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Očakávalo sa, že tohtoročné komunálne voľby všeobecne nájdu medzi občanmi veľký 
ohlas.  Potvrdilo sa to napokon 10. novembra skoro polovičnou, až takmer 49-percentnou 
účasťou voličov pri urnách. Zaujímavé je, že v Leopoldove bola netradične účasť o čosi niž-
šia ako celoslovenský priemer – do troch volebných miestností spomedzi 3356 zapísaných 
voličov prišlo 1587, čo je 47,3 percenta.
O priazeň voličov sa vo voľbách primátora uchádzali traja kandidáti – doterajšia primátorka 
Terézia Kavuliaková, jej vyzývateľ v predchádzajúcich komunálnych voľbách Ján Mika, kto-
rý vtedy spomedzi piatich kandidátov skončil na druhom mieste, a Anna Bäuml, ktorá sa v 
komunálnom kontexte prvý raz prezentovala svojou kandidatúrou. Spomedzi kandidátov 
voličov dominantne oslovila doterajšia primátorka Terézia Kavuliaková, ktorá získala 62,6 
percenta platných hlasov voličov. Za ňou sa umiestnil so 444 hlasmi Ján Mika (28,5 %) a na-
pokon Anna Bäuml so 138 hlasmi (8,9 %).

okrsok č. 1 2 3 mesto
zapísaných voličov 1139 1113 1104 3356
zúčastnených voličov 493 495 599 1587
platných hlasov 484 486 588 1558

1. Terézia Kavuliaková, Mgr. 296 297 383 976
2. Ján Mika 144 141 159 444
3. Anna Bäuml, Mgr. Ing. 44 48 46 138

Kandidovať do 11-členného poslaneckého zboru sa rozhodlo 18 Leopoldovčanov, z toho se-
dem z predchádzajúceho zastupiteľstva, pretože poslanci Milan Gavorník, Stanislav 
Piovarči, Miroslav Karaba a Lenka Slováková sa rozhodli nekandidovať do ďalšieho 4-
ročného obdobia. Po voľbách ich vystriedali noví poslanci, z ktorých časť už má skúsenosti 
s komunálnou problematikou – Ján Mika, Viera Lietavová, Tomáš Kamenár a Richard 
Slovák. Keďže do zastupiteľstva sa dostala na druhom mieste aj Terézia Kavuliaková, ktorá 
uspela v primátorských voľbách, ako prvá náhradníčka na jej miesto postúpila doterajšia po-
slankyňa Zuzana Luhová.

T. Kavuliaková získala takmer 63-percentnú
podporu volič ov

Vymenila sa tretina poslancov
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Milí spoluobčania,
každý z nás na konci starého alebo na začiatku 
nového roka bilancuje, hodnotí, ale aj plánuje a sníva. 
Ja som v roku 2018 bilancovala a plánovala už od 
septembra pri rekapitulácii uplynulého volebného 
obdobia a príprave nového volebného programu na 
ďalšie štyri roky. Bol to zvláštny pocit obzrieť sa a 
zhodnotiť moju štvorročnú prácu. Ešte zaujímavejšie 
však bolo plánovať ďalšie štyri roky napriek tomu, že 
som nevedela, či budem tieto plány môcť realizovať. 
Vďaka vašej podpore vo voľbách som však túto šancu 
opäť dostala. Vážim si ju dvojnásobne a je to pre mňa 
ešte väčší pocit zodpovednosti ako v roku 2014, keď 
ste si ma prvý raz zvolili za primátorku. Teším sa, že 
budeme môcť pokračovať v začatých projektoch a 
dokončiť mnohé sny a plány, ktorých realizáciu sme 
pripravovali v uplynulom volebnom období. Veľmi si 
vážim vašu podporu a ďakujem vám za možnosť opäť 
ovplyvňovať život v našom meste. 
Nestojíme len na začiatku nového roka, ale začíname 
aj nové volebné obdobie. Želám nám všetkým najmä 
zdravie, ale aj veľa dobrých rozhodnutí, aby sme 
spoločne dokázali ďalej úspešne pracovať na 
zlepšovaní života v našom meste.

Terézia Kavuliakova

Nové začiatky nikdy nie sú celkom nové.
Sú skôr staronové, lebo naše sny o budúcnosti
vždy staviame na tom, čo sme prežili.
Dôležité je len to, aby sme v tomto súznení minulosti 
a budúcnosti
dokázali naplno žiť prítomnosť.
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okrsok č. 1 2 3 mesto
zapísaných voličov 1139 1113 1104 3356
zúčastnených voličov 493 495 599 1587
platných hlasov 485 487 592 1564

1. Juraj Hladký doc. PhDr., PhD. 254 258 379 891
2. Terézia Kavuliaková, Mgr. 228 239 304 771
3. Pavel Zlámala 197 247 291 735
4. Ján Mika 215 222 274 711
5. Viera Lietavová, Mgr. 224 199 210 633
6. Róbert Gergič, Ing. 154 194 233 581
7. Jozef Krilek, PhDr. 172 174 235 581
8. Tomáš Kamenár, Ing. 203 155 197 555
9. Renáta Miklošová, Mgr. 176 154 222 552

10. Matej Jančár, Ing. Arch. 143 182 198 523
11. Richard Slovák, Mgr. 175 177 167 519

Zuzana Luhová, Bc. 123 171 180 474
Vladimíra Černá, Ing. 131 179 150 460
Marián Chudý 143 137 126 406
Radomír Pikna, Mgr. 122 95 183 400
Andrej Tomašik, Ing. 83 110 193 386
Anna Bäuml, Mgr. Ing. 133 123 123 379
Miroslava Valková, PhDr. 123 103 129 355

Zastupiteľstvo sa v novom zložení stretlo s primátorkou na slávnostnom zasadnutí 26. no-
vembra. Na rokovaní predniesla správu o výsledkoch volieb predsedníčka mestskej voleb-
nej komisie Klára Vachanová a hosťom – bývalým aj novým členom zastupiteľstva, zástup-
com spoločenských organizácií mesta a občanom sa prihovorila staronová primátorka mes-
ta Terézia Kavuliaková. Po nej sľub zložili poslanci zvolení na ďalšie štyri roky a primátorka 
po predchádzajúcich rokovaniach so zvolenými poslancami navrhla zloženie jednotlivých 

komisií zastupiteľstva. Ako zástupca primátorky bude ďalej pôsobiť Juraj Hladký a za po-
slanca, ktorý bude poverený zvolávaním mestského zastupiteľstva v prípadoch stanovených 
zákonom, bol zvolený Jozef Krilek.
Mestské zastupiteľstvo zároveň ustanovilo päť svojich komisií, ktorých členmi budú aj nepo-
slanci – odborníci. Finančnú komisiu v zložení Jozef Krilek, Renáta Miklošová, Matej 
Jančár, Viera Lietavová, Róbert Levčík a Rudolf Holkovič bude naďalej viesť Jozef Krilek. 
Komisiu kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov a komunitného plánovania bude naďa-
lej viesť Renáta Miklošová a budú ju tvoriť Juraj Hladký, Pavel Zlámala, Zuzana Luhová a 
Richard Slovák. Predsedom komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby 
a životného prostredia sa stal Matej Jančár a zasadať v nej budú Róbert Gergič Tomáš 
Kamenár, Richard Slovák, Ján Mika a Ondrej Marko. Za členov sociálnej, zdravotnej komi-
sie a bytovej politiky boli zvolení Viera Lietavová, Zuzana Luhová, Jozef Krilek, Renáta 
Miklošová a predsedať jej bude Pavel Zlámala. Napokon poslednou komisiou je komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej bude predse-
dať Ján Mika a jej členmi sa stali Róbert Gergič a Juraj Hladký.

(berec-)

Hasiči získali novú technikuHasiči získali novú techniku
Leopoldovskí dobrovoľní hasiči sa priebežne profesionalizujú, a to nielen výcvikom a tema-
tickými cvičeniami, ale aj novou technikou, ktorou môžu na vyššej úrovni plniť svoje úlohy 
pri záchrane ľudských životov a ochrane majetku. Ešte 24. októbra si zástupcovia našich ha-
sičov František Chovan starší a Marián Kleiman v sprievode zástupcu primátorky z rúk mi-
nisterky vnútra Denisy Sakovej prevzali povodňový vozík s výzbrojou určenou na boj proti  
vodnému živlu. Vozíky boli pripravené v priestoroch Hasičskej stanice v Galante a na sláv-
nostnom odovzdávaní sa zúčastnili zástupcovia dobrovoľných hasičských zborov z 54 obcí 
Trnavského samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo za účasti prezi-
denta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha, riaditeľa Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vojtecha Valkoviča a ostatných hostí.

(jh)
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Seniori zo Šanca navštívili Turiec
Metropolou Turca je Martin, ktorý je pokladaný za najslovenskejšie mesto, pretože bol de-
jiskom významných udalostí slovenských národných dejín. Roku 1861 tu bolo prijaté 
Memorandum národa slovenského, o dva roky neskôr bola založená Matica slovenská, kto-
rá tu má sídlo podnes. Roku 1918 prijali v dvorane martinskej Tatrabanky Martinskú dekla-
ráciu, ktorou sa Slovensko prihlásilo do novovzniknutej Československej republiky. 
Naším prvým cieľom bol národný cintorín, ktorý je miestom posledného odpočinku mno-
hých významných osobností slovenského národného života – Janka Kráľa (hoci o miesto je-
ho hrobu sa stále vedú spory), Janka Jesenského, Martina Kukučína, Martina Benku, Jozefa 
Cígera Hronského, ale aj mnohých ďalších predstaviteľov verejného a kultúrneho života. 
Založený bol na konci 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhláse-
ný za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Celonárodný význam si získal v dru-
hej polovici 19. storočia, keď Martin bol strediskom slovenskej kultúry a starostlivosť o cin-
torín bola zverená Matici slovenskej.
Navštívili sme aj Slovenské národné múzeum, kde nás sympatická sprievodkyňa previedla 
udalosťami od príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda až po súčasnosť, zoznámila 
nás s exponátmi etnografického múzea. Vznik múzea bol prepojený so vznikom Muzeálnej 
slovenskej spoločnosti. Jej cieľom bolo zachraňovať a zhromažďovať všetky významné pa-
miatky Slovenska. Vďaka tomu obsahuje najväčšiu zbierku ľudovej kultúry na Slovensku. 
Medzi exponátmi z Oravy, Turca, Liptova či Kysúc sa vyníma aj ľudový kroj z nášho kraja – 
z blízkeho Červeníka.
Po prehliadke mesta naša cesta pokračovala k stredovekému hradu Strečno. Už takmer 700 
rokov sa nad obcou Strečno a riekou Váh ako demonštrácia moci a ochrany týči stredoveký 
hrad. Odborníci vďaka archeologickým nálezom určili, že hradné bralo bolo osídlené už v 

praveku – od doby železnej. Pravdepodobne najstaršiu drevenú pevnosť u nás na prelome 
13. a 14. storočia vystriedal stredoveký kamenný hrad. Ako kráľovský hrad jestvoval až do 
konca 17. storočia, keď ho kráľ Leopold I. prikázal zbúrať. Najznámejšou historickou osob-
nosťou, ktorá na hrade žila, bola nepochybne Žofia Bosniaková, manželka Františka 
Vešeléniho. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným bola nazývaná aj 
Svätica zo Strečna. Zomrela ako 34-ročná v roku 1644. Keď po 45 rokoch našli cisárski voja-
ci jej telo v krypte na hrade, bolo takmer neporušené. Jej telo bolo do roku 2009 uložené v 
kostole v blízkej obci Teplička nad Váhom. V krypte hradu Strečno je od roku 2007 umiest-
nená hlinená kópia Žofiinej múmie.
Pri návšteve Strečna sme nemohli  obísť ani pamätník venovaný francúzskym partizánom, 
ktorý stojí na vŕšku Zvonica. Pod pamätníkom sa nachádza krypta, v ktorej sú uložené teles-
né pozostatky 24 partizánov. Po vyčerpávajúcom programe plní dojmov a zážitkov z krás-
neho výletu sprevádzaného ešte krajším počasím sme sa vrátili večer domov.

