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Váž ení spoluobč ania,Váž ení spoluobč ania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila prostredníctvom mestského časopisu v čase, keď re-
alizujeme alebo pripravujeme ďalšie investičné akcie, ktoré môžeme začať po dosť dlhom 
období príprav a zmien. Na konci minulého roka sme avizovali, že uvažujeme s rozširova-
ním siete chodníkov na území mesta. Obyvateľov mesta, ktorí využívajú autobusové za-
stávky pri križovatke pri Šulekove trápilo, že nemajú možnosť dostať sa bezpečne na auto-
busové zastávky, pretože pomerne úzka hlavná cesta je nebezpečná najmä vo večerných 
hodinách. Po dvoch rokoch intenzívnej práce na vysporiadaní vlastníckych vzťahov v loka-
lite sme mohli projekt dobudovania chodníka od Novopoldu, teda od Ulice Emila 
Pauloviča, po autobusové zastávky pri štátnej cesta Hlohovec-Trnava posunúť bližšie k rea-
lizácii. Aj keď nie po celej dĺžke, ako sme pôvodne plánovali, pretože zatiaľ ešte nie je uza-
vreté majetkové vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa medzi autobusovou zastáv-
kou a odbočovacím pruhom do Leopoldova. Na prvú časť, na ktorú sme získali súhlas vlast-
níkov pozemkov s realizáciou chodníka, už očakávame vydanie stavebného povolenia a v 
druhej polovici roka sa začne s realizáciou výstavby pokračovania chodníka od Novopoldu 
až za križovatku. Po vysporiadaní pozemkov dohotovíme zostávajúcu časť chodníka. Kvôli 
zvýšeniu bezpečnosti chodcov poslanci zastupiteľstva súhlasili s osvetlením celého úseku 
prostredníctvom akciovej spoločnosti FIN.M.O.S.
Takisto sme avizovali, že chceme vyhovieť aj obyvateľom na Kopaniciach a perspektívne vy-
budovať chodník na hlavnom koridore chodcov v smere od námestia. Ešte v tomto roku zre-
alizujeme chodník, ktorý sa bude napájať na novovzniknutý chodník na Hollého ulici a bu-
de viesť po pravej strane od Hollého ulice smerom k železničnej trati. Aby úpravy v lokalite 
boli moderné a estetické a aby nadväzovali na úpravy v centrálnej časti mesta, ešte pred sa-
motnou realizáciou chodníka odstránime jestvujúce stĺpy elektrického vedenia a elektrické 
rozvody preložíme do zeme.
Zaoberali sme sa aj výmenou chodníka na Kukučínovej ulici za železničnou traťou, v zá-
vislosti od vôle poslancov zastupiteľstva by táto časť mohla byť zrealizovaná v budúcom
roku.
Obyvatelia si istotne všimli, že po zateplení prístavby základnej školy pokračujeme na tejto 
budove aj s ďalšími prácami. Podarilo sa nám uspieť v žiadosti o dotáciu na ministerstve 
školstva a získali sme do rozpočtu mesta 60 tisíc eur, ktoré so 40 tisícmi z mestského roz-
počtu poslúžia na zateplenie strechy základnej školy. Tento projekt sprevádzajú aj ďalšie 
práce, napr. osadenie nových protisnehových zábran a podobne. V tejto chvíli na opravu 

Strana primátorky mestaStrana primátorky mesta strechy pripravujeme verejné obstará-
vanie, po ktorom začneme s uvede-
nou rekonštrukciou.
Podľa harmonogramu napreduje vý-
stavba novej hasičskej zbrojnice a re-
konštrukcia nového parku, ktorý sme 
perspektívne určili pre rodiny s deťmi 
na trávenie ich voľného času. V sú-
časnosti sa pripravuje terén a nové 
oplotenie areálu. Rekonštrukcii parku 
sa budeme venovať v samostatnom 
článku.
Na záver by som sa rada poďakovala 
obyvateľom Hollého a Rázusovej uli-
ce za trpezlivosť v súvislosti s roz-
siahlou rekonštrukciou komunikácie 
na Hollého ulici a nového parku v 
Leopoldove na Hlohovskej ceste. 
Rekonštrukcia Hollého ulice vstúpila 
do svojej druhej etapy, teda úsek od 
Kukučínovej ulice po rekonštrukcii 
cesty a položení dlažby na chodník a 
parkovacie miesta je po námestie už 
sprejazdnený. Po dokončení druhej 
etapy budú nasledovať úpravy zele-
ných plôch a verím, že ulica sa tak sta-
ne príjemným predpolím námestia.
Uplynulé dva mesiace sme venovali 
veľa úsilia príprave projektov, ktoré 
by sme radi financovali z eurofondov. 
V máji sme podali projekt na zakúpe-
nie komunálnej techniky a zber a 
spracovanie biologického odpadu, na 
ktorý bude nadväzovať budovanie no-
vého zberného dvora a kompostární. 
Následne sme v júni podali projekt 
cyklotrás a projekt na budovanie do-
mu sociálnych služieb a denného sta-
cionára pre seniorov. Našou ambí-
ciou je takto získať viac ako 2,5 mil. 
eur z európskych zdrojov, ktoré tak 
môžu pomôcť rýchlejšiemu rozvoju 
mesta. Týmto projektom sa budeme 
venovať obšírnejšie už v ďalšom čísle, 
keď už azda bude jasné, či sme uspe-
li.

Terézia Kavuliaková, primátorka mesta
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Nebezpeč né alebo choré stromy
mesto postupne nahrádza novými
Nebezpeč né alebo choré stromy
mesto postupne nahrádza novými

Mesto bude zelenšie
Najmä starší občania zvyknú hovoriť: Najtáš íst dokotorovi a už sa to s vama vleče. Alebo:
S doktormi si najlepšie nezačínať... A neplatí to len o nás ľuďoch. Roky pribúdajú aj stro-
mom a narastajúci vek im na kondícii a dobrom zdravotnom stave nikdy nepridajú. Iné za-
sa boli nevhodne vysadené a svojím slabým vzrastom alebo konštitúciou ohrozujú ľudí ale-
bo ich majetok. Veľmi jasne to ukázalo nedávne posúdenie zdravotného stavu stromov na 
mestskom cintoríne, ktoré na požiadanie primátorky realizovali odborní pracovníci Štátnej 
ochrany prírody Malé Karpaty. Tí pre zlý zdravotný stav a rôzne riziká odporučili v krátkom 
čase z mestského cintorína odstrániť hneď viacero stromov.

Vyžadujú priebežnú starostlivosť, i výmenu
Povolené vyrúbanie starších stromov, ktoré môžu byť napohľad krásne, majestátne a zdra-
vé, musí mať vždy vážny dôvod a je ním najčastejšie práve ich nedobrý zdravotný stav. Ak 
aj odbor životného prostredia vydá povolenie na výrub takéhoto stromu, žiadateľovi záro-
veň uloží ako povinnosť náhradnú výsadbu, ktorá je zvyčajne rozsiahlejšia, ako sám výrub. 
Tým sa docieľuje to, aby stromov v našom okolí neubúdalo, ale naopak. 
Podobná situácia je s pagaštanmi v Spolkovej záhrade, ktoré už dlhšie trápia rôzne ochore-
nia a výraznejšie nepomohlo ani mechanické, ani chemické ošetrenie. Sčasti to môže aj za-
čínajúcim sa dôsledkom klimatických zmien, na ktoré citlivejšie reagujú niektoré druhy stro-
mov, prípadne tieto zmeny vytvárajú dobré podmienky pre rastlinných škodcov. „Čím skôr 
si začneme všímať zdravotný stav starších stromov, tým skôr budeme môcť robiť preventív-
ne opatrenia a zakladať v takýchto lokalitách náhradnú výsadbu. V nej by malo ísť práve o 
to, aby sme tie pôvodné druhy stromov, ktoré začínajú byť menej vhodné alebo rizikové, 
včas nahrádzali inými, odolnejšími a vhodnejšími druhmi alebo kultivarmi, pretože niekto-
ré dreviny začnú plnohodnotne plniť svoje funkcie až po 20-30 rokoch,“ vysvetľuje Ing. 
Silvia Grossová z referátu životného prostredia na mestskom úrade.

Vyrúbané stromy nahradí 180 nových
Po rokoch či desaťročiach ne-starostlivosti o stav stromov na mestských plochách sa tejto té-
me začalo viac venovať aj vedenie mesta. V dôsledku investičných akcií, ktoré dajakým spô-
sobom zasahujú do pôvodných zelených plôch (napr. aktuálne na Hollého ulici), alebo v 
dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu stromov bolo za rok a pol v meste odstránených 
vyše 80 stromov. Tie už mesto priebežne nahradilo alebo v krátkom čase nahradí 180 no-
vých stromov. „V minulosti väčšinou neexistovali plány výsadby, preto sa na verejné plochy 
vysádzali aj také dreviny, ktoré neboli vhodné napríklad z hľadiska svojho pôvodu, slabej 
odolnosti, náchylnosti na škodcov, negatívnych vplyvov na svoje okolie a podobne. S na-
rastajúcim vekom stromov sa tieto nedostatky len zvýrazňovali. Neraz boli vysádzané plyt-

kokoreniace stromy, ktoré však neskôr začali narúšať sta-
tiku stavieb,“ hovorí Ing. Grossová.

Čo a za čo
Pozrime sa na „zelenú politiku“ v meste detailnejšie. 
Minulý a tento došlo k výrubu stromov na viacerých uli-
ciach mesta. Na Sládkovičovej ulici kvôli ohrozovaniu 
statiky stavieb a v dôsledku zlého zdravotného stavu 
stromov boli na jar minulého roka odstránené tri stromy 
– borovica, smrek a brest a náhradou za ne bude 20 no-
vých vhodnejších drevín. V tom istom čase z 
Piešťanskej cesty zmizli dve preschnuté čerešne, ktoré v 
tomto roku nahradia dva nové stromy. Minulú a túto jar 
bolo na odporúčanie Štátnej ochrany prírody odstráne-
ných desať topoľov na Cintorínskej ulici. Zatiaľ ich na-
hradili 4 lipy a do konca budúceho roka v pôvodnej ale-
ji pribudne ďalších šesť líp. Priamo na cintoríne kvôli 
zlému zdravotnému stavu a ohrozovaniu pomníkov bo-
li minulý a tento rok spílené dve brezy, lipa a topoľ. 
Sčasti ich nahradila nová výsadba v podobe 22 javorov 
na jar minulého roka, do konca tohto roka pribudne ďal-
ších päť a budúci rok ešte desať stromov. 
Niektoré stromy museli ustúpiť novej výstavbe, aj tie 
však nahradia nové, pre jednotlivé typy lokalít vhodnejšie druhy. Na jar tohto roka bol od-
stránený kvôli výstavbe hasičskej zbrojnice porast niekoľkých agátov a dvoch briez na 
Gucmanovej ulici a do konca roka bude v lokalite vysadených desať nových drevín. Z dôvo-
du rekonštrukcie cesty na Hollého ulici, ale aj zlého zdravotného stavu niektorých stromov 
nahradí 5 vyťatých smrekov, 5 briez, 2 tisy, 3 tuje a 2 lipy po rekonštrukcii na tejto ulici 18 
nových drevín a ďalšie kry a trvalky tak, ako o tom píšeme v článku venovanej rekonštrukcii 
Hollého ulice. Ochranári odporučili odstrániť topoľ, dve brezy a smrek aj z parku, ktorý sa 
po rekonštrukcii námestia stále priebežne revitalizuje. Nahradí ich tu päť vhodnejších dre-
vín. Náhradná výsadba sa uskutoční aj za chorý smrek, ktorý bol odstránený na Štúrovej uli-
ci. 

Výmena stromov v rekreačných zónach
Výrubu sa nevyhli ani staré choré stromy v rekreačných alebo športových zónach mesta – v 
tenisovom areáli bola na odporúčanie ochranárov odstránená jedna breza, v Spolkovej zá-
hrade jeden javor a 4 pagaštany a najväčšie zásahy sa uskutočnili na starom cintoríne, kde 
zdravotný stav stromov posudzovaný nikdy nebol. Posúdenie zdravotného stavu stromov 
bolo potrebné aj pri plánovanej zmene využitia areálu na nový park a výsledkom posúde-
nia bolo odstránenie 27 agátov, túj, líp, smrekov a krušpánov v jeho areáli. Stromy v týchto 
lokalitách nahradí 77 vhodnejších mladých stromov.
V konečnom dôsledku sa tak mesto zazelenie viac. „V týchto prípadoch hovoríme len o stro-
moch a náhradnej výsadbe za ne. Usilujeme sa po dohode s mestským záhradníkom a od-
borníkmi dopĺňať aj ďalšiu zeleň – najmä vhodné, celoročne zelené kríky, trvalky, ale aj let-
ničky. Lokality, kde je to možné, zavlažujeme a ošetrujeme, aby sme pre ich rast vytvorili 
primerané podmienky a aby v konečnom dôsledku Leopoldov najmä pre svojich obyvate-
ľov pôsobil farebnejšie, no najmä zelenšie, príjemnejšie a zdravšie,“ dodáva inžinierka 
Grossová.

