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Eurovoľ by v LeopoldoveEurovoľ by v Leopoldove
Posledné tohtoročné voľby sa na Slovensku 
uskutočnili v sobotu 25. mája a mali sme v nich 
vybrať politické zoskupenia alebo osobnosti, 
ktoré nás budú zastupovať v Európskom parla-
mente. Hoci tieto voľby patrili na Slovensku k 
tým menej navštevovaným, postupne sa etablu-
jú v povedomí občanov. Na Slovensku dosiahla 
účasť v nich 22,74 % oprávnených voličov, v 
našom meste bola účasť o čosi vyššia – k urnám 
pristúpilo 23,76 % voličov, platných bolo 
23,08 percenta odovzdaných hlasov. Štatistici 
pritom zaznamenali najnižšiu účasť v 
Košickom kraji (19,26 %) a najvyššiu v 
Bratislavskom kraji (31,55 %). Zaujímavosťou 
je aj to, že o eurovoľby bol na Slovensku naj-
nižší záujem pred štyrmi rokmi a v tomto roku 
zasa vo volebných miestnostiach členovia okrs-
kových volebných komisií zaznamenali o tieto 
voľby najvyšší záujem.

okrsok 1 2    3
zapísaní voliči 1121 1099 1138
zúčastnených voličov 207 267 324
odovzdaných obálok 207 266 324
platných hlasov 203 260 312

Nasledujúci prehľad sme pripravili podľa poradia, ktoré získali jednotlivé politické zosku-
penia alebo koalície v Leopoldove. Tie strany, ktoré v našom meste spomedzi 31 kandidu-
júcich zoskupení alebo koalícií nezaznamenali žiaden hlas, v prehľade neuvádzame. 
Takýchto zoskupení je sedem.
Výsledky ukazujú, že Leopoldovčania rovnako ako ostatní Slováci by do europarlamentu 
poslali na prvých troch miestach zástupcov koalície Progresívne Slovensko a SPOLU,  
SMER – SD a Ľudovej strany Naše Slovensko. Na štvrtom mieste sa na Slovensku umiestnilo 
Kresťanskodemokratické hnutie, v Leopoldove Kresťanská únia. Na piatom mieste sa rovna-
ko na Slovensku aj v našom meste umiestnila Sloboda a Solidarita. Zo šiesteho miesta 
Slováci do europarlamentu poslali zástupcu Obyčajných ľudí a Nezávislých osobností a 
Leopoldovčania KDH. Podrobnejšie výsledky ponúkame v nasledujúcom prehľade.

strana/koalícia počet hlasov        mesto      (%)   SR (%)
1. Koalícia Progresívne Slovensko (PS) a SPOLU 155 20,00 20,11
2. SMER – SD 141 18,19 15,72
3. Ľudová strana Naše Slovensko 120 15,48 12,07
4. Kresťanská únia 78 10,06 3,85
5. Sloboda a Solidarita 67 8,64 9,62
6. Kresťanskodemokratické hnutie 54 6,96 9,69
7. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 38 4,9 5,25

8. Slovenská národná strana 25 3,22 4,09
9. Kresťanská demokracia – Život a prosperita 20 2,58 2,06
10. SME RODINA – Boris Kollár 19 2,45 3,23
11. Strana zelených Slovenska 13 1,67 0,79
12. Strana práce 8 1,03 0,26
13. Starostovia a nezávislí kandidáti 7 0,9 0,3
14. Doma dobre 6 0,77 0,62
15. Korektúra – Andrej Hryc 5 0,64 0,85
16. Koalícia KSS, VZDOR 5 0,64 0,62
17. HLAS ĽUDU 3 0,3  0,21
18. MOST – HÍD 2 0,25 2,59
19. Strana maďarskej komunity –
      Magyar Közösség Pártja 2 0,25 4,96
20. Slovenská ľudová strana 2 0,25 0,29
21. Demokratická strana 2 0,25 0,51
22. DOPRAVA 1 0,12 0,4
23. Priama demokracia 1 0,12 0,22
24. Európska demokratická strana 1 0,12 0,14

Pripravil jh.
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Po roku sa leopoldovské námestie znovu stalo prechodovou a sčasti aj oddychovou stani-
cou automobilových veteránov na ceste po bývalom Československu. Minuloročné poduja-
tie 1000 mil československých bolo venované 100. výročiu vzniku ČSR, to tohtoročné zasa 
30. výročiu novembra 1989, teda výročiam spoločenských udalostí, ktoré sa rovnako inten-
zívne a emotívne dotkli západnej aj východnej časti federácie. 
Organizátori podujatia z Design veteran car club ocenili, že mesto Leopoldov sa znovu pri-
dalo medzi organizátorov podujatia. Podľa štartovnej listiny vo štvrtok 13. júna z Prahy vy-
šlo 99 historických automobilov a ďalších osem posádok historických veteránov malo aj ďal-

Leopoldovské defilé veteránovLeopoldovské defilé veteránov



2

Eurovoľ by v LeopoldoveEurovoľ by v Leopoldove
Posledné tohtoročné voľby sa na Slovensku 
uskutočnili v sobotu 25. mája a mali sme v nich 
vybrať politické zoskupenia alebo osobnosti, 
ktoré nás budú zastupovať v Európskom parla-
mente. Hoci tieto voľby patrili na Slovensku k 
tým menej navštevovaným, postupne sa etablu-
jú v povedomí občanov. Na Slovensku dosiahla 
účasť v nich 22,74 % oprávnených voličov, v 
našom meste bola účasť o čosi vyššia – k urnám 
pristúpilo 23,76 % voličov, platných bolo 
23,08 percenta odovzdaných hlasov. Štatistici 
pritom zaznamenali najnižšiu účasť v 
Košickom kraji (19,26 %) a najvyššiu v 
Bratislavskom kraji (31,55 %). Zaujímavosťou 
je aj to, že o eurovoľby bol na Slovensku naj-
nižší záujem pred štyrmi rokmi a v tomto roku 
zasa vo volebných miestnostiach členovia okrs-
kových volebných komisií zaznamenali o tieto 
voľby najvyšší záujem.

okrsok 1 2    3
zapísaní voliči 1121 1099 1138
zúčastnených voličov 207 267 324
odovzdaných obálok 207 266 324
platných hlasov 203 260 312

Nasledujúci prehľad sme pripravili podľa poradia, ktoré získali jednotlivé politické zosku-
penia alebo koalície v Leopoldove. Tie strany, ktoré v našom meste spomedzi 31 kandidu-
júcich zoskupení alebo koalícií nezaznamenali žiaden hlas, v prehľade neuvádzame. 
Takýchto zoskupení je sedem.
Výsledky ukazujú, že Leopoldovčania rovnako ako ostatní Slováci by do europarlamentu 
poslali na prvých troch miestach zástupcov koalície Progresívne Slovensko a SPOLU,  
SMER – SD a Ľudovej strany Naše Slovensko. Na štvrtom mieste sa na Slovensku umiestnilo 
Kresťanskodemokratické hnutie, v Leopoldove Kresťanská únia. Na piatom mieste sa rovna-
ko na Slovensku aj v našom meste umiestnila Sloboda a Solidarita. Zo šiesteho miesta 
Slováci do europarlamentu poslali zástupcu Obyčajných ľudí a Nezávislých osobností a 
Leopoldovčania KDH. Podrobnejšie výsledky ponúkame v nasledujúcom prehľade.

strana/koalícia počet hlasov        mesto      (%)   SR (%)
1. Koalícia Progresívne Slovensko (PS) a SPOLU 155 20,00 20,11
2. SMER – SD 141 18,19 15,72
3. Ľudová strana Naše Slovensko 120 15,48 12,07
4. Kresťanská únia 78 10,06 3,85
5. Sloboda a Solidarita 67 8,64 9,62
6. Kresťanskodemokratické hnutie 54 6,96 9,69
7. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 38 4,9 5,25

8. Slovenská národná strana 25 3,22 4,09
9. Kresťanská demokracia – Život a prosperita 20 2,58 2,06
10. SME RODINA – Boris Kollár 19 2,45 3,23
11. Strana zelených Slovenska 13 1,67 0,79
12. Strana práce 8 1,03 0,26
13. Starostovia a nezávislí kandidáti 7 0,9 0,3
14. Doma dobre 6 0,77 0,62
15. Korektúra – Andrej Hryc 5 0,64 0,85
16. Koalícia KSS, VZDOR 5 0,64 0,62
17. HLAS ĽUDU 3 0,3  0,21
18. MOST – HÍD 2 0,25 2,59
19. Strana maďarskej komunity –
      Magyar Közösség Pártja 2 0,25 4,96
20. Slovenská ľudová strana 2 0,25 0,29
21. Demokratická strana 2 0,25 0,51
22. DOPRAVA 1 0,12 0,4
23. Priama demokracia 1 0,12 0,22
24. Európska demokratická strana 1 0,12 0,14

Pripravil jh.

3

Po roku sa leopoldovské námestie znovu stalo prechodovou a sčasti aj oddychovou stani-
cou automobilových veteránov na ceste po bývalom Československu. Minuloročné poduja-
tie 1000 mil československých bolo venované 100. výročiu vzniku ČSR, to tohtoročné zasa 
30. výročiu novembra 1989, teda výročiam spoločenských udalostí, ktoré sa rovnako inten-
zívne a emotívne dotkli západnej aj východnej časti federácie. 
Organizátori podujatia z Design veteran car club ocenili, že mesto Leopoldov sa znovu pri-
dalo medzi organizátorov podujatia. Podľa štartovnej listiny vo štvrtok 13. júna z Prahy vy-
šlo 99 historických automobilov a ďalších osem posádok historických veteránov malo aj ďal-

Leopoldovské defilé veteránovLeopoldovské defilé veteránov



4

šiu funkciu v celom pelotóne – napríklad ako motospojka, v ďalších sa zasa viezli zástupco-
via motoristickej tlače a rozhlasu. Vozidlá vo večerných hodinách dorazili po českom turné 
na bratislavské Hviezdoslavovo námestie. Piatok 14. júna bol venovaný slovenskej etape tej-
to najstaršej česko-slovenskej rallye – dali sa na cestu z Bratislavy do Piešťan a naspäť. 
Hoci do Leopoldova mali veterány vstúpiť okolo 11. hodiny, tie prvé odkláňali leopoldovskí 
organizátori z hlavnej cesty pri reštaurácii Nový Pranier na námestie už okolo pol jedenás-
tej. Tým najrýchlejším historickým vozidlom, ktoré na ňom zastavilo, bolo Aero 300 Sport z 
roku 1935. Viedol ho Tomáš Barnet s navigátorom Jiřím Šulcom. Práve toto vozidla so svo-
jou posádkou sa stalo víťazom rallye 1000 mil československých 2017 v kategórii do 1000 
ccm a minulý rok svoje prvenstvo potvrdilo. Podľa priebežnej štatistiky z leopoldovského 
stanovišťa sa dá predpokladať, že Tomáš Barnet so svojím aerom, ktorý má medzi zaintere-
sovanými prezývku český jaguár, bude víťazom aj tohtoročných pretekov. Prednosťou tých-
to nízkych áut je zdolávanie zákrut práve vďaka nízkemu ťažisku vozidla, zato tento vete-
rán horšie zvláda kopcovitý terén. Vozidlo má ešte jednu zaujímavosť: je ňou volant 
umiestnený na ľavej strane, hoci zákon o zmene strany jazdy vstúpil do platnosti až o štyri 
roky neskôr. Toto vozidlo, ako aj mnohé ďalšie značky a modely, ktoré sa prezentovali v 
Leopoldove, vyšli zo známej konštruktérskej firmy Aero továrna letadel, s. r. o., Praha-
-Vysočany.
Stúpajúcou frekvenciou prichádzajúcich áut pribúdali na námestí a v jeho okolí aj diváci, 
ktorí sa v horúcom slnečnom počasí najčastejšie ukrývali v tieni stromov v parku. Tí, čo 
chceli nablýskané krásavce vidieť zblízka, si našli miesto na lavičkách alebo s fotoaparátmi 
čakali na ďalšie prichádzajúce vozidlo priamo pri stanovišti organizátorov. Privítanie účast-
níkov s úsmevom na tvári zvládli pracovníčky a pracovníci mestského úradu a dobrovoľní-
ci, ktorí prejazd posádky veteránov elektronicky zaregistrovali. Do symbolického pasu kaž-
dému účastníkovi udelili 1000-míľovú pečiatku a posádke vozidiel ponúkli občerstvenie. 
Niektoré z veteránov sa elegantne pohli ďalej, iné sa zasa predviedli tryskom po námestí a 
krátku prestávku si dopriali pri Kostole sv. Ignáca alebo na parkovisku obďaleč, kde im aj di-
vákom nostalgickú prestávku spríjemňoval verklikár. Radi zapózovali sympatizantom pred 
fotoaparátmi, ba niektorí aj umožnili deťom nastúpiť do svojich raritných strojov a vyskúšať 
si pokrútiť volantom či stláčať pedále. Atmosféru starých čias pripomínali aj českosloven-
ské/česko-slovenské a svetové songy 30. – 60. rokov. 
V rallye sa prezentovali tradičné automobily Tatra, Praga, Aero, ale aj špeciály Bugatti, Alfa 
Romeo, Mercedes a ďalšie značky. Pozvanie organizátorov na tohtoročné podujatie prijali 
aj hostia so svojimi špeciálmi, ktoré sa nedajú zvyčajne vidieť – Mercedes Benz 300SL 

