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Na krátku, no príjemnú tradíciu podujatia Noc kostolov nadviazal aj tento ročník, ktorý na-
šiel odozvu v mnohých slovenských farnostiach, tú leopoldovskú nevynímajúc. Za jej zor-
ganizovaním stáli nielen miestny pán farár Patrik Bacigál a neformálna skupina Mladí far-
nosti Leopoldov, ale aj viacero ďalších aktivistov, ktorí priložili ruku k dielu. A tak v piatok 
10. júna podvečer sa mohla aj v leopoldovskom farskom Kostole sv. Ignáca začať sv. omšou 
sláviť Noc kostolov 2016. 
Po sv. omši sa mohli záujemcovia pozrieť do miest, ktoré bežne nie sú v kostoloch prístup-
né – v prípade toho nášho k otvorenému organu, do veže kostola a k hodinovému stroju ve-
žových hodín. Záujemcom o to, ako kráľovský hudobný nástroj vyludzuje svoje jemné aj 
mohutné tóny, dal vysvetlenie organista kostola Jozef Šantavý. Útroby kostola si mohli hos-
tia pozrieť asi do polovice desiatej hodiny. Tí, ktorí nemohli merať cestu do veže, zostali v 
kostole alebo pred ním, kde organizátori pripravili drobné občerstvenie a pobúrkové slnko 
zasa osviežujúci podvečer. O niektorých udalostiach z dejín farnosti a kostola prišiel poroz-
právať Juraj Hladký. Spomenul dva kostoly, ktoré sa bezprostredne pri meste nachádzali eš-
te pred vznikom Leopoldova a takisto prvý kostol v Mestečku, ktorý vyhorel spolu s ním v 
roku 1683. Zo starých kroník a matrík sa mu podarilo napríklad zistiť, že v Kostole sv. 
Ignáca boli pôvodne oltáre sv. Antona a Františka Xaverského. Boli to cirkevné autority, kto-
ré propagovali jezuitskí pátri pôsobiaci v Leopoldove do konca 18. storočia. Počas rozprá-
vania predstavil aj dôkazy o tom, že pod dnešným kostolom sa nachádza krypta. Zaujímavé 
je, že kostol mal pred  vežovými hodinami naištalované slnečné hodiny. 
Prednášajúci upozornil, že veľa nových zaujímavých informácií o kostole a farnosti 
sprostredkuje aj preklad báťániovskej vizitácie farnosti a kostola z konca 18. storočia, ktorej 
fotodokumentáciu z Archívu Arcibiskupského archívu v Trnave odovzdal pánovi farárovi. 
Niektoré zaujímavosti z prednášky časopis uverejní v letnom čísle.
Po 45-minútovom putovaní časom sa mohli účastníci piatkového večera osviežiť príjem-
ným prekvapením – ochutnávkou niekoľkých druhov omšového alebo liturgického vína, te-
da veľmi kvalitného vína, ktoré je úplne naturálnym – prírodným produktom. Zaujímavé je, 
že podľa cirkevných predpisov je úloha kňaza pri jeho zaobstarávaní a výbere nezastupiteľ-
ná. Ochutnať ste však mohli aj citrónovo-mätovú limonádu, ktoré priamo na mieste pripra-
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vovali dobrovoľníci, a rôzne druhy zákuskov a slaného pečiva z kuchýň leopoldovských 
gazdiniek. Medzi hosťami bola aj primátorka Terézia Kavuliaková. Zakrátko sa v kostole za-
čala ozývať hudba neformálnej hudobnej skupiny, ktorá prišla vyspievať radosť svojho vzťa-
hu k Bohu v programe Young for young. Hoci ho názvom mladí učili predovšetkým mla-
dým, pookriali pri ňom všetci poslucháči bez rozdielu veku. Po prestávke nasledovala časť, 
ktorá nebýva taká častá – diskusia s kňazom. Aj keď bola plánovaná na 30 minút, pre množ-
stvo otázok, ktoré záujemcovia mohli písomne a anonymne adresovať tunajšiemu kňazovi, 
určený čas nestačil. Po zaujímavej diskusii nasledovalo vyvrcholenie slávnostného večera – 
obrad svetla s požehnaním, ktorý bol znásobený tým, že od horiaceho paškála v neosvetle-
nom kostole si každý hosť chrámu mohol odpáliť svoju sviečku nesúcu svetlo rušiace tem-
notu smrti. A tým sa do bodky i symbolicky naplnil aj podnázov podujatia: „Jeho brány sa 
cez deň nezavrú a noc tam nebude...“

(Text: berec-, fotografovala Erika Klčová a MFL)

Sobota 4. júna bola po roku v Leopoldove opäť bežecká – patrila 6. ročníku Behu mestom 
Leopoldov. Hoci v tento deň bolo viacero bežeckých podujatí aj na okolí, predsa len do náš-
ho mesta zavítali bežci, ktorí sa do Leopoldova radi vracajú, ale prišli aj takí, čo sa na štarto-
vú čiaru pri areáli Trolaskov postavili po prvý raz. Aj tento ročník moderoval ostrieľaný a 
vtipnými komentármi sršiaci športový redaktor Marián Pavlík, organizačnú stránku si vzali 
na starosť pracovníčky mestského úradu, bývalí aj súčasní poslanci a mladí leopoldovskí 
dobrovoľníci. Kým tí napríklad dohliadali na rýchlu registráciu účastníkov alebo o odkláňa-
nie dopravy od Gucmanovej ulice (niektorí vodiči svojím postojom a komentármi veru za-
skočili aj starších harcovníkov...), predsa len najdôležitejšiu funkciu mala primátorka, ktorá 
odštartovala všetkých devätnásť súťažných kategórií.
Na preteky sa tešili najmä najmenší, hoci daktorí z nich sa v cieli aj rozplakali. Zato ich po-
tešilo, že mnohí z nich sa mohli postaviť na stupne víťazov a získať medaily, diplomy a pek-
né a užitočné ceny, ktoré im odovzdala primátorka mesta. Výsledky najrýchlejších malých a 
mladých bežkýň a bežcov v jednotlivých detských a žiackych kategóriách uvádzame v krát-
kom prehľade.
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Žiaci 2001 – 2002 (trať dlhá 900 m)
3. Lukáš Gabrhel Leopoldov 03:32; 2. Miroslav Špacír Leopoldov 03:01; 1. Adam Ešmír 
Kľačany 02:53

Žiaci 2003 – 2004 (600 m)
3. Alex Vančo Trnava 02:13; 2. Michal Remiš Trnava 02:00, 1. Matúš Blšťák 1:53

Žiačky 2003 – 2004 (600 m)
2. Žofia Matiová Leopoldov 02:15; 1. Lea Geseová Hlohovec 02:04

Žiaci 2005 – 2006 (400 m)
3. Adam Pestún Šulekovo 01:06; 2. Roman Dekan Šulekovo 01:04; 1. Matej Černý AK 
Bojničky 01:03

Žiačky 2005 – 2006 (400 m)
3. Alžbeta Matiová Leopoldov 01: 13; 2. Natália Mariková Sereď 01:12,5; Emma 
Brandisová Leopoldov 1:12

Žiaci 2007 – 2009 (300 m)
3. Lukáš Černý AK Bojničky 00:59,5; 2. Martin Seewald Leopoldov 00:58; 1. Adam Škubla 
Trakovice 00:54

Žiačky 2007 – 2009 (300 m)
3. Linda Brešťanská Leopoldov 01:00; 2. Sofia Kyjaci Leopoldov 00:59,8; 1. Sofia Halásová 
Leopoldov 00:55,6

Chlapci 2010 (100 m)
3. Jakub Pestún Šulekovo 00:10,8; 2. Andrej Brehovský Trnava 00:10,3; 1. Tomáš Maník 
Dubnica nad Váhom 00:09,1

Dievčatá 2010 (100 m)
3. Ema Špacírová Leopoldov 00:11,9; 2. Ema Balážová Leopoldov 00:10,1; 1. Natália 
Halásová Šulekovo 00:09,9

Chlapci 2011 (100 m)
2. Matias Tomašik Leopoldov 00:14,8; 1. Šimon Kuchta Leopoldov 00:14,2

Dievčatá 2011 (100 m)
3. Ninka Rumíšková Leopoldov 00:13; 2. Natália Úradníková Družba Piešťany 00:12,3; 
1. Nelka Pavlenová Leopoldov 00:12,2

Chlapci 2012 a mladší (100 m)
3. Damián Pavel Slamka Leopoldov 00:15,5; 2. Samuel Kralič Leopoldov 00:13,2; 1. 
Martin Levčík Leopoldov 00:12,2

Dievčatá 2012 a mladšie (100 m)
3. Nina Ďurišová Trakovice 00:17,3; 2. Nelka Vančová Leopoldov 00:15,7; 1. Soňa 
Pestúnová Šulekovo 00:14,4

Hlavný beh – 5800 m
Beh dospelých sprevádzala v tomto roku aj zaujímavá udalosť – organizátori museli po-
čas behu ulicu uvoľniť pre sanitku a policajné vozidlo, ktoré do väznice viezlo zadržané-
ho páchateľa. Na radu organizátorov radšej úsek Gucmanovej ulice prešli pomaly a so za-
pnutými majákmi. V kategórii mužov do 39 rokov bežalo tento rok len pätnásť bežcov a 
medzi nimi malo troch svojich zástupcov aj naše mesto. Ako 1. do cieľa dobehol 23-
ročný Filip Moravec reprezentujúci TJ Spartak Myjava s časom 19 minút a 11 sekúnd, ako 
druhý cez cieľ prebehol Michal Puškár zastupujúci portál bernohy.sk s tesným výsledkom 
19:12 a napokon ako tretí Marek Štefanka zo Šípkového s časom 20:00. Leopoldov v be-
hu reprezentovali Michal Šantavý (25:03), Tomáš Bartuš (28:06) a Boris Gschwandtner 
(34:37).
Ani kategória žien do 30 rokov (1986 a mladšie) nebola natoľko početná – vyštartovalo 
ich päť. Ako prvá prebehla cez myslenú cieľovú pásku 25-ročná Ľubica Dubrovayová z 
Hlohovca s časom 29 minút a 22 sekúnd a za ňou dobehla ako druhá Hana Gergičová z 
Leopoldova (30:40). Na treťom mieste skončila Daniela Hrušovská zastupujúca tím buc-
kle up (31:10). Ďalšia Leopoldovčanka Erika Klčová, ktorá na súťaži pomáhala aj ako or-
ganizátorka, dobehla s časom 39 minút a 53 sekúnd.
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Základná škola v tomto roku oslavuje 70. výročie svojej novodobej histórie. Otvorená bola 
po 4-ročnej výstavbe počas druhej svetovej vojny 12. mája 1946 ako Štátna obvodná meš-
tianska škola v Mestečku. Ako prvý ju riadil Florián Ondriš a fungovala ako spádová meš-
tianska škola aj pre žiakov z Červeníka, Maduníc, Ratkoviec a Žlkoviec. Od toho času vyme-
nila viacero podôb existencie tak, ako to určovali zákony i školská politika v regióne, až sa 
v časoch decentralizácie napokon ako najpripravenejšia v našom okrese stala prvou základ-
nou školou s právnou subjektivitou.
Jubilujúcu základnú školu prišli v piatok 20. mája pozdraviť všetci, čo s ňou úzko spolupra-
cujú – zriaďovateľ zastúpený primátorkou mesta Teréziou Kavuliakovou a mestskými po-
slancami, členovia Rady školy, riaditelia škôl v regióne, predstavitelia  regionálneho škol-
stva aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, napríklad hlavná škol-
ská inšpektorka Dr. Viera Kalmárová, riaditeľ odboru koncepcií financovania regionálneho 
školstva MŠVVaŠ, a ďalší. Ba prišli ju pozdraviť aj jej elévi, medzi nimi napríklad spisovateľ 
a viacnásobný nositeľ medzinárodnej Ceny Egona Erwina Kischa za literatúru faktu Ivan 
Szabó, a, samozrejme, mnohí 
bývalí učitelia, ktorých si naprí-
klad stredná a staršia generácia 
ešte pamätá najmä z tzv. Starej 
školy z druhej strany námestia – 
pani uči teľky Obori lová, 
Hrnčárová, Tittlová, Hesková, 
Holíková... 
Okrem žičlivých oficiálnych i 
priateľských zdravíc si hostia vy-
počuli a prezreli program, ktorý 
zostavili a odmoderovali žiaci 
základnej školy. V krátkych cho-
reografiách zaujali predovšet-
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Pozrime sa, ako to vyzeralo v star-
ších bežeckých kategóriách, pre kto-
ré bola takisto určená trať dlhá 5800 
metrov. Na štartovú čiaru sa v 
Leopoldove postavili najmä skúsení 
bežci, ktorí už leopoldovskú trať 
dobre poznajú, ale videli sme aj no-
vé tváre. Umiestnenie v jednotlivých 
kategóriách uvádzame v krátkom pre-
hľade:
Muži nad 60 rokov (1956 a starší) – 7 
štartujúcich, Leopoldov v tejto kate-
górii nemal zástupcu
3. Rudolf Petrikovič TBK Tora 
Topoľčany 26:27
2. Marián Cyprián MAC Dubnica 
nad Váhom 25:07
1. Ján Cvičela AK Bojničky 21:45; 60 
rokov

Ženy nad 30 rokov (1985 a staršie) – 
11 štartujúcich , Leopoldov repre-
zentovala Lívia Červenanská (34:17)
3. Dagmar Vargová AK Bojničky 
24:26
2. Dana Janečková AC Nové Zámky 
23:00
1. Jana Úradníková Družba Piešťany 
22:20

Muži 50 – 59 (1957 – 1966) – 10 štar-
tujúcich, Leopoldov nemal zastúpe-
nie

3. Ervin Páleník Trenčín 21:53
2. Peter Klobučník Joging Dubnica nad Váhom 21:09
1. Ján Kucharík ŽSR Trenčín 20:49

Muži 40 – 49 rokov (1967 – 1976) – 7 štartujúcich , Leopoldov reprezentoval Marián 
Winkler (24:23)
3. Peter Kukura Vlčkove 22:42
2. Peter Horňáček Rybník 22:04
1. Ján Moravec Spartak Myjava 20:12

Príjemnú slnečnú sobotu organizátori uzavreli poďakovaním bežcom za účasť pri malom 
občerstvení po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien v Spolkovej záhrade.