(jh)

Najstarší strom v meste.Najstarší strom v meste.
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(jh)

Najstarší strom v meste.Najstarší strom v meste.
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Okrem stromov nachádzajúcich sa na veľkých verejných 
plochách sa obyvatelia mesta v minulosti usilovali skrášľo-
vať bezprostredné okolie svojich domov alebo bytoviek aj 
výsadbou stromov. Ich úmysel bol dobrý a hodný chvály, 
veď jednou z výhod malého mesta by mal byť práve dosta-
tok zelene a ochota ľudí starať sa o ňu. Po rokoch však 
niektoré stromy alebo kry, neprezieravo vysadené pred do-
mami, teda na verejných priestranstvách, začínajú tvoriť 
prekážky v bezpečnosti cestnej premávky, ba stávajú sa aj 
predmetom susedských sporov. Obidve takéto situácie po-
tom musí riešiť vlastník pozemku – mesto. A väčšinou nepo-
pulárnym spôsobom... 
Takto bolo nedávno potrebné riešiť bezpečnosť chodcov 
na Ulici 1. mája pri materskej škole, kde sa rodičia pono-
sovali na prechádzanie po ceste, ktoré je nebezpečné naj-
mä v čase, keď rodičia privádzajú alebo vozia deti do škôl-
ky, a takisto popoludní. „Na Ulici 1. mája existuje chod-
ník, no v minulosti boli v jeho bezprostrednej blízkosti vy-
sadené ihličnaté stromy, ktoré ho prerástli. Ak sme chceli 
zachovať chodník pre chodcov a najmä pre deti, aby mali 
možnosť bezpečne prejsť k škôlke, museli sme ihličnany 
pri chodníku spíliť tak, aby nezasahovali do chodníka. 
Ošetrenie stromov zo strany chodníka nie je štandardné 
ani estetické, ale bola to jediná možnosť, ako zachovať 
chodník aj stromy na ulici,“ vysvetľuje Ing. Grossová. 
Najčastejšie takéto situácie vznikajú vtedy, keď si dostatoč-
ne nezvážime vhodnosť miesta na vysádzanie stromov. Tie 
dokážu tešiť pohľadom, utvoriť príjemnú bariéru, ale mno-
hí podceňujú skutočnosť, že strom každým rokom potre-
buje čoraz viac miesta alebo priebežnú starostlivosť aj v po-
dobe zastrihávania alebo tvarovania stromu. Stromy a kry 
by preto nemali byť nekontrolovane vysádzané v ostrých 
zákrutách, tesne pri cestách alebo chodníkoch a na 
miestach trasy podzemných rozvodov, kde hrozí nebezpe-
čenstvo, že koreňová sústava stromov poškodí rozvody, 
cestu alebo iný majetok. Ak by sa taká situácia stala, hmot-
ná a finančná zodpovednosť by padala na plecia mesta, 
keďže je vlastníkom verejného priestranstva, na ktorom 
stromy rastú.
Aby sa v budúcnosti vyhlo podobným nepríjemným situá-
ciám, vedenie mesta pripravuje všeobecne záväzné naria-
denie, ktoré upraví spôsob vysádzania drevín na verejných 
priestranstvách. „Všetkým nám ide o to, aby sme mali v 
meste čo najviac zelene. Sme radi, že ľudia si svoje okolie 
a malé verejné priestranstvá pred svojimi domami inicia-

Výsadba drevín v meste bude pod kontrolouVýsadba drevín v meste bude pod kontrolou
tívne skrášľujú zeleňou a v mnohých prípadoch ju aj udržiavajú, ale dôležité je premyslieť 
si, čo je v konkrétnej lokalite vhodné vysadiť, a čo nie. Chceme preto podporiť kontrolované 
zakladanie nových porastov, ktoré bude chrániť budúce porasty, ale aj vlastníka plochy. Ak 
bude chcieť obyvateľ na verejnom priestranstve vysadiť stromy alebo kry, bude to môcť uro-
biť po predložení náčrtu lokality, kde ich plánuje vysadiť, aby sme mohli vopred vylúčiť situ-
ácie, že strom zasadí napríklad nad podzemné rozvody, bezprostredne k ceste, chodníku a 
podobne, a teda aby sme sa vyhli neštandardnému a necitlivému ošetrovaniu stromov ako 
na Ulici 1. mája alebo ich vypíleniu.“ Dnes navyše aktuálne hrozí, že mesto bude musieť vy-
píliť časť stromov na niektorých uliciach – správcovia podzemných sietí totiž vyzývajú mes-
to, aby v niektorých lokalitách odstránili stromy rastúce napríklad nad plynovodmi v meste.

(jh)

Tí, čo majú radi tajomstvá a čo vedia

nájsť kúsok neznámeho či dobrodružné-

ho aj na miestach, ktoré poznajú, si istot-

ne nenechali ujsť tohtoročný Svätojánsky 

pochod, ktorý sa začal v sobotu 23. júna 

o pol deviatej večer. Aj napriek tomu, že 

samo vrtkavé počasie počas dňa akoby 

predznamenávalo prekvapenie, pochod 

sa vydaril a účastníkov neodradil. Asi se-

demdesiatka malých, mladých i tých star-

ších Leopoldovčanov prilákalo spoločné 

absolvovanie trasy vedúcej od mestského 

úradu cez Trolasky na Štrkovku a ďalej k 

hučiacim perejám Váhu, odkiaľ sa vydali 

okolo záhradkárskej osady k železničné-

mu mostu pri Hlohovci. Každý účastník 

dostal svietiaci náramok, aby sa nestratil, 

a plávajúci kahanček. Ten azda každý 

svätojánsky turista zapálil pri moste v 

Hlohovci a usadil ho na vlnky Váhu a via-

cerí pritom istotne aspoň v duchu vyslo-

vili tajomné želanie. A aby to bol auten-

tický pochod, víly, ktoré stvárnili Kristína 

a Lucia Piešťanské, spolu s vodníkom 

účastníkov privítali košíkom s veselými 

nálepkami pre deti a špeciálnymi po-

lostrašidelnými gumovými cukríkmi v tva-

roch pavúkov, hadov, drakov, chobotníc. 

Cesta naspäť viedla veľkou lúkou okolo 

vodárne a areálu kynologického klubu. 

To už veru všetci potrebovali zdroj svetla 

– svietili sme si náramkami aj čelovkami. 

Vyhladnutí aj unavení turisti zakončili po-

chod v Spolkovej záhrade opekačkou.
(iv)

Svätojánskych
turistov

občerstvili víly

Svätojánskych
turistov

občerstvili víly
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S pribúdajúcimi rokmi nazrie občas azda každý z nás do pomyselného spätného 
zrkadla života. A nemusí to byť iba nostalgický pohľad na obraz nášho bytia, ale napríklad 
len obzretie sa za tým, čo ľudia za mnoho rokov dokázali či pokazili.

Dvacáté století je stoletím páry... Okrídlený výrok z vynikajúcej českej komédie 
Marečku, podejte mi pero, ktorá karikuje a zároveň pravdivo ukazuje, že napredovanie a 
pokrok sa dotkne každého, v každom veku a iba málokto odolá pozvaniu vstúpiť do toho 
rútiaceho sa vlaku.

Kde sa cesta k storočiu pary začala a čo bolo jej motorom? Myslím si, že tým začiatkom 
bolo a vlastne aj je potreba uľahčenia práce a paradoxne aj ľudská lenivosť. Verím, že tým 
úžasným objavom, ktorým sa to všetko začalo, bolo koleso. Okrúhly predmet otáčajúci sa 
okolo svojej osi odštartoval nevídaný rozvoj ľudského snaženia a sprevádza nás do 
dnešných čias. A nepochybne nás bude sprevádzať aj na konci všetkých vekov. Koleso ako 

súčasť jednoduchého fúrika, káry ťahanej dobytkom, 
koča pre panstvo či dostavníka s poštou. Ale aj 
koleso na mučenie či zabíjanie ľudí, súčasť lafety diel 
či tanku alebo obrneného transportéra.

Sú veci okolo nás, ktoré síce sú výplodom 
industriálnej spoločnosti, ale ktoré zároveň akoby 
zrástli s prírodou a vyvolávajú v nás pocity podobné 
oddychu po hubárskej túre na zelenej lúke. Staré 
technické pamiatky, ktoré najmä v minulom storočí 
priniesli uľahčenie ťažkej roboty, ale aj svetlo a 
múdrosť do našich domovov. Neviem, či sa nájde 
nejaký ochranca prírody, ktorý by neoblomne brojil 
proti fučiacej a dymiacej súprave Čiernohronskej 
lesnej železničky brázdiacej malebné prostredie 
Čierneho Balogu...

Húkanie parných krásavcov pripomínajúce dávne časy, keď k Leopoldovu okrem iných 
prívlastkov patril aj ten, že je významným železničným uzlom, sa každý rok ozýva aj na 
našej, dnes paradoxne, aj vďaka pokroku, trochu osirelej stanici. A mnohí oteckovia volaniu 
parných mašiniek neodolajú a utekajú so svojimi ratolesťami ku koľajisku obdivovať 
dômyselnú prácu našich dedov.

Som železničiarske dieťa, preto mi prepáčte, že som 20. ročník celoslovenského zrazu 
historických železničných vozidiel – Rendez 2018 predradil pred inú parádnu udalosť, 
ktorá sa tento rok silnejšie dotkla leopoldovského Kultúrneho leta. Bol to prejazd 
automobilových veteránov Tisíc míľ československých, usporiadaný pri príležitosti 100. 
výročia vzniku Československej republiky. Kto mávol rukou a neprišiel sa 15. júna pozrieť 
na prekrásne tátoše, zaváhal. Šoféri – mimoriadni nadšenci – nám pripravili nevšedný 
pohľad na vyglancované skvosty zašlej slávy motorizmu. Ako sa už stalo pravidlom, 
usporiadatelia leopoldovského zastavenia – teda nie iba prejazdu – historických vozidiel sa 
opäť vyznamenali. Všetky ich odkláňali do koridoru parku na námestí, kde na kontrolnom 
stanovišti pri historickom pranieri rozdávali za potlesku mnohých obdivovateľov okrem 
pečiatky do itinerára aj občerstvenie v podobe doma napečených zákuskov, chuťoviek či 
minerálok. A pravidlom je aj to, že organizátormi ste boli aj vy občania, ktorí ste privítanie a 
občerstvenie pripravili a tým ukázali, že Leopoldov je síce malé, ale pohostinné mestečko, 
do ktorého sa oplatí vracať.

Dnešný pohľad do spätného zrkadla bol hádam príjemný. Možno mohol byť 
prezentovaný v rubrike Včera, dnes a zajtra, ale zajtrajšok mi do tejto tematiky akosi 
nesedel. Bude zajtra vôbec niečo hodné spomienky na to, čo je a čím žijeme dnes? Čo 
budú prezentovať naši pravnuci ako spomienku na nás súčasníkov? Nechýba dnešnej dobe 
duch a elegancia, ktoré by zo súčasných produktov robili predmety hodné obdivu 
budúcich generácií? Neviem. Dúfam však, že koleso dejín bude musieť ku koncu vekov 
prejsť ešte dlhú cestu a že na nej vznikne veľa pekného a hodného zachovania. Buďme 
tomu všetci nápomocní.