Michal Adamkovič, foto Ladislav Pagáč

Hlohovský zámok pootvoril svoju bránu verejnosti
Mož no pribudne aj digitálna kópia gobelínu
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Pred niekoľkými rokmi mali možnosť obyvatelia prvýkrát prísť do objektu Hlohovského zám-
ku, aby si prezreli niekoľko zrekonštruovaných miestností na prízemí a aby sa oboznámili s 
plánom ďalšej rekonštrukcie. Objekt zámku desaťročia využíval reedukačný ústav, ktorý sa 
v 90. rokoch z objektu presunul doslova o pár metrov ďalej. Občianske združenie Zámok 
začalo pred rokmi objekt čistiť a sčasti aj opravovať. Medzitým však iniciatívu zobralo do 
rúk mesto a začalo s rýchlejším a oveľa rozsiahlejším projektom obnovy celého objektu. V 
novembri mali možnosť návštevníci vidieť prvú časť už zrealizovanej etapy rekonštrukcie. 
Plán mesta je doteraz zničenú významnú pamiatku premeniť na centrum kultúry a spolo-
čenského života mesta. 
Na rekonštrukciu vynaložilo mesto doteraz spolu viac ako 2,6 milióna eur. Časť z toho vo 
výške 800 tisíc eur sa im podarilo získať v grantovej schéme ministerstva kultúry Obnovme 
si svoj dom. V poslednej etape opravy sa podarilo opraviť strechu, zrekonštruovať nádvorie 
zámku, kaplnku a časť prvého a tretieho podlažia. Jedným z tých, čo sa o projekt obnovy za-
slúžil, je Miloš Drgoň, ktorý pripravil projektovú dokumentáciu. Pôvodne bol jedným z 
dobrovoľníkov spomínaného občianskeho združenia, neskôr bol viceprimátorom mesta.
V novembri počas niekoľkých dní mali možnosť návštevníci vidieť obnovené miestnosti – 
najmä na treťom podlaží veľkú miestnosť už zrekonštruovanú a zariadenú interiérom, pô-
vodne uloženým v priestoroch, kde dnes v prenájme sídli hlohovské vlastivedné múzeum. 
Práve to by malo nájsť nové priestory na zámku. V kaplnke bola znovu inštalovaná kópia 
stredovekého reliéfu Narodenia Pána. Ďalším návštevníckym lákadlom je viac ako dva 
metre vysoká drevorezba, ktorú vyhotovili v roku 1999. Originál vzácneho diela z rokov 
1485 – 1490 je umiestnený v Slovenskej národnej galérii. Ako nám povedal riaditeľ 
Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský, v minulosti kópiu najprv inštalovali v 
kaplnke, no zakrátko musela byť zo zámku premiestnená do múzea. Ako povedal riaditeľ 
múzea, na zámku v Hlohovci vzniká expozícia predmetov, ktoré bývali súčasťou tohto 
šľachtického sídla rodu Erdődyovcov. Niektoré obrazy zo zámockej obrazárne a zopár ku-
sov mobiliára uchovávalo múzeum dlhé desaťročia vo vlastných priestoroch, teraz ich po-
stupne premiestňuje naspäť, aby si ich mohli pozrieť návštevníci zámku. Múzeum by malo 
mať k dispozícii bývalú knižnicu, cisársky apartmán s prijímacou sálou a tri salóniky. Tam 
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Ako sme už v našom mesačníku informovali ny v úseku Bratislava – Zvolen, po vojne pre-
v minulom čísle, na železničnej stanici v dĺžený do Plešivca a po dostavbe trate z 
Hlohovci sa uskutočnila malá slávnosť. Po Rožňavy v roku 1955 bol spoj predĺžený až 
obnove tam znovuosadili pamätnú tabuľu do Košíc). Zostal jazdiť iba v úseku Zvolen – 
pripomínajúcu prvý príchod vlaku do Bratislava, v nedeľu do Bratislavy, v piatok z 
Hlohovca. Dôležité je uviesť, že tento vlak Bratislavy, až bol presmerovaný na trať cez 
prišiel do Hlohovca  z Lužianok, pretože tra- Levice.
ťový úsek cez Váh ešte nebol dokončený.  Po výraznom poklese cestujúcich v osobnej 
My si 120. výročie vzniku tejto trate, ktorá doprave sa situácia stabilizovala a len po-
je jednou z viacerých tratí vychádzajúcich z stupne začala mierne narastať, pretože pra-
nášho mesta, pripomenieme. Minule sme covné príležitosti sa namiesto menších 
spomínali  staršiu históriu trate, dnes sa miest a obcí začali vytvárať najmä v nových 
pristavíme pri novšej a v ďalšom pokračova- krajských mestách Trnava a Nitra (krajskými 
ní uvedieme zaujímavosti z histórie leopol- mestami sa stali v roku 1996) a v hlavnom 
dovskej železničnej stanice. meste Bratislave. Dôraz sa začal klásť na 

prievidzské rýchliky (Prievidza – Hlohovec 
I. Porevolučné reštrikcie a preprava pošty – Leopoldov – Bratislava), ktoré boli posil-
Objem prepráv a počet cestujúcich narastal ňované a dopĺňané ďalšími pármi vlakov 
až do roku 1989. Po politických zmenách a vrátane nedeľného večerného spoja z 
prechode na trhové hospodárstvo nastával Prievidze do Bratislavy cez Leopoldov vra-
pokles prepráv aj počet cestujúcich, najmä cajúceho sa späť do Prievidze v piatok popo-
v dôsledku rušenia veľkých tovární a straty ludní. Niekoľko rokov jazdil aj zrýchlený 
dlhoročných odbytov pre výrobky. Cenová vlak Nitra – Hlohovec – Leopoldov – 
dostupnosť osobného automobilu a flexibil- Bratislava, na určité obdobie bol zavedený 
nosť kamiónovej dopravy sa stali vážnou aj denne ako priamy spoj Nitra – Hlohovec 
konkurenciou železnici. Obmedzený bol aj – Bratislava – Viedeň.
pár rýchlikov Tekov, ktorý vytváral denné Zavedenie taktovej dopravy na železniciach 
spojenie Bratislavy s Košicami cez od 9. decembra 2012 zlepšilo spojenie aj v 
Leopoldov a Hlohovec, Zlaté Moravce, úseku Leopoldov – Nitra, kde boli osobné 
Zvolen a Plešivec (základ tohto spojenia bol vlaky postupne doplnené takmer na každé 
vytvorený už začiatkom druhej svetovej voj- dve hodiny, aj keď nie v úplne presnom tak-

umiestnia nábytok, doplnky a obrazy Erdődyovcov. V kaplnke je už inštalovaný barokový 
oltár sv. Anny, replika oltára Narodenia a dva relikviáre. „Chceli by sme nejaké predmety 
získať do dlhodobej výpožičky, vstúpili sme do rokovaní so Slovenskou národnou galériou, 
Univerzitnou knižnicou v Bratislave i hradom Červený kameň," povedal. „Oslovili sme aj 
budapeštianske múzeum. Tam sme žiadali o digitálne kópie, aby sme vedeli urobiť repliky 
niektorých obrazov,“ uviedol Jozef Urminský. Kontaktovali tiež Ministerstvo zahraničných 
vecí Českej republiky, ktoré sídli v Černínskom paláci v Prahe. Dôvodom bolo, že má vo 
vlastníctve ďalšiu vzácnosť, a to gobelín Smrť Decia Musa zo 17. storočia. Bol vytvorený 
okolo roku 1625 podľa predlohy Petra Paula Rubensa bruselským tvorcom gobelínov 
Janom Raesom. Tam zatiaľ nepochodili. „Vedúca oddelenia tapisérií paláca poprela, že by 
išlo o gobelín z Hlohovca. My však máme poznatky, že tento gobelín visel na zámku v 
Hlohovci ešte v decembri 1945 a v priebehu rokov 1946 – 1949 sa za nejasných okolností 
dostal do Prahy, kde bol od 13. septembra 1949 zaevidovaný v majetku Ministerstva zahra-
ničných vecí. O hodnotný historický predmet sa múzeum usilovalo spolu s Ministerstvom 
kultúry SR už v 90. rokoch. Bolo to v čase, keď sa na Slovensko vracal Bojnický oltár. Vtedy 
náš gobelín nejako vypadol z rokovania a už sa k tomu nikto nevrátil,“ povedal Jozef 
Urminský a dúfa, že sa im podarí získať na hlohovský zámok aspoň digitálnu kópiu gobelí-
nu.
Pripomeňme, že pokiaľ ide o Hlohovský zámok, postupne by v roku 2019 mala prísť na rad 
obnova fasády zámku, ktorú ešte pred opravou čaká reštaurovanie pre vzácne nálezy. Ako 
pripomenul primátor Hlohovca Miroslav Kollár, otvorením sa obnova zámku nekončí, mes-
to plánuje vstúpiť do druhej etapy prípravou projektovej dokumentácie.

(maju), foto jh.

Trať  z Leopoldova do Luž ianok má 120 rokov (2.)Trať  z Leopoldova do Luž ianok má 120 rokov (2.)
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te. Regionálne expresy (pôvodne vedené Púchov na rýchlosť 160 kilometrov za hodi-
ako rýchliky) medzi Prievidzou, Hlohov- nu sa dotkla trate Lužianky – Leopoldov naj-
com a Bratislavou boli doplnené na štvor- mä v období rokov 2005 a 2006. Istý čas bo-
hodinový takt. Príchod súkromného doprav- la trať na Hlohovec v Leopoldove úplne od-
cu ARRIVA na Slovensko viedol k vytvore- pojená a pre zabezpečenie osobnej dopra-
niu expresného spojenia z Nitry cez vy bola zavedená náhradná autobusová do-
Hlohovec, Leopoldov, Trenčín, Uherský prava medzi stanicami Leopoldov a 
Brod, Olomouc až do Prahy, a to ako pokra- Hlohovec. Problémy s dopravnými zápcha-
čovanie pilotného projektu tohto vlaku v mi na vjazde do Hlohovca cez most ponad 
úseku Trenčín – Praha. Najskôr bol od 11. Váh, ktorý sa v tom čase tiež rekonštruoval, 
decembra 2016 zavedený len jeden pár spo- vytvárali veľké meškania vlakov, preto bol 
jov Nitra – Praha z piatka na sobotu, neskôr zavedený režim náhradnej autobusovej do-
bol rozšírený na súčasný jeden pár spojov pravy len v úseku Leopoldov – Leopoldov 
denne a jeden pár spojov v piatok/sobotu a zastávka, kde sa prestupovalo na vlaky, kto-
v sobotu/nedeľu. ré od Hlohovca po zastávku Leopoldov za-
Vznik súkromných dopravcov sa prejavil aj stávka cúvali, ak boli tvorené len motoro-
na trati Lužianky – Leopoldov, najmä v úse- vým a prípojným vozňom. Tento stav trval 
ku Zbehy – Leopoldov. Rôzne súkromné fir- až do sprevádzkovania trate 25. júna 2006.
my zabezpečovali dopravu uhlia, štrku a Už od výstavby trate Lužianky – Leopoldov 
chemických produktov z horného Ponitria (1898) sa vo vybraných osobných vlakoch 
smerom na Trnavu, občas prešiel nákladný prepravovala aj pošta. V osobitnom špeciál-
vlak aj z Pohronia cez Kozárovce, Zlaté nom vozni triedili poštové zásielky poštoví 
Moravce a Lužianky. Spojenie cez Zlaté úradníci aj počas jazdy vlaku. List bolo mož-
Moravce bolo obmedzované, po zrušení po- né podať do poštovej schránky priamo v poš-
sledného rýchlika Tekov došlo od 2. februá- tovom vozni. Poštový kurz medzi Leo-
ra 2003 k úplnému zrušeniu osobných vla- poldovom a Nitrou ako prípoj ku kurzu 
kov na trati Lužianky – Zlaté Moravce – Nové Zámky – Prievidza, resp. Nitrianske 
Kozárovce. Pre nákladnú dopravu aj diaľko- Pravno, bol zmenený po odstúpení južných 
vú osobnú dopravu bolo v smere Bratislava oblastí Slovenska v roku 1939 na smer 
– Zvolen preferované južnejšie spojenie cez Bratislava – Leopoldov – Lužianky – Nitra – 
Palárikovo a Levice, keďže táto trať bola do Prievidza pod číslom 810, od roku 1940 
roku 1995 postupne elektrifikovaná až po pod číslom 8 až do Nitrianskeho (Nemecké-
Zvolen. Problémy medzi Lužiankami a ho) Pravna. Po vojne bol obnovený predvoj-
Zlatými Moravcami spôsobovali aj zosuvy nový stav. Kurz z Bratislavy do Prievidze fun-
pôdy, ktorými trať trpela už od jej výstavby. goval pod číslom 810 v rokoch 1974 až 
Po rozhodnutí vybudovať pri Nitre v oblasti 1979. Vlakové pošty zanikli na Slovensku k 
Dražoviec automobilku Jaguar Land Rover 31. máju 1997.
došlo v roku 2015 v tichosti k zrušeniu úse-  II. Dopravne na trati: Leopoldov zastávka
ku Lužianky – Dražovce, pričom nastala Pri železničnom priecestí v km 25,983 trate 
okamžitá demontáž koľají aj násypu. Práve Lužianky – Leopoldov sa nachádzal strážny 
spomenutá automobilka môže v nasledujú- domček č. 13 (km 26,005), z ktorého sa ob-
cich rokoch výrazne zasiahnuť do súčasné- sluhovali ručné závory (otočné). Blízko prie-
ho stavu trate Lužianky – Hlohovec – cestia stála mužská väznica vybudovaná v 
Leopoldov, či už by to mala byť doprava vy- rokoch 1665 až 1669 ako protiturecká pev-
robených automobilov po železnici alebo nosť s pôdorysom hviezdy so 6 vrcholmi, s 
osobná doprava zamestnancov automobil- obrannými valmi, predvalmi, vodnou prie-
ky vlakmi. kopou a padacím mostom pri hlavnej brá-
Spomenutá modernizácia trate Bratislava – ne. Pevnosť bola dokončená v roku 1669 a 

