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Chodci budú môcť prechádzať po rekonštruovanom moste možno už 18. júla tohto roka. 
Uviedol to trnavský župan Jozef Viskupič a informáciu uverejnilo mesto Hlohovec. Ak bu-
de predbežná informácia platiť, po moste bude pravdepodobne umožnené prechádzať aj 
cyklistom a kolobežkárom, ale tak, že bicykel alebo kolobežku budú viesť vedľa seba, teda 
cez most pôjdu pešo.
Trnavský samosprávny kraj zabezpečil, aby mimoriadne vlaky (ZSSK) na trase medzi 
Hlohovcom a Leopoldovom premávali aj v letnom prázdninovom období, teda od 1. júla 
do 2. septembra 2022. Naďalej tak bude premávať päť spojov navyše, pričom tri pôjdu z 
Hlohovca do Leopoldova a zvyšné dva opačným smerom. V rannej špičke bude premávať 
spoj s Hlohovca s odchodom o 6:55 hod. a príchodom do Leopoldova o 7:00 hod. 
Popoludní pôjde vlak z Leopoldova o 14:34 hod. s príchodom do Hlohovca o 14:41 hod., 
následne súprava vyrazí z Hlohovca o 14:53 hod. s pravidelným príchodom do 
Leopoldova o 14:59 hod. V neskorých večerných hodinách budú rovnako zachované dva 
posilové spoje. Prvý má pravidelný odchod z Leopoldova o 23:06 hod. s príchodom do 
Hlohovca o 23:13 hod, druhý bude vyrážať z Hlohovca o 23:18 hod. s pravidelným prí-
chodom do Leopoldova o 23:25 hod.
Trnavská župa je v pravidelnom kontakte s prímestským autobusovým dopravcom ARRIVA 
Trnava a optimalizáciou cestovných poriadkov operatívne reaguje na podnety verejnosti. 
Grafikon spojov platný od 1. júla 2022 je zverejnený na  a 
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mož no už  tento mesiac

Pre chodcov bude most prístupný
mož no už  tento mesiac

3



2

Chodci budú môcť prechádzať po rekonštruovanom moste možno už 18. júla tohto roka. 
Uviedol to trnavský župan Jozef Viskupič a informáciu uverejnilo mesto Hlohovec. Ak bu-
de predbežná informácia platiť, po moste bude pravdepodobne umožnené prechádzať aj 
cyklistom a kolobežkárom, ale tak, že bicykel alebo kolobežku budú viesť vedľa seba, teda 
cez most pôjdu pešo.
Trnavský samosprávny kraj zabezpečil, aby mimoriadne vlaky (ZSSK) na trase medzi 
Hlohovcom a Leopoldovom premávali aj v letnom prázdninovom období, teda od 1. júla 
do 2. septembra 2022. Naďalej tak bude premávať päť spojov navyše, pričom tri pôjdu z 
Hlohovca do Leopoldova a zvyšné dva opačným smerom. V rannej špičke bude premávať 
spoj s Hlohovca s odchodom o 6:55 hod. a príchodom do Leopoldova o 7:00 hod. 
Popoludní pôjde vlak z Leopoldova o 14:34 hod. s príchodom do Hlohovca o 14:41 hod., 
následne súprava vyrazí z Hlohovca o 14:53 hod. s pravidelným príchodom do 
Leopoldova o 14:59 hod. V neskorých večerných hodinách budú rovnako zachované dva 
posilové spoje. Prvý má pravidelný odchod z Leopoldova o 23:06 hod. s príchodom do 
Hlohovca o 23:13 hod, druhý bude vyrážať z Hlohovca o 23:18 hod. s pravidelným prí-
chodom do Leopoldova o 23:25 hod.
Trnavská župa je v pravidelnom kontakte s prímestským autobusovým dopravcom ARRIVA 
Trnava a optimalizáciou cestovných poriadkov operatívne reaguje na podnety verejnosti. 
Grafikon spojov platný od 1. júla 2022 je zverejnený na  a 

.
(ttsk, jh)

www.hlohoveckymost.sk
www.zssk.sk

Pre chodcov bude most prístupný
mož no už  tento mesiac

Pre chodcov bude most prístupný
mož no už  tento mesiac

3



54

Trnavského samosprávneho kraja či 
sponzorov, ale aj práce miestnych 
dobrovoľníkov, ktorí tento priestor zveľa-
dili svojpomocne.
„Financie sme získali predovšetkým z 
mesta, ale prispel aj TTSK a niekoľkí 
sponzori. Mesto nám okrem peňazí po-
skytlo pracovníkov, ktorí pomáhali, ale 
aj stroje, vďaka ktorým sme si zjednodu-
šili prácu,“ vysvetľuje hlavná realizátor-
ka projektu Kr is t ína Baj ta lová.  
Dobrovoľníci na dvore odpracovali 500 
hodín, mesto poskytlo na vybavenie fi-
nancie vo výške 10 000 eur, TTSK 2500 
eur a sponzori 1500 eur. Nádherný 
priestor určený na vzdelávanie v prírode 
v máji otestovalo prvé veľké podujatie. 
Bol ním Prírodný týždeň pre žiakov leo-
poldovskej základnej školy, ktorý sľubo-
val žiakom zažiť dobrodružstvo pozná-
vania prírody počas celého týždňa od 9. 
do 14. mája. Bol to týždeň naplnený zau-
jímavými vzdelávacími a praktickými ak-
tivitami v prírode.
Časť programu však bola určená aj verej-
nosti a uskutočňovala sa vždy poobede 
buď v parku na námestí, alebo priamo v 
školskej záhrade. „Pozitívne ohlasy sme mali najmä od odborníkov, ktorí sa téme vzdeláva-
nia vonku venujú. Mnohí z nich zdôraznili, že na Slovensku nie je veľa škôl, ktoré by mali 
takéto podmienky na vzdelávanie v prírode. Občania mesta ocenili pestrosť programu a za-
ujímavé témy. Takže sme radi, že naše úsilie sa stretlo s priazňou nielen tých, pre ktorých 
bolo určené, ale aj odborníkov, ktorí sa k téme vedia vyjadriť z odborného hľadiska. A to je 
pre nás veľké vyznamenanie. Keď dielko, ktoré vzniklo z nadšenia dobrovoľníkov ocení od-
borná verejnosť, je to pre nás veľké zadosťučinenie,“ dodáva K. Bajtalová.
Deti zamenili tablety za prírodu
Týždeň plný zaujímavých prednášok, debát a diskusií, praktických ukážok či priameho po-
zorovania v prírode bol venovaný všakovakým témam. Hneď v pondelok do Leopoldova za-
vítali žiaci a učitelia zo ZŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane. Ide o jedinú školu na svete, 
kde sa vyučuje sokoliarstvo. Zo Štiavnických Baní teda do Leopoldova pricestovali aj drav-
ce, ktoré si mohli pozrieť deti nielen v škole, ale aj v rámci veľmi pútavého a profesionálne-
ho programu na námestí v parku. „Na túto časť programu máme veľmi dobré ohlasy. Deti 
mali obrovský zážitok z dravcov. Videli sovy, jastraby, orly a na námestí prebiehal úžasný 
program. Niektorí odvážlivci si mohli vtáky podržať na ruke a deti si dokonca ľahli na zem 
a vtáky prelietali z jednej strany na druhú tesne nad nimi. V ŽS Maximiliána Hella pracujú 
predovšetkým so zvieratami, ktoré sa už narodili v zajatí, a žiaci sa o ne veľmi dobre a citli-
vo starajú,“ hovorí Kristína Bajtalová.
Na ďalší deň bola pripravená beseda a praktické aktivity našich žiakov s členmi Strediska 
environmentálnej výchovy Dropie o podpore a zachovaní biodiverzity na školskom po-
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Nové zázemie pre tenistov bude stáť takmer 300 000 eur.
O úpravách a dotvorení športového areálu na Trolaskoch sa hovorilo už dlho. Niektoré projekty vráta-
ne rekonštrukciu budovy MTK sa podarilo postupne zrealizovať hlavne vďaka mestskému rozpočtu, iné 
projekty sa rozpracovali vo forme zámerov a čakalo sa na možnosť žiadať o spoluúčasť štát, resp. sa 
uchádzať aj o europeniaze. Takto to bolo aj v prípade vytvorenia reprezentatívneho a funkčného záze-
mia pre leopoldovských tenistov. Ako sa hovorí: šťastie  žičí pripraveným, a tak aj mestu sa vďaka vo-
pred pripravenému projektu podarilo získať 174 510,54 eur z Fondu na podporu športu v rámci 
Grantového programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Z celkovej hod-
noty projektu je to 60 % celkovej sumy. Z vlastných zdrojov tak mesto investuje 116 340,30 eur, čo je 
40 % celkovej sumy. Spolufinancovanie akcie už schválilo aj mestské zastupiteľstvo.
Projekt sa síce mal začať realizovať už v máji 2022, nakoniec sa však jeho začiatok posunie o niekoľko 
mesiacov. „Keďže ešte len teraz bol projekt vyhodnotený a my sme čakali s ukončením verejného ob-
starávania na výsledok hodnotenia žiadosti, termín začiatku realizácie musí byť posunutý. Zároveň ča-
káme na zaslanie zmluvy o poskytnutí dotácie. Takže predpokladám, že reálne sa projekt začne najskôr 
v septembri tohto roka. Celkovo je na projekt plánovaných 20 mesiacov realizácie,“ vysvetľuje refe-
rentka projektového oddelenia Magdaléna Hlavatá. Projekt bližšie opíšeme v nasledujúcom čísle časo-
pisu.

M. Moravčíková

Už dva roky prebieha rekonštrukcia školského dvora vo východnej časti školského areálu, 
kde postupne vznikla záhrada s miestom na sedenie, s tabuľami, malou terasou, lavičkami, 
záhonmi na sadenie či jazierkom. Je to výsledok nielen investícií mesta Leopoldov, 
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Po dlhšom pandemickom čase sa 
kostoly tento rok otvorili aj pre ob-
ľúbené podujatie Noc kostolov. 
Začala sa v piatok 10. júna o 17. 
hodine svätou omšou s komentár-
mi a vysvetľovaním a ostatné sprie-
vodné a originálne programy na-
sledovali po jej skončení. V rámci 
nich vystúpili deti a birmovanci a 
po ich programe sa návštevníkom 
leopoldovského Kostola sv. Ignáca, 
ináč jediného slovenského kostola 
zasväteného tomuto svätcovi, pri-
hovoril zamyslením Kráčať spoloč-
ne: kresťanstvo v 21. storočí 
Miroslav Karaba, ktorý ako docent 

pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Ďalšie dve hodiny popri sprievodných 
podujatiach boli zamerané na rozprávanie sa s kňazmi, ktorí pôsobili v leopoldovskej far-
nosti alebo pochádzajú z nášho mesta. Hoci s vincentínom Jožkom Kudlom, ktorý pôsobí v 
Hondurase, sa online spojenie nepodarilo, prihovoril sa Leopoldovčanom dodatočne. 
Hodinou pred polnocou mohlo sláviace spoločenstvo vzývať chvály s Oázovým spoločen-
stvom. Počas celého podujatia sa návštevníci mohli pozrieť do všetkých priestorov kostola a 
fary, obdivovať historický organ a vežu kostola, prehliadnuť si ornáty kňaza či ochutnať om-
šové vína či hostie. Animátori priamo v kostole a vo farskej záhrade pripravili program aj 
pre deti v podobe rozmanitých hier a tvorivých dielní, nechýbalo ani občerstvenie, ba ani 
cukrová vata.

(jh)

zemku, v parku alebo v záhrade, na ktorom žiaci spoznali význam a tvorbu biotopov pre 
hmyz a vtáky. Samy deti si vyskúšali tvorbu hávedníka, akejsi skrýše pre hmyz, v ktorej doká-
že aj prezimovať, vysádzanie záhonov, skúmanie kompostu či tvorbu herbára. Ani ďalšie 
dni nebola núdza o zaujímavé, ale najmä poučné aktivity: Andrej Popovič prišiel žiakom 
porozprávať o lese ako živom organizme a mŕtvom dreve – jeho úlohách v lese. Deti sa však 
dozvedeli veľa zaujímavostí aj o slovenských pralesoch, Vlčích horách a znovuzrodení le-
sa. Rovnako zaujímavý, ale aj zábavný bol aj kurz poznávania vtáctva. Mnohých zaujalo 
rozprávania o tom, za akých okolností sa ktoré vtáky do nášho okolia dostali, pretože nie 
pre všetky boli slovenské obce alebo príroda prirodzeným domovom. Postarala sa oň rodin-
ná firma ORNIS a Ivan Šipkovský. Výstava a beseda na tému biotopov vôd a mokradí, ich 
ekosystémoch a ekológii a takisto veľa zaujímavostí o živote vážky prezentovali Dušan Šá-
cha a Aqua Vita – Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí.
Na úzku prepojenosť človeka a prírody odkazujú aj včelári. V rámci jednej z aktivít mali žia-
ci možnosť spoznať prostredníctvom Kataríny ofúkanej aj život včiel. Nazreli do ukážkové-
ho úľa, spoznali prácu včelárov a praktické ukážky práce so včelami. Organizátori dali 
priestorom aj najnovším trendom v súvislosti so zachovaním  a obnoviteľnosťou prírodných 
zdrojov. Témou bolo napríklad ako vytvoriť prírodnú záhradu a lúku namiesto trávnika, 
význam zelených striech, dažďových záhrad, prírodný hmyzí hotel, určovanie a pestovanie 
rastlín, kompostovanie a tvorba škol-
skej záhrady. Tému zastrešili občian-
ske združenie Živica, Richard Medal 
– CEA a Marianna Holušová 
Ružičková z Přírodní zahrady a leo-
poldovská Živá záhrada.
Zúčastnila sa aj verejnosť
Od pondelka 9. do soboty 14. mája 
bol pripravený aj program pre širokú 
verejnosť. Niektoré aktivity z dielne 
už spomínaných protagonistov 
navštívilo pár záujemcov, iné sa tešili 
veľkej návštevnosti. Spomenieme ich 
v skratke: 
Prehliadka dravcov (pondelok 9. 5. 
2022, 15.00 h - 16.30 h, park na ná-
mestí), 
Poznávanie vtáctva (utorok 10. 5. 
2022, 15.00 h - 16.00 h, školský 
dvor), 
Les a mŕtve drevo (streda 11. 5. 
2022, 15.00 h - 16.00 h, školský 
dvor),
Prírodná záhrada a kompost (štvrtok 
12. 5. 2022, 15.00 h - 16.00 h, škol-
ský dvor),
Kurz poznávania vtáctva (sobota 14. 
5. 2022, 08.00 h, Štrkovka).

M. Moravčíková

Byť  v jednom spoloč enstveByť  v jednom spoloč enstve

Vydarený Deň  detíVydarený Deň  detí
Svoj sviatok si leopoldovské deti vskutku vychutnali. 
Pridali sme sa tak k oslave Dňa detí, tradične v športovom 
areáli MTK. Vydarené podujatie plné atrakcií prilákalo na 
tréningové ihrisko veľa návštevníkov. Mohli si zasúťažiť vo 
viacerých športových disciplínach, zaskákať si na troch na-
fukovacích atrakciách, previesť sa na koňoch či nechať si 
namaľovať obrázok na tvár. Deti si mohli vyskúšať aj vážne 
veci – naši dobrovoľní hasiči im umožnili vyskúšať si ha-
sičský útok, policajti zasa vyskúšať si niektoré ochranné 
prvky a pomôcky či vyskúšať si funkcie policajného auta. 
V programe vystúpilo Stražanovo bábkové divadlo, ktoré-
ho predstavenie si pozreli aj dospelí, a kapela Maliny Jam. 
Asi najviac detských záujemcov však neprekvapivo prilá-
kali nafukovacie atrakcie. Keď na deti prišiel hlad, mohli si 
opiecť špekáčiky v Spolkovej záhrade. Ďakujeme všetkým 
návštevníkom, dobrovoľníkom, pomocníkom a účastní-
kom programu.