Vojtech Moravčík
foto: Kristína Bajtalová
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Pri príležitosti svojich dvoch významných jubileí, a to 25. výročia vzniku klubu a 20. výro-
čia pôsobenia v obci Madunice, Zámocký jazdecký klub usporiadal v areáli PVOD 
Madunice  Deň koní. Program bol zostavený tak, aby divákom priblížil využitie koňa vo via-
cerých športových disciplínach. Príslušníci Jazdnej polície SR predviedli prípravu a prácu 
policajných koní, ale nad prekážkami sme videli i psíkov v ukážke agility a v závere si divá-
ci mohli vychutnať atmosféru pravého rytierskeho turnaja. Madunické dni koní i ďalšie 
podujatia navštevujú i leopoldovské deti, a to nielen tie škôlkarske.
Na zabezpečenie širokej škály ukážok sa Zámocký jazdecký klub obrátil na malé kluby v 
okolí a dokázal verejnosti, že je v nich veľa zanietených organizátorov a talentovaných 
jazdcov. Diskusia o opodstatnenosti existencie týchto klubov na prelome rokov bola totiž 
absurdná a vyvolala mnoho otáznikov najmä pre tieto malé kluby.
Parkúrové skákanie predviedli zverenkyne trénera Ivana Líšku a diváci mali možnosť sledo-
vať všetky kroky prípravy koňa na skákanie a následne samotné prekonávanie prekážok. V 
drezúrnej ukážke reprezentovala domáci Zámocký jazdecký klub dvojica Richard Potocký 
– Tiara. Diváci videli lyrické drezúrne variácie na skladbu Nothing Else Matters skupiny 
Apocalyptica. Škoda len, že to bolo ich jediné verejné vystúpenie  v tomto roku, a to pre 
spomínané problémy.
Nasledovali westernové ukážky pripravené vďaka pomoci Pavla Galbičku z Oklahoma ran-
ča. Originálnym nástupom na kolbisko sa prezentovali Andrea Štrbíková  a Zuzka 
Hergezelová. Prvá predviedla ukážky rýchlostných disciplín, druhá majstrovské ovládanie 
koňa vo westernovej drezúre. Všetko originálnym spôsobom komentoval moderátor Peter 
Šťastný.  Bol všade, kde sa čosi dialo. Pohyboval sa na moderátorskom stanovišti a viedol 
rozhovory s účinkujúcimi priamo na kolbisku. Jeho komentár dal divákom obrovské množ-
stvo informácií o jazdeckom športe a ako sme sa presvedčili, títo ich s vďakou prijímali. Po 
westerne sa na parkúre objavili príslušníci Jazdnej polície SR a svojím zaujímavým vystúpe-
ním naplno zaujali divákov a právom zožali aplauz. Nasledovala ukážka menej rozšírené-
ho jazdeckého športu – po prvý raz v regióne mohli diváci sledovať konské pólo. Že je to 
šport veľmi náročný a súčasne atraktívny, predviedli členovia JK Hrubá Borša, dvojica 

Deň  koní aj v znamení výroč iaDeň  koní aj v znamení výroč ia

Dominika Stanislavová a Dušan Nagy. Vo vysokom tempe odohrali jednu čaku a vzápätí ko-
mentoval Dušan Nagy niektoré pravidlá a údery priamo zo sedla. O tom, že skákanie cez 
prekážky nie je iba doménou koní, všetkých prítomných presvedčili vo svojej ukážke člen-
ky Agility klubu z Nitry.
Počas prestavby kulís na rytierske vystúpenie bavil divákov svojimi pesničkami čestný člen 
Zámockého jazdeckého klubu Palo Drapák. Jeho vystúpenia najmä s repertoárom svojej do-
movskej kapely Metalinda sú každoročne slávnostnou chvíľou a diváci sa ho dočkali i tento 
rok. Záverečné finále podujatia patrilo Rytierskemu turnaju rytiera Gastona de Camarque. 
Premyslený scenár vystúpenia, akcia a dramatické scény, perfektné kostýmy a doplnky, 
umocnené dobovou hudbou, znamenali pre prítomných divákov ten najlepší záver poduja-
tia, aký si mohli želať.
Nie vlastnou vinou sa Zámocký jazdecký klub ocitol na rázcestí. Rozhodli sme sa vydať ces-
tou organizovania podujatí, ktoré prinášajú radosť jazdcom, divákom i organizátorom. 
Podľa ohlasov verejnosti  Deň koní bol jedným z takýchto podujatí. Dovidenia nabudúce!

Vojtech Potocký, foto zjk

Jubilejný 20. ročník celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel v Múzejno-
-dokumentačnom centre ŽSR v železničnej stanici Bratislava-východ je spojený vždy nielen 
s bohatým programom, ale aj jazdou viacerých nostalgických vlakov do stanice Bratislava-
-východ. Viacero nadšencov železnice z Leopoldova a okolia si nenechalo ujsť jazdu uni-
kátneho parného vlaku z Nitry do Bratislavy, ktorý mal v Leopoldove len krátku prestávku. 
Nadšenci, fotografi, rodičia s deťmi nastúpili a odviezli sa na podujatie alebo len pozerali a 
kochali sa nostalgiou. Tentoraz do Leopoldova prišiel parný rušeň 475.196 z roku 1950. 
Stroje z tohto radu 475.1 patrili medzi najobľúbenejšie parné rušne českých aj slovenských 
rušňovodičov najmä pre ich vysokú spoľahlivosť. Vďaka premyslenej jednoduchej konštruk-
cii a ich charakteristickému výtvarnému riešeniu, ktoré rušňu prinieslo prezývku Šľachtičná, 
patrili k vrcholom československej školy parných rušňov. Túto ich ušľachtilosť ocenili aj nad-
šenci železnice na stanici i popri trati. Smerom od hlohovského mosta bolo vidno kúdol pa-
ry, ktorý prezrádzal, že Šľachtičná sa už približuje k Leopoldovu. Najlepšie sa vynímala na 
oblúku od tzv. nitrianskej trate smerom k leopoldovskému zhlaviu, kde postála (zrejme aj z 
dopravných dôvodov) a nechala si vychutnať svoj fototermín. Napokon sa zastavila na dru-
hom nástupišti, kde  ju čakalo najviac zvedavcov. A keďže je tento rok osmičkový a v týchto 
intenciách sa nieslo aj stretnutie na Rendezi v stanici Bratislava-východ, organizátori chceli 
tomu prispôsobiť aj „výbavu“ tohto rušňa. Tak ako by vedeli rozprávať pamätníci augusto-
vých dní roka 1968, keď sa kriedou písalo na tanky či rušne, aj Šľachtičná mala kriedou na 
sebe veľký nápis azbukou Damoj: Dubček – Svoboda. Išlo zrejme aj o pripomienku na roko-
vanie v Čiernej nad Tisou v rušných dňoch roka 1968.

(maju)

Unikátny ruš eň  si obzreli aj Leopoldovč aniaUnikátny ruš eň  si obzreli aj Leopoldovč ania
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Sobota 2. júna patrila v Leopoldove deťom tak ako 
sa na oslavu Medzinárodného dňa detí patrí. Mesto 
Leopoldov pre deti na tento deň pripravilo v športo-
vom areáli MTK na Trolaskoch bohatý program, kto-
rý však neočakávane pred svojím finále narušila 
prudká búrka. Organizátori očakávali horúce poča-
sie, preto posunuli program až na neskoršie popo-
ludnie. Oslávencom najskôr o 15,30 predviedli svo-
je pátracie aj fyzické zručnosti príslušníci 
Policajného zboru a na javisku v Spolkovej záhrade 
po polhodine začali svoje vystúpenie Smejko s 
Tanculienkou, ktorých deti poznajú z televízie a ma-
jú rady ich piesne a scénky. Mnohé z nich si nene-
chali ujsť výnimočnú príležitosť vidieť ich naživo, 
ale aj si spontánne zatancovali v ich blízkosti a pote-
šili sa, že obaja populárni protagonisti boli ochotní 
po vystúpení sa svojimi obdivovateľmi na pamiatku 
aj fotografovať.
Medzitým sa na tréningovej futbalistickej ploche 
rozbehli zábavné a športové aktivity, v ktorých si de-
ti mohli vyskúšať svoj postreh, rýchlosť, obratnosť, 
zmysel pre kolektív, ale sa aj dobre zabaviť. 
Loptička, neskáč, Chyť vtáka za chvost, Táčky-
netáčky, Škôlka, skoč ma, Chodúle, choďte, Ako ro-
bia zvieratká, Tanier, kam zaletíš, Živý terč, Skok vo 

vreci – to boli všetko súťaže, v rámci ktorých deťom asistovali a dobrovoľníci spomedzi rodi-
čov a mladých Leopoldovčanov. Deti vo všetkých súťažiach získavali žetóny, za ktoré 
dostali sladkosť a nálepku. Deti sa tešili aj na ďalšie atrakcie – nechýbalo dievčatami a 
chlapcami obľúbené maľovanie na tvár najčastejšie podľa rôznych rozprávkových postavi-
čiek či skákanie v nafukovacom hrade. Deti si vyskúšali aj jazdu na koníkoch z 

Leopoldovského jazdeckého klubu Oklahoma a 
veľkým lákadlom pre obdivovateľov nočnej oblo-
hy bolo sledovanie simulácie pohybu hviezd a 
planét v provizórnom planetáriu umiestnenom na 
ihrisku. Deti ešte čakala opekačka a detská disko-
téka a hoci sa Leopoldovu početné sobotňajšie 
búrky dovtedy vyhýbali, detskú oslavu predsa len 
pokazila intenzívna búrka, ktorá o 17. hodine zo 
športového areálu oslávencov odohnala. Napriek 
tomu bolo cítiť, že deti, ktoré na leopoldovský 
deň detí prišli, boli spokojné.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli v sobotu 2. jú-
na spríjemniť pekné sobotné popoludnie malým 
oslávencom pri príležitosti ich sviatku a neodra-
dila ich ani premenlivosť počasia. Poďakovanie 
organizátorov pat r í :  p .  Matulovej ,  p .  
Tomašikovej, p. Bučkovej, p. Halásovej, p. 
Molnárovej, sl. T. Halásovej., sl. V. Halásovej, p. 
Luhovej, p. Šomplákovej, p. Žilavskej, sl. 
Dechetovej, sl. Spálovej, sl. Kľačkovej, sl. 
Luhovej, sl. Slovákovej, sl. L. Gregorovej, sl. N. 
Gregorovej a špeciálne poďakovanie: p. Špacíro-
vej, moderátorovi p. Kabátovi a zdravotníčke p. 
Svitekovej.

(jh, iv)
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V poradí už ôsmy ročník Behu mestom obrátil pozornosť svojho slova na dospe-
Leopoldov sa uskutočnil v druhú júnovú so- lých, keďže sa začal beh mužov nad 39 ro-
botu 9. 6. Pobúrkový beh otvorila primátor- kov a žien na 30 rokov na 5800-metrovej tra-
ka mesta Terézia Kavuliaková ráno o pol de- ti a štvrťhodinu po pravom poludní zasa 
siatej a po niekoľkých minútach sa na štar- hlavný beh. Zastúpenie medzi bežcami ma-
tovnú čiaru postavili najmladší bežci, pred- lo aj naše mesto – reprezentovali ho štyria 
školáci, v troch kategóriách, ktorí mali urče- bežci, ktorí sa umiestnili v druhej polovici 
nú trať v dĺžke 100 metrov. Ukázalo sa, že rebríčkov. Aj tento rok do Leopoldova zaví-
sú to práve najmenší, ktorí behajú pre radosť tali bežci, ktorí sem chodia pravidelne, hoci 
a chcú si možno aj pomerať sily s rovesník- v ten istý deň sa uskutočnilo viacero podob-
mi. Aj v tomto roku sme v týchto kategóri- ných behov. Na hlavnom behu sa zúčastnili 
ách zaznamenali najviac bežkýň a bežcov z bežci do 39 rokov a bežkyne do 30 rokov.  
Leopoldova. Po nich štartovali žiaci a žiač- Krátko po 13. hodine dekorovala primátor-
ky vo veku 7 až 15 rokov na rôznych tra- ka mesta aj víťazov týchto kategórií. Tí 
tiach s dĺžkou 300 až 900 metrov. S rastú- okrem medaily a diplomu získali aj finanč-
cim vekom kategórií klesal počet bežcov, čo nú odmenu.
len ukazuje na to, že mládež pohyb neláka. 
Krátko po pol jedenástej začala primátorka 

Detské a mládežnícke kategórie:v športovom areáli MTK dekorovať troch naj-
lepších bežcov z každej kategórie. Tých naj- Dievčatá nar. 2014 a mladšie
mladších potešila, samozrejme, medaila, 1. Isabella Jansová Myjava 00:27
diplom i pekná a väčšinou so športom súvi- 2. Ester Rumíšková Leopoldov 00:28
siaca cena, vybraná podľa veku bežcov. 3. Zuzka Pestúnová Šulekovo 00:29
Umiestnenie jednotlivých bežcov uvádza-
me v tabuľkách. Chlapci nar. 2014 a mladší
Krátko po jedenástej hodine obľúbený ko- 1. Dávid Psota Sereď 00:26,5
mentátor regionálnych behov a rôznych 2. Sebastian Marik AK Sereď 00:27
iných športových podujatí Marián Pavlík 3. Juraj Šimko Cabaj-Čápor 00:28

Beh mestom 2018:
Reprezentovali aj naši bežci

Beh mestom 2018:
Reprezentovali aj naši bežci

Dievčatá nar. 2013 2. Markus Šuliman 02:38
1. Ema Lackovičová Bučany 00:16.5
2. Olívia Ondrušková Leopoldov 00:19 Žiačky nar. 2003 – 2004
3. Hana Mišovičová Leopoldov 00:21 1. Žofia Matiová Leopoldov 04:18

2. Natália Hároniková Brestovany 04:20
Chlapci nar. 2013 3. Bibiana Vančová Madunice
1. Adam Bucko Leopoldov 00:18
2. Filip Selnekovič Leopoldov 00,19 Hlavný beh:
3. Jakub Štefanka 00:20,5 Muži do 39 rokov

1. Filip Moravec Spartak Myjava 19:41,44
Dievčatá nar. 2012 2. Lukáš Ďurec Intersport ZA 18:55.98
1. Nelka Vančová Leopoldov 00:18,5 3. Richard Moravec Spartak Myjava 