Gulwing alebo Alfa Romeo 8C Brianza a mnohé ďalšie. Niektoré boli raritné, pretože ich bo-
lo vyrobených len niekoľko stovák. Napríklad z pôvodne vyrobených 75 kabrioletov 
Sodomka z roku 1933 od výrobcu Walter Junior sa podnes zachovalo len päť. V Leopoldove 
sa prezentoval jeden z nich s poradovým číslom 17 a viedol ho Martin Dlhopolček. 
Jedným z najkurióznejších veteránov bola Tatra 75 sport z roku 1935 so súťažným číslom 
49. Tieto elegantné športové roadstery sa zachovali len dva – jeden bol vyvezený do 
Nemecka a ten, čo sa vďaka majiteľov Lubomírovi Pešákovi prezentoval v Leopoldove, do-
konca pochádza zo Slovenska. Keď práve nie je na cestách, môžete ho vidieť v olomouc-
kom múzeu Veteran Arena. Súťažiace auto s číslom 50 bolo takisto unikátne – na model 
Salmson S4/61 Grand Sport Coupé bolo postavených len 19 kusov karosérie, inak boli tieto 
modely dodávané ako limuzíny alebo kabriolety. Niektoré autá prešli veľkými renováciami, 
iné sa zachovali takmer v pôvodnom stave. Daktoré veterány sú zasa reprezentantmi po-
hnutých osudov ich majiteľov – napr. Jawa z roku 1939 pôvodne patrila Karolovi Trägerovi, 
ktorý žil v Terezíne až dovtedy, kým mesto neokupovala nemecká armáda. 
Béemvéčko Eisenach s číslom 6 bolo vyrobené v roku 1939 pre rodinu von Henne, ale po 
vymretí rodiny pripadlo armáde – skončilo v Africa Corps. Jeho renovácia trvala celých 13 
rokov a jeho vodič Jiří Janoušek prezradil, že tento štvorkolesáč, ktorého bolo vyrobených 
1520 kusov, po vlastnej osi zvládol aj cestu do Spojeného Kráľovstva a späť bez akejkoľvek 
poruchy. 
Na iných autách zanechali stopy staršie úpravy – napríklad so štartovým číslom sa predsta-
vil anglický model MG TA Special z roku 1937. Pôvodne išlo o malý dvojsedadlový športo-
vý roadster, ktorý bol neskôr prestavaný tak, aby sa mohol zúčastňovať na automobilových 
pretekoch. Zaujal aj Walter Super 6, pretože jeho motor je držiteľom česko-slovenského re-
kordu z roku 1930. Jazdec továrne, kde tento motor vyrobili, s ním dosiahol rýchlosť neuve-
riteľných 190 km za hodinu a tento rekord nebol prekonaný 23 rokov. 
Napriek horúcemu počasiu sa v piatok 14. júna vrátilo do Leopoldova troška pozitívnej a 
príjemnej motoristickej nostalgie vďaka českým i slovenským majiteľom historických vozi-
diel a veríme, že sa pri podobnej príležitosti v našom meste zastavia opäť – azda aj v prí-
hodnejšom a divácky vhodnejšom čase.
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Leopoldovské deti a mládežníci oslávili svoj sviatok, Deň detí, tento rok trocha v predstihu. 
V piatok 24. mája sa stretli profesionálni zabávači a dobrovoľníci, ktorým patrí veľké poďa-
kovanie vedenia mesta, v priestoroch tréningového ihriska na Trolaskoch, aby deťom pri-
pravili príjemnú oslavu. Podľa prísľubu na pódiu pripravenom priamo na ihrisku sa predsta-
vila hudobno-zábavným programom obľúbená dvojica detských divákov PACI PAC. 
Rodičia si pochvaľovali to, ako sa zabávačská dvojica usilovala deti zapájať do ich progra-
mu. Deti si na ihrisku mohli vyskúšať aj svoju šikovnosť, zdatnosť, chuť hrať sa i súťažiť v 
mnohých zábavno-športových aktivitách. Samozrejme, aj v tomto roku lákali tých menších 
nafukovací hrad a šmykľavka. Policajná hliadka deťom predviedla ukážku zručnosti a deti 
si mohli detailne pozrieť interiér policajného auta a psovod so svojím štvornohým zveren-
com zasa ukázali svoju komunikáciu založenú na rešpekte. Vyhľadávané bolo aj maľovanie 
na tvár, ktoré rovnako využívali dievčatá i chlapci. Do programu prispeli aj leopoldovskí ha-

siči, ktorí deťom predviedli 
ukážku hasenia ohňa na 
otvorenom priestranstve. 
Deti rozveseľoval aj šašo tý-
m, že priamo pred ich očami 
a každému malému záujem-
covi na počkanie uviazal na-
fúknutý balónik. Orga-
nizátori aj dobrovoľníci na 
konci dňa vyslovili spokoj-
nosť, že sa im podarilo pre 
deti zorganizovať príjemné a 
veselé podujatie, ktoré deti 
ocenili najmä smiechom a 
chuťou zapájať sa do ponúk-
nutých aktivít.

(jh)

Deň  detí veselo aj váž neDeň  detí veselo aj váž ne
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Leopoldove pripravila v 
apríli výlet na výstavu v Expo Centre v Trenčíne (niekdajšie Trenčín Mesto Módy) so zame-
raním na zdravý životný štýl, záhradkárstvo a včelárstvo. Vystavovatelia vo svojich expozí-
ciách ponúkali sortiment záhradkárskych potrieb, úžitkové aj okrasné rastliny, osivá, sadbu 
a prípravky na ochranu a hnojenie. Zároveň bolo možné sledovať ukážky rezu ovocných 
stromov a obrátiť sa o radu na profesora Ivana Hričovského. Včelári sa zas prezentovali svo-
jimi včelárskymi potrebami, rôznymi druhmi medu a výrobkami. V rámci zdravého životné-
ho štýlu ponúkali vystavovatelia rôzne cereálne výrobky, prírodné šťavy a sirupy, prírodnú 
kozmetiku a pod. Všetky ponúkané možnosti členovia využili a najväčší záujem bol, ako to 
už tradične býva, o záhradkárske rady profesora Hričovského. Najbližšie sa spolu uvidia na 
medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. V rámci 
cesty navštívili aj najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka pri Trenčíne, spájané so ži-
votom svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta, ktorého história siaha do 11. sto-
ročia.
V máji sa aktivisti vybrali do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Je to chránený areál 
Slovenskej akadémie vied, v ktorom rastie viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, 
Ameriky, Afriky a Ázie. Ako povedala predsedníčka ZO SZTP Zdenka Karabová, v rámci má-
jovej prechádzky mohli vidieť prekrásne zakvitnuté rododendrony. Po prehliadke arboréta 
sa presunuli na ďalšie miesto výletu do Hronského Beňadiku. Hovoria o ňom, že je to perla 
Pohronia, a to vďaka kráse starého benediktínskeho gotického chrámu, ktorý bol postavený 
na základoch románskej baziliky z 11. storočia. Po odbornom výklade o histórii kostola a 
kláštora absolvovali ich prehliadku. K najväčším pozoruhodnostiam kostola patria veľký, 
zhruba tisícročný drevený kríž, románska krstiteľnica, gotické fresky na stenách a relikvia 
Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi), ktorú kostolu pri príležitosti 
jeho posvätenia v roku 1483 daroval uhorský kráľ Matej Korvín. 
Ako pripomenula Zdenka Karabová, cestou domov sa zastavili v tradičnej tekovskej pekár-
ni, ktorá ponúka chlieb a pečivo vyrábané podľa tradičných receptúr z kvalitných surovín 
bez chemických konzervantov. Počasie im veľmi neprialo, ale aj tak si výlet užili a spokojní 
sa vracali domov.

(maju)
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Prudký rozmach motorizmu v ostatných desaťročiach spô-
sobuje komplikácie nielen dopravnými zápchami, ale zane-
cháva stopy aj na technickom stave mostov. Hustota dopra-
vy na cestnom moste v Hlohovci, na ktorom sa vyskytli tech-
nické problémy a v nadväznosti na ne opravy aj v minulosti, 
dosahuje dnes v období medzi 7. a 18. hodinou 1400 až po 
1900 vozidiel za jednu hodinu.
Jeho dĺžka je 348 m a šírka 11,5 m. Vybudovaný bol v ro-
koch 1962 – 1964 a skladá sa zo siedmich polí. Štyri polia 
sú tvorené z predpätých prefabrikátov a tri tvorí monolitická 
predpätá konštrukcia. Keďže v havarijnom stave je hlohov-
ský most ležiaci na ceste II/513 po niekoľkých rokov znova, 
Trnavský samosprávny kraj nechá osadiť v Hlohovci do-
pravné značenie, ktoré odkloní nákladnú dopravu nad 12 
ton z cestnej premávky po moste. Dopravné značky budú 
na moste osadené dovtedy, kým sa neuskutoční jeho kom-
plexná rekonštrukcia. „Z dôvodu ochrany obyvateľov 
mesta, ale aj samotných dopravcov, pristupujeme k opatre-
niu vylúčenia nákladnej dopravy v meste Hlohovec. 
Diagnostika nám ukázala, že most je v havarijnom stave a 
jeho ďalšie zaťažovanie nákladnou dopravou by bolo už ne-
bezpečné. K vylúčeniu dopravy príde v priebehu mesiaca
júl,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Podľa stanoviska TTSK trnavská župa pripravuje komplexnú 
rekonštrukciu cestného mosta. Momentálne prebieha prí-
prava projektovej dokumentácie, ktorá určí celý rozsah re-
konštrukčných prác, ako aj ich časový harmonogram. 
Obchádzky pre nákladnú dopravu budú viesť z južnej stra-
ny, z Trnavy, smer Nitra po R1 a zo severnej strany Piešťany, 
Horná Streda, Lúka.
„Sme si vedomí, že ide o významný zásah do dopravy v 
meste Hlohovec. Preto budeme aktívne komunikovať so za-
mestnávateľmi, dopravcami a pod., aby tie obmedzenia pre 
nich boli čo najmenšie, a to aj pri ďalších etapách rekon-
štrukcie mosta,“ dodal J. Viskupič.
Podľa portálu mytrnava.sme.sk rekonštrukčné práce, s kto-
rými chce župa začať v roku 2020, počítajú so stabilizova-
ním, vystužením a rozšírením mosta. Cena rekonštrukcie 
vzíde z verejnej súťaže, súčasťou riešenia má byť aj úprava 
štyroch kruhových križovatiek, ktoré naň nadväzujú. 
Doprava by tak mala byť plynulejšia, bezpečnejšia bude aj 
pre chodcov a cyklistov tým, že chodci a cyklisti budú mať 
na ňom viac priestoru. Pri samotnej rekonštrukcii sa počíta s 
úplným vylúčením všetkej dopravy, časť mosta totiž v jednej 
chvíli bude úplne chýbať. Po spevnení sa autá na most vrá-
tia v obmedzenom režime, po úplnom ukončení rekon-
štrukcie by sa naň mali vrátiť opäť aj kamióny.

(r, jh)

Čo sa našlo v odpadkových nádobách
Trocha neočakávaného rozruchu spôsobili medzi niektorými obyvateľmi pracovníci mest-
ského úradu a spoločnosti, ktorá v meste zbiera komunálny odpad. Dôvodom bolo to, že 
niektorí občania v rôznych častiach mesta po vývoze komunálneho odpadu 20. mája nena-
šli pred domom či činžiakom svoju nádobu na komunálny odpad. Príčinou bolo to, že pri 
neustále rastúcich nákladoch na vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu chcelo vedenie 
mesta zistiť, v triedení akých odpadov musíme pridať.
V „smetiarskych” autách tak počas tohto vývozu neskončil obsah všetkých nádob na odpad, 
pretože 30 nádob spred rodinných domov a 5 nádob spred činžiakov nechali pracovníci 
mesta odviezť do priestorov areálu novej hasičskej zbrojnice a tam ich obsah postupne vysý-
pali a triedili. Výsledky tejto nečakanej analýzy našich smetných nádob dopadli alarmujú-
co. Ukázalo sa, že do nádob určených na komunálny odpad skutočne patrila v prípade oby-
vateľov rodinných domov len desatina uloženého odpadu (10,69 %) a v prípade bytových 
domov mala v nádobách na zmesový komunálny skončiť len pätina odpadu (19,65 %).
Nádoby od rodinných domov
Analýza nádob od rodinných domov teda ukázala, že až vyše 89 percent odpadu v nich sa 
dalo ďalej separovať a ďalej zužitkovať. Aký ďalej separovateľný odpad a aké jeho množstvo 
sa teda našlo v tridsiatich nádobách od rodinných domov, uvádzame v krátkom prehľade: 
papier 2,8 %, sklo 4 %, plasty 5,9 %, elektronika 1,9 %, kovy 1,5 %, textil 3 %, kamene 6,7 
%, odpad z jedla 4,2 % a napokon až 57,9 % organický odpad – teda odpad zo záhrad. 
Podiel separovateľných odpadov síce ukázal, že obyvatelia rodinných domov separujú tak-
mer všetky zložky odpadu lepšie ako obyvatelia bytových domov, ale zároveň ukázal, že 
takmer tri štvrtiny nádob je naplnených odpadom zo záhrad. „Ak zavedieme kompostova-
nie a zlepšíme sa v separovaní, tak smetné nádoby pri rodinných domoch by v konečnom 
dôsledku mohli byť veľké asi ako jedno desaťlitrové vedro! Ak hovoríme o šetrení, tak na-
miesto 10 eur by občania platili 1 euro,” uviedla na margo podielu biologicky rozložiteľné-
ho odpadu referentka mestského úradu Ing. Kristína Bajtalová.
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V sobotu 1. júna sa v Leopoldove uskutočnil v poradí už 9. ročník cestného behu Beh mes-
tom Leopoldov, ktorý každoročne na začiatku júna umožňuje najmladším aj starším záu-
jemcom o beh postaviť sa na štartovú čiaru, vyskúšať si svoju fyzickú kondíciu a výdrž a zá-
roveň tak aj urobiť niečo pre svoje zdravie. Účastníci sa začali v priestoroch vstupu do ob-
jektu Mestského telovýchovného klubu v Leopoldove registrovať už krátko po 8. hodine. 
Organizátori bežcom, ktorých zaregistrovali 161, v prípade záujmu poskytli šatne v pries-
toroch stolnotenisovej haly na štadióne a novinka bola tento rok v podobe elektronickej ča-
somiery. 
Trať sa v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi nemenila – účastníci v behoch dospelých 
musia rátať s asfaltovým povrchom a žiacke kategórie odbehnú na futbalových ihriskách. 

