade sa pozrieme len na zarybňo-
vanie vôd pri Leopoldove. V apríli do Váhu vysadili päť tisíc kusov pstruha dúhového s prie-
mernou hmotnosťou 6 dkg a dĺžkou 15 – 20 cm  v hodnote. V polovici júla zasa v celom re-
víri vysadili päť tisíc kusov úhorieho monté s dĺžkou 10 – 15 cm v hodnote 3750 €. Oproti 
klasickému úhoriemu monté sa takto výrazne znižujú straty, čo vedie k lepšiemu hospodár-
skemu výsledku. Z tohto objemu vysadili 1300 kusov do Madunického kanála a Váhu, ďal-
ších 600 kusov na leopoldovské štrkovisko a na Ypsilon a červenícku Baňu 600 kusov úho-
rieho monté.
V polovici marca organizácia uskutočnila vo svojich revíroch osádzanie neresových hniezd 
pre zubáče. Hniezda boli vyrobené z kokosových vlákien a čečiny a pripevnené boli na drô-
tených klientkach. Osádzali ich do viacerých revírov a deväť z nich osadili aj na Štrkovke. 
Po čase hniezda vyberali a kontrolovali, žiaľ, len sčasti splnili svoj účel. Výter zubáča sa vy-
daril v Zeleniciach, Siladiciach, Maduniciach a Drahovciach –  vo všetkých spomínaných 
revíroch boli hniezda pokryté neresovými vajíčkami. V Leopoldove našli všetky hniezda 
prázdne – zubáče sa tam nevyneresili. Rybári predpokladajú, že príčinou bolo prílišné za-
rastenie zelinou, ktorou boli pokryté všetky hniezda.
V rámci jesenného zarybňovania revíru 3. októbra do vážskeho kanála bolo vysadených 
3000 kusov mreny severnej z prerozdelenia Rady SRZ v Žiline. Priemerná hmotnosť jednej 
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mreny bola 3 g, t.j. 3 – 5 cm. V polovici októbra sa uskutočnilo zarybňovanie polročnými 
dvojročnými kaprami - 500 kg bolo nasadených do Váhu a 500 kg do vážskeho kanála. Na 
začiatku novembra zasa nasádzali pleskáča vysokého – do Vážskeho kanála bolo vysade-
ných 750 kg tejto ryby s priemernou hmotnosťou 0,7 kg, o týždeň neskôr tu vysadili aj zubá-
ča veľkoústeho v objeme 120 kg (veľkosť 25 až 28 cm a priemerná hmotnosť 0,25 kg).
Hlavné zarybnenie revíru sa uskutočnilo od 1. do 9. novembra minulého roka. Priama do  
leopoldovského štrkoviska vysadili 500 kg dvojročného kapra s hmotnosťou 1,2 kg a 2500 
kg trojročného kapra s hmotnosťou 2,5 kg. Kapitálneho kapra (4,5 kg) v celkovej hmotnosti 
1000 kg vysadili len na peterskom štrkovisku. Ypsilon zarybnili po päťsto kilogramoch dvoj-
ročného a trojročného kapra. Vo všetkých revíroch MO SRZ tak pribudlo 19 ton kaprov. 
Starostlivosť o ryby zahrnovala aj rozvoj krmív, kŕmenie a aplikáciu liečiv, ktoré sa realizo-
vali v apríli.
Upratovali aj po iných
Rybári v minulom roku uskutočnili desiatky väčších či menších brigád pri revíroch vo svojej 
pôsobnosti, dve z nich sa uskutočnili pri Leopoldove: 24. marca 54 členov čistilo brehy a 
prístupové cesty pri jazerách v Maduniciach, Leopoldove a červeníckej Bani. 21. apríla 
uskutočnila desiatka členov neplánovanú brigádu pri Ypsilonke, kde sa zamerali na úpravu 
prístupových ciest a odvoz odpadu za pomoci prenajatej techniky. Sami rybári sa hnevajú 
na neporiadnych rekreantov a príležitostných návštevníkov brehov jazier a riek, ktorí po se-
be nechávajú veľké množstvo odpadu, pritom neraz to boli práve rybári, čo boli obviňovaní 
ako tí, čo zanechávajú neporiadok. Ak sa medzi nimi nachádzajú aj neporiadni rybári, mô-
žu byť pokutovaní: aj v tomto roku sa bude rybárska stráž zameriavať hlavne na poriadok na 
lovnom mieste a jeho okolí.
A keď už spomíname rybársku stráž – v minulom roku vykonala 52 spoločných kontrol, na 
ktorých bolo skontrolovaných 718 rybárov. Okrem toho rybárska stráž vykonala 152 indivi-
duálnych kontrol, v rámci ktorých skontrolovala 1986 rybárov. Najčastejšie priestupky v ro-
ku 2012 boli nezapísaný príchod k vode, lov na tri prúty, privlastnenie si väčšieho počtu 
ušľachtilých rýb a neporiadok na lovnom mieste. Mnohé priestupky boli riešené dohovo-
rom alebo zápisom červeným perom do povolenky, čo značí, že ak rybár opäť urobí ten istý 
priestupok, bude s ním spísaný zápis o previnení a bude predvolaný pred disciplinárnu ko-
misiu. Jedenásť priestupkov bolo postúpených  pred disciplinárnu komisiu.
Reprezentovali i hostili 
V roku 2012 reprezentovalo MsO Hlohovec v súťaži LRU feeder družstvo zložené z nasle-

dovných členov našej organizácie: Jaro Haššo, Milan Gažo, Braňo Kriška a Miroslav Začko.  
Základným  cieľom bolo dobre reprezentovať vo Feeder lige Slovenska a na väčších pohá-
rových súťažiach organizovaných na Slovensku a v neposlednom rade zorganizovať aj sériu 
pretekov v tejto disciplíne na niektorej z vôd obhospodarovaných hlohovskou MsO. Piate 
kolo súťaže sa napokon aj uskutočnilo na Váhu pri Maduniciach a ako veľmi dobré sa uká-
zali po poslednom dvojkole aj výsledky družstva MsO SRZ Hlohovec v celoslovenskej šta-
tistike: na 2. mieste skončil Milan Gažo, na 4. Jaro Haššo, 16. Braňo Kriška a 34. mieste 
Miro Začko.
V roku 2012 sa podarilo pripraviť a vytvoriť podmienky pre viaceré preteky na Vážskom ka-
náli medzi Madunicami a Leopoldovom, ktoré znesú aj najprísnejšie kritéria hodnotenia  z 
hľadiska organizácie, početnosti úlovkov a náročnosti na pretekársku zručnosť. 2. a 3. júna 
sa na Vážskom kanáli konal prvý ročník dvojdňových pretekov v technike feeder – 
Browning feeder cup, na ktorom sa zúčastnili českí, maďarskí a slovenskí rybári.  Hneď na 
druhý deň sa uskutočnili aj detské preteky v tejto rybolovnej technike Kinder Browning fee-
der Cup. V hre boli víťazné poháre a hodnotné vecné ceny a organizátori boli trocha skla-
maní z toho, že na podujatí sa nezúčastnili vo väčšom počte aj deti domácej organizácie v 
sprievode rodičov. V tomto roku si však preteky nemusia nechať ujsť. Na Vážskom kanáli sa 
18. a 19. augusta konali aj medzinárodné preteky v LRU - feeder Slovensko - Český pohár 
za účasti 58 najlepších pretekárov zo Slovenska a Čiech. Opäť sa potvrdila náročnosť tejto 
trate a po dvoch dňoch strávených v horúčavách sa znovu potvrdila dominancia sloven-
ských pretekárov na tejto vode. Po štyroch ročníkoch vedú v tomto už tradičnom preteku 
3:1.  Z hlohovskej mestskej organizácie  sa na 3. mieste umiestnil J. Haššo, na 14. M. Gažo,  
19. B. Kriška a  49. mieste M. Haššo. V tomto roku tieto už tradičné preteky zorganizujú 
českí kolegovia.
No a do tretice: 1. a 2. septembra 2012 sa na Vážskom kanáli v Maduniciach uskutočnili pr-
vé a zatiaľ neoficiálne Majstrovstvá Slovenska v LRU- feeder dospelých, detí a mládeže. 
Dospelí si zmerali sily v dvojdňových pretekoch a deti v jednodňových pretekoch, avšak 
bez účasti detí a mládeže z domácej usporadúvateľskej organizácie.

Podľa ročenky MsO SRZ v Hlohovci -ber-. Fotografie Mgr. Rastislav Gajdoš.

Brigádnici v LeopoldoveBrigádnici v Leopoldove
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Leopoldovská väznica sa stane miestom, cudzincov, ktorý si trest alebo väzbu odpy-
kde si bude odpykávať svoj trest aj niekoľko kávajú v Leopoldove, tak pribudnú najviac 
zločincov odsúdených medzinárodným traja zločinci, ktorých sľúbilo Slovensko 
súdnym dvorom. Vedenie ústavu sa na no- ako člen Európskej únie prijať do výkonu 
vý typ klientely už dlhšie pripravuje a ubez- trestu. Je to jedna z informácií, ktoré v rám-
pečuje verejnosť, že v žiadnom prípade ne- ci informačného bloku o bezpečnostnej si-
príde k zhoršeniu bezpečnostnej situácie v tuácii v ústave potvrdil zastupiteľstvu riadi-
ústave. Väznica sa na vojnových zločincov teľ ÚVTOS a ÚVV plk. Mgr. Vladimír 
z bývalej Juhoslávie, ktorí boli odsúdení Mužík, ktorý bol do funkcie uvedený v janu-
medzinárodným tribunálom v Haagu, pri- ári tohto roka, no s leopoldovským ústa-
pravuje len režimovými opatreniami (iná or- vom bol spätý od začiatku svojej služby v 
ganizácia návštev a pod.). K súčasným pia- zbore. 
tim desiatkam odsúdených a obvinených Občania však dlhodobejšie pociťujú iný 