(jh)
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(jh)
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Svätojánska noc sa v našich starobylých tradíci-
ách spája s ešte predkresťanskými pohanskými 
oslavami letného slnovratu, ktoré sprevádzali 
rozmanité úkony. Zároveň sa svätojánska noc 
vnímala ako tajomná a s predstavou, že v čase, 
keď slnko bolo na vrchole síl, majú byliny na-
zbierané v tú noc čarovnú moc. Pripomenúť si 
jej symboliku mal aj svätojánsky pochod, ktorý 
na večer piatka 24. júna pripravilo mesto za vý-
datnej pomoci dobrovoľníkov. Večer sa začal o 
18. hodine dobrovoľníkmi organizovanými kon-
certmi v Spolkovej záhrade, na ktorých vystúpili 
Em a Je, Miňo Košťál a MaloMalo. Za dobrodruž-
no-romantickým večerom sa hostia koncertu a tí, 
čo chceli zažiť tajomstvo svätojánskej noci, vy-
brali o pol deviatej spred Spolkovej záhrady. ide-
álny večerný vlet pre rodiny s deťmi či kamará-
tov. Samozrejme, väčšina účastníkov bola vy-

zbrojená baterkami alebo čelovkami. Keďže svätojánsku noc naši predkovia trávili v príro-
de, tajomnému prostrediu zodpovedala večerno-nočná trasa okolím Štrkovky, mŕtveho ra-
mena Váhu a železničného mosta. A nemohli, samozrejme, chýbať ani víly s nazbieranými 
bylinami, svätojánsky oheň a účastníci pochodu si napokon mohli opiecť špekáčiky v 
Spolkovej záhrade.

(jh)

Svätojánsky LeopoldovSvätojánsky Leopoldov

Ktoré filmy ste si vybrali? 
Aj tento rok Mesto Leopoldov pripravilo šesť premietaní pod holým nebom. Tradičné podu-
jatie Filmové noci pod hviezdami mohli tento rok ovplyvniť aj občania, a to prostredníc-
tvom hlasovania, kde si z ponuky tridsaťdva filmov vybrali šesť, ktoré by si radi pozreli po-
čas letného premietania v parku na námestí. Hlasovanie sa uskutočnilo od 5. do 23. mája a 
zúčastnilo sa na ňom takmer 120 respondentov. Najväčší počet hlasov získali filmy Joker, 
Matky, Dokonalá lož, Amnestia, ktorá je voľným spracovaním známej leopoldovskej vzbu-
ry, Karel a Trhlina. „Letné premietanie funguje od roku 2017, toto podujatie sme mohli 
uskutočniť aj minulý a predminulý rok napriek pandémii, takže po tých rokoch už aspoň do 
určitej miery vieme odhadnúť, čo sa ľuďom páči, o ktoré filmy býva najväčší záujem. 
Napriek tomu sme sa rozhodli využiť možnosť hlasovania, aby sme občanom dali priestor a 
možnosť ovplyvniť to, čo si v letnom kine budú môcť pozrieť. Hlasovanie skončilo s výsled-
kom, ktorý pozorujeme už niekoľko rokov – najpopulárnejšie sú slovenské alebo české fil-
my, špeciálne komédie,“ vysvetľuje kultúrna referentka Nikola Bucková. Nie je teda náho-
da, že v prvej šestke sa umiestnili štyri „československé“ filmy.

Pozvánka na Filmové
noci pod hviezdami

Pozvánka na Filmové
noci pod hviezdami

Občania mohli navrhnúť aj film, ktorý nebol zahrnutý v zozname. Nie na všetky návrhy je 
však možné kúpiť licenciu u distribučných spoločností. „V rámci verejných projekcií má 
každá distribučná spoločnosť zoznam filmov, ktoré na takéto premietanie poskytujú. 
Obyčajne tam nie sú horúce novinky, ktoré sa premietajú v kinách, takže nie je možné pre-
mietnuť všetko. Verím však, že v rámci hlasovania sme vybrali zaujímavé filmy, ktoré našich 
občanov oslovia,“ dodáva Nikola Bucková. Návštevníkom azda už len pripomenieme, aby 
si v prípade, že budú chcieť sedieť na tráve, nezabudli vziať deku a repelent. V prípade zlé-
ho počasia sa primetanie neuskutoční. Začiatok premietania je vždy o 21,30 h v parku na 
námestí.
Premietame podľa želania:
piatok 8. júla TRHLINA (thriller/horor, SR, 2019, 111 min.)
sobota 9. júla KAREL (dokument o K. Gottovi, ČR, 2020, 133 min.)
piatok 22. júla DOKONALÁ LOŽ(dráma, USA, 2019, 109 min.)
sobota 23. júla JOKER (dráma/thriller, USA, 2019, 122 min.)
piatok 12. augusta AMNESTIA (dráma/thriller, SR/ČR, 2019, 106 min.)
sobota 13. augusta MATKY (komédia, Česko, 2021, 95 min.)

M. Moravčíková

Občianske združenie seniorov Šanec zorganizovalo pre svojich členov 24. mája už dlhšie 
plánovaný výlet na Skalku neďaleko Trenčína. Dejiny pútnického miesta Skalka siahajú do 
11. storočia a spája sa so životom pustovníkov a svätcov Andreja-Svorada a Beňadika (Be-
nedikta), ktorí na tomto mieste určitý čas v skutočnosti žili. Prechádzkou útrobami skaliska 
sme prešli pustovňou, kde títo svätci žili v odlúčení od ostatných ľudí. Keď sa z tohto miesta 
stalo pútnické miesto, na ich počesť tu vznikol priestranný kostolík, vybavený oltárom a lavi-
cami. V ďalšej časti je vystavený veľmi pekný betlehem. Andrej-Svorad zomrel okolo roku 
1030, jeho pozostatky sú uložené v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma. Jeho žiak Benedikt 
zostal žiť na tomto mieste tri roky prísnym pustovníckym životom, tu ho prepadli zbojníci, 
zviazali a zhodili do rieky Váh z miesta na Malej Skalke, kde dnes stojí Diecézna svätyňa 

Seniori na výleteSeniori na výlete



98

Svätojánska noc sa v našich starobylých tradíci-
ách spája s ešte predkresťanskými pohanskými 
oslavami letného slnovratu, ktoré sprevádzali 
rozmanité úkony. Zároveň sa svätojánska noc 
vnímala ako tajomná a s predstavou, že v čase, 
keď slnko bolo na vrchole síl, majú byliny na-
zbierané v tú noc čarovnú moc. Pripomenúť si 
jej symboliku mal aj svätojánsky pochod, ktorý 
na večer piatka 24. júna pripravilo mesto za vý-
datnej pomoci dobrovoľníkov. Večer sa začal o 
18. hodine dobrovoľníkmi organizovanými kon-
certmi v Spolkovej záhrade, na ktorých vystúpili 
Em a Je, Miňo Košťál a MaloMalo. Za dobrodruž-
no-romantickým večerom sa hostia koncertu a tí, 
čo chceli zažiť tajomstvo svätojánskej noci, vy-
brali o pol deviatej spred Spolkovej záhrady. ide-
álny večerný vlet pre rodiny s deťmi či kamará-
tov. Samozrejme, väčšina účastníkov bola vy-

zbrojená baterkami alebo čelovkami. Keďže svätojánsku noc naši predkovia trávili v príro-
de, tajomnému prostrediu zodpovedala večerno-nočná trasa okolím Štrkovky, mŕtveho ra-
mena Váhu a železničného mosta. A nemohli, samozrejme, chýbať ani víly s nazbieranými 
bylinami, svätojánsky oheň a účastníci pochodu si napokon mohli opiecť špekáčiky v 
Spolkovej záhrade.

(jh)

Svätojánsky LeopoldovSvätojánsky Leopoldov

Ktoré filmy ste si vybrali? 
Aj tento rok Mesto Leopoldov pripravilo šesť premietaní pod holým nebom. Tradičné podu-
jatie Filmové noci pod hviezdami mohli tento rok ovplyvniť aj občania, a to prostredníc-
tvom hlasovania, kde si z ponuky tridsaťdva filmov vybrali šesť, ktoré by si radi pozreli po-
čas letného premietania v parku na námestí. Hlasovanie sa uskutočnilo od 5. do 23. mája a 
zúčastnilo sa na ňom takmer 120 respondentov. Najväčší počet hlasov získali filmy Joker, 
Matky, Dokonalá lož, Amnestia, ktorá je voľným spracovaním známej leopoldovskej vzbu-
ry, Karel a Trhlina. „Letné premietanie funguje od roku 2017, toto podujatie sme mohli 
uskutočniť aj minulý a predminulý rok napriek pandémii, takže po tých rokoch už aspoň do 
určitej miery vieme odhadnúť, čo sa ľuďom páči, o ktoré filmy býva najväčší záujem. 
Napriek tomu sme sa rozhodli využiť možnosť hlasovania, aby sme občanom dali priestor a 
možnosť ovplyvniť to, čo si v letnom kine budú môcť pozrieť. Hlasovanie skončilo s výsled-
kom, ktorý pozorujeme už niekoľko rokov – najpopulárnejšie sú slovenské alebo české fil-
my, špeciálne komédie,“ vysvetľuje kultúrna referentka Nikola Bucková. Nie je teda náho-
da, že v prvej šestke sa umiestnili štyri „československé“ filmy.

Pozvánka na Filmové
noci pod hviezdami

Pozvánka na Filmové
noci pod hviezdami

Občania mohli navrhnúť aj film, ktorý nebol zahrnutý v zozname. Nie na všetky návrhy je 
však možné kúpiť licenciu u distribučných spoločností. „V rámci verejných projekcií má 
každá distribučná spoločnosť zoznam filmov, ktoré na takéto premietanie poskytujú. 
Obyčajne tam nie sú horúce novinky, ktoré sa premietajú v kinách, takže nie je možné pre-
mietnuť všetko. Verím však, že v rámci hlasovania sme vybrali zaujímavé filmy, ktoré našich 
občanov oslovia,“ dodáva Nikola Bucková. Návštevníkom azda už len pripomenieme, aby 
si v prípade, že budú chcieť sedieť na tráve, nezabudli vziať deku a repelent. V prípade zlé-
ho počasia sa primetanie neuskutoční. Začiatok premietania je vždy o 21,30 h v parku na 
námestí.
Premietame podľa želania:
piatok 8. júla TRHLINA (thriller/horor, SR, 2019, 111 min.)
sobota 9. júla KAREL (dokument o K. Gottovi, ČR, 2020, 133 min.)
piatok 22. júla DOKONALÁ LOŽ(dráma, USA, 2019, 109 min.)
sobota 23. júla JOKER (dráma/thriller, USA, 2019, 122 min.)
piatok 12. augusta AMNESTIA (dráma/thriller, SR/ČR, 2019, 106 min.)
sobota 13. augusta MATKY (komédia, Česko, 2021, 95 min.)

M. Moravčíková

Občianske združenie seniorov Šanec zorganizovalo pre svojich členov 24. mája už dlhšie 
plánovaný výlet na Skalku neďaleko Trenčína. Dejiny pútnického miesta Skalka siahajú do 
11. storočia a spája sa so životom pustovníkov a svätcov Andreja-Svorada a Beňadika (Be-
nedikta), ktorí na tomto mieste určitý čas v skutočnosti žili. Prechádzkou útrobami skaliska 
sme prešli pustovňou, kde títo svätci žili v odlúčení od ostatných ľudí. Keď sa z tohto miesta 
stalo pútnické miesto, na ich počesť tu vznikol priestranný kostolík, vybavený oltárom a lavi-
cami. V ďalšej časti je vystavený veľmi pekný betlehem. Andrej-Svorad zomrel okolo roku 
1030, jeho pozostatky sú uložené v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma. Jeho žiak Benedikt 
zostal žiť na tomto mieste tri roky prísnym pustovníckym životom, tu ho prepadli zbojníci, 
zviazali a zhodili do rieky Váh z miesta na Malej Skalke, kde dnes stojí Diecézna svätyňa 

Seniori na výleteSeniori na výlete



1110

sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Jeho telo ľudia márne hľadali celý rok, našli ho na mieste, 
ktoré, ako si časom všimli, sledoval po celý čas orol. Hoci ho našli po dlhom čase, jeho telo 
bolo úplne neporušené. Podobne ako jeho učiteľ aj on bol pochovaný v nitrianskom ka-
tedrálnom chráme.
Po prehliadke tohto pútnického miesta sme sa presunuli za hranice, na Valašsko, do 
Horného Lidča, kde sme mali možnosť navštíviť Československý mechanický betlehem. 
Expozícia je postavená v novej budove na ploche 65 metrov štvorcových a do prevádzky 
bola uvedená v roku 2011. V rámci expozície premietajú zaujímavý filmový snímok, ktorý 
návštevníkom približuje najzaujímavejšie historické momenty, udalosti, zvyky aj staré re-
meslá. Sprievodné slovo, podfarbené podmanivou hudbou a doplnené svetelnými efektmi, 
vytvárajú prenádhernú atmosféru tejto betlehemskej scény. Mohli sme tu nájsť drevorezby 
štyridsiatich najznámejších miest Zlínskeho a Trenčianskeho kraja – Hostýn, Velehrad, hrad 
Buchlov, zámok Buchlovice, Radhošť, Trenčiansky hrad, zámok Bojnice – to je len stručný 
výpočet množstva krásnych miest, ktoré sú súčasťou betlehemu. Časť z neho zachytáva aj 
drevené stavby z Horného Lidča. Čarovnú atmosféru dotvára 75 pohyblivých postavičiek, 
ktoré jedinečným spôsobom oživujú staré remeslá a zvyky. Poslednou zastávkou na našej 
púti bolo kúpeľné mestečko Nimnica. Hoci vzniklo už v roku 1929, do pozornosti sa dosta-
lo počas budovania trate mládeže Púchov – Považská Bystrica v 50. rokoch minulého sto-
ročia. V čase, keď sa budovala Nosická priehrada, geológovia narazili pri prieskumných vr-
toch na prameň vody, ktorú vo výskumoch vyhodnotili ako rovnocennú tej luhačovickej a 
tým sa kúpele stali vyhľadávanejšími. Po prechádzke kúpeľným parkom nám padla vhod 
skvelá kávička. Či to bolo tým, že voda je tam naozaj kvalitná, alebo tým, že sme boli nabi-
tí pozitívnymi zážitkami z celodenného výletu, je dnes už jedno, v každom prípade to však 
bola skvelá bodka za pekným dňom, čo umocnilo aj krásne počasie. Už teraz sa tešíme na 
ďalší vydarený výlet.