19:41,442. Soňa Pestúnová Šulekovo 00:19,5
3. Natália Halandová AK Bojničky 00:20

Ženy do 30 rokov
1. Lucia Janečková BMSC Bratislava Chlapci nar. 2012
20:45.691. Martinko Levčík Leopoldov 00:17.4
2. Michaela Klobučníková AK Spartak 2. Jakub Lackovič Bučany 00:18
Dubnica 24:28.913. Andrej Baláž Bratislava 00:19
3. Katarína Majerčáková Yogi Tím 
26:16.89Žiačky nar. 2009 – 2011

1. Terézia Grosová AK Bojničky 00:49
Ďalšie kategórie:2. Sofia Kyjaci Leopoldov 00:49.5
Muži 60 rokov a starší3. Natália Halásová AK Bojničky 00:50
1. Róbert Berky Prievidza 22:25.39
2. Jan Cvičela BK 2000 Kľačany 22:26.64Žiaci nar. 2009 – 2011
3. Pavol Jankech Trenčín 22:38.131. Matúš Kurek Leopoldov 00:53

2. Dominik Kamenár Leopoldov 00:54
Ženy nad 30 rokov3. Jakub Pestún Leopoldov 00:56
1. Ľubomíra Maníková AK Spartak 
Dubnica 20:51.14Žiačky nar. 2007 – 2008
2. 2. Barbora Brezovská Trenčín 22:02.631. Sofia Halásová Leopoldov 01:19
3. Dana Janečková AC Nové Zámky 2. Alexandra Pastieriková AK Bojničky 
22:51.1301:20

3. Natálka Blašková Leopoldov 01:26 
Muži 50 – 59 rokov
1. Štefan Racz Steeple Poprad 21:31.9Žiaci nar. 2007 – 2008
2. Ervin Palenik Activstar Trenčín 21:40.141. Lukáš Černý AK Bojničky 01:13
3. Ján Kuchárik ŽSR 23:10.372. Michal Kaiser Leopoldov 01:16

3. Marek Jaromír Bohdanovce nad Trnavou 
Muži 40 – 49 rokov01:24
1. Ján Križák AŠK Grafobal Skalica 
19:19.45Žiačky nar. 2005 – 2006
2. Jozef Staník BK Lysá pod Makytou 1. Natália Mariková AK Sereď 02:17
20:23.27

2. Valentína Grossová Hlohovec 02:34
3. Milan Plevák BK Lysá pod Makytou 
20:54.39

Žiaci nar. 2005 – 2006
(jh)

1. Filip Holik Červeník 02:15.8
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počas májových osláv Slovania zvykli po-
staviť štyri vatry na všetky svetové strany. Že-
ny priniesli pečené potraviny ozdobené zna-
kom slnka. Spievalo sa, hralo a tancovalo 
až do rána. Zaujímavé je, že aj z územia 
Slovenska sa zachovali svedectvá o tom, že 
v niektorých lokalitách bol zakázaný výrub 
stromov za účelom stavať máje, pretože táto 
tradícia ohrozovala založené porasty mla-
dých lesných porastov.

(jh, iv) drobné občerstvenie a takisto diplom na pa-
miatku.

(jh)Pochod
Jalšové – Leopoldov Zámena či krádež?

V pondelok 11.6. 2018 sa v areáli MŠ stratil má už 35 rokov! bicykel. Majiteľ ho mal zamknutý v priesto-
re na tento cieľ určený. Keďže bol na Keď organizátori pred 35 rokmi po prvý raz 
mieste, kde nie je z ulice viditeľný, išlo prav-organizovali pochod z Jalšového do 
depodobne o krádež plánovanú. Namiesto Leopoldova, istotne uvažovali aj o tom, či 
tohto bicykla však pribudol bicykel iný. to bude jedinečná akcia alebo si napokon aj 
Vďaka zamestnancom MŠ sme zistili, že pá-nájde svoju periodicitu. A keďže v okolí 
chateľ kradol a či vymieňal bicykle v čase Leopoldova nie je veľa možností na aktívnu 
okolo 12,30 hod. Potvrdili to aj ich výpove-turistiku, z prvého pochodu sa prekvapivo 
de, z ktorých vyplynulo, že zaznamenali po-vyprofilovala pekná tradícia, na ktorú pri-
hyb cudzieho pána na bicykli v areáli MŠ. I rodzene nadviazal aj tento, v poradí už 35. 
kamerový záznam odhalil, že páchateľ sa ročník pochodu južným svahom výbežku 
priviezol na starom bicykli, ktorý tam po-Považského Inovca v Jalšovom do 
tom nechal – pravdepodobne ako protihod-Leopoldova. Aj tento rok sa na ňom zúčast-
notu za odcudzený bicykel. Ak sa teda ná-nilo zo tridsať turistov všetkých vekových ka-
hodou niekomu „stratil“ bicykel (asi značky tegórií a cestou mohli obdivovať viaceré zá-
Liberta) s košíkom, môže si ho prísť vziať. konom chránené rastliny aj živočíchy. 
Na dvore MŠ čaká na svojho skutočného Počasie účastníkom žičilo a po návrate mali 
majiteľa. Ďakujeme za ústretovosť miestne-v reštaurácii Nový Pranier ich už čakalo 
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deti prenechali pozornosti našich dobrovoľ-V škôlke si
ných hasičov a bolo už na ich šikovnosti, 

adoptovali kravičku ako vysokú májku vztýčiť v parku na ná-
mestí aj napriek pomerne silnému vetru.Jedným z poslaní materských škôl je aj sta-
Aj májová tradícia má za sebou dlhý vývin rostlivosť o dobré stravovacie návyky detí. 
– stavili ich už starovekí Gréci. Máj alebo Tie leopoldovské sa nedávno zapojili do 
májka v minulosti akoby personifikovali projektu a súťaže Adoptuj kravičku, ktorých 
dievča súce na vydaj. Táto najmladšia a naj-vyhlasovateľom je Mliečny fond. Projekt má 
sviežejšia časť stromu sa tak stala symbo-za cieľ zvýšiť spotrebu mliečnych výrobkov 
lom vážneho záujmu chlapca o dievča. a mlieka vyprodukovaných na Slovensku, a 
Mládenec sa vybral do lesa, aby tam pre teda podporiť prostredníctvom rodín nielen 
svoje milované dievča našiel najkrajší stro-domácich producentov mlieka, ale predo-
m. Postavenie mája pre dievča bolo akýmsi všetkým vylepšiť stravovacie návyky detí.
verejným vyznaním lásky a vážneho záuj-Slovenskí farmári sa rozhodli túto tému 
mu oň, resp. sa jeho postavením pred ok-priblížiť deťom naozaj originálne – formou 
nom dievčiny potvrdzoval existujúci vzťah.adopcie kravičky a súťaže o zaujímavé ce-
Májky mali však aj iné, rituálne funkcie – ny, do ktorej sa môžu zapojiť rodičia detí 
predstavovali napríklad ochranu pred zlými pros t redníc tvom materských škôl .  
duchmi a chorobami. Pre našich predkov, Leopoldovská materská škola si takto adop-
starých Slovanov, bol postavený máj sviat-tovala kravičku Mary zo Sasinkova. 
kom slnka, zdravia a lásky. Traduje sa, že Podstatou súťaže je odpísanie značiek a 

EAN kódov zo slovenských mliečnych  vý-
robkov, napr. mlieka, syrov, masiel, tvaro-
hov, jogurtov a pod. Tabuľky, do ktorých je 
ich možné zapisovať, dostal každý žiak a 
čím viac kódov sa v škôlke nazbiera, tým je 
väčšia šanca na to, že škôlka bude medzi 
ocenenými. Ak ste na to pozabudli, až do 1. 
júla môžete škôlkarov podporiť kódmi zo 
svojich výrobkov. Vedenie škôlky dokonca 
pripravuje pre víťaznú triedu malé prekva-
penie.

(jh)

Postavili sme si 
máj...

Nech sa vám darí nielen v čase májovom a 
nech vaše rodiny neopustí zdravie, vzájom-
né porozumenie a láska. To bolo jedno zo 
želaní, ktoré zazneli počas stavania mája v 
posledný aprílový deň na Námestí sv. 
Ignáca. Zišli sa pred ním desiatky obyvate-
ľov a deti z materskej a základnej školy, i tie 
mladšie so svojimi rodičmi, a nielenže 
ozdobili pripravenú májku, ale opriadli ju 
aj májovými piesňami a krátkym kultúrnym 
programom. Vyzdobený a ospievaný máj 
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Školička oslavovala i spievala...Školička oslavovala i spievala...
Čas neúprosne letí a my sme v škôlke opäť oslávili sviatok detí. Každoročne sa snažíme pri-
praviť pre našich najmenších príťažlivý program. Nebolo to inak ani na prelome tohto mája 
a júna. Posúďte sami:
30. mája sme absolvovali vý-
let do Bojnej, v rámci ktorého 
predškoláci navštívili Ranč 
pod Babicou. Tešili sa zo zvie-
ratiek, pochutili si na výbor-
nom obede i šantili na preliez-
kach v areáli. Domov sa vrátili 
s hŕbou zážitkov. Na konci má-
ja a 7. a 8. júna si deti pochu-
tili na výbornej pizzi v pizzerii 
Armando. Pán Marián Chudý 
deťom pripravil i džúsy, cukrí-
ky a napolitánky. Touto cestou 
mu srdečne ďakujeme za všet-
ky deti i zamestnancov MŠ za 
sponzorstvo. V prvý júnový deň si deti zasúťažili počas športového dopoludnia. Na šiestich 
stanovištiach zdolávali prekážky a získavali žetóny, ktoré ich priviedli k sladkému pokladu. 
O tri neskôr sme si pozreli rozprávku v predvedení Stražanovho divadla O Aladinovej zá-
zračnej lampe a na ďalší týždeň nás navštívili dobrovoľní hasiči mesta Leopoldov a pred-
viedli techniku i pomôcky, ktoré využívajú pri výjazdoch. Deti si vyskúšali hasenie vodou z 
hasiacich prístrojov i hadíc. Hasiči boli s ich výkonmi spokojní, a tak ich odmenili cukrík-
mi. Ďakujeme srdečne aj im.
6. júna sa uskutočnil 5. ročník súťaže v speve Škôlka spieva. Niesla sa v duchu slov E. Čep-
čekovej: ,,Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára...“ Výkony pätnástich súťažiacich 
hodnotila odborná porota v zložení Martina Baračková, Kristína Marečková a Katarína 
Antalová. Podujatie organizovali pani učiteľky Vierka Lehutová a Zuzana Luhová. 
Podrobnosti sa dozviete na našej webovej stránke www.msleopoldov.sk. Za hranicami mes-
ta sa prezentovali aj naši detskí speváci. 11. mája Michaela Ondrišová a Hanka Mišovičová 
na okresnej súťaži v Hlohovci obsadili v speváckej súťaži zlaté pásmo. V škôlke sme sa veľ-
mi potešili z ich úspechov. A aby sme nezabudli, 8. júna opäť predškoláci prežili Noc v škôl-

ke. Zabavili sa pri  súťažiach, 
opekali špekáčiky, tancovali 
na pyžamovej párty a hľadali 
poklad s baterkami v okolí 
MŠ. Veríme, že každé dieťa si 
našlo z programu niečo, čo 
potešilo jeho srdiečko. Je to 
naším cieľom nielen v čase 
MDD, ale i počas celého škol-
ského roka.