Juraj Hladký Fotografia z otvorenia základnej školy (1946)Fotografia z otvorenia základnej školy (1946)
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Kto bol prvý uč iteľ  v Leopoldove?Kto bol prvý uč iteľ  v Leopoldove?
Keby sme sa pokúšali dopátrať k prvým uči- Mestečka, určite však pred rokom 1698. S 
teľom v Leopoldove, istotne by sme si muse- osudmi tejto rodiny sa stretávame v matrike 
li zobrať na pomoc staré matriky, ktoré v pev- aj neskôr. Páter Harmann asi štvrť roka po 
nosti viedli spočiatku jezuitskí pátri, ktorí bo- svadbe odprevadil na poslednej ceste aj sa-
li zároveň aj miestnymi farármi, spoločne motného mestečského učiteľa Mikloškovi-
pre pevnosť, Mestečko, Verešvár a Beregseg. ča. Istotne to bol vážený občan – v matrike 
Až neskôr sa tie obecné matriky osamostat- zomrelých ho nazýva dobrým (bonus 
nili od matrík pevnosti. Pravdepodobne pr- Stephanus Miklosskovich, Scholae oppidi 
vým učiteľom v Leopoldove, ktorého môže- Rector). Pochoval ho 18. apríla 1698 v kos-
me v matrikách vystopovať, je Štefan tole v mestečku (teda do krypty, o ktorej sme 
Mikloškovič, ktorý zomrel v roku 1698. podnes netušili). Zádušnú omšu slúžil páter 
Vieme však aj o učiteľovi v pevnosti z rokov Harmann ako miestny farár (Parochus loci). 
1674 – 1675. Bol to istý Bene, bývalý vojak. S jeho dcérou Annou a zaťom sa v matrike 
S učiteľom Mikloškovičom sa stretávame v zakrátko stretávame znovu, keď sa im naro-
zázname z 26. januára 1698, keď si Ján dil syn Mikuláš. Prvého decembra 1698 ho 
Lojník (Logňjk) z Ružomberka, vojak pôso- pokrstil opäť páter Harmann. V zápise sa 
biaci v pevnosti, bral za ženu Annu, dcéru znovu opakuje informácia, že matka dieťaťa 
učiteľa v škole v Mestečku Štefana je dcéra učiteľa v Mestečku. Na krste malé-
Mikloškoviča, ináč rodáka z Vrbového. V ho Mikuláša Lojníka sa zúčastnili okrem ro-
matrike sa o nich výslovne píše: ...Anna, fi- dičov Ján Juraj Drški (Joannes Georgius 
lia Stephani Mikloßskovich Rectoris Scholae Drskj) a Anna Titlová ako krstní rodičia die-
in Oppido ad Leopodopolim, oriundi ex op- ťaťa (Anna Titlin; prípona -in je vo funkcii 
pido Verbovia..., teda Anna, dcéra Štefana prechyľovacej prípony ženských nositeliek 
Mikloškoviča, rektora školy v Mestečku pri mena; podobne Thoma – Thomarin, 
Leopoldove, pôvodom z Vrbového. Tento Winkler – Winklerin). Svedkom krstu 
záznam je o to viac zaujímavý ako doklad Mikloškovičovho vnuka bol Mikuláš 
toho, že v Mestečku pôsobila škola pravde- Javorský (Nicolaus Javorskj), sluha v dome 
podobne zásluhou jezuitských pátrov nedl- rodičov dieťaťa. 

(jh)ho po vzniku pevnosti a samotného 

kým tradičné piesne a tance zo slovenských regiónov, ktoré nacvičili s pani učiteľkou 
Máriou Andrášikovou (postarali sa o skutočný zážitok) či prezentácie súčasnej tanečnej a 
hudobnej ponuky. Mladší zasa prispeli krátkymi inscenovanými hrami a starší vo fotopre-
zentácii, ale aj reálne – v autentických kostýmoch – odprezentovali rôzne historické etapy 
školy, napr. športové či modelárske úspechy, pioniersky sľub či spartakiády. Milé spomien-
kovo-oslavné stretnutie bolo spojené s prehliadkou takmer všetkých zákutí školy vrátane 
špecializovaných učební, školskej knižnice či dielne a pokračovalo slávnostným obedom v 
školskej jedálni. 
Pôvodne sa v jednej triede učilo aj šesťdesiat žiakov a do otvorenia novej školy sa vyučova-
lo len v tzv. Starej škole. Aj dnešní štyridsiatnici si spomenú, že kúrilo sa v nej kachliach a v 
každej triede bolo vedro s lavórom a mydlom. Telesná výchova sa uskutočňovala na škol-
skom dvore alebo na chodbách a toaletu zabezpečovali murované latríny na konci školské-
ho dvora. Nová škola už bola iná – predovšetkým podstatne modernejšia. „Otvorenie novej 
školy bola veľká slávnosť. V našom rodinnom archíve sme si uchovali fotografiu, ktorá 
vznikla práve v deň otvorenia školy. Sama som v tom čase bola iba malé dievča,“ zaspomí-
nala si pani učiteľka Oborilová.
Leopoldovská škola dlhodobo patrí k tým školám v regióne, ktoré napredujú a usilujú sa pre 
svojich zverencov vytvoriť čo najlepšie podmienky a pripraviť ich na ďalšie štúdium s dôra-
zom na využiteľnosť získaných vedomostí. Keďže na školu sa už dávno nedá pozerať ako na 
„štátnu“, dôležitá je aj finančná podpora zriaďovateľa – mesta. Aj vďaka nej sa podarilo ve-
deniu školy za ostatné desaťročie v šiestich etapách uskutočniť výmenu okien na škole i škol-
skej jedálni za plastové, čo škola sčasti pocítila aj na spotrebe energií, na zlepšenie vyučo-
vacieho procese sa zrekonštruovali aj viaceré priestory školy – spoločenská miestnosť, fyzi-
kálno-chemiké laboratórium, školská družina, zriadila sa tretia počítačovú učebňa, opravila 
alebo zrekonštruovala sa strecha školy a jedálne, časť sociálnych zariadení, podláh, pribud-
li interaktívne triedy, školská knižnica, nové odkladacie skrinky pre žiakov, kamerový sys-
tém starajúci sa o bezpečnosť aj pripojenie WiFi. Nehovoriac už o bežných úpravách inte-
riéru školy, o ktoré sa starajú technickí pracovníci školy, ale neraz napríklad pri maľovke po-
mohli aj pedagogickí pracovníci. A to je občas náročné, pretože škola už dávno zmenila kla-
sickú bielu farbu za veselé farby spojené neraz s maľbami. V tomto roku sa vedenie školy da-
lo do vynovenia jedálne výmenou stolov a stoličiek.
Nuž, jubilantke treba zaželať, aby neubrala zo svojej dynamiky, no zachovala si to zdravé a 
tradičné a aby sa jej poslanie úplne naplnilo v úspešnosti jej absolventov.

Juraj Hladký

Záznam o úmrtí Š. Mikloškoviča v matrike z roku 1698.
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Hoci sa pôvodne predpokladalo, že knižnica sa presunie do budovy súčasného mestského 
úradu po dokončení stavby nového úradu, zmenu v uvažovaní vedenia mesta priniesla aktu-
álna situácia v materskej škôlke, ktorá dlhodobo prijímala maximálny možný počet žiakov. 
„Pani riaditeľka nám počas zápisov avizovala, že v ďalšom školskom roku sa jej nepodarí 
umiestniť viaceré deti. Napokon počet žiadostí dosiahol počet 60 vrátane dvojročných detí, 
ktorých mamičky väčšinou potrebujú nastúpiť do práce. Nebolo by správne, keby rodičia z 
nášho mesta museli pátrať po voľných miestach v škôlkach na okolí, preto som pokladala za 
dôležité aktívne riešiť tento problém tak, aby sme dokázali umiestniť všetky deti,“ vysvetľuje 
primátorka Terézia Kavuliaková. Po prešetrení priestorových možností spolu s riaditeľkou 
škôlky Helenou Foltánovou zistili, že situáciu sa podarí vyriešiť jedine presťahovaním kniž-
nice do priestorov bývalej policajnej budovy. „Knižnici by sa tak vrátili jej priestory, ktoré 
bude treba upraviť a vybaviť postieľkami, potrebným nábytkom, hračkami a podobne. Pre 
knižnicu to síce nie je optimálne riešenie kvôli bariérovému prístupu – schodom, no iné, 
žiaľ, teraz nemáme,“ dodáva primátorka mesta. Rovnaký názor malo aj zastupiteľstvo, ktoré 
po rozprave aj o financovaní celého projektu schválilo rozšírenie materskej školy o nové 
priestory a presťahovanie mestskej knižnice. Podľa posledných informácií sa vďaka týmto 
opatreniam podarilo od nového školského roka umiestniť v materskej škole všetky deti, o 
ktorých prijatie rodičia žiadali. Podobne silný žiacky ročník škôlka očakáva aj v školskom 
roku 2017/18. V súčasnosti sa už pripravujú všetky práce na prípravu priestorov policajnej 
stanice a podľa slov riaditeľky materskej školy pomoc pri sťahovaní knižnice mestu ponúkli 
aj rodičia. Od septembra by tak mali byť v prevádzke rozšírené priestory škôlky, ale aj kniž-
nica v priestoroch bývalej policajnej stanice.

(jh)

Š kôlka sa rozš íri, kniž nica sa presť ahujeŠ kôlka sa rozš íri, kniž nica sa presť ahuje
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V poslednom období sa aj Mestečko dožíva renesancie svojej slávy zachytenej v literatúre a 
písanej pamätníkmi. Koncom apríla uzrela svetlo sveta malá milá kniha My, Mestečania. 
Autorom úsmevných príbehov z nie tak dávnej minulosti je Mestečan, dnes Piešťanec Vilo 
Hrabovský. Precíznymi a dynamickými ilustráciami v štýle karikatúr ich obohatila jeho ne-

vesta – grafička a výtvarná pedagogička na 
SOŠ v Hlohovci Radoslava Hrabovská.
Tým čitateľom, ktorí Vila Hrabovského nepo-
znajú, pripomenieme pár faktov z jeho života. 
Narodil sa ako druhé z troch detí do rodiny 
rušňovodiča Františka Hrabovského. Bývali v 
bytovke neďaleko stanice. Viliam je absolven-
tom Jedenásťročnej strednej školy v Hlohovci 
a Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Vybral si 
kombináciu slovenský a ruský jazyk a občian-
sku výchovu. Pracoval vo svojom odbore aj 
mimo neho. V rámci Leopoldova pôsobil ako 
vychovávateľ v tunajšom ústave na výkon 
väzby a trestu a tiež na základnej škole. V ro-
ku 1978 sa s manželkou Máriou, rod. 
Polčíkovou, presťahoval do Hlohovca a od roku 2007 žije v Piešťanoch. V mladosti sa v 
Mestečku zúčastňoval na organizovaní kultúrneho i spoločenského života. Organizoval 
estrády, besedy i ochotnícke divadelné predstavenia, v ktorých aj hrával. 
Aktéri príbehov sa stretávali zvyčajne v dnešnom Pranieri alebo v šenku neďaleko stanice, 
ktorému šéfoval pán Kachyňa, brat známeho filmového režiséra. Čo Vila Hrabovského pod-
nietilo spísať príbehy z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov?
„V Leopoldove ma „napadli“ chlapci, spolužiaci, a žiadali, aby som niečo napísal. Že nemá 
kto. Všelijaké príhody sa tu stali, a teda aby neupadli do zabudnutia,“ uviedol autor knižnej 
novinky na jej uvedení do života v Mestskej knižnici v Leopoldove.  Príhody s istou dávkou 
autorskej licencie a fabulácie zachytil tak, ako mu ich vyrozprávali kamaráti a príbuzní. 
Najstarší príbeh sa odohráva v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia a stal sa 
manželkiným strýkom autora. Knihu písal postupne asi desať rokov a ďalších päť sa usiloval 
vydať ju. Napokon mu pomohla práve jeho nevesta Radka.
„Príbehy sa mi veľmi dobre čítali a ilustrácie tam vlastne naskákali samé,“ prezradila s úsme-
vom. Z pôvodných približne osemdesiatich použila napokon šesťdesiat. „Už sedemnásť ro-
kov poznám svojho svokra a celý čas som počúvala o tom, ako túto knihu píše. Tak som si 
jedného dňa povedala, že je na čase dať príbehom aj výtvarnú podobu. Aktérov príbehov 
poznám iba z rozprávania, pretože nie som Mestečanka, pochádzam z Bojničiek.“ 
Pôvodne sa usilovala o realistické zobrazenia, to sa jej však nehodilo k charakteru príbehov. 
Napokon sa rozhodla postavičky kriviť či karikovať. „Tak ako sa krivila doba a menila cha-
raktery. Týmto tvrdením ale nikoho neodsudzujem,“ poznamenala. Radkinu tvorbu pozna-
menali jej osobné zdravotné problémy. Počas dvoch rokov absolvovala tri závažné operá-
cie a porodila štvrtého syna. Vtedy sa začala na problémy pozerať s nadhľadom a tvoriť kari-
katúry. Pochopila, že takto možno stvárniť aj ilustrácie k predmetným textom.
„Pri pohybových skiciach mi bol predlohou môj najmladší syn. Keď som ho videla, ako sa v 
plienkach a dupačkách pokúša niekam dostať, tak ma to veľmi inšpirovalo.“ Ilustrácie sú 
čiernobiele preto, lebo autorka tak vníma dobu, v ktorej sa príbehy odohrávajú. Farebný 
obal knihy je výsledkom hlasovania kolegov a kamarátov.
Z dvanástich príbehov, ktoré sa dostali do 120-stranovej knižky, je autorovi najbližšia po-
viedka Rudo. Všetky sa čítajú veľmi ľahko, možno aj pre huncútsky štýl autora i samotných 
príhod. Ako knihu vnímajú samotní Mestečania? „Každý, kto žije v Leopoldove a pozná tro-
chu históriu, mal by zanechať nejaký odkaz. Ak nie aj celkom autentický, tak určite skutoč-
ný. Kniha je veľmi pekne urobená aj preto, lebo títo ľudia, táto garnitúra naozaj v 
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11. ročník drezúrnych pretekov, ktoré uspo- to súťaže Ing. Miroslav Kollár, primátor mes-
ta Hlohovec. Podporou a osobnou účasťou riadal Zámocký jazdecký klub 29. mája v 
na podujatí naviazal na tradíciu z minulých areáli  PVOD Madunice, potvrdil, že drezú-
rokov a zreteľne zadefinoval svoj vzťah k ra definitívne vystúpila z tieňa skokových 
týmto pretekom.pretekov a začína sa tešiť čoraz väčšej po-
Nad druhou súťažou – drezúrnou úlohou L1 zornosti diváckej verejnosti. Drezúrne pre-
– prevzala záštitu Mgr. Terézia Kavuliaková, teky sa darí organizovať vďaka podpore a 
a bola jazdená ako Cena primátorky mesta pomoci širšieho okolia a sú výsledkom spo-
Leopoldov. Prvé miesto v tejto súťaži si vybo-lupráce miest Hlohovca, Leopoldova a ob-
joval Richard Potocký na koni Tiara z uspo-ce Madunice.
riadateľského oddielu, druhá skončila Elena V prvej súťaži, drezúrnej úlohe Z4, jazdenej 
Sklenárová s koňom Bertramka z Ranča ako Cena primátora mesta Hlohovec, zvíťa-
Aura Nová Dedina, tretia sa umiestnila zila Michaela Sekulová na koni RM Smart 
Tatiana Gombarčíková na koni Black z Chic Olena z JK Ivanka pri Dunaji, ako dru-
Ranča Severný Vietor. Poháre a vecné ceny há sa umiestnila Žofia Pavlenová na koni 
odovzdal víťazným jazdcom viceprimátor Heraldiko z JK Fotosvet Skýcov a tretia skon-
mesta Leopoldov doc. Juraj Hladký.čila Dominika Melicháčová s koňom 
Tretia súťaž, drezúrna úloha L4, sa jazdila Caldon z OrNiWout Piešťany. Trofeje a vec-
pod názvom Cena Pizzerie Armando né ceny odovzdal najlepším jazdkyniam tej-