od roku 1855 bola pretváraná na väznicu. Novú železničnú trať z roku 1898 využilo aj 
Riaditeľstvo väznice požiadalo o zriadenie vedenie väznice a dalo postaviť železničnú 
osobnej zastávky v km 25,788 pre svojich vlečku odbočujúcu približne v km 25,3 zo 
pracovníkov. Povolenie vydalo Ministerstvo šírej trate priamo do objektu väznice. Jedna 
železníc výnosom č. 100-III z 13. augusta koľaj sa stáčala oblúkom od trate vľavo a po 
1923. Už od 1. januára 1924 bola zastávka prejdení hradieb pokračovala priamym sme-
s názvom Leopoldov trestnica otvorená aj rom až do svojho ukončenia. Napojenie na 
pre verejnosť. Cestovné lístky vydával stráž- trať bolo od Hlohovca.
nik trate na zastávke, batožiny a expresný to- V čase výstavby vlečky existovala v pevnosti 
var sa doručovali za doplatok. Účtovne bo- továreň na výrobu drevených postelí. 
la zastávka pridelená stanici Hlohovec. Trať Okrem zásobovania väznice tak vlečka slú-
sa v mieste novej zastávky nachádzala v žila aj na prísun materiálu a odvoz hoto-
nadmorskej výške 144,9 m (dnes sa uvádza vých výrobkov.
145,1 m). V areáli väznice sa postupne vybudovalo 
Od roku 1950 bol zmenený názov zastávky všetko potrebné zázemie pre jej bežný 
na Leopoldov zastávka. Dlhé roky tvorilo za- chod, vrátane obchodu, zdravotníckeho za-
stávku iba sypané nástupište v susedstve že- riadenia, kostola, amfiteátra a pod. V okolí 
lezničného priecestia (to bolo neskôr vyba- väznice sa stavali najmä obytné budovy so 
vené automatickými závorami AŽD 71). Až záhradami. Po druhej svetovej vojne bol are-
pred rokom 2006 bola postavená nástupná ál čiastočne prístupný aj verejnosti. Zmena 
plocha z panelových dosiek. režimu v roku 1948 objekt opäť zneprístup-
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nila verejnosti a začalo sa rozširovanie vä- kom 1989 jazdieval z vlečky ucelený vlak 
zenských kapacít (až na 1502 väzňov), aj vý- so šrotom do železiarní v Ostrave, ťahaný 
robných priestorov. Na spracovanie kovov motorovým rušňom radu T 679.1. Ako zau-
boli postavené nové haly, pre vykurovanie jímavosť je možné spomenúť, že kovošrot 
tepláreň s vysokým komínom. Okolo hra- pred areálom väznice bol aj miestom likvi-
dieb boli postavené ďalšie objekty ako strel- dácie železničných vozidiel, v roku 2003 v 
nica, kovošrot a ďalšie. ňom bol napríklad rozobraný aj jeden rušeň 
Súčasne bola postavená aj nová vlečka sme- radu V60.
rovaná už k Leopoldovu. Z trate odbočuje v Dodnes je možné v mieste napojenia pô-
km 26,174 výhybkou č. N1 a cez areál kovo- vodnej vlečky z trate vidieť násyp rozostava-
šrotu vedie cez novú bránu v hradbách do nej preložky trate do Leopoldova z obdobia 
areálu väznice, kde sa rozvetvuje na niekoľ- druhej svetovej vojny.
ko koľají. Trať je krytá odvratnou koľajou. (pokračovanie nabudúce)

Marko Engler, foto archívNa vlečke je možné vlak uzavrieť. Pred ro-

Nový terminál by nemal mať  
vplyv na priecestia v meste

V súvislosti s novým Terminálom intermodálnej prepravy, ktorý Železnice Slovenskej 
republiky vybudovali v rámci automobilky pri Nitre, sa čoraz viac hovorí aj o postup-
nom odvoze hotových výrobkov viacerými smermi v rámci železničných koridorov. 
Ako sme sa dozvedeli od hovorkyne Železníc Ivany Popluhárovej, dopravné smery pre-
pravy hotovej produkcie nákladnou železničnou prepravou sú naplánované v smere 
Lužianky – Leopoldov – Bratislava-Petržalka – Gelsenkirchen (Nemecko). Znamená to, 
že táto produkcia bude smerovať aj časťou trate Lužianky – Leopoldov, kde je množ-
stvo železničných priecestí. Výroba v závode má nabiehať postupne, zatiaľ majú ŽSR 
objednávku na tri páry vlakov týždenne, to znamená 6 vlakov. „Na rok 2018 je obsa-
denie kapacity trate Lužianky-Leopoldov 52,1 %, s voľnou kapacitou 32 vlakov denne. 
Ako sa budú postupne rozširovať požiadavky prepravcu, ťažko odhadnúť. Plánovaná 
jazda zatiaľ 3 párov vlakov by sa mala uskutočňovať vo večerných až nočných časoch, 
čo by nemalo mať negatívny vplyv na cestnú dopravu a obyvateľov regiónov,“ dodala 
hovorkyňa ŽSR.

(maju)

V aleji líp pred väznicou pribudol pomníkV aleji líp pred väznicou pribudol pomník

Lipa! Tvoje tône mohyly ovinú tých, čo žili, mreli za svoju otčinu!
Tento rok sme si v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby 
Leopoldov už dvadsiaty siedmykrát uctili pamiatku príslušníkov ppor. Mariána Zennera, 
ppor. Igora Jošta, ppor. Milana Galbavého, npor. Milana Černého a mjr. Františka Slobodu, 
ktorí položili svoj život pri výkone štátnej služby 23. 11. 1991. Na pietnej spomienke sa zú-
častnili i riaditelia ústavov Hrnčiarovce nad Parnou a Dubnica nad Váhom.

Tohtoročná spomienka niesla v sebe i iný rozmer, ako len prejavenie služobnej pocty v po-
dobe čestnej salvy a položenia venca, ale i sprístupnenie nového pamätníka, ktorý bol osa-
dený pri administratívnej budove, kde bolo pri príležitosti prvého výročia tragédie rodinný-
mi príslušníkmi a vtedajším vedením ústavu vysadených päť líp za päť vyhasnutých životov. 
Osadením pamätníka chceme uchovať spomienku na pamiatku tých, na ktorých počesť boli 
lipy zasadené. Osobný rozmer pietnej spomienke dodalo i vystúpenie speváckeho detského 
zboru Hlohovčatá pod vedením Mgr. Martiny Baračkovej, ktorá zložila pieseň s názvom Päť 
líp do neba.
...Preto tu dnes stojíme s tichou pietou, poučení históriou krutou, ktorá navždy poučila a oči 
otvorila, pevné múry o tom dodnes svedčia...
...Päť líp nemo pozerá a posiela do neba s nami pozdravy krátke, buď česť Vašej pamiatke!
Hľadíme dnes do neba, viac slov ani netreba..

Jana Štefanková
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(maju)

V aleji líp pred väznicou pribudol pomníkV aleji líp pred väznicou pribudol pomník
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...Preto tu dnes stojíme s tichou pietou, poučení históriou krutou, ktorá navždy poučila a oči 
otvorila, pevné múry o tom dodnes svedčia...
...Päť líp nemo pozerá a posiela do neba s nami pozdravy krátke, buď česť Vašej pamiatke!
Hľadíme dnes do neba, viac slov ani netreba..

Jana Štefanková
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5 líp do neba
1. Spomienky dnes zanesú bolestne do čias, keď šťastní ste boli

A nikto netušil, že vtedy poslednýkrát ste dvere domova zatvorili.
2. Spomienky dnes zanesú bolestne a clivo do čias, 

Keď Vám vaše srdce bilo.
Úsmev na perách, nikto nemal strach, netušili, že je koniec blízko.

REF: 5 líp nemo pozerá a posiela do neba s nami pozdravy krátke, 
Buď česť Vašej pamiatke!
Tí, ktorých sme ľúbili a ktorých sme stratili, nie sú viac tam, kde boli,
Sú všade tam, kde sme my.

3. Preto tu dnes stojíme s tichou pietou, poučení históriou krutou,
Ktorá navždy poučila a oči otvorila, pevné múry o tom dodnes svedčia. 

REF: + Hľadíme dnes  do neba, viac slov ani netreba ...

Srdcia za múrom
1. Múry, steny, kľúče, mreže, to nikomu z nás nereže

No i napriek temnote, poslanie tu nájdete.
Chlapi, ženy s veľkým srdcom,
Odhodlaní pomôcť väzňom
Polepšiť sa, putá zložiť, ku slobode cestu zvoliť.

REF: Vy ste tá ochranná sieť medzi dobrom a zlom
Chránite nám naše sny pred zločinom,
Robíte ľuďom stenu v dobrom i zlom,
Vďaka všetkým „srdcom bacharom“.

2. Nikto vám nepoďakuje za šichtu, v ktorej zlo žije,
No i napriek tomu deň čo deň kráčate z domu
Dva životy stále žiť, hnev a zlobu ustrážiť.
Jak naša zem bez soli, bez vás by sme neboli.

REF:
Oddelenie ochrany stráži múry a brány, 
Oddelenie výkon väzby čaká s nimi a ráta hviezdy.
Pod ochranou svätých Michala a Hyppolitu 
Hľadá správnu cestu aj výkon trestu.

REF:
Preto k tej vašej tridstiatke, k narodeninám
Nech vás Pán Boh živí, dnes prajeme vám 
A nech vám dá silu, pevné zdravie, 
Spokojné srdce a požehnanie. a k tomu. Veľa šťastia...

Primátorka sa poď akovala darcom krviPrimátorka sa poď akovala darcom krvi

Kde je dobrá myšlienka, tam je aj dobrá cesta k užitočnému cieľu. Nimi je aj dlhodobá spo-
lupráca medzi vedením mesta a združením Eliáš v oblasti podpory dobrovoľného darcov-
stva krvi.  Aj preto sa primátorka mesta Terézia Kavuliaková 12. decembra stretla s leopol-
dovskými darcami krvi, ktorým sa poďakovala za ich opakované gestá ľudskosti a odovzda-
la im poukazy na wellnes poukážku do Krakovian, ktoré zabezpečila pani Zuzana Švecová 
práve prostredníctvom združenia Eliáš. Na príjemnom stretnutí sa ocenení darcovia zapísali 
do kroniky mesta. Veríme, že darcovstvu krvi sa bude v našom meste dariť aj naďalej a že 
Leopoldovčania budú v takejto podobe účastní na záchrane ľudských životov.