ZL

preto prirodzený patriotizmus za naciona-
lizmus. Vo svojom príhovore sa dotkol aj 
sviatku matiek, ktorého pripomenutie si za-
čalo kultúrnym programom o pár minúť ne-
skôr na druhej strane námestia: „Dovoľte mi 
preto ospravedlniť sa najmä všetkým tým 
mamám, ktorých život sa skončil v koncen-
tračných táboroch – boli medzi nimi aj oby-
vateľky nášho regiónu a možno aj nášho 

mu oddeleniu polície v Leopoldove a pani mesta, ďalej všetkým mamám, ktorým deti 
primátorke za poskytnutie náhľadu do záz- násilne vzala zákerná ideológia, ale aj tým 
namov kamerového systému. Dúfame, že mamám, ktorých deti ju prežili a mali by tu 
zlodejovi bude nový bicykel slúžiť, kým mu dnes svojou skúsenosťou svedčiť. O tom, 
ho niekto tiež nevymení... aký bol nacionalizmus a nacizmus, o tom, 

ZL ako Slovenský štát pristupoval naozaj ku 
všetkým svojim občanom, o tom, koľko zmr-Mamám sa prihovorili
začených životov po sebe nechal, i o tom, 
aké boli osudy jeho obyvateľov po štátom or-na námestí
ganizovanom vyvezení desiatok tisícov ľu-V nedeľu 13. mája sme si na Námestí sv. 
dí, nielen židov, ale napríklad aj Čechov, za Ignáca pripomenuli dva sviatky: o 15. hodi-
jeho hranice, často do koncentračných tábo-ne si vedenie mesta so spoluobčanmi spo-
rov, aj o tom, aký bol život tých, čo v nich menuli výročie ukončenie druhej svetovej 
boli utýraní, a tých, čo sa z nich vrátili“ do-vojny. Zástupca primátorky mesta vo svo-
dal Juraj Hladký. Priamo na námestí sa oslá-jom príhovore zdôraznil, že s prejavmi anti-
venkyniam prihovorila primátorka mesta semitizmu a nenávisti sa v rôznych podo-
Terézia Kavuliakovej. Po nej prišli vydare-bách stretávame aj dnes: „A ak sme si to ne-
ným kultúrnym programom mamám a bab-všimli, nie je to len preto, že ich prekryli iné 
kám zablahoželať deti z materskej a základ-kauzy a prešľapy vládnucich politikov, ale 
nej školy a každá mama i vystupujúce deti aj preto, že hrubá sila sa sofistikuje a zjem-
si z podujatia odniesli symbolické medovní-ňuje. Na jej podstate sa však nemení nič. 
kové srdce alebo sladkosť.Keď zosilnie, bude ešte radikálnejšia. 

ber-Dejiny sa totiž opakujú...“ Nezamieňajme si 

18
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plnila úlohy spojené zo zásahovou činnosťou.
Dobrovoľní hasiči počas prípravy získavajú výcvik od profesionálnych hasičov s využitím 
moderných trenažérov vo výcvikovom centre, ktoré je na európskej úrovni. Dobre vycviče-
ní dobrovoľní hasiči potom môžu úspešne zasahovať pri udalostiach rozsiahleho charakte-
ru, ako sú napr. povodne, lesné požiare, požiare v prírodnom prostredí, kalamity a pod. V 
priebehu výcvikového roka sa v priestoroch Výcvikového centra HaZZ Lešť plánujú vystrie-
dať stovky dobrovoľných hasičov, ktorí sú zaradení do kategórie A.
V piatok doobeda sme absolvovali úvodné školenie a poučenie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. Po obede sme začali s výcvikom. Prvé cvičenie bolo zamerané na vyhľa-
dávanie osôb v zadymených domoch. Cvičenie spočívalo v nájdení a zlikvidovaní zdroja 
požiaru v budovách a vo vyhľadaní zranených osôb. Hasiči v dýchacích prístrojoch prehľa-
dávali zadymené piestory, kde mali za úlohu vyhľadať a eliminovať zdroj požiaru (v tomto 
prípade zadymovače), nájsť zranené osoby a transportovať ich von z budovy. Hasiči pred 
budovou mali na starosti poskytnutie prvej pomoci zraneným a ochladzovanie priľahlej bu-
dovy, aby sa od tepla nevznietila.
Ďalšie cvičenie simulovalo pád vrtuľníka na pneuservis. Hasičské jednotky boli postupne 
volané k miestu nešťastia. Po uhasení požiaru nasledovalo prehľadávanie miesta nehody, vy-
hľadanie a transport ranených do hniezda záchrany, kde figurantom bola poskytnutá prvá 
pomoc.
V sobotu ráno cvičenie pokračovalo. Čakal na nás požiar automobilov. Požiare sme hasili 
tromi spôsobmi aby sme mali možnosť vidieť ich účinnosť. Hasili sme penou, vysokým tla-
kom vody a prúdom C. Potom sme si precvičili vystrihovanie a vyslobodzovanie raneného 
z auta a nakoniec sme sa školili v poskytovaní prvej pomoci a transporte raneného z miesta 
nešťastia.
Posledné cvičenie bola simulácia požiaru haly s kancelárskymi priestormi. V zadymenej ha-
le hasiči v dýchacích priestoroch prehľadávali objekt s cieľom nájsť a zlikvidovať zdroje po-
žiaru, vyhľadať ranených a transportovať ich z haly a označiť sudy s výbušnou látkou, ktoré 
následne iná skupina evakuovala von z objektu. Vonku ďalšie skupinu ochladzovali pri-
ľahlé budovy vodou a poskytovali prvú pomoc zraneným.
Hovorí sa, že kým je ťažšie na cvičisku, o to je ľahšie na bojisku. Zmyslom týchto cvičení je 
práve to, aby sme pri mimoriadnej udalosti dokázali profesionálne postupovať pri zásahu a 
dokázali poskytnúť adekvátnu pomoc. Pretože v takýchto situáciách ide neraz o sekundy a 
každé zaváhanie môže mať cenu života.

Text a foto Martin Vnučko, DHZ Leopoldov

V ostatnom období sme už informovali o tom, že dobrovoľní hasiči sa postupne profesiona-
lizujú. Znovuzrodenie dobrovoľného hasičstva na Slovensku sa iniciovalo kvôli efektivite. 
„Pred ôsmimi rokmi sme chceli na základe analýzy rozmiestnenia síl a prostriedkov zahustiť 
počet hasičských staníc na Slovensku. Teraz ich máme 116, ak by sme rozšírili našu sieť o 
dvadsať hasičských staníc, potrebovali by sme len na začiatok asi 200 miliónov na výstavbu 
staníc, prijatie hasičov, ich platy, výstroj a techniku. Preto sme sa rozhodli, že skúsime uro-
biť iný, efektívnejší krok, a skúsili sme rozhýbať Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR,“ vy-
svetľuje prezident hasičov Alexander Nejedlý. Podľa štatistík prezídia z 2900 obcí na 
Slovensku fungujú dobrovoľní hasiči vo viac ako polovici z nich. Pritom už na konci 19. sto-
ročia sa hasiči delili do troch kategórií: platení, dobrovoľní a povinní hasiči. A už vtedy sa 
hovorilo o tom, že pre obec sú najvýhodnejší tí dobrovoľní,“ povedal Ivan Chromek, šéf 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskobystrickom kraji.
Dobrovoľné hasičstvo sa začalo na našom území organizovať v 2. polovici 19. storočia, no 
až v roku 2014, teda po viac ako 150 rokoch existencie, dostalo zákon o dobrovoľnej po-
žiarnej ochrane. Vláda dnes dobrovoľné hasičské zbory podporuje technikou, autami a pro-
tipovodňovými vozíkmi.
Zbory sa v súčasnosti rozdeľujú podľa vybavenia a výcviku na kategórie A1, A, B, C, a D. 
Kategórie A1 a A sú  hasičské jednotky prvého nasadenia tam, keď nemajú profesionálni ha-
siči (HaZZ) dostatočné plošné pokrytie a nestihli by prísť na zásah včas. Do tejto kategórie 
patria aj leopoldovskí dobrovoľní hasiči. Kategórie B a C sú jednotky určené na podporu 
profesionálneho zboru – dopravujú vodu, tylovo zabezpečujú hasičské jednotky a vykoná-
vajú likvidačné práce. Od toho sa odvíja aj ich výbava a výcvik.
Dobrovoľné zbory obce sú financované z obecného, v našom prípade z mestského rozpoč-
tu. Štát obci prispieva podľa kategórie hasičského zboru čiastkou podľa ich zaradenia do 
konkétnej kategórie – A1 5000 eur, A 3000, B 2000 a  C 700 eur ročne.
Náš leopoldovský dobrovoľný hasičský zbor je zaradený do kategórie A a jeho činnosť fi-
nancuje aj mesto. Aby sme mali potrebné skúsenosti, musíme sa na svoje úlohy priebežne 
pripravovať. Preto sme sa v dňoch 31. mája až 2. júna spolu s našimi kolegami z DHZ 
Madunice, Dvorníky, Drahovce, Veľké Kostoľany a Vrbové zúčastnili na výcviku hasičských 
jednotiek vo výcvikovom centre HaZZ Lešť, kde sme pod vedením skúsených inštruktorov 
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Žiaci MTK Leopoldov sa stali víťazmi V. ligy sk. B a prevzali si pohár a medaily od zástup-
cov Oblastného futbalového zväzu Trnava. Úspech leopoldovského klubu prišla podporiť aj 
primátorka mesta Terézia Kavuliaková. Oslavám predchádzal posledný majstrovský zápas 
sezóny 2017/2018 na domácej pôde, kde sme privítali súpera OŠK Veselé a po góloch Šimo-
na Durdyho a Filipa Snohu zavŕšili svoju úspešnú sezónu víťazstvom 2:0.  
Niet pochýb o tom, že naši žiaci si tento úspech poriadne užili, na oslave nechýbalo oblie-
vanie trénera Ivana Hegedüša či detské šampanské. Úspech žiackej kategórie je o to 
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plnila úlohy spojené zo zásahovou činnosťou.
Dobrovoľní hasiči počas prípravy získavajú výcvik od profesionálnych hasičov s využitím 
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tu. Štát obci prispieva podľa kategórie hasičského zboru čiastkou podľa ich zaradenia do 
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Madunice, Dvorníky, Drahovce, Veľké Kostoľany a Vrbové zúčastnili na výcviku hasičských 
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významnejší, že po minulé roky v klube práve táto kategória absentovala. „Chalani sa spo-
znali prakticky tri týždne pred súťažou, niektorí prišli z prípravky, zvyšok hráčov bol roztrú-
sený v družstvách po okolitých obciach, pretože žiaci v Leopoldove neboli. Veľká vďaka pa-
trí aj Michalovi Pekarovičovi, ktorý posťahoval všetkých chlapcov späť do Leopoldova, spo-
jili sme ich s mladými hráčmi z prípravky a vytvoril sa veľmi dobrý kolektív. Musím sa 
priznať, že na začiatku sezóny som nedúfal v takýto úspech. No ukázalo sa u nás to, čo je v 
kolektívnych športoch najdôležitejšie, a to dobrá partia.“ Okrem dobrého kolektívu však tré-
ner vidí úspech aj  v niečom inom: „Už prvé zápasy naznačili, že chlapci strašne chcú vy-
hrávať a majú chuť do hry, čo je veľké plus, pretože vidím aj na iných družstvách, že tí hráči 
nemajú také chcenie ako naši chalani, ktorým chcem touto cestou aj poďakovať.“
Slová vďaky však tréner vyslovil aj iným smerom: „Okrem chalanov sa chcem poďakovať 
Petrovi Durdymu, vedúcemu mužstva, ktorý mi pomáha už 5 rokov a bol vedúcim mužstva 
aj pri prípravke. Rovnako aj fanúšikom, rodičom a mestu Leopoldov, ktoré finančne pomá-
ha futbalu v Leopoldove.“
Postup do IV. ligy však pre Leopoldov nebude jednoduchý, so žiackym družstvom sa rozlú-
čilo viacero hráčov, ktorí už nadobudli dorastenecký vek: „Do budúcej sezóny nám vypad-
ne celá stredová os, pretože títo hráči posilnia dorast, čo je mi na jednej strane ľúto, no zas 
viem, že do dorastu príde kvalita. Chalani sú urastení, neboja sa a hlavne majú chuť hrať. K 
nám prídu hráči z prípravky, ktorú veľmi dobre vedie Richard Slovák. Zo začiatku sa možno 
budeme trochu trápiť, pretože bude viditeľný vekový rozdiel medzi chlapcami, ale do súťa-
že nepôjdeme so strachom, verím, že chlapci sa do súťaže postupne zapracujú.“
Leopoldovský klub má dobrú mládežnícku základňu, ktorá sa rok čo rok rozrastá a Ivan 
Hegedüš dodal, že je pyšný na to, ako klub vychováva dostatok vlastnej mládeže. 
Dôkazom je aj Šimon Durdý, ktorý počas sezóny nielenže nastrieľal 43 gólov, ale stal sa sú-
časťou Výberov ObFZ Trnava, kde reprezentoval nie iba leopoldovský klub. Od budúcej se-
zóny už ale nebude pokračovať v MTK Leopoldov, jeho cesty povedú do Spartaka Trnavy. 
„Je mi ľúto, že odchádza náš najlepší strelec a hráč, ale zároveň som aj šťastný, že sa posú-
va vyššie a vyskúša si niečo nové. Držím mu palce!“ 
Toto je výsledok práce nielen Ivana Hegedüša, ale aj Richarda Slováka, ktorý v klube pracu-
je tiež s mládežou: „Či už som to ja alebo Richard Slovák v prípravke, učíme deti hlavne to, 
aby mali radosť z futbalu, aby futbal nebol len o odkopávaní lopty, ale aby si prihrávali, boli 
pri prihrávkach sebavedomí a aby sa hral pekný futbal, pretože môžete vyhrať 5:0, ale nie je 
z toho zápasu taký pôžitok, ako keď sa vyhrá 2:0, ale chalani do toho dajú všetko a ich her-
ný prejav má hlavu aj pätu,“ dodal Hegedüš.

P.č.

 
Klub

 
Z V R P Skóre Body

1.
 