Leopoldove žila. Je to veľmi 
pekný vklad, tehlička do his-
tórie nášho mesta, a to sa mi 
ráta,“ vyjadril svoje pocity 
Roland Osvald. „Vilo, gratu-
lujem Ti k odvahe a k skve-
lej pamäti,“ prihovoril sa au-
torovi.   
Na uvedenie knihy do živo-
ta, besedu s autorom a auto-
gramiádu prišli mnohí spo-
lužiaci Vila Hrabovského a 
aj kultúrna verejnosť nášho 
mesta. Podujatie moderova-
la pracovníčka mestského 
úradu Ingrid Vidová. Knihu 
uviedol do života synovec 

autora, medzičasom Naj agro manažér roka, podpredseda Poľnohospodárskeho obchodno-
-výrobného družstva v Maduniciach Oliver Šiatkovský. „Vilo Hrabovský ma oslovil, že by 
som mu mohol vrátiť to, čo mi kedysi dal on – krstné otcovstvo,“ s úsmevom sa prihovoril 
prítomným. „Možno nie všetci sú touto knihou nadchnutí, ale podľa mňa človek je vtedy 
človekom, keď dokáže zniesť aj humor a vidieť sa aj s nadhľadom. Želám knihe, aby bola 
dobre prijatá,“ dodal. A to už sa pripíjalo na štart novej knižky šampanským a ochutnávala 
sa krásna veľká torta v tvare knihy a s motívom jej obalu, ktorú na prezentáciu upiekla auto-
rova sestra, ktorá stále žije v Leopoldove.

Iveta Pospíšilová

Drezúrne preteky Madunice 2016

dôkazom toho, že drezúrne preteky v 
Maduniciach našli svoju optimálnu podo-
bu. Živý komentár Petra Šťastného dával 
možnosť i neodborníkom nazrieť do tajom-
stiev jazdeckého športu a prispel k populari-
zácií drezúrneho športu v regióne.
Za úspešnú realizáciu 11. ročníka 
Drezúrnych pretekov v Maduniciach treba 
poďakovať sponzorom. Na príprave a 
úspešnom priebehu pretekov sa významnou 
formou zúčastnili: primátor mesta Hloho-
vec Ing. Miroslav Kollár, primátorka mesta 
Leopoldov Mgr. Terézia Kavuliaková, 
Pizzeria Armando Leopoldov, Očná optika 
ZOOM Hlohovec, PVOD Madunice, RPPK 
Trnava, Mgr. Alena Jelušová, starostka obce 
Madunice, Spoločnosť Šupa – Technika, 
Coffea drinks Trakovice, Agentúra MIDO 
Music production. Ďakujeme!

Vojtech Potocký, foto: ZJKLeopoldov. Jej víťazkou sa stala Silvia
Záhorská – Le Grand z JK Ivanka pri 
Dunaji. Ako druhá sa umiestnila 
jazdkyňa Barbora Sýkorová z Ranča 
Ouzkých Bratislava a tretie miesto
patrilo Elene Sklenárovej na koni 
Bertramka z Ranča Aura Nová 
Dedina. Víťazným jazdkyniam odo-
vzdali poháre a vecné ceny p. Marián 
Chudý s manželkou Veronikou, maji-
telia Pizzerie Armando v Leo-
poldove.
Záverečná štvrtá súťaž drezúrnych 
pretekov bola jazdená ako Cena 
Očnej optiky ZOOM Hlohovec. 
Najlepšie sa podarilo predviesť 
drezúrnu úlohu S2 domácemu 
Richardovi Potockému na koni Tiara, 
druhá skončila Silvia Záhorská – Le 
Grand z JK Ivanka pri Dunaji, tretia sa 
umiestnila Chantal Botlíková na koni 

 Rudby 4 taktiež z JK Ivanka pri 
Dunaji. Z rodinných dôvodov sa na 
pretekoch nemohli zúčastniť sponzo-
ri tejto súťaže, a tak v ich zastúpení 
odovzdali víťazom poháre a vecné ce-
ny organizátori podujatia.
Príjemná atmosféra, plynulý priebeh 
podujatia a spokojnosť štartujúcich sú 

Víťaz Ceny primátorky mesta Leopoldov 
Richard Potocký.
Víťaz Ceny primátorky mesta Leopoldov 
Richard Potocký.
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dôkazom toho, že drezúrne preteky v 
Maduniciach našli svoju optimálnu podo-
bu. Živý komentár Petra Šťastného dával 
možnosť i neodborníkom nazrieť do tajom-
stiev jazdeckého športu a prispel k populari-
zácií drezúrneho športu v regióne.
Za úspešnú realizáciu 11. ročníka 
Drezúrnych pretekov v Maduniciach treba 
poďakovať sponzorom. Na príprave a 
úspešnom priebehu pretekov sa významnou 
formou zúčastnili: primátor mesta Hloho-
vec Ing. Miroslav Kollár, primátorka mesta 
Leopoldov Mgr. Terézia Kavuliaková, 
Pizzeria Armando Leopoldov, Očná optika 
ZOOM Hlohovec, PVOD Madunice, RPPK 
Trnava, Mgr. Alena Jelušová, starostka obce 
Madunice, Spoločnosť Šupa – Technika, 
Coffea drinks Trakovice, Agentúra MIDO 
Music production. Ďakujeme!

Vojtech Potocký, foto: ZJKLeopoldov. Jej víťazkou sa stala Silvia
Záhorská – Le Grand z JK Ivanka pri 
Dunaji. Ako druhá sa umiestnila 
jazdkyňa Barbora Sýkorová z Ranča 
Ouzkých Bratislava a tretie miesto
patrilo Elene Sklenárovej na koni 
Bertramka z Ranča Aura Nová 
Dedina. Víťazným jazdkyniam odo-
vzdali poháre a vecné ceny p. Marián 
Chudý s manželkou Veronikou, maji-
telia Pizzerie Armando v Leo-
poldove.
Záverečná štvrtá súťaž drezúrnych 
pretekov bola jazdená ako Cena 
Očnej optiky ZOOM Hlohovec. 
Najlepšie sa podarilo predviesť 
drezúrnu úlohu S2 domácemu 
Richardovi Potockému na koni Tiara, 
druhá skončila Silvia Záhorská – Le 
Grand z JK Ivanka pri Dunaji, tretia sa 
umiestnila Chantal Botlíková na koni 

 Rudby 4 taktiež z JK Ivanka pri 
Dunaji. Z rodinných dôvodov sa na 
pretekoch nemohli zúčastniť sponzo-
ri tejto súťaže, a tak v ich zastúpení 
odovzdali víťazom poháre a vecné ce-
ny organizátori podujatia.
Príjemná atmosféra, plynulý priebeh 
podujatia a spokojnosť štartujúcich sú 

Víťaz Ceny primátorky mesta Leopoldov 
Richard Potocký.
Víťaz Ceny primátorky mesta Leopoldov 
Richard Potocký.



Leopoldovskí dôchodcovia
navš tívili klenoty východnej Moravy

Osemdesiatjeden členov občianskeho združenia Šanec navštívilo našich západných suse-
dov. Prvou zastávkou bolo podnikateľské a priemyselné centrum Zlín. Toto mesto preslávil 
jeden z najvýznamnejších podnikateľov, obuvník Tomáš Baťa, ktorý tu už v roku 1894 polo-
žil základy priemyselného a podnikateľského centra východnej Moravy. Bol známy ako prís-
ny, no zároveň štedrý podnikateľ, ktorý založil v meste obuvnícku výrobu. Okrem toho dal 
vybudovať obytné domy pre svojich zamestnancov, aby mali uľahčenú dochádzku do za-
mestnania. Veľkú pozornosť si zaslúžil aj zaujímavý objekt – mrakodrap „21“, z ktorého 
Tomáš Baťa riadil svoje závody a bol jednou z prvých výškových budov v Európe. 
Kuriozitou je výťah s rozmermi 6 krát 6 metrov, ktorý bol zároveň kanceláriou šéfa firmy. 
Mali sme možnosť vyviezť sa týmto výťahom, ktorý je vybavený aj umývadlom a klimatizá-
ciou, až na samý vrch mrakodrapu, kde sa nachádza zastrešená výhľadňa, odkiaľ sme mali 
mesto ako na dlani. Súčasťou vyhliadky na všetky svetové strany bol aj veľmi zaujímavý a 
mimoriadne poučný výklad sprievodkyne Mgr. Ladislavy Horňákovej, ktorý zaujal každého 
z nás.
Ďalšou našou zastávkou bola zlínska ZOO Lešná, ktorá je rozdelená podľa jednotlivých 
kontinentov. Keďže ide o rozsiahly objekt, prehliadku sme absolvovali vláčikom, ktorý má 
pri každej expozícii zastávku s možnosťou vystúpiť a pozrieť sa zblízka na objekt záujmu. 
Súčasťou ZOO je aj zámoček v areáli.
Moravský kraj je známy aj výrobou kvalitne domácej pálenky, na čo sme si spomenuli ces-
tou prechádzajúc cez Vizovice, preslávené hlavne rodinou Jelínkovcov. Krásnou scenériou 
moravského kraja sme sa dostali do známeho kúpeľného mesta Luhačovice. Prehliadkou 
tohto krásneho kúpeľného mesta sme ukončili náš výlet, ktorý bol spríjemnený okrem iného 
aj krásnym slnečným počasím.
Plní nových zážitkov a dojmov sme sa poďakovali aj šoférovi autobusu, ktorý nás bezpečne 
doviezol vo večerných hodinách domov, do Leopoldova.

Michal Adamkovič

V tomto roku sa mesto viac sústredí na revitalizáciu zelene v meste. S blížiacou sa jarou po 
porade s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody mestský záhradník začal s údržbou stromov 
na mestskom cintoríne. Práce spočívali v ošetrení niektorých stromov a najmä v odstránení 
47 stromov, ktoré pracovníčka ochrany prírody označila za choré, vysychajúce, nebezpeč-
né pre ľudí a cintorínsku architektúru či pomníky alebo za také, ktoré boli v hustej výsadbe 
a bránili v raste iným stromom. Išlo najčastejšie o smrekovce, tujovce, brezy a náletové dre-
viny. Výsledok je ten, že stromová výsadba je presvetlená a zracionálnená a môže utvoriť 
podmienky na lepšie zdravie, bezpečnosť a výzor zachovaných stromov. Tam, kde to bude 
vhodné, sa do dvoch rokov na cintoríne zrealizuje náhradná výsadba.
Po desaťročiach bolo vypílených aj šesť topoľov čiernych ohraničujúcich parkovisko pri 
mestskom cintoríne. Nahradili ich mladé lipy, ktoré by mali dosiahnuť útlejší vzrast a mali 
by dostatočne splniť aj tieniacu funkciu. Topole ešte zostali stáť pri ceste vedúcej od cintorí-
na k železničnej zastávke. Postupne budú aj ony nahradené lipami, pretože odborníci ich 
označili za prestarnuté, navyše ohrozujú bezpečnosť dopravy na tejto ceste (viac ráz pri búr-
ke alebo silnom vetre sa zlomili ich mohutné konáre).
V máji sa práce presunuli na tú časť cintorína, ktorá sa podnes aktívne nevyužíva a kde ešte 
pred niekoľkými rokmi boli rozparcelované malé záhradky. Medzitým sa tento priestor za-
čal meniť na smetisko. „Najmä zadná časť a okraje tohto priestoru boli desaťročia neudržia-
vané, zanedbané, so zarastenými kopcami stavebného odpadu. Keď začali pracovníci tento 
úsek čistiť, boli tam ťažko preniknuteľné alergénne porasty, náletové dreviny a invazívne 
rastliny, ktoré treba v zmysle zákona odstraňovať,“ hovorí Mgr. Viera Lietavová a zapravdu 
jej dáva aj posudok pracovníkov Štátnej ochrany prírody. Hoci sa parcela bude ako cintorín 
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používať až výhľadovo, v súčasnosti bude ľahšie udržiavateľná už len občasným pokose-
ním, čím sa zjednoduší aj údržba súčasného areálu cintorína. V lokalite zostali len pôvodné 
zdravé dreviny patriace do pôvodnej cintorínskej výsadby.
Pestrými farbami kvitnúcich letničiek v upravených útvaroch sa zasa presvetlil priestor pri 
Gucmanovom pamätníku a oživil tak východnú časť námestia. Trvalkami obnovené a dopl-
nené boli aj iné záhony v ďalších častiach parku. S ďalšou výsadbou letničiek sa neráta pre 
ich nároky na pôdu a frekvenciu zálievky. Revitalizované boli aj poškodené trávnaté plochy 
v parku.
V júni pokračovala plánovaná údržba javorov cukrových na námestí v parku. „Hoci stromy 
nachádzajúce sa pri ceste boli v minulosti spílené po úroveň prvých konárov, aby sa omla-
dili a vytvorili nové koruny, opäť dorástli do výšky, keď ich treba ošetriť a uskutočniť zmla-
dzovací rez. Pri rekonštrukcii parku boli nevhodné dreviny odstránené a nahradili ich mla-
dé, ktoré perspektívne nahradia tie pôvodné. Ide predovšetkým o mladé lipy a keďže už do-
rastajú do výšky, keď im staré stromy prekážajú, bolo potrebné zmenšiť niektorým starým 
stromom koruny, čím sa zároveň aj zvýši stabilita a zdravotný stav starých stromov. S takou-
to priebežnou údržbou rátal aj pôvodný projekt revitalizácie parku,“ dodáva referentka 
MsÚ Ing. Silvia Grossová.