Do väznice pribudnú
vojnoví zločinci z Haagu
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problém a ponosy adresujú aj samospráve Doživotné tresty si v Leopoldove odpykáva-
– vyrušujú ich hlučné transporty, ktoré pre- jú tri percentá odsúdených. Ľudí vo výkone 
chádzajú so zapnutými sirénami aj viac ráz trestu sa darí primerane zamestnávať: „Kým 
za deň cez mesto, teraz, po odstavení mos- v roku 2009 bola miera zamestnávania od-
ta na Trolaskoch, navyše dlhšou trasou. súdených v ústave na úrovni 80 percent, v 
„Mrzí ma táto komplikácia, no vzhľadom minulom roku sme zabezpečili prácu pre 
na klientelu v ústave sú to nevyhnutné a pri- 72 % odsúdených. Aj vzhľadom na to, čo 
merané bezpečnostné opatrenia, ktoré súvi- sa deje v oblasti zamestnanosti a zamestná-
sia s eskortovaním osôb organizovaného vania „vonku“, je to pozitívny výsledok, na-
zločinu z ústavu na výkon väzby  na súdy a vyše, dnes platí, že práca sa poskytuje za od-
naspäť. Treba si uvedomiť, že momentálne menu, nie za trest, teda odsúdených môže-
sú v ústave členovia štrnástich spoločníc- me do práce vyberať,“ konštatuje zmenu aj 
kych skupín. Pri ich transportovaní spo- v zmýšľaní odsúdených plk. Mužík. O bez-
lupracujeme aj s príslušníkmi polície, aby pečnosť a chod ústavu sa stará 504 prísluš-
sa nestalo nič také, čo by súviselo s ohroze- níkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 
ním bezpečnosti obyvateľov mesta,“ zarea- 80 civilných zamestnancov, pričom až 88 
goval na sťažnosti občanov riaditeľ väzni- percent personálu tvoria muži.
ce. Leopoldovská väznica patrí k tým sloven-
Plánovaná kapacita väznice je spolu 1426 ským väzenským ústavom, ktoré najviac vy-
osôb. V máji v ústave na výkon väzby bolo užívajú disciplinárnu právomoc príslušní-
zaradených 176 obvinených, čo predstavu- kov, pretože často musia v komunite riešiť 
je asi polovicu jeho súčasnej kapacity. Z ka- komplikované a štruktúrované vzťahy ľudí 
pacity 1085 miest vo výkone trestu odňatia naakumulovaných na malom priestore. 
slobody bolo obsadených 1060 miest, teda Jedným z ich prejavov je napríklad sebapo-
takmer sto percent. Najväčšie problémy pri- škodzovanie odsúdených, ktoré v posled-
tom spôsobuje umiestňovanie osôb v stred- nom období zaznamenalo nárast .  
nom stupni stráženia – ich počet je nad rá- Informácie o tom, čo sa deje vnútri komu-
mec ubytovacej kapacity ústavu. Výkon do- nity, priebežne zbiera a vyhodnocuje aj pre-
životných trestov sa v Leopoldove zriadil v ventívno-bezpečnostná služba, teda akási 
roku 2004 a umožnila to rekonštrukcia vnútorná polícia, ktorá má medzi múrmi 
Hradu, jedného z najstarších objektov v pô- ústavu dokonca funkciu povereného poli-
vodnej pevnosti. Dnes je jeho kapacita na- cajného orgánu, a teda môže aj vyšetrovať 
plnená a aj práca s týmito odsúdenými sa vo veciach trestných činov, za ktoré možno 
ukazuje ako veľmi náročná. Doživotne od- uložiť maximálne trojročný trest. V minu-
súdení so špecifickým režimom neraz pod- lom roku jej príslušníci pripravili 22 vy-
liehajú efektu ponorkovej choroby a situá- šetrovacích spisov.
ciu kompetentní riešia tým, že ich na istý Pomerne bežne sa vyskytujú aj bežné pre-
čas prevážajú do jediného alternatívneho javy nespokojnosti – individuálne protestné 
väzenského zariadenia na Slovensku, kde hladovky, ktorými sa odsúdení dožadujú na-
sa odpykávajú doživotné tresty – do Ilavy. pr. predvedení pred súdne orgány či na iné 
Zaujímavá je aj ďalšia štatistika: väčšina od- inštitúcie a podobne. V ostatnom čase zasa 
súdených má do 45 rokov veku, z hľadiska príslušníkov nadmieru zamestnávajú naprí-
dĺžky trestu je 14 percent odsúdených s tres- klad rozličné žiadosti odsúdených súvisia-
tom do jedného roka, najviac (28 % per- ce s uplatňovaním zákona o slobodnom prí-
cent) je s trestom do piatich rokov, 27 per- stupe k informáciám. „Vo všeobecnosti 
cent do desiatich rokov trestu, 16 percent však môžem skonštatovať, že vnútri komu-
do pätnástich rokov trestu a dvanásť percent nity je pokoj,“ hovorí riaditeľ ústavu plk. 
si odpykáva trest s dĺžkou nad 15 rokov. Mužík.

Ako azda vo všetkých štátnych zložkách, aj Okrem výkonu väzby a výkonu trestu odňa-
vo väzenstve chýbajú peniaze, čo sa napo- tia slobody zabezpečuje tunajšia väznica aj 
kon prejavuje aj v jednotlivých ústavoch. ďalšie funkcie – organizuje tzv. základný 
Ako sme avizovali v minulom čísle, materi- kurz pre nových príslušníkov ZVJS aj z 
ál z rokovania vlády stanovoval vyčlenenie iných útvarov, leopoldovské stredisko kyno-
financií na rekonštrukciu hlavnej väzobnej lógie zasa vychováva psy na vyhľadávanie 
budovy v Leopoldove (vidno ju aj spoza výbušnín a detekciu omamných látok pre 
múrov napravo od západnej brány). Neskôr ZVJS a príslušníci ústavu zabezpečujú aj 
došlo k prehodnoteniu priorít v rámci ústa- predvádzanie obvinených na okresné súdy 
vu a keďže kapacita výkonu väzby v v Trnave, Piešťanoch, Galante, Dunajskej 
Leopoldove je aktuálne využívaná len spo- Strede, Senici, Skalici, na Krajský súd v 
lovice, rekonštrukcia tohto objektu sa odlo- Trnave a do pôsobnosti leopoldovského 
žila. „Stav objektovej sústavy v Leopoldove ústavu najnovšie pribudlo aj predvádzanie 
je taký, že niektoré objekty sme museli z dô- obvinených pred špecializovaný súd v 
vodu havarijného stavu vyradiť z prevádz- Pezinku a Banskej Bystrici, čo sa z pohľadu 
ky, nie sú a zdá sa, že ani nebudú finančné občanov prejavilo nielen v zvýšení hluč-
prostriedky na ich opravu. Žalostná situácia nosti a frekvencii eskort, ale napríklad aj vo 
je v tepelnom hospodárstve ústavu, v tomto finančnej náročnosti takýchto presunov – v 
roku by sa mali začať rekonštrukčné práce medziročnom porovnaní sa eskorty obvine-
na ňom v hodnote 5,5 milióna eur,“ pred- ných z Leopoldova predĺžili o 54 tisíc kilo-
pokladá zlepšenie situácie so zabezpečo- metrov.

(jh)vaním tepla a teplej vody riaditeľ ústavu.
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29. jún 2013 o 14,00 h – odložená oslava Dňa detí v areáli MTK Leopoldov – deťom 
sa okrem iného predstavia mestskí hasiči, deti si budú môcť na ihrisku zajazdiť na ko-
níkoch z Leopoldovského jazdeckého klubu Oklahoma a v Spolkovej záhrade vystúpi 
Variete Karlsson.

30. jún 2013 o 14,00 h – detská diskotéka, nafukovací hrad a maľovanie na tvár v 
Spolkovej záhrade v Leopoldove

2. - 4. august 2013 – kultúrne podujatia v Leopoldove súvisiace s hodami
2. 8. 2013 – hodová zábava v Spolkovej záhrade (organizátor: MTK Leopoldov)
3. 8. 2013 – hodová zábava v Spolkovej záhrade (organizátor: DHZ Leopoldov)

O ďalších kultúrnych podujatiach počas víkendu 2. – 4. augusta Vás budeme informo-
vať prostredníctvom mestského rozhlasu, plagátov a internetovej stránky mesta.

31.8.2013 – VII. ročník súťaže vo varení gulášu

7.9.2013 – VI. ročník podujatia Vráťme Slovensku harmoniku 

Bližšie informácie sprostredkuje mesto včas prostredníctvom mestského rozhlasu.

Poznač te si do kalendára
Leto 2013 v Leopoldove
Poznač te si do kalendára
Leto 2013 v Leopoldove

Ak pri stanici vznikne nová zberň a...

depo príde o nostalgickú toč ň u lokomotív
Spoločnosť Kovod so sídlom v Banskej Bystrici predložila zámer, podľa ktorého chce vybu-
dovať v priestoroch depa pri leopoldovskej železničnej stanici zberný dvor na zber, triede-
nie, zhromažďovanie a dočasné skladovanie kovového odpadu (odpadové kovy, prach, pili-
ny a zlomky zo železných a neželezných kovov, obaly z kovu, staré vozidlá neobsahujúce 
kvapaliny, železné a neželezné kovy, meď, bronz, mosadz, hliník, olovo, zinok, železo, 
oceľ, cín, odpad z týchto kovov, zmiešané kovy, medené a hliníkové káble; všetko bez prí-
mesí škodlivín). Do zámeru mohli donedávna občania nahliadnuť na mestskom úrade a 
mesto už aj vydalo rozhodnutie, že voči zriadeniu prevádzky nemá výhrady.
Zostane len betónové jadro
Zberný dvor bude slúžiť najmä pre fyzické osoby – obyvateľov – a v menšej miere aj pre 
právnické osoby z užšieho okolia. Odpady v ňom budú bezpečne zhromažďované a 
uskladňované v normovaných kontajneroch až do chvíle ich odvozu do iných prevádzok 
spoločnosti Kovod, prípadne do ďalších prevádzok, kde budú zhodnotené. V zbernom dvo-
re nemá dochádzať k žiadnej mechanickej a rozmerovej úprave odpadu, resp. nebude sa tu 
realizovať ani znehodnocovanie odpadu, čo by malo zabezpečiť minimálnu hlučnosť pre-
vádzky. Predpokladaná kapacita zberného dvora je tisíc ton kovového odpadu za rok a 