…a od bytových domov
Ďalej sa ukázalo, že obyvatelia bytových domov vyhadzujú veľmi veľa jedla a odpadu z je-
ho prípravy. Tvoril viac ako desatinu odpadu v smetných nádobách (13 %). Okrem neho v 
nich bolo 6,9 % papiera, 5,7 % skla, 9,3 % plastov, 1 % elektroniky, 2,8 % kovov, 6,2 % 
textilu a 6,7 % kameňov. Najväčší podiel aj v tomto prípade mal organický, teda rozložiteľ-
ný odpad – až 34,2 %. V konečnom dôsledku iba 19,7 % odpadu separátori vyhodnotili 
ako zmesový odpad – teda tvoril iba jednu pätinu obsahu kontajnerov na odpad. Ak by aj 
obyvatelia bytových domov zodpovednejšie triedili odpad, piatim bytovým jednotkám by 
postačovala 1 malá smetná nádoba (ako pri rodinných domoch), resp. by postačovalo, ak 
by sme kontajnery vyvážali nie dvakrát za mesiac, ale iba raz za dva mesiace. K tomu mož-
no odporučiť ešte niečo: nakupovať akurát a podľa skutočnej potreby a spotreby, lepšie se-
parovať a kompostovať. Okrem toho, že tým ušetria svoje peniaze domácnosti aj mesto a 
budú ich vedieť vynaložiť na čosi iné, je to tá najschodnejšia a najlacnejšia cesta, ako pone-
chať vo svojom okolí ďalším generáciám krajinu, v ktorej sa dá žiť, a nie nebezpečné sme-
tisko. „Veríme, že avizovaným prideľovaním komposterov a školením obyvateľov sa nám v 
tejto etape podarí výrazne znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého bolo 
v kontajneroch a nádobách na komunálny odpad najviac,“ dodala K. Bajtalová.

(jh, kb)

Beh mestom Leopoldov:

najstarš í bež ec mal 84 rokov

Beh mestom Leopoldov:

najstarš í bež ec mal 84 rokov

Tak ako po minulé roky organizátori pripravili pre každého pretekára občerstvenie. Najviac 
sa na preteky istotne tešili deti v najmladších a mladších vekových kategóriách, ktorých 
prišlo ako vždy najviac – dovedna 98; tých postarších už bolo pomenej. Na hlavnom behu 
sa zúčastnilo 63 bežcov a obdiv aktívnych bežcov i prizerajúceho sa publika vzbudil naj-
starší bežec, ktorým bol 84-ročný Dezider Ferénci z Martina. Napokon... keď už spomína-
me bydlisko najstaršieho bežca, spomeňme, že leopoldovský beh prišli podporiť bežci z 
Bratislavy, Prievidze a mnohých regiónov západného Slovenska. Zaujímavosťou je aj to, že 
najrýchlejší bežec vyhral iba o pár stotín sekundy.
Deti aj v tomto roku súťažili na tréningovom futbalovom ihrisku. Odštartovanie každej kate-
górie mala na starosti primátorka mesta Terézia Kavuliaková a aj na tohtoročný beh sa pri-
šiel pozrieť jeden zo zakladateľov pôvodného behu LOKO Dr. Róland Osvald. Vtipné mode-
rátorské slovo patrilo počas celých pretekov skúsenému obľúbenému moderátorovi a špor-
tovému redaktorovi Mariánovi Pavlíkovi. Chlapcov a dievčatá, víťazov mladších kategórií, 
medailami dekorovala primátorka a odovzdala im ceny priamo na ihrisku.
V pauze medzi behmi detí a dospelých štartovnú píšťalu odovzdala primátorka, ktorú popo-
ludní čakal sobáš, svojmu zástupcovi, ktorý napokon aj dekoroval víťazov kategórií dospe-
lých. Medzi staršími bežcami boli v jednotlivých kategóriách Neleopoldovčania, ktorých 
poznáme ako víťazov z minulých ročníkov a postupne sa na stupňov víťazov začínajú pre-
sadzovať aj ich synovia, čo ukazuje, že vzťah k dlhým tratiam sa v niektorých rodinách do-
slova dedí. V tabuľkách dospelých kategórií sme zaregistrovali aj Leopoldovčanov. 
Väčšinou síce nevíťazili, dôležité je však to, že prišli podporiť myšlienku behu a preveriť si 
svoju fyzickú kondíciu. Vyhodnotenie behu na záver skorého sobotného popoludnia troška 
skomplikovala technika, pre ktorú sa s dekorovaním víťazov a ďalších umiestnených bežcov 
začalo o čosi neskôr, ako organizátori predpokladali. Medzi novými kategóriami bola aj ka-
tegória o najrýchlejšiu Leopoldovčanku a najrýchlejšieho Leopoldovčana. Zvíťazili v nej 
Ing. Marián Vinkler a Ľubica Danišovičová.
Organizátori ďakujú všetkým účastníkom behu za trpezlivosť a dobrovoľníkom za ich po-
moc pri zorganizovaní podujatia.
Výsledky jednotlivých behov ponúkame v tabuľkovej skratke (mená uvádzame v takej podo-
be, ako boli bežci zaregistrovaní):

Dievčatá nar. 2015 a mladšie (100m) Chlapci nar. 2014 (100m)
1 0:00:26.62 113 Olívia Svátková 1 0:00:16.57 121 David Psota Sereď

Leopoldov 2 0:00:19.09 154 Sebastián Marik Sereď
2 0:00:27.21 143 Marína Levčíková 3 0:00:21.51 165 Šimon Šoka Trebatice

Leopoldov
3 0:00:28.22 170 Hana Kuchtová

Leopoldov Dievčatá nar. 2013 (100m)
 0:00:21.6 139 Stelka Šťastná Šulekovo

Chlapci nar. 2015 a mladší (100m) 2 0:00:21.61 177 Michaela Ondrišová 
1 0:00:25.1 137 Filip Molnár Leopoldov Leopoldov
2 0:00:25.51 141 Martin Lipták Trnava 3 0:00:22.52 124 Gabriela Dechetová 
3 0:00:27.92 132 Michal Lackovič Leopoldov

Trakovice

Dievčatá nar. 2014 (100m) Chlapci nar. 2013 (100m)
1 0:00:20.7 108 Isabella Jansová Myjava 1 0:00:19.3 117 Adam Bucko Leopoldov
2 0:00:26.51 168 Mia Žovinová Leopoldov 2 0:00:19.71 122 Martin Pagáč Leopoldov
3 0:00:28.42 179 Ema Vančová Leopoldov 3 0:00:20.03 158 Ľuboš Stanček Piešťany
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Žiačky nar. 2012 (300m)
1 0:01:12.5 178 Nela Vančová Leopoldov
2 0:01:17.31 140 Miška Liptáková Trnava
3 0:01:18.32 115 Eliška Kapošová Šintava

Žiaci nar. 2012 (300m)
1 0:01:04.25 157 Samuel Berlanský 

Piešťany
2 0:01:10.33 183 Maximilián Šebo

AK Bojničky
3 0:01:14.12 194 Samuel Králič 

Leopoldov

Žiačky nar. 2011 (300m)
1 0:01:00.29 172 Nelly Halmešová

AC Stavbár Nitra
2 0:01:06.51 110 Lenka Čiefová 

Leopoldov
3 0:01:08.72 185 Miriam Kováčová

AK Bojničky

Žiaci nar. 2011 (300m)
1 0:01:00.54 142 Timko Beňo Rusovce
2 0:01:02.71 162 Alex Janec Atletika

CVČ Myjava
Žiaci nar. 2009 (400m)

3 0:01:13.02 171 Šimon Kuchta 
1 0:01:21.63 164 Roland Petráš Atletika 

Leopoldov
CVČ Myjava

2 0:01:27.12 182 Benedikt Šintál Piešťany
Žiačky nar. 2010 (300m)

3 0:01:35.34 101 Štefan Mati Leopoldov
1 0:00:58.1 160 Moravcová Martina 2010 

Atletika CVČ Myjava
Žiačky nar. 2008 (400m)

2 0:00:59.61 192 Halásová Natália 2010 
1 0:01:15.08 161 Aneta Jáncová

AK Bojničky
Atletika CVČ Myjava

3 0:01:01.72 193 Mwanza Ema 2010
2 0:01:17.49 147 Sofia Halásová 

AK Bojničky
Leopoldov

Žiaci nar. 2010 (300m)
Žiaci nar. 2008 (400m)

1 0:01:02.82 163 Marek Kováč Atletika 
1 0:01:13.41 175 Lukáš Černý

CVČ Myjava
AK Bojničky

2 0:01:04.32 167 Dávid Škubla Trakovice
3 0:01:08.31 114 Alan Kapoš Šintava

Žiačky nar. 2006 - 2007 (600m)
1 0:02:09.85 181 Mária Miriam Šintálová 

Žiačky nar. 2009 (400m)
Piešťany

1 0:01:30.12 109 Melissa Cintula Myjava
2 0:02:23.47 128 Simona Blašková

2 0:01:30.41 112 Kristína Smerigová 
Červeník

Leopoldov
3 0:02:27.78 126 Natália Blašková 

3 0:01:33.32 105 Laura Vančová 
Leopoldov

Leopoldov

Žiaci nar. 2006 - 2007 (600m) Muži 40 – 49 rokov (5800m)
1 0:02:39.79 119 Šimon Dafčík Leopoldov 1 0:19:24.24 20 Ján Križák

107 Martin Seewald Leopoldov AŠK Grafobal Skalica
2 0:21:04.27 42 Pavol Žažo Kopaničiarska 

Žiačky nar. 2004 - 2005 (900m) 52-K52
1 0:04:33.02 174 Sára Pavelková 3 0:21:33.43 5 Bohuslav Sosna

Golianovo Black Swans Triclub Piešťany
2 0:05:38.02 173 Natália Behúlová 2005 

Golianovo
Muži 50 – 59 rokov (5800m)
1 0:20:48 27 Moravec Jan

Žiaci nar. 2004 - 2005 (900m) AO Spartak Myjava
1 0:03:19.25 176 Matej Černý 2 0:22:32.87 8 Ján Kucharik ŽSR - Žst. 

AK Bojničky Trenčín
2 0:03:54.61 197 Matúš Malovec 3 0:23:06.74 19 Peter Portášik AŠK 

Leopoldov Grafobal Skalica

Ženy do 30 rokov (5800m) Ženy nad 30 rokov (5800m)
1 0:21:58.2 26 Lucia Janečková 1 0:21:43.8 23 Zuzana Polohová

BMSC Bratislava Lesky's runners
2 0:28:16.4 32 Martina Bábiková 2 0:23:10.5 25 Dana Janečková

Aquatics Nitra AC Nové Zámky
3 0:31:17.88 18 Ľubica Danišovičová 3 0:23:58.63 11 Dagmar Vargová

Leopoldov AK Bojničky

Muži do 39 rokov (5800m) Muži 60 rokov a starší (5800m)
1 0:19:24.86 13 Lukáš Záhorec 1 0:22:03.48 12 Ján Cvičela BK Kľačany

BERNOHY.sk 2 0:23:38.43 48 Róbert Berky Prievidza
2 0:19:33.74 28 Filip Moravec TJ Spartak 3 0:27:26.37 7 Milan Štancel Prievidza

Myjava
Pripravil jh.3 0:20:19.28 50 Matej Fedák Motigo

Cestujúci podceň ujú nebezpeč enstvo
prechádzania cez koľ aje

Cestujúci podceň ujú nebezpeč enstvo
prechádzania cez koľ aje

Polícia prijala v poslednom období viacero podnetov na prechádzanie cestujúcich medzi 1. 
a 2. nástupišťom, čo dokumentuje aj dramatická situácia prechádzania tohto úseku dôchod-
com s plnými taškami, pred ktorým tesne zastavil rušeň a len náhodou neprišlo k tragédii. 
Žiaľ, železniční zamestnanci v stanici či vlakvedúci prepravcov neupozorňujú cestujúcich 
na zákaz prechádzania, keďže, ako hovoria, nie je to v ich kompetencii. A tento jav sa vraj 
stal masovou záležitosťou, aj keď pár metrov sa nachádza podchod. Obrátili sme sa preto 
na hovorkyňu KR PZ v Trnave akým spôsobom sa po transformácii železničnej polície vyko-
náva dozor nad bezpečnosťou v leopoldovskej železničnej stanici.
„Za verejný poriadok v obvode železničných dráh a v priestoroch železničných staníc pr-
votne zodpovedajú Železnice Slovenskej republiky. Z kapacitných dôvodov nie je v silách 
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na zákaz prechádzania, keďže, ako hovoria, nie je to v ich kompetencii. A tento jav sa vraj 
stal masovou záležitosťou, aj keď pár metrov sa nachádza podchod. Obrátili sme sa preto 
na hovorkyňu KR PZ v Trnave akým spôsobom sa po transformácii železničnej polície vyko-
náva dozor nad bezpečnosťou v leopoldovskej železničnej stanici.
„Za verejný poriadok v obvode železničných dráh a v priestoroch železničných staníc pr-
votne zodpovedajú Železnice Slovenskej republiky. Z kapacitných dôvodov nie je v silách 
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železničnej polície, aby neustále dohliadala na verejný 
poriadok v železničnej stanici Leopoldov. K porušova-
niu zákona o dráhach a zákona na ochranu nefajčiarov 
dochádza v čase, keď sa tam hliadky železničnej polície 
nenachádzajú. Počas prítomnosti hliadok k protiprávnej 
činnosti nedochádza. Hliadky sú do železničnej stanice 
Leopoldov vysielané pomerne často v nepravidelných 
intervaloch práve za účelom riešenia problému s fajče-
ním a prechádzaním cestujúcich medzi 1. a 2. nástupiš-
ťom. Priestor železničných dráh je veľmi špecifickým 
priestorom a prechádzať tu možno len určenými pries-
tormi. Za takéto porušenie môže byť priestupca sankci-
onovaný pokutou od 20 do 300 Eur. Každý občan by si 
však v prvom rade mal uvedomiť nebezpečenstvo, kto-
rému sa vystavuje. Vlak nedokáže zastaviť okamžite, je-
ho brzdná dráha býva niekoľko desiatok metrov. V minu-
losti sme sa stretli aj s nejedným prípadom usmrtenia, 
keď mládež alebo osoby pod vplyvom alkoholu vyšli na 
odstavené vozne a boli usmrtené zásahom elektrického 
prúdu z trakčného vedenia,“ povedala nám hovorkyňa 
Martina Kredatusová.