MTK Leopoldov
 

22 20 2 0 131:18 62

2. ŠK 2011 22 18 3 1 129:10 57

3. TJ Družstevník Pastuchov  22 16 1 5 81:32 49

4.
 

TJ Družstevník Chtelnica
 

22 15 1 5 84:25 46

5.

 
ŠK Dvorníky

 
22 11 2 9 60:31 35

6. TJ Sokolovce 22 9 3 10 40:49 30

7. OŠK Prašník 22 8 2 9 42:44 26

8. OŠK Veselé 22 6 2 14 52:98 20

9. PFK Piešťany B 22 5 3 14 42:73 18

10. TJ Slovan Veľké Orvište 22 4 5 13 32:74 17

11. TJ Bojničky 22 2 1 19 8:162 7

12. OTJ Banka 22 1 3 18 15:118 6
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Prípravka MTK Leopoldov
Naši najmenší hráči pod vedením Richarda Slováka dosahovali počas sezóny dobré výsled-
ky, za čo si vyslúžili krásne 7. miesto. V úvodných kolách sa hráči v súťaži trochu oťukávali 
a v hre bola vidieť aj neistota, tá sa však s pribúdajúcimi kolami strácala. Posledné dva zápa-
sy súťažného ročníka si prípravka zaručene užila. V predposlednom kole remizovala s 
Koplotovcami, strelcom nášho jediného gólu sa stal Richard Gergič. Prípravka ukončila se-
zónu krásnou výhrou s ešte krajším výkonom. V poslednom kole zdolala Veľké Orvište 8:5 
(góly: Richard Gergič, Filip Holik, Jakub Opeta, Michael Svoboda, Anton Karaba, Sofia 
Halásová, Michal Kaiser 2x).  Ďakujeme za krásnu sezónu a tešíme sa na tú ďalšiu.
Sezónu zhodnotil aj tréner Richard Slovák: „Potešilo ma, že hráčov v príprave bolo veľmi 
veľa. Na tréningy chodili poctivo a to sa odrazilo v jarnej časti na zápasoch, v ktorých výko-
ny boli výborné. S progresom hráčov som bol veľmi spokojný, dúfam, že na dobrú prácu 
nadviažeme aj v nasledujúcej sezóne. Na tabuľkové výsledky sa nepozeráme.“
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5 1 713:17 41
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OŠK Šúrovce

 

18

 

11

 

3 4 52:19 36

3.

 

TJ Madunice

 

18

 

11

 

2 5 63:25 35

4.

 

ŠK Dvorníky

 

18

 

10

 

1 7 45:37 31

5.

 

TJ Slovan Červeník

 

18

 

9

 

3 6 45:35 30

6.

 

FK Šulekovo

 

18

 

8

 

5 5 47:20 29

7. MTK Leopoldov 18 5 2 11 31:50 17

8. OFK Kľačany 18 3 6 9 25:27 15

9. TJ Slovan Koplotovce 18 3 2 13 25:70 11

10. TJ Slovan V. Orvište 18 3 1 14 17:121 10

Dorast Leopoldov-Č erveníkDorast Leopoldov-Č erveník
Dorast si počas sezóny viedol lepšie ako v predchádzajúcim ročníku. Pod lepší herný pre-
jav sa podpísala nielen dlhšia zohratosť chalanov, ale aj dobrá práca Ivana Blaška. Napriek 
tomu tréner nebol spokojný najmä s tréningovou časťou, pretože účasť na tréningoch bola 
slabá. Dorast ukončil sezónu pomerne dobre a v posledných troch kolách zbieral body. 
Najskôr si vybojovali tri body v zápase s Kľačanmi, ktoré sa nachádzajú na dne tabuľky. Po 
góloch Matúša Šantavého, Jozefa Pekaroviča a Tomáša Žemlu sme zvíťazili 2:7. Hviezdou 
zápasu sa stal Tomáš Žemla, ktorý piatimi krásnymi gólmi k tomuto víťazstvu dopomohol. V 
predposlednom kole nasledovala remíza s Vrbovým. Od 36. minúty sme viedli vďaka pres-
nému Lukášovi Gabrhelovi, no hostia v druhom polčase vyrovnali na 1:1. V poslednom ko-
le sme si pripísali bod v zápase s Dolným Trhovišťom, opäť vďaka gólu Tomáša Žemlu. 
Dorastenci tak v konečnej tabuľke obsadili 7. miesto, čo je stred tabuľky. O budúcnosti spo-
jeného dorastu Červeník-Leopoldov sa bude v oboch kluboch rozhodovať v nasledujúcich 
týždňoch.
Sezónu zhodnotil aj tréner Ivan Blaško: „V jarnej príprave nám začali problémy s dochádz-
kou na tréningy a nastali aj nejaké zranenia hráčov zo základnej zostavy. Od toho sa odví-
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významnejší, že po minulé roky v klube práve táto kategória absentovala. „Chalani sa spo-
znali prakticky tri týždne pred súťažou, niektorí prišli z prípravky, zvyšok hráčov bol roztrú-
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trí aj Michalovi Pekarovičovi, ktorý posťahoval všetkých chlapcov späť do Leopoldova, spo-
jili sme ich s mladými hráčmi z prípravky a vytvoril sa veľmi dobrý kolektív. Musím sa 
priznať, že na začiatku sezóny som nedúfal v takýto úspech. No ukázalo sa u nás to, čo je v 
kolektívnych športoch najdôležitejšie, a to dobrá partia.“ Okrem dobrého kolektívu však tré-
ner vidí úspech aj  v niečom inom: „Už prvé zápasy naznačili, že chlapci strašne chcú vy-
hrávať a majú chuť do hry, čo je veľké plus, pretože vidím aj na iných družstvách, že tí hráči 
nemajú také chcenie ako naši chalani, ktorým chcem touto cestou aj poďakovať.“
Slová vďaky však tréner vyslovil aj iným smerom: „Okrem chalanov sa chcem poďakovať 
Petrovi Durdymu, vedúcemu mužstva, ktorý mi pomáha už 5 rokov a bol vedúcim mužstva 
aj pri prípravke. Rovnako aj fanúšikom, rodičom a mestu Leopoldov, ktoré finančne pomá-
ha futbalu v Leopoldove.“
Postup do IV. ligy však pre Leopoldov nebude jednoduchý, so žiackym družstvom sa rozlú-
čilo viacero hráčov, ktorí už nadobudli dorastenecký vek: „Do budúcej sezóny nám vypad-
ne celá stredová os, pretože títo hráči posilnia dorast, čo je mi na jednej strane ľúto, no zas 
viem, že do dorastu príde kvalita. Chalani sú urastení, neboja sa a hlavne majú chuť hrať. K 
nám prídu hráči z prípravky, ktorú veľmi dobre vedie Richard Slovák. Zo začiatku sa možno 
budeme trochu trápiť, pretože bude viditeľný vekový rozdiel medzi chlapcami, ale do súťa-
že nepôjdeme so strachom, verím, že chlapci sa do súťaže postupne zapracujú.“
Leopoldovský klub má dobrú mládežnícku základňu, ktorá sa rok čo rok rozrastá a Ivan 
Hegedüš dodal, že je pyšný na to, ako klub vychováva dostatok vlastnej mládeže. 
Dôkazom je aj Šimon Durdý, ktorý počas sezóny nielenže nastrieľal 43 gólov, ale stal sa sú-
časťou Výberov ObFZ Trnava, kde reprezentoval nie iba leopoldovský klub. Od budúcej se-
zóny už ale nebude pokračovať v MTK Leopoldov, jeho cesty povedú do Spartaka Trnavy. 
„Je mi ľúto, že odchádza náš najlepší strelec a hráč, ale zároveň som aj šťastný, že sa posú-
va vyššie a vyskúša si niečo nové. Držím mu palce!“ 
Toto je výsledok práce nielen Ivana Hegedüša, ale aj Richarda Slováka, ktorý v klube pracu-
je tiež s mládežou: „Či už som to ja alebo Richard Slovák v prípravke, učíme deti hlavne to, 
aby mali radosť z futbalu, aby futbal nebol len o odkopávaní lopty, ale aby si prihrávali, boli 
pri prihrávkach sebavedomí a aby sa hral pekný futbal, pretože môžete vyhrať 5:0, ale nie je 
z toho zápasu taký pôžitok, ako keď sa vyhrá 2:0, ale chalani do toho dajú všetko a ich her-
ný prejav má hlavu aj pätu,“ dodal Hegedüš.

P.č.

 
Klub

 
Z V R P Skóre Body

1.
 

MTK Leopoldov
 

22 20 2 0 131:18 62

2. ŠK 2011 22 18 3 1 129:10 57

3. TJ Družstevník Pastuchov  22 16 1 5 81:32 49

4.
 

TJ Družstevník Chtelnica
 

22 15 1 5 84:25 46

5.

 
ŠK Dvorníky

 
22 11 2 9 60:31 35

6. TJ Sokolovce 22 9 3 10 40:49 30

7. OŠK Prašník 22 8 2 9 42:44 26

8. OŠK Veselé 22 6 2 14 52:98 20

9. PFK Piešťany B 22 5 3 14 42:73 18

10. TJ Slovan Veľké Orvište 22 4 5 13 32:74 17

11. TJ Bojničky 22 2 1 19 8:162 7

12. OTJ Banka 22 1 3 18 15:118 6

Ako sa prezentovali ď alš ie leopoldovské 
muž stvá?

Prípravka MTK Leopoldov

Ako sa prezentovali ď alš ie leopoldovské 
muž stvá?

Prípravka MTK Leopoldov
Naši najmenší hráči pod vedením Richarda Slováka dosahovali počas sezóny dobré výsled-
ky, za čo si vyslúžili krásne 7. miesto. V úvodných kolách sa hráči v súťaži trochu oťukávali 
a v hre bola vidieť aj neistota, tá sa však s pribúdajúcimi kolami strácala. Posledné dva zápa-
sy súťažného ročníka si prípravka zaručene užila. V predposlednom kole remizovala s 
Koplotovcami, strelcom nášho jediného gólu sa stal Richard Gergič. Prípravka ukončila se-
zónu krásnou výhrou s ešte krajším výkonom. V poslednom kole zdolala Veľké Orvište 8:5 
(góly: Richard Gergič, Filip Holik, Jakub Opeta, Michael Svoboda, Anton Karaba, Sofia 
Halásová, Michal Kaiser 2x).  Ďakujeme za krásnu sezónu a tešíme sa na tú ďalšiu.
Sezónu zhodnotil aj tréner Richard Slovák: „Potešilo ma, že hráčov v príprave bolo veľmi 
veľa. Na tréningy chodili poctivo a to sa odrazilo v jarnej časti na zápasoch, v ktorých výko-
ny boli výborné. S progresom hráčov som bol veľmi spokojný, dúfam, že na dobrú prácu 
nadviažeme aj v nasledujúcej sezóne. Na tabuľkové výsledky sa nepozeráme.“

P.č.  Klub  Z  V  R P Skóre Body

1.

 
TJ Družstevník Trakovice

 
18

 
12

 
5 1 713:17 41

2.

 

OŠK Šúrovce

 

18

 

11

 

3 4 52:19 36

3.

 

TJ Madunice

 

18

 

11

 

2 5 63:25 35

4.

 

ŠK Dvorníky

 

18

 

10

 

1 7 45:37 31

5.

 

TJ Slovan Červeník

 

18

 

9

 

3 6 45:35 30

6.

 

FK Šulekovo

 

18

 

8

 

5 5 47:20 29

7. MTK Leopoldov 18 5 2 11 31:50 17

8. OFK Kľačany 18 3 6 9 25:27 15

9. TJ Slovan Koplotovce 18 3 2 13 25:70 11

10. TJ Slovan V. Orvište 18 3 1 14 17:121 10

Dorast Leopoldov-Č erveníkDorast Leopoldov-Č erveník
Dorast si počas sezóny viedol lepšie ako v predchádzajúcim ročníku. Pod lepší herný pre-
jav sa podpísala nielen dlhšia zohratosť chalanov, ale aj dobrá práca Ivana Blaška. Napriek 
tomu tréner nebol spokojný najmä s tréningovou časťou, pretože účasť na tréningoch bola 
slabá. Dorast ukončil sezónu pomerne dobre a v posledných troch kolách zbieral body. 
Najskôr si vybojovali tri body v zápase s Kľačanmi, ktoré sa nachádzajú na dne tabuľky. Po 
góloch Matúša Šantavého, Jozefa Pekaroviča a Tomáša Žemlu sme zvíťazili 2:7. Hviezdou 
zápasu sa stal Tomáš Žemla, ktorý piatimi krásnymi gólmi k tomuto víťazstvu dopomohol. V 
predposlednom kole nasledovala remíza s Vrbovým. Od 36. minúty sme viedli vďaka pres-
nému Lukášovi Gabrhelovi, no hostia v druhom polčase vyrovnali na 1:1. V poslednom ko-
le sme si pripísali bod v zápase s Dolným Trhovišťom, opäť vďaka gólu Tomáša Žemlu. 
Dorastenci tak v konečnej tabuľke obsadili 7. miesto, čo je stred tabuľky. O budúcnosti spo-
jeného dorastu Červeník-Leopoldov sa bude v oboch kluboch rozhodovať v nasledujúcich 
týždňoch.
Sezónu zhodnotil aj tréner Ivan Blaško: „V jarnej príprave nám začali problémy s dochádz-
kou na tréningy a nastali aj nejaké zranenia hráčov zo základnej zostavy. Od toho sa odví-
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jala celá jarná časť. Niektoré zápasy boli na veľmi dobrej úrovni, niektoré zase katastrofál-
ne. Z mojej strany je však sklamanie s jarnou časťou. Mali sme určite na viac. Musím však 
vyzdvihnúť tých chlapcov, ktorí na tréningy a zápasy chodil pravidelne. Dá sa na nich sta-
vať s vhodným doplnením mužstva.“

P.č.  Klub  Z  V R P Skóre Body

1.