priestor si žiadateľ prenajme od vlastníka – Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. 
Následne ho chce oplotiť, umiestniť v areáli vstupný objekt a inštalovať mostovú váhu. 
Súčasťou prác bude aj demontáž kovových konštrukčných častí železničnej točne a zasypa-
nie vnoreného povrchu točne sypkým materiálom, resp. makadamom, pričom samotné be-
tónové telo točne chce investor ponechať na mieste. Slúžiť bude na uskladnenie kontajne-
rov. Sám odpad bude odkladaný do pevných a nepriepustných otvorených aj uzavretých 
kontajnerov.
Spustenie projektu a uvedenie zberne do prevádzky by investora malo vyjsť na asi 30 tisíc 
eur. Celú zberňu s rozlohou 2000 metrov štvorcových by mal obhospodarovať jediný za-
mestnanec. Okrem rutinnej evidencie súvisiacej s odpadom a človekom, ktorý ho odovzdá-
va, sa bude vyhotovovať aj fotodokumentácia odpadu, ktorá by mala zamedziť pokusom 
zneužiť zberňu na predaj kradnutých kovových predmetov alebo zariadení. Triedenie a 
ukladanie sa bude realizovať ručne alebo nakladacou technikou. Po naplnení sa kontajnery 
prevezú väčšinou po železnici do Spracovateľského centra druhotných surovín spoločnosti 
Kovod, a. s., v Banskej Bystrici.
Podľa predloženého zámeru zriadením dvora nevznikne žiadny stacionárny zdroj znečisťo-
vania ovzdušia, takisto predpokladá len minimálnu produkciu komunálneho odpadu. Pri je-
ho prevádzke však môžu vzniknúť nebezpečné odpady z údržby automobilov a preprav-
ných mechanizmov alebo ako dôsledok havárie, ktorá môže vzniknúť pri neopatrnom na-
kladaní s nebezpečným odpadom. Takto vzniknuté odpady budú dočasne zhromažďované 
v označených nepriepustných obaloch v zhromaždisku nebezpečných odpadov do času 
ich zneškodnenia oprávnenou osobou. Zberňa však bude zdrojom hluku pochádzajúceho z 
manipulácie s kovovým odpadom a kontajnermi, predložený zámer ho však vzhľadom na 
umiestnenie dvora pokladá za málo významný. Zámer takisto pokladá za nutné vykonať sa-
načných prác, keďže sondážou bolo zistené znečistenie podložia a zeminy ropnými látka-
mi, ktoré striedavo prekračujú limity v podzemných vodách v lokalite.
Obavy pre hlučnosť
V hodnotení zdravotných rizík prevádzky za zmienku stoja vplyv hluku a potenciálny únik 
škodlivých látok. Najvyššie prípustné hodnoty hluku cez deň sú stanovené na úroveň 60 de-
cibelov a v noci 50 dB. Vzhľadom na jestvujúci hluk v lokalite spôsobený železničnou pre-
vádzkou štúdia pokladá hluk z novej prevádzky za málo významný, no zároveň dodáva, že 
„rovnako z uvedených dôvodov je oprávnený predpoklad, že limity hlukového zaťaženia, 
požadované v zmysle citovaného Nariadenia vlády nebudú v obytných zónach v užšom 
okolí prekročené.“ Aj v súvislosti s ostatnými skúsenosťami s niektorými prevádzkami, ktoré 
pôvodne deklarovali budúce nezaťažovanie obyvateľov zápachom a inými vplyvmi, by sa 
skôr očakával nie predpoklad, ale garancia, že obyvateľov aj tak dosť zaťaženej zóny nebu-
de nová prevádzka obťažovať. Keďže prevádzku nebude zabezpečovať zber nebezpečných 
odpadov, jediné riziko úniku škodlivých látok predstavuje únik ropných látok z dopravných 
a manipulačných mechanizmov použitých pri obsluhe dvora. Takéto látky by však mali za-
chytiť bariéry, ktorými bude dvor vybavený.

(ber)
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Aj keď Majstrovstvá ZVJS vo 
vyhľadávaní omamných a psy-
chotropných látok tento rok 
absolvovali svoj ôsmy ročník, 
po prvý raz v histórii ich 
Generálne riaditeľstvo Zboru 
väzenskej a justičnej stráže 
zorganizovalo  v dňoch 3. až 
7. júna v Leopoldove a organi-
začnú stránku si teda tento rok 
vzalo pod patronát Stredisko 

kynológie ZVJS pri ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove. A akoby aj miesto konania majstrovstiev, 
na ktorých sa zúčastnili aj českí kolegovia a kolegovia z Finančnej správy SR so svojimi 
štvornohými služobnými pomocníkmi, predznamenalo, že víťazstvo zostane v Leopoldove.
Spomedzi dvadsiatich piatich prihlásených účastníkov napokon neprišli dvaja súťažiaci z 
maďarskej väzenskej služby. Na celoslovenskej súťaži so zahraničnou účasťou sa pravidel-
ne vyhodnocuje celková vycvičenosť a použiteľnosť špeciálnych psov v akciách zamera-
ných na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok a posudzuje sa takisto úroveň 
psovodov. Pomerne náročný súťažný týždeň organizátori rozdelili na viac dní a jednotlivé 
časti súťaže sa uskutočňovali na rozličných miestach. Priamo v Leopoldove sa 4. júna psy 
podrobili posudzovaniu poslušnosti v desiatich disciplínach (napr. privolanie psa, ovláda-
teľnosť na vôdzke, vykonanie povelov, skok do výšky, beh po kladine, pokoj pri streľbe). 
Keďže hlavnou súčasťou majstrovstiev bolo odhaľovanie omamných a psychotropných lá-
tok, organizátori súťažnú časť vo vyhodnocovaní pachových prác rozdelili do viacerých dis-
ciplín: hľadanie drog v motorových vozidlách sa uskutočnilo v hlohovskom vojenskom 
útvare, vyhľadávanie drog v miestnostiach psy absolvovali ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad 
Parnou a napokon zasa v Leopoldove na tréningovom ihrisku MTK aj za účasti zvedavých 
detí služobné psy hľadali drogy ukryté v balíkoch a drevených škatuliach. Psy hľadali sku-
točné drogy – vzorky heroínu a marihuany s hmotnosťou asi 5 gramov boli hermeticky uza-
vreté v plastových vreckách a  ukryté najmenej jednu hodinu pred začatím vyhľadávania. 
„Sme veľmi spokojní, že ako celkový víťaz skončil pes Oxxan z nášho ústavu, ktorý z mož-
ných štyristo bodov vo vyhodnocovaní pachových stôp stratil len tri body a v tejto kategórii 
bol druhý. V kategórii poslušnosti stratil dvanásť bodov. V celkovom poradí a hodnotení sa 
umiestnil ako prvý pred psom Yasonom z ústavu v Dubnici nad Váhom, ktorý ako jediný 
stratil iba jeden bod vo vyhodnocovaní pachových stôp, a na treťom mieste sa umiestnil pes 
Akim zo Žiliny,“ stručne zhodnotil výsledky Mgr. Martin Kováč, vedúci Strediska kynológie 
ZVJS v Leopoldove. Stredisko kynológie ZVJS pritom zabezpečuje výcvik psov pre všetky 
ústavy v pôsobnosti ZVJS. Z nich sú na vyhľadávanie drog najvhodnejšie nemecké a belgic-
ké ovčiaky a labradory, ktoré sú navyše vhodné aj na vyhľadávanie výbušnín. Po vydare-
ných júnových majstrovstvách leopoldovskí kynológovia s najväčšou pravdepodobnosťou 
privítajú svojich kolegov a ich služobných psích partnerov aj na jeseň v rámci ďalších maj-
strovstiev ZVJS, tentoraz v kategórii všestranných a pátracích psov.

(jh, foto: Erik Sýkora)
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Hasič i rieš ili technické zásahy,
policajti š tyri usmrtenia
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v priebehu marca až mája zasahovali najmä 
pri technických zásahoch a dopravných nehodách. Hneď v prvý deň marca bola na ceste 
III/513002 v Leopoldove dopravná nehoda jedného osobného auta, jednej dodávky a jed-
ného pracovného stroja, pri ktorej sa zranili tri osoby. Na tej istej ceste zasahovali pri tech-
nickom zásahu, keď unikli pohonné hmoty po dopravnej nehode. Ďalšia nehoda sa na tejto 
ceste vedúcej do Maduníc stala aj koncom marca, našťastie bez zranenia osôb. Druhého 
mája hasili požiarnici horiace auto v pomerne husto zastavanej lokalite na Ulici 1. mája. 
Silný vietor v marci poškodil mnohé strechy na objektoch a hasiči museli 18. marca asisto-
vať pri odtrhnutej streche na budove bývalého železničného depa v lokalite železničnej sta-
nice. V apríli sa štatistika zásahov rozširuje najmä o požiare. Výnimku tvorili dva prípady - 
dopravná nehoda dvoch osobných automobilov na štátnej ceste II/513, kde bola jedna oso-
ba zranená. Sedemnásteho apríla hasiči asistovali príslušníkom Policajného zboru SR pri 
technickom zásahu nad železničným mostom pri zvesovaní obesenej osoby. Druhého mája 
horela unimobunka v záhradkárskej osade a 17. mája horelo vozidlo na štátnej ceste 
III/313002. Aprílovú štatistiku zásahov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 
Leopoldove uzatvára požiar odpadu na Gojdičovej ulici. V máji hasiči na území nášho mes-
ta nevykonali žiadny zásah. Bodaj by takáto štatistika pokračovala aj v nasledujúcich me-
siacoch tohto roka.
Na úseku Obvodného oddelenia Policajného zboru v Leopoldove bolo v prvých piatich me-
siacoch tohto roka zaevidovaných 95 priestupkov a 78 trestných činov, z ktorých je viac 
ako polovica objasnených. Priamo v meste bolo spáchaných 25 trestných činov. 
Najčastejšie riešili krádeže, z desiatich objasnili šesť. Z ďalších riešených prípadov spomeň-
me tri podvody a tri ohrozenia pod vplyvnom návykovej látky. Sú to prípady, keď vodiči jaz-
dili pod vplyvom alkoholu nad jedno promile, pričom ani jeden páchateľ nebol z 
Leopoldova. Ako pripomenula hovorkyňa Krajského riaditeľstvo PZ v Trnave Martina 
Kredatusová, príslušníci riešili štyri usmrtenia, tri trestné činy zanedbania povinnej výživy, 
tri poškodzovania cudzej veci, z toho dve podpálené osobné motorové vozidlá. Tieto skut-
ky sa zatiaľ nepodarilo objasniť. Zaujímavosťou je aj zaevidovania jedného trestného činu 
porušovania ochrany rastlín a živočíchov a jeden prípad poškodzovania cudzích práv.