(r)

Seniori zo Š anca bilancujúSeniori zo Š anca bilancujú
Leopoldovská staršia generácia žije aj vďaka činnosti občianskeho združenia Šanec činoro-
do. Tak ako v minulosti aj ten práve skončivší sa rok sme sa usilovali vyplniť pre svojich čle-
nov zaujímavými podujatiami, preto sme takmer každý mesiac vymysleli niečo na spríjem-
nenie dlhej chvíľky, ktorú každý z nás občas pocíti.
Rok sme začali takpovediac tradične – fašiangovou zábavou. K dobrej zábave okrem malé-
ho občerstvenia prispela živá hudba, ktorá zahrala do tanca, spevu či na počúvanie. V mar-
ci sme navštívili predstavenie Štefánik v Nitre. Ďalšou našou akciou bola návšteva Žilinské-
ho kraja, v Oškerde sme boli na tradičných trhoch a v Žiline sme mali možnosť vidieť čoko-
ládovňu „a la Rakúsko“.
Výsledky hospodárenia združenia, ako aj hodnotenie našej práce sme odprezentovali čle-
nom, ktorí prišli na výročnú schôdzu v apríli. Vzhľadom na to, že máj už bol celkom teplý, 
prišiel nám vhod výlet do jaskyne Domica a na vynovený zámok Betliar. V horúcom júni 
sme sa príjemne osviežili na kúpalisku v Dunajskej Strede. Tesne pred divadelnými prázdni-
nami sme ešte v SND v Bratislave stihli navštíviť Shakespeareovu komédiu Veselé paničky 
windsorské. Počas najhorúcejších letných mesiacov sme niekoľkokrát navštívili termálne kú-
palisko v Dunajskej Strede. Pre tých, čo veľmi nežičia kúpaniu, sme pripravili výlet do čoko-
ládovne v Žiline a návštevu Považskej Bystrice. 
V rámci Mesiaca úcty k starším sme usporiadali posedenie v štýle čajov o piatej. Do tanca a 
na počúvanie zahrala naša domáca Mestečanka. V polovici októbra sme si opäť urobili pek-
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ný výlet do dejiska zvlášť tento rok mnohokrát spomínaného stého výročia vzniku 1. ČSR. V 
Martine sme navštívili Slovenské národné múzeum a Národný cintorín. Cestou sme ešte 
navštívili hrad Strečno a pomník francúzskym partizánom na vrchu Zvonica. Pred koncom 
roka sme napokon ešte stihli zorganizovať predvianočné posedenie našich členov.
Akcie, ktoré zorganizovali počas roka, by sa určite nedali urobiť bez výdatnej podpory mest-
ského úradu na čele s pani primátorkou Teréziou Kavuliakovou. Preto nielen našej 
Primaterke, ale aj celému mestskému zastupiteľstvu a pracovníčkam mestského úradu patrí 
veľká vďaka. Chceme všetkým v novom roku 2019 zaželať veľa pevného zdravia, Božieho 
požehnania a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Na záver chceme zaželať našim 
členom – dôchodcom, ale aj všetkým občanom Leopoldova príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko najlepšie v novom roku.

Michal Adamkovič, Ladislav Pagáč

V Leopoldove vznikol veľkosklad pivaV Leopoldove vznikol veľkosklad piva
Pivo Svijany upevňuje svoju pozíciu na Slovensku a pokračuje v investíciách do svojho naj-
významnejšieho exportného trhu. Na začiatku novembra predstavitelia pivovaru otvorili po 
šiestich mesiacoch výstavby novú skladovú halu a administratívnu budovu v Leopoldove. 

2 2 Zariadenie v hodnote viac ako 1,4 milióna eur ponúka 1550 m  skladovej a 260 m  admi-
nistratívnej plochy a nahradilo pôvodný sklad v Hlohovci, v ktorom dcérska spoločnosť 
Svijany Slovakia v polovici r. 2014 začínala. Jeho prevádzku zaisťuje desať zamestnancov.
„Za posledné tri roky sa predaj svijanského piva na Slovensko viac ako zdvojnásobil, takže 
sme už väčší a kvalitnejší sklad nutne potrebovali. Od nového distribučného centra si sľu-
bujeme zlepšenie našich služieb a pružnejšie zásobovanie našich zákazníkov, ktorými sú 
prevažne veľkoobchody,“ povedal riaditeľ Svijany Slovakia Alexander Prošek. 
„Klimatizované priestory nám preto umožnia udržiavať naše nepasterizované pivo v opti-
málnych podmienkach aj v letných mesiacoch. Skladová hala okrem toho vytvorí taktiež 
lepšie zázemie pre našich päť obchodných zástupcov, ktorí pokrývajú celé územie 
Slovenska.“ Medzi tými, čo strihali pásku nového veľkoskladu, bola aj primátorka mesta 
Terézia Kavuliaková a akoby symbolicky sa jej ušlo miesto práve pri pive s názvom 
Primátor. Je to jedno z pív, ktoré veľkosklad distribuuje. V areáli počas januára tohto roka 
otvoria aj maloobchodnú predajňu, hoci záujemcovia si mohli už v decembri ponúkané 
značky piva kúpiť aj v vo veľkoobchode
Svijany sa v súčasnosti na Slovensku čapujú približne v 800 reštauráciách a dovoz svijan-
ského piva sa zvýšil z 19 620 hektolitrov v roku 2015 na 42 410 hektolitrov minulý rok. 
„Tento rok plánujeme prekročiť hranicu 50 tisíc hektolitrov, okrem iného aj vďaka novým 

kontraktom na predaj nepasterizovaného piva v plechovkách v obchodných reťazcoch a 
maloobchodnej sieti. Našou hlavnou devízou je prémiová kvalita nášho tradičným spôso-
bom vyrobeného českého piva, ale aj dobrá úroveň služieb pre našich odberateľov,“ dodal 
Alexander Prošek.
Nepasterizované pivo do plechoviek začali tento rok vo Svijanoch stáčať ako prvý český pi-
vovar na novej linke v hodnote viac ako 4 milióny eur. Okrem domáceho trhu s nimi pivo-
var mieri najmä na vyspelé trhy v západnej a južnej Európe, a tiež v zámorí. Kompletný sor-
timent nepasterizovaných svijanských pív v pollitrových plechovkách je na predaj aj na 
Slovensku.
„Je sympatické, že Slováci nesúťažia s Čechmi v spotrebe piva na hlavu – majú len približne 
polovičnú – ale v tom, aké kvalitné pivo chcú piť. A keďže českému pivu skutočne rozumejú, 
veľmi nás teší, že práve preto tu Svijany majú tak dobrú povesť. Táto naša nová investícia je 
dôkazom toho, že robíme všetko preto, aby bola zaslúžená,“ uviedol ku slávnostnému otvo-
reniu nového zariadenia riaditeľ pivovaru Svijany Roman Havlík. Ako jeden zo siedmich naj-
väčších importných trhov piva má podľa neho Slovensko pre Pivovar Svijany strategický 
význam. „Sme radi, že Svijany Slovakia dokázali za štyri roky svojej existencie dosiahnuť po-
zíciu tretieho najväčšieho dovozcu zo všetkých dcérskych spoločností, ktoré na Slovensku 
založili české pivovary. Veríme, že nielen táto investícia, ale taktiež nová ponuka nepasteri-
zovaných pív v plechovkách našu pozíciu na slovenskom trhu ešte viac upevní,“ dodal.
Pivovar Svijany je jedným z najväčších domácich českých pivovarov a najväčším českým 
výrobcom zachovávajúcim tradičný spôsob kvasenia piva. Zakladá si na tradičnom výrob-
nom postupe, tzv. dvourmutovom spôsobe varenia, kvasení v otvorených kadiach a dlhodo-
bom zrení piva v ležiakových pivniciach. Na výrobu bohatého sortimentu štrnástich ne-
pasterizovaných pív používa väčšinou humnový slad z malých českých a moravským sla-
dovní, vodu z vlastných studní a Žatecký poloraný červeňák z vlastných chmeľníc. Tento
rok, v rámci dvadsiateho výročia svojej samostatnej existencie, pivovar plánuje, že sa priblí-
ži k hranici 680 tisíc hektolitrov vyrobeného piva. Celkom desať percent jeho produkcie 
smeruje na export, a to predovšetkým na Slovensko.
Svijany Slovakia, ktorého majoritným vlastníkom je Pivovar Svijany, boli založené v máji ro-
ku 2014 a distribuuje na Slovensku nielen kompletný sortiment svijanských pív, ale tiež pív 
z Pivovaru Rohozec a náchodského pivovaru Primátor. Počas štyroch rokov činnosti sú 
Svijany s podielom zhruba 3 percentá na celkovom dovoze zlatého moku na Slovensku na 
treťom mieste spomedzi všetkých dcérskych spoločností, ktoré na Slovensku založili české 
pivovary. Slovensko je pritom jedným z najväčších importérov piva v Európe: v roku 2016 
bolo s dovozom v celkovom objeme 1,5 miliónov hektolitrov siedmim najväčším odbytis-
kom zahraničných pivovarov v celej Európskej únii.

(ts, foto jh)
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(ts, foto jh)
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Ž ime zdravo –  výzva leopoldovských ž iakovŽ ime zdravo –  výzva leopoldovských ž iakov

š kolu v prírodeš kolu v prírode

Záver roka a predlžujúce sa večery bývali vždy lákadlami pre rôzne čarodejné podujatia. Aj 
preto sa 26. 10. 2018 uskutočnila v našej škole Rozprávková noc. Školský klub, ale i celá 
škola sa premenili na strašidelné kráľovstvo plné duchov, čarodejníc a strašidielok, ktoré po-
behovali po jej tajomných zákutiach. Ale nebehali len tak, mali totiž sedem dôležitých
úloh, ktoré ich mali úspešne doviesť k čarovnému pokladu. Aby dokázali svoju šikovnosť a 
nebojácnosť, museli  tieto úlohy splniť včas, za čo získali indície. Pýtate sa, či poklad ukrytý 
v hlbokých útrobách školy našli? Samozrejme, že áno. To bolo radosti, keď sa k nemu spo-
ločne dostali! Keďže sme sa pri tejto skvelej zábave trochu unavili a hlavne vyhladli, napl-
nili sme si prázdne brušká chutnou pizzou. Viete, kde sa strašidielka uložili a v noci všetci 
spolu strašidelné sny snívali? V telocvični, ktorá sa vtedy akoby šibnutím čarovného prútika 
premenila na rozprávkovú ríšu snov. Avšak pred tým, ako išli spinkať, poriadne si umyli zúb-
ky a pozreli si rozprávku. 
Ani sme sa nenazdali a už nás slniečko budilo do krásneho jesenného rána. Na raňajky sme 
zjedli chutné croasanty, jablká a mandarínky. Všetci statoční spáči dostali diplomy a spra-
vodlivo sme si rozdelili aj poklad. Radosť, nadšenie a spokojnosť sa odzrkadľovali v žiari-
vých očkách detí, ale aj vychovávateľov.

G. Suchánková, M. Tomík, M. Tanáčová, L. Michaličková

Nádherná príroda, čistý horský vzduch a ticho prírody sú charakteristickými znakmi obce 
Zákopčie, ktorá leží neďaleko mesta Čadca. Toto malebné miesto sa stalo v októbri na  nie-
koľko dní domovom pre našich štvrtákov. Hotel Severka  sa tak naplnil vravou a smiechom 
leopoldovských školákov. Netradičné vyučovanie, turistika, šport, prechádzky a relax boli 
každodennou náplňou detí a troch pedagógov. Aktivity v popoludňajších hodinách boli za-
sa doménou animátoriek. Okrem spoznávania okolia hotela mali žiaci možnosť zoznámiť 
sa aj s minulosťou regiónu Kysuce. Nízkoúvraťovou železnicou sa previezli lesom, kde kedy-
si týmto dopravným prostriedkom  vo Vychylovke zvážali lesníci drevo. Prvý slovenský or-
loj v Starej Bystrici bol zas  pre našich štvrtákov výbornou pomôckou na hodiny vlastivedy.
Šesť dní plných zábavy, hier, súťaží a športu ubehli veľmi rýchlo. Nastal čas návratu domov. 
Autobus prevážajúci školákov bol na spiatočnej ceste o niečo ťažší – o nové zážitky, priateľ-
stvá, dojmy, darčeky pre svojich najbližších... Návrat bol na jednej strane ťažký, pretože v 
škole v prírode bolo super, ale na druhej strane všade dobre, ale doma najlepšie! – to platilo 
aj v tomto prípade.