Michal Adamkovič

Vynovený jubilejný
Beh mestom Leopoldov

Vynovený jubilejný
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Jubilejný 10. ročník Behu mestom Leopoldov pozná svojich víťazov. O jeho úspešný prie-
beh sa postarali leopoldovskí stolní tenisti, nohejbalisti, časť poslancov mestského zastupi-
teľstva a dobrovoľníci. Poďakovanie organizátori poslali aj firme buckle up. Do Leopoldova 
si prišlo zabehať takmer 150 bežcov – niektorí premiérovo, iní derú tenisky na leopoldov-
skom mestskom behu už roky. Zo štatistík vyplynula potešujúca skutočnosť, a to, že tento 
rok sa na behu v tínedžerských aj dospeláckych kategóriách zúčastnilo viac bežcov z 
Leopoldova ako v doterajších ročníkoch.
Ešte pred vyhlásením tohto ročníka organizátori na čele s primátorkou mesta premýšľali o al-
ternatívnych trasách behu mestom, no z viacerých dôvodov sa ukázalo, že doterajšia trasa je 
v rámci možností predsa len najideálnejšia. Pribudla však noví disciplína – severská chôdza, 
resp. nordic walking. Keď už sme pri nej, spomeňme, že trať tejto disciplíny merala pre mu-
žov aj ženy rovnako 2900 m a obe kategórie, samozrejme, súťažili samostatne. Medzi žena-
mi si najlepšie počínala Gabriela Kerényiová z Mosta pri Bratislave (22:38.35), ale darilo sa 
aj Leopoldovčanke Eve Spevárovej (23:53.09) a Marcele Marikovskej (23:53,1). Z dvojice 
mužov, ktorí súťažili v novej disciplíne, zvíťazil Bratislavčan Peter Kopča (22:16.1).
Deti majú stále záujem
Ako prvé súťažili v areáli MTK v behu deti, a to podľa ročníkov a podľa rôznej dĺžky trás. 
Medzi 12 dievčatami narodenými v roku 2018 a mladšími, ktoré behali na dĺžku 100 m, zví-
ťazila Leopoldovčanka Dominika Slamková (00:29.65). V tej istej vekovej kategórii medzi 
10 chlapcami zvíťazil jediný Šulekovčan Matej Ilko (00:23.05). Spomedzi leopoldovských 
chlapcov bol najrýchlejší Peter Kadlec (00:28.75).
Na tú istú vzialenosť bežali aj deti narodené v roku 2017. Medzi dievčatami bola najrýchlej-
šia Leopoldovčanka Katarína Hargašová (00:23.06), spomedzi chlapcov domáci Mathias 
Púš (00:24.41).
Na 100-metrovú vzdialenosť behali aj deti narodené v roku 2016. Z dievčat sa najlepšie dari-
lo domácej Broni Krajčovičovej (00:18.07) a spomedzi chlapcov Pezinčanovi Romanovi 
Mesarošovi (00:17.34). Z Leopoldovčanov bol najrýchlejší Tobias Bucko (00:18.23).
Deti narodené v roku 2015 behali na 300-metrovú vzdialenosť. Medzi žiačkami zvíťazila je-
diná Neleopoldovčanka Lea Habesová z Ratkoviec (01:06.2) a rovnaká situácia bola medzi 
žiakmi – zvíťazil jediný Neleopoldovčan v kategórii Martin Čelín z Funny Athletics Piešťany 
(01:00.85). Spomedzi leopoldovských žiakov v tejto kategórii boli najrýchlejší Anika 
Hubatá a Filip Molnár.
Na tú istú vzdialenosť súťažili aj žiaci narodení v roku 2014. Spomedzi dievčat vynikla 
Linda Repčíková z Piešťan (00:56.69), druhá skončila Leopoldovčanka Ema Vančová 
(01:10.51). Medzi chlapcami vyhral David Psota z Ac Stavbár Nitra (01:01.3), z 
Leopoldovčanov sa najviac darilo Maxovi Chatrnuchovi (01:08.46), ktorý skončil tretí.  
A napokon 300 metrov si zabehli aj žiaci narodení v roku 2013. Z dievčat s náskokom vy-
hrala Leopoldovčanka Sofia Cabadajová (00:58.26), spomedzi chlapcov Lukáš Dvorský z 
AK Bojničky (00:57). Druhý skončil náš Ján Ondria (01:06.49).
Žiaci narodení v roku 2012 už behali na 400 metrov. V tejto kategórii medzi žiačkami zvíťa-
zila domáca Nela Vančová (01:23.1) a medzi žiakmi Samuel Berlanský (01:13.94) z Piešťan. 
Ako najrýchlejší Leopoldovčan skončil na treťom mieste Jonáš Chlubna (01:18.83). 
Ročník 2011 reprezentovali v behu na 400 metrov len jeden chlapec a dve dievčatá: domá-
ci Šimon Kuchta (01:43.68) tak bol akýmsi automatickým víťazom a spomedzi dievčat za-
behla najrýchlejšie Hlohovčanka Eliška Ščasná (01:24.74).
Spomedzi žiačok narodených v rokoch 2009 a 2010, ktoré behali na vzdialenosť 600 
metrov, bola najrýchlejšia naša Sofia Kyjaci (02:00.13) a medzi chlapcami zvíťazil domáci 
Štefan Mati (02:06.11).
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Mládežnícke kategórie uzavreli ročníky 
2007 a 2008, ktoré už behali na 900-
-metrovú vzdialenosť. V tejto kategórii však 
súťažili len žiaci, z nich bol najrýchlejší náš 
Filip Harsányi (03:17.56).
Pribúda leopoldovských dospelých
Po vyhodnotení mladších kategórií a odo-
vzdaní cien prišlo na rad odpískať preteky 
dospelých. V kategórii žien do 30 rokov bo-
la v behu na dĺžku 5800 metrov najrýchlej-
šia Katarína Černeková z Družby Piešťany 
(25:54.08) a z Leopoldovčaniek Petra 
Vojteková (33:59.54), ktorá skončila na 
bronzovom mieste.
Tú istú dĺžku trate absolvovali aj ženy nad 
30 rokov. Prvá do cieľa dobehla Zdenka 
Hezká (21:20.85) z Atletického oddielu Ša-
ľa a ako prvá Leopoldovčanka Gabriela 
Cabadajová (32:40.29).
Mužov do 39 rokov na rovnakej dĺžke trate 
súťažilo 22. Ako prvý do cieľa dobehol 
Michal Puškár (19:37.37), ktorý bežal za 
tím Bernohy.sk, z Leopoldovčanov do cieľa 
ako prvý dobehol Tomáš Hubatý (23:27.59) 
a v celkovom poradí skončil deviaty. 
V kategórii mužov vo veku 40 až 49 rokov 
(5800 m) si medailu odniesol z prvého mies-
ta Ľuboš Miklovič z Hornej Stredy 
(20:09.86), z domácich ako prvý dobehol 
Marián Vinkler (24:18.34). Leopoldov mal 
zastúpenie aj v kategórii mužov vo veku 50 
– 59 rokov (5800 m). Náš Rastislav Chlubna 
skončil na treťom mieste (32:19.3) a na pr-
vom mieste sa umiestnil Ján Moravec z TJ 
Spartak Myjava (21:51.35).
V kategórii najstarších mužov Leopoldov ne-
mal zastúpenie. Na štartovú čiaru sa posta-
vili štyria účastníci kategórie a do cieľa ako 
prvý dobehol Ján Cvičela (23:05.84) za 
Klub BK 2000 Kľačany.
Organizátori veria, že bežci sa do 
Leopoldova vrátia aj o rok a že náznak vyš-
šieho záujmu aj spomedzi Leopoldov-
čanov sa budúci rok prejaví v najmenej ta-
kej hojnej účasti domácich bežcov ako ten-
to rok.

(jh)
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Rozpohybovať obyvateľov mesta mala za cieľ aj súťažná aktivita Mesto mreží beží, ktorej  
propozície sme zverejnili v prvom tohtoročnom čísle časopisu. Tí, čo sa do nej prihlásili, si 
mohli vybrať jednu z aktivít, a to chôdzu alebo beh, a zapojiť sa do nej mohli kedykoľvek 
od 1. marca do 31. mája. V skutočnosti sa nehralo o žiadne veľké ceny – zmyslom nebolo 
lámať rekordy, ale skôr nájsť radosť v pohybe a motivovať ňou ďalších. Tomu vyhlasovateľ – 
Mesto Leopoldov – prispôsobilo ceny. Súťažilo sa o tričká so znakom mesta, vitamíny, ion-
tové nápoje a proteínové tyčinky. Pozitívom bolo, že ceny nezískali napríklad prví traja 
účastníci v kategóriách, ale získavali ich všetci účastníci po dosiahnutí avizovaných záchyt-
ných mét. 
Do projektu sa napokon v štyroch kategóriách zapojilo 63 obyvateľov mesta rôzneho veku 
a nad dodržiavaním pravidiel mal bdieť každý účastník. Pohľad do výsledkových listín na-
vodzujú dojem, že viac sa pohybujú ženy ako muži a viac účastníkov sme zaregistrovali v 
kategórii beh. Súťaž vyhodnotila primátorka mesta počas Behu mestom Leopoldov v sobotu 
4. júna. V behu počas troch mesiacov 23 žien z Leopoldova a bezprostredného okolia za-
behlo spolu viac ako 3470 kilometrov, čo je zhruba cestná vzdialenosť medzi španielskym 
Madridom a ukrajinským Žitomirom. Spomedzi žien najdlhšiu vzdialenosť zabehla A. 
Klebercová (476,39 km), za ňou E. Spevárová (455,12 km) a G. Smerigová (300,37 km). V 
priemere na jednu bežkyňu to bolo asi 151 km (čo je cestná vzdialenosť približne ako me-
dzi Leopoldovom a Strečnom).
Spomedzi mužov sa do behu zapojilo 18 účastníkov, ktorí spolu zabehli najmenej 2881 km, čo 
je asi vzdialenosť medzi Madridom a Prešovom. V priemere na jedného bežca to bolo 160 km 
(čo je asi vzdialenosť medzi Leopoldovom a Vrútkami). Najdlhšiu trasu zabehol P. Liška (594,21 
km), po ňom s väčším rozdielom A. Hlavna (409,3 km) a napokon P. Hesko (338,63 km).
Do kategórie chôdza sa v rozmedzí marca a mája zapojilo 12 žien, ktoré spolu prešli 7751 
kilometrov (čo je vzdialenosť väčšia ako z Madridu do ruského Novosibirska). Jedna žena 
prešla v priemere 646 kilometrov, čo je asi vzdialenosť medzi Leopoldovom a Starou 
Baškou na chorvátskom ostrove Krk. Najdlhšiu trasu prešla M. Marikovská (1265,44 km), po 
nej I. Paulovičová (1089, 98 km) a napokon rovnako E. Beťáková a M. Horská (každá 
1023,69 km).
Muži v priemere chodili menej ako ženy. Zapojilo sa ich desať a spolu prešli najmenej 5121 
kilometrov, čo je viac ako z Madridu do ruskej Kazane. 

 Jeden chodec prešiel priemerne viac ako 512 kilo-
metrov, čo je asi vzdialenosť medzi Leopoldovom a slovinskou Ľubľanou. Najdlhšiu trasu 
prešiel J. Bačík (1151,8 km), ako druhý M. Chmelan (868,09 km) a napokon na treťom mies-
te B. Rumíšek (694,93 km).
Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým, že svojou účasťou, záujmom, pozitívnymi reak-
ciami, konštruktívnymi pripomienkami a pomocou podporujú šport v našom meste.

(jh)

Muži by si však po náročnej ceste 
na chorvátskych plážach neoddýchli.

Leopoldovč ania preš li č i zabehli tisíce kilometrovLeopoldovč ania preš li č i zabehli tisíce kilometrov
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(jh)

Muži by si však po náročnej ceste 
na chorvátskych plážach neoddýchli.
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O tom, že sa folklórne dianie v Leopoldove postupne oživuje, svedčí aj chystaný program 
počas hodových slávností. Klub slovenského folklóru Mestečko v Leopoldove pripravuje na 
tento čas regionálnu folklórnu prehliadku piesní a tancov s názvom Folklórne Mestečko. V 
názve je v prenesenom význame využitý aj niekdajší názov Leopoldova. Ako nás informo-
val autor programu, choreograf, tanečník a vedúci KSF Mestečko Milan Klačko, „cieľom je 
v našom meste prezentovať folklórne súbory, folklórne skupiny a jednotlivcov, inštrumenta-
listov na hudobné nástroje, sólistov v speve z okresu Hlohovec a okolia. Chceme sprístup-
niť občanom ľudové zvyky, tradície, pestrosť našich krásnych slovenských tancov a piesní. 
V rámci stretnutia na prehliadke si kolektívy vytvárajú folklórne priateľstvo a vzájomne sa 
podporujú v činnostiach pri vytváraní spoločných programov a pásiem,“ hovorí Milan 
Klačko. Ako sme sa dozvedeli, regionálna folklórna prehliadka piesní a tancov Folklórne 
Mestečko je jedným zo základných článkov projektu Klubu slovenského folklóru 
Mestečko. Zámerom projektu je každoročne spájať nadšencov a milovníkov slovenského 
folklóru na folklórnej prehliadke, vytvoriť zázemie pre nových mladých folkloristov i v spo-
lupráci s MŠ a ZŠ, zaznamenať piesne a tance, vytvorenie nášho vlastného ´mestečského´ 
folklóru.
Novým programom sa predstavia na hody 31. júla o 16. hodine v Spolkovej záhrade v 
Leopoldove v programe s názvom Mladost moja, de si... V programe sa predstavia KSF 
Mestečko, Fsk Šulekovo z Hlohovca, ĽH Heskovci z Červeníka, Hlohoveckí fujaristi, bývalí 
členovia súborov Železničiar, Akademik, Ripín a iní. Po tomto veľkom podujatí čaká leo-
poldovských folkloristov ďalšia dôležitá akcia. „Klub slovenského folklóru Mestečko vzni-
kol v roku 2020. Napriek pandémii pripravil sedem folklórnych pásiem, každé pásmo v tr-
vaní zhruba pol hodinu. Stojí to veľa úsilia a je to neskutočná drina pre celý kolektív. 
Výsledkom snahy, práce vedenia je aj pozvánka súboru Klubu slovenského folklóru 
Mestečko na septembrový Celosvetový folklórny festival v San Reme 22. až 26. septembra 
2022. V kolektíve je v súčasnosti cca 35 členov, stretávajú sa zhruba dvakrát týždenne. Pod 
vedením skúsených pedagógov rýchlo napredujú, učia sa, pracujú v horúčavách, lebo ma-
jú radi folklór,“ pripomína Milan Klačko.

(maju)

Folkloristi chystajú na hody
veľ ký program

Folkloristi chystajú na hody
veľ ký program

Ak by ste zostavovali rebríček činorodých leopol-
dovských seniorov, medzi prvými by vám napa-
dol František Chovan. Nenápadný, pokojný, 
rozvážny pán, podnes pôsobiaci medzi mladšími 
a mladými v organizácii, ktorú dlhé roky budoval 
i viedol – v Dobrovoľnom hasičskom zbore v 
Leopoldove. Nie však len to. Na prahu svojej 
osemdesiatky sa rozhodol odísť do svojej druhej 
penzie, pretože, hoci sám už je 20 rokov na pen-
zii, štyri desaťročia až doteraz vypomáhal v ma-
terskej škole, kde predtým pracovala aj jeho man-
želka, na polovičný úväzok ako kurič, opravár a 
záhradník. Vlastne – robil takmer všetko, kde bo-
lo potrebné šikovnú mužskú ruku. Tak bol nauče-
ný po celý svoj život. Keď mal voľno, zvykol cho-
diť s Igorom Šiatkovským pomáhať s maľovkou. 
Kostol, mestský úrad, márnica, byty... Hoci mno-
hé z jeho aktívneho života pominulo, hasičstvo v ňom zostalo.
Ak by sme mali v stručnosti predstaviť medzníky jeho doterajšieho života, vždy by sme nara-
zili na niečo, čo súvisí s dobrovoľným hasičstvom. Leopoldovskú osemročku začal navšte-
vovať v roku 1956 a potom študoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Bratislave 
odbor údržba koľajových vozňov (rušňov) a skončil ju maturitou v roku 1960. Už vtedy sa 
intenzívne zúčastňoval na činnosti vtedajších dobrovoľných hasičov v mestečku.
S dobrovoľným hasičstvom sa spriatelil už ako 9-ročný, keď František Čapkovič, jeden z vá-
žených dobrovoľných hasičov a ich veliteľ, robil nábor medzi deťmi. „Bola iná doba. 
Neboli tablety, počítače, hry. Mali sme paličku, loptu, ráfik – hrali sme sa s tým, čo sme ma-
li, veľa sme sa pohybovali. Do výberu sa nás prihlásilo desať. Asi aj preto sme ako deti vítali 
takúto možnosť trávenia voľného času,“ spomína si jubilant. Spolu s ostatnými sa zapojil do 
hasičskej prípravy a už ako 13-ročný sa s hasičským družstvom zúčastnil na súťaži v 
Hlohovci, kde vyhrali 1. miesto. Spomína si aj na to, ako sa na konci 50. rokov vracali z ha-
sičskej súťaže v Nitre a cestou nazad hasili v Rišňovciach požiar šopy patriacej k železni-
čiarskemu bytu. Ako sa vraví: z cvičiska priamo na bojisko.
Peňazí nebolo nazvyš, staršia generácia hasičov tým mladším občas kúpila napolitánky. 
Starú ručnú striekačku, ktorú museli obsluhovať na jednej strane štyria chlapi a na druhej 
ďalší štyria, vystriedala v 50. rokoch nová striekačka DS16. Dobrovoľné hasičstvo začalo lá-
kať viac detí. Požiare boli vtedy ešte časté a veľké. Horelo v Šulekove pri základnej škole, 
veľmi časté boli požiare počas žatvy. Malí adepti dobrovoľného hasičstva sa prizerali, ako 
starší hasiči s novou technikou zaobchádzajú a zachraňujú ľudí, zvieratá, živobytie. Tú spo-
mínanú striekačku naši dobrovoľní hasiči stále majú a práve ju reštaurujú.
Postupne sa pán Chovan stal pokladníkom DHZ, písal výročné správy a správy z členských 
schôdzí, hasičskú „matriku“ a o každej udalosti si viedol podrobné záznamy. 
Dokumentoval a podnes dokumentuje všetko podstatné, čo sa v organizácii udialo. V roku 