(maju)

Dobrovoľ ní hasič i kladú dôraz na mládež
Aj keď v minulom roku sa činnosť leopoldovských dobrovoľných hasičov niesla nielen v 
znamení osláv stodvadsiateho výročia založenia mestskej or-
ganizácie, predsa len dominovala a aj tento rok dominuje ich 
každoročná či skôr každodenná práca v oblasti prevencie 
pred požiarmi, ale aj v boji s ohnivým živlom. „Aj minulý rok 
naše preventívne protipožiarne skupiny uskutočnili prehliad-
ky v trinástich malých prevádzkach, v ôsmich činžových do-
moch, v jednom kultúrnom zariadení a v tridsiatich dvoch ro-
dinných domoch. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že 
občania mesta dodržiavajú požiarnu bezpečnosť a z nášho 
hľadiska si zodpovedne chráni svoj majetok,“ skonštatoval 
predseda mestskej organizácie mladší inšpektor František 
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Chovan. Počas roka hasiči venujú zvýšenú pozornosť aj hydrantom vodovodnej siete v mes-
te a verejným studniam, ale aj všeobecnej preventívnej činnosti v rámci protipožiarnej 
ochrany – prípravu mužstiev nevynímajúc. Tomu napokon zodpovedajú aj pekné umiest-
nenia z hasičských kolbíšť.
Medzi päťdesiatimi tromi členmi DHZ je sedem žien. Dôraz dobrovoľní hasiči aj v tomto ro-
ku cielene kladú na prácu s mládežou. Vo výchove mladého hasičstva si skúsení dobrovoľní-
ci všímajú pokles záujmu mladých o zväzovú či dobrovoľnícku činnosť, preto sa usilujú pre-
zentovať svoje aktivity aj medzi najmladšími generáciami. Pritom hasičstvo v sebe spája nie-
len rozvoj fyzickej zdatnosti a kondície, ale aj pohotovosť, vnímavosť, zmysel pre rýchle a 
presné rozhodovanie, ale utužuje aj kolektívny duch. Tu azda najväčšiu prácu už viac rokov 
robí Mgr. Alena Moravčíková. Minulý rok zrealizovala s cvičiteľmi Martinom Vnučkom a 
Andrejom Blesákom nácviky hry Plameň s deťmi a  4. apríla pripravili aj deň otvorených dve-
rí Dobrovoľného hasičského zboru, určili hasičské družstvá do hry Plameň a do súťaže do-
rasteniek. Na nácvikoch sa zúčastnilo dvadsaťšesť detí a deväť hasičských dorasteniek. 
Okresná súťaž hry Plameň sa uskutočnila 27. mája v Dvorníkoch. Na zápolenie sa súťažiaci, 
akože ináč, premiestnili dvomi hasičskými autami. Družstvo leopoldovských dievčat sa napo-
kon umiestnilo na treťom miesto a bronzovú pozíciu si v Dvorníkoch vybojovali aj chlapci.
Získali pohár primátora Hlohovca
Mladí leopoldovskí hasiči sa minulý rok úspešne prezentovali aj na iných podujatiach. Pri 
príležitosti 20. výročia súťaže mladých hasičov, žiakov základných škôl, zabojovali v 
Panskej záhrade 18. mája o pohár primátora Hlohovca. Spomedzi dvadsiatich troch zúčast-
nených tímov zvíťazili práve naši chlapci aj dievčatá. Leopoldovský dorast svojou šikovnos-
ťou oslovil aj tých najmenších – 31. mája predviedli ukážkové cvičenie spojené s besedou 
priamo v areáli našej materskej školy. Pri príležitosti Dňa detí zasa predviedli 1. júna ukáž-
kové cvičenie s robením pre deti lákavej peny na štadióne MTK. Hasičský útok predviedli 
dorastenky spolu so zásahovým požiarnym družstvom z hasičskej karosy a z nádrže s pou-
žitím motorovej striekačky PS 12. Hneď na druhý deň sa naše dorastenky zúčastnili v neďa-
lekom Vrbovom na okresnej súťaži požiarnych družstiev, kde sa dorastenky umiestnili na pr-
vom mieste bez konkurencie. V rámci jesennej časti hry Plameň súťaže Mladý hasič-
záchranár, ktorá sa uskutočnila 21. septembra v Piešťanoch, sa leopoldovskí starší žiaci 
umiestnili na piatom mieste. Dobrovoľní hasiči sa aj v tomto roku chcú aktívne zamerať na 
prácu s mládežou, pripravujú prezentačné aktivity a besedy v základnej aj materskej škole 
a v práci s mládežou sa budú sústrediť na nácvik požiarno-technických disciplín. Chcú vy-
cvičiť do jarnej aj jesennej časti súťaže súťažnej hry Plameň požiarne družstvá a do športo-
vej súťaže previerky pripravenosti chcú pripraviť aj družstvo mužov. Práve aktívna práca s 
mládežou je jednou  možností, ako mestský hasičský zbor zostane životaschopný a vo for-
me.

(ber, foto: DHZ Leopoldov)
!

dzali spokojní po prežití pekného popolud-
nia. Zároveň odkazujú záujemcom, ktorí by 
mali záujem prísť sa povoziť na koníkoch 
alebo sa naučiť jazdiť na nich a spoznať všet-
ko, čo súvisí so starostlivosťou o ne: 
Leopoldovský jazdecký oddiel Oklahoma je 
tu pre Vás. 
Kontakt: Zuzana Hergezelová, tel. 0903 415 
278 12, e-mail: 123zuzu456@azet.sk

(ra)

Máj, máj, máj
zelený...
Aj keď pôvodné stavanie mája malo ešte v 
staroveku obradnú funkciu ochrany pred zlý-
mi duchmi, v stredoveku sa stavali máje v 
centrách miest ako prejavy žičlivosti a úcty. 
Pred domami dievčat sa začali objavovať až 
v 15. storočí. Ako vysvetľujú etnografi, bol 
to magický prostriedok, ktorý mal zabezpe-
čiť dostatok vlahy a plodnosť a ktorým sa ma-
la zeleň preniesť na polia a lúky. Máj posta-
vený pred domom dievčaťa bol prísľubom 
manželstva. Dnes sa už všeobecne nevie, že 

Deň otvorených stavanie májov sa postupne natoľko rozmo-
hlo, že vrchnosť v 18. storočí dokonca zaká-dverí v Oklahome zala tento zvyk, keďže v mladých hájoch do-

Takto by sa dala nazvať akcia, kto-
rú organizoval pre fanúšikov jaz-
dectva, koní a vidieka Leo-
poldovský jazdecký oddiel 
Oklahoma, nachádzajúci sa v are-
áli Poľnohospodárskeho družstva 
v Červeníku za bočným vchodo-
m. Prvého mája krásne počasie 
prilákalo do areálu jazdeckého 
klubu veľa zvedavcov a najmä de-
tí. Čakali na nich poníky, malé 
žriebätko i kone, na ktorých sa 
mohli povoziť, a túto možnosť aj 
využili. Na maškrty sa tešili nie-
len majestátne kone, ale i voľne 
pasúce sa ovečky a kozičky. 
Návštevníci si mohli posedieť v 
príjemnom prostredí pri dobrej 
country hudbe. Organizátori ve-
ria, že všetci návštevníci odchá-
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ci všímajú pokles záujmu mladých o zväzovú či dobrovoľnícku činnosť, preto sa usilujú pre-
zentovať svoje aktivity aj medzi najmladšími generáciami. Pritom hasičstvo v sebe spája nie-
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patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k dôstojnému priebehu tohto kultúr-
neho podujatia.

Ján Marko

Po vrchoch
i po doline
Aj keď v okolí mesta nie je toľko príležitostí 
na aktívnu turistiku ako povedzme v horna-
tých regiónoch Slovenska, Leopoldovčania 
si už pred rokmi našli spoľahlivú turistickú 
trasu, ktorá im vždy zabezpečí nielen pre 

chádzalo k veľkým škodám na porastoch. dolniakov primerane náročnú turistickú vy-
Práve vtedy sa upustilo od individuálnych chádzku, ale takisto je bezpečnou zárukou 
májov a postupne si naši predkovia zvykli toho, že výlet určite vyjde ak aj nie na jed-
na spoločný máj. notku, tak na jedna mínus. Tí, ktorí si trasu 
Aj ten náš máj, ktorý sme postavili v podve- vyskúšajú, väčšinou sa k nej aj vrátia. Aj ta-
čer 30. apríla, bol v pravom zmysle spoloč- ký je odkaz tradičných pochodov Jalšové – 
ný. Na malej slávnosti v parku na Námestí Leopoldov. S malými prestávkami 31. ročník 
sv. Ignáca sa zišlo niekoľko desiatok ľudí, leopoldovskí milovníci prírody a turistiky ab-
aby boli účastní stavania májky. V kultúr- solvovali 8. mája a na prekvapenie organi-
nom programe sa v dvoch mimoriadne krás- zátorov mal veľmi peknú účasť. Na pochode 
nych vstupoch predstavili mažoretky sa zúčastnili štyri desiatky nadšencov a boli 
Sašetky a ako by to bolo, keby sa veľmi pek- medzi nimi zastúpené všetky vekové kate-
ným vystúpením máju neprihovorili aj deti z górie, najmladšiu a seniorskú nevynímajúc.
našej materskej školy. Veľké poďakovanie (jm, r)