(maju)

Vo väznici nakrúcali
hraný film o amnestii z roku 1990

Vo väznici nakrúcali
hraný film o amnestii z roku 1990

Už sme pred časom na stránkach časopisu Hromadnej vzbure väzňov predchádzala 
písali o dokumentárnom filme, ktorý pripra- amnestia Václava Havla; prezident ju vy-
vuje v autentickom prostredí leopoldovskej hlásil 1. januára 1990, len pár dní po svo-
väznice režisérka Alena Čermáková o spi- jom zvolení za česko-slovenského prezi-
sovateľovi Rudolfovi Dobiášovi. Zhruba v denta. Vzťahovať sa mala na takmer 80 per-
rovnakom čase začal v Leopoldove vznikať cent odsúdených.
ďalší film. Volá sa po česky Amnestie a vzni- Ako pripomenula v jednom z článkov o pri-
ká v produkcii spoločnosti Azyl Production pravovanom filme Daniela Grečnerová, ab-
v koprodukcii s Rozhlasom a televíziou surdný nápad amnestií Václava Havla po re-
Slovenska, Endorfilmom a Českou televízio- volúcii bol veľkou skúškou demokracie a 
u. Predlohou k filmu bola kniha Radovana ich kontroverznosť dodnes pretrváva v obi-
Dunaja Amnestia, ktorá rozpútala peklo. dvoch štátoch. Spôsobili obrovskú nespo-
Režisérom snímky je Jonáš Karásek a kame- kojnosť medzi väzňami a v Leopoldove ná-
ramanom Tomáš Juríček. Film by sa mal sledne po masovej hladovke vypukla vzbu-
dostať do kín v čase výročia revolučných ra, ktorá si napokon vyžiadala vojenský zá-
udalostí v Česko-Slovensku. krok. Tvorcovia filmu vnímajú tieto udalosti 
Veľká väzenská vzbura v Leopoldove, ktorá ako vynikajúcu tému pre objasnenie niekto-
vyústila do najkrvavejšieho masakru v naj- rých otázok z histórie mladej generácii, kto-
prísnejšom väzení s tvrdými podmienkami, rá nežnú revolúciu a jej následky pozná iba 
sa odohrala pred 28 rokmi v marci 1990. z rozprávania rodičov či z učebníc dejepi-

su. Film chce formou trileru s detektívnymi opoldove, ktorí vzburu riešili buď na politic-
prvkami dôstojne reflektovať našu históriu a kej alebo kultúrnej úrovni. „Na toto obdo-
širšie poukázať na špecifiká, ktoré neskôr bie si spomínam ako na niečo nesmierne eu-
viedli k rozdeleniu republiky. „Predpokla- forické, nevybavujú sa mi žiadne obavy, 
dáme, že film rozpúta širokú spoločenskú strach, celé sa mi to z môjho subjektívneho 
diskusiu, a to je aj naším cieľom. Tridsiate pohľadu chlapca javilo ako jedno veľké 
výročie nežnej revolúcie je dôležitý míľnik dobrodružstvo, kde išlo čisté dobro poraziť 
a my chceme divákom ponúknuť možnosť čisté zlo. Keď sa však zbavím zhovievavých 
presunúť sa v čase. O prelome rokov 1989 – detských spomienok, v predstavách sa mi 
1990 nebol ešte nakrútený hraný film a vďa- vynorí šedivý svet večne rozbitých bratislav-
ka výbornému hereckému obsadeniu a sil- ských ulíc či nevkusného oblečenia, pozo-
nému príbehu veríme, že Amnestie budú vy- stávajúceho z vyťahaných pletených svetrov 
soko atraktívnou a pútavou snímkou,” hovo- nepríjemných vzorov. Presne takúto šedivú 
rí producent filmu Maroš Hečko. atmosféru danej doby, kde nikto presne netu-
Veľká časť príbehu sa odohráva v nápravno- ší, čo sa bude diať, chceme v Amnestiách na-
výchovnom ústave v Leopoldove. Ostatné vodiť. Film bude mať o to šedivejšiu a ponu-
zábery sa nakrúcali v Bratislave na streche rejšiu náladu, že gro príbehu sa odohráva 
opustenej budovy, ktorá predstavovala leo- práve vo vtedajšom nápravno-výchovnom 
poldovskú väznicu. V jednej z akčných ústave v Leopoldove. Táto šedivosť môže 
scén sa väzni búria, zapálili strechu a prí- byť v zaujímavom rozpore s tým, ako si pa-
slušníkom predvádzajú obscénne gestá.  mätníci tejto doby na udalosti roku 1989 
„Nebolo jednoduché dostať sa do priestorov spomínajú – často ako na to najkrajšie, čo v 
leopoldovskej väznice, ale vďaka ústreto- živote zažili,” hovorí režisér filmu Jonáš 
vosti a dobrej spolupráci s ministerstvom Karásek.
spravodlivosti a ministerstvom vnútra sme V hlavných úlohách filmu Amnestie sa pred-
získali do filmu všetko, čo si tento príbeh vy- stavia Juraj Bača, Natália Germani, Aňa 
žadoval. V priestoroch väzníc sme nakrúca- Geislerová, Marek Majeský, Marek Vašut, 
li celkovo 10 dní,“ hovorí Maroš Hečko. Roman Luknár, Ján Jackuliak, Gregor 
Ako podporu témy pripravujú autori filmu Hološka či Jana Oľhová.
spolupráci s RTVS aj dva dokumentárne fil-

(maju, Jana Štefanková), foto archívmy s priamymi účastníkmi problémov v Le-
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Stanica Leopoldov vznikla mimo zastava- rokov sa v závode uskutočnila rozsiahla in-
ných území na rovine, čo umožňovalo vestičná výstavba, vybudovali sa nové pre-
rozvoj priemyslu takmer bez priestorových vádzky na výrobu kyseliny citrónovej a suše-
obmedzení. Postupom času vzniklo v okolí ných kvasníc. Rekonštruovali sa aj pôvodné 
niekoľko železničných vlečiek, ktoré napo- výrobné zariadenia. Nová centralizovaná 
jili do stanice Leopoldov. Išlo o vlečku do octáreň umožnila niekoľkonásobné zvýše-
liehovaru, neskôr poľnonákupu a kovošrotu nie produkcie kvasného octu.
a ako zatiaľ posledná vznikla vlečka spoloč- Po roku 1989 nastali ďalšie reorganizácie 
nosti Eurofin. podniku čím tento niekoľkokrát zmenil svoj 
Liehovar názov (Biotechnologický podnik š.p., po pri-
Pravdepodobne prvou a na dlhé roky jedi- vatizácii BIOPO s.r.o.). V roku 2002 dokon-
nou vlečkou v Leopoldove sa stala vlečka čili výstavbu novej modernej linky na výro-
do liehovaru, postaveného v roku 1911. Od bu veľmi jemného liehu. Ďalšej modernizá-
pôvodných vlastníkov sa dostal liehovar cie sa liehovar dočkal v roku 2006. Do po-
cez Uhorský liehovarský kartel poľno- predia sa dostala výroba bioetanolu ako al-
hospodárskych liehovarov do vlastníctva ternatívneho paliva.
uhorského štátu.  Po prvej svetovej vojne a Liehovar postavili za železničnou stanicou 
nútenom zastavení výroby sa továreň dosta- Leopoldov, z ktorej do podniku vybudovali 
la do vlastníctva Československej republiky. aj vlečku, pravdepodobne po prvej svetovej 
V roku 1923 dal štát liehovar do nájmu vojne. Pôvodné napojenie vlečky liehovaru 
Spolku slovenských cukrovarov pod ná- bolo do kostolianskeho zhlavia vtedajšieho 
zvom Považský liehovar v Leopoldove a koľajiska stanice. Do priestoru ťaženia štrku 
dňa 11. júla 1930 založili okolití statkári a a pieskov postavili koľaj, ktorú prekladali 
dobre situovaní živnostníci novú akciovú podľa miesta aktuálnej ťažby. V 70. rokoch 
spoločnosť Nájom štátneho liehovaru a rafi- v súvislosti s napojením nových vlečiek ko-
nérie, úč. spol. v Leopoldove, pod ktorou vošrotu a poľnonákupu vybudovali pre tieto 
fungoval až do znárodnenia po druhej sve- vlečky spoločné odovzdávkové koľajisko 
tovej vojne. Okrem liehovarníckej výroby smerom k Červeníku (4 koľaje a jedna koľa-
sa až do roku 1950 ťažili vedľa liehovaru štr- jová váha; pri elektrifikácii stanice boli všet-
kopiesky, čím po zatopení spodnými voda- ky koľaje odovzdávkového koľajiska elektri-
mi vzniklo pomerne rozsiahle jazero. Počas fikované) a do kostolianskeho zhlavia stani-
vojny dali liehovar zrekonštruovať, pričom ce napojili pomocou výťažnej koľaje výhyb-
v zadnej časti areálu vyrástla rozľahlá budo- kou č. 1 do koľaje č. 4a.
va so zariadeniami na komplexné spracova- Pôvodné koľajisko vlečky tvorila minimálne 
nie cukrovej repy a melasy. V tom čase po- jedna koľaj vedúca súbežne so stanicou. 
stavili aj administratívnu budovu a obytné Neskoršie rozširovanie podniku zvyšovalo 
budovy pred areálom. Prechodom frontu ne- aj počet koľají vlečky a menilo aj ich dĺžku 
utrpel liehovar takmer žiadne škody. smerom k novému odovzdávkovému koľa-
Po vojne zriadili v areáli dočasne letecké jisku a k novej časti liehovaru západným 
dielne Červenej armády – opravovali sa tu smerom, kde postavili aj remízu. Posun na 
letecké motory. Liehovar sa dostal pod ná- vlečke dlhé obdobie vykonával stroj T 
rodnú správu a národný podnik pokračoval 212.1644. Po začatí výroby bioetanolu sa 
v liehovarníckej výrobe s pomerne širokým na vlečke liehovaru a poľnonákupu použí-
záberom produktov. Nasledovali ďalšie reor- vali napríklad aj rušne T 212.1551 a T 
ganizačné začlenenia a v prvej polovici 60. 334.0885.
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Trať  z Leopoldova do Luž ianok má 120 rokov (5.)Trať  z Leopoldova do Luž ianok má 120 rokov (5.)
Železničné vlečky do priemyselných podnikov pripojené v stanici Leopoldov

k o u  
16 m a nos-

nosťou 100 t.
Súčasťou koľajiska vleč-

ky bola aj remíza pre rušeň. 
Vlečkový stroj T 448.0936 bol v 

septembri 2002 rekonštruovaný v ZŤS 
Dubnica nad Váhom a následne odpredaný 
do Talianska.Poľnoná-
Eurofinkup
Veľmi krátku vlečku vytvorilo slepé ukonče-V rokoch 1972 až 1973 vybudoval podnik 
nie predĺženia staničnej koľaje č. 7 leopo-Poľno-hospodársky nákupný a zásobovací 
dovskej stanice na južnom zhlaví. Išlo vlast-podnik (PNZZ, ďalej uvádzané ako poľno-
ne o sklad pri cestnom nadjazde (Hlohovec nákup) obilné silo s pozberovou úpravou a 
– Trakovice), ktorý mal bočnú rampu od výrobou kŕmnych zmesí spolu s vysokoka-
konca koľaje až takmer k výkoľajke č. Vk5 pacitnou sušičkou na rovinatom pozemku 
(t.j. aj v mieste koľajovej spojky z výhybiek západne od liehovaru. 
č. 68/73 podľa vtedajšieho číslovania výhy-Z nového odovzdávkového koľajiska spo-
biek). ločného pre liehovar, poľnonákup a kovo-
Spoločnosť Eurofin, spol. s r. o plánovala už šrot postavili vlečku do areálu poľnonáku-
v roku 2001 privážať ucelené vlaky z pu, ktorá obchádzala liehovar a viedla k si-
Nemecka. Reálne sa podarilo doviezť iba 2 lážnym vežiam, postaveným vedľa starej 
až 3 vozne týždenne. Prevádzku na vlečke cesty Hlohovec – Trakovice. Na konci vleč-
narušila rekonštrukcia stanice Leopoldov v ky boli dve koľaje vedúce pod násypky. 
rokoch 2005 a 2006, počas ktorej bola vleč-Koncom deväťdesiatych rokov už bola vleč-
ka odpojená od koľajovej siete ŽSR. Na vleč-ka dlhodobo nepoužívaná až do výstavby 
ke neboli potrebné hnacie vozidlá, prísun nových síl na kukuricu, ktorú začal liehovar 
vozňov zabezpečovala staničná záloha. spracovávať na bioetanol. 
Úzkorozchodné železniceKovošrot
Vzhľadom na veľkú skládku uhlia, ktorá bo-Z vlečky do poľnonákupu postavili v oblúku 
la v rušňovom depe v Leopoldove potrebná odbočku (pôvodne s odvratnou koľajou) do 
pre zbrojenie množstva parných rušňov až areálu kovošrotu, ktorý sa následne stal naj-
do ukončenia parnej prevádzky v roku väčším prepravcom v Leopoldove. 
1980, sa v objekte skládky a zauhľovacích Rozsiahly areál obsahoval okrem recyklač-
zariadení používala manipulačná úzkoroz-nej linky aj veľkú skládku s mostovými že-
chodná železnica s niekoľkými vozíkmi pre-riavmi. V júni 1995 inštalovali na vlečke
súvanými ručne.novú koľajovú váhu od firmy Tenzona s dĺž-