Jubilujúci Františ ek Chovan
Nedarí sa mu zostarnúť
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1983 prebral po Antonovi Lietavovi vedenie leopoldovských hasičov ako predseda DHZ. 
Najradšej si spomína obdobie, keď mládež mala o dobrovoľné hasičstvo veľký záujem. „V 
70. a 80. rokov sme mali aj 50 žiakov zo základnej školy, z ktorých sme vedeli zostaviť aj 
päť družstiev na okresné a krajské kolá hry Plameň. Záujem zotrval aj ďalšie desaťročie, no 
potom sa návyky detí začali pomerne rýchlo meniť, až sme napokon svoju účasť v hre zru-
šili.“ V základnej škole zanietene viedla krúžok mladých hasičov dcéra pána Chovana 
Alena Moravčíková, aj preto bol záujem pomerne vysoký. V posledných rokoch sa však 
zhoršilo dochádzanie žiakov: raz prišli piati, potom zasa iní piati, a tak nebolo možné druž-
stvo pripraviť a zladiť tak, aby mohlo ísť na súťaž. Ešte v roku 2011 mali Leopoldovčania v 
hre Plameň aj svoje dievčenské hasičské družstvo. Napriek tomu leopoldovskí hasiči cho-
dia rozhodovať hasičské súťaže.
Ale naspäť k nášmu jubilantovi. Celý život pracoval v Rušňovom depe v Leopoldove a svo-
je technické zručnosti vedel využiť aj pri oprave či údržbe hasičskej techniky. Treba spome-
núť aj organizačnú prácu pána Chovana, osobitne jeho pôsobenie v okresnom výbore DHZ 
v Piešťanoch, resp. v predsedníctve územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a vo 
funkcii okresného veliteľa Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Od roku 2015 je v 
„dôstojníckej“ hasičskej funkcii inšpektora, do ktorej ho ustanovilo generálne riaditeľstvo 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany, a počas svojho pôsobenia medzi dobrovoľnými hasičmi 
získal viacero ocenení za príkladnú prácu a zásluhy a v roku 1994 získal najvyššie ocene-
nie – titul zaslúžilý člen DHZ SR. V roku 2007 bol členom delegácie dobrovoľných hasičov 
pri príležitosti sviatku sv. Floriána u vtedajšieho prezidenta I. Gašparoviča. To vám však 
skromný pán automaticky neprezradí, po týchto informáciách musíme pátrať...
Dobrovoľné hasičstvo bolo pred štvrťstoročím vrstovníckou, mládežníckou záležitosťou a 
DHZ činorodou spoločenskou organizáciou. Angažovali alebo angažujú sa v ňom aj všet-
ky tri deti pána Chovana – Zuzka, Ferko a Alenka. No a, samozrejme, aj manželka, hoci tá 
vždy nenápadne, v pozadí. Na penzii sa manželia Chovanovci naďalej aktívne venujú zele-
ninárstvu. Pánovi Chovancovi sa kedysi výrazne darilo v pestovaní jabĺk a broskýň, aktívne 
ovocinárstvo však už zanechal. Svoju osemdesiatku oslávil trikrát: s rodinou, s dnes už bý-
valými kolegyňami z materskej školy a s dobrovoľnými hasičmi v novej zbrojnici. Okolo se-
ba s Mariánom Kleimanom zoskupil kvalitný tím dobrovoľných hasičov, uznávaný aj medzi 
profesionálnymi hasičmi. Nie je to však nič automatické – skrývajú sa v tom stovky hodín 
skutočne dobrovoľníckej práce, založenej na zodpovednosti, priateľstve a dôvere. Do ha-
sičského dôchodku sa nechystá a svojim odchovancom a kolegom želá, aby sa zo zásahu 

vždy vrátili bez uj-
my na zdraví. A ta-
k i s t o  t o ,  a b y  
dobrovoľné hasič-
stvo v mladej gene-
rácii zažilo aspoň 
miernu renesanciu 
a tí starší našli svo-
j ich obetavých
pokračovateľov. 
Aspoň takých, akí 
sú oni sami.

J. Hladký

Ako „ odč ítať “  č as na hodináchAko „ odč ítať “  č as na hodinách

Mnohí z nás si isto už lámali hlavu nad tým, ako ukazujú čas hodiny umiestnené na budove 
mestského úradu. Tí, čo si hodiny všímali dlhšie alebo sa pri nich chvíľu zdržali, na to prišli. 
Pravda, nie sú tú typické vežové hodiny. Ich cieľom nemalo byť pripomínať okoloidúcim, že 
už päť minút meškajú do práce alebo že o päť minút zavrú „samošku“ (napokon, neďaleko 
sú hodiny na veži kostola a zvyčajne máme hodinky aj sami na ruke či na telefóne). Hodiny 
sú tu predovšetkým symbolom, architektonickým prvkom, dodávajúcim novej budove atri-
bút radnice. Ako z nich odčítať čas, na to sme sa spýtali odborníka.
Keď stačila jedna ručička
Aj napriek tomu, že sa nám jednoručičkové hodiny môžu na prvý pohľad zdať nezvyčajné, 
faktom je, že prvé mechanické hodiny začínali práve s takýmto typom zobrazovania času. 
V dávnych dobách, keď ešte život nebol taký hektický ako dnes, si ľudia vystačili s približ-
nou orientáciu v čase a hodiny tak na kostolných vežiach alebo mestských radniciach uka-
zovali celú, pol a štvrť hodinu. Naviac, jednoručičkové hodiny boli lepšie čitateľné v diaľke 
a nedochádzalo tak k zámene hodinovej a minútovej ručičky. Takéto hodiny nájdeme na-
príklad na florentskej radnici, známej budove Palazzo Vecchio, pri ktorej sa dnes nachádza 
kópia sochy Dávida od Michelangela, alebo na veži slávneho Westminsterského opátstva v 
Londýne, kde prebiehajú všetky korunovácie anglických kráľov a iné dôležité spoločenské 
udalosti na „ostrovoch“.
Trocha symboliky
Potreba presnejšieho určovania času prišla až s priemyselnou revolúciou, a tak sa od 18. sto-
ročia začala popri hodinovej ručičke na hodinách objavovať aj tá minútová. Bežnou sa tak 
stáva klasická konfigurácia, ako ju poznáme dnes. S príchodom náramkových hodiniek a 
mobilných telefónov potreba presného odčítania času z veže kostola alebo fasády mestské-
ho úradu opäť trochu stráca svoj význam. Hodiny sa stávajú skôr symbolom, znakom artiku-
lujúcim postavenie a dôležitosť inštitúcie, na ktorej sa nachádzajú.
Riaďte sa výrazným ramenom
Rovnako je to aj s hodinami na Mestskom úrade v Leopoldove. Okrem spomínanej symboli-
ky sú jednoručičkové hodiny v Leopoldove aj oknom, ktoré svojím difúznym svetlom do-
tvára zaklenutý priestor sobášnej siene. Ciferník tvorí okno obklopené dvanástimi betóno-
vými prefabrikátmi, ktoré plnia funkciu hodinových indexov. Samotná hodinová ručička v 
tvare kríža odkazuje na grafický symbol „severky“, používaný v architektonických výkre-
soch. Tak ako zvýraznené rameno kríža na výkrese ukazuje smerom na sever, tu na hodi-
nách poukazuje na aktuálny čas. Hlavné rameno pozláteného kríža naviac nesie vyrazený 
symbol v tvare pôdorysu leopoldovskej pevnosti, čím je jasne vyjadrená príslušnosť hodín k 
tomuto jedinečnému miestu i mestu. Zobrazovanie času je umocnené sprievodným odbíja-
ním bronzového zvona, ktorý sa každú celú hodinu rozozvučí v tóne „F“.

Ing. arch. Pavol Šilla

12:00            12:30             12:45             13:00
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1983 prebral po Antonovi Lietavovi vedenie leopoldovských hasičov ako predseda DHZ. 
Najradšej si spomína obdobie, keď mládež mala o dobrovoľné hasičstvo veľký záujem. „V 
70. a 80. rokov sme mali aj 50 žiakov zo základnej školy, z ktorých sme vedeli zostaviť aj 
päť družstiev na okresné a krajské kolá hry Plameň. Záujem zotrval aj ďalšie desaťročie, no 
potom sa návyky detí začali pomerne rýchlo meniť, až sme napokon svoju účasť v hre zru-
šili.“ V základnej škole zanietene viedla krúžok mladých hasičov dcéra pána Chovana 
Alena Moravčíková, aj preto bol záujem pomerne vysoký. V posledných rokoch sa však 
zhoršilo dochádzanie žiakov: raz prišli piati, potom zasa iní piati, a tak nebolo možné druž-
stvo pripraviť a zladiť tak, aby mohlo ísť na súťaž. Ešte v roku 2011 mali Leopoldovčania v 
hre Plameň aj svoje dievčenské hasičské družstvo. Napriek tomu leopoldovskí hasiči cho-
dia rozhodovať hasičské súťaže.
Ale naspäť k nášmu jubilantovi. Celý život pracoval v Rušňovom depe v Leopoldove a svo-
je technické zručnosti vedel využiť aj pri oprave či údržbe hasičskej techniky. Treba spome-
núť aj organizačnú prácu pána Chovana, osobitne jeho pôsobenie v okresnom výbore DHZ 
v Piešťanoch, resp. v predsedníctve územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a vo 
funkcii okresného veliteľa Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Od roku 2015 je v 
„dôstojníckej“ hasičskej funkcii inšpektora, do ktorej ho ustanovilo generálne riaditeľstvo 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany, a počas svojho pôsobenia medzi dobrovoľnými hasičmi 
získal viacero ocenení za príkladnú prácu a zásluhy a v roku 1994 získal najvyššie ocene-
nie – titul zaslúžilý člen DHZ SR. V roku 2007 bol členom delegácie dobrovoľných hasičov 
pri príležitosti sviatku sv. Floriána u vtedajšieho prezidenta I. Gašparoviča. To vám však 
skromný pán automaticky neprezradí, po týchto informáciách musíme pátrať...
Dobrovoľné hasičstvo bolo pred štvrťstoročím vrstovníckou, mládežníckou záležitosťou a 
DHZ činorodou spoločenskou organizáciou. Angažovali alebo angažujú sa v ňom aj všet-
ky tri deti pána Chovana – Zuzka, Ferko a Alenka. No a, samozrejme, aj manželka, hoci tá 
vždy nenápadne, v pozadí. Na penzii sa manželia Chovanovci naďalej aktívne venujú zele-
ninárstvu. Pánovi Chovancovi sa kedysi výrazne darilo v pestovaní jabĺk a broskýň, aktívne 
ovocinárstvo však už zanechal. Svoju osemdesiatku oslávil trikrát: s rodinou, s dnes už bý-
valými kolegyňami z materskej školy a s dobrovoľnými hasičmi v novej zbrojnici. Okolo se-
ba s Mariánom Kleimanom zoskupil kvalitný tím dobrovoľných hasičov, uznávaný aj medzi 
profesionálnymi hasičmi. Nie je to však nič automatické – skrývajú sa v tom stovky hodín 
skutočne dobrovoľníckej práce, založenej na zodpovednosti, priateľstve a dôvere. Do ha-
sičského dôchodku sa nechystá a svojim odchovancom a kolegom želá, aby sa zo zásahu 
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Ako „ odč ítať “  č as na hodináchAko „ odč ítať “  č as na hodinách
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mestského úradu. Tí, čo si hodiny všímali dlhšie alebo sa pri nich chvíľu zdržali, na to prišli. 
Pravda, nie sú tú typické vežové hodiny. Ich cieľom nemalo byť pripomínať okoloidúcim, že 
už päť minút meškajú do práce alebo že o päť minút zavrú „samošku“ (napokon, neďaleko 
sú hodiny na veži kostola a zvyčajne máme hodinky aj sami na ruke či na telefóne). Hodiny 
sú tu predovšetkým symbolom, architektonickým prvkom, dodávajúcim novej budove atri-
bút radnice. Ako z nich odčítať čas, na to sme sa spýtali odborníka.
Keď stačila jedna ručička
Aj napriek tomu, že sa nám jednoručičkové hodiny môžu na prvý pohľad zdať nezvyčajné, 
faktom je, že prvé mechanické hodiny začínali práve s takýmto typom zobrazovania času. 
V dávnych dobách, keď ešte život nebol taký hektický ako dnes, si ľudia vystačili s približ-
nou orientáciu v čase a hodiny tak na kostolných vežiach alebo mestských radniciach uka-
zovali celú, pol a štvrť hodinu. Naviac, jednoručičkové hodiny boli lepšie čitateľné v diaľke 
a nedochádzalo tak k zámene hodinovej a minútovej ručičky. Takéto hodiny nájdeme na-
príklad na florentskej radnici, známej budove Palazzo Vecchio, pri ktorej sa dnes nachádza 
kópia sochy Dávida od Michelangela, alebo na veži slávneho Westminsterského opátstva v 
Londýne, kde prebiehajú všetky korunovácie anglických kráľov a iné dôležité spoločenské 
udalosti na „ostrovoch“.
Trocha symboliky
Potreba presnejšieho určovania času prišla až s priemyselnou revolúciou, a tak sa od 18. sto-
ročia začala popri hodinovej ručičke na hodinách objavovať aj tá minútová. Bežnou sa tak 
stáva klasická konfigurácia, ako ju poznáme dnes. S príchodom náramkových hodiniek a 
mobilných telefónov potreba presného odčítania času z veže kostola alebo fasády mestské-
ho úradu opäť trochu stráca svoj význam. Hodiny sa stávajú skôr symbolom, znakom artiku-
lujúcim postavenie a dôležitosť inštitúcie, na ktorej sa nachádzajú.
Riaďte sa výrazným ramenom
Rovnako je to aj s hodinami na Mestskom úrade v Leopoldove. Okrem spomínanej symboli-
ky sú jednoručičkové hodiny v Leopoldove aj oknom, ktoré svojím difúznym svetlom do-
tvára zaklenutý priestor sobášnej siene. Ciferník tvorí okno obklopené dvanástimi betóno-
vými prefabrikátmi, ktoré plnia funkciu hodinových indexov. Samotná hodinová ručička v 
tvare kríža odkazuje na grafický symbol „severky“, používaný v architektonických výkre-
soch. Tak ako zvýraznené rameno kríža na výkrese ukazuje smerom na sever, tu na hodi-
nách poukazuje na aktuálny čas. Hlavné rameno pozláteného kríža naviac nesie vyrazený 
symbol v tvare pôdorysu leopoldovskej pevnosti, čím je jasne vyjadrená príslušnosť hodín k 
tomuto jedinečnému miestu i mestu. Zobrazovanie času je umocnené sprievodným odbíja-
ním bronzového zvona, ktorý sa každú celú hodinu rozozvučí v tóne „F“.