Aktuálne z futbalu
Sezóna sa blíži ku koncu a Leopoldov zatiaľ okupuje 
deviatu priečku o bod pred Hrnčiarovcami a 
Zavarom. Vedenie klubu však na začiatku jarnej časti 
spravilo administratívnu chybu, a tak A mužstvu odrá-
tajú po jej skončení 3 body. Hráči sa, našťastie, nemu-
sia obávať zostupu do nižšej ligy, pretože majú dosta-
točný bodový náskok. 
Dva zápasy pred koncom sezóny, ktorej druhú časť 
poznamenali rozmary počasia, teda možno konštato-
vať, že sa klub umiestni v strede tabuľky. Futbalistom 
sa podarilo najviac zahviezdiť v zápase v Brestovanoch, kde domácemu celku dokázali na-
strieľať 7 gólov. Tento zápas sa hral v netradičný deň, v stredu, pretože jeho pôvodný hrací 
čas domáci preložili pre už spomínané vyčíňanie počasia. Streda sa stala šťastným dňom 
pre Tomáša Ščasného, ktorý vsietil 4 góly, a Lukáša Tvrdého, trojgólového strelca. Títo dvaja 
mladíci dokázali zabezpečiť svojou streleckou efektivitou vysokú výhru 1:7. Chlapci však 
nedokázali preniesť toto strelecké umenie i do nasledujúceho nedeľného zápasu v Cíferi. Po 
zbabranej hre išli domov s 9 gólovou nádielkou a ich veľký triumf v Brestovanoch zatienilo 
sklamanie z Cífera. Celý tím nebol vo svojej koži a súper dokázal prekvapivo hladko vyhrať 
9:1. Zaujímavé na tom je, že v jesennej časti Cífer podľahol na leopoldovskom ihrisku do-
mácim vysoko 8:0. Cíferčania nám teda oplatili vysokú prehru a možno ich motivácia hnala 
vpred. Miernu frustráciu z vysokej prehry mohli diváci vidieť v nasledujúcom domácom zá-
pase proti Kľačanom. Z množstva šancí nedokázali zverenci Richarda Slováka vsietiť gól a 
tak po tom, ako prehrávali 0:1, prišlo vyslobodenie v podobe premeneného pokutového ko-
pu. Zápas sa skončil 1:1 a všetci boli vďační i za ten jeden vydrený bodík. Posledný zápas, 
ktorý futbalisti oslabeného A tímu odohrali, nemal, bohužiaľ, víťazný koniec. Oslabeného 
preto, lebo prišli na zápas iba s jedným náhradníkom. Možno zranenia a karty boli v po-
sledných dvoch odohraných zápasoch príčinou nepohody v tíme.
Nedostatok hráčov trápi i dorastencov. Ich hra je dobrá a dokážu vyhrávať, ak sú však v pl-
nej sile. Keďže niektorí dopĺňajú A tím, ktorý má momentálne problémy s menším počtom 
hráčov v kádri, dorast nastúpil neraz na hraciu plochu s menej ako 11 hráčmi. Tieto problé-
my prerástli do rozhodnutia, ktoré vykonalo vedenie klubu, a to, že tím dorastu nepocestuje 
na zápas proti Mokrému Háju. Tento zápas teda leopoldovskí dorastenci prehrali kontu-
mačne 3:0. Chalani však dokázali vybojovať 7. miesto a zostup im nehrozí. Rovnako ako 
muži si pravdepodobne dokážu ustrážiť stred tabuľky a pohodlne zotrvať v V. lige. Mrzieť 
však môže to, že majú talent aj potenciál postúpiť do vyššej súťaže, no bolo by potrebné vy-
budovať širší káder a prilákať pár talentovaných futbalistov. Ďalšou nádejou pre dorastenec-
ký futbal sú odchovanci zo žiakov. Žiaci túto sezónu skončia pravdepodobne na peknom 
treťom, najhoršie na štvrtom mieste. O rok by sa im mohlo podariť postúpiť do vyššej súťaže. 
Posilniť tím by mali i prípravkári, ktorým sa v predposlednom zápase sezóny podaril prekva-
pujúci kúsok. Na domácom ihrisku nastrieľali Majcichovu 23 gólov, čo je približne jeden 
gól za 2 až 3 minúty zápasu. Novovzniknutá súťaž prípraviek teda priniesla svoje ovocie v 
podobe väčšieho množstva zápasov, kde chlapci ukázali svoje prednosti, a Leopoldovu sa v 
nej podarilo obsadiť zatiaľ 5. miesto, ktoré mu podľa všetkého bude patriť aj po odohratí po-
sledného zápasu.

Pripravil Filip Zlámala.
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Skúsme chvíľu porovnávať...
Kvílenie sirény na ceste alebo v meste nechá, bez ohľadu na režim, 
málokoho úplne ľahostajným. Ak ide sanitka alebo hasiči, väčšinou 
sa nás zmocní súcit s nešťastím iných a pocit, že raz, v čase núdze, 
prinesie možno ohľaduplnosť ostatných záchranu aj nám. Kedysi bo-
lo sanitiek málo, a či to boli staré barborky alebo priestrannejšie
tisícdvestotrojky, hoci neboli moderné, aj vtedy brázdili cesty s osád-
kou odhodlanou zachraňovať životy.
Sirény však ani vtedy nesprevádzali len jazdy záchranárov či hasičov. 
Občas sa na ceste objavila uháňajúca kolóna sprevádzaná zavýjajú-
cimi autami verejnej bezpečnosti. To sa prevážali nadľudia – stranícki 
a štátni papaláši rôznych úrovní, prípadne návštevy súdruhov spriate-
lených bratských krajín. Vozili sa po družstvách, závodoch, ktorými 
sa dalo chváliť, niečo pozreli, porokovali a, samozrejme, pojedli a po-
pili, potom hups do tatroviek a hlava-nehlava zase domov. Viem to, 
pretože som s nimi ako fotograf osvetového strediska chodil a doku-
mentoval priebeh takýchto akcií. Mali to radi – záblesky fotoaparátov 
dotvárali kulisu veľkoleposti a dôležitosti, album z priebehu návštevy 
vložený do rúk odlietajúcim súdruhom patril k samozrejmosti.
Ako je to s papalášmi dnes, neviem, ale nemyslím si, že nejako dra-
maticky odlišne. Akurát fotografi vďaka technickému pokroku, pri-
chádzajúcemu najmä z kapitalistického sveta, nemusia vyvolávať ne-
gatívy počas jazdy v roztrepanom žigulíku, aby stihli odlet lietadla. 
Ale aj my, slúžiaci vtedajšej elite, sme potrebovali spoľahlivosť, aby 
sme obhájili pozíciu svojho pracovného miesta a museli si zabezpe-
čiť aparáty zo „zahnívajúceho západu“.
Dnes však, zdá sa, pribudla nová skupina „nadľudí“, o ktorých hú-
kačky na autách, napríklad v našom mestečku, dávajú vedieť pravi-
delne niekoľkokrát za deň, no fotografov potrebujú iba na začiatku 
istého životného obdobia. Vždy, keď si neveľká kolóna hulákajúcich 
policajných vozidiel bezohľadne kliesni cestu hustou premávkou ne-
vedno s koľkými vyšetrovanými, spomeniem si na stupídne filmy, kto-
rými nás masírujú televízne stanice. Civilné autá vytlačia dobreže 
nie do priekopy, aby jedného alebo dvoch pasažierov čo najrýchlej-
šie a najbezpečnejšie dopravili k pánom vyšetrovateľom, k súdu ale-
bo neviem ku komu. Tam napríklad podajú vyšetrovaní námietku 
pre zaujatosť a ide sa (zasa so zapnutými húkačkami) naspäť, aby 
stihli stravu, a tak dookola. Bol som svedkom toho, keď záchranná 
služba náhliaca sa k niekomu, komu išlo možno o život, musela na-
priek svojej zapnutej siréne oprávňujúcej na prednosť v jazde zasta-
viť, aby umožnila prechod onej kolóny, v ktorej nikomu v tej chvíli o 
život nešlo.
Z hľadiska predpisov to tak asi má byť a zrejme to má oporu aj v zá-
kone, ale nie je takáto prax a zákony nápadne podobná praxi a záko-
nom z „odzvonenej“ minulosti? A čím sa líšia naše postoje od posto-
jov z tamtých čias? Pohromžíme, pomudrujeme si pri pive a skonšta-
tujeme, že tak to bolo včera, je dnes a bude aj zajtra...