(jh)

O máji a mame v piesňach
Leopoldov sa predstavil v rozhlase

Z parku na Námestí sv. Ignáca sa po-
stupne stal priestor stretnutí a oddychu 
a takisto aj rôznych podujatí. Asi naj-
starším z nich je stavanie mája. Oslavu 
májky si tento rok vzali pod patronát 
žiačky základnej školy, ktoré jej pri zdo-
bení zaspievali niekoľko májových pies-
ní z našich regiónov a ich spev na har-
monike sprevádzala pani učiteľka Mária 
Andrášiková. Pri viazaní farebných stúh 
im pomáhali ďalšie dievčence, chlapci 
z dobrovoľného hasičského zboru po-
mohli pri ich rozťahovaní vrátane toho 

najmladšieho. No a záverečná a najťažšia úloha – postavenie ospievaného a vyprevadené-
ho mája – už zostala tradične na našich hasičoch.
V nedeľu ôsmeho mája popoludní sa zasa na námestí uskutočnilo spomienkové stretnutie 
venované oslobodeniu Leopoldova a koncu druhej svetovej vojny. Primátorka mesta so 
svojím zástupcom na ne nej položili kyticu ako spomienku na tých, čo zahynuli v represá-
liách a krutostiach vojny, a takisto na tých, čo vo vojne žijú alebo pred ňou utekajú aj dnes. 
Krátko nato v inej časti parku primátorka privítala leopoldovské mamy a účinkujúcich – de-
ti z materskej aj základnej školy, ktoré si pre oslávenkyne a hostí pri príležitosti Dňa matiek 
pripravili pekné pásmo vinšov a hudobno-tanečný program.

(jh)

Rádio Regina, ktoré je súčasťou Rozhlasu a Kristínou Bajtalovou z mestského úradu 
televízie Slovenska, pripravovalo v viac povedali o hľadaní možností na vznik 
Leopoldove svoju pravidelnú reláciu nového parkoviska. Mladá autorka Denisa 
Kvarteto. V nej pravidelne predstavujú po- Martincová porozprávala, o čom bude jej 
čas jednej hodiny mestské samosprávy, ma- najnovšia kniha. Arborista Ivan Šipkovský z 
pujú ich problémy, ale aj zaujímavosti a ra- Trakovíc zase informoval o revitalizácii ja-
dosti. Rozhovory pripravovala naša spo- vorov na námestí. Nezabudli ani na špor-
lupracovníčka, novinárka Iveta Pospíšilová. tovcov. Poslanec a predseda stavebnej komi-
Leopoldov sa takto predstavil po prvýkrát aj sie mestského zastupiteľstva Róbert Gergič 
vzhľadom na 45. výročie získania štatútu hovoril o podrobnostiach rekonštrukcie so-
mestskej samosprávy. Poslanec Juraj Hladký ciálnych priestorov pre športovcov, o za-
informoval o príprave 2. dielu knižky Sta strešení priestorov pre kultúru zasa primá-
viator. Prostredníctvom ankety sme sa pre- torka Terézia Kavuliaková. V ďalšej časti 
niesli na železničnú stanicu, kde sme si s sme sa preniesli do materskej školy. S riadi-
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(jh)
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dosti. Rozhovory pripravovala naša spo- vorov na námestí. Nezabudli ani na špor-
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teľkou Helenou Foltánovou sme si viac po-
vedali o rozširovaní priestorov MŠ a s pra-
covníčkou knižnice Michaelou Haringovou 
o sťahovaní do budovy bývalej polície opro-
ti knižnici. Členovia občianskeho združe-
nia Šianec Michal Adamkovič a Emília 
Kovarská hovorili o aktivitách seniorov a 
ich letnom programe. Nie všetky tieto témy 
sa však podarilo do relácie umiestniť a 
odznejú v budúcnosti aj v ďalších rozhlaso-
vých rubrikách, napríklad v rubrike Leto se-
niorov. Mnohé samosprávy neraz nechcú 
poskytovať priestor na svoju prezentáciu v 
rozhlase. „Aj počas nahrávania som si po-
tvrdila, že Leopoldov je čisté mesto plné 
slušných, ochotných a príjemných ľudí,“ po-
vedala I. Pospíšilová. Rozhlasové reportáže 
z nahrávania si budete môcť vypočuť v júli 
na vlnách Rádia Regina (99,3 MHz alebo 
104,4 MHz) alebo aj na webstránke RTVS 
(www.rtvs.sk). Tam si môžete vypočuť aj 
spomínanú reláciu Kvarteto odvysielanú 
10. júna (http://reginazapad.rtvs.sk/clan-
ky/z-regionov).

(maju)

Virvar po úteku odsúdeného
Po niekoľkých rokoch sa 2. júna ráno podarilo z leopoldovskej väznice ujsť za lúpež odsú-
denému Ľubomírovi Behanovi – nie však priamo z väznice, ale z areálu strelnice pri väzni-
ci, v ktorom jedenásti väzni pod dohľadom troch píslušníkov ústavu (jeden bol psovod) vy-
konávali opravy. V tejto súvislosti krátko nato vydal policajný servis Krajského riaditeľstva 
PZ SR v Trnave správu: „Polícia pátra po odsúdenom 24-ročnom mužovi, ktorý ušiel počas 
väzenských prác. K úteku došlo krátko po 08.00 h ráno neďaleko leopoldovskej väznice. Po 
odsúdenom od rána pátra v okolí Maduníc niekoľko desiatok policajtov, psovodov a nasa-
dený je aj policajný vrtuľník. Odsúdený Ľubomír Behan je asi 178 cm vysoký, štíhlej posta-
vy. Má krátke vlasy vo farbe špinavý blond. Má modré oči. Po celom tele, na nohách a ru-
kách má výrazné tetovanie. Pri úteku mal na sebe pracovné väzenské oblečenie.“ Zakrátko 
o udalosti informovali aj obecné a mestské rozhlasy na okolí a policajné pátranie, do ktoré-
ho boli zapojení aj členovi ZVJS, sa presunulo aj do iných obcí regiónu, kde hliadky zasta-
vovali automobily a vykonávali ich prehliadku. Postupne pátranie po unikajúcom väzňovi 
odsúdenom na 8 rokov a 8 mesiacov prevzal Policajný zbor SR a pátranie sa presunulo aj 
do iných okresov, ba pátranie sa presunulo do celého schengenského priestoru. Za marenie 
výkonu úradného rozhodnutia hrozí Behanovi trest jeden až päť rokov.
Na margo: Pátranie po ubehnutom Behanovi naďalej pokračuje. Pre nedávne podozrenie 
na neprimeranosť osobných kontrol návštev vstupujúcich do väznice sa médiá tohto prípa-

du chopili tak razantne, až sa zdalo, že je v plnom prúde prázdninová uhorková sezóna. 
Caligulovské „dajte ľuďom chlieb a hry a budú spokojní,“ istotne náladu na nálady citlivom 
väzenskom prostredí nepridalo. A pravdepodobne aj pre netrpezlivú kampaň médií v uto-
rok 14. júna väznicu navštívila sama ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá spolu 
s generálnym riaditeľom ZVJS, vedením leopoldovského ústavu a príslušníkov ústavu sa v 
rámci celoútvarového aktívu zaoberala aj touto udalosťou. Týždeň po udalosti Siedma veľ-
moc so zadosťučinením prijala pomerne jednoduché vysvetlenie o osobnom pochybení jed-
notlivcov a takisto oznámenie o prepustení všetkých troch dozerajúcich príslušníkov.

(jh)

Cyklotrasy by mali odľ ahč iť  dopravu

Mestá Leopoldov, Hlohovec a obce Červeník, Madunice a Koplotovce by mala spojiť tak-
mer dvadsaťkilometrová cyklotrasa. Na spoločnom postupe pri jej budovaní sa dohodli 
predstavitelia ich samospráv a projekt chcú financovať z prostriedkov Integrovaného regio-
nálneho operačného programu, ktorý umožňuje získať peniaze na bezpečnú a ekologickú 
dopravu v regiónoch. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri rozvoji cyklodo-
pravy v regióne podpísali 3. júna po niekoľkomesačných intenzívnych rokovaniach a hľa-
daniach najlepších alternatív vedenia jednotlivých trás. 
Spomínanú cyklotrasu v regióne Hlohovca by ocenili nielen tí, čo aktívne športujú na bi-
cykli alebo si prídu na bicykli pozrieť región, ale aj ľudia presúvajúci sa do zamestnania či 
za nákupmi a čiastočne by mohla napomôcť aj riešeniu problematického parkovania pri že-
lezničnej stanici. Napríklad medzi Leopoldovom a Hlohovcom sa ňou prepojí aj leopol-
dovská železničná stanica s hlohovským priemyselným parkom a hlohovskými vnútromest-
skými trasami sa zabezpečí spojenie stanice aj s ďalším priemyselným parkom. „Ak budeme 
so žiadosťou úspešní, cyklotrasy by mali byť vybudované do dvoch rokov. Reagujeme tak 
nielen na dopyt po zlepšení možností bezpečnej cyklistiky v okolí mesta, ale aj na alarmu-
júcu situáciu v doprave najmä v súvislosti s jej hustotou a nebezpečnosťou. Na druhej stra-
ne potrebujeme umožniť obyvateľom, ktorí by nahradili napríklad dopravovanie sa autom 
na železničnú stanicu za dopravu bicyklom, aby si mali kde bicykel bezpečne uložiť. 
Veríme, že ak by bol projekt úspešný, podarí sa nám zlepšiť komfort života v našom meste a 
celom regióne,“ povedala primátorka mesta Terézia Kavuliaková.
V prípade schválenia projektu v hodnote viac ako 4 milióny eur budú cyklotrasy zokruho-
vané cez Váh samostatnými lávkami, teda cyklisti nebudú musieť obchádzať mesto a použiť 
jestvujúce mosty. Jedna lávka by mala spojiť Madunice s Koplotovcami, druhá Hlohovec so 
Šulekovom. Pre jednoduchšiu realizáciu a vlastnícke vzťahy trasa povedie väčšinou cez po-
zemky, ktoré dokážu pre cyklotrasu obce ľahšie zabezpečiť.

(jh)

I. Pospíšilová s mladými 
leopoldovskými bežcami (2015).
I. Pospíšilová s mladými 
leopoldovskými bežcami (2015).
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Naši hasiči pomáhaliDeň detí
v ČerveníkuAj v tomto roku sa tréningové futbalové ih-

risko v nedeľu 29. mája stalo miestom osla- Ešte v polovici apríla sa členovia leopol-
vy Dňa detí. Organizátori z mestského úra- dovského Dobrovoľného hasičského zboru 
du pripravili viacero atrakcií, ktoré mohli zúčastnili na likvidácii požiaru rodinného 
deťom spríjemniť ich sviatočný deň. Aj keď domu v Červeníku. „14. apríla krátko po 
organizačne sa nepodarilo zabezpečiť polnoci bol ohlásený požiar strechy rodin-
kreslenie na tvár, deti sa vyšantili v nafuko- ného domu v obci Červeník. V čase prícho-
vacom Hrade, mohli si zajazdiť na koní- du hasičov na miesto udalosti bola celá stre-
koch, ale aj poučiť sa o práci hasičov, ba aj cha zachvátená plameňom. Išlo o požiar 
vykúpať sa v hasičskej pene. Po prvý raz si drevenej konštrukcie strechy s rozmermi 5 
decká mohli vyskúšať aj kráľovskú streľbu z x 10 m s plechovou krytinou. Požiarom bo-
luku a kuše, ktorú dobrovoľnícky pripravil la zasiahnutá aj drevená konštrukcia prí-
Martin Majtán a leopoldovskí mladí ochotní stavby rozmerov 3 x 5 m. Na likvidáciu po-
venovať svoj čas a schopnosti iným. žiaru boli nasadené dva vysokotlaké prúdy 

(jh) za súčasného rozoberania konštrukcie 
strechy a časti prístavby rodinného domu. Opäť horeli autá
Pri požiari nebola zranená žiadna osoba. 

Po marcovom požiari dvoch áut na Na mieste udalosti zasahovalo sedem hasi-
Trolaskoch neznámy podpaľači spôsobili čov z Hlohovca a 3 kusy hasičskej techniky 
ďalší ničivý požiar osobných automobilov, a šesť členov DHZO z Leopoldova. Príčina 
čo v mestách ako Leopoldov nemá obdobu. vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. 
Tentoraz horelo pri pizzérii na Holubyho Požiar spôsobil majiteľovi priamu materiál-
ulici. „Polícia bola privolaná k požiaru v nu škodu predbežne vyčíslenú na 15 000 
utorok 10. mája po polnoci. Doposiaľ ne- eur,“ uvádza v stanovisku kpt. Bc. Júlia 
známy páchateľ úmyselne podpálil nezná- Kedrová, odborná inšpektorka Krajského ria-
mou látkou dve autá Fiat Punto a pri požiari diteľstva Hasičského a záchranného zboru 
došlo aj k poškodeniu prístrešku na miest- v Trnave.
nej pizzerii. Škoda bola odhadnutá majite- KRHaZZ
ľom na 6000 eur. Policajti z Leopoldova za-
čali vo veci trestné stíhanie pre poškodzo-
vanie cudzej veci. Po osobe, ktorá autá pod-
pálila, polícia pátra,“ uviedla na margo po-
žiaru mjr. JUDr. Mária Linkešová, hovorky-
ňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
SR v Trnave.

(ra)

Mnohoraký
Deň Zeme

Aj v tomto roku si leopoldovskí školáci ak-
tívne pripomenuli Deň Zeme. Okrem toho, 
že 24. apríla sa dali do upratovania okolia 
školy, centra mesta a priľahlých priestorov, 

pripravili aj umeleckú prehliadku zameranú trofejného kapra s hmotnosťou jedného ku-
na tvorbu výtvarných prác z materiálov, kto- sa od 7 do 10 kilogramov. Špeciálna násada 
ré neraz odhadzujeme, pritom sú recyklo- sa uskutočnila z dôvodu jubilejného 10. roč-
vateľné a zbytočne zaťažujú už i tak zne- níka pretekov dôchodov, žien a handicapo-
čistené životné prostredie, ale aj výtvarných vaných milovník rybačky, ktorý sa uskutoč-
prác s tematikou koexistencie človeka a nil 7. mája. Na preteky a blížiacu sa sezónu 
Zeme. na Štrkovke a iných vodných plochách sa ry-
Deň Zeme si pripomenulo v sobotu 14. má- bári pripravovali aj inak – brigádou. Tá sa 
ja aj vyše desať odvážlivcov, ktorí sa na- mimoriadne uskutočnila už 4. mája a zame-
vzdory upršanému počasiu vydali na tradič- raná bola hlavne na kosenie a prerezávanie 
ný turistický pochod Jalšové – Leopoldov. lovných miest. 