A. Juríčková, M. Lišková, triedne učiteľky

Leopoldovská základná škola sa 16. až 17. októbra stala miestom realizácie projektu Žime 
zdravo. Žiaci 1. – 4.ročníka sa učili zážitkovým vyučovaním o zdraví a zdravom životnom 
štýle. V prvých ročníkoch žiaci poznávali svojimi zmyslami jednotlivé druhy ovocia a zele-
niny – pripravili si ovocné taniere a vychutnávali zdravé maškrty.
V druhom ročníku sa žiaci oboznámili so zdravými a nezdravými potravinami, najmä s rôz-
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nymi druhmi mliečnych výrobkov a ich významom pre zdravie detí. Pripravili si aj mliečnu 
maškrtu z jogurtu, tvarohu, medu a rôznych druhov cereálií. Význam pohybu pre zdravie 
človeka potvrdili cvičením pri hudbe, prospešným pre zdravý vývin detí. Spätnou väzbou 
boli plagátiky so zdravými potravinami a zdravou desiatou, ako aj stavba kostry človeka.
Tretiaci sa naučili, čo je to potravinová pyramída a aký je jej význam pre naše zdravie. 
Poznatky využili pri zhotovení týždenného jedálneho lístka, ktorý porovnali s jedálnym líst-
kom našej školy. Ochutnávali tiež zdravé pochúťky z ovocia, zeleniny, jogurtu, medu či 
orechov a ďalších potravín... Každý žiak sa tiež prezentoval svojím vlastným receptom na 
zdravé jedlo.
Žiaci 4. ročníka si počas projektového dňa vyskúšali to, ako sa mení pulzová frekvencia po-
čas cvičenia. Precvičili si prvú pomoc pri zástave dýchania i pri zástave srdca. Srdcu 
prospešné červené ovocie a zelenina boli hlavnou ingredienciou jedál vyrobených doma i 
v škole. 
Pre žiakov II. stupňa bol projektovými deň skutočným zážitkom.
Vyučovanie bolo netradičné, prebiehalo v blokoch. Žiaci nesedeli v triedach, ale navštevo-
vali stanovištia, na ktorých ich čakali naši hostia – odborníci i nadšenci, ktorí majú dočine-
nia so zdravým životným štýlom. To, že si našli čas a mali chuť medzi nás prísť, si nesmier-
ne ceníme a chceme sa im i touto cestou poďakovať v mene vedenia školy i našich žiakov. 
Dopoludnie strávané s nimi bolo príjemné, poučné, zábavné, zaujímavé, chvíľami prekva-
pujúce i fyzicky náročné. Ďakujeme!
Žiaci sa potešili možnosti vychutnať si bylinkový čaj a dozvedieť sa od Mgr. Anežky 
Benkovej o účinkoch liečivých bylín i správnom spôsobe prípravy bylinkových čajov. To, 
ktoré vitamíny sú pre nás prospešné a v ktorých potravinách  a v akých množstvách ich náj-
deme, žiakov naučila Mgr. Eva Kuklová.
Zo stretnutia s Ing. Eleonórou Krajčovičovou si žiaci odniesli zaujímavé informácie o mož-
nostiach cyklistických a turistických výletov po našom okolí, so záujmom „čítali“ turistické 
mapy.
Dievčatám a ich dospievajúcej pleti sa venovala kozmetička Jana Brešťanská a naučila ich, 
ako sa majú o svoju pleť čo najlepšie postarať – dievčatá mali možnosť vyskúšať ošetrenie 
pleti od profesionálnej kozmetičky. V telocvični na našich chlapcov čakala profesionálna 
cvičiteľka Hana Totková  Vrtíková a po cvičení mnohí chlapci uznali, že budú musieť na 
svojej kondícii ešte popracovať.
Príjemným spestrením dňa bola ochutnávka rôznych druhov potravín v školskej jedálni. S 
niektorými exotickými druhmi ovocia sa žiaci stretli po prvýkrát. Prekvapila ich tiež chuť su-
rových zemiakov, petržlenu, vôňa niektorých korenín.
Možno najväčším prekvapením  pre mnohých bolo stretnutie  so žiakmi našej školy, ktorí 
sú zároveň úspešnými športovcami a športu sa venujú závodne. Rozprávaním a svojimi 
úspechmi veľmi žiakov zaujal  judista  Roman Dekan, hokejista Daniel Ondria, tenisti 
Samuel Kyjaci,  Kiara Kučíková a Natália Blašková a mažoretka Sára Malovcová, futbalisti 
Branislav Lackovič a Matúš Malovec.
Zaujímavé bolo rozprávanie Ley Horniakovej, úspešnej pretekárky RACER BUGGY, ktorá 
prišla na bugine  v sprievode  svojej mamy Tatiany Horniakovej a vysvetlila nám, ako pre-
bieha príprava na preteky i preteky samotné. Nejeden chlapec obdivne hľadel na Leu a tú-
žil aspoň chvíľku si zajazdiť na pretekárskej bugine. Žiaci pozerali na svojich spolužiakov s 
rešpektom a v kútiku duše im v dobrom závideli to množstvo medailí a víťazných pohárov, 
ktoré vďaka svojej vytrvalosti a húževnatosti získali na slovenských i medzinárodných súťa-
žiach.

Mgr. G. Zacharová, Mgr. M Beláková

Rozprávky, bájky, povesti
a príbehy nepoznajú hranice

Rozprávky, bájky, povesti
a príbehy nepoznajú hranice

Š koláci medzi seba prijali prvákovŠ koláci medzi seba prijali prvákov

O tom, že rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, by vám isto vedeli poroz-
právať  žiaci ZŠ Leopoldov, ktorí sa tento rok opäť  zapojili do česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spája školy. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s 
Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe usporiadala už  
9. ročník  projektu určeného pre žiakov ZŠ a SŠ. 
Úlohou  žiakov bolo vlastnoručne pripraviť pre kamarátov z partnerskej školy ZŠ s MŠ 
Oravské Veselé  záložky do knihy s témou rozprávok, bájok, povestí a príbehov.  Naši ši-
kulkovia za pomoci svojich pani učiteliek vyrobili krásne záložky rozmanitých tvarov a veľ-
kostí. Pani primátorka Mgr. T. Kavuliaková nám venovala propagačné materiály mesta  i 
krásnu knihu o Leopoldove, ktoré sme do balíka pre žiakov z Oravského Veselého radi pri-
balili. To, že naše záložky  i darčeky vyčarili našim rovesníkom úsmev na tvári potvrdili i 
slová, ktoré nám adresovala koordinátorka projektu ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom Mgr. 
Kureková:
„Milí kamaráti z Leopoldova, všetci triedni učitelia a samozrejme aj žiaci boli radi a po-
chvaľovali si  krásu vašich záložiek i kreativitu detí pri ich výrobe. Ďakujeme zároveň aj za 
spomienkové predmety a knihu o histórii pevnosti v Leopoldove. Určite tento materiál vyu-
žijeme na hodinách dejepisu aj náboženstva.“
Záložky od žiakov z Oravského Veselého nám tiež urobili veľkú radosť. Skôr, než sa dosta-
nú do našich kníh, sú súčasťou výstavy v priestoroch základnej školy.

Mgr. G. Zacharová

Mnohí z nás si pamätajú svoj prvý školský deň, prvú pani učiteľku, prvú známku, ale nie 
každý mal možnosť prežiť slávnostné chvíle imatrikulácie. V leopoldovskej škole je imatri-
kulácia prvákov už niekoľkoročnou tradíciou. Štvrtáci pod vedením pani učiteliek každo-
ročne oficiálne prijímajú prvákov medzi právoplatných žiakov našej školy.
Aj tento školský rok v  prvý novembrový piatok boli medzi ozajstných žiakov prijatí naši pr-
váci. Pred zrakmi všetkých prítomných sľúbili, že sa naučia čítať, písať aj počítať. Na pa-
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Zaujímavé bolo rozprávanie Ley Horniakovej, úspešnej pretekárky RACER BUGGY, ktorá 
prišla na bugine  v sprievode  svojej mamy Tatiany Horniakovej a vysvetlila nám, ako pre-
bieha príprava na preteky i preteky samotné. Nejeden chlapec obdivne hľadel na Leu a tú-
žil aspoň chvíľku si zajazdiť na pretekárskej bugine. Žiaci pozerali na svojich spolužiakov s 
rešpektom a v kútiku duše im v dobrom závideli to množstvo medailí a víťazných pohárov, 
ktoré vďaka svojej vytrvalosti a húževnatosti získali na slovenských i medzinárodných súťa-
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Mgr. G. Zacharová, Mgr. M Beláková

Rozprávky, bájky, povesti
a príbehy nepoznajú hranice

Rozprávky, bájky, povesti
a príbehy nepoznajú hranice

Š koláci medzi seba prijali prvákovŠ koláci medzi seba prijali prvákov

O tom, že rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, by vám isto vedeli poroz-
právať  žiaci ZŠ Leopoldov, ktorí sa tento rok opäť  zapojili do česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spája školy. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s 
Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe usporiadala už  
9. ročník  projektu určeného pre žiakov ZŠ a SŠ. 
Úlohou  žiakov bolo vlastnoručne pripraviť pre kamarátov z partnerskej školy ZŠ s MŠ 
Oravské Veselé  záložky do knihy s témou rozprávok, bájok, povestí a príbehov.  Naši ši-
kulkovia za pomoci svojich pani učiteliek vyrobili krásne záložky rozmanitých tvarov a veľ-
kostí. Pani primátorka Mgr. T. Kavuliaková nám venovala propagačné materiály mesta  i 
krásnu knihu o Leopoldove, ktoré sme do balíka pre žiakov z Oravského Veselého radi pri-
balili. To, že naše záložky  i darčeky vyčarili našim rovesníkom úsmev na tvári potvrdili i 
slová, ktoré nám adresovala koordinátorka projektu ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom Mgr. 
Kureková:
„Milí kamaráti z Leopoldova, všetci triedni učitelia a samozrejme aj žiaci boli radi a po-
chvaľovali si  krásu vašich záložiek i kreativitu detí pri ich výrobe. Ďakujeme zároveň aj za 
spomienkové predmety a knihu o histórii pevnosti v Leopoldove. Určite tento materiál vyu-
žijeme na hodinách dejepisu aj náboženstva.“
Záložky od žiakov z Oravského Veselého nám tiež urobili veľkú radosť. Skôr, než sa dosta-
nú do našich kníh, sú súčasťou výstavy v priestoroch základnej školy.

Mgr. G. Zacharová

Mnohí z nás si pamätajú svoj prvý školský deň, prvú pani učiteľku, prvú známku, ale nie 
každý mal možnosť prežiť slávnostné chvíle imatrikulácie. V leopoldovskej škole je imatri-
kulácia prvákov už niekoľkoročnou tradíciou. Štvrtáci pod vedením pani učiteliek každo-
ročne oficiálne prijímajú prvákov medzi právoplatných žiakov našej školy.
Aj tento školský rok v  prvý novembrový piatok boli medzi ozajstných žiakov prijatí naši pr-
váci. Pred zrakmi všetkých prítomných sľúbili, že sa naučia čítať, písať aj počítať. Na pa-
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miatku dostali od svojich pani učiteliek pamätné listy a od štvrtákov malú  vlastnoručne vy-
robenú drobnosť – ceruzku – symbol každého školáka.
O dobrú náladu sa postarali samotní prváci – tanečníci, ktorí si pripravili krátke tančeky. Po 
telocvični tancovali lienky z 1. A, hľadajúce svoje stratené bodky. Obľúbený detský spevák 
sa ozýval telocvičňou, pretože žiaci z 1. B vedia rozhýbať svoje telo. V závere štvrtáci spolu 
s prvákmi vytvorili jednu tanečnú rodinu. V dobrej nálade a s úsmevom na tvári sa žiaci vrá-
tili do svojich tried. Rodičia odchádzali s pocitom, že majú doma už ozajstného prváka.

A. Juríčková, M. Lišková

Veselý príchod VianocVeselý príchod Vianoc
Tohtoročná blížiace sa zimné obdobie starších i 
tých najmenších Leopoldovčanov potešilo viace-
ro podujatí. K typickým jesenným podujatiam pa-
trí lampiónový sprievod. Premiérovo malo čaro-
dejnícke trio aj úlohu poroty, ktorá hodnotila jed-
notlivé jesenné výrobky nielen z produktov na-
šich záhrad a sadov. Tí určili, že na treťom mieste 
sa s jesenným pávom umiestnila Dianka 
Kollárová, na druhom Mia Žovinová s kompozí-
ciou Salliwen a s originálnym balónom na prvom 
mieste Nikola Bucková. Organizátori ďakujú všet-
kým deťom a ich rodičom, takisto čarodejníckej 
porote a Márii Kuchtovej z kvetinárstva Lila, ktorá 
na podujatie zapožičala svetielkujúce dekorácie, 
a Monika Chatrnuchovej z kvetinárstva Moon 
Garden za neobyčajnú kvetinovú výzdobu.
Tajomnou atmosférou dýchal aj novembrový vý-
let Leopoldovčanov na zámok v Smoleniciach. 
Tentoraz sa išlo do malokarpatského zámku pri ta-
jomnom vrchu Molpír báť 42 účastníkov, ktorí sa 
stali účastníkmi rozprávkového príbehu o 
Nebojsovi.