Ing. arch. Pavol Šilla
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O hriechu trochu inak...O hriechu trochu inak...
Už dávno sme si zvykli na situáciu opaku- lený? A potom sa úvaha o tom, čo som je-
júcu sa dvakrát do roka, keď sa pred dol v piatok, ukáže ako okrajová. A možno 
Vianocami a pred Veľkou nocou objavia aj vy poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí ob-
viac či menej dlhé rady penitentov, ktorých čas použijú drsnejší výraz alebo nie sú pra-
kňazi spovedajú v katolíckych kostoloch. videlne vidieť v prvej lavici v kostole, a pri-
Po rozhovoroch s nemálom spovedníkov sa tom majú veľmi blízko k Bohu.
iba ťažko bránim pocitu, že mnohí veriaci My kresťania máme často predstavu o du-
chápu kresťanstvo ako súbor najrozmanitej- chovnom živote a cirkvi ako o nejakých 
ších (často aj nezmyselných) príkazov, záka- športových pretekoch. Sme natoľko prenik-
zov a ustanovení.  Spovedné zrkadlá, zalo- nutí európskou mentalitou súťaživosti, že ju 
žené na tomto princípe, pripomínajú katolí- podvedome a celkom nesprávne prenáša-
kom desiatky takýchto prikázaní, povinnos- me aj do duchovného života. Na čele na-
tí a pravidiel.  Pri príprave na spoveď potom šich pretekov sú podľa obvyklých predstáv 
človek premýšľa, kde alebo v čom tieto na- svätci, ktorí nemajú žiaden hriech a neustá-
riadenia a zákazy porušil, kde sa nevošiel le zdokonaľujú svoje cnosti. Oni si svojím 
do mantinelov, ktoré mu kresťanstvo pred- dokonalým životom zaslúžili privilégium 
pisuje. A toto porušenie hraníc potom kon- zázrakov a príhovorov za nás ostatných. Za 
štatujeme v spovednici. „V piatok som jedol nimi nasledujú mnísi, rehoľníci a kňazi, kto-
mäso. Hovoril som vulgárne. Nebol som v rí obetovali svoj život a umŕtvujú sa aj za ná-
nedeľu na omši. Ukradol som z práce kan- s. Potom sme tu my, stred pelotónu, ktorým 
celársky papier.“ To všetko sú veci, ktoré sa sa niečo darí a niečo nedarí, občas v neja-
dajú dobre popísať a kvantifikovať. A spo- kej drobnosti zlyháme, ale vnímame sa ako 
vedník je potom manipulovaný (alebo v tí, u ktorých sú dôležité veci viac-menej v 
tom horšom prípade už v seminári pripra- poriadku. No a potom je tu chvost pelotó-
vovaný) na úlohu sudcu, ktorý má peniten- nu, oneskorenci. Ľudia, ktorí sú už druhý-
tovi povedať, že to naozaj nemal robiť a na krát alebo možno aj tretíkrát ženatí alebo 
budúce nech to už nerobí. „Nejedzte mäso vydaté, kňazi, ktorí opustili svoju službu, 
v piatok. Nenadávajte. Každú nedeľu vás mafiáni, bezdomovci, prostitútky. No a za 
chcem vidieť v kostole! Nekradnite.“ týchto „lúzrov“ sa môžeme modliť aj my, 
Iróniou je, že pri takejto spovedi vôbec ne- priemerní kresťania, ktorých navyše hreje 
musí byť reč o Bohu. Kresťanstvo chápané predstava, že nie sme na tom až tak zle. Nič 
ako trestný zákon alebo súbor paragrafov. nie je nepravdivejšie ako tento obraz. V sku-
V Septuaginte (grécky preklad Biblie, ktorý točnosti sme totiž všetci hriešni. Všetci sa 
vznikol v posledných troch storočiach pred plavíme na jednej lodi a každý z nás si ne-
Kristom) sa pre slovo hriech používa výraz sie batoh svojich zlyhaní. Anglický spisova-
hamartia (ἁμαρτία). Toto slovo si teľ a kresťanský mysliteľ Gilbert Chesterton 
Septuaginta požičala zo sekulárnej gréčtiny to vyjadril paradoxom: Svätec je človek, kto-
a ako inak, priamo od Aristotela. Slovo ha- rý vie, že je hriešny.
martia označovalo situáciu, v ktorej sa lu- Na druhej strane sa z neradostnej situácie 
kostrelec netrafil do terča. Preto aj prvotní hriechu dá získať neobyčajne pozitívna a 
kresťania prevzali toto slovo vo význame ne- obohacujúca skúsenosť a tou je zážitok 
trafiť sa k Bohu, minúť svoj posledný a naj- vlastného zlyhania. Tento zážitok nemá člo-
dôležitejší cieľ. A to by mala byť aj naša zá- vek, ktorý v živote sám seba nikdy neskla-
kladná otázka: Kto je pre mňa Boh? Akým mal. Neviem, či ste niekedy zažili ten pocit, 
smerom sa uberá môj život, na čo je zacie- keď ste sa pozreli do zrkadla alebo len za-

mysleli nad tým, ako ste niečo spravili, a bo- Ale celá táto figúra platí aj obrátene. Ježiš 
li ste zo seba sklamaní. Zážitok naozaj váž- zomrel za hriešnikov a nie za spravodli-
neho zlyhania má pri všetkej svojej hrôze vých. Takže námietka, že niekto chodí do 
jednu mimoriadne nádejnú vlastnosť: ťažko kostola, ale aj tak nie je lepší ako ostatní, 
sa po ňom budete pohoršovať nad po- tiež neplatí. Veď predsa práve preto človek 
kleskami iných ľudí. Ak ste v živote niečo chodí do kostola. Nie je to miesto pre doko-
ukradli, nebude pre vás také jednoduché nalých. Je to miesto pre tých, ktorí pochopi-
odsúdiť ostatných zlodejov. Ak ste práve te- li, že vlastnými silami nie sú schopní byť 
raz niekoho podviedli, nebude ľahké odsú- spravodliví. Je to poznanie človeka, ktorý 
diť iných klamárov. Možno poznáte pocti- sa prepadáva do pohyblivého piesku a vie, 
vých kresťanov, čo sa v kostole pozerajú že sám seba z neho nevytiahne. Aj Ježiš si 
cez prsty na rozvedených katolíkov; na su- dával záležať na tom, aby z nás dostal vyš-
sedov, pretože ich synovi sa nepáčia šie spomenutú športovú mentalitu: „A tak 
dievčatá ale chlapci, alebo na kňaza, ktorý sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, 
opustil kňazstvo. Ak sa niekto z týchto ľudí ktorí budú poslednými.“ (Lk 13,30) a na 
vôbec odváži do kostola, tak radšej stojí inom mieste dodáva: „Mýtnici a neviestky 
niekde vzadu pri chrámovom stĺpe, snažiac vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“ 
sa nevnímať pichľavé pohľady „dokonalých (Mt 21,31) Takže ak ste sa niekedy v našom 
a bezchybných“ sestier a bratov. Neželám, kostole rozhliadli okolo seba a mali ste po-
samozrejme, nikomu ťažký hriech a zlyha- cit, že vidíte všetku biedu sveta a všetkých 
nie, ale ak sa nám už niečo také stane, mô- hriešnikov z Mestečka, váš postreh je zrej-
žeme z toho všetkého získať nenahraditeľ- me presný. Kresťanstvo je náboženstvom 
nú skúsenosť. Strata ilúzie o sebe samom sa hriešnikov, teda ste na správnom mieste a 
môže stať zdravým vykročením do nášho medzi svojimi.
duchovného života. Okrem toho tu platí 

Miroslav Karabajednoduchá teologická matematika: komu 
sa veľa odpúšťa, veľa miluje.

Súčasťou výstavby nového mestského úradu v našom 
meste bola aj rekonštrukcia starého úradu, v ktorom 
vznikli priestory pre mestskú knižnicu. Stavebné práce 
boli naplánované tak, aby sa zmenila dispozícia, rozší-
ril priestor a aby zrekonštruovaná budova poskytla 
vhodné podmienky na fungovanie knižnice. Vznikla tu 
čitáreň, a, samozrejme, hygienické zázemie pre za-
mestnancov a návštevníkov. Okrem zabudovaného ná-

bytku bol v rámci projektu rekonštrukcie naplánovaný aj nákup katalógového vybave-
nia. Mestu sa podarilo na tento účel získať z Fondu na podporu umenia 5000 eur. 
Projekt s názvom Interiérové vybavenie mestskej knižnice v Leopoldove prebieha od
1. 6. 2022 do 31. 12. 2022 a vďaka nemu mohlo mesto do knižnice nakúpiť 33 stoličiek.

V roku 2022 mesto získalo z Fondu 
na podporu umenia 5000 eur

V roku 2022 mesto získalo z Fondu 
na podporu umenia 5000 eur

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



1918
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iba ťažko bránim pocitu, že mnohí veriaci My kresťania máme často predstavu o du-
chápu kresťanstvo ako súbor najrozmanitej- chovnom živote a cirkvi ako o nejakých 
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V Septuaginte (grécky preklad Biblie, ktorý točnosti sme totiž všetci hriešni. Všetci sa 
vznikol v posledných troch storočiach pred plavíme na jednej lodi a každý z nás si ne-
Kristom) sa pre slovo hriech používa výraz sie batoh svojich zlyhaní. Anglický spisova-
hamartia (ἁμαρτία). Toto slovo si teľ a kresťanský mysliteľ Gilbert Chesterton 
Septuaginta požičala zo sekulárnej gréčtiny to vyjadril paradoxom: Svätec je človek, kto-
a ako inak, priamo od Aristotela. Slovo ha- rý vie, že je hriešny.
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duchovného života. Okrem toho tu platí 

Miroslav Karabajednoduchá teologická matematika: komu 
sa veľa odpúšťa, veľa miluje.

Súčasťou výstavby nového mestského úradu v našom 
meste bola aj rekonštrukcia starého úradu, v ktorom 
vznikli priestory pre mestskú knižnicu. Stavebné práce 
boli naplánované tak, aby sa zmenila dispozícia, rozší-
ril priestor a aby zrekonštruovaná budova poskytla 
vhodné podmienky na fungovanie knižnice. Vznikla tu 
čitáreň, a, samozrejme, hygienické zázemie pre za-
mestnancov a návštevníkov. Okrem zabudovaného ná-

bytku bol v rámci projektu rekonštrukcie naplánovaný aj nákup katalógového vybave-
nia. Mestu sa podarilo na tento účel získať z Fondu na podporu umenia 5000 eur. 
Projekt s názvom Interiérové vybavenie mestskej knižnice v Leopoldove prebieha od
1. 6. 2022 do 31. 12. 2022 a vďaka nemu mohlo mesto do knižnice nakúpiť 33 stoličiek.

V roku 2022 mesto získalo z Fondu 
na podporu umenia 5000 eur

V roku 2022 mesto získalo z Fondu 
na podporu umenia 5000 eur

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



Jalšového domov do cieľovej stanice odvie-Krátke správy zol autobus o 8. hodine. Po túre účastníkov 
čakalo občerstvenie v Spolkovej záhrade.Kukučínova s oneskorením. V rámci reali-
Predškoláci promovali. Každoročne sa pred-zácie projektu Kukučínova ulica sa vedenie 
školáci, ktorí sa lúčia s materskou školou, lú-mesta stretlo s viacerými problémami, ktoré 
čia so škôlkou a nebolo to inak ani na konci odsunuli jej začiatok. Momentálne sa hľa-
tohto školského roka. Na pódiu v školskej dajú technicky menej náročné riešenia, kto-
záhrade s pani učiteľkami pripravili pro-ré by ekonomicky a ekologicky vyriešili 
gram, v ktorom predviedli svoje zručnosti, akútny problém so stojatou dažďovou vo-
rozlúčili sa so škôlkou a zároveň sa poďa-dou v križovatke Záhradníckej ulice s 
kovali celému personálu škôlky za všetko, Kukučínovou.
čo sa v nej naučili. Milému programu sa Hľadá sa nafukovacia hala. Poslanci mest-
prišli potešiť rodičia, ale i starí rodičia. S deť-ského zastupiteľstva na posledných stretnu-
mi sa za všetkých milým príhovorom a po-tiach rokovali aj o tom, ako sa bude postu-
daním ruky rozlúčila riaditeľka škôlky povať v súvislosti s nefunkčnou nafukova-
Katarína Antalová a za mesto zástupca pri-cou halou. Rozhodli sa, že mesto investuje 
mátorky. Budúcim školákom zaželali veľa do novej. Momentálne vyberá najvhodnej-
úspechov a radosti v školskom prostredí a šie alternatívy a so stavbou novej haly by sa 
každému absolventovi odovzdali darčeky. malo začať v takom termíne, aby bola k 
adresar škôlkadispozícii športovcom na tréningy v zim-
Pivný festival. Pred niekoľkými rokmi sa piv-nom období.
ný festival na námestí, ktorý v spolupráci s Mestom prešli veterány. Na začiatku júna 
mestom zvykol usporadúvať Nový Pranier s mesto Piešťany hostilo 3-dňové podujatie 
majiteľom Petrom Pavlenom, stal obľúbe-historických pretekárskych automobilov a 
nou súčasťou leopoldovských spoločen-motocyklov Piešťanské zlaté stuhy. 
ských podujatí. Tento rok naň nadviazal piv-Súčasťou bohatého programu bola pre-
ný festival, ktorý zorganizovala Spolková zá-hliadková jazda asi 50 historických vozidiel 
hrada. V piatok sa čapovali pivá rôznych z bývalého Česko-Slovenska, Rakúska a 
značiek od 16. hodiny, v sobotu od 14. Nemecka, vedúca z Piešťan do Jelky a späť. 
Hostí prilákal aj hudobný program v piatok V rámci nej sa mohli na prechádzajúcich 
v štýle country a v sobotu pop-rock, ktoré vozidlách napríklad v parku na námestí v 
sprevádzali aj pivné súťaže a bohatá tom-piatok 3. septembra krátko po 10. dopolud-
bola.nia pokochať aj Leopoldovčania. 
Tiesňové volanie pre seniorov. Mesto Pochod do Jalšového. Pre milovníkov pohy-
Leopoldov v spolupráci s Krajskou inovač-bu a prírody zorganizovalo mesto tradičný 
nou rozvojovou agentúrou ponúka bezplat-turistický pochod Jalšové – Leopoldov, kto-
nú službu SOS Gombík – Domáce tiesňové rý sa uskutočnil  v sobotu 7. mája.  
volanie. Účelom služby je poskytnúť obyva-Devätnástich záujemcov o peší výlet z 

teľom Leopoldova, ktorí žijú v domácnosti Mestskom úrade v Leopoldove – kancelária 
zväčša osamote a nachádzajú sa v núdzi ale- matriky.