Vojtech Moravčík

Včera, dnes a zajtra
Nie, dnes ani zajtra to nebude o skvelom rovnomennom filme 
Vittoria De Sicu. Ani o televíznom skeči pred pokladnicou kina s ne-
zabudnuteľným Felixom Holzmannom a Ivou Janžurovou, ktorý by 
bez toho filmu a jeho názvu zrejme nebol vznikol. Aj keď filmy budú 
hrať v retro okienku nášho časopisu dôležitú rolu, prvým sklíčkom v 
jeho vitráži, budú 
Policajné sirény
Keď sa písal rok 1989, mal som tridsaťdva rokov, bol som otec troch 
detí, človek bez veľkých ambícií, s neveľkými túžbami, možno pove-
dať – tuctový občan vtedajšieho Československa. Tak ako všetci tuc-
toví občania, bol som aj ja zapojený do budovania socialistického 
zajtrajška a ako každý mladý človek aj ja som bol citlivý a v mnohom 
nespokojný s dianím okolo nás. Bol som tak trochu aj rebelant: keď 
som chcel vystúpiť z ROH (vtedajšie jediné a povinné Revolučné od-
borové hnutie) pretože som doň dobrovoľne nikdy nevstúpil, ale bol 
som doň – tak ako vtedy takmer všetci – „vstúpený“. 
Ako osvetový pracovník (no tabuľkovo robotník) som bol zaujímavý 
pre podnikovú organizáciu KSČ, a preto sa za mnou v roku 1987 vy-
bral jej predseda na prvé aj posledné pytačky. Odmietol som a preju-
dikoval, že červená knižka bude mať čoskoro funkciu biľagu, ktorého 
sa, len čo príde vhodný čas, bude chcieť väčšina jej držiteľov okam-
žite zbaviť.
Bol to paradox, pretože som patril k ľuďom, ktorí verili, že systém, 
ktorý mi dal krásne bezstarostné detstvo, umožnil mne, chudobné-
mu, primerané vzdelanie a v ktorom som neváhal splodiť tri deti, je 
schopný obrody. Vtedajšiemu predsedovi podnikovej partaje slúži ku 
cti, že moje gesto, ku ktorému sa neodhodlali mnohí s opačným, 
onen systém zatracujúcim názorom, zostalo bez následkov.
Prišiel ďalší november v poradí, ktorému sme sa začali oficiálne kla-
ňať. Prevrat bol v plnom prúde, keď som sa ocitol v Bratislave. Dav so 
štrngajúcimi kľúčmi sa valil Štúrovou ulicou k Námestiu SNP. Ja som 
sa predieral opačným smerom, k Starému mostu (vtedy sa volal Most 
Červenej armády), a „ísť proti všetkým“ nebol príjemný pocit. Lenže ja 
som mal na tom opačnom konci prácu. Navyše som vonkoncom ne-
mal chuť vytvárať koridory a počúvať reči adresované práve sa prebu-
divšiemu národu, ktorého sa zakrátko beztak – tak ako včera, dnes ani 
zajtra – nikto na názor pýtať nebude. Tak ako bolo vtedy mne neprí-
jemné kráčať proti „revolučnému davu“, hoci som išiel za povinnosťa-
mi, je v súčasnej spoločenskej klíme mimoriadne nepríjemné pouka-
zovať na niektoré pozitíva socializmu. Vo všeobecnosti platí, že obha-
jovať režim, ktorý sme kľúčmi poslali do minulosti, je spoločensky ne-
prípustné, ba až nebezpečné. Naozaj sme ho však poslali do minulos-
ti? Nepoznám nikoho, kto by sa k odzváňaniu minulému režimu 
priznal. Naopak, ako sa zdá, vtedy predsa kľúče nikto nemal. Žeby 
preto, lebo nebolo čo zamykať, keďže bolo všetko spoločné, azda aj 
ženy, ako si s hrôzou predstavovali paničky v tom lepšom svete?
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Skúsme chvíľu porovnávať...
Kvílenie sirény na ceste alebo v meste nechá, bez ohľadu na režim, 
málokoho úplne ľahostajným. Ak ide sanitka alebo hasiči, väčšinou 
sa nás zmocní súcit s nešťastím iných a pocit, že raz, v čase núdze, 
prinesie možno ohľaduplnosť ostatných záchranu aj nám. Kedysi bo-
lo sanitiek málo, a či to boli staré barborky alebo priestrannejšie
tisícdvestotrojky, hoci neboli moderné, aj vtedy brázdili cesty s osád-
kou odhodlanou zachraňovať životy.
Sirény však ani vtedy nesprevádzali len jazdy záchranárov či hasičov. 
Občas sa na ceste objavila uháňajúca kolóna sprevádzaná zavýjajú-
cimi autami verejnej bezpečnosti. To sa prevážali nadľudia – stranícki 
a štátni papaláši rôznych úrovní, prípadne návštevy súdruhov spriate-
lených bratských krajín. Vozili sa po družstvách, závodoch, ktorými 
sa dalo chváliť, niečo pozreli, porokovali a, samozrejme, pojedli a po-
pili, potom hups do tatroviek a hlava-nehlava zase domov. Viem to, 
pretože som s nimi ako fotograf osvetového strediska chodil a doku-
mentoval priebeh takýchto akcií. Mali to radi – záblesky fotoaparátov 
dotvárali kulisu veľkoleposti a dôležitosti, album z priebehu návštevy 
vložený do rúk odlietajúcim súdruhom patril k samozrejmosti.
Ako je to s papalášmi dnes, neviem, ale nemyslím si, že nejako dra-
maticky odlišne. Akurát fotografi vďaka technickému pokroku, pri-
chádzajúcemu najmä z kapitalistického sveta, nemusia vyvolávať ne-
gatívy počas jazdy v roztrepanom žigulíku, aby stihli odlet lietadla. 
Ale aj my, slúžiaci vtedajšej elite, sme potrebovali spoľahlivosť, aby 
sme obhájili pozíciu svojho pracovného miesta a museli si zabezpe-
čiť aparáty zo „zahnívajúceho západu“.
Dnes však, zdá sa, pribudla nová skupina „nadľudí“, o ktorých hú-
kačky na autách, napríklad v našom mestečku, dávajú vedieť pravi-
delne niekoľkokrát za deň, no fotografov potrebujú iba na začiatku 
istého životného obdobia. Vždy, keď si neveľká kolóna hulákajúcich 
policajných vozidiel bezohľadne kliesni cestu hustou premávkou ne-
vedno s koľkými vyšetrovanými, spomeniem si na stupídne filmy, kto-
rými nás masírujú televízne stanice. Civilné autá vytlačia dobreže 
nie do priekopy, aby jedného alebo dvoch pasažierov čo najrýchlej-
šie a najbezpečnejšie dopravili k pánom vyšetrovateľom, k súdu ale-
bo neviem ku komu. Tam napríklad podajú vyšetrovaní námietku 
pre zaujatosť a ide sa (zasa so zapnutými húkačkami) naspäť, aby 
stihli stravu, a tak dookola. Bol som svedkom toho, keď záchranná 
služba náhliaca sa k niekomu, komu išlo možno o život, musela na-
priek svojej zapnutej siréne oprávňujúcej na prednosť v jazde zasta-
viť, aby umožnila prechod onej kolóny, v ktorej nikomu v tej chvíli o 
život nešlo.
Z hľadiska predpisov to tak asi má byť a zrejme to má oporu aj v zá-
kone, ale nie je takáto prax a zákony nápadne podobná praxi a záko-
nom z „odzvonenej“ minulosti? A čím sa líšia naše postoje od posto-
jov z tamtých čias? Pohromžíme, pomudrujeme si pri pive a skonšta-
tujeme, že tak to bolo včera, je dnes a bude aj zajtra...

Vojtech Moravčík

Včera, dnes a zajtra
Nie, dnes ani zajtra to nebude o skvelom rovnomennom filme 
Vittoria De Sicu. Ani o televíznom skeči pred pokladnicou kina s ne-
zabudnuteľným Felixom Holzmannom a Ivou Janžurovou, ktorý by 
bez toho filmu a jeho názvu zrejme nebol vznikol. Aj keď filmy budú 
hrať v retro okienku nášho časopisu dôležitú rolu, prvým sklíčkom v 
jeho vitráži, budú 
Policajné sirény
Keď sa písal rok 1989, mal som tridsaťdva rokov, bol som otec troch 
detí, človek bez veľkých ambícií, s neveľkými túžbami, možno pove-
dať – tuctový občan vtedajšieho Československa. Tak ako všetci tuc-
toví občania, bol som aj ja zapojený do budovania socialistického 
zajtrajška a ako každý mladý človek aj ja som bol citlivý a v mnohom 
nespokojný s dianím okolo nás. Bol som tak trochu aj rebelant: keď 
som chcel vystúpiť z ROH (vtedajšie jediné a povinné Revolučné od-
borové hnutie) pretože som doň dobrovoľne nikdy nevstúpil, ale bol 
som doň – tak ako vtedy takmer všetci – „vstúpený“. 
Ako osvetový pracovník (no tabuľkovo robotník) som bol zaujímavý 
pre podnikovú organizáciu KSČ, a preto sa za mnou v roku 1987 vy-
bral jej predseda na prvé aj posledné pytačky. Odmietol som a preju-
dikoval, že červená knižka bude mať čoskoro funkciu biľagu, ktorého 
sa, len čo príde vhodný čas, bude chcieť väčšina jej držiteľov okam-
žite zbaviť.
Bol to paradox, pretože som patril k ľuďom, ktorí verili, že systém, 
ktorý mi dal krásne bezstarostné detstvo, umožnil mne, chudobné-
mu, primerané vzdelanie a v ktorom som neváhal splodiť tri deti, je 
schopný obrody. Vtedajšiemu predsedovi podnikovej partaje slúži ku 
cti, že moje gesto, ku ktorému sa neodhodlali mnohí s opačným, 
onen systém zatracujúcim názorom, zostalo bez následkov.
Prišiel ďalší november v poradí, ktorému sme sa začali oficiálne kla-
ňať. Prevrat bol v plnom prúde, keď som sa ocitol v Bratislave. Dav so 
štrngajúcimi kľúčmi sa valil Štúrovou ulicou k Námestiu SNP. Ja som 
sa predieral opačným smerom, k Starému mostu (vtedy sa volal Most 
Červenej armády), a „ísť proti všetkým“ nebol príjemný pocit. Lenže ja 
som mal na tom opačnom konci prácu. Navyše som vonkoncom ne-
mal chuť vytvárať koridory a počúvať reči adresované práve sa prebu-
divšiemu národu, ktorého sa zakrátko beztak – tak ako včera, dnes ani 
zajtra – nikto na názor pýtať nebude. Tak ako bolo vtedy mne neprí-
jemné kráčať proti „revolučnému davu“, hoci som išiel za povinnosťa-
mi, je v súčasnej spoločenskej klíme mimoriadne nepríjemné pouka-
zovať na niektoré pozitíva socializmu. Vo všeobecnosti platí, že obha-
jovať režim, ktorý sme kľúčmi poslali do minulosti, je spoločensky ne-
prípustné, ba až nebezpečné. Naozaj sme ho však poslali do minulos-
ti? Nepoznám nikoho, kto by sa k odzváňaniu minulému režimu 
priznal. Naopak, ako sa zdá, vtedy predsa kľúče nikto nemal. Žeby 
preto, lebo nebolo čo zamykať, keďže bolo všetko spoločné, azda aj 
ženy, ako si s hrôzou predstavovali paničky v tom lepšom svete?
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Naši šachoví riešitelia nám píšu...

Pozdravujem vš etkých leopoldovských š achistov!
Od vzniku rubriky som stálym riešiteľom Šachového okienka, lebo Gorazd Kollárik mi pra-
videlne posiela šachové skladby na riešenie. Tiež som už mal uverejnenú originálnu 
dvojťažku vo Vašom zaujímavom dvojmesačníku, kde ste sa mohli dozvedieť aj viac infor-
mácií o mojej šachovej kompozičnej tvorbe, ktorej sa venujem už od svojej mladosti a zo-
stanem jej verný až do posledných chvíľ svojho života. Ako šachový skladateľ som veľmi 
plodný, lebo takmer každý deň mám na stole šachovnicu s figúrkami a skladám pre riešite-
ľov šachové problémy, ktorých som vytvoril už viacej ako 1500 i získal za ne veľa vyzna-
menaní. Páči sa mi, že vo Vašom časopise pre obyvateľov Leopoldova sa našlo dostatok 
miesta aj pre kráľovskú hru, ktorá je ušľachtilou zábavou pre všetky vekové kategórie. Ste vý-
borným príkladom aj pre inú lokálnu a regionálnu tlač, ktorým smerom sa treba uberať. Aj 
naďalej budem posielať riešenia úloh a tak podporovať existenciu šachovej rubriky. Želám 
Vám veľa stálych, ale súčasne i nových riešiteľov!