Stanica Leopoldov vznikla mimo zastava- rokov sa v závode uskutočnila rozsiahla in-
ných území na rovine, čo umožňovalo vestičná výstavba, vybudovali sa nové pre-
rozvoj priemyslu takmer bez priestorových vádzky na výrobu kyseliny citrónovej a suše-
obmedzení. Postupom času vzniklo v okolí ných kvasníc. Rekonštruovali sa aj pôvodné 
niekoľko železničných vlečiek, ktoré napo- výrobné zariadenia. Nová centralizovaná 
jili do stanice Leopoldov. Išlo o vlečku do octáreň umožnila niekoľkonásobné zvýše-
liehovaru, neskôr poľnonákupu a kovošrotu nie produkcie kvasného octu.
a ako zatiaľ posledná vznikla vlečka spoloč- Po roku 1989 nastali ďalšie reorganizácie 
nosti Eurofin. podniku čím tento niekoľkokrát zmenil svoj 
Liehovar názov (Biotechnologický podnik š.p., po pri-
Pravdepodobne prvou a na dlhé roky jedi- vatizácii BIOPO s.r.o.). V roku 2002 dokon-
nou vlečkou v Leopoldove sa stala vlečka čili výstavbu novej modernej linky na výro-
do liehovaru, postaveného v roku 1911. Od bu veľmi jemného liehu. Ďalšej modernizá-
pôvodných vlastníkov sa dostal liehovar cie sa liehovar dočkal v roku 2006. Do po-
cez Uhorský liehovarský kartel poľno- predia sa dostala výroba bioetanolu ako al-
hospodárskych liehovarov do vlastníctva ternatívneho paliva.
uhorského štátu.  Po prvej svetovej vojne a Liehovar postavili za železničnou stanicou 
nútenom zastavení výroby sa továreň dosta- Leopoldov, z ktorej do podniku vybudovali 
la do vlastníctva Československej republiky. aj vlečku, pravdepodobne po prvej svetovej 
V roku 1923 dal štát liehovar do nájmu vojne. Pôvodné napojenie vlečky liehovaru 
Spolku slovenských cukrovarov pod ná- bolo do kostolianskeho zhlavia vtedajšieho 
zvom Považský liehovar v Leopoldove a koľajiska stanice. Do priestoru ťaženia štrku 
dňa 11. júla 1930 založili okolití statkári a a pieskov postavili koľaj, ktorú prekladali 
dobre situovaní živnostníci novú akciovú podľa miesta aktuálnej ťažby. V 70. rokoch 
spoločnosť Nájom štátneho liehovaru a rafi- v súvislosti s napojením nových vlečiek ko-
nérie, úč. spol. v Leopoldove, pod ktorou vošrotu a poľnonákupu vybudovali pre tieto 
fungoval až do znárodnenia po druhej sve- vlečky spoločné odovzdávkové koľajisko 
tovej vojne. Okrem liehovarníckej výroby smerom k Červeníku (4 koľaje a jedna koľa-
sa až do roku 1950 ťažili vedľa liehovaru štr- jová váha; pri elektrifikácii stanice boli všet-
kopiesky, čím po zatopení spodnými voda- ky koľaje odovzdávkového koľajiska elektri-
mi vzniklo pomerne rozsiahle jazero. Počas fikované) a do kostolianskeho zhlavia stani-
vojny dali liehovar zrekonštruovať, pričom ce napojili pomocou výťažnej koľaje výhyb-
v zadnej časti areálu vyrástla rozľahlá budo- kou č. 1 do koľaje č. 4a.
va so zariadeniami na komplexné spracova- Pôvodné koľajisko vlečky tvorila minimálne 
nie cukrovej repy a melasy. V tom čase po- jedna koľaj vedúca súbežne so stanicou. 
stavili aj administratívnu budovu a obytné Neskoršie rozširovanie podniku zvyšovalo 
budovy pred areálom. Prechodom frontu ne- aj počet koľají vlečky a menilo aj ich dĺžku 
utrpel liehovar takmer žiadne škody. smerom k novému odovzdávkovému koľa-
Po vojne zriadili v areáli dočasne letecké jisku a k novej časti liehovaru západným 
dielne Červenej armády – opravovali sa tu smerom, kde postavili aj remízu. Posun na 
letecké motory. Liehovar sa dostal pod ná- vlečke dlhé obdobie vykonával stroj T 
rodnú správu a národný podnik pokračoval 212.1644. Po začatí výroby bioetanolu sa 
v liehovarníckej výrobe s pomerne širokým na vlečke liehovaru a poľnonákupu použí-
záberom produktov. Nasledovali ďalšie reor- vali napríklad aj rušne T 212.1551 a T 
ganizačné začlenenia a v prvej polovici 60. 334.0885.

1716

Trať  z Leopoldova do Luž ianok má 120 rokov (5.)Trať  z Leopoldova do Luž ianok má 120 rokov (5.)
Železničné vlečky do priemyselných podnikov pripojené v stanici Leopoldov

k o u  
16 m a nos-

nosťou 100 t.
Súčasťou koľajiska vleč-

ky bola aj remíza pre rušeň. 
Vlečkový stroj T 448.0936 bol v 

septembri 2002 rekonštruovaný v ZŤS 
Dubnica nad Váhom a následne odpredaný 
do Talianska.Poľnoná-
Eurofinkup
Veľmi krátku vlečku vytvorilo slepé ukonče-V rokoch 1972 až 1973 vybudoval podnik 
nie predĺženia staničnej koľaje č. 7 leopo-Poľno-hospodársky nákupný a zásobovací 
dovskej stanice na južnom zhlaví. Išlo vlast-podnik (PNZZ, ďalej uvádzané ako poľno-
ne o sklad pri cestnom nadjazde (Hlohovec nákup) obilné silo s pozberovou úpravou a 
– Trakovice), ktorý mal bočnú rampu od výrobou kŕmnych zmesí spolu s vysokoka-
konca koľaje až takmer k výkoľajke č. Vk5 pacitnou sušičkou na rovinatom pozemku 
(t.j. aj v mieste koľajovej spojky z výhybiek západne od liehovaru. 
č. 68/73 podľa vtedajšieho číslovania výhy-Z nového odovzdávkového koľajiska spo-
biek). ločného pre liehovar, poľnonákup a kovo-
Spoločnosť Eurofin, spol. s r. o plánovala už šrot postavili vlečku do areálu poľnonáku-
v roku 2001 privážať ucelené vlaky z pu, ktorá obchádzala liehovar a viedla k si-
Nemecka. Reálne sa podarilo doviezť iba 2 lážnym vežiam, postaveným vedľa starej 
až 3 vozne týždenne. Prevádzku na vlečke cesty Hlohovec – Trakovice. Na konci vleč-
narušila rekonštrukcia stanice Leopoldov v ky boli dve koľaje vedúce pod násypky. 
rokoch 2005 a 2006, počas ktorej bola vleč-Koncom deväťdesiatych rokov už bola vleč-
ka odpojená od koľajovej siete ŽSR. Na vleč-ka dlhodobo nepoužívaná až do výstavby 
ke neboli potrebné hnacie vozidlá, prísun nových síl na kukuricu, ktorú začal liehovar 
vozňov zabezpečovala staničná záloha. spracovávať na bioetanol. 
Úzkorozchodné železniceKovošrot
Vzhľadom na veľkú skládku uhlia, ktorá bo-Z vlečky do poľnonákupu postavili v oblúku 
la v rušňovom depe v Leopoldove potrebná odbočku (pôvodne s odvratnou koľajou) do 
pre zbrojenie množstva parných rušňov až areálu kovošrotu, ktorý sa následne stal naj-
do ukončenia parnej prevádzky v roku väčším prepravcom v Leopoldove. 
1980, sa v objekte skládky a zauhľovacích Rozsiahly areál obsahoval okrem recyklač-
zariadení používala manipulačná úzkoroz-nej linky aj veľkú skládku s mostovými že-
chodná železnica s niekoľkými vozíkmi pre-riavmi. V júni 1995 inštalovali na vlečke
súvanými ručne.novú koľajovú váhu od firmy Tenzona s dĺž-



1918

Záver lia (KPŽT) je aj naďalej dokumentovanie tej-
Železničná trať Lužianky – Hlohovec – to histórie, aby aj ďalšie generácie poznali 
Leopoldov, ktorá v roku 2018 oslávila svoje svoju minulosť. Nielen publikačná činnosť 
120. výročie, je dnes súčasťou siete Želez- je záujmom členov KPŽT. Pri príležitosti 
níc Slovenskej republiky. Tvorí dôležitú 120. výročia trate Lužianky – Hlohovec – 
spojnicu Ponitria s Považím, krajského mes- Leopoldov bola v spolupráci s mestom 
ta Nitra s rýchlikovou traťou Bratislava – Žili- Hlohovec renovovaná aj pamätná tabuľa z 
na a jej význam z pohľadu osobnej dopravy roku 1997, ktorá pripomína 100. výročie prí-
je aj v nadväznosti na hlavné mesto chodu prvého parného vlaku do Hlohovca. 
Slovenska – Bratislavu. Snahou dobrovoľní- KPŽT dal tiež vyrobiť pamätný odznak.

Marko Engler, foto Martin Jurčokov z Klubu priateľov železníc Trnavy a oko-

Mládežnícka sezóna v oblasti už tradične vyvrcholila turnajom prípraviek a dorasteneckou 
barážou. Tie sa odohrali na trávnikoch leopoldovského MTK v sobotu 15. júna. V kategórii 
prípraviek bojovali o titul majstra oblasti štyri družstvá Zeleneč (víťaz skupiny A), Boleráz 
(víťaz skupiny B), Drahovce (víťaz skupiny C) a Piešťany „B“ (víťaz skupiny D). Prvé zápasy 
priniesli nerozhodné bezgólové výsledky medzi Zelenčom a Piešťanmi „B“, Bolerázom a 
Drahovcami. 
Vyrovnané zápasy
Ani ďalšie stretnutia nepriniesli o nič výraznejšie výsledky. Zeleneč si v zápase s Bolerázom 
síce naklonil víťazstvo na svoju stranu, Boleráz však vyrovnal a zápas skončil deľbou bodov 
1:1.
Ako prví získali plný počet bodov Piešťanci vďaka presnému zásahu Seka. S tesným výsled-
kom 1:0 tak porazili Drahovce. To, že sa na leopoldovskom trávniku stretli vyrovnané druž-
stvá, dokázal aj ďalší nerozhodný zápas medzi Bolerázom a Piešťanmi. Nerozhodným vý-
sledkom malo priniesť rozuzlenie posledné stretnutie Drahoviec a Zelenča. 
Úradovala horúčava
Zelenečskí prípravkári išli do polčasového dvojgólového vedenia, z miery ich nevyviedlo 
ani zranenie spoluhráča. Po zmene strán sa už naplno začala prejavovať aj únava z horúča-
vy a divákom tak už ďalší gól nebol dopriaty. Piešťany aj Zeleneč si tak na konto pripísali 
rovnaký počet bodov, o víťazovi muselo rozhodnúť lepšie skóre. Titul majstra oblasti si do-
mov odnášal Zeleneč, na druhom mieste skončili Piešťany, tretiu priečku obsadil Boleráz, 
štvrtú Drahovce.
„Turnaj by som zhodnotil fantasticky, myslím si, že všetky zápasy mali úroveň a všetky muž-
stvá predviedli výborné výkony. Tomu nasvedčovalo aj to, že prakticky pred tretím kolom 
mohol byť ktokoľvek z nás ešte víťazom. Kvalita je určite vyrovnaná vo všetkých štyroch prí-
pravkárskych súťažiach. Teším sa však s chlapcami, že sa nám podarilo získať titul majstra 
oblasti,“ zhodnotil tréner Zelenča Marek Vavro.
Postup do 5. ligy
Finále dorasteneckej kategórie zaobstarali Bohdanovce (víťaz skupiny A) a Ostrov (víťaz sku-
piny B). Na rozdiel od kategórii prípraviek mal víťaz tejto baráže istotu postupu do 5. ligy. 
Či tento postup víťaz využije však zostáva otázkou.
Ostrov hnaný túžbou za víťazstvom, ktoré mu minulú sezónu vyfúkla z rúk Slávia Trnava, 
sa do hry poriadne vložili a už v 6. minúte zápasu utiekli po ľavej strane bohdanovskej obra-

Dorasteneckú baráž  ovládli Bohdanovce,
najlepš í prípravkári v oblasti sú zo Zelenč a

Dorasteneckú baráž  ovládli Bohdanovce,
najlepš í prípravkári v oblasti sú zo Zelenč a

ne, kedy po peknej krížnej strele mohli otvoriť skóre, no nastrelili len žrď. Lopta sa však odra-
zila k Hudcovičovi a nezaváhal – 0:1.
Šance sa striedali na oboch stranách, no krátko pred odchodom do kabín zatlačili 
Bohdanovce, ktoré Martinkovičovou peknou strelou z 20 metrov pod brvno vyrovnali na 
1:1.
Po výmene strán boli Bohdanovce dravejšie a ľahšie sa prebíjali cez obranu Ostrova. Zo svo-
jej aktivity dokázali vyťažiť gól Klima v 53. minúte, ktorý utiekol obrane a peknú individuál-
nu akciu zakončil v šmyku na 2:1. Rozhodujúci moment prišiel v 62. minúte, kedy opäť indi-
viduálnu akciu zakončil tentokrát však do prázdnej brány Minarovič a spečatil tak víťazstvo 
Bohdanoviec na 3:1.
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VÝSLEDKY:
Dorast

Bohdanovce – Ostrov 3:1 (1:1)
Góly: 44. Martinkovič, 53. Klimo, 62. Minarovič – 6. Hudcovič.

Prípravka
Zeleneč – Piešťany B 0:0
Boleráz – Drahovce 0:0
Piešťany B – Drahovce 1:0 (1:0)
Góly: 18. Seko.
Zeleneč – Boleráz 1:1 (1:1)
Góly: 2. Moncman – 7. Hlavatý.
Boleráz – Piešťany B 1:1 (1:1)
Góly: 1.  Hlavatý – 6. Fodrán.
Drahovce – Zeleneč 0:2 (0:2) 
Góly: 17. Vavro, 19. Nemček.