Záhony a lúky. Vedenie mesta sa pred dvo-bo v situáciách ohrozujúcich ich život a 
mi rokmi rozhodlo vysadiť na niektorých bezpečnosť, možnosť vyvolať tiesňové vola-
miestach lúky. Takéto nápadné farebné po-nie. Občan si tak v nevyhnutnom prípade 
rasty pribudli napríklad za mestským cinto-dokáže sám privolať pomoc jednoduchým 
rínom či pri základnej škole, kde malú lúku stlačením SOS tlačidla na náramku, ktorý je 
s poľnými kvetmi už minulý rok zakladali vodotesný a funguje aj bez elektriny. 
žiaci. Dnes tu navyše dokončili aj osadenie Spojenie s operátorom dispečingu ASSR, 
tabúľ a ohradenia. Kto okolo nich prechá-ktorý zabezpečuje i lekársku konzultáciu 
dzal, isto dá za pravdu, že nebolo to len roz-pre klientov 24 hodín denne a 7 dní v 
hodnutie užitočné pre hmyz, ale aj estetic-týždni, je potom možné prakticky zo všet-
ké. A tak sa dnes môžeme kochať aj takým-kých miestností v domácnosti. Pre viac in-
to krásnym pohľadom. adresar luka formácií nás kontaktujte na tel. čísle 

(ra)+42133/285 27 14 alebo osobne na 

20 21
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okolie. Najmä v mestách a obciach je po-Polícia upozorňuje 
hyb kolobežkárov, ale aj cyklistov a chod-

na rešpektovanie cov v letnom období oveľa vyšší, dávajte 
preto pozor a snažte sa predvídať,“ pripo-kolobežkárov mína hovorkyňa Krajského riaditeľstva 

Jedna z májových sobôt sa do leopoldov- Policajného zboru v Trnave Zlatica 
skej kroniky zapíše čiernymi písmenami. V Antalová.
tento deň v meste horelo, železničiari za- (maju), foto krpz
znamenali mimoriadnu udalosť a zároveň Ďalšie ocenenie pre vyhasol život kolobežkára na križovatke 
Kukučínovej a Hviezdoslavovej ulice. Leopoldov - Ekočin 
Podľa informácií polície mal 40-ročný vo-

roka 2021 dič na aute Renault Megane ísť po vedľajšej 
Vďaka projektu budovania nového školské-ulici a pri prechádzaní cez križovatku nedal 
ho dvora získala naša základná škola 1. prednosť mužovi na elektrickej kolobežke, 
miesto v rámci súťaže Ekologický čin roka ktorý jazdil po hlavnej ceste. Nasledoval ná-
2021, ktorú pravidelne vyhlasuje Trnavský raz, po ktorom zostal vážne zranený 57-
samosprávny kraj. Ako sme už viac ráz in--ročný kolobežkár ležať na zemi. Privolaná 
formovali, nešlo totiž o bežnú rekonštruk-záchranná služba po dlhšom oživovaní zra-
ciu, ale s pomocou mesta aj o rozsiahle a neného muža urýchlene transportovala do 
svojpomocné úpravy starého školského par-trnavskej nemocnice. Tam, žiaľ, aj napriek 
ku na viacúčelovú ekologickú záhradu. Na obrovskej snahe lekárov, zraneniam po nie-
realizácii projektu sa zúčastňovali aj sami koľkých hodinách podľahol. Policajti vodi-
žiaci a budú sa zúčastňovať aj na jej udržia-ča podrobili dychovej skúške, ktorá alkohol 
vaní, pretože sa stala súčasťou ich výučbo-nepotvrdila. Policajná hliadka mužovi na 
vého priestoru, čomu zodpovedá aj názov mieste zadržala vodičský preukaz a ďalšiu 
projektu Školský park – miesto na oddych i jazdu mu zakázala. „Vodiči, pri každej jaz-
učenie. Na margo vyhodnotenia projektov de sa plne venujte vedeniu vozidla, rešpek-
„Je na nás všetkých, aby sme sa snažili viesť tujte dopravné značenie a všímajte si svoje 

spôsob života šetrnejší k prírode. Som rád, nadanie a úspechy sa začali prejavovať už v 
že v Trnavskom kraji býva množstvo obyva- leopoldovskom LTC, kde bol asi tri roky zve-
teľov, ktorým to nie je ľahostajné a záleží im rencom Martina Krajčoviča. Neskôr začal 
na tom, v akom stave odovzdáme naše oko- trénovať v trnavskom klube TC EMPIRE a po-
lie ďalším generáciám. Preto ma teší, že no- stupne víťazil alebo umiestňoval sa na po-
vé, zaujímavé, inšpirujúce a osožné projek- predných miestach na slovenských i zahra-
ty vznikajú aj v školách,“ uviedol na margo ničných turnajoch a zdolávať súperov na an-
vyhodnotenia 6. júna trnavský župan Jozef tuke sa mu darilo aj v ostatnom čase. 
Viskupič. Do župnej súťaže s názvom Pravda, je za tým veľa nákladného a sústre-
Ekologický čin roka sa prihlásilo 27 projek- deného úsilia a organizačnej i životnej dis-
tov z územia Trnavského samosprávneho ciplíny. Potešilo nás, že Samuel, naďalej re-
kraja. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – pr- prezentujúci klub TC EMPIRE, na konci má-
vá bola určená pre občianske združenia, ob- ja skončil na 2. mieste na Majstrovstvách 
ce a dobrovoľníkov, druhá pre školy. Je to Slovenska dorastencov v Žiline v dvojhre a 
ocenenie nielen pre školu, jej učiteľov a žia- spolu s Norbertom Marošíkom sa umiestnili 
kov, ale aj pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí na 1. mieste vo štvorhre, v ktorej hladko zví-
sa na tvorbe školského dvora podieľali. ťazili nad svojimi súpermi (6:1, 6:0). O ich 

(jh) úspechoch informovala aj oficiálna stránka 
Slovenského tenisového zväzu. Samuelovi Samuel Kyjaci – 2. 
blahoželáme k ďalšiemu výraznému úspe-
chu v jeho športovej kariére a želáme mno-najlepší slovenský 
ho ďalších. Sme radi, že v súčasnosti druhý 

tenisový dorastenec najlepší slovenský tenisový dorastenec vy-
Pred tromi rokmi sme o Leopoldovčanovi šiel práve z klubu LTC Leopoldov.
Samuelovi Kyjacim písali ako o jednej zo 
slovenských tenisových nádejí. Samuelovo (jh)
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Zálohová hystériaZálohová hystéria

Včera, dnes a zajtra (17)Včera, dnes a zajtra (17)

Na rohu našej ulice bol dlhé roky obchod s potravinami, ktorému sme hovorili „mlíčareň u 
Barečky“. Chodili sme tam pravidelne kupovať slaničky (rožok so slanou posýpkou), karlo-
varské rožky, nadrozmerné dubčekovské rožky, a keď som ešte nevedel poriadne rozprávať, 
i „kotutový tulec“ (kokosový šulec) za jednu korunu. Okrem iného stála vedľa pultu obrov-
ská hliníková kaďa na mlieko, z ktorej nám ho pani Bareková čapovala špeciálnou odmer-
kou s dlhým uchom do prinesenej kanvičky. Priznám sa, že mlieko nebol a nie je nápoj, kto-
rý by som v prostom stave mal rád, ale v podobe kakaa bol spolu s maslovou slaničkou a vý-
nimočne s drahším karlovarským rožkom pravidelnou a obľúbenou súčasťou mojich raňa-
jok. Neskôr kaďa z „mlíčarne“ zmizla a mlieko a mliečne výrobky sa predávali v sklene-
ných fľaškách uzavretých hrubším alobalovým vrchnáčikom, ktorý sa dal ľahko odstrániť 
dvomi prstami. Tak ako ostatné sklenené fľašky na rôzny tekutý tovar boli aj mliečne fľaše 
zálohované jednou korunou. Potom sa mlieko začalo predávať v igelitových vreckách (sa-
mozrejme, nezálohovaných), ktoré sa dali vložiť do špeciálnych a na to určených plasto-
vých držiakov, aby sa s nastrihnutým vreckom dalo lepšie manipulovať. A to spolu s plasto-
vými obalmi kozmetiky a iných komodít prakticky odštartovalo boom plastovej obalovej 
éry.
…do vlastného hniezda
Nekontrolovaný rozmach používania plastov nakoniec potvrdil obavy environmentalistov, 
že táto cesta vedie do záhuby. Že produkovanie plastového odpadu z jednorazových oba-
lov je škodlivé, sme si však aj tak uvedomili prineskoro. Jeho tony denne zaťažujú životné 
prostredie a rezíduá plastov sa už dostávajú aj do potravinového reťazca.
Žiaľ, treba priznať, že na pľundrovaní planéty sa najviac podieľa západná civilizácia a je trp-
ko úsmevné, ak nás o tom, ako sa máme správať, zrazu poučuje komunita, ktorá doteraz v 
mene neustáleho rastu všetko bezhlavo drancovala. Navyše, je arogantné, ak príslušníci tej-
to komunity kritizujú krajiny, ktoré doteraz vyciciavala, za klčovanie pralesov. Pritom tie 
krajiny kritizujú zrejme iba preto, lebo zistili, že tak budú mať málo vzduchu pre vlastné 
pľúca.
Precitáme. Aj v tom, že začíname vidieť, čo sme nevideli, a možno stále ani veľmi nechce-
me vidieť – teda, že nám vládnu tí najneschopnejší a najhlúpejší spomedzi nás.

Rok 2022 u nás naplno odštartoval éru zálohovania nápojových plastových a kovových oba-
lov, čo je podľa mňa ďalší výmysel chorých mozgov. Rovnako ako hranaté uhorky, úsporné 
žiarivky plnené jedovatými ortuťovými parami či nezmyselný zákaz spaľovacích motorov 
naplánovaný od roku 2035. A prečo to považujem za chorý výmysel až nezmysel? Nielen 
preto, že nielen z našej, ale z mnohých domácností od začiatku éry triedenia odpadu už ro-
ky neskončila nijaká plastová fľaša v zmesovom komunálnom odpade. Je totiž neobyčajne 
jednoduché pošliapať ju a vložiť do žltého vreca či nádob blízko domu, ktoré pravidelne vy-
váža na to určená organizácia. Za nezmysel to možno považovať preto, že okrem kompli-
kácií pri skladovaní plastových fliaš v domácnostiach je aj ekologický prospech v istom 
zmysle sporný.
Keď sme voľakedy platili ako zálohu za sklenenú fľašu korunu, aj poučené dieťa chápalo, že 
sklo ako ideálny, takmer nezničiteľný a prírode najmenej škodlivý materiál sa po použití 
umyje, dezinfikuje a fľaša či iný z neho vyrobený obal sa môže opäť naplniť. A hoci v súčas-
nosti sa takmer výhradne podporuje iba výroba, nie recyklácia, resp. opravy hotových vý-
robkov, teda aj sklených obalov (napríklad od zaváranín či medu), pokrokom je už to, že sa 
do výroby vracajú aspoň sklenené črepy. Tie však stačí hádzať do zelených zberných nádob 
tak, ako doteraz stačilo hádzať plastové fľaše do žltých.
Čo vyrieši odveká motivácia?
Pravda, nie všetci sme uvedomelí, nie všetci to robia, nie každá obec má financie na prí-
slušné zberové kontajnery, hoci by za triedenie odpadu mala isté úľavy. A tak sa vymyslela 
na človeka od vekov platiaca materiálna motivácia jednotlivcov. V prípade plastovej potopy 
sveta finančná. Ak človek nechce prísť o zálohu 15 eurocentov za jednu fľašu či plechovku, 
musí ťahať do obchodov nad 300 m2 hromady prázdnych plastových fliaš a niekedy dosť in-
tenzívne zápasiť s kŕmením stroja na ich zber a likvidáciu. Stroj fľašu v konečnom dôsledku 
prepichne a zlisuje podobne, ako to robíme my, čo separujeme odpad. „Ekozberateľ“ však 
musí dbať na to, aby obaly boli v dobrom stave a nechýbali im uzávery a vinety. Môže sa 
mu totiž stať, že automat ponúkanú fľašu z neznámych dôvodov odmietne a dezorientova-
ný zákazník si ju musí vziať naspäť domov. To urobí iba naozaj uvedomelý ochranca Zeme. 
Na zberače odmietnutých obalov naša neomylná legislatíva ako obyčajne nemyslela.
Pritom napriek niektorým nedofinancovaným samosprávam funguje v mnohých mestách a 
obciach sofistikovaný zber plastov všetkého druhu. Povinnosť vláčiť fľaše do obchodov sa 
preto dá vnímať ako niečo navyše. Niečo, čo zaťažuje zákazníkov, zamestnancov obcho-
dov a, paradoxne, môže zaťažovať aj životné prostredie. Okrem „bežných“ smetiarskych
áut, ktoré odvážajú nezálohovaný  a kovový odpad z na to určených kontajnerov, 
totiž nepochybne musia jazdiť ďalšie autá – so znehodnotenými zálohovanými fľašami a ple-
chovkami z obchodov...
Samozrejme, takáto, za environmentálnu zásterku schovaná rošáda evokuje, že zálohova-
cia mašinéria prospieva predovšetkým výrobcom „plastolikvidačných“ strojov a celému biz-
nisu organizácií okolo nich. Do akej miery prospieva životnému prostrediu a do akej skôr 
pridruženému biznisu, je otázne.
Absencia odvahy
Okrem plastových fliaš sme zamorení aj miliardami iných plastových obalov (a plastmi vše-
obecne), ale poukázať na to, že problémom nie sú plasty, ale ľudská a ľuďmi cielene  pod-
porovaná nenásytnosť, sa odvážia len tí, čo o ničom nerozhodujú.
Len jeden triviálny príklad: ak si človek potrebuje kúpiť povedzme tridsať dekagramov šun-
ky a vo svojom okolí nemá klasické mäsiarstvo so živým predavačom, ktorý by mu šunku 
narezal a zabalil do jediného, hoci aj igelitovou fóliou podlepeného papiera, musí si v sa-
moobsluhe kúpiť s tou šunkou aj tri plastové obaly… O téglikoch s jogurtmi (kedysi predá-

plastový
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plastový
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vanými vo vratných sklených fľaštičkách), vaničkách s tvarohom, ovocím či zeleninou, mä-
som, ktoré sa kedysi balili do papierových vreciek, prípadne mäso do tzv. mastného papie-
ra, ani nehovoriac. Lenže to by znamenalo viac zamestnancov v obchodoch, vyššie investí-
cie na ich mzdy a ďalšie nevyhnutné náležitosti… A to by najmä majiteľom obchodných re-
ťazcov znižovalo zisky. Zálohovanie je (aspoň na prvý pohľad) výhodnejšie. Pritom je asi 
autorom tohto opatrenia jasné, že mnohých, najmä solventnejších zákazníkov neprinúti 
ani 15 centov zálohy za jednu fľašu, aby narúšali svoj komfort. Sotva budú doma zhromaž-
ďovať neporušené prázdne fľaše a nosiť ich nazad do obchodov. A pri zvážení ďalších a ďal-
ších aspektov zálohovacieho kolotoča nám musí byť jasné, že on zamorenie plastmi nevy-
rieši. Jedinou výhodu zálohovania môže byť to, že PET fľaše a plechovky možno zmiznú z 
prírody. Dúfajme, že ich vyzbierajú obyvatelia s nízkymi alebo žiadnymi príjmami a zane-
sú ich do obchodu. V tejto súvislosti je namieste výzva znečisťovateľov prírody, aby  tento 
zálohovaný odpad odhadzovali mechanicky neporušený a aj s vrchnáčikom a neporuše-
nou vinetou…
P. S.
Dnes sme kráčali z leopoldovskej stanice a ja som si všimol dosť zásadnú zmenu. Bol ter-
mín zberu platového odpadu a žltých vriec spred vchodov domov podstatne ubudlo a v 
tých, čo zostali, PET fľaše takmer neboli. Na prvý pohľad úspech zálohovacej politiky a na 
druhý signál pre doterajších spracovateľov, že bez zálohovaných fliaš sa pre nich možno ne-
oplatí jazdiť nákladnými autami pre podstatne menej vyzbieraného plastového materiálu. 
Je to jednoducho biznis a doteraz v tejto oblasti, aspoň v našom meste, fungoval. Ostáva 
iba dúfať, že zvoz vyseparovaného nezálohovaného plastového odpadu nezakape…

Vojtech Moravčík

Stretlo sa 1760 rokov...

Darina Púšová

Na vysvetlenie – stretlo sa 22 osemdesiatnikov, ktorí sa tešili na čas strávený s bývalými 
spolužiakmi.
Bolo to tak dávno, keď sme navštevovali leopoldovskú základnú školu. Vtedy k nám chodi-
li aj žiaci z Maduníc, Žlkoviec, Ratkoviec a Červeníka. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 
17. 6. 2022, sa nás zišlo dosť – dvadsaťdva (symbolicky, ako posledné číslice roku 2022). 
Zaspomínali sme si na dávne časy v škole, na našich učiteľov – starých Leopoldovčanov. 
Spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami, sme si uctili minútou ticha. Prešlo veľa rokov. 
Prvý raz sme sa takto stretli po 42 rokoch od skončenia školy. Podarilo sa to vďaka niekto-
rým spolužiakom, ktorí nás neustále vyzývali na zorganizovanie stretávky. Určili sme si ter-

mín – 1. týždeň v mesiaci 
jún. A takto sa teraz stretáva-
me každý rok. Tento je jubi-
lejný, keďže sme osemde-
siatnici. Pekný vek, však? 
Ale prežívať ho nie je vždy 
také pekné. Preto sa potre-
bujeme navzájom podporiť, 
podeliť sa o radosti a zár-
mutky a s Božou pomocou 
vykročiť do ďalších dni, me-
siacov či rokov. Dovidenia o 
rok.