Svätý Mikuláš zavítal medzi leopoldovské deti na vy-
zdobené už predvianočné námestie na svoj sviatok 
vo štvrtok 6. decembra a mikulášsky večer okrem 
sladkostí deťom spestrilo aj milé divadielko s púta-
vým príbehom. V sobotu 8. decembra sme zasa moh-
li pobudnúť na Leopoldovských vianočných trhoch 
medzi výrobcami a predajcami tradičných remesel-
níckych výrobkov a ozdôb, ale takisto podporiť aj ši-
kovných mladších aj starších Leopoldovčanov, ktorí 
prezentovali svoje výrobky v stánkoch základnej a 
materskej školy. Vianočným pásmom prišli trhovní-
kov aj hostí popoludní pozdraviť žiaci základnej ško-
ly a od 15. hodiny všetkým veľmi vhod padla výbor-
ná kapustnica a takisto varené vínko či vianočný
punč. Trhy vhodne dopĺňal aj ďalší kultúrny program 
v podobe vystúpení kapiel Gream Mark Band a Trio 
Impression a večerné pódium už patrilo ľudovej hud-
be Huncúti.

(jh, foto iv)

Blahoželanie Michalovi Adamkovičovi
Primátorka mesta na základe odporúčania komisie kultúry a schválenia mestského za-
stupiteľstva udelila pri príležitosti významného životného jubilea uznanie Za zásluhy o 
rozvoj a reprezentáciu mesta Leopoldov predsedovi občianskeho združenia Šanec. 
Michal Adamkovič spoluzakladal občianske združenie Šanec a od roku 1996 ho aj pod-
nes vedie. Za 22-ročné obdobie dokázal zabezpečiť pre členov združenia množstvo kul-
túrnych a spoločenských akcií, výletov, stretnutí. Celé obdobie rozvíja činnosť združe-
nia  organizačne i administratívne a zabezpečuje zmysluplné trávenie voľnočasových 
aktivít pre seniorov v našom meste. Pánovi Adamkovičovi želáme v záslužnej práci veľa 
úspechov a najmä pevné zdravie.

(red.)

Len to najkrajšie, čo život ešte môže dať,

chceme Ti k Tvojom jubileu želať.

Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča,

žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča,

nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota

sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.

Dovoľujeme si zablahoželať pánovi Gustávovi Zennerovi, ktorý v novembri oslávil 
okrúhle životné jubileum. Želáme mu predovšetkým veľa pevného zdravia, spokojnosti 
a radosti z bežných chvíľ. Nech ho neopúšťa vzácny dar humoru a darí sa mu v obľúbe-
nom stolnom tenise.

S myšlienkou manželka a dcéra s rodinou.
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Deväť predsavzatí
pápeža Františka pre nový rok
V roku 2018 toho svet zažil veľa. Žijeme v období, 
keď si musíme čoraz intenzívnejšie uvedomovať po-
trebu modlitby za mier a pokoj na celom svete. Mali 
by sme nielen rekapitulovať v čase adventu, ale aj dí-
vať sa vpred na začiatku nového roka. Žijeme v tur-
bulentnom období, o to intenzívnejšie by sme mali 
hľadať pokoj v sebe samých. Ako uviedol pápež František v jednom zo svojich prího-
vorov: „Na vypočutie si Božieho požehnania niet zmysluplnejšieho času, než je začia-
tok nového roka. Sila, odvaha a nádej budú sprevádzať našu cestu počas roka, ktorý sa 
teraz pred nami otvára.”
Katolícka cirkev tradične zasväcuje prvý januárový deň podpore svetového mieru a vo 
svetle udalostí roka 2018 je zdôraznenie potreby mieru ešte naliehavejšie. Pápež v tej-
to súvislosti vyzýva k tolerancii a hľadaniu spoločného: „Sme deti jedného nebeského 
otca, patríme do tej istej ľudskej rodiny a zdieľame spoločný osud. Preto má každý zod-
povednosť za to, aby pracoval tak, aby sa svet stal spoločenstvom bratov, ktorí rešpek-
tujú jeden druhého, akceptujú odlišnosť toho druhého a starajú sa jeden o druhého.” 
Pápež už viackrát zdôraznil, že existujú tri slová na zachovanie fungujúceho rodinné-
ho života: prepáč mi, ďakujem ti a mrzí ma to. A platí to nielen v spoločenstve rodin-
nom, ale aj celosvetovom, na úrovni štátu, zoskupenia, krajiny, Zeme... Modlime sa za 
to, aby pokoj a mier panoval nielen na celom svete, ale aj v našich srdciach, odkiaľ ho 
môžeme šíriť medzi ľudí. K tomu nám môžu pomôcť aj pápežove predsavzatia.
1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo 
robíme a čo sme.
2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale pre-
dovšetkým čas, pozornosť a lásku.
3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré 
skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vy-
jadrujú svetský úpadok.
5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte 
rany, ktoré ste spôsobili druhým.
6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou 
a s vďačnosťou.
7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitov, ktoré ničia váš 
vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.
8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou 
do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred 
neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú... starých ľudí, chorých, hladných, 
bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Pripravila Gitka Bayerová

Gitku zaujalo...Gitku zaujalo...
Prípravkári absolvovali prvý mikuláš sky turnaj
V nedeľu 2. decembra Mesto Leopoldov a Leopoldovska futbalova miniliga zorganizovali 1. 
ročník Mikulášskeho turnaja prípraviek, ktorý je vlastne pendantom obľúbeného futbalové-
ho mikulášskeho turnaja dospelých. Na turnaji sa zúčastnili kluby MTK Leopoldov, TJ 
Slovan Červeník a TJ Družstevník Veľké Kostoľany. 
Tímy sa v turnaji umiestnili nasledovne:

starší prípravkári:
1. TJ Družstevník Veľké Kostoľany
2. TJ Slovan Červeník
3. MTK Leopoldov

mladší prípravkári:
1. TJ Družstevník Veľké Kostoľany
2. MTK Leopoldov
3. TJ Slovan Červeník

Po zápasoch boli vyhodnotení aj najlepší jednotlivci: spomedzi strelcov to bol Tomáš 
Zemko a ako najlepší brankár bol vyhodnotený Timotej Čirko a ako najlepší hráč Marek 
Hencel.
Turnaj mal výbornú úroveň, všetci účastníci od organizátorov dostali medaily a sladkú od-
menu.

(r)

Mikuláš sky miniligový turnaj má staronového víť aza
V sobotu 8. decembra sa uskutočnil v poradí už 11. ročník obľúbeného turnaja vo futbale, 
ktorý zorganizovali Mesto Leopoldov a Leopoldovská futbalová miniliga. Hralo sa tradične 
v nafukovacej hale v areáli štadióna MTK Leopoldov.
Do turnaja sa tento rok prihlásilo deväť družstiev, v ktorých sa predstavilo 98 hráčov. Okrem 
družstiev z Leopoldova sa na turnaji zúčastnili aj družstvá zložené z hráčov z Červeníka, Šu-
lekova, Hlohovca a dokonca aj ďalekej Oravy. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. 
Skupina Leopoldov hrala svoje stretnutia dopoludnia a skupina Zvyšok sveta popoludní. Z 
každej skupiny postúpili do ďalších bojov prvé dve družstvá.
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Deväť predsavzatí
pápeža Františka pre nový rok
V roku 2018 toho svet zažil veľa. Žijeme v období, 
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Skupinu LEOPOLDOV tvorili družstvá FC Autofair, Legia skazy, Dorast Červeník a 
Policajti/Príslušníci PZ. V Skupine ZVYŠOK SVETA hrali družstvá Brutálna zostava, 
Hlohovecké hviezdy FC, FC Lihovar, Kamenári z Oravy a TR-Team.
Výsledky po skupinovej fáze:
Skupina Leopoldov

Skupina Zvyšok sveta

V skupine Leopoldov zvíťazilo družstvo FC Autofair Leopoldov a postúpilo spolu s Legiou 
Skazy do vyraďovacej fázy.
V skupine Zvyšok sveta postúpil tím Hlohovecké hviezdy FC. Z druhého miesta postúpila 
Brutálna zostava na základe menšieho počtu vstrelených gólov.
Víťaz skupiny Leopoldov, FC Autofair Leopoldov, nastúpil v prvom semifinále proti druhé-
mu celku skupiny Zvyšok sveta tímu Brutálnej zostave. Po nerozhodnom výsledku 1:1 hráči 
Brutálnej zostavy postúpili do finále až po rozstrele.
V druhom semifinále narazili na seba družstvá Hlohovecké hviezdy FC a Legia skazy. 
Vyrovnané stretnutie sa skončilo najtesnejším rozdielom 1:0 a postupom Hlohoveckých 
hviezd FC do finále. 

O víťazné miesta
V zápase o 3. miesto sa stretli porazení semifinalisti FC Autofair a Legia skazy (finalisti z ro-
ku 2017, poznámka red.). Stretnutie bolo pomerne vyrovnané iba v prvom polčase, ktorý sa 
skončil s výsledkom 1:0. V druhom polčase FC Autofair zlomil odpor Legie skazy a oplatili 
im prehru z minulého roka. Zápas sa skončil výsledkom 5:0. Vo finále sa stretli družstvá zo 
skupiny Zvyšok sveta Hlohovecké hviezdy FC a Brutálna zostava (trojnásobný šampión tur-
naja, poznámka red.). Stretnutie sa skončilo v riadnom hracom čase 1:1 a nasledovali kopy 
zo značky pokutového kopu. Pevnejšie nervy napokon mali hráči Brutálnej zostavy a 
zdvihli nad hlavu víťazný pohár už po štvrtýkrát.
O dodržiavanie pravidiel sa starali ligoví rozhodcovia Marián Krč-Konečný a Jaroslav 
Kravárik, ktorí bezproblémovo riešili všetky sporné situácie.
 Po skončení turnaja boli vyhlásení aj najlepší jednotlivci:
Najlepší streleci –  Martin Ďuračka (TR-Team) a Tomáš Ondrejka (FC Autofair) – obaja vsie-
tili po 6 gólov.
Ako najlepší brankár bol vyhodnotený Viliam Mišech (Hlohovecké hviezdy FC).
Organizátori ďakujú generálnym sponzorom: spoločnosti Lenovo Slovakia, František 
Lukáčik – výroba a predaj mäsových výrobkov a reštaurácii Nový Pranier-Spolková záhrada 
a sponzorovi Maxima – farby a fasády za ich materiálnu a finančnú pomoc. Všetci zúčast-
není hráči aj diváci boli veľmi spokojní s priebehom a turnaja a spolu s hlavný organizáto-
rom Jozefom Krilekom sa tešia na ďalší ročník.
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4. Dorast Červeník 3 0 0 3 3 : 14 0
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2. Brutálna zostava 4 3 1 0 11 : 0 10