Tabuľka: 
1. Zeleneč 3 1 2 0 3:1 5
2. Piešťany 3 1 2 0 2:1 5
3. Boleráz 3 0 3 0 2:2 3
4. Drahovce 3 0 1 2 0:3 1

Víťazmi skupiny A sa stal ŠK Slávia Zeleneč, supiny B TJ Slavoj Boleráz, skupiny C OFK 
Drahovce a skupiny D PFK Piešťany B. Na trávniky dekorovať víťazov prišli krátko po 16,30 
h predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho, predseda Športovo-technickej komisie ObFZ 
Trnava Marián Hafrovič, člen Športovo-technickej komisie ObFZ Trnava Jaroslav Sloboda a 
Michal Konček, čelen Komisie mládeže a školského futbalu ObFZ Trnava. Dorastencom 
odovzdávali ceny Marián Hafrovič a Jaroslav Sloboda. Predseda ObFZ Trnava Vladimír 
Hracho sa v neformálnych rozhovoroch poďakoval vedeniu MTK Leopoldov za kvalitné 
zorganizovanie turnaja.

Pripravila Martina Radošovská.

Aj dvaja sú rodina (komédia) 5. júl

Zúfale ženy robia zúfalé činy (komédia) 6. júl

Som sexy (komédia) 19. júl 

Zrodila sa hviezda (hudobná dráma) 20. júl

Dôverný nepriateľ (mysteriózny thriller, dráma)
16. august

Vo veľkom štýle (komédia) 17. august

Pozvánka na Filmové noci
pod hviezdami

Pozývame všetkých záujemcov o filmové letné večery 
na námestí na Filmové noci pod hviezdami. Premietať 
sa začína vždy o 21,30 h v parku na Námestí sv. 
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bolo už len cez cestu na pivný festival, kde Na Štrkovke horela 
sa mohli zaslúžene osviežiť aj horkastým 

chata mokom.
V podvečer 4. júna 2019 bol ohlásený po- (jh)

žiar chatky pri štrkovisku. Po príjazde hasiči Dažde prekazili
na mieste zistili, že ide o požiar drevenej 

svätojánsku nocchatky s rozmermi zhruba 5 x 4 metre, kto-
Predsvätojánsky pochod, ktorý na sobotu rá bola celá v plameňoch. Na lokalizáciu a 
22. júna pripravili pracovníci mestského likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útoč-
úradu spolu s dobrovoľníkmi, tento rok ne-né prúdy. Pri požiari nebola žiadna osoba 
vyšiel podľa želania organizátorov. Hoci sa zranená. Príčina vzniku požiaru je v štádiu 
naň chystalo veľa obyvateľov, odradili ich zisťovania. Následkom požiaru vznikla maji-
výstrahy meteorológov pred silnými búrka-teľovi priama materiálna škoda predbežne 
mi a neprestajne zamračená obloha skutoč-vyčíslená na 5 tisíc eur. Na mieste udalosti 
ne neveštila nič dobré počas celého víken-zasahovali hasiči z Hlohovca s dvomi kus-
du. Napokon sa teda pred mestským úra-mi techniky a členovia DHZ Leopoldov.

(maju) dom stretlo len o čosi viac ako desať ľudí s 
vílami, ktoré mali účastníkov romantického Pochod Jalšové – 
výletu sprevádzať, a napokon svoju účasť 

Leopoldov sa vydaril pre vysokú vodu na Váhu odriekol aj vod-
Asi päťdesiatka mladších aj starších ník, avšak zanechal pozdrav v podobe svoj-
Leopoldovčanov sa rozhodla využiť ponuku ho oblečenia, ktoré si napokon niektorí 
a absolvovať turistický výlet z Jalšového a účastníci aj mali možnosť vyskúšať. Aby ná-
vychutnať si tak možnosť na príjemnú pre- hodou nezmokli, trasu si troška upravili a 
chádzku, keďže okolie Leopoldova nepo- prispôsobili ju aktuálnym podmienkam – 
núka veľa možností pre fanúšikov turistiky. prešli sa okolo pevnosti a napokon zotrvali 
V sobotu 11. mája našich turistov vyviezol v Spolkovej záhrade pri pripravenej sväto-
autobus, v ktorom nezostalo voľné takmer jánskej vatre so špekáčikmi. Keďže ľudová 
žiadne miesto, na malé námestie v múdrosť a tradícia hovoria, že bylinky majú 
Jalšovom a odtiaľ už museli cestu zdolať po počas čarovnej svätojánskej noci najväčšiu 
svojich. Počasie turistom žičilo a po návrate moc, organizátori sľubujú na budúci rok ma-
ich čakala v reštaurácii Nový pranier chut- lé prekvapenie – chcú svätojánsky výlet spo-
ná fazuľovica a na pamiatku špeciálne upra- jiť so spoznávaním byliniek a rôznych po-
vená fidorka, na ktorej bola umiestnená vier, ktoré sa s nimi spájajú.
symbolická pamätná medaila na aktuálny 

(jh)ročník pochodu. No a z Nového Praniera to 

je súčasťou vzdelávacieho programu 
Erasmus+.
Tento program je zameraný na využívanie 
informačných a komunikačných technoló-
gií za účelom vytvorenia partnerstiev eu-
rópskych škôl. Portál eTwinning nám umož-
ňuje nájsť partnerskú školu a spoločne zrea-
lizovať rôzne inovatívne projekty.
Prvý projekt, ktorý sa nám podarilo úspešne 
zorganizovať mal názov: Easter traditions 
and postcards exchange (výmena veľkonoč-
ných tradícií a pohľadníc.) Náš nápad oslo-
vil viaceré zahraničné školy, z ktorých sme 
si vybrali 5 partnerských krajín: Poľsko, 
Rumunsko, Španielsko, Taliansko  a 
Turecko. Do výroby pohľadníc sa zapojilo 
60 žiakov, ktorí svojim kamarátom napísali Povinnosť očipovať psy
krátky pozdrav a sprievodný list v anglic-

Štátna veterinárna a potravinová správa kom jazyku, v ktorom opísali veľkonočné 
Slovenskej republiky informuje občanov o tradície na Slovensku.
povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa Po odoslaní pohľadníc  žiaci netrpezlivo ča-
transpondérom - čipom. V zmysle zákona kali, kedy k nám dorazí prvá zásielka a veľ-
č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpi- mi sa tešili z každej prijatej pohľadnice. 
sov, na základe § 19 ods. 8, 9 psy narodené Projekt sme vyhodnotili spoločným čítaním 
do 31. 8. 2018 musia byť začipované do ter- pohľadníc a diskusiou o Veľkej noci v za-
mínu 31. 10. 2019. Psy narodené po dátu- hraničí. Veľmi nás potešil aj videopozdrav 
me 31. 8. 2018 musia byť začipované naj- zo Španielska ako aj výstava našich pohľad-
neskôr do 12 týždňov veku. Podľa § 19 ods níc na škole v Rumunsku a Turecku.
8/ je súkromný veterinárny lekár oprávnený So staršími žiakmi 8. ročníka sme zorgani-
požadovať úhradu najviac 10 eur. Osoby po- zovali projekt zameraný na tému Deň Zeme 
berajúce dôchodok a osoby poberajúce po- – Earth day.  Ich úlohou bolo vytvoriť logo, 
moc v hmotnej núdzi sú od tejto platby oslo- ktoré vystihuje tento deň. Svoju prácu ná-
bodené na základe predloženého potvrde- sledne prezentovali na hodinách konverzá-
nia zo Sociálnej poisťovne o poberaní dô- cií z angličtiny. V projekte boli zapojení žia-
chodkových dávok alebo na základe ci z Nemecka, Chorvátska a Turecka, s kto-
predloženého potvrdenia z Úradu práce so- rými sme si vymieňali skúsenosti, ako pomá-
ciálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hame životnému prostrediu na našej škole.  
hmotnej núdzi. Orgán veterinárnej správy Informovali sme ich o ekologických aktivi-
uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak neza- tách, ktoré organizujeme, ako napríklad 
bezpečí na svoje náklady trvalé označenie upratovanie mesta, zber papiera, triedenie 
psa podľa § 19 ods. 9. plastov, zber plastových vrchnáčikov, upra-

tovanie Štrkovky a pod.
Oba projekty hodnotíme ako veľmi úspeš-Program eTwinning na 
né, pretože splnili svoj cieľ - motivovať žia-našej základnej škole 
kov k učeniu cudzích jazykov, objavovať 

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zvyky a kultúry iných krajín a nadviazať no-
zaregistrovala do medzinárodného interne- vé priateľstvá.
tového portálu s názvom eTwinning, ktorý Simona Šoková
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Zberový kalendár
Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen si Vám dovoľujú 
oznámiť termíny odvozu zberového papiera, platné na druhý polrok roka 2019: pia-
tok 30. augusta, piatok 11. októbra a piatok 22. novembra 2019.
PET fľaše a plasty sa budú vyvážať vždy v stredu 24. júla, 21. augusta, 18. septembra, 
16. októbra, 13. novembra a 11. decembra.
Prosíme občanov, aby nádoby a vrecia pripravili v deň vývozu do 6,30 h.

Š achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Ján Profant
Čierny: Gorazd Kollárik
Turnaj: MMSR seniorov (65+)
Miesto: Tatranské Matliare 2019 (7. kolo)
Sicílska obr. (B29/33)

1.e4 c5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 (Iný variant môže vzniknúť po: 3.e5 Jd5 4.Jc3 e6 5.J:d5 e:d5 6.d4 Jc6 
7.d:c5 S:c5 8.D:d5 Db6 9.Sc4 S:f2+ 10.Ke2 0-0 11.Vf1 Sc5 12.c3 d6 13.b4 S:b4 14.c:b4 
Se6 15.Db5 Jd4+ 16.J:d4 D:d4 17.S:e6 f:e6 18.Se3 Dg4+ 19.Ke1 De4 20.V:f8+ V:f8 21.Kd2 
D:g2+22.Kd3 d5 23.D:b7 De4+ 24.Kd2 D:e5 =) 3. - Jc6 4.d4 c:d4 [4. - d5 5.e:d5 J:d5 
6.J:d5 D:d5 7.Se3 c:d4 8.J:d4 a6 9.Se2 (9.c3 e5 10.J:c6 D:c6 11.Dh5 Sd6 12.f3 0-0 13.Sd3 
f5 14.0-0 Se6 15.Dh4 Vf7 16.Vfd1 Vaf8 17.Sc2 Vd7 18.Sa4 b5 19.Sb3 S:b3 20.a:b3 Se7 21.-
De1 V:d1 22.D:d1 Vd8 23.De2 e4 24.f:e4 f:e4 25.b4 De6 =) 9. - e5 10.Jf3 D:d1+ 11.V:d1 
Se7 12.0-0 Se6 13.a3 Vd8 14.V:d8+ S:d8 15.Vd1 0-0 16.b4 Se7 17.c4 f6 18.Sb6 Vc8 =] 
5.J:d4 e5 6.J:c6 (S prehodením ťahov 14. partia súboja o majstra sveta v Londýne 2018 me-
dzi Caruanom a Carlsenom pokračovala: 6.Jdb5 d6 7.Jd5 J:d5 8.e:d5 Je7 9.c4 Jg6 10.Da4 
Sd7 11.Db4 Db8 12.h4 h5 13.Se3 a6 14.Jc3 a5 15.Db3 a4 16.Dd1 Se7 17.g3 Dc8 18.Se2 
Sg4 19.Vc1 S:e2 20.D:e2 Df5 21.c5 0-0 22.c6 b:c6 23.d:c6 Vfc8 24.Dc4 Sd8 25.Jd5 e4 
26.c7 S:c7 27.J:c7 Je5 28.Jd5 Kh7 0:1) 6. - b:c6 7.a3 (7.Sc4 Sb4 8.0-0 0-0 9.Sg5 h6 10.Sh4 
d6 11.Dd3 g5 12.Sg3 De7 13.Vfe1 a5 14.b3 Kg7 15.a3 Sc5 16.Kh1 h5 17.h3 h4 18.Sh2 g4 
19.Vad1 S:f2 20.Vf1 -/+) 7. - Se7 8.Sc4 0-0 9.0-0 a5 [9. - J:e4?! 10.J:e4 d5 11.Sd3 d:e4 
12.S:e4 Sa6 (12. - Dc7 13.Df3 Se6 14.S:c6 Vad8 15.b4 Sc4 16.Ve1 f5 17.b5 Kh8 18.Sb2 e4 
19.Dc3 Sf6 20.Db4 a5 21.D:c4 S:b2 22.Vab1 S:a3 23.b6 Df4 24.b7 Vd2 25.Ve2 +/=) 
13.Ve1 D:d1 14.V:d1 Vad8 15.Se3 c5 16.b4 c:b4 17.a:b4 V:d1+ 18.V:d1 S:b4 19.Vd7 Sc4 
20.V:a7 Se6 21.Vb7 Sc3 22.Vc7 Vc8 23.V:c8+ S:c8 24.f4 f6 =] 10.Se3 Sa6 11.S:a6 V:a6 
12.Dd3 Va8 13.Vfd1 Dc7 (13. - Jg4 14.Je2 Db8 15.b3 J:e3 16.D:e3 Da7 17.Dh3 Vfd8 
18.c4 Sc5 19.Df5 d6 20.Vd3 Ve8 21.Vf3 Ve6 22.Dg5 De7 =/+) 14.f3 Vab8 15.b3 h6 16.a4 
Vfe8 17.De2 Sb4 18.Ja2 Sf8 19.Vd3 d5 20.e:d5?! (20.Kh1 Ved8 21.Sf2 Jh5 22.Vdd1 Se7 
23.Df1 Jf4 24.Jc3 Db7 =/+) 20. - c:d5 21.Vf1 d4 22.Sf2 Sd6 23.g3 Vbc8 24.c4 Sc5 25.Dd2 
e4 26.f:e4 (26.V:d4? Db6 27.f:e4 D:b3 28.Jc1 Db7 29.e5 Je4 30.V:e4 D:e4 31.S:c5 V:c5 
32.Vf4 Dc6 33.Jd3 V:c4 34.D:a5 V:f4 -+) 26. -  J:e4 27.Dc2 J:f2 28.D:f2 Ve3 29.Jc1 Vce8 
(Pozri diagram!) 30.V:e3?? (30.Kh1 Vd8 31.Df5 Db7+ 32.Kg1 De7 33.Kg2 Sa3 34.V:e3 