(ra) Hlohovskí rybári pre svoj dorast pripravili v 
nedeľu 1. mája na Štrkovke tradičnú súťaž Na Štrkovke zvíťazili
družstiev základných škôl Leopoldovský ka-

 Leopoldovčania por. Zúčastnili sa na nej troj- až päťčlenné 
Ešte v apríli členovia Mestskej organizácie družstvá z celého regiónu, pričom súťažiaci 
Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci rybári mohli loviť len na jeden prút. Súťažili 
uskutočnili zarybnenie leopoldvoskej Štr- o body, ktoré získavali podľa dĺžky úlovkov. 
kovky 800-kilogramovou násadou kapra Kŕmenie na stanovištiach pretekári uskutoč-
trieda extra s hmotnosťou jedného kapra 5 – nili od 7,45 do 8,00 h a samotný lov trval tri 
7 kilogramov a 200-kilogramovou násadou hodiny. Spomedzi družstiev sa najviac dari-

lo tímu leopoldovských mladých rybárov, 
ktorý napokon aj získal Pohár primátorky 
mesta Leopoldov – víťazný tím tvorili Pavol 
Bielik, Tomáš Valko, Adam Suchánek a 
Jakub Kriška.

(jh)

Partneri navštívili
Trnavu i Piešťany

Leopoldovskú radnicu navštívili 6. mája na-
ši maďarskí partneri zo Fertőszentmiklósa 
pod vedením primátora Tibora Horvátha
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Do pozornosti fanúš ikom MTK Leopoldov

Klub MTK Leopoldov zaobstaral pre svojich fanúšikov šály nášho tímu. Šál je z jednej strany 
bielej farby, z druhej čiernej a má logo klubu MTK Leopoldov a erb mesta Leopoldov. V prí-
pade záujmu si šál môžete zakúpiť v pokladni štadióna pred zápasom, prípadne sa môžete 
o inej možnosti kúpy informovať prostredníctvom e-mailu: mtkleopoldov@gmail.com. Cena 
šálu je 10 eur. 

Z futbalovej sezóny
Muž om sa vonku darilo menej
Susedské derby s víťazstvom. V očaká-
vanom zápase, ktorý sa odohral 10. aprí-
la, padali góly už od dvadsiatej sekun-
dy, a to po ďalekonosnej strele Nemca. 
Šulekovo v úvode viedlo 0:1 a v 10. mi-
núte naši vyrovnali gólom Šulimana z 
penalty. Hostia sa dostali do vedenia 
opäť v 12. minúte, keď sa z penalty zno-
va presadil Nemec, avšak ich gólový ná-
skok nezotrval dlho. Leopoldovu sa po-
darilo skórovať dvakrát v priebehu pia-
tich minút gólmi Beka a Ajpeka a po pr-
vom polčase chalani vyhrávali 3:2. Po 
gólovej prestrelke sa hra v 2. polčase 
upokojila. Väčšinou sa hralo na súpero-
vej polovici, čo využil Tvrdý v 52. minú-
te. Zaslúžené víťazstvo Leopoldova po-
tvrdil v 73. minúte kapitán mužstva Piovarči a upravil skóre na 5:2. Chalani si tak s radosťou 
zakričali víťazný pokrik: Papaj guláš!
Neočakávaná prehra v Orvišti. 17. apríla sa muži MTK Leopoldov stretli v zápase s TJ 
Slovan Veľké Orvište. Hneď v 10. minúte sa Leopoldov dostal do vedenia vďaka gólu Jozefa 
Beka. Domáci sa nezľakli a využili chybu našich chalanov v štandardnej situácii a v 27. mi-
núte dorovnali na 1:1. Začiatok 2. polčasu bol v našej réžii, vytvorili sme si gólové príleži-
tosti, no podarilo sa skórovať len Jozefovi Bekovi z priameho kopu v 57. minúte. O dve mi-
núty nato domáci využili zaváhanie našej obrany a dorovnali na 2:2. Orvište hralo väčšinou 
na protiútoky a v 71. minúte zvýšili skóre na 3:2. Napriek mnohým šanciam a viditeľnej sna-
he našich chalanov vyrovnať sa zápas skončil výhrou hostiteľa.
Výhra nad Borovcami. 24. apríla naši muži v Leopoldove odohrali zápas s ŠK Borovce. Aj 
napriek viditeľnej prevahe Leopoldova a mnohým šanciam sa našim v prvom polčase nepo-
darilo skórovať. Pred koncom prvého polčasu sa v súboji nepríjemne zranil hráč Boroviec, 
Peter Herceg, ktorý skončil v opatere rýchlej zdravotnej pomoci. V 2. polčase naši napredo-
vali v aktívnej hre, čoho výsledkom bol gól v 51. minúte od Denisa Ajpeka z priameho ko-
pu. Druhý gól nám pripísal Jozef Beko v 63. minúte a vďaka ďalším šanciam sa mu podarilo 
skórovať aj v 70. minúte. Hostia vďaka ojedinelému protiútoku a chybe v našej obrane upra-
vili stav v 76. minúte na 3:1.
Sklamanie v Hrnčiarovciach. Hoci 1. mája si muži MTK išli vybojovať víťazstvo do 
Hrnčiaroviec nad Parnou, zápas sa nevyvíjal jednoznačne v náš prospech. Aj keď počas 1. 

22 23

svoj majetok. Aspoň sčasti zlepšiť jej stav sa 
rozhodli členovia výkonného výboru Štr-
kovka a v sobotu 7. mája zorganizovali bri-
gádu na zlepšenie jej technického stavu. 
Napriek všeobecnej výzve k užívateľom ces-
ty sa na nej zúčastnili predovšetkým členo-
via záhradkárskej osady, ktorí ju v podstate 
aj financovali z členských príspevkov. Asi 
desiatim dobrovoľníkom pri zapravovaní dr-
veného asfaltu do jám pomohli aj mecha-

s niektorými poslancami a predstaviteľmi nizmy. Vďaka tomu sa cesta na Štrkovku sta-
mesta. Po oficiálnej časti na mestskom úra- ne na určité obdobie pohodlnejšia.

(jh)de delegácia sprevádzaná primátorkou mes-
ta a predstaviteľmi samosprávy navštívili Železnice vymenili koľaje
sakrálne pamiatky v Trnave a napokon krát- v úseku Hlohovec – Leopoldov
ko pobudli aj v Piešťanoch. Železnice SR v máji počas výluky medzi sta-

(ra) nicami Hlohovec – Leopoldov v časti tohto 
úseku vymenili koľajnice. Potom ich zvarili Májová Kvapka krvi
do bezstykovej koľaje. Jazda by teda mala Desiateho mája sa Leopoldovčania zúčast-
byť nielen rýchlejšia, ale najmä pohodlnej-nili na humanitnom počine darovania krvi. 
šia. Dôvodom výmeny bolo celkové opo-Darovanie krvi zorganizovalo vedenie mes-
trebovanie koľajníc. Keďže ide o jednoko-ta v spolupráci s Národnou transfúznou sta-
ľajný úsek, počas výlukových prác (išlo o nicou mája v zasadacej miestnosti mestské-
niekoľko dní) musela byť doprava nahrade-ho úradu a zúčastnilo sa na ňom 14 darcov 
ná autobusmi. Keďže železnice majú aj ta-krvi. Ďakujeme.
ké skúsenosti, že cestujúcim vznikajú prob-(ra)
lémy v súvislosti s presunom na náhradnú 

Na Štrkovku dopravu a pod., ŽSR apelujú na zvýšenú po-
zornosť pri sledovaní vývesiek a hláseniach komfortnejšie staničného rozhlasu v železničných stani-

V letných mesiacoch sa príjazdová cesta na ciach. Ďalšia etapa prác na železničnom 
Štrkovku stáva pomerne rušnou komuniká- moste sa uskutoční v letných mesiacoch.
ciou, ktorú využívajú nielen majitelia chát v (maju)

rekreačnej či záhrad-
kárskej osade Štrkov-
ka, ale aj obyvatelia 
azda celého regiónu 
na cestovanie za rela-
xom pri vode alebo v 
prírode. Horšie je to, 
že cesta nemá svojho 
„pána“, čomu dlho-
dobo zodpovedá aj 
jej stav. Pomôcť jej 
udržiavaniu nemôže 
ani mesto, keďže ju 
nemá vo vlastníctve a 
financovať môže len 

P.č.

 

Klub

 
Z V R P Skóre Body

1.

 

TJ Družstevník H. Krupá

 

30 24 4 2 95:21 76

2.

 

MTK Leopoldov

 

30 17 7 6 74:38 58

3.

 

OŠK Zavar

 

30 17 6 7 72:38 57

4.

 

TJ Družstevník Dechtice

 

30 14 8 8 71:58 50

5.

 

TJ Slovan Červeník

 

30 14 6 10 67:57 48

6.

 

OFK Majcichov

 

30 13 5 12 43:45 44

7. TJ Družstevník Siladice 30 11 10 9 80:61 43

8. TJ Slovan Veľké Orvište 30 12 6 12 59:61 42

9. OŠK Dolná Krupá 30 11 9 10 45:43 42

10. ŠK Slávia Zeleneč 30 11 4 15 72:65 37

11. ŠK Borovce 30 10 5 15 39:49 35

12. FK Šulekovo 30 9 3 18 44:83 30

13. ŠK Dvorníky 30 9 3 18 44:83 30

14. ŠK Cífer 1929 30 7 8 15 36:63 29

15. TJ Družstevník Brestovany 30 7 6 17 35:66 27

16. ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou 30 7 4 19 38:77 25
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polčasu sa väčšinou hralo pred bránou domácich, prvý 
gól strelili práve Hrnčiarovce. Po hrubej chybe našich 
postupoval hráč Hrnčiaroviec Jedinák na nášho bran-
kára Malého a rutinérsky skóroval. Do 2. polčasu naši 
nastúpili s odhodlaním, no v 67. minúte po rohovom 
kope zvýšili hostitelia na 2:0. O minútu neskôr znížil 
Matúš Žemla peknou strelou z diaľky na 2:1. Domáci 
však dominovali, vytvorili si viacero šancí a v 70. minú-
te zvýšili na 3:1. Leopoldov tak stratil tri potrebné body.
Výhra nad susedmi. Po predchádzajúcom fiasku nás ča-
kalo 7. mája ťažké susedské derby s TJ Slovan Červeník. 
Leopoldovu hral do karát najmä fakt, že zápas sa konal 
na domácej pôde. Leopoldov po vydarenom úvode už 
v 4. minúte viedol 1:0. Po rohovom kope a chybe bran-
kára dokopol Gatci loptu do prázdnej brány. Už od začiatku zápasu hrali naši aktívnejšie a 
v 20. minúte zvýšil skóre na 2:0 Krajčovič. O sedem minút neskôr skóroval Ajpek strelou z 
hranice šestnástky. Na konci prvého polčasu skóre potvrdil ešte Tvrdý po rýchlom protiúto-
ku. Leopoldov tak viedol po prvom polčase 4:0. Druhý polčas nebol herne taký výrazný, 
hra sa ustálila a Červeník najmä bránil. V 47. minúte bol po druhej žltej karte vylúčený hráč 
Červeníka Kissimonyi a nariadený pokutový kop Tvrdý nepremenil. Napriek ďalším šan-
ciam sa už Leopoldovu nepodarilo skórovať. V závere hry sa k lopte dostal hráč Červeníka a 
zároveň najlepší strelec Michal Babic, ktorý upravil skóre na konečný výsledok 4:1. Strelec 
prvého gólu Martin Gatci: „Vedeli sme, že nás čaká derby, na ktoré sa chystá aj dosť domá-
cich divákov, ktorý nás vyhecujú k lepšiemu výkonu. V zápase sme podali kolektívny vý-
kon, v ktorom sme už prakticky rozhodli v prvom polčase. Už počas týždňa sme si na tré-
ningoch hovorili ako treba pristupovať k zápasu, aby sme ho zvládli a neopakoval sa pred-
chádzajúci zápas. Musím pochváliť chalanov za prístup k zápasu.“
Ďalšia prehra vonku. 15. mája naši vycestovali do Dolnej Krupej. Hra sa začala pre 
Leopoldov dobre a v 10. minúte vďaka chybe domácich sa podarilo Krajčovičovi skórovať, 
no v 28. minúte hostitelia dorovnali na 1:1. Minútu na to sa ďalšou strelou presadil opäť 
Krajčovič a Leopoldov tak po 1. polčase viedol 2:1. Do 2. polčasu nenastúpil náš útočník 
Lukáš Tvrdý, ktorý sa počas prvého polčasu zranil. Dolná Krupá začala tlačiť a v 49. minúte 
dorovnala. Hra sa presúvala z jednej strany na druhú a Leopoldov svoje šance nedokázal vy-
užiť, Poláček zaváhal z bezprostrednej blízkosti, Beko prestrelil bránku. Naopak, domáci 
skórovali z priameho kopu zo strany v 87. minúte. Zápas sa nečakane skončil prehrou 
Leopoldova 2:3.
Remíza so Siladicami. Na domácich trávnikoch sa 22. mája stretli muži MTK Leopoldov a 
TJ Družstevník Siladice. Počas prvého polčasu bol Leopoldov lepší, vytvoril si pár šancí, ale 
skórovať sa nám podarilo až pred koncom prvého polčasu v 43. minúte, keď Krajčovič obi-
šiel brankára a skóroval do prázdnej brány.  Leopoldov sa dostal do vedenia a po prvom pol-
čase vyhrával 1:0. V úvode 2. polčasu sme mohli skóre zvýšiť, no šancu sa nepodarilo pre-
meniť. Iniciatívu prevzali hostia a podarilo sa im vyrovnať vďaka gólu Laurinca v 67. minú-
te. Zápas mohol rozhodnúť Beko, ktorý síce obstrelil brankára, ale bránu tesne minul. Zápas 
sa skončil remízou 1:1. Opäť neprekonané Siladice odchádzali z Leopoldova s bodom.
Tri body z Brestovian. 29. mája cestovali muži MTK Leopoldov po výhru do Brestovian. 
Domáci chceli získať dôležité tri body k záchrane, ale zápas sme lepšie začali my, o čom 
presvedčil gólom Branislav Krajčovič v 12. minúte. Hra sa postupne vyrovnala, Brestovany 
si vytvorili, no nepremenili gólové šance a Leopoldov viedol po 1. polčase 0:1. Hneď v úvo-