 
TJ Slovan Ostrov

 
20

 
18 1 1 93:21 55

2.

 

OFK Drahovce

 

20

 

15 1 4 75:35 46

3.

 

TJ Družstevník V. Kostoľany

 

20

 

13 3 4 77:33 42

4.

 

TJ Družstevník Dolný Lopašov

 

20

 

11 2 7 77:47 35

5.

 

TJ Bojničky

 

20

 

9 3 8 53:55 30

6.

 

TJ Klas Dolné Trhovište

 

20

 

8 4 8 41:44 28

7. Červeník-Leopoldov 20 7 5 8 44:45 26

8. OŠK Veselé 20 6 3 11 23:38 21

9. MFK Vrbové 20 5 5 10 34:61 20

10. OFK Kľačany 20 2 1 17 27:90 7

11. ŠK Dvorníky 20 1 2 17 23:98 5

Muž i MTK LeopoldovMuž i MTK Leopoldov
Muži MTK Leopoldov nemali práve najlepšiu sezónu, čo sa odvíjalo aj od katastrofálneho 
nástupu v úvodných kolách, v ktorých sme inkasovali vysoké prehry. Na konci jesene sa mu-
ži postupne otriasli a pozbierali potrebné body. Jar bola premenlivá, výhru vystriedala často 
zbytočná prehra. Koniec sezóny dal mužom zabrať rovnako ako začiatok, dohrávky kôl bo-
li nahustené počas týždňa, medzi majstrovskými stretnutiami. Prinášame vám sumár po-
sledných kôl. 
30. kolo: MTK Leopoldov – ŠK Cífer 1929 4:4 (0:2)
V 31. kole mali muži MTK Leopoldov voľno.
32. kolo: MTK Leopoldov – OŠK Križovany nad Dudváhom 6:0 (3:0)
33. kolo: OFK Drahovce – MTK Leopoldov 2:0 (1:0)
34. kolo: MTK Leopoldov – FK Bestrent Horná Krupá 2:3 (2:0)

Pár slov trénera Richarda Slováka o sezóne: „Sezóna sa začala veľmi zle, mali sme zrane-
ných veľa hráčov, kvôli čomu sme museli „lepiť“ základnú zostavu. Po ich uzdravení sa po-
stupne upravil výkon aj výsledky. Na jar boli výkony striedavé, často sme si neboli v zápa-
soch istí a náš herný prejav nebol taký, ako by som si predstavoval. Určite máme na viac, 
bohužiaľ, so sezónou nie som spokojný.“ 

Pripravila Martina Radošovská.

P.č.

 
Klub

 
Z

 
V R P Skóre Body

1.

 

FK Bestrent Horná Krupá

 

30

 

23 5 2 88:14 74

2.

 

TJ Družstevník Zvončín

 

30

 

20 6 4 87:46 66

3.

 

TJ Družstevník Voderady

 

30

 

17 8 5 73:50 59

4.

 

OŠK Zavar

 

30

 

18 4 8 84:50 58

5.

 

TJ Družstevník Špačince

 

30

 

17 6 7 86:59 57

6.

 

TJ Družstevník Siladice

 

30

 

16 4 10 100:63 52

7.

 

OFK Majcichov

 

30

 

13 7 10 56:49 46

8.

 

TJ Slovan Červeník

 

30

 

11 8 11 87:72 41

9. OFK Drahovce 30 11 3 16 49:63 36

10. ŠK Cífer 1929 30 10 4 16 49:71 34

11. MTK Leopoldov 30 10 4 16 49:81 34

12. OŠK Dolná Krupá 30 9 5 16 57:79 32

13. FK Krakovany 30 8 6 16 47:63 30

14. SK Slávia Zeleneč 30 8 2 20 43:81 26

15. TJ Družstevník Dechtice 30 6 2 22 50:100 20

17. OŠK Križovany nad Dudváhom 30 4 4 22 34:98 16

Na ť ahu je prvoligový š achista z Nádraž nej uliceNa ť ahu je prvoligový š achista z Nádraž nej ulice
Do nášho malého mesta sa prisťahoval z Trnavy pred pät-
nástimi rokmi, ale zdá sa, že sa o niekoľko mesiacov z ro-
dinných dôvodov aj odsťahuje. Marián Miklaš sa narodil 
presne na Silvestra (* 31. 12. 1954 v Handlovej). Súťažne 
začal hrať šach za Baník Prievidzu. Vyštudoval teoretickú 
kybernetiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a 
pracoval ako programátor či databázový administrátor. Ešte 
na rozlúčku s Leopoldovom poskytol pre našu šachovú 
rubriku interview, v ktorom vyslovil svoj názor na kráľovskú 
hru a prečo sa rozhodol jej obetovať veľkú časť svojho 
pestrého života.
Kto vás naučil hrať šach a koľko ste mali vtedy rokov?
Šach ma naučil hrať otec, keď som mal asi sedem rokov, ale 
to som vtedy vedel iba ťahať figúrkami. Šachu som sa začal 
viacej venovať až na gymnáziu, kde som mal spolužiaka, 
ktorý patril medzi popredných slovenských juniorov a pra-
videlne ma porážal, čo som ťažko znášal. Zohnal som si ša-
chové knihy a výsledky sa vyrovnali. V tej dobe prebiehal známy zápas o majstra sveta 
Spasskij vs. Fischer. V novinách bola venovaná tejto udalosti dovtedy nevídaná pozornosť. 
To tiež podporilo moje rozhodnutie venovať sa intenzívnejšie kráľovskej hre.
Čím vás priťahuje kráľovská hra?
Rád premýšľam, analyzujem a riešim problémy. Radosť je väčšia, keď sa mi to podarí lepšie 
ako súperovi.
Ktoré svoje šachové úspechy považujete za najdôležitejšie?
Za svoj najväčší úspech považujem môj prvý turnaj v živote, Majstrovstvá okresu Prievidza, 
kde som ako neznámy hráč vyhral všetky partie. Na Stredoškolských hrách v Martine som 
skončil na štvrtej priečke v jednotlivcoch, na akademických majstrovstvách Slovenska sa mi 
tiež ušla zemiaková medaila. Dvakrát som bol členom družstva, ktoré sa stalo majstrom 
Slovenska: jedenkrát za Prievidzu a druhýkrát za Trnavu.
Riešili ste niekedy šachové problémy z novín a časopisov?
Keď vidím šachový problém snažím sa ho vyriešiť, ale nemám veľkú trpezlivosť. Rozdiel me-
dzi praktickým a kompozičným šachom je veľký asi ako medzi plávaním a vodným pólom. 
Používajú ten istý bazén, ale je to niečo celkom iné.
Hrali ste niekedy šach aj korešpondenčne?
Hral som korešpondenčne - klasicky s pomocou korešpondenčných lístkov, ale aj v 
„počítačovej“ ére. Dokonca ma bavilo analyzovať s počítačom, postrkávať ho do variantov, 
ktoré on nepovažuje za najlepšie a rozhodovať sa ako ďalej pokračovať v partii. Prestal som 
s tým, lebo je to časovo veľmi náročné a môj počítač bol nedostatočný na lepší výsledok.
Aký je váš názor na zavádzanie šachu do škôl ako povinný alebo nepovinný predmet?
Som za to, aby to bol nepovinný predmet. Keby to bol povinný predmet, u žiakov, ktorí ne-
majú vzťah k šachu,  by to mohlo vzbudiť odpor k šachu.
Aký význam majú šachové rubriky v lokálnej tlači na popularizáciu šachu medzi obyvateľ-
stvom?
Každá popularizácia šachu je dobrá; možno niekoho pritiahne túžba venovať sa kráľovskej 
hre a ľudia, ktorým je šach ľahostajný, aspoň vedia, že  šach žije a šach je pre niekoho zau-
jímavý.

 



24 25

jala celá jarná časť. Niektoré zápasy boli na veľmi dobrej úrovni, niektoré zase katastrofál-
ne. Z mojej strany je však sklamanie s jarnou časťou. Mali sme určite na viac. Musím však 
vyzdvihnúť tých chlapcov, ktorí na tréningy a zápasy chodil pravidelne. Dá sa na nich sta-
vať s vhodným doplnením mužstva.“

P.č.  Klub  Z  V R P Skóre Body

1.

 
TJ Slovan Ostrov

 
20

 
18 1 1 93:21 55

2.

 

OFK Drahovce

 

20

 

15 1 4 75:35 46

3.

 

TJ Družstevník V. Kostoľany

 

20

 

13 3 4 77:33 42

4.

 

TJ Družstevník Dolný Lopašov

 

20

 

11 2 7 77:47 35

5.

 

TJ Bojničky

 

20

 

9 3 8 53:55 30

6.

 

TJ Klas Dolné Trhovište

 

20

 

8 4 8 41:44 28

7. Červeník-Leopoldov 20 7 5 8 44:45 26

8. OŠK Veselé 20 6 3 11 23:38 21

9. MFK Vrbové 20 5 5 10 34:61 20

10. OFK Kľačany 20 2 1 17 27:90 7

11. ŠK Dvorníky 20 1 2 17 23:98 5

Muž i MTK LeopoldovMuž i MTK Leopoldov
Muži MTK Leopoldov nemali práve najlepšiu sezónu, čo sa odvíjalo aj od katastrofálneho 
nástupu v úvodných kolách, v ktorých sme inkasovali vysoké prehry. Na konci jesene sa mu-
ži postupne otriasli a pozbierali potrebné body. Jar bola premenlivá, výhru vystriedala často 
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na rozlúčku s Leopoldovom poskytol pre našu šachovú 
rubriku interview, v ktorom vyslovil svoj názor na kráľovskú 
hru a prečo sa rozhodol jej obetovať veľkú časť svojho 
pestrého života.
Kto vás naučil hrať šach a koľko ste mali vtedy rokov?
Šach ma naučil hrať otec, keď som mal asi sedem rokov, ale 
to som vtedy vedel iba ťahať figúrkami. Šachu som sa začal 
viacej venovať až na gymnáziu, kde som mal spolužiaka, 
ktorý patril medzi popredných slovenských juniorov a pra-
videlne ma porážal, čo som ťažko znášal. Zohnal som si ša-
chové knihy a výsledky sa vyrovnali. V tej dobe prebiehal známy zápas o majstra sveta 
Spasskij vs. Fischer. V novinách bola venovaná tejto udalosti dovtedy nevídaná pozornosť. 
To tiež podporilo moje rozhodnutie venovať sa intenzívnejšie kráľovskej hre.
Čím vás priťahuje kráľovská hra?
Rád premýšľam, analyzujem a riešim problémy. Radosť je väčšia, keď sa mi to podarí lepšie 
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Slovenska: jedenkrát za Prievidzu a druhýkrát za Trnavu.
Riešili ste niekedy šachové problémy z novín a časopisov?
Keď vidím šachový problém snažím sa ho vyriešiť, ale nemám veľkú trpezlivosť. Rozdiel me-
dzi praktickým a kompozičným šachom je veľký asi ako medzi plávaním a vodným pólom. 
Používajú ten istý bazén, ale je to niečo celkom iné.
Hrali ste niekedy šach aj korešpondenčne?
Hral som korešpondenčne - klasicky s pomocou korešpondenčných lístkov, ale aj v 
„počítačovej“ ére. Dokonca ma bavilo analyzovať s počítačom, postrkávať ho do variantov, 
ktoré on nepovažuje za najlepšie a rozhodovať sa ako ďalej pokračovať v partii. Prestal som 
s tým, lebo je to časovo veľmi náročné a môj počítač bol nedostatočný na lepší výsledok.
Aký je váš názor na zavádzanie šachu do škôl ako povinný alebo nepovinný predmet?
Som za to, aby to bol nepovinný predmet. Keby to bol povinný predmet, u žiakov, ktorí ne-
majú vzťah k šachu,  by to mohlo vzbudiť odpor k šachu.
Aký význam majú šachové rubriky v lokálnej tlači na popularizáciu šachu medzi obyvateľ-
stvom?
Každá popularizácia šachu je dobrá; možno niekoho pritiahne túžba venovať sa kráľovskej 
hre a ľudia, ktorým je šach ľahostajný, aspoň vedia, že  šach žije a šach je pre niekoho zau-
jímavý.
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Ako ste spokojný so šachovou rubrikou v našom dvojmesačníku?
Rubrika sa mi páči, hoci niekedy sú skladby náročné a občas som neúspešný v ich riešení. 
Je to dané tým, že nemám dostatočnú trpezlivosť na riešenie šachových problémov.
Koľko voľného času denne venujete pre šach? Za aké šachové kluby hráte v súčasnosti?
Od 1.1.2017 som na dôchodku; snažím sa šachu venovať aspoň dve hodiny denne. 
Pozerám „online“ turnaje na internete, trochu študujem teóriu. Keď som bol zamestnaný, ve-
noval som sa hlavne príprave na súperov pred ligovým stretnutím. V súčasnosti hrám 1. ligu 
za Trnavu a 2. ligu za Banskú Bystricu, kam sa v dohľadnej dobe presťahujem.
Aké sú vaše šachové plány do budúcnosti?
Rád by som hral viac turnajov, lebo počas zamestnania som bol limitovaný dovolenkou. 
Najbližšie budem hrať na Majstrovstvách Slovenska seniorov.