3. Kamenári z Oravy 4 2 0 2 8 : 9 6

4. TR-Team 4 1 0 3 12 : 7 3

5. FC Lihovar 4 0 0 4 1 : 25 0

Ako sa darí futbalistom po ukonč ení jesennej č asti súť až e
Žiaci MTK
Žiaci v jesennej časti odohrali 13 zápasov, z toho 12 sa skončilo prehrou, 1 remízou a zís-
kali skóre 6:55. Tím tvoria Matúš Malovec, Šimon Baláž, Tomáš Martinkovič, Nikolas 
Soboslay, Pavol Bielik, Branislav Lackovič, Filip Holik, Samuel Miklovič, Matej Cibulka, 
Adam Škoda, Michael Svoboda, Anton Karaba, Jozef Absolon, Samuel Šiška, Samuel Košťál, 
Matej Beko, Filip Snoha, Markus Šuliman, Martin Vavro, Patrik Libovič, Lucas Doka, 
Richard Gergič.
Na margo jesennej časti dodal tréner žiakov Ivan Hegedüš:
V prvom rade považujem za potrebné uviesť, že po úspechu chlapcov v sezóne 2017/2018 
som sám osobne zvažoval, či z piatej ligy postúpiť alebo nie. Veľmi dobre som si totiž uve-
domoval, že postúpiť s mužstvom, ktorého podstatná časť zostavy končí vzhľadom na vek v 
žiackom mužstve, prinesie zásadnú zmenu v charaktere celého mužstva, čo sa nepochybne 
prejaví na výsledkoch zápasov. Na druhej strane som nepostúpením nemal srdce znegovať 
enormnú snahu a úsilie chlapcov v úspešnom boji o prvé miesto v tabuľke. Vzhľadom na 
tento druhý pohľad som sa aj po dohode s vedením klubu rozhodol síce pre tú ťažšiu cestu, 
ktorá však práve chlapcom môže dať veľa futbalových skúseností do budúcnosti a zároveň 
motiváciu pokúsiť sa aj medzi lepšími hráčmi dokázať hrať dobrý futbal a uspieť. Súťaž sme 
tak začali v štvrtej lige s mladým mužstvom, pričom naše obavy sa aj potvrdili. Chlapci hrali 
proti súperovi, ktorý  mal hráčov starších aj o tri roky, čo je v mládežníckych mužstvách veľ-
ký  rozdiel. V našej súťaži to nie je rozčlenené ako v tretej až prvej lige, v ktorých hrávajú 
proti vekovo rovnocenným hráčom. Mňa osobne ale najviac sklamalo, že po prvom zápase 
bez uvedenia dôvodu prestal s futbalom skúsený hráč, od ktorého práve chlapci veľa očaká-
vali. Osobne si myslím, že keby zostal, určite mohol svojím talentom pomôcť mladším hrá-
čom k lepším výkonom. A aby toho nebolo málo, v priebehu súťaže sa nám zranil najlepší 
hráč, ktorý, žiaľ, do konca jesennej časti už nemohol  hrať.  
Na druhej strane som rád, že mužstvo prišli posilniť aj chlapci zo susedného Červeníka, kto-
rí žiacku súťaž nehrajú. Mužstvu pomohol aj príchod jedného chlapca z Dolných Zeleníc. 
Všetky posily sa hneď od ich príchodu zaradili ku kostre mužstva a čo je najdôležitejšie, spo-
ločne tvoria výbornú partiu kamarátov nie len na ihrisku, ale aj mimo neho. Počas samotnej 
súťaže boli vidieť, že čím viac zápasov chlapci odohrali, tým sa ich hra zlepšovala, čo sa na-
koniec ukázalo aj v poslednom zápase proti Cíferu. Paradoxom je, že chlapci odohrali naj-
lepšie zápasy práve proti silným súperom ako Zvončín alebo Cífer. Naopak proti tým slab-
ším im to herne až tak veľmi nešlo. Nepochybne, v tejto vekovej skupine chlapcov je vidieť, 
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ším im to herne až tak veľmi nešlo. Nepochybne, v tejto vekovej skupine chlapcov je vidieť, 
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že v ich výkone zohráva veľkú úlohu aj psychika a celkové mentálne nadstavenie sa na zá-
pas. Potvrdzujú to aj samotné tréningy, kde chlapci rutinne ukazujú výborný futbalový ro-
zum, techniku a prehľad. Naopak, z nepochopiteľných dôvodov v zápase zlyhávajú aj v ele-
mentárnych veciach.
Po celkovom hodnotení jesennej časti súťaže si preto myslím, dokonca som o tom presved-
čený, že napriek tejto neúspešnej časti to netreba „zabaliť“, ale, naopak, spraviť veľmi kva-
litnú zimnú prípravu zameranú najmä na zlepšenie kondície a samotného herného prejavu 
a so  zodpovedným prístupom samotných chlapcov štvrtú žiacku ligu v Leopoldove zachrá-
niť. Či sa nám to podarí, bude záležať najmä na samotných chlapcoch. Za seba osobne mô-
žem s plnou vážnosťou prisľúbiť, že ako tréner urobím pre to maximum. A vy diváci nám, 
prosím, držte palce a ak vám to čas dovolí, príďte chlapcov povzbudiť.

Muži MTK
Mužstvo A skončilo po jesennej časti na 12. mieste. Tréner mužstva Richard Slovák si po-
ťažkal nad zlým začiatkom časti aj prístupom hráčov k tréningu: „Sezóna už druhý rok po 
sebe sa začala veľmi zle. Nemali sme pokope káder a prenasledovali nás zranenia kľúčo-
vých hráčov. Na výkony hráčov doliehala aj slabá účasť na tréningoch, pretože nie vždy sa 
darilo zladiť pracovné a iné povinnosti s termínmi tréningov. Pravidelne na tréning chodili 
len štyria hráči a len málokedy sme sa mohli rozohrať s 8-člennou zostavou. Bez tréningu sa 
však futbal hrať nedá.“

Prípravka MTK
Prípravkári tento polrok urobili veľký kus práce a posunuli sa ďalej. Tréner Richrad Slovák:  

V. liga -Žiaci-U-15-ObFZ TT

        
Tabuľka po jesennej časti
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R
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Skóre
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1 ŠK Cífer 1929 13
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2 FO ŠK Modranka 13
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3 OŠK Zavar 13
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4 FK Krakovany 13
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5
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:
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24

 

5 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 13

 

7

 

2

 

4

 

29

 

:

 

23

 

23

 

6 OFK Bučany 13 7 0 6 29 : 22 21

7 TJ Družstevník Zvončín 13 4 6 3 25 : 22 18

8 ŠK Slávia Zeleneč 13 6 0 7 29 : 41 18

9 TJ Slavoj Boleráz 13 5 2 6 16 : 14 17

10 OŠK Smolenice 13 5 1 7 22 : 26 16

11 FK AŠK SLÁVIA Trnava 13 4 1 8 31 : 41 13

12 FK Šulekovo 13 3 1 9 15 : 32 10

13 SFC Kopánka 13 2 1 10 17 : 49 7

14 MTK Leopoldov 13 0 1 12 6 : 55 1

Veľmi potešujúce pre nás bolo to, že účasť na tréningoch sa pohybovala v priemere okolo 
25 detí, čo je úplne super. Chalani boli rozdelení do dvoch skupín na mladších a starších. 
Starší odohrali aj niektoré veľmi dobré zápasy v súťaži prípraviek. Chalanom stále prízvuku-
jem, aby si nevšímali výsledky na zápasoch a to, aby si držali zapálenie pre hru a zdokona-
ľovali sa v herných činnostiach jednotlivca. Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom a 
asistentovi J. Križanovi za spoluprácu. Tím hral v zložení: Marcel Škoda, Timotej Čirka, 
Adrian Koštal, Denis Gažovič, Dominik Kamenár, Sofia Halásová - kapitánka mužstva, 
Michal Durdy, Jakub a Matej Miklovičoví, Viktor Urbančok, Max Kolárik, Jakub Opeta, 
Marek Svička, Tomáš Marikovský, Samo Kalivoda, Filip a David Šiškoví, Martin Zapletal, 
Michal Kaiser, Filip Harsányi, Matej Makýš, Patrik Richter, Tomáš Herceg, Max Levčík, 
Matej Levčík.

VI. liga-MEVA SPORT-ObFZ TT

        
Tabuľka po jesennej časti
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7 OŠK Križovany nad Dudváhom
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6

 

2

 

5

 

26
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20

 

8 TJ Slovan Červeník 13 5 4 4 37 : 31 19

9 ŠK Cífer 1929 13 5 1 7 23 : 39 16

10 TJ Družstevník Siladice 13 4 2 7 32 : 36 14

11 OFK Majcichov 13 3 1 9 16 : 28 10

12 MTK Leopoldov 13 2 3 8 13 : 34 9

13 TJ Družstevník Dechtice 13 2 2 9 16 : 34 8

14 OŠK Dolná Krupá 13 2 2 9 16 : 45 8

Prípravka - U-13-sk.C-ObFZ TT

        

Tabuľka po jesennej časti

        

Klub Z

 

V
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P

 

Skóre

 

B

 

1 FTC Trakovice 10

 

9
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94
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9
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2 OFK - Drahovce 10

 

9

 

0

 

1
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3
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:

 

13
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6 FC Spartak Trnava 10 5 0 5 26 : 13 21

7 ŠK Dvorníky 10 3 1 6 26 : 27 18

8 MTK Leopoldov 10 2 1 7 11 : 49 18

9 TJ Slovan Červeník 10 2 1 7 11 : 64 17

10 OFK Malženice 10 1 0 9 9 : 125 16

11 SPORTA HLOHOVEC 10 1 0 9 12 : 59 0

poznámka: Klubu Sporta Hlohovec boli odrátané 3 body.

Š achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Marián Žemla
Čierny: Gorazd Kollárik
Miesto: Leopoldov 1981 (tréningová analytická partia)
Španielska hra (C64)
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 (3. - a6 4.S:c6 d:c6 
5.0-0 Dd6 6.Ja3 b5 7.c4 Jf6 8.De2 Sg4 9.Vd1 Se7 
10.d3 De6 11.b3 Jh5 12.Jc2 Df6 13.h3 S:f3 
14.D:f3 D:f3 15.g:f3 0-0-0 Hort vs. Spasskij, 
Reykjavík 1977, 10. p.) 4.0-0 [4.c3 (4. - Je7 5.d4 
e:d4 6.c:d4 Sb4+ 7.Sd2 S:d2 8.D:d2 Lasker vs. 
Steinitz, Moskva 1896) 4. - f5 5.d4 f:e4 6.S:c6 
d:c6 7.J:e5 Dd5 8.0-0 Jf6 9.Sf4 Sd6 10.c4 De6 
11.c5 Se7 12.Jc3 Df5 13.Sg3 Se6? (13. - 0-0) 
14.f3! Lékó vs. Sokolov, Odessa 2007; ďalšie mož-
nosti bieleho sú: 4.S:c6, 4.J:e5, 4.Jc3, 4.b4!?] 4. - 
Jd4 [4. - d6 5.c3 Sb6 6.d4 Sd7 7.Ja3 (7.Ve1 Jge7 
8.Ja3 0-0 9.d:e5 J:e5 10.J:e5 S:b5 11.J:b5 d:e5 12.-
Se3 De8 =) 7. - Jge7 8.Jc4 0-0 9.a4 a6 10.J:b6 
c:b6 11.Se2; 4. - Jf6 5.J:e5 Jd4! 6.Sc4 J:e4!? 7.J:f7 
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Náš príležitostný riešiteľ a šachový skladateľ 

Michal Hlinka nám o sebe prezradil: „Narodil som 
sa 25. 10. 1953 v Hniezdnom v okrese Stará Ľu-
bovňa, ale od roku 1975 bývam v Košiciach. 
Kompozičným šachom sa zaoberám takmer 50 ro-
kov. Tak ako  mnohí skladatelia aj ja som začal naj-
skôr s praktickým – hraným  šachom, ktorý ma nau-
čil hrať môj najstarší brat asi 8-ročného. Moja ša-
chová aktivita zasiahla do všetkých oblastí kráľov-
skej hry. Viacero rokov som hral za košické ligové 
družstvá; venoval som sa aj korešpondenčnému ša-
chu, trénoval mladých šachistov a občas riešil. So 
skladaním som začal v roku 1970, kedy som uve-
rejnil 26. 6. 1970 svoju prvú úlohu, dvojťažku.   Ša-
chovú rubrike viedol agilný a veľmi „zručný“ 
Bedrich Formánek, ktorý ma prakticky pre kompo-

Šachové okienko
Skladba č. 42

Michal Hlinka a Ľuboš Kekely
Originál

Biely vyhrá (5 - 2)