d:e3 35.Je2 Vd2 37.Vd1 V:b3 38.Da8+ Kh7 
39.Vd8 Db7+ 40.D:b7 V:b7 41.Kf3 Vc7 
42.Vd5 Sb4 43.K:e3 V:c4 44.Kd3 Vc6 
45.Vd7 Vf6 46.Jf4 Vd6+ 47.V:d6 S:d6 =/+) 
30. -  V:e3! 31.Dd2 (31.Dg2 d3 32.Kh1 Dd8 
33.Vd1 Sb4 34.Df2 Da8+ 35.Kg1 Sc5 36.J:d3 
V:d3 37.V:d3 Da7 -+) 31. - d3 32.Vf2 (32.K-
g2 Dc6+ 33.Kh3 De6+ 34.Kg2 De4+ 35.Kh3 
g5 36.Dd1 f5 -+) 32. - De7 (32. - V:g3+ 
33.h:g3 D:g3+ 34.Kf1 Dh3+ 35.Ke1 Sb4 
36.D:b4 De3+ 37.Kd1 a:b4 38.Va2 f5 39.a5 
f4 40.a6 Kf7 41.a7 d2 42.V:d2 D:a7 -+) 
33.J:d3 Ve2 34.Df4 (34.D:a5 S:f2+ 35.J:f2 
Df6 36.Dc5 Df3 37.h4 Ve1+ 38.Kh2 Vf1 
39.Dc8+ Kh7 40.Dc5 V:f2+ -+) 34. - S:f2+ 
35.J:f2 De3 36.Kf1 (36.Df5 g6 37.Df6 Vc2 
38.Kf1 D:b3 39.Dd8+ Kh7 40.Dd5 D:c4+ 
41.D:c4 V:c4 -+) 36. - D:f4 37.g:f4 Vb2 38.Jd3 V:b3 39.Ke2 Va3 40.Ke3 V:a4 41.Kd4 Kf8 
42.Kd5 Ke7 43.c5 Kd7 44.c6+ Kc7 45.f5 Va2 46.Jc5 Vd2+ 47.Kc4 Vc2+ 48.Kb5 V:c5+ 
49.K:c5 a4 50.Kb4 K:c6 51.K:a4 Kd5 0:1

Ďalšia ukážka z hry leopoldovského šachistu (v tom istom turnaji, ale z 2. kola) v miniatúr-
nej partii a s jeho stručným komentárom:
Biely: Marián Miklaš
Čierny: Ján Mesároš
Anglická hra (A30)

1.Jf3 c5 2. c4 Jf6 3. g3 b6 4.Sg2 Sb7 5.0-0 e6 6.Jc3 d6 (Bezpečnejšie je ponáhľať sa s rošá-
dou: 6. - Se7 7.d4 c:d4 8.D:d4 0-0 9.Rd1 s obojstrannými šancami.) 7.d4 c:d4 8.J:d4 (Čas-
tejšie sa hrá: 8.D:d4, čo zabráni výmene bielopoľného strelca.) 8. - S:g2 9.K:g2 a6 (9. - Dc7 
10.Sg5 Jbd7 1/2  Ponomarjov vs. Carlsen (2011) s miernou výhodou bieleho.) 10.e4 Dc7 
11.De2 Jbd7 12.Sd2 (Kryje jazdca, aby po ťahu pešiakom b2-b3 nešlo b6-b5.) 12. - Vc8
13.b3 Db7 14.Kg1 g6? (Pochybný plán, lebo čierny nestihne vykonať rošádu; bolo treba
hrať 14. - Se7 a následne rošovať. Bieleho útok je rýchly.) 15.f4 Sg7 16.e5 Jg8? 17.
Je4 Sf8 18.J:d6+ S:d6 19.e:d6 Jf8 20.f5 g:f5 21.J:f5 Jg6 22.Sc3 1:0
Viaceré šachové turnaje majú už svoju tradíciu a históriu. Patria k nim aj Medzinárodné maj-
strovstvá Slovenskej republiky seniorov, ktorých 15. ročník sa uskutočnil v hoteli Hutník II v 
Tatranských Matliaroch od 25. 5. do 1.6. s účasťou 150 šachistov a dvoch šachistiek nielen 
zo Slovenska, ale aj Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Dánska. Súťažili vo dvoch kategó-
riách od 50 do 65 rokov a nad 65 rokov. Dvaja slovenskí šachisti, Ivan Paulička z Bratislavy 
a Ján Čuridlo z Piešťan, sú ročník 1932, ale najstarším bol Poliak Michal Ostrowski (* 1927), 
ktorý za šachovým stolom sedel vždy so šiltovkou na hlave tak, aby mu zakrývala oči. Partie 
ani nezapisoval do formulára, lebo má už slabý zrak. Takmer všetky sa hrali po 18. hodine, 
aby sa počas dňa mohli šachisti venovať turistike, pokiaľ bolo vhodné počasie, a tak kombi-
novali duševnú aktivitu s fyzickou, čo lekári odporúčajú. Jedno predpoludnie sa hral 11-
kolový bleskový turnaj, kde hral aj bývalý Leopoldovčan Ondrej Marko. Jeho starší brat Ján 
súťažil v kategórii 65+, kde ďalší Leopoldovčan Marián Miklaš obsadil 10. priečku. Dvaja ša-
chisti - seniori (50+) - pricestovali zo ŠK v Hlohovci. Medzinárodný turnaj v Matliaroch orga-
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Zberový kalendár
Mesto Leopoldov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen si Vám dovoľujú 
oznámiť termíny odvozu zberového papiera, platné na druhý polrok roka 2019: pia-
tok 30. augusta, piatok 11. októbra a piatok 22. novembra 2019.
PET fľaše a plasty sa budú vyvážať vždy v stredu 24. júla, 21. augusta, 18. septembra, 
16. októbra, 13. novembra a 11. decembra.
Prosíme občanov, aby nádoby a vrecia pripravili v deň vývozu do 6,30 h.

Š achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Ján Profant
Čierny: Gorazd Kollárik
Turnaj: MMSR seniorov (65+)
Miesto: Tatranské Matliare 2019 (7. kolo)
Sicílska obr. (B29/33)

1.e4 c5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 (Iný variant môže vzniknúť po: 3.e5 Jd5 4.Jc3 e6 5.J:d5 e:d5 6.d4 Jc6 
7.d:c5 S:c5 8.D:d5 Db6 9.Sc4 S:f2+ 10.Ke2 0-0 11.Vf1 Sc5 12.c3 d6 13.b4 S:b4 14.c:b4 
Se6 15.Db5 Jd4+ 16.J:d4 D:d4 17.S:e6 f:e6 18.Se3 Dg4+ 19.Ke1 De4 20.V:f8+ V:f8 21.Kd2 
D:g2+22.Kd3 d5 23.D:b7 De4+ 24.Kd2 D:e5 =) 3. - Jc6 4.d4 c:d4 [4. - d5 5.e:d5 J:d5 
6.J:d5 D:d5 7.Se3 c:d4 8.J:d4 a6 9.Se2 (9.c3 e5 10.J:c6 D:c6 11.Dh5 Sd6 12.f3 0-0 13.Sd3 
f5 14.0-0 Se6 15.Dh4 Vf7 16.Vfd1 Vaf8 17.Sc2 Vd7 18.Sa4 b5 19.Sb3 S:b3 20.a:b3 Se7 21.-
De1 V:d1 22.D:d1 Vd8 23.De2 e4 24.f:e4 f:e4 25.b4 De6 =) 9. - e5 10.Jf3 D:d1+ 11.V:d1 
Se7 12.0-0 Se6 13.a3 Vd8 14.V:d8+ S:d8 15.Vd1 0-0 16.b4 Se7 17.c4 f6 18.Sb6 Vc8 =] 
5.J:d4 e5 6.J:c6 (S prehodením ťahov 14. partia súboja o majstra sveta v Londýne 2018 me-
dzi Caruanom a Carlsenom pokračovala: 6.Jdb5 d6 7.Jd5 J:d5 8.e:d5 Je7 9.c4 Jg6 10.Da4 
Sd7 11.Db4 Db8 12.h4 h5 13.Se3 a6 14.Jc3 a5 15.Db3 a4 16.Dd1 Se7 17.g3 Dc8 18.Se2 
Sg4 19.Vc1 S:e2 20.D:e2 Df5 21.c5 0-0 22.c6 b:c6 23.d:c6 Vfc8 24.Dc4 Sd8 25.Jd5 e4 
26.c7 S:c7 27.J:c7 Je5 28.Jd5 Kh7 0:1) 6. - b:c6 7.a3 (7.Sc4 Sb4 8.0-0 0-0 9.Sg5 h6 10.Sh4 
d6 11.Dd3 g5 12.Sg3 De7 13.Vfe1 a5 14.b3 Kg7 15.a3 Sc5 16.Kh1 h5 17.h3 h4 18.Sh2 g4 
19.Vad1 S:f2 20.Vf1 -/+) 7. - Se7 8.Sc4 0-0 9.0-0 a5 [9. - J:e4?! 10.J:e4 d5 11.Sd3 d:e4 
12.S:e4 Sa6 (12. - Dc7 13.Df3 Se6 14.S:c6 Vad8 15.b4 Sc4 16.Ve1 f5 17.b5 Kh8 18.Sb2 e4 
19.Dc3 Sf6 20.Db4 a5 21.D:c4 S:b2 22.Vab1 S:a3 23.b6 Df4 24.b7 Vd2 25.Ve2 +/=) 
13.Ve1 D:d1 14.V:d1 Vad8 15.Se3 c5 16.b4 c:b4 17.a:b4 V:d1+ 18.V:d1 S:b4 19.Vd7 Sc4 
20.V:a7 Se6 21.Vb7 Sc3 22.Vc7 Vc8 23.V:c8+ S:c8 24.f4 f6 =] 10.Se3 Sa6 11.S:a6 V:a6 
12.Dd3 Va8 13.Vfd1 Dc7 (13. - Jg4 14.Je2 Db8 15.b3 J:e3 16.D:e3 Da7 17.Dh3 Vfd8 
18.c4 Sc5 19.Df5 d6 20.Vd3 Ve8 21.Vf3 Ve6 22.Dg5 De7 =/+) 14.f3 Vab8 15.b3 h6 16.a4 
Vfe8 17.De2 Sb4 18.Ja2 Sf8 19.Vd3 d5 20.e:d5?! (20.Kh1 Ved8 21.Sf2 Jh5 22.Vdd1 Se7 
23.Df1 Jf4 24.Jc3 Db7 =/+) 20. - c:d5 21.Vf1 d4 22.Sf2 Sd6 23.g3 Vbc8 24.c4 Sc5 25.Dd2 
e4 26.f:e4 (26.V:d4? Db6 27.f:e4 D:b3 28.Jc1 Db7 29.e5 Je4 30.V:e4 D:e4 31.S:c5 V:c5 
32.Vf4 Dc6 33.Jd3 V:c4 34.D:a5 V:f4 -+) 26. -  J:e4 27.Dc2 J:f2 28.D:f2 Ve3 29.Jc1 Vce8 
(Pozri diagram!) 30.V:e3?? (30.Kh1 Vd8 31.Df5 Db7+ 32.Kg1 De7 33.Kg2 Sa3 34.V:e3 

d:e3 35.Je2 Vd2 37.Vd1 V:b3 38.Da8+ Kh7 
39.Vd8 Db7+ 40.D:b7 V:b7 41.Kf3 Vc7 
42.Vd5 Sb4 43.K:e3 V:c4 44.Kd3 Vc6 
45.Vd7 Vf6 46.Jf4 Vd6+ 47.V:d6 S:d6 =/+) 
30. -  V:e3! 31.Dd2 (31.Dg2 d3 32.Kh1 Dd8 
33.Vd1 Sb4 34.Df2 Da8+ 35.Kg1 Sc5 36.J:d3 
V:d3 37.V:d3 Da7 -+) 31. - d3 32.Vf2 (32.K-
g2 Dc6+ 33.Kh3 De6+ 34.Kg2 De4+ 35.Kh3 
g5 36.Dd1 f5 -+) 32. - De7 (32. - V:g3+ 
33.h:g3 D:g3+ 34.Kf1 Dh3+ 35.Ke1 Sb4 
36.D:b4 De3+ 37.Kd1 a:b4 38.Va2 f5 39.a5 
f4 40.a6 Kf7 41.a7 d2 42.V:d2 D:a7 -+) 
33.J:d3 Ve2 34.Df4 (34.D:a5 S:f2+ 35.J:f2 
Df6 36.Dc5 Df3 37.h4 Ve1+ 38.Kh2 Vf1 
39.Dc8+ Kh7 40.Dc5 V:f2+ -+) 34. - S:f2+ 
35.J:f2 De3 36.Kf1 (36.Df5 g6 37.Df6 Vc2 
38.Kf1 D:b3 39.Dd8+ Kh7 40.Dd5 D:c4+ 
41.D:c4 V:c4 -+) 36. - D:f4 37.g:f4 Vb2 38.Jd3 V:b3 39.Ke2 Va3 40.Ke3 V:a4 41.Kd4 Kf8 
42.Kd5 Ke7 43.c5 Kd7 44.c6+ Kc7 45.f5 Va2 46.Jc5 Vd2+ 47.Kc4 Vc2+ 48.Kb5 V:c5+ 
49.K:c5 a4 50.Kb4 K:c6 51.K:a4 Kd5 0:1

Ďalšia ukážka z hry leopoldovského šachistu (v tom istom turnaji, ale z 2. kola) v miniatúr-
nej partii a s jeho stručným komentárom:
Biely: Marián Miklaš
Čierny: Ján Mesároš
Anglická hra (A30)