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik

Skladba č. 39
Juraj Brabec

Ľud 1963

Mat 3. ťahom (8 - 7)

Autorom trojťažky na diagrame je popredný slovenský šachový skladateľ a súčasne aj 
náš riešiteľ Juraj Brabec, ktorý oslávil koncom mája svoje 80. narodeniny (* 26. 5. 
1938). Narodil sa v Trenčíne, ale od r. 1956 býva v Bratislave. Svoju úspešnú skladateľ-
skú kariéru začal v denníku Práca 14. augusta 1957. Celkovo uverejnil viac ako 300 
skladieb a získal viac ako 224 vyznamenaní z toho 123 cien. Titul medzinárodného 
majstra získal v r. 1996. V Albumoch FIDE 1914 - 2012 dosiahol 35,95 bodu. Venoval 
sa najmä novostrategickým dvojťažkám či už ortodoxným alebo s rozličnými exoprvka-
mi. V ukážke na diagrame z jeho bohatej kompozičnej tvorby je spracovaná kolotočová 
zámena druhých a tretích ťahov bieleho: AB-
BC-CA. Skladba bola odmenená 1.  
Pochvalnou zmienkou v súťaži denníka Ľud. 
Nevyhýbal sa ani publikačnej činnosti, pripra-
voval kompozičné rubriky vo viacerých časo-
pisoch, prednášal na školeniach trénerov a roz-
hodcov kompozičného šachu, rozhodoval via-
cero skladateľských súťaží doma i v zahraničí. 
Medzinárodným rozhodcom FIDE pre kompo-
zičný šach je od r. 1971. Biely začne a dá mat 
najneskôr tretím ťahom! K životnému jubileu 
želáme Jurajovi pevné zdravie, veľa šťastia pri 
komponovaní šachových skladieb a nech ešte 
dlho zostane medzi nami!
Slovenská organizácia kompozičného šachu 
(SOKŠ) vypísala pri príležitosti 80. narodenín 
Juraja Brabca medzinárodnú skladateľskú sú-
ťaž na novostrategické dvojťažky, v ktorých je 
použitý aspoň jeden tzv. „krivý cvrček“. „Kriví cvrčkovia“ sa od obyčajných cvrčkov lí-
šia tým, že nad prekážkou menia smer svojho doskoku, a to: los (moose) o 45°, orol (e-
agle) o 90°, vrabec (sparrow) o 135° a škrečok (hamster) o 180°. Použitie ďalších exoprv-
kov je dovolené; rozhodcom je jubilant. Skladby posielajte elektronickou poštou na 
adresu usporiadateľa Juraja Lörinca: juraj.lorinc@gmail.com najneskôr do 31.12.2018.
Riešenie trojťažky pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ

Šachové okienko

v Leopoldove do 10. augusta 2018.  Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmene-
ný. Ako výherca za správne vyriešenie skladby č. 38 bol vyžrebovaný Juraj Brabec z 
Bratislavy.
Riešenie skladby č. 38 (Svítek): 1.V:f4? t. 1. - Kf6, e:d6, Se4, S:d3+, S:g6, e:d5 2.V:e6, 
Dd4, Jc4, Jb:d3, Jc4, V:f5 mat, 1. - g:h3! Rieši 1.J:f4! t. Po rovnakých obranách nasledu-
jú maty: 2.Dd4, Jc4, V:e6, Jf:d3, J:g6, V:d5 X.
Naši riešitelia nám napísali:
Skladba uverejnená v Šachovom okienku č. 38 má tento obsah:
1.V:f4? tempo, 
1...Kf6 2.Vd:e6# A, 1...e:d6 2.Dd4# B, 1...Se4 2.Jbc4# C,
1...J:d3+ 2.Jb:d3#, 1...e:d5 2.V:f5#, 1...S:g6 2.Jbc4#, 1...g:h3!,
1.J:f4! tempo,
1...Kf6 2.Dd4# B, 1...e:d6 2.Jbc4# C, 1...Se4 2.Vd:e6# A, 
1...J:d3+ 2.Jf:d3#, 1...e:d5 2.V:d5#, 1...S:g6 2.J:g6#.
°
Po prvých troch obranách cyklická zámena troch matov, po ďalších troch jednoduchá 
zámena troch matov. Pravda, s tým, že mat 2.Jbc4 vychádza vo zvodnosti po dvoch rôz-
nych obranách. Hrubé vyvrátenie zvodnosti 1...g:h3 sa dá odstrániť nahradením biele-
ho pešiaka g3 čiernym a preložením jazdca h3 na g2. Potom by riešením bolo 1.V:f4! a 
zvodnosťou 1.J:f4? s jemným vyvrátením 1...g2! (Juraj Brabec, Bratislava)

(GK)

Vážení spoluobčania. Vzhľadom na to, že 25. mája 
2018 vstúpilo do platnosti európske nariadenie 
GDPR o ochrane osobných údajov, bez písomného 
súhlasu dotknutých osôb nie je možné zverejňovať 
ich osobné údaje. Hoci naša kronika bola najmä 
medzi staršími obyvateľmi veľmi obľúbená, 
spomínané nariadenie nám prakticky znemožnilo 
ďalej ju pripravovať pre čitateľov a publikovať, preto, 
počnúc od tohto čísla, ju už zverejňovať nebudeme 
môcť. Ďakujeme Vám za pochopenie.
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Ako ste spokojný so šachovou rubrikou v našom dvojmesačníku?
Rubrika sa mi páči, hoci niekedy sú skladby náročné a občas som neúspešný v ich riešení. 
Je to dané tým, že nemám dostatočnú trpezlivosť na riešenie šachových problémov.
Koľko voľného času denne venujete pre šach? Za aké šachové kluby hráte v súčasnosti?
Od 1.1.2017 som na dôchodku; snažím sa šachu venovať aspoň dve hodiny denne. 
Pozerám „online“ turnaje na internete, trochu študujem teóriu. Keď som bol zamestnaný, ve-
noval som sa hlavne príprave na súperov pred ligovým stretnutím. V súčasnosti hrám 1. ligu 
za Trnavu a 2. ligu za Banskú Bystricu, kam sa v dohľadnej dobe presťahujem.
Aké sú vaše šachové plány do budúcnosti?
Rád by som hral viac turnajov, lebo počas zamestnania som bol limitovaný dovolenkou. 
Najbližšie budem hrať na Majstrovstvách Slovenska seniorov.

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik

Skladba č. 39
Juraj Brabec

Ľud 1963

Mat 3. ťahom (8 - 7)

Autorom trojťažky na diagrame je popredný slovenský šachový skladateľ a súčasne aj 
náš riešiteľ Juraj Brabec, ktorý oslávil koncom mája svoje 80. narodeniny (* 26. 5. 
1938). Narodil sa v Trenčíne, ale od r. 1956 býva v Bratislave. Svoju úspešnú skladateľ-
skú kariéru začal v denníku Práca 14. augusta 1957. Celkovo uverejnil viac ako 300 
skladieb a získal viac ako 224 vyznamenaní z toho 123 cien. Titul medzinárodného 
majstra získal v r. 1996. V Albumoch FIDE 1914 - 2012 dosiahol 35,95 bodu. Venoval 
sa najmä novostrategickým dvojťažkám či už ortodoxným alebo s rozličnými exoprvka-
mi. V ukážke na diagrame z jeho bohatej kompozičnej tvorby je spracovaná kolotočová 
zámena druhých a tretích ťahov bieleho: AB-
BC-CA. Skladba bola odmenená 1.  
Pochvalnou zmienkou v súťaži denníka Ľud. 
Nevyhýbal sa ani publikačnej činnosti, pripra-
voval kompozičné rubriky vo viacerých časo-
pisoch, prednášal na školeniach trénerov a roz-
hodcov kompozičného šachu, rozhodoval via-
cero skladateľských súťaží doma i v zahraničí. 
Medzinárodným rozhodcom FIDE pre kompo-
zičný šach je od r. 1971. Biely začne a dá mat 
najneskôr tretím ťahom! K životnému jubileu 
želáme Jurajovi pevné zdravie, veľa šťastia pri 
komponovaní šachových skladieb a nech ešte 
dlho zostane medzi nami!
Slovenská organizácia kompozičného šachu 
(SOKŠ) vypísala pri príležitosti 80. narodenín 
Juraja Brabca medzinárodnú skladateľskú sú-
ťaž na novostrategické dvojťažky, v ktorých je 
použitý aspoň jeden tzv. „krivý cvrček“. „Kriví cvrčkovia“ sa od obyčajných cvrčkov lí-
šia tým, že nad prekážkou menia smer svojho doskoku, a to: los (moose) o 45°, orol (e-
agle) o 90°, vrabec (sparrow) o 135° a škrečok (hamster) o 180°. Použitie ďalších exoprv-
kov je dovolené; rozhodcom je jubilant. Skladby posielajte elektronickou poštou na 
adresu usporiadateľa Juraja Lörinca: juraj.lorinc@gmail.com najneskôr do 31.12.2018.
Riešenie trojťažky pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ

Šachové okienko

v Leopoldove do 10. augusta 2018.  Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmene-
ný. Ako výherca za správne vyriešenie skladby č. 38 bol vyžrebovaný Juraj Brabec z 
Bratislavy.
Riešenie skladby č. 38 (Svítek): 1.V:f4? t. 1. - Kf6, e:d6, Se4, S:d3+, S:g6, e:d5 2.V:e6, 
Dd4, Jc4, Jb:d3, Jc4, V:f5 mat, 1. - g:h3! Rieši 1.J:f4! t. Po rovnakých obranách nasledu-
jú maty: 2.Dd4, Jc4, V:e6, Jf:d3, J:g6, V:d5 X.
Naši riešitelia nám napísali:
Skladba uverejnená v Šachovom okienku č. 38 má tento obsah:
1.V:f4? tempo, 
1...Kf6 2.Vd:e6# A, 1...e:d6 2.Dd4# B, 1...Se4 2.Jbc4# C,
1...J:d3+ 2.Jb:d3#, 1...e:d5 2.V:f5#, 1...S:g6 2.Jbc4#, 1...g:h3!,
1.J:f4! tempo,
1...Kf6 2.Dd4# B, 1...e:d6 2.Jbc4# C, 1...Se4 2.Vd:e6# A, 
1...J:d3+ 2.Jf:d3#, 1...e:d5 2.V:d5#, 1...S:g6 2.J:g6#.
°
Po prvých troch obranách cyklická zámena troch matov, po ďalších troch jednoduchá 
zámena troch matov. Pravda, s tým, že mat 2.Jbc4 vychádza vo zvodnosti po dvoch rôz-
nych obranách. Hrubé vyvrátenie zvodnosti 1...g:h3 sa dá odstrániť nahradením biele-
ho pešiaka g3 čiernym a preložením jazdca h3 na g2. Potom by riešením bolo 1.V:f4! a 
zvodnosťou 1.J:f4? s jemným vyvrátením 1...g2! (Juraj Brabec, Bratislava)

(GK)

Vážení spoluobčania. Vzhľadom na to, že 25. mája 
2018 vstúpilo do platnosti európske nariadenie 
GDPR o ochrane osobných údajov, bez písomného 
súhlasu dotknutých osôb nie je možné zverejňovať 
ich osobné údaje. Hoci naša kronika bola najmä 
medzi staršími obyvateľmi veľmi obľúbená, 
spomínané nariadenie nám prakticky znemožnilo 
ďalej ju pripravovať pre čitateľov a publikovať, preto, 
počnúc od tohto čísla, ju už zverejňovať nebudeme 
môcť. Ďakujeme Vám za pochopenie.
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