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Š achová partia pre zábavu i pouč enie:
Biely: Adolf Anderssen
Čierny: Jean Dufresne
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 (Po prvých troch ťahoch vznikla tzv. talianska hra, ktorá bola veľ-
mi populárna v 19. storočí, lebo partia sa hrala v Berlíne r. 1852.) 4.b4!? (Otvorenie sa volá 
Evansov gambit, v ktorom biely obetuje pešiaka za náskok vo vývine svojich figúr.) 4. - Sxb4 
5.c3 Sa5 (Čierny strelec môže ustúpiť aj na iné polia: 5. - Sc5 6.0-0 Jge7 7.d4 exd4 8.cxd4 
Sb6 9.Jc3 d6 10.Ja4 0-0 11.Jxb6 axb6 12.d5 Je5 13.Jxe5 dxe5 14.Sg5 Dd6 15.Vb1 Sd7 16.D-
c2 f6 17.Sd2 Sa4 18.Db2 Kh8 19.Sb4 Dd7 20.f4 exf4 21.Vxf4 Jg6 =; 5. - Se7 6.d4 exd4 
7.cxd4 f5 8.Je5 Jxe5 9.dxe5 c6 10.0-0 fxe4 11.Dg4 g6 12.Df4 d5 13.exd6 Sf6 14.Sb2 Sf5 
15.Jc3 Kf8 16.Vb1 b5 17.Sb3 Sg5 18.Dg3 Sh4 19.De3 Sf6 20.Je4 s výhodou bieleho.) 6.d4 
exd4 7.0-0 d3?! (Lepšie bolo hrať 7. - Jge7 s prípravou protiúderu v centre šachovnice ťa-
hom d5 alebo 7. - dxc3 8.Db3 Jf6 9.Sxf7+ Kf8 10.Sd5 c2 11.Dxc2 Sb6 12.Jc3 d6 13.Sxc6 bx-
c6 14.e5 Jd5 15.Sg5 Dd7 16.Vfe1 Df5 17.Dxf5 sxf5 18.Jd5 cxd5 19.exd6 cxd6 20.Se7+ Kg8 
21.Sxd6 Se4 -+) 8.Db3 Df6 (8. - De7 9.Sa3 d6 10.Ve1 s hrozbou e5.) 9.e5!? (Iné možnosti 
bieleho sú: 9.Ve1 a 9.Jbd2 .) 9. - Dg6 (Po 9. - Jxe5 by nasledovalo: 10.Ve1 d6 11.Da4+ s vid-
ličkou kráľovi a strelcovi.) 10.Ve1 (Alebo ihneď 10.Sa3 .) 10. - Jge7 (O šesť rokov neskôr 
hral Dufresne 10. - Sb6?!, ale po 11.Dd1! získal Anderssen výhodu.) 11.Sa3?! (Lepšie bolo 
11.Dd1.) 11. - b5? (Čierny sa snaží uviesť do hry svoju vežu. Chybou by bolo 11. - a6 pre 
12.Ve3. Čierny mal hrať 11. - 0-0! s protiúderom ťahom d5.) 12.Dxb5 Vb8 13.Da4 Sb6 
(Čierny nemohol vykonať rošádu, lebo po 14.Sxe7 by stratil figúru.) 14.Jbd2 Sb7? (14. - 0-0 
15.Je4  +-) 15.Je4 Df5? (15. - d2! 16.Jexd2 0-0  +-) 16.Sxd3 Dh5 17.Jf6+? (Lepšie bolo: 17.J-
g3 Dh6 18.Sc1 De6 19.Sc4 Jd5 20.Jg5 +-) 17. - gxf6 18.exf6 Vg8 19.Vad1 (19.Se4! Dh3! 
20.g3 Vxg3 21.hxg3 Dxg3+ 22.Kh1 Sxf2 23.Sxe7! Dh3+ 24.Jh2 Sxe1 25.Vxe1 Dh4 26.Dd1 
Jxe7 27.Sxb7 Dxf6 +-) 19. - Dxf3? (Posledná hrubá chyba čierneho. Mal hrať 19. - Dh3! 
20.Sf1 Df5!) 20.Vxe7+ !! Jxe7 21.Dxd7+! Kxd7 22.Sf5+ Ke8 23.Sd7+ Kf8 24.Sxe7 mat. 
Nemecký šachista, ale i šachový skladateľ Jean Dufresne (1829 - 1893) bol rodený 
Berlínčan. Napísal niekoľko šachových kníh. Môžeme ho považovať za žiaka Adolfa 
Anderssena (1818 - 1879), možno najlepšieho šachistu v 19. storočí, s ktorým prehral v mi-
niatúrke, ktorá vošla do šachovej histórie s názvom ako Nevädnúca partia.

(GK)

Mesto Leopoldov
vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

Obchodnú verejnú súťaž

na prenechanie do nájmu nebytových priestorov o výmere 14,82 m2 na Hlohovskej 
ceste 4 v Leopoldove s týmito podmienkami:

OBSAH  NÁVRHU  ZMLUVY,  NA  KTOROM  VYHLASOVATEĽ  TRVÁ:

1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom časti nehnuteľnosti – bývalá budova 
požiarnej zbrojnice nachádzajúcej sa na Hlohovskej ceste 4 v Leopoldove. Jedná 
sa o priestor o celkovej výmere 14,82 m2, konkrétne o miestnosť o výmere 9,35 m2, 
kuchynku o výmere 3,05 m2 a chodbu o výmere 2,42 m2.

2. Súťažiaci ponúkne nájomné vo výške minimálne 18,2566 €/m2/rok, ktorého výška  
je v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.

3. Súťažiaci uvedie činnosť, ktorú bude v nebytovom priestore prevádzkovať a 
predpokladanú dobu nájmu.

OSTATNÉ  SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY:

4. Informácie o predmete nájmu poskytne prednostka Mestského úradu Leopoldov 
osobne na Mestskom úrade v úradných hodinách, e-mailom na adrese pred-
nosta@leopoldov.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/734 22 07. Prístup k 
nebytovým priestorom  za účelom obhliadky je možné dohodnúť rovnakým 
spôsobom.

5. Návrhy zmlúv je nutné podávať písomne na adresu „Mesto Leopoldov, Hlohovská 
cesta 2, 920 41  Leopoldov“ v zalepenej obálke s výrazným označením „Súťaž: 
Prenájom nebytových priestorov – bývalá budova požiarnej zbrojnice“. Okrem 
návrhu zmluvy je nutné do obálky vložiť list s identifikačnými údajmi o osobe 
súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej 
osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.)
Na rovnakej adrese bude poskytnutý na požiadanie vzor návrhu Zmluvy o 
prenájme nebytových priestorov, ktorej obsah stanovuje minimálne náležitosti 
platného návrhu zmluvy.

6. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 15. júla o 12:00.
7. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou 

odoslanou najneskôr do 30. júla 2013. 
8. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
9. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť 

súťaž.
JUDr. Milan Gavorník

primátor mesta
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Naši šachoví riešitelia nám píšu...

Pozdravujem v�etkých leopoldovských �achistov!
Od vzniku rubriky som stálym riešite¾om Šachového okienka, lebo Gorazd Kollárik mi pra-
videlne posiela šachové skladby na riešenie. Tiež som už mal uverejnenú originálnu 
dvoj�ažku vo Vašom zaujímavom dvojmesaèníku, kde ste sa mohli dozvedie� aj viac infor-
mácií o mojej šachovej kompoziènej tvorbe, ktorej sa venujem už od svojej mladosti a zo-
stanem jej verný až do posledných chví¾ svojho života. Ako šachový skladate¾ som ve¾mi 
plodný, lebo takmer každý deò mám na stole šachovnicu s figúrkami a skladám pre riešite-
¾ov šachové problémy, ktorých som vytvoril už viacej ako 1500 i získal za ne ve¾a vyzna-
menaní. Páèi sa mi, že vo Vašom èasopise pre obyvate¾ov Leopoldova sa našlo dostatok 
miesta aj pre krá¾ovskú hru, ktorá je uš¾achtilou zábavou pre všetky vekové kategórie. Ste vý-
borným príkladom aj pre inú lokálnu a regionálnu tlaè, ktorým smerom sa treba ubera�. Aj 
naïalej budem posiela� riešenia úloh a tak podporova� existenciu šachovej rubriky. Želám 
Vám ve¾a stálych, ale súèasne i nových riešite¾ov!