de 2. polčasu, po nakopnutej lopte a zaváhaní v našej šestnástke domáci vyrovnali na 1:1 v 
51. minúte. V hre našich mužov bolo veľa nepresností, chýbalo väčšie nasadenie. Domáci 
hrozili len po dlhých nakopávaných loptách, s ktorými si naša obrana väčšinou poradila. V 
86. minúte sa nám podarilo vydrieť víťazstvo, ktoré po rohovom kope opäť zariadil 
Krajčovič. Leopoldov tak vyhral 2:1.
Veľké sklamanie. Ku koncu sezóny akoby Leopoldovu dochádzal dych a hlavne chuť hrať 
futbal. 5. júna muži MTK Leopoldov cestovali na zápas do Zelenča. Zápasu sa pre nás neza-
čal dobre a hneď počas prvých 10 minút sme inkasovali dvakrát. Prvý gól padol do našej 
brány v 4. minúte po presnej strele spoza šestnástky a druhý v 10. minúte, keď neatakovaný 
súperov hráč strelou z diaľky upravil na 2:0. Napriek viacerým vytvoreným šanciam sme ani 
jednu nedokázali premeniť na gól, zato do našej brány prišiel už tretí gól, a to v 38. minúte, 
keď po rohovom kope zakončili domáci presnou hlavičkou. Po 1. polčase tak Leopoldov 
prehrával 3:0. V úvode 2. polčasu po kombinačnej akcii zvýšili domáci na 4:0. Za zmienku 
stojí Enderleho nastrelená žrď. Čestný úspech sme zaznamenali z jedenástky, ktorú s prehľa-
dom premenil Bachňák. Zápas sa skončil prehrou Leopoldova 4:1. Aj napriek tomu si 
Leopoldov udrží 2. miesto až do konca súťaže. 
Prvá prehra doma. V sobotu 11. júna nastúpili muži na posledný zápas sezóny s OŠK 
Zavarom, v ktorom išlo už len o prestíž, keďže o umiestnení oboch mužstiev bolo rozhod-
nuté. Aj keď pre Leopoldov nešlo o rozhodujúci zápas, stal sa dôležitým pre celý klub, keď-
že sa niesol v duchu rozlúčky s dlhoročnou oporou klubu MTK Leopoldov, brankárom Šte-
fanom Malým. Prvý polčas sme nastúpili aktívne, vypracovali sme si viacero dobrých šancí, 
ktoré Tvrdý a Krajčovič nevyužili. Napriek viditeľnej aktivite a snahe našich chalanov 
Leopoldov prehrával po prvom polčase 0:2. Do druhého polčasu sme nastúpili s cieľom zá-
pas ešte zdramatizovať, čo sa nám aj podarilo v 62. minúte gólom Lukáša Tvrdého. Už o šty-
ri minúty na to však hráč Zavaru Peter Zošák zasekol našich obrancov a skóroval ponad 
brankára. O ďalšie dve minúty hostia opäť zvýšili na 1:4, keď sa prejavil Juraj Vyskoč. V zá-
vere zápasu upravil ešte skóre Lukáš Tvrdý, svojim druhým gólom, na konečný výsledok 
2:4. V poslednom zápase sezóny tak Leopoldov prehral po prvýkrát na domácej pôde.

Richard Slovák: „ Spravili sme, č o bolo v naš ich silách.“
Žiaci MTK mali odohrať doma 9. apríla zápas s SFC Kopánkou, no pre nepriaznivé počasie 
bol zápas preložený na 21. apríla. Chalani nezačali najlepšie, o čom svedčia tri góly v našej 
bráne a skóre 0:3 po prvom polčase. Druhý polčas sa podarilo chalanom vypracovať viace-
ro šancí, z ktorých tri premenil Dominik Pekarovič na góly. Hostia nepoľavili a v druhom 

polčase skórovali ešte dvakrát. 
Zápas sa skončil prehrou Leopol-
dova 3:5.
Ďalší zápas žiaci odohrali vonku – 
17. apríla sa stretli s mužstvom TJ 
Iskra Horné Orešany. Chalanom sa 
zápas vydaril a do brány súpera na-
strieľali rovno osem gólov. Presadili 
sa najmä Baranovič, a to dvomi gól-
mi, Štetka s dvomi gólmi, Svíčka dvo-
mi gólmi a Pekarovič, Kupec po jed-
nom góle.
Ďalší zápas odohrali doma 23. aprí-
la s TJ Družstevník Trakovicami. 
Chalanom sa zápas vydaril, už 1. 

P.č.
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26 25 1 0 178:12 76

2.

 

TJ Slavoj Boleráz

 

26 23 1 2 223:18 70
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TJ Vinohradník
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nad Parnou 26 19 2 5 203:35 59

4.

 

SFC Kopánka

 

26 17 2 7 122:43 53

5.

 

FO ŠK Modranka

 

26 16 2 8 88:50 50

6. OŠK Zavar 26 14 1 11 102:69 43

7. FK Krakovany 26 13 1 12 67:83 40

8. TJ Družstevník Veľké Kostoľany 26 11 2 13 87:74 35

9. OŠK Dolná Krupá 26 11 1 14 79:117 34

10. OŠK Smolenice 26 8 3 15 50:101 27

11. MTK Leopoldov 26 7 0 19 52:123 21

12. TJ Družstevník Trakovice 26 6 0 20 42:127 18

13. ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 26 2 2 22 27:166 8

14. TJ Iskra – Horné Orešany 26 1 0 25 7:309 3
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polčasu sa väčšinou hralo pred bránou domácich, prvý 
gól strelili práve Hrnčiarovce. Po hrubej chybe našich 
postupoval hráč Hrnčiaroviec Jedinák na nášho bran-
kára Malého a rutinérsky skóroval. Do 2. polčasu naši 
nastúpili s odhodlaním, no v 67. minúte po rohovom 
kope zvýšili hostitelia na 2:0. O minútu neskôr znížil 
Matúš Žemla peknou strelou z diaľky na 2:1. Domáci 
však dominovali, vytvorili si viacero šancí a v 70. minú-
te zvýšili na 3:1. Leopoldov tak stratil tri potrebné body.
Výhra nad susedmi. Po predchádzajúcom fiasku nás ča-
kalo 7. mája ťažké susedské derby s TJ Slovan Červeník. 
Leopoldovu hral do karát najmä fakt, že zápas sa konal 
na domácej pôde. Leopoldov po vydarenom úvode už 
v 4. minúte viedol 1:0. Po rohovom kope a chybe bran-
kára dokopol Gatci loptu do prázdnej brány. Už od začiatku zápasu hrali naši aktívnejšie a 
v 20. minúte zvýšil skóre na 2:0 Krajčovič. O sedem minút neskôr skóroval Ajpek strelou z 
hranice šestnástky. Na konci prvého polčasu skóre potvrdil ešte Tvrdý po rýchlom protiúto-
ku. Leopoldov tak viedol po prvom polčase 4:0. Druhý polčas nebol herne taký výrazný, 
hra sa ustálila a Červeník najmä bránil. V 47. minúte bol po druhej žltej karte vylúčený hráč 
Červeníka Kissimonyi a nariadený pokutový kop Tvrdý nepremenil. Napriek ďalším šan-
ciam sa už Leopoldovu nepodarilo skórovať. V závere hry sa k lopte dostal hráč Červeníka a 
zároveň najlepší strelec Michal Babic, ktorý upravil skóre na konečný výsledok 4:1. Strelec 
prvého gólu Martin Gatci: „Vedeli sme, že nás čaká derby, na ktoré sa chystá aj dosť domá-
cich divákov, ktorý nás vyhecujú k lepšiemu výkonu. V zápase sme podali kolektívny vý-
kon, v ktorom sme už prakticky rozhodli v prvom polčase. Už počas týždňa sme si na tré-
ningoch hovorili ako treba pristupovať k zápasu, aby sme ho zvládli a neopakoval sa pred-
chádzajúci zápas. Musím pochváliť chalanov za prístup k zápasu.“
Ďalšia prehra vonku. 15. mája naši vycestovali do Dolnej Krupej. Hra sa začala pre 
Leopoldov dobre a v 10. minúte vďaka chybe domácich sa podarilo Krajčovičovi skórovať, 
no v 28. minúte hostitelia dorovnali na 1:1. Minútu na to sa ďalšou strelou presadil opäť 
Krajčovič a Leopoldov tak po 1. polčase viedol 2:1. Do 2. polčasu nenastúpil náš útočník 
Lukáš Tvrdý, ktorý sa počas prvého polčasu zranil. Dolná Krupá začala tlačiť a v 49. minúte 
dorovnala. Hra sa presúvala z jednej strany na druhú a Leopoldov svoje šance nedokázal vy-
užiť, Poláček zaváhal z bezprostrednej blízkosti, Beko prestrelil bránku. Naopak, domáci 
skórovali z priameho kopu zo strany v 87. minúte. Zápas sa nečakane skončil prehrou 
Leopoldova 2:3.
Remíza so Siladicami. Na domácich trávnikoch sa 22. mája stretli muži MTK Leopoldov a 
TJ Družstevník Siladice. Počas prvého polčasu bol Leopoldov lepší, vytvoril si pár šancí, ale 
skórovať sa nám podarilo až pred koncom prvého polčasu v 43. minúte, keď Krajčovič obi-
šiel brankára a skóroval do prázdnej brány.  Leopoldov sa dostal do vedenia a po prvom pol-
čase vyhrával 1:0. V úvode 2. polčasu sme mohli skóre zvýšiť, no šancu sa nepodarilo pre-
meniť. Iniciatívu prevzali hostia a podarilo sa im vyrovnať vďaka gólu Laurinca v 67. minú-
te. Zápas mohol rozhodnúť Beko, ktorý síce obstrelil brankára, ale bránu tesne minul. Zápas 
sa skončil remízou 1:1. Opäť neprekonané Siladice odchádzali z Leopoldova s bodom.
Tri body z Brestovian. 29. mája cestovali muži MTK Leopoldov po výhru do Brestovian. 
Domáci chceli získať dôležité tri body k záchrane, ale zápas sme lepšie začali my, o čom 
presvedčil gólom Branislav Krajčovič v 12. minúte. Hra sa postupne vyrovnala, Brestovany 
si vytvorili, no nepremenili gólové šance a Leopoldov viedol po 1. polčase 0:1. Hneď v úvo-

de 2. polčasu, po nakopnutej lopte a zaváhaní v našej šestnástke domáci vyrovnali na 1:1 v 
51. minúte. V hre našich mužov bolo veľa nepresností, chýbalo väčšie nasadenie. Domáci 
hrozili len po dlhých nakopávaných loptách, s ktorými si naša obrana väčšinou poradila. V 
86. minúte sa nám podarilo vydrieť víťazstvo, ktoré po rohovom kope opäť zariadil 
Krajčovič. Leopoldov tak vyhral 2:1.
Veľké sklamanie. Ku koncu sezóny akoby Leopoldovu dochádzal dych a hlavne chuť hrať 
futbal. 5. júna muži MTK Leopoldov cestovali na zápas do Zelenča. Zápasu sa pre nás neza-
čal dobre a hneď počas prvých 10 minút sme inkasovali dvakrát. Prvý gól padol do našej 
brány v 4. minúte po presnej strele spoza šestnástky a druhý v 10. minúte, keď neatakovaný 
súperov hráč strelou z diaľky upravil na 2:0. Napriek viacerým vytvoreným šanciam sme ani 
jednu nedokázali premeniť na gól, zato do našej brány prišiel už tretí gól, a to v 38. minúte, 
keď po rohovom kope zakončili domáci presnou hlavičkou. Po 1. polčase tak Leopoldov 
prehrával 3:0. V úvode 2. polčasu po kombinačnej akcii zvýšili domáci na 4:0. Za zmienku 
stojí Enderleho nastrelená žrď. Čestný úspech sme zaznamenali z jedenástky, ktorú s prehľa-
dom premenil Bachňák. Zápas sa skončil prehrou Leopoldova 4:1. Aj napriek tomu si 
Leopoldov udrží 2. miesto až do konca súťaže. 
Prvá prehra doma. V sobotu 11. júna nastúpili muži na posledný zápas sezóny s OŠK 
Zavarom, v ktorom išlo už len o prestíž, keďže o umiestnení oboch mužstiev bolo rozhod-
nuté. Aj keď pre Leopoldov nešlo o rozhodujúci zápas, stal sa dôležitým pre celý klub, keď-
že sa niesol v duchu rozlúčky s dlhoročnou oporou klubu MTK Leopoldov, brankárom Šte-
fanom Malým. Prvý polčas sme nastúpili aktívne, vypracovali sme si viacero dobrých šancí, 
ktoré Tvrdý a Krajčovič nevyužili. Napriek viditeľnej aktivite a snahe našich chalanov 
Leopoldov prehrával po prvom polčase 0:2. Do druhého polčasu sme nastúpili s cieľom zá-
pas ešte zdramatizovať, čo sa nám aj podarilo v 62. minúte gólom Lukáša Tvrdého. Už o šty-
ri minúty na to však hráč Zavaru Peter Zošák zasekol našich obrancov a skóroval ponad 
brankára. O ďalšie dve minúty hostia opäť zvýšili na 1:4, keď sa prejavil Juraj Vyskoč. V zá-
vere zápasu upravil ešte skóre Lukáš Tvrdý, svojim druhým gólom, na konečný výsledok 
2:4. V poslednom zápase sezóny tak Leopoldov prehral po prvýkrát na domácej pôde.