Dh4 8.J:h8 d5! 9.S:d5? Sg4 10.De1 Je2+ 11.Kh1 S:f2! 0:1 Szirt vs. Gladhill, Nový Južný 
Wales 1956; 4. - Jge7 5.J:e5 J:e5 6.d4 c6 7.Se2 Sd6 8.d:e5 S:e5 9.Jc3 0-0 10.f4 S:c3 11.b:c3 
d5 12.Sa3 Ve8 13.Dd4 Dc7? (13. - Jf5!) 14.e5 Sf5 15.Sd3 Dd7 16.h3 h5 17.Df2 Jg6? Réti vs. 
Moller, Goteborg 1920, 5.c3 Sb6 6.d4 e:d4 7.c:d4 d5 8.e:d5 J:d5 9.Ve1+ Se6 10.Jg5 0-0 =] 
5.J:d4 [5.b4!? S:b4 6.J:d4 e:d4 7.Sb2 Sc5 8.c3 Df6 9.Dh5 Sb6 10.c:d4 (10.S:d4? e5!) 10. - 
Je7 11.e5 Df5 12.De2 0-0 13.Ve1 Jg6 14.Sd3 Dg5 15.De3 Dd8 16.a4 a6! Maseev vs. Toluš, 
kor. p. 1969; 5.Sa4 J:f3+ 6.D:f3 Je7 7.Dc3! Sd4 8.Dg3 Jg6 9.c3 Sb6 10.d4!? 0-0 11.f4!? e:f4 
?! 12.S:f4 J:f4 13.D:f4 d6 14.Jd2 Se6 15.Kh1 c6 16.Jf3 h6 17.Sc2 Dd7 18.e5!? Kamsky vs. 
Christiansen, Ch USA Saint Louis 2010] 5. - S:d4 6.c3 Sb6 7.d4 c6 8.Sc4 d6 [8. - e:d4 
9.c:d4 Je7 10.Jc3 d5 11.e:d5 c:d5 12.Sb3 0-0 13.Sg5 f6 14.Ve1 (14. - f:g5? 15.V:e7 D:e7 
16.J:d5 Dd6 17.J:b6+ Se6 18.J:a8 V:a8 19.Df3 Vb8 +/-) 14. - Kh8 15.Sf4 Sf5 16.Jb5 Jg6 
17.Sg3 Sa5 18.Ve3 Sd7 19.Jd6 Sc6 20.Sc2 Sc7 21.Dh5 Kg8 22.Ve6 S:d6 23.S:d6 Ve8 
24.V:e8+ D:e8 +/= ] 9.Db3 [9.Se3 Jf6 10.d:e5 (10.Jd2 0-0 11.h3 e:d4 12.c:d4 d5 =) 10. - 
d:e5 11.D:d8+ S:d8 12.f3 Sb6 13.Kf2 Ke7 14.Jd2 Vd8 15.Vad1 Se6 16.Se2 S:e3+ 17.K:e3 
Je8 = Koc vs. Zajcev, 30. M SSSR 1962] 9. - Dc7 (9. - De7 10.Se3 Jf6 11.d:e5 d:e5 12.S:b6 
a:b6 13.D:b6 J:e4 14.Ve1 Jd6 15.Sf1 0-0 16.a4 f6 17.Jd2 e6 18.Je4 J:e4 19.V:e4 Sd5 = Eber 
vs. Bronštejn, MT Rio de Janeiro 1979) 10.d:e5 d:e5 11.a4 Jf6 12.a5! Sc5 13.Dc2 0-0 14.b4 
Se7 15.Jd2 Sd7 16.Jb3 c5 17.b5 h6 18.Se3 Vad8 19.Vfd1 Sc8 20.f3 b6 (Pozri diagram!) 
21.a:b6 (V TK Hort vs. Spasskij, Reykjavík 1977, 8. p., po: 21.Da2 V:d1+ 22.V:d1 Je8 
23.Sd5 Jf6 24.Sc4 Je8 25.Sd5 Jf6 bola dohodnutá tzv. veľmajstrovská remíza, ale aj tak sa na-
koniec skončila zmierom naša tréningová partia.) 21. - a:b6 22.Jd2 Je8 23.Db3 Sd7 24.Va2 
Jd6 25.Vda1 Vb8 26.Va7 Vb7 27.V:b7 D:b7 28.Sd5 Dc7 29.Jc4 J:c4 30.D:c4 Sh4 31.Va4 
Sc8 32.Da2 Dd6 33.Va7 Se6 34.c4 Ve8 35.Vb7 Vb8 36.V:b8+ D:b8 37.S:e6 f:e6 38.Kf1 
Dd8 39.Ke2 Sg5 40.Dd2 D:d2+ 41.S:d2 S:d2 42.K:d2 Kf7 = . 
Cordelovu obranu (3. - Sc5) v Španielskej hre  mal vo svojom repertoári aj exmajster sveta 
Boris Spasskij, lebo ju asi pokladal za otvorenie, ktoré nedokáže biely ľahko vyvrátiť.

(GK)

zíciu získal. Celkovo som uverejnil do 60 úloh, za ktoré som získal do 20 vyznamenaní, 
z toho 6 cien. Rozhodujúcim zlomom v mojej kompozičnej kariére bolo uverejnenie pr-
vej štúdie v roku 1976. Odvtedy sa skoro výlučne venujem skladaniu štúdií. Vo svojich 
štúdiách najčastejšie spracúvam pat, pozičnú remízu a vzájomný zugzwang. V tvorbe 
veľmi rád spolupracujem s inými skladateľmi. Najčastejšie spolupracujem, respektíve 
som spolupracoval s týmito skladateľmi: Emil Vlasák, Jaroslav Polášek, Ján Tazberík, Ján 
Ševčík, Oto Mihalčo, Emil Klemanič, Mario García, ale aj s inými. Od roku 2008 inten-
zívne spolupracujem s Ľubošom Kekelym so Snežnice. Výsledok nášho snaženia je via-
cej ako 400 skladieb; všetko skoro výlučne štúdií. Naša spoločná tvorba je pomerne 
úspešná, ale nevyhli sme sa aj štúdiám len pre zábavu. Uverejnil som 750 štúdií, z kto-
rých skoro polovica bola vyznamenaná; získal som 360 vyznamenaní, z toho 112 cien 
a z nich 40 boli prvé ceny. Od roku 1989 vediem rubriku Štúdie v mesačníku Českoslo-
venský šach. V roku 2002 mi Národné osvetové centrum v Bratislave vydalo knihu s ná-
zvom „Kráľovná koncoviek“ na 112 stranách. Slovenská literatúra o kompozičnom ša-
chu je pomerne bohatá, ale štúdie ostávali v tieni úloh a táto malá knižka aspoň z časti 
vyplnila túto medzeru. Rozhodoval som niekoľko domácich a zahraničných súťaží, ale 
aj napr. Album FIDE, WCCI, Český, Ruský a Ukrajinsky Album. V Albumoch FIDE som 
umiestnil 23 štúdií, z toho bolo 12 so spoluautormi, za ktoré som získal 28,33 bodu. V 
roku 2004 mi bol udelený titul „FIDE majster“, r. 2009 – medzinárodný rozhodca a r. 
2012 medzinárodný majster. V budúcnosti sa tvorbou štúdii chcem hlavne zabávať, ale 
chcem ešte aj zložiť niekoľko zaujímavých a kvalitných skladieb.“

Pri príležitosti životného jubilea želáme Michalovi do ďalších rokov života pevné zdra-
vie, rodinnú pohodu a nech ho kráľovská hra i naďalej priťahuje svojou magickou silou!

Na uverejnenie nám poslal spoločnú originálnu skladbu s výzvou: „Biely začne a vy-
hrá!“, ktorú zložil spoločne so svojím priateľom, keď upravili  štúdiu (V pôvodnej pozí-
cií  Ve2  bola na h2 a Jf1 na e3,  štúdia bola o ťah  kratšia) českej dvojice Polášek a 
Vlasák (60 JT 2017, V. cena). Prezradíme, že nevychádza pokus: 1.Jd2? Vh2!  2.Jg6 Vh6  
3.Je5 Va6  4.Jdc4 V:a4+ = . V riešení sa bude čierny snažiť svojou vežou dobyť bieleho 
pešiaka, ale nakoniec ju v súboji s dvoma bielymi jazdcami a strelcom stratí.

Riešenie skladby č. 41 (Krajčovič): I. 1.Jc6 Vc2 2.Ja5 Kc3 3.Vb3 mat, II.1.Ja6 Kc4 2.Ke2 
Vd5 3.Vb4 mat. Vtedajší redaktor šachovej rubriky Bedrich Formánek napísal stručnú 
charakteristiku skladby: „Dokonalý pomocný mat s modelovým echom.“

Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v Leopoldove 
do 15. 1. 2019 Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmenený. Ako výherca za 
správne vyriešenie skladby č. 41  bol vyžrebovaný Tomáš Novotný z Košíc. 
Blahoželáme!

(GK)
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Náš príležitostný riešiteľ a šachový skladateľ 

Michal Hlinka nám o sebe prezradil: „Narodil som 
sa 25. 10. 1953 v Hniezdnom v okrese Stará Ľu-
bovňa, ale od roku 1975 bývam v Košiciach. 
Kompozičným šachom sa zaoberám takmer 50 ro-
kov. Tak ako  mnohí skladatelia aj ja som začal naj-
skôr s praktickým – hraným  šachom, ktorý ma nau-
čil hrať môj najstarší brat asi 8-ročného. Moja ša-
chová aktivita zasiahla do všetkých oblastí kráľov-
skej hry. Viacero rokov som hral za košické ligové 
družstvá; venoval som sa aj korešpondenčnému ša-
chu, trénoval mladých šachistov a občas riešil. So 
skladaním som začal v roku 1970, kedy som uve-
rejnil 26. 6. 1970 svoju prvú úlohu, dvojťažku.   Ša-
chovú rubrike viedol agilný a veľmi „zručný“ 
Bedrich Formánek, ktorý ma prakticky pre kompo-

Šachové okienko
Skladba č. 42

Michal Hlinka a Ľuboš Kekely
Originál

Biely vyhrá (5 - 2)
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a z nich 40 boli prvé ceny. Od roku 1989 vediem rubriku Štúdie v mesačníku Českoslo-
venský šach. V roku 2002 mi Národné osvetové centrum v Bratislave vydalo knihu s ná-
zvom „Kráľovná koncoviek“ na 112 stranách. Slovenská literatúra o kompozičnom ša-
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Pri príležitosti životného jubilea želáme Michalovi do ďalších rokov života pevné zdra-
vie, rodinnú pohodu a nech ho kráľovská hra i naďalej priťahuje svojou magickou silou!

Na uverejnenie nám poslal spoločnú originálnu skladbu s výzvou: „Biely začne a vy-
hrá!“, ktorú zložil spoločne so svojím priateľom, keď upravili  štúdiu (V pôvodnej pozí-
cií  Ve2  bola na h2 a Jf1 na e3,  štúdia bola o ťah  kratšia) českej dvojice Polášek a 
Vlasák (60 JT 2017, V. cena). Prezradíme, že nevychádza pokus: 1.Jd2? Vh2!  2.Jg6 Vh6  
3.Je5 Va6  4.Jdc4 V:a4+ = . V riešení sa bude čierny snažiť svojou vežou dobyť bieleho 
pešiaka, ale nakoniec ju v súboji s dvoma bielymi jazdcami a strelcom stratí.

Riešenie skladby č. 41 (Krajčovič): I. 1.Jc6 Vc2 2.Ja5 Kc3 3.Vb3 mat, II.1.Ja6 Kc4 2.Ke2 
Vd5 3.Vb4 mat. Vtedajší redaktor šachovej rubriky Bedrich Formánek napísal stručnú 
charakteristiku skladby: „Dokonalý pomocný mat s modelovým echom.“

Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v Leopoldove 
do 15. 1. 2019 Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmenený. Ako výherca za 
správne vyriešenie skladby č. 41  bol vyžrebovaný Tomáš Novotný z Košíc. 
Blahoželáme!
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Očakávalo sa, že tohtoročné komunálne voľby všeobecne nájdu medzi občanmi veľký 
ohlas.  Potvrdilo sa to napokon 10. novembra skoro polovičnou, až takmer 49-percentnou 
účasťou voličov pri urnách. Zaujímavé je, že v Leopoldove bola netradične účasť o čosi niž-
šia ako celoslovenský priemer – do troch volebných miestností spomedzi 3356 zapísaných 
voličov prišlo 1587, čo je 47,3 percenta.
O priazeň voličov sa vo voľbách primátora uchádzali traja kandidáti – doterajšia primátorka 
Terézia Kavuliaková, jej vyzývateľ v predchádzajúcich komunálnych voľbách Ján Mika, kto-
rý vtedy spomedzi piatich kandidátov skončil na druhom mieste, a Anna Bäuml, ktorá sa v 
komunálnom kontexte prvý raz prezentovala svojou kandidatúrou. Spomedzi kandidátov 
voličov dominantne oslovila doterajšia primátorka Terézia Kavuliaková, ktorá získala 62,6 
percenta platných hlasov voličov. Za ňou sa umiestnil so 444 hlasmi Ján Mika (28,5 %) a na-
pokon Anna Bäuml so 138 hlasmi (8,9 %).

okrsok č. 1 2 3 mesto
zapísaných voličov 1139 1113 1104 3356
zúčastnených voličov 493 495 599 1587
platných hlasov 484 486 588 1558

1. Terézia Kavuliaková, Mgr. 296 297 383 976
2. Ján Mika 144 141 159 444
3. Anna Bäuml, Mgr. Ing. 44 48 46 138

Kandidovať do 11-členného poslaneckého zboru sa rozhodlo 18 Leopoldovčanov, z toho se-
dem z predchádzajúceho zastupiteľstva, pretože poslanci Milan Gavorník, Stanislav 
Piovarči, Miroslav Karaba a Lenka Slováková sa rozhodli nekandidovať do ďalšieho 4-
ročného obdobia. Po voľbách ich vystriedali noví poslanci, z ktorých časť už má skúsenosti 
s komunálnou problematikou – Ján Mika, Viera Lietavová, Tomáš Kamenár a Richard 
Slovák. Keďže do zastupiteľstva sa dostala na druhom mieste aj Terézia Kavuliaková, ktorá 
uspela v primátorských voľbách, ako prvá náhradníčka na jej miesto postúpila doterajšia po-
slankyňa Zuzana Luhová.

T. Kavuliaková získala takmer 63-percentnú
podporu volič ov

Vymenila sa tretina poslancov

T. Kavuliaková získala takmer 63-percentnú
podporu volič ov

Vymenila sa tretina poslancov
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