Zoltán Labai, Ve¾ký Kýr

�achová partia pre zábavu i pouèenie:
Biely: Adolf Anderssen
Èierny: Jean Dufresne
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 (Po prvých troch �ahoch vznikla tzv. talianska hra, ktorá bola ve¾-
mi populárna v 19. storoèí, lebo partia sa hrala v Berlíne r. 1852.) 4.b4!? (Otvorenie sa volá 
Evansov gambit, v ktorom biely obetuje pešiaka za náskok vo vývine svojich figúr.) 4. - Sxb4 
5.c3 Sa5 (Èierny strelec môže ustúpi� aj na iné polia: 5. - Sc5 6.0-0 Jge7 7.d4 exd4 8.cxd4 
Sb6 9.Jc3 d6 10.Ja4 0-0 11.Jxb6 axb6 12.d5 Je5 13.Jxe5 dxe5 14.Sg5 Dd6 15.Vb1 Sd7 16.D-
c2 f6 17.Sd2 Sa4 18.Db2 Kh8 19.Sb4 Dd7 20.f4 exf4 21.Vxf4 Jg6 =; 5. - Se7 6.d4 exd4 
7.cxd4 f5 8.Je5 Jxe5 9.dxe5 c6 10.0-0 fxe4 11.Dg4 g6 12.Df4 d5 13.exd6 Sf6 14.Sb2 Sf5 
15.Jc3 Kf8 16.Vb1 b5 17.Sb3 Sg5 18.Dg3 Sh4 19.De3 Sf6 20.Je4 s výhodou bieleho.) 6.d4 
exd4 7.0-0 d3?! (Lepšie bolo hra� 7. - Jge7 s prípravou protiúderu v centre šachovnice �a-
hom d5 alebo 7. - dxc3 8.Db3 Jf6 9.Sxf7+ Kf8 10.Sd5 c2 11.Dxc2 Sb6 12.Jc3 d6 13.Sxc6 bx-
c6 14.e5 Jd5 15.Sg5 Dd7 16.Vfe1 Df5 17.Dxf5 sxf5 18.Jd5 cxd5 19.exd6 cxd6 20.Se7+ Kg8 
21.Sxd6 Se4 -+) 8.Db3 Df6 (8. - De7 9.Sa3 d6 10.Ve1 s hrozbou e5.) 9.e5!? (Iné možnosti 
bieleho sú: 9.Ve1 a 9.Jbd2 .) 9. - Dg6 (Po 9. - Jxe5 by nasledovalo: 10.Ve1 d6 11.Da4+ s vid-
lièkou krá¾ovi a strelcovi.) 10.Ve1 (Alebo ihneï 10.Sa3 .) 10. - Jge7 (O šes� rokov neskôr 
hral Dufresne 10. - Sb6?!, ale po 11.Dd1! získal Anderssen výhodu.) 11.Sa3?! (Lepšie bolo 
11.Dd1.) 11. - b5? (Èierny sa snaží uvies� do hry svoju vežu. Chybou by bolo 11. - a6 pre 
12.Ve3. Èierny mal hra� 11. - 0-0! s protiúderom �ahom d5.) 12.Dxb5 Vb8 13.Da4 Sb6 
(Èierny nemohol vykona� rošádu, lebo po 14.Sxe7 by stratil figúru.) 14.Jbd2 Sb7? (14. - 0-0 
15.Je4  +-) 15.Je4 Df5? (15. - d2! 16.Jexd2 0-0  +-) 16.Sxd3 Dh5 17.Jf6+? (Lepšie bolo: 17.J-
g3 Dh6 18.Sc1 De6 19.Sc4 Jd5 20.Jg5 +-) 17. - gxf6 18.exf6 Vg8 19.Vad1 (19.Se4! Dh3! 
20.g3 Vxg3 21.hxg3 Dxg3+ 22.Kh1 Sxf2 23.Sxe7! Dh3+ 24.Jh2 Sxe1 25.Vxe1 Dh4 26.Dd1 
Jxe7 27.Sxb7 Dxf6 +-) 19. - Dxf3? (Posledná hrubá chyba èierneho. Mal hra� 19. - Dh3! 
20.Sf1 Df5!) 20.Vxe7+ !! Jxe7 21.Dxd7+! Kxd7 22.Sf5+ Ke8 23.Sd7+ Kf8 24.Sxe7 mat. 
Nemecký šachista, ale i šachový skladate¾ Jean Dufresne (1829 - 1893) bol rodený 
Berlínèan. Napísal nieko¾ko šachových kníh. Môžeme ho považova� za žiaka Adolfa 
Anderssena (1818 - 1879), možno najlepšieho šachistu v 19. storoèí, s ktorým prehral v mi-
niatúrke, ktorá vošla do šachovej histórie s názvom ako Nevädnúca partia.

(GK)

Mesto Leopoldov
vyhlasuje pod¾a ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

Obchodnú verejnú sú�až

na prenechanie do nájmu nebytových priestorov o výmere 14,82 m2 na Hlohovskej 
ceste 4 v Leopoldove s týmito podmienkami:

OBSAH  NÁVRHU  ZMLUVY,  NA  KTOROM  VYHLASOVATE¼  TRVÁ:

1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom èasti nehnute¾nosti – bývalá budova 
požiarnej zbrojnice nachádzajúcej sa na Hlohovskej ceste 4 v Leopoldove. Jedná 
sa o priestor o celkovej výmere 14,82 m2, konkrétne o miestnos� o výmere 9,35 m2, 
kuchynku o výmere 3,05 m2 a chodbu o výmere 2,42 m2.

2. Sú�ažiaci ponúkne nájomné vo výške minimálne 18,2566 €/m2/rok, ktorého výška  
je v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva.

3. Sú�ažiaci uvedie èinnos�, ktorú bude v nebytovom priestore prevádzkova� a 
predpokladanú dobu nájmu.

OSTATNÉ  SÚ�AŽNÉ  PODMIENKY:

4. Informácie o predmete nájmu poskytne prednostka Mestského úradu Leopoldov 
osobne na Mestskom úrade v úradných hodinách, e-mailom na adrese pred-
nosta@leopoldov.sk alebo telefonicky na telefónnom èísle 033/734 22 07. Prístup k 
nebytovým priestorom  za úèelom obhliadky je možné dohodnú� rovnakým 
spôsobom.

5. Návrhy zmlúv je nutné podáva� písomne na adresu „Mesto Leopoldov, Hlohovská 
cesta 2, 920 41  Leopoldov“ v zalepenej obálke s výrazným oznaèením „Sú�až: 
Prenájom nebytových priestorov – bývalá budova požiarnej zbrojnice“. Okrem 
návrhu zmluvy je nutné do obálky vloži� list s identifikaènými údajmi o osobe 
sú�ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IÈO; pri fyzickej 
osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. è.)
Na rovnakej adrese bude poskytnutý na požiadanie vzor návrhu Zmluvy o 
prenájme nebytových priestorov, ktorej obsah stanovuje minimálne náležitosti 
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Autorom dvoj�ažky na diagrame, v ktorej biely sa nebál obetova� svoju najsilnejšiu figú-
ru, je náš riešite¾ a súèasne predseda Slovenskej organizácie kompozièného šachu 
(SOKŠ) Bedrich Formánek (* 6. júna 1933) z Bratislavy. Šach sa nauèil hra� ako se-
demroèný. Kompozièným šachom sa zaèal zaobera� r. 1948 ako riešite¾ a o rok neskôr 
ako skladate¾. Doteraz uverejnil takmer 400 skladieb rozlièných typov a v skladate¾-
ských sú�ažiach získal viacej ako 100 vyznamenaní (z toho 47 cien - 16 prvých). V 
Albumoch FIDE dosiahol 15 bodov, za èo mu udelili v r. 1990 titul majstra FIDE. 
Rozhodoval viac ako 100 skladate¾ských sú�aží, od r. 1966 ako medzinárodný rozhod-
ca FIDE. Má ve¾mi bohatú publikaènú èinnos�: približne 120 rubrík (v denníkoch, týž-
denníkoch a pod.), asi 250 odborných a popularizaèných èlánkov, 20 brožúr a devä� 
knižných publikácií, z ktorých treba menova� najmä prvú slovenskú knihu o kompoziè-
nom šachu 353 šachových problémov (1957) a antológiu Kompozièný šach na 
Slovensku (1984). Bol zakladate¾om a dlhoroèným hlavným redaktorom kompozièno-
šachových èasopisov Šachový bulletin i Pat a mat. Osobitne sa zaslúžil o vytvorenie slo-
venskej terminológie kompozièného šachu. Bol jedným zo zakladate¾ov Slovenskej or-
ganizácie kompozièného šachu (1952) a odvtedy aj jej predsedom (až do r. 2004, pri-
èom do tejto funkcie bol opä� zvolený r. 2012). V roku 1967 sa stal èesko-slovenským 
delegátom v PCCC (Svetová organizácia kompozièného šachu), kde ho trikrát zvolili za 
viceprezidenta (1971 - 1982) a dvakrát za prezidenta (1994 - 2002). V súèasnosti je èest-
ným prezidentom WFCC (premenovanej svetovej organizácie). Je zakladate¾om bra-
tislavského Krúžku kompozièného šachu, ktorý existuje doteraz už štyridsa� rokov a kto-
rého aktívnymi èlenmi boli ešte ako študenti aj Gorazd Kollárik a Branislav Krajèoviè z 
Leopoldova. V povolaní pôsobil tridsa�osem rokov ako pedagóg na Katedre elektrotech-
nológie Elektrotechnickej fakulty SVŠT (od r. 1972 ako docent a v období 1991 - 1994 
ako vedúci katedry). V mladosti sa zaujímal okrem šachu aj o matematiku a hudbu. K je-
ho okrúhlemu životnému jubileu mu želáme v prvom rade pevné zdravie do ïalších ro-
kov života, rodinnú pohodu a ešte ve¾a tvori-
vých nápadov za šachovnicou i v organizo-
vaní šachového kompozièného života na 
Slovensku. Biely �ahá a dá mat druhým �a-
hom. Riešenie pošlite na e-adresu: caso-
pis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v 
Leopoldove do 5. augusta 2013. Jeden vy-
žrebovaný riešite¾ bude finanène odmenený.
Riešenie skladby è. 8 (Ložek): 1.Jh5? tempo, 
1. - e5,dxc6 2.Jf6,Jf3 mat, 1. - Ke5! 1.Sc3! 
tempo. 1. - Ke5,Kc5,e5,dxc6 2.Jd4-
xe6,b4,b4,Jd4xe6 mat. Ako výherca za 
správne vyriešenie skladby è. 8  bol vyžrebo-
vaný Martin Majtán z Leopoldova.
Zároveò uvádzame aj meno vyžrebovaného 
úspešného riešite¾a skladby è. 7 – stal sa ním 
Zoltán Labai z Ve¾kého Kýra. Obidvom vý-
hercom blahoželáme.

(GK)

Šachové okienko

Skladba è. 9
Bedrich Formánek

Originál

Mat 2. �ahom (8 - 8)

Milí èitatelia,
urèite Vás prekvapí nová (zjednodušená) forma  tejto rubriky. Je to preto, že v zmysle záko-
na è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, správca 
údajov – v našom prípade Mesto Leopoldov – nesmie uvádza� informácie o obèanoch tak, 
aby sa pod¾a zverejnených údajov pripustila identifikácia obèana. Mesto zvážilo záujem ob-
èanov o túto rubriku a zvolilo takúto cestu zverejnenia informácií.
Ïakujeme za pochopenie.

Bc. Viera Lietavová
13.06.2013
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