1.Jf3 c5 2. c4 Jf6 3. g3 b6 4.Sg2 Sb7 5.0-0 e6 6.Jc3 d6 (Bezpečnejšie je ponáhľať sa s rošá-
dou: 6. - Se7 7.d4 c:d4 8.D:d4 0-0 9.Rd1 s obojstrannými šancami.) 7.d4 c:d4 8.J:d4 (Čas-
tejšie sa hrá: 8.D:d4, čo zabráni výmene bielopoľného strelca.) 8. - S:g2 9.K:g2 a6 (9. - Dc7 
10.Sg5 Jbd7 1/2  Ponomarjov vs. Carlsen (2011) s miernou výhodou bieleho.) 10.e4 Dc7 
11.De2 Jbd7 12.Sd2 (Kryje jazdca, aby po ťahu pešiakom b2-b3 nešlo b6-b5.) 12. - Vc8
13.b3 Db7 14.Kg1 g6? (Pochybný plán, lebo čierny nestihne vykonať rošádu; bolo treba
hrať 14. - Se7 a následne rošovať. Bieleho útok je rýchly.) 15.f4 Sg7 16.e5 Jg8? 17.
Je4 Sf8 18.J:d6+ S:d6 19.e:d6 Jf8 20.f5 g:f5 21.J:f5 Jg6 22.Sc3 1:0
Viaceré šachové turnaje majú už svoju tradíciu a históriu. Patria k nim aj Medzinárodné maj-
strovstvá Slovenskej republiky seniorov, ktorých 15. ročník sa uskutočnil v hoteli Hutník II v 
Tatranských Matliaroch od 25. 5. do 1.6. s účasťou 150 šachistov a dvoch šachistiek nielen 
zo Slovenska, ale aj Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Dánska. Súťažili vo dvoch kategó-
riách od 50 do 65 rokov a nad 65 rokov. Dvaja slovenskí šachisti, Ivan Paulička z Bratislavy 
a Ján Čuridlo z Piešťan, sú ročník 1932, ale najstarším bol Poliak Michal Ostrowski (* 1927), 
ktorý za šachovým stolom sedel vždy so šiltovkou na hlave tak, aby mu zakrývala oči. Partie 
ani nezapisoval do formulára, lebo má už slabý zrak. Takmer všetky sa hrali po 18. hodine, 
aby sa počas dňa mohli šachisti venovať turistike, pokiaľ bolo vhodné počasie, a tak kombi-
novali duševnú aktivitu s fyzickou, čo lekári odporúčajú. Jedno predpoludnie sa hral 11-
kolový bleskový turnaj, kde hral aj bývalý Leopoldovčan Ondrej Marko. Jeho starší brat Ján 
súťažil v kategórii 65+, kde ďalší Leopoldovčan Marián Miklaš obsadil 10. priečku. Dvaja ša-
chisti - seniori (50+) - pricestovali zo ŠK v Hlohovci. Medzinárodný turnaj v Matliaroch orga-
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Na prelome augusta a septembra sa pred ôsmimi 
rokmi konal v Trnave posledný otvorený šachový 
turnaj Tirnavia s medzinárodnou účasťou ako me-
moriál autora šachovej štúdie na diagrame, ktorý 
sa narodil v Pezinku a bol považovaný za jedné-
ho z kandidátov na šachovú korunu vtedajšej do-
by. Jeho otec Samuel bol židovský lekár a pochá-
dzal z Hlohovca. Matka Anna Mayerová bola 
Pezinčanka. Richard Réti (* 28. 5. 1889 - 6. 6. 
1929) mal francúzsku vychovávateľku. Ako pät-
násťročný sa r. 1904 presťahoval s mamou do 
Viedne, kde absolvoval gymnázium a študoval 
matematiku. Skoro ho začal fascinovať šach. V 
slávnej viedenskej kaviarni Café Central si zabu-
dol svoju seminárnu prácu a potom, čo sa úplne 
stratila, vzdal sa štúdia a stal sa profesionálnym 
hráčom šachu. Medzi rokmi 1918 a 1924 dosa-
huje veľké turnajové úspechy a patrí do absolút-
nej svetovej špičky. V r. 1924 bol prvý po desia-
tich rokoch, komu sa podarilo poraziť „neporaziteľného“ J. Capablancu na turnaji v 
New Yorku. Réti sa stal radikálnym „novátorom“ šachového otvorenia a spolu s 
Aaronom Nimcovičom a Gyulom Breyerom bol jedným z vedúcich predstaviteľov 
„hypermodernej šachovej školy“. Po ňom pomenované Rétiho otvorenie (1.Jf3 d5 2.c4) 
je typickým výdobytkom tej epochy. V r. 1925 dosiahol svetový rekord v simultánke na-
slepo, keď z partií na 29 šachovniciach 21 vyhral, 6 zremizoval a 2 prehral. Na prvej Ša-
chovej olympiáde r. 1927 v Londýne hral za tím Československa a na prvej šachovnici 
dosiahol najlepší výsledok. Aj ako autor šachovej literatúry dokázal veľa. Jeho knihy: 

Šachové okienko

Skladba č. 45
Richard Réti

Hastings
a St. Leonard Post 1922

Biely vyhrá (4 - 3)

Nové myšlienky v šachovej hre z r. 1922 a Majstri šachovnice z r. 1930 sú klasickými 
dielami šachovej literatúry.
Rétiho šachové majstrovstvo z mladosti si ukážeme na miniatúrnej partii, ktorá sa hrala 
ako tréningová r. 1910 vo Viedni. Jeho súperom s čiernymi figúrami bol S. Tartakower, 
ktorý sa bránil proti postupu kráľovského pešiaka Caro-Kannovou obranou: 1.e4 c6 2.d4 
d5 3.Jc3 d:e4 4.J:e4 Jf6 5.Dd3 (5.J:f6) e5!? (5. - Jbd7 6.Jf3 g6 7.Jg3 Sg7 8.Se2 0-0 9.0-0 
Dc7 10.Db3 e5 11.J:e5 J:e5 12.Sf4 Se6 13.S:e5 S:b3 14.S:c7 S:c2 15.Vac1 Se4 16.J:e4 
J:e4 +/=) 6.d:e5 Da5+ 7.Sd2 D:e5 8.0-0-0 J:e4?? [8. - Se7! 9.Ve1 0-0 10.Jf3 Dd5 11.Sg5 
Jbd7 (11. - D:a2? 12.Jc3 Da1+ 13.Kd2 Da5 14.V:e7 Vd8 15.S:f6 g:f6 16.Jd4 Db4 17.Ve4 
c5 18.Jb5 V:d3+ 19.S:d3 c4 20.V:c4 Df8 21.Jc7 Se6 22.Va4 Jc6 23.J:a8 D:a8 +/-) 
12.J:f6+ S:f6 13.D:d5 c:d5 14.h4 Sd8 15.Sd3 Jc5 16.S:d8 V:d8 17.Jd4 Sd7 18.Ve5 f6 
19.V:d5 J:d3+ 20.c:d3 Sa4 21.V:d8+ V:d8 22.Je6 Vc8+ 23.Kd2 Vc2+ 24.Ke3 V:b2 25.V-
c1 V:a2 26.Vc7 Sd1 27.V:g7+ Kh8 28.Ve7 Ve2+ 29.Kd4 Kg8 30.f4 f5 31.Vg7+ Kh8 
32.Ve7 Kg8 =, 32. - V:g2?? 33.V:b7 a5 34.Jg5 a4 35.Ke5 h6 36.Vh7+ Kg8 37.V:h6 Kg7 
38.Va6 Sc2 39.h5 Ve2+ 40.Kd4 Vh2 41.Vg6+ Kf8 42.h6 a3 43.Va6 +-] 9.Dd8+! K:d8 
10.Sg5+ Kc7 11.Sd8 mat. Biely v partii využil hrubú chybu  čierneho v otvorení a silu 
dvojitého šachu. Odvážny bol 5. ťah čierneho, ktorý vtedy viacerí komentátori kritizova-
li, hoci ešte neznamenal prehru partie. 
Richard svoju prvú šachovú skladbu uverejnil r. 1905 (ako 16-ročný) a je autorom asi 60 
šachových problémov (najmenej 53 šachových štúdií). Nestal sa šachovým veľmajstrom 
len preto, že tento titul počas jeho života ešte nebol udeľovaný. Umrel predčasne vo ve-
ku 40 rokov na šarlach v Prahe, kde bol aj pochovaný. Od narodenia Richarda Rétiho 
uplynulo 130 a od jeho úmrtia 90 rokov.
Pokúsme sa vyriešiť pozíciu na diagrame, kde biely ťahá a vyhrá aj po najlepšej obrane 
čierneho: 1.Jd4+ Kb7 2.K:h2 Ka6 3.Jb3 Sf4+ 4.Kh3 Kb5 5.Kg4 Sb8 6.f4 Kb4 7.f5 a biely 
vyhral. Ale aké bude pokračovanie, ak čierny hrá v prvom ťahu 1. - Kc5 ?
Riešenie Rétiho štúdie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ 
v Leopoldove do 15. 8. 2019. Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmenený. Ako 
výherca za správne vyriešenie skladby č. 44  bol vyžrebovaný Ján Marko z Bratislavy. 
Blahoželáme!

Riešenie skladby č. 44 (Folkmann): 1.Jd4! hr. 2.Dc6+ K:a5 (Sb6) 3.D:b5 mat, 1...S:a5 
2.a4 a 3.a:b5 mat, 2...b4 (b:a4) 3.S:d3 mat, 1...K:a5 2.D:b2 a6 (b4) 3.Db4 (a:b4) mat. 

Náš riešiteľ nám o skladbe napísal:
Klasická trojťažka s peknou batériovou hrou po dobrom úvodníku, ktorý uvoľňuje pole 
pre čierneho kráľa; nielen prepája dávnu minulosť so súčasnosťou, ale je tiež dôkazom 
toho, že vaša rubrika má nesmiernu kronikársku hodnotu!(Karol Mlynka, Bratislava).

(GK)

nizovali šachisti zo Slovana Bratislava (riaditeľ Gustáv Šturc, hlavný rozhodca Peter Falťan, 
ďalší rozhodca Ondrej Marko pochádza z Leopoldova) a zastrešoval Slovenský šachový 
zväz. Na záver boli finančnými cenami odmenení prví desiati šachisti v oboch kategóriách. 
Účastníci vydarenej akcie sa rozišli podľa plánu v sobotu 1. júna o 14.30 hodine do svojich 
domovov a už sa tešia na jej 16. ročník, ktorý sa uskutoční budúci rok na prelome mája a jú-
na v tom istom tatranskom hoteli. 
V našej prvej partii sa na začiatku Sicílskej obrany, ktorou sa čierny bránil voči dvojkroku 
bieleho kráľovského pešiaka, hral Nimcovičov variant (2. - Jf6), ktorý po 5. - e5 prešiel do 
Laskerovho-Čeľabinského systému (objavil sa tiež v 9. partii duelu E. Lasker vs. Schlechter, 
Berlín 1910), v ktorom biely zvolil menej často požívaný variant (6.J:c6) a po hrubej chybe 
v 30. ťahu sa dostal do prehratej pozície. V druhej partii sa hrala Anglická hra, v ktorej čier-
ny vytvoril tzv. ježka, keď väčšinu svojich pešiakov postavil na šiestom rade. [Do 6. ťahu 
bieleho opakovali duel Smyslov vs. Kasparov (Moskva 1981), ktorý ďalej pokračoval: 6. - 
Se7 7.b3 0-0 8.Sb2 d6 9.e3 Jbd7 10.d4 a6 11.De2 Je4 12.Vfd1 Db8!?] Ešte v 16. ťahu mo-
hol klásť silnejší odpor po: 16. - d:e5 17.f:e5 Jg8 18.Sf4 h6 19.Je4 Sf8 20.Vae1 Da7, ale tiež 
s výhodou bieleho. Mocnejší úder mohol biely zasadiť svojmu súperovi v poslednom svo-
jom ťahu: 22.Jg7+!! Kd8 23.Sg5+!

(GK)
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Na prelome augusta a septembra sa pred ôsmimi 
rokmi konal v Trnave posledný otvorený šachový 
turnaj Tirnavia s medzinárodnou účasťou ako me-
moriál autora šachovej štúdie na diagrame, ktorý 
sa narodil v Pezinku a bol považovaný za jedné-
ho z kandidátov na šachovú korunu vtedajšej do-
by. Jeho otec Samuel bol židovský lekár a pochá-
dzal z Hlohovca. Matka Anna Mayerová bola 
Pezinčanka. Richard Réti (* 28. 5. 1889 - 6. 6. 
1929) mal francúzsku vychovávateľku. Ako pät-
násťročný sa r. 1904 presťahoval s mamou do 
Viedne, kde absolvoval gymnázium a študoval 
matematiku. Skoro ho začal fascinovať šach. V 
slávnej viedenskej kaviarni Café Central si zabu-
dol svoju seminárnu prácu a potom, čo sa úplne 
stratila, vzdal sa štúdia a stal sa profesionálnym 
hráčom šachu. Medzi rokmi 1918 a 1924 dosa-
huje veľké turnajové úspechy a patrí do absolút-
nej svetovej špičky. V r. 1924 bol prvý po desia-
tich rokoch, komu sa podarilo poraziť „neporaziteľného“ J. Capablancu na turnaji v 
New Yorku. Réti sa stal radikálnym „novátorom“ šachového otvorenia a spolu s 
Aaronom Nimcovičom a Gyulom Breyerom bol jedným z vedúcich predstaviteľov 
„hypermodernej šachovej školy“. Po ňom pomenované Rétiho otvorenie (1.Jf3 d5 2.c4) 
je typickým výdobytkom tej epochy. V r. 1925 dosiahol svetový rekord v simultánke na-
slepo, keď z partií na 29 šachovniciach 21 vyhral, 6 zremizoval a 2 prehral. Na prvej Ša-
chovej olympiáde r. 1927 v Londýne hral za tím Československa a na prvej šachovnici 
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