Pozvánka na oslavy 110. výroč ia futbalu v meste
Mestský telovýchovný klub pozýva všetkých svojich členov i priaznivcov na oslavy 
110. výročia založenia MTK v Leopoldove. Hoci program sa začne v sobotu 16. júla 
už o 10,30 h, pre širokú verejnosť sú určené popoludňajšie aktivity:
15,00 – 17,00 h futbalový zápas starí páni MTK Leopoldov – OFK Drahovce
17,00 – 18,00 h žrebovanie tomboly
18,00 – 24,00 h – večer v MTK a Spolkovej záhrade spojený s podávaním výročného 
guláša

(r)

Zomrel legendárny futbalista Duš an Kabát
Na športovej stránke sportnet.sme.sk sme sa dočítali smutnú správu: vo veku 77 rokov 
zomrel 19. mája bývalý československý futbalový reprezentant Dušan Kabát. 
Informoval o tom , kde hral dvanásť rokov. Za ten čas na-
stúpil v trnavskom drese na 34 zápasov v európskych pohárových súťažiach, čo sa 
žiadnemu futbalistovi Spartaka nepodarilo. Dokopy absolvoval v Trnave 285 štartov a 
strelil 38 gólov, sedem z nich v pohárovej Európe a žiaden hráč Trnavy v nej neodo-
hral viac zápasov. 
Kabát získal so Spartakom získal päť majstrovských titulov (1968, 1969, 1971, 1972, 
1973), stal sa víťazom Stredoeurópskeho pohára 1967, Československého pohára za 
roky 1967, 1971 a 1975 a Slovenského pohára 1971 a 1975. V reprezentačnom drese 
odohral 24 zápasov a strelil dva góly.
Profesionálnu hráčsku kariéru ukončil zo zdravotných dôvodov krátko po tridsiatke. 
Po rozvode s manželkou žil v Prahe. V posledných rokoch život prežíval v ťažkých so-
ciálnych podmienkach. 
Dušan kabát sa narodil 20. 8. 1944 v Seredi, no detstvo a svoje futbalové začiatky pre-
žil v Mestečku, kde sa jeho rodina presťahovala. Ako talent sa prejavil už v žiackom 
družstve Leopoldova, odkiaľ začal na tréningy dochádzať aj do Piešťan a Trnavy. 
Trénoval ho Anton Malatinský a prvý ligový zápas zohral už ako 17-ročný. 
Česť jeho pamiatke.

(ra)

klubový web Spartaka Trnava
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Penaltovým kráľ ovským párom sú 
manž elia Cehmajsterovci
Počas soboty 25. júna ožil Leopoldov futbalom aj napriek tomu, že súťaže mládeže aj mu-
žov sa skončili. Po úspešnom obnovení Penaltového kráľa uzrelo svetlo po dvoch rokoch 
pandémie aj jeho ďalšie pokračovanie. Organizátorom aj súťažiacim tentokrát počasie pria-
lo a cestu na leopoldovský štadión si našlo množstvo ľudí.
Súťaž v kopaní jedenástok má v Leopoldove dlhoročnú tradíciu a kedysi sa ho zúčastňovali 
aj známe osobnosti z okolia. Jedným z nich bol aj bývalý futbalista a tréner Miroslav 
Karhan, rodák zo susedného Šulekova, ktorý sa stal jedným zo súťažiacich a dokonca aj fi-
nalistov. 
Práve na túto tradíciu sa funkcionári MTK Leopoldov rozhodli po rokoch nadviazať a obno-
viť to, čo v klube spájalo futbalových fanúšikov, športovcov, amatérov, ale aj bežných oby-
vateľov mesta Leopoldov a širokého okolia.
Deň plný športu a zábavy sa začal kategóriou detí, ktorú sa aj kvôli veľkému počtu súťažia-
cich rozhodli organizátori rozdeliť na tri skupiny, a to deti do 9 rokov, od 9 do 12 rokov a 
od 13 do 15 rokov. Zaujímavý rozstrel priniesol Penaltový kráľ vo všetkých troch kategóri-
ách. Tie najmenšie deti prišli povzbudiť aj rodičia. Zábava sa pre ne nekončila ani vyhláse-
ním výsledkov, pretože sa mohli prihlásiť do pretekov cez prekážky, kde si pocvičili aj svoje 
športové zručnosti. Medzi ocenených sa dokonca prebojovalo aj jedno dievča.
Penaltový kráľ pokračoval kategóriou žien, ktorá nemala až také početné zastúpenie, na-
priek tomu priniesla zaujímavý boj o prvé dve miesta. Ženský rozstrel lákal aj veľa divákov, 
ktorých počet narástol aj s pribúdajúcimi súťažiacimi v kategórii mužov.
Deň vyvrcholil očakávanou kategóriou mužov, ktorí si mohli v prvom kole strely na bránu 
dokupovať, maximum bolo však päť možných pokusov. Medzi desiatkami súťažiacich sa

našli športovci aj amatéri, starší muži aj 
mladíci. Niektorým na postup do najlep-
šej desiatky nestačilo ani maximum dokú-
pených pokutových kopov, niektorým sta-
čil len jeden a prebojovali sa medzi naj-
lepších. Zastúpenie medzi ocenenými ma-
li hlavne futbalisti, prebojovali sa však me-
dzi nich aj nešportovci.
 Spomedzi domácich obsadil tretiu prieč-
ku Roman Kavuliak, boj o prvenstvo pri-
niesol veľmi napínavý rozstrel medzi 
L u k á š o m  R e h o m  a  A n d r e j o m  
Cehmajsterom, na ktorého sa napokon 
usmiala šťastena a okrem víťazstva si z 
Penaltového kráľa odnášal aj hlavnú cenu 
– bicykel, ktorý do súťaže venovalo Mesto 
Leopoldov. Po mužskej kategórii pokračo-
vala tombola o atraktívne ceny, na ktorú 
čakali viacerí súťažiaci, ale aj diváci. 
Ďalší úspešný ročník Penaltového kráľa je 
za nami a veľké poďakovanie patrí organi-
zátorom, vedeniu klubu MTK Lepoldov 
ako aj mestu Leopoldov, všetkým dobro-
voľníkom, ktorí celú sobotu pomáhali, a 
aj súťažiacim, že si našli cestu na štadión 
a tí šikovnejší a presnejší si z neho odná-
šali aj pekné ocenenie.

Výsledky: 
5. miesto: Adriana PoláčikováDeti do 9 rokov:
Kategória žien:1. miesto: Šimon Sekáč
1. miesto: Lucia Cehmajster2. miesto: Michal Kaiser
2. miesto: Martina Radošovská3. miesto: Tomáš Gula
3. miesto: Ingrid MalovcováDeti od 9  do 12 rokov:
4. miesto: Veronika Gatciová1. miesto: Jozef Vozárik
Kategória mužov:2. miesto: Dominik Kamenár
1. miesto: Andrej Cehmajster3. miesto: Leo Frič
2. miesto: Lukáš RehoDeti od 13 do 15 rokov:
3. miesto: Roman Kavuliak1. miesto: Matej Žažo
4. miesto: Branislav Krajčovič2. miesto: Jerguš Chlubna
5. miesto Adam Škoda3. miesto: Matúš Mosný
6. miesto: Stanislav Lukáčik4. miesto: Dávid Chmelan
7. miesto: Ľubomír NosálBeh cez prekážky – kategória detí:
8. miesto: Milan Golány1. miesto: Matej Žažo
9. miesto: Martin Nosál2. miesto: Matej Kováč
10. miesto: Tomáš Martinkovič3. miesto: Matej Haliak

4. miesto: Jeruš Chlubna

Hlavnú cenu od Mesta Leopoldov Andrejovi 
Cehmajsterovi odovzdal poslanec mestského 
zastupiteľstva a tajomník MTK Jozef Krilek.
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L u k á š o m  R e h o m  a  A n d r e j o m  
Cehmajsterom, na ktorého sa napokon 
usmiala šťastena a okrem víťazstva si z 
Penaltového kráľa odnášal aj hlavnú cenu 
– bicykel, ktorý do súťaže venovalo Mesto 
Leopoldov. Po mužskej kategórii pokračo-
vala tombola o atraktívne ceny, na ktorú 
čakali viacerí súťažiaci, ale aj diváci. 
Ďalší úspešný ročník Penaltového kráľa je 
za nami a veľké poďakovanie patrí organi-
zátorom, vedeniu klubu MTK Lepoldov 
ako aj mestu Leopoldov, všetkým dobro-
voľníkom, ktorí celú sobotu pomáhali, a 
aj súťažiacim, že si našli cestu na štadión 
a tí šikovnejší a presnejší si z neho odná-
šali aj pekné ocenenie.

Výsledky: 
5. miesto: Adriana PoláčikováDeti do 9 rokov:
Kategória žien:1. miesto: Šimon Sekáč
1. miesto: Lucia Cehmajster2. miesto: Michal Kaiser
2. miesto: Martina Radošovská3. miesto: Tomáš Gula
3. miesto: Ingrid MalovcováDeti od 9  do 12 rokov:
4. miesto: Veronika Gatciová1. miesto: Jozef Vozárik
Kategória mužov:2. miesto: Dominik Kamenár
1. miesto: Andrej Cehmajster3. miesto: Leo Frič
2. miesto: Lukáš RehoDeti od 13 do 15 rokov:
3. miesto: Roman Kavuliak1. miesto: Matej Žažo
4. miesto: Branislav Krajčovič2. miesto: Jerguš Chlubna
5. miesto Adam Škoda3. miesto: Matúš Mosný
6. miesto: Stanislav Lukáčik4. miesto: Dávid Chmelan
7. miesto: Ľubomír NosálBeh cez prekážky – kategória detí:
8. miesto: Milan Golány1. miesto: Matej Žažo
9. miesto: Martin Nosál2. miesto: Matej Kováč
10. miesto: Tomáš Martinkovič3. miesto: Matej Haliak

4. miesto: Jeruš Chlubna

Hlavnú cenu od Mesta Leopoldov Andrejovi 
Cehmajsterovi odovzdal poslanec mestského 
zastupiteľstva a tajomník MTK Jozef Krilek.
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ku a Drahovciam bol vidieť rozdiel v pohybe, rýchlosti a nasadení, ako aj v samotnom prí-
stupe k zápasom. V poslednom vystúpení proti Pečeňadom sme dokázali zvrátiť nepriazni-
vý vývoj a zvíťaziť. „S jarnou časťou môžem vyjadriť spokojnosť aj napriek neistému zotrva-
niu v súťaži na základe zaraďovania jednotlivých mužstiev do súťaží. Oproti jesennej časti 
sme získali o deväť bodov viac, prehrali sme o polovicu menej zápasov , strelili sme viac gó-
lov a takisto sme menej inkasovali. Chcel by som sa chalanom poďakovať za odvedenú prá-
cu v neľahkej a dlhej sezóne. Takisto za reprezentáciu klubu a mesta. Vďaka patrí aj vede-
niu MTK Leopoldov za prípravu podmienok pre mužstvo a všetkým ktorí prispeli k fungo-
vaniu klubu,“ zhodnotil okolnosti a situáciu mužstva hrajúci tréner Stanislav Piovarči. 
U19 starší dorast
V jarnej časti sezóny 2021/2022 dorastencov viedol Ivan Blaško a od novej sezóny na jeho 
trénerstvo nadviaže Juraj Pobjecký.
Zimnú prípravu na jarnú časť sezóny dorastenci začali 15. januára. Do prípravy sa zapojilo 
19 chlapcov, v priebehu sezóny pribudol ešte jeden. Ivan Blaško: „V zimnej príprave sme 

absolvovali 18 tréningových jednotiek a 4 prípravné zápasy, v nich sme 3 razy prehrali a 
raz remizovali. Majstrovské zápasy nedopadli dobre: 2 sme vyhrali, 2 remizovali a až 10 

ráz sme prehrali. Pod tieto výsledky sa v značnej miere podpísala slabá tréningová a zápa-
sová dochádzka, dlhšie zranenia niektorých základných hráčov a prístup niektorých chlap-
cov, ktorí sklamali nielen mňa, ale aj svojich spoluhráčov. Je to veľká škoda, lebo výbor 

Nad hodnotením jarnej č asti futbalovej súť až e
Napriek tomu, že v skorú jar karty v športovom a spoločenskom živote ešte rozdávala pan-
démia, postupne sa začalo s uvoľňovaním opatrení a život sa začal vracať do normálu aj na 
futbalových trávnikoch. V krátkom prehľade sa trénermi jednotlivých družstiev pozrieme na 
to, ako sa v jarnej časti futbalového ročníka 2021/2022 darilo jednotlivým družstvám MTK 
Leopoldov.
A – muži

Jarnej časti súťaže predchá-
dzala vydarená zimná prí-
prava A-mužstva, ktorej 
spestrením bolo trojdňové 
sústredenie v Čremošnom. 
Dobrým znamení bolo, že na-
priek pretrvávajúcej pandé-
mii mužstvo nemuselo zrušiť 
žiadny prípravný zápas ani 
prerušiť tréningový proces. 
Kvalitná príprava sa odrazila 
aj v úvode súťaže, kde sa 
nám podarilo vyhrať prvé tri 
zápasy, naši muži dokonca 
zdolali lídra súťaže na jeho 
ihrisku v Majcichove.
Aj v nasledujúcej časti súťaže 
podávali relatívne vyrovnané 

výkony a zbierali dôležité body. Prišli, samozrejme, aj zaváhania a to hlavne na domácej pô-
de. Zápas v Horných Orešanoch začal naše trápenie so zraneniami hráčov, pritom práve to-

to stretnutie bolo asi naše najlepšie v sezóne. Zranenia postupne na dlhší čas postavili mi-
mo zápasy hráčov ako Adamík, Chmúra, Tvrdý, Žemla a Ľuboš Švestka zápasil taktiež so 
zdravotnými problémami. Krajčovič a Binazet v jarnej časti ani nenastúpili do zápasov.
Posledných osem duelov ťahalo asi 11 – 12 hráčov, napriek tomu sa im darilo zvládať zápa-
sy a bodovať. Posledné tri súboje ich čakali na domácom ihrisku. Z pohľadu trénera 
Stanislava Piovarčiho sa v týchto zápasoch už prejavila únava a vyčerpanosť. Proti Červení-
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ku a Drahovciam bol vidieť rozdiel v pohybe, rýchlosti a nasadení, ako aj v samotnom prí-
stupe k zápasom. V poslednom vystúpení proti Pečeňadom sme dokázali zvrátiť nepriazni-
vý vývoj a zvíťaziť. „S jarnou časťou môžem vyjadriť spokojnosť aj napriek neistému zotrva-
niu v súťaži na základe zaraďovania jednotlivých mužstiev do súťaží. Oproti jesennej časti 
sme získali o deväť bodov viac, prehrali sme o polovicu menej zápasov , strelili sme viac gó-
lov a takisto sme menej inkasovali. Chcel by som sa chalanom poďakovať za odvedenú prá-
cu v neľahkej a dlhej sezóne. Takisto za reprezentáciu klubu a mesta. Vďaka patrí aj vede-
niu MTK Leopoldov za prípravu podmienok pre mužstvo a všetkým ktorí prispeli k fungo-
vaniu klubu,“ zhodnotil okolnosti a situáciu mužstva hrajúci tréner Stanislav Piovarči. 
U19 starší dorast
V jarnej časti sezóny 2021/2022 dorastencov viedol Ivan Blaško a od novej sezóny na jeho 
trénerstvo nadviaže Juraj Pobjecký.
Zimnú prípravu na jarnú časť sezóny dorastenci začali 15. januára. Do prípravy sa zapojilo 
19 chlapcov, v priebehu sezóny pribudol ešte jeden. Ivan Blaško: „V zimnej príprave sme 

absolvovali 18 tréningových jednotiek a 4 prípravné zápasy, v nich sme 3 razy prehrali a 
raz remizovali. Majstrovské zápasy nedopadli dobre: 2 sme vyhrali, 2 remizovali a až 10 

ráz sme prehrali. Pod tieto výsledky sa v značnej miere podpísala slabá tréningová a zápa-
sová dochádzka, dlhšie zranenia niektorých základných hráčov a prístup niektorých chlap-
cov, ktorí sklamali nielen mňa, ale aj svojich spoluhráčov. Je to veľká škoda, lebo výbor 