Richard Slovák: „ Spravili sme, č o bolo v naš ich silách.“
Žiaci MTK mali odohrať doma 9. apríla zápas s SFC Kopánkou, no pre nepriaznivé počasie 
bol zápas preložený na 21. apríla. Chalani nezačali najlepšie, o čom svedčia tri góly v našej 
bráne a skóre 0:3 po prvom polčase. Druhý polčas sa podarilo chalanom vypracovať viace-
ro šancí, z ktorých tri premenil Dominik Pekarovič na góly. Hostia nepoľavili a v druhom 

polčase skórovali ešte dvakrát. 
Zápas sa skončil prehrou Leopol-
dova 3:5.
Ďalší zápas žiaci odohrali vonku – 
17. apríla sa stretli s mužstvom TJ 
Iskra Horné Orešany. Chalanom sa 
zápas vydaril a do brány súpera na-
strieľali rovno osem gólov. Presadili 
sa najmä Baranovič, a to dvomi gól-
mi, Štetka s dvomi gólmi, Svíčka dvo-
mi gólmi a Pekarovič, Kupec po jed-
nom góle.
Ďalší zápas odohrali doma 23. aprí-
la s TJ Družstevník Trakovicami. 
Chalanom sa zápas vydaril, už 1. 
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11. MTK Leopoldov 26 7 0 19 52:123 21
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polčas viedli 4:0, druhý polčas hosťom strelili ďalšie štyri góly. Zápas sa skončil výhrou 
MTK Leopoldov 8:1. Štyri góly strelil Lukáš Gabrhel, dva Dominik Kupec a po jednom góle 
Martin Baranovič a Peter Svíčka.
Na zápas 30. apríla naši žiaci cestovali do Boleráza. Napriek odhodlaniu sa im nepodarilo 
skórovať a prehrali s TJ Slavoj Bolerázom 0:7. Prvý májový zápas mali žiaci odohrať doma 
7. mája s OŠK Smolenicami. Žiaci Smoleníc však neprišli a kontumačne prehrali. 
Na ďalší zápas mali vycestovať 14. mája do Dolnej Krupej, ale kvôli nepriaznivému počasiu 
sa zápas preložil na 19. mája. Počas prvého polčasu žiaci skórovali dvakrát vďaka gólom 
Kupca v 3. minúte a Svíčku v 25. minúte. Na Dolnú Krupú to však nestačilo, pretože tá do 
našej brány nastrieľala počas 1. polčasu tri góly. Druhý polčas Krupania skórovali dvakrát, 
žiaci MTK iba raz – gólom Gabrhela v 43. minúte. Žiaci Leopoldova v Dolnej Krupej pre-
hrali 5:3.
Aj im ku koncu sezóny akoby dochádzali sily a nedarilo sa im. Odohrali tri zápasy, v kto-
rých nezískali ani jeden bod. Prvý zápas odohrali 21. mája doma s ŠK Blava 1928 (3:1). 
Strelcom jediného gólu za Leopoldov bol Svíčka. Ďalší zápas 28. mája prehrali žiaci vo 
Veľkých Kostoľanoch 8:2. Góly za Leopoldov dal Gabrhel – nielen do súperovej brány (43. 
minúta vlastný gól, počas 62. minúty skóroval dvakrát). 4. júna odohrali zápas s ŠK Slávia 
Zeleneč, kde utrpeli vysokú porážku 15:0. Sezónu žiakov hodnotí tréner Richard Slovák tak-
to:
„Začiatok sezóny bol veľmi ťažký – bolo málo chalanov a ťažko sme sa schádzali na zápasy. 
Postupne sa pridávali ďalší a zrazu nás pravidelne chodilo na tréning šestnásť. Chalani poc-
tivo trénovali a chodili na tréningy. Zápasy boli ovplyvnené hlavne tým, že väčšina chala-
nov vynechala prípravkársku časť, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Po čase chalani ožili. 
Po zimnej prestávke to bolo tiež výborné a hra sa začala zlepšovať. Pri konci súťaže nás ale 
postretli viaceré zranenia a problémy so správaním. Celkovo som s chalanmi veľmi spokoj-
ný a spravili sme, myslím si, maximum, čo bolo v našich silách. Otázna je však ďalšia bu-
dúcnosť žiakov. Spravíme všetko preto, aby sme pokračovali ďalej.“

Prípravka pre kiahne zruš ila zápasy
Prípravka MTK Leopoldov 9. apríla aj napriek zlému počasiu odohrala zápas doma s OFK 
Majcichov. Chlapci zápas zvládli s prehľadom, celý čas mali hru vo svojej réžii a bolo vi-
dieť, že majú navrch, čo sa odzrkadlilo aj na výhernom výsledku 6:0.  Tri góly do brány hos-
tí strelil Samuel Kyjaci a ďalšie tri Matej Beko. O týždeň neskôr cestovala prípravka na ťažký 
zápas s vedúcim mužstvom tabuľky, FO ŠK Modranka. Chlapci napriek snahe a odhodlaniu 
neskórovali ani raz a prehrali 4:0.

Zápas našich najmenších s ŠK Rapid 
Hrnčiarovce nad Parnou bol 7. mája 
veľmi vyrovnaný, o čom svedčí aj re-
míza 1:1 po prvom polčase. V dru-
hom polčase sa po chybe našich 
chlapcov podarilo Hrnčiarovciam 
ešte raz skórovať na 2:1 a zápas sa 
skončil tesnou prehrou Leopoldova. 
Strelcom gólu bol Šimon Durdý, a to 
v 11. minúte. Ďalší zápas odohrala 
prípravka vo Voderadoch 14. mája. 
Ani tu sa im nepodarilo uspieť a už 
po prvom polčase prehrávali 0:1. V 

P.č. Klub Z V R P Skóre Body

1. FO ŠK Modranka 22 19 1 2 87:11 58

2. ŠKCífer 1929 22 18 3 1 108:11 57

3. ŠK Slávia Zeleneč 22 16 2 4 59:18 50

4. OŠK Zavar 22 12 3 7 57:22 39

5. ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 22 12 1 9 65:29 37
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Na ť ahu je š achový veľ majster z BratislavyNa ť ahu je š achový veľ majster z Bratislavy
Študoval evanjelickú teológiu a filozofiu v Prahe. Káže ako laický 
kazateľ v Cirkvi bratskej. Pracuje v Centre environmentálnej i etic-
kej výchovy Živica a Sokratovom inštitúte ako doplňujúcom vzde-
lávaní vysokoškolákov. Zaujíma sa o literatúru, čítanie i písanie. 
Nakoniec sa zaľúbil aj do výroby ručnej keramiky ako návratu k 
starým tradíciám. Všetko sa stalo preto, lebo mal pocit, že hrať ce-
lý život len šach je pre neho veľmi málo. Ján Markoš (* 2. 7. 1985, 
Banská Bystrica), označovaný šachovými expertmi za súčasného 
najlepšieho slovenského veľmajstra, poskytol pre leopoldovský 

dvojmesačník krátke interview:
vKto vás naučil hrať šach a koľko ste mali vtedy rokov?
Šach ma naučila hrať sestra. Mal som vtedy asi sedem rokov.
vKtoré svoje šachové úspechy považujete za najvýznamnejšie?
Najviac si cením, že som napísal o šachu niekoľko desiatok článkov, ktoré ľudia snáď radi čí-
tali. Ale čisto za šachovnicou si najviac cením prvé miesto na Riga open, titul majstra 
Európy do 16 rokov a bronzovú medailu z Európskej ligy družstiev.

Hrali ste niekedy šach aj korešpondenčne?
Nie, korešpondenčný šach sa mi zatiaľ vyhýba. V dnešnej dobe aj tak ide hlavne o prácu s 
počítačovými programami. 

Riešili ste šachové problémy v novinách a časopisoch?
Ani to nie. Som pomerne mladý, takže v čase, keď ma šachové problémy začali baviť, som 

v

v

druhom polčase sa domácim po-
darilo streliť ďalší gól a Leopoldov 
tak prehral 2:0. Napriek dvom 
prehrám hrali chalani dobre a svo-
jich súperov poriadne potrápili. K 
zápasom sa vyjadril aj tréner prí-
pravky MTK Leopoldov Ivan 
Hegedüš: „Na chlapcov som 
hrdý, hrali výborne, aj napriek to-
mu, že sa nám nepodarilo vyhrať. 
Chalani sa stále učia a verím, že 
budúcu sezónu sa prebojujeme 
na vyššie miesta v tabuľke.“
Ďalší zápas odohrala prípravka 
MTK s TJ Družstevník Brestovanmi a prehrala s ním 2:1. Strelcom jediného gólu bol Matúš 
Štefaňák v 35. minúte. Ostatné zápasy musela prípravka zrušiť a momentálne tím bojuje s 
ovčími kiahňami. Aj napriek tomu, že prípravkári už do konca sezóny nenastúpili, udržali si 
10. miesto.

V Leopoldove sa formuje dorast
V Leopoldove sa začal formovať dorast. Trénerom dorastencov bude Ivan Blaško z Červení-
ka, ktorý si dal za úlohu dostať chalanov do začiatku nasledujúcej sezóny do formy. 
Chlapcov sa zatiaľ zišlo v hojnom počte a nám zostáva len dúfať, že im toto nasadenie vydr-
ží. Hrávať začnú v najbližšej sezóne 2016/2017 a nastúpia do najnižšej dorasteneckej súťa-
že.

Futbalovú rubriku slovom a obrazom pripravila Martina Radošovská, redigoval jh.
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Š achová partia pre zábavu i pouč enieŠ achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Ján Markoš
Čierny: Ján Timman
Sardínia - Cagliari 25. 6. 2011, 5. kolo
Nimcovičova indická obrana - E32 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 (Iné možnosti 
bieleho sú: 4.Db3, Sg5, Jf3, a3, e3) 4. - d6 (Ale-
bo môžu vzniknúť aj iné varianty: 4. - d5 5.Jf3 
0-0 6.a3 Se7 7.e4 d:e4 8.J:e4 J:e4 9.D:e4 c5 
10.Sf4 Jc6 11.0-0-0 f5 12.Dd3 g5 13.d5 g:f4 
14.d:c6 Db6 15.Je5 Vd8 s obojstrannými útoč-
nými možnosťami pri rôznostranných rošá-
dach; 4. - 0-0 5.e4 d5 6.e5 Je4 (6. - Jfd7?) 7.Sd3 
c5 8.d:c5 Jc6 9.S:e4 d:e4 10.D:e4 S:c3+ 
11.b:c3 Da5 12.Je2 D:c5 13.Sf4 Ja5 = ako odpo-
rúčal Tajmanov.) 5.e3 c5 6.Sd3 0-0 7.Jge2 Jbd7 
8.0-0 d5 (V Nimcovičovej indickej obrane si 
čierny postupne buduje pozíciu, z ktorej zaúto-
čí na stred bieleho.) 9.Vd1 c:d4 10.e:d4 d:c4 
11.S:c4 Jb6 12.Sb3 Jfd5 13.Jf4 Sd6 14.De4 J:c3 
15.b:c3 Dc7 16.Vd3 g6 17.Jh3? (Správne po-

Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia (21. 1. 1977) pribudla do šachovej 
rubriky denníka Pravda ďalšia prvotina (dvojťažka). Uverejnil ju 15-ročný chlapec po-
chádzajúci z východného Slovenska. Odvtedy zložil i uverejnil niekoľko desiatok skla-
dieb rôzneho žánru, ale väčšinou dvojťažiek. Získal za ne viacero vyznamenaní a me-
dzi nimi aj niekoľko cien. Prvú cenu mu rozhodca udelil v prílohe Československého ša-
chu, ktorá sa volala Šachové umenie, ešte v r. 1982. Pri riešení vyznamenanej dvojťaho-
vej skladby na diagrame si treba dať pozor na zvodnosť 1.Da8? tempo: 1. - Ke6,Jd5 
ľub.,Ke4,Jg4 2.Sg4,Jd4 V:f4,Sd3 mat (1. - Jf6 ľub. 2.D:d5 mat) s vyvrátením 1. - Jd7! Po 
správnom úvodníku zostanú obrany tie isté, ale sa zamenia maty a vznikne ich cyklická 
zámena - Lačného téma v štyroch variantoch, čo bol vynikajúci tvorivý úspech vtedy eš-

Šachové okienko

kračovanie: 17.c4 J:c4 18.Vc3 S:f4 19.S:f4 Jd6 20.V:c7 J:e4 21.d5 e:d5 22.S:d5 Jf6 23.S:b7 
S.b7 24.V:b7 Jd5 25.Sg3 Vfe8 26.Vc1 Jc3 27.Kf1 J:a2 28.Va1 Jc3 29.Vb:a7 Vad8 = alebo 
17.g3 Sd7 18.c4 J:c4 19.d5 e5 20.Jh5 g:h5 21.S:c4 Vfc8 22.Sb3 Dd8 23.Sb2 Dg5 24.Ve3 
Sf5 25.Da4 f6 26.Sa3 b5 27.Da5 S:a3 28.D:a3 Kh8 29.Da6 h4 30.D:b5 h:g3 31.h:g3 Vab8 
32.Da4 =) 17. - f5 18.Df3 S:h2+ 19.Kh1 Sd6 20.Sh6 (Pozri diagram!) 20. - Sd7?? (Prehráva-
júci ťah. Chybu odôvodnil Holanďan J. Timman únavou, ktorá vznikne, ak sa hrajú dve par-
tie denne. Pozícia sa dala udržať po: 20. - Ve8 21.Jg5 Jc4 22.Ve1 Sd7 23.S:c4 D:c4 24.D:b7 
Sc7 25.Vh3 Vab8 26.D:a7 Va8 27.Dc5 D:c5 28.d:c5 V:a2 29.J:h7 K:h7 30.Sf4+ Kg8 31.S:c7 
V:f2 32.Se5 Sc6 33.Vh8+ Kf7 34.Vh7+ Kf8 35.Vh8+ Ke7 36.Vh7+ Kd8?? 37.Vd1+ Sd5 
38.c4 Ve2 39.c:d5 V:e5 40.Va1 a biely vyhrá, ale po 36. - Kf8! vznikne pozičná remíza opa-
kovaním ťahov.) 21.S:f8 V:f8 22.Jg5 Jc4 23.De2 b5 24.Vh3 Dd8 25.J:e6 De7 26.Ve1 Vc8 
27.Jc5 D:e2 28.V:e2 S:c5 29.d:c5 f4 30.Vd3 Sf5 31.Vd4 f3 32.Ve7 f:g2+ 33.K:g2 a čierny sa 
vzdal.
Ján Markoš sa naučil hrať šach už ako malé dieťa. Trénovali ho Štefan Blaho, Róbert 
Tibenský a veľmajster Ľubomír Ftáčnik. Vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu v Prahe. 
V r. 1997 sa stal v Žiline majstrom Slovenska do 12 rokov, následne aj do 14 a 16 rokov. V r. 
2000 v Chalkidiki sa stal majstrom Európy juniorov do 16 rokov; úspechom bolo aj víťaz-
stvo na otvorených majstrovstvách SR vo Zvolene. Titul medzinárodného majstra získal r. 
2001. V roku 2003 bol majstrom Slovenska, r. 2006 v Banskej Štiavnici bol iba na 
Sonneborn druhý za Tomašom Petríkom, r. 2007 taktiež druhý za Movsesianom. Hral za 
Slovensko na štyroch 
olympiádach, aj na 38. Šachovej olympiáde 2008 v Drážďanoch a 2010 v Chanty 
Mansijsku. Reprezentoval aj na Majstrovstvách Európy družstiev v r. 2001 v Leóne. 
Slovenskú ligovú súťaž hrá za Slovan Bratislava, českú za Novoborský ŠK (predtým Zlín), ne-
meckú Bundesligu za SF Berlin (predtým Bindlach), rakúsku za Lackenbach (predtým roky 
za Pamhagen). V r. 2007 získal titul šachového veľmajstra a druhý najvyšší rating na 
Slovensku. Po odchode Movsesiana je našou jednotkou. V r. 2012 vyhral Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v B. Štiavnici aj turnaj v Rige. Hneď potom sa rozhodol skúsiť profe-
siu pedagóga. Napísal knihu o Kráľovskej indickej obrane. Pravidelne prispieva do časopisu 
Moderný šach. Svoje články a analýzy často publikuje aj na internete. Dobrú odozvu majú 
jeho príspevky na novoborskom šachovom serveri a pravidelne prispieva do spravodajstva 
servera Hrajsach.sk.
Pri príležitosti životného jubilea želáme Jánovi Markošovi predovšetkým pevné zdravie, ro-
dinnú pohodu a veľa víťazných partií pri reprezentácii Slovenska doma i v zahraničí!

(GK)

si ich už našiel na internete. Ale môj otec a dedko si zodpovedne vystrihovali šachové 
rubriky z novín, napríklad z Pravdy.

Aký je váš názor na šachové rubriky v lokálnej a regionálnej tlači? Majú podľa vás 
význam pre popularizáciu kráľovskej hry?
Myslím si, že oslovujú najmä „nešachistov“ a šachistov dôchodkového veku, keďže mladší 
šachisti si nájdu všetky informácie na internete. Tomu by som prispôsobil aj úroveň a témy 
rubrík.

Ste za zavádzanie šachu ako povinného alebo nepovinného predmetu do škôl?
Ako nepovinný predmet – prečo nie. Povinným by som ho ale nerobil, pretože naozaj nie je 
cieľom, aby celé Slovensko o desať - dvadsať rokov nenávidelo šach.

Venujete sa aj trénerskej činnosti?
Áno, trénujem pomerne dosť: deti aj dospelých, jednotlivcov aj skupiny.

Koľko hodín denne venujete šachu a akým spôsobom trénujete?
Chodím do práce, mám malé dieťatko. Takže odpoveď je presne nula.

S ktorými známymi zahraničnými šachistami sa poznáte, resp. ste sa stretli pri partii za 
šachovnicou?
Jedol som zmrzlinu s Anandom, stretol som sa s Karpovom i Kasparovom. Hral som s 
Caruanom, Širovom, Korčným, Timmanom a mnohými inými. S majstrom sveta som ale, 
žiaľ, nikdy nehral.

Za aké šachové kluby hráte v šachovej sezóne 2015/16? Aké sú vaše šachové plány do 
budúcnosti?
Slovenskú ligu hrám za Reinter Humenné, českú za Nový Bor. Hrám aj v Maďarsku a 
Rakúsku, ale minimálne, lebo na všetko nestačím. Šachové plány nemám; mám zaujímavú 
prácu, vediem Sokratov inštitút - doplňujúce vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov.

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik.
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v
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Š achová partia pre zábavu i pouč enieŠ achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Ján Markoš
Čierny: Ján Timman
Sardínia - Cagliari 25. 6. 2011, 5. kolo
Nimcovičova indická obrana - E32 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 (Iné možnosti 
bieleho sú: 4.Db3, Sg5, Jf3, a3, e3) 4. - d6 (Ale-
bo môžu vzniknúť aj iné varianty: 4. - d5 5.Jf3 
0-0 6.a3 Se7 7.e4 d:e4 8.J:e4 J:e4 9.D:e4 c5 
10.Sf4 Jc6 11.0-0-0 f5 12.Dd3 g5 13.d5 g:f4 
14.d:c6 Db6 15.Je5 Vd8 s obojstrannými útoč-
nými možnosťami pri rôznostranných rošá-
dach; 4. - 0-0 5.e4 d5 6.e5 Je4 (6. - Jfd7?) 7.Sd3 
c5 8.d:c5 Jc6 9.S:e4 d:e4 10.D:e4 S:c3+ 
11.b:c3 Da5 12.Je2 D:c5 13.Sf4 Ja5 = ako odpo-
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zámena - Lačného téma v štyroch variantoch, čo bol vynikajúci tvorivý úspech vtedy eš-

Šachové okienko
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vzdal.
Ján Markoš sa naučil hrať šach už ako malé dieťa. Trénovali ho Štefan Blaho, Róbert 
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Slovenskú ligovú súťaž hrá za Slovan Bratislava, českú za Novoborský ŠK (predtým Zlín), ne-
meckú Bundesligu za SF Berlin (predtým Bindlach), rakúsku za Lackenbach (predtým roky 
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Ako nepovinný predmet – prečo nie. Povinným by som ho ale nerobil, pretože naozaj nie je 
cieľom, aby celé Slovensko o desať - dvadsať rokov nenávidelo šach.

Venujete sa aj trénerskej činnosti?
Áno, trénujem pomerne dosť: deti aj dospelých, jednotlivcov aj skupiny.

Koľko hodín denne venujete šachu a akým spôsobom trénujete?
Chodím do práce, mám malé dieťatko. Takže odpoveď je presne nula.

S ktorými známymi zahraničnými šachistami sa poznáte, resp. ste sa stretli pri partii za 
šachovnicou?
Jedol som zmrzlinu s Anandom, stretol som sa s Karpovom i Kasparovom. Hral som s 
Caruanom, Širovom, Korčným, Timmanom a mnohými inými. S majstrom sveta som ale, 
žiaľ, nikdy nehral.

Za aké šachové kluby hráte v šachovej sezóne 2015/16? Aké sú vaše šachové plány do 
budúcnosti?
Slovenskú ligu hrám za Reinter Humenné, českú za Nový Bor. Hrám aj v Maďarsku a 
Rakúsku, ale minimálne, lebo na všetko nestačím. Šachové plány nemám; mám zaujímavú 
prácu, vediem Sokratov inštitút - doplňujúce vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov.

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik.
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te len 22-ročného autora dvojťažky. Biely 
začne a dá mat druhým ťahom! 
Pri príležitosti významného životného ju-
bilea želáme Mariánovi Križovenskému 
(* 4. 4. 1961) z Kendíc, absolventovi 
Vysokej školy technickej v Košiciach, náš-
mu riešiteľovi,  pevné zdravie, veľa spo-
kojnosti v rodinnom kruhu i úspechov v 
oblasti kompozičného šachu.
Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@le-
opoldov.sk alebo priamo na MsÚ v 
Leopoldove do 20. júla 2016. Jeden vy-
žrebovaný riešiteľ bude finančne odme-
nený. Ako výherca za správne vyriešenie 
skladby č. 26 bol vyžrebovaný Imrich 
Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi. 
Blahoželáme!
Riešenie skladby č. 26 (Jurčo): 1.Kd2! 
Vc2+ 2.Kd3 e5 3.f:e5 V2c7 4.Vf6 g:f6 
5.Vg1+ Kf8 6.Kd2 Vd8+ 7.Ke1 Vc1+ 8.K-
f2 V:g1 9.K:g1 Vd1+ 10.Kg2 f:e5 11.h4 a biely remizuje. Riešiteľa mohla prekvapiť ne-
čakaná obeť veže bieleho vo štvrtom ťahu, ktorou si pripravil únikovú cestu pre svojho 
kráľa.
Ohlasy našich riešiteľov na štúdiu:
1.Kd2! (hrozí uvoľniť pole e1 a materiálovou výhodou vyhrať) 1. - Vc2 2.Kd3 (po 
2.Kd1 opakovanie ťahov Vc1+ ...) 2. - e5 ! (hrozí 3....V8c3 mat ) 3.f:e5 V2c7 4.Vf6 g:f6 
5.Vg1+ Kf7 6.e6+ !! (nestačí 6.Kd2 Vd8 7.Ke1 Vc1+ 8.Kf2 V:g1 9.K:g1 Vd1+ 10.Kg2 a 
na nevýhodu ťahu biely prehrá) 6. - K:e6 7.e5 K:e5 8.e4 Vd8+ 9.Ke3 a remíza, 7. - f5 
8.e4 f4 9.e3  f3 10.S:f3 a remíza. Zaujímavý boj o uvoľnenie únikového poľa. Aj po 5. 
- Kf8 6.Kd2 Vd8 7.Ke1  Vc1+ 8.Kf2 V:g1 9.K:g1 Vd1+ 10. Kg2  f:e5  11.h4  Ve1 12.h3 
Kf7 13.Kh2V:e2 14.Kg3 V:e3 15.Kg4 Kg6 16.h5+ Kh6 17.h4 Ve1 18.Kf5 biely mini-
málne remizuje, ak až nevyhrá. (Oto Mihalčo, Košice)

1.Kd2! Vc2+ 2.Kd3 e5! 3.f:e5 V2c6 (alebo V2c7) 4.Vf6 g:f6 5.Vg1+ Kf8 (alebo 
Kh7/Kh8) 6.Kd2 Vc2+ 7.Ke1 Vc1+ 8.Kf2 V:g1 9.K:g1 Vc1+ 10.Kg2 f:e5 11.h4 remíza 
(biely si už uvoľní strelca po ťahoch h3 a Kh2). (Ľuboš Kekely, Snežnica)

(GK)

Spoloč enská kronika
Jozef FolttinyNaši jubilantiMáj – jún

Pavel Beňuš Viliam Chovanec2016

Oľga DrusánkováNarodili sa Helena Kadlecová
Ján HudecNatália Janíčková Igor Šiatkovský

Beáta KollárováTamara Halenárová
Štefan Kováčik

Alena KopúnováTobias Bucko
Žofia KulichováMiroslav MalovecDávid Chmelan

Valéria LuptákováAnna OlahováTimotej Kalivoda

Jozef Pokrývka Emília AdamkovičováMatej Mertel

Ľubomír Rojkovič

Vladimír TačovskýSobášili sa Opustili nás
Jozef Bartovič

Ľuboš Ščipák Ján Bednárik
Viliam Blaškoa ing. Alena Janigová

Anna Beňovičová
Oľga Gubalová

Miroslav Kovarský
Klaudia KaiserováJaroslav Spála Jana Venényová

Marta MichalekováEmil Šandor
Vladimír Sporímsky

Helena Šoková Irena Herákováa Marcela Šenkýriková

Erika Vlčeková Jiří TichýJuraj Brodek
Anna Bokorováa MUDr. Lucia Ondrigová

Anna Bencová
Dušan OndrišMartin Čierny Eva Vančová

Margita Srdošováa Ľubica Ulíková

Aloz SzitaPavel Smekal Pripravila

a Bc. Táňa Tolarovičová Ján Zavacký Mgr. Viera Lietavová.
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Oznamy
Mestský úrad Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen oznamujú ter-
míny zberu v 2. polroku 2016:
PAPIER (vždy v piatok): 22. júl, 2. september, 14. október, 25. november
PLASTY (PET fľaše a ostatné plasty – vždy vo štvrtok): 23. jún, 21. júl, 18. august, 15. sep-
tember, 13. október, 10. november, 8. december
KOMPOZITNÉ OBALY (tetrapaky vo vreciach a 1100 l nádobách – vždy v stredu): 29. 
jún, 27. júl, 24. august, 21. september, 19. október, 14. december

Skladba č. 27 
Marián Križovenský

Šachové umenie 1982

Mat 2. ťahom (12 - 7)
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te len 22-ročného autora dvojťažky. Biely 
začne a dá mat druhým ťahom! 
Pri príležitosti významného životného ju-
bilea želáme Mariánovi Križovenskému 
(* 4. 4. 1961) z Kendíc, absolventovi 
Vysokej školy technickej v Košiciach, náš-
mu riešiteľovi,  pevné zdravie, veľa spo-
kojnosti v rodinnom kruhu i úspechov v 
oblasti kompozičného šachu.
Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@le-
opoldov.sk alebo priamo na MsÚ v 
Leopoldove do 20. júla 2016. Jeden vy-
žrebovaný riešiteľ bude finančne odme-
nený. Ako výherca za správne vyriešenie 
skladby č. 26 bol vyžrebovaný Imrich 
Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi. 
Blahoželáme!
Riešenie skladby č. 26 (Jurčo): 1.Kd2! 
Vc2+ 2.Kd3 e5 3.f:e5 V2c7 4.Vf6 g:f6 
5.Vg1+ Kf8 6.Kd2 Vd8+ 7.Ke1 Vc1+ 8.K-
f2 V:g1 9.K:g1 Vd1+ 10.Kg2 f:e5 11.h4 a biely remizuje. Riešiteľa mohla prekvapiť ne-
čakaná obeť veže bieleho vo štvrtom ťahu, ktorou si pripravil únikovú cestu pre svojho 
kráľa.
Ohlasy našich riešiteľov na štúdiu:
1.Kd2! (hrozí uvoľniť pole e1 a materiálovou výhodou vyhrať) 1. - Vc2 2.Kd3 (po 
2.Kd1 opakovanie ťahov Vc1+ ...) 2. - e5 ! (hrozí 3....V8c3 mat ) 3.f:e5 V2c7 4.Vf6 g:f6 
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Kf7 13.Kh2V:e2 14.Kg3 V:e3 15.Kg4 Kg6 16.h5+ Kh6 17.h4 Ve1 18.Kf5 biely mini-
málne remizuje, ak až nevyhrá. (Oto Mihalčo, Košice)
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Oznamy
Mestský úrad Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen oznamujú ter-
míny zberu v 2. polroku 2016:
PAPIER (vždy v piatok): 22. júl, 2. september, 14. október, 25. november
PLASTY (PET fľaše a ostatné plasty – vždy vo štvrtok): 23. jún, 21. júl, 18. august, 15. sep-
tember, 13. október, 10. november, 8. december
KOMPOZITNÉ OBALY (tetrapaky vo vreciach a 1100 l nádobách – vždy v stredu): 29. 
jún, 27. júl, 24. august, 21. september, 19. október, 14. december

Skladba č. 27 
Marián Križovenský

Šachové umenie 1982

Mat 2. ťahom (12 - 7)
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