Nad hodnotením jarnej č asti futbalovej súť až e
Napriek tomu, že v skorú jar karty v športovom a spoločenskom živote ešte rozdávala pan-
démia, postupne sa začalo s uvoľňovaním opatrení a život sa začal vracať do normálu aj na 
futbalových trávnikoch. V krátkom prehľade sa trénermi jednotlivých družstiev pozrieme na 
to, ako sa v jarnej časti futbalového ročníka 2021/2022 darilo jednotlivým družstvám MTK 
Leopoldov.
A – muži

Jarnej časti súťaže predchá-
dzala vydarená zimná prí-
prava A-mužstva, ktorej 
spestrením bolo trojdňové 
sústredenie v Čremošnom. 
Dobrým znamení bolo, že na-
priek pretrvávajúcej pandé-
mii mužstvo nemuselo zrušiť 
žiadny prípravný zápas ani 
prerušiť tréningový proces. 
Kvalitná príprava sa odrazila 
aj v úvode súťaže, kde sa 
nám podarilo vyhrať prvé tri 
zápasy, naši muži dokonca 
zdolali lídra súťaže na jeho 
ihrisku v Majcichove.
Aj v nasledujúcej časti súťaže 
podávali relatívne vyrovnané 

výkony a zbierali dôležité body. Prišli, samozrejme, aj zaváhania a to hlavne na domácej pô-
de. Zápas v Horných Orešanoch začal naše trápenie so zraneniami hráčov, pritom práve to-

to stretnutie bolo asi naše najlepšie v sezóne. Zranenia postupne na dlhší čas postavili mi-
mo zápasy hráčov ako Adamík, Chmúra, Tvrdý, Žemla a Ľuboš Švestka zápasil taktiež so 
zdravotnými problémami. Krajčovič a Binazet v jarnej časti ani nenastúpili do zápasov.
Posledných osem duelov ťahalo asi 11 – 12 hráčov, napriek tomu sa im darilo zvládať zápa-
sy a bodovať. Posledné tri súboje ich čakali na domácom ihrisku. Z pohľadu trénera 
Stanislava Piovarčiho sa v týchto zápasoch už prejavila únava a vyčerpanosť. Proti Červení-
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ku a chalani sa veľmi snažili. Stále sme pracovali na hernej činnosti jednotlivca v samot-
nom zápase a takisto aj na herných kombináciách. V zápasoch bolo cítiť radosť z hry a zá-
pal pre ňu. Hrali sme odvážne, aj keď naši súperi boli veľmi dobrí. V budúcej sezóne pre-
chádzame na veľké ihrisko, keďže kategórie do U13 vrátane hrávajú na menšom ihrisku, do 
U15 (starší žiaci).“
Perspektíva napredovania leopoldovského futbalu sa ukazuje aj v nižších ročníkoch, kde je 
medzi chlapcami veľký záujem o futbal. Pravidelne a počas celej sezóny sa do tréningov za-
pájalo až 31 hráčov. Obe najmladšie kategórie trénuje Ivan Hegeduš.
U9 Prípravka
„V ročníku 2021/2022 sme odohrali 14 zápasov, z toho 10 zápasov sme vyhrali, 1 remízo-
vali a 3 prehrali. Trénovali sme 2 razy do týždňa, počas zimnej prípravy len raz do týždňa a 
kvôli spadnutej nafukovacej hale sme tréningy museli presunúť do Červeníka. Skončili sme 
na 3. mieste so skóre 99:30. Najlepším strelcom sa stal Ryan Nemec, ktorý nastrieľal 44 gó-
lov.“

MTK Leopoldov pripravil veľmi dobré podmienky na fungovanie dorasteneckého družstva a 
pre všetky vekové kategórie, za čo sa chcem poďakovať.“
Tu pokladá tréner I. Blaško svoju šesťročnú misiu s dorastencami za uzavretú: „Pevne verím 
že dorastenecké družstvo bude pokračovať ďalej a úspešnejšie pod vedením nového tréne-
ra. Klubu MTK Leopoldov v tejto ťažkej práci prajem veľa úspechov v ďalších sezónach a ve-
ľa šťastia pri výchove mladých hráčov, ktorí sa perspektívne aj uplatnia v mužskej kategó-
rii.“
U13 Mladší žiaci

Aktuálnu sezónu zhodnotil tréner mladších žiakov Richard Slovák: „Veľmi dobre hodnotím 
prístup hráčov k tréningovým povinnostiam, dochádzke, správaniu sa v tréningovom proce-
se a samotnú snahu chalanov na tréningoch. Majstrovské zápasy takisto prebiehali v poriad-
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ku a chalani sa veľmi snažili. Stále sme pracovali na hernej činnosti jednotlivca v samot-
nom zápase a takisto aj na herných kombináciách. V zápasoch bolo cítiť radosť z hry a zá-
pal pre ňu. Hrali sme odvážne, aj keď naši súperi boli veľmi dobrí. V budúcej sezóne pre-
chádzame na veľké ihrisko, keďže kategórie do U13 vrátane hrávajú na menšom ihrisku, do 
U15 (starší žiaci).“
Perspektíva napredovania leopoldovského futbalu sa ukazuje aj v nižších ročníkoch, kde je 
medzi chlapcami veľký záujem o futbal. Pravidelne a počas celej sezóny sa do tréningov za-
pájalo až 31 hráčov. Obe najmladšie kategórie trénuje Ivan Hegeduš.
U9 Prípravka
„V ročníku 2021/2022 sme odohrali 14 zápasov, z toho 10 zápasov sme vyhrali, 1 remízo-
vali a 3 prehrali. Trénovali sme 2 razy do týždňa, počas zimnej prípravy len raz do týždňa a 
kvôli spadnutej nafukovacej hale sme tréningy museli presunúť do Červeníka. Skončili sme 
na 3. mieste so skóre 99:30. Najlepším strelcom sa stal Ryan Nemec, ktorý nastrieľal 44 gó-
lov.“

MTK Leopoldov pripravil veľmi dobré podmienky na fungovanie dorasteneckého družstva a 
pre všetky vekové kategórie, za čo sa chcem poďakovať.“
Tu pokladá tréner I. Blaško svoju šesťročnú misiu s dorastencami za uzavretú: „Pevne verím 
že dorastenecké družstvo bude pokračovať ďalej a úspešnejšie pod vedením nového tréne-
ra. Klubu MTK Leopoldov v tejto ťažkej práci prajem veľa úspechov v ďalších sezónach a ve-
ľa šťastia pri výchove mladých hráčov, ktorí sa perspektívne aj uplatnia v mužskej kategó-
rii.“
U13 Mladší žiaci

Aktuálnu sezónu zhodnotil tréner mladších žiakov Richard Slovák: „Veľmi dobre hodnotím 
prístup hráčov k tréningovým povinnostiam, dochádzke, správaniu sa v tréningovom proce-
se a samotnú snahu chalanov na tréningoch. Majstrovské zápasy takisto prebiehali v poriad-
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Š achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Gorazd Kollárik
Čierny: Viliam Jančička
Turnaj: Medzinárodné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov (mužov a žien)  
Miesto: Piešťany 11. 7. 2021 (2. kolo)
Otvorenie: Sicílska obrana (B32)

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 J:d4 5.D:d4 
d6 6.Sb5+ (6.Jc3 Jf6 7.Sb5+ Sd7 8.0-0 S:b5 
9.J:b5 a6 10.Jc3 g6 11.Jd5 Sg7 12.Sg5 0-0 
13.S:f6 e:f6 14.Db4 Ve8 15.D:b7 a5 16.Vab1 
Vb8 17.Dc6 Dc8 18.D:d6 D:c2 19.J:f6+ S:f6 
20.D:f6 D:e4 +/=) 6. - Sd7 7.S:d7+ D:d7 8.0-
0 e6 9.Sg5 (Čierny môže hrať aj bez rošády: 
9.Jc3 Jf6 10.Sg5 Se7 11.Vfd1 a6 12.S:f6 g:f6 
13.Vd3 Dc6 14.Vh3 h5 15.Vd1 Vc8 16.Vd2 
Dc4 17.Db6 Dc6 18.Da7 h4 19.Dd4 Dc5 
20.D:c5 V:c5 =) 9. - f6?! [9. - h6 10.Sh4 Je7 
11.Vd1 (11.S:e7?! D:e7 12.Da4+ Dd7 
13.D:d7+ K:d7 14.Vd1 Vc8 15.c3 Se7 16.Jd2 
Vc5 17.Jb3 Vc6 18.g3 h5 19.Vd2 h4 20.Vad1 
h:g3 =) 11. - Jc6 12.Dd2 a6 13.Sg3 Vd8 
14.c4 Se7 15.Jc3 Dc7 16.b3 0-0 17.Sf4 Je5 
18.f3 f5 19.Sg3 Dc5+ 20.Kh1 Jg6 +/=] 10.Sh4 Jh6 11.Sg3 Jf7 12.Vd1 Se7 13.Jc3 a6 14.Vd3 
0-0 15.Vad1 Vfd8 16.Kh1?! (16.Ja4! e5 17.Db4 d5 18.Db3 Db5 19.V:d5 V:d5 20.V:d5 D:b3 
21.a:b3 b5 22.Jb6 Vb8 23.Jd7 Vc8 24.c3 Jg5 25.f3 Je6 26.Sf2 Kf7 27.Kf1 g6 28.Jb6 Vd8 
29.V:d8 +/-) 16. - Dc6?! (16. - Vac8! 17.f4 b5 18.V3d2 Ve8 19.f5 e:f5 20.e:f5 D:f5 21.Db6 
Sf8 22.D:a6 b4 23.Jd5 V:c2 24.h3 Dg6 25.Kh2 Je5 26.Db5 Jg4+ 27.h:g4 Dh6+ 28.Kg1 V:d2 
29.V:d2 D:d2 30.J:f6+ g:f6 31.D:e8 Dd1+ 32.Kh2 D:g4 33.a3 b:a3 34.b:a3 Dg6 35.De6+ 
Df7 =) 17.f4 b5 18.a3 Dc5 19.Sf2 (19.f5 e:f5 20.Jd5 Sf8 21.D:c5 d:c5 22.e:f5 Vac8 23.V3d2 
c4 24.c3 Vc6 25.J:f6+ V:f6 26.V:d8 J:d8 27.V:d8 V:f5 28.Kg1 Kf7 29.Sd6 S:d6 30.V:d6 a5 =) 
19. - D:d4 20.S:d4 Vab8 21.Kg1 Vb7 22.Kf2 Vc8 23.V1d2 Vc6 24.Ja2 (Pozri diagram!) a5?! 
(24. - e5! 25.Vc3 V:c3 26.S:c3 e:f4 27.Kf3 g5 28.Jb4 Je5+ 29.S:e5 d:e5 30.J:a6 h5 31.h3 Kf7 
32.Vd5 Sf8 33.c3 Se7 34.Ke2 g4 35.Jc5 S:c5 36.V:c5 g:h3 37.g:h3 h4 38.Kf3 Ke6 39.Vc6+ 
Ke7 40.Ke2 Vb8 =) 25.Vc3 Vbc7?! (25. - V:c3! 26.S:c3! Sd8 27.g3 Sb6+ 28.Sd4 Sc5 29.Ke3 
Vc7 30.S:c5 d:c5 31.Jc3 b4 32.Jb5 Vb7 33.a4 Kf8 34.Jd6 Vc7 35.Jc4 Va7 36.f5 e:f5 37.Vd5 
f:e4 38.V:c5 Ke7 39.K:e4 Jd6+ 40.Kd5 +/=; 26.J:c3?! b4 27.a:b4 a:b4 28.Je2 Jh6 29.K:f3 f5 
30.e:f5 J:f5 31.g4 Jh4+ 32.Kf2 Jg6 33.Se3 Vc7 34.g5 e5 35.Kg3 e:f4+ =) 26.Vdd3?! (26.S-
b6!? b4 27.V:c6 V:c6 28.S:a5 b:a3 29.b:a3 g5 30.g3 g:f4 31.g:f4 Jh6 32.Jc3 f5 33.Sb4 Kf7 
34.Ke2 f:e4 35.J:e4 d5 36.Jf2 +/=) 26. - V:c3?! 27.V:c3 V:c3 28.S:c3 (28.J:c3 b4 29.a:b4 
a:b4 30.Jb5 g6 31.Jc7 Jd8 32.f5 e:f5 33.Jd5 Kf7 34.e:f5 Jc6 35.f:g6+ h:g6 =) 28. - a4 (28. - 
Sd8 29.Sd2 Sb6+ 30.Se3 S:e3+ 31.K:e3 Jh6 32.h3 f5 33.Jc3 f:e4 34.K:e4 b4 35.a:b4 a:b4 
36.Jb5 Jf7 37.Kd4 Kf8 38.Kc4 Ke7 39.Jd4 Kd7 40.K:b4 g5 41.g3 h5 42.Je2 Kc6 43.Kc4 e5 
44.f:e5 d:e5 45.Jc3 Jd6+  +-) 29.Sb4 Kf8?! (29. - f5 30.Jc3 Sf6 31.J:b5 S:b2 32.e:f5 e:f5 
33.Ke2 d5 34.Jc7 d4 35.Je6 +/-) 30.Jc3 1:0

Oznamy
Premiestnené kontajnery. Upozorňujeme občanov, že mesto nechalo premiestniť 
1100-litrové kontajnery, ktoré boli umiestnené vedľa mestského úradu. Kontajnery na 
plast, sklo a kovy sa teraz nachádzajú na stojisku na Gojdičovej ulici a ďalšie kontaj-
nery na plast, sklo a kovy boli presunuté na Hollého ulicu za predajňu Terno.

Kalendár zberu odpadov.
Kalendár vývozu odpadu dostanú občania do domácností. Aj v druhom polroku platí, 
že komunálny odpad sa vyváža každý párny týždeň v stredu a vo štvrtok. Papier sa bu-
de zbierať vždy v piatok v termínoch 8. júla, 19. augusta, 30. septembra, 11. novembra 
a 23. decembra. PET fľaše a plasty sa budú odvážať vždy v pondelok v termínoch
4. júl, 1. august, 29. august, 26. september, 24. október, 21. november a 19. december. 
Tetrapaky, sklo a kovy sa budú vyvážať vždy v piatok, a to 29. júla, 9. septembra, 21. 
októbra a 2. decembra. Použitý kuchynský olej sa bude zbierať 29. júla, 30. septembra 
a 2. decembra. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od bytových domov sa až do 
novembra bude zbierať najmenej 2 razy do týždňa a od novembra do februára raz za 
týždeň.

(ra)

Do súť až ného roč níka 2022/2023
MTK nasadí š tyri tímy

Do súťažného ročníka leopoldovský MTK prihlásil štyri tímy do piatich súťaží, z toho 
dospelých až do dvoch súťaží. Práve v družstve mužov sa vyskytlo ku koncu sezóny zopár 
zranení, tie by však mali byť doliečené do začiatku nového ročníka. Tréner neavizuje tak-
mer žiadne odchody, takže pokiaľ budú hráči zdraví, určite budú podávať kvalitné výkony 
zo začiatku jarnej časti ostatného ročníka. Dospelí budú súťažne hrať v Bestrent cupe (Po-
hár ObFZ Trnava), ktorý sa začne práve počas leopoldovských hodov. Súpera zatiaľ nepo-
známe. 
Starší dorast (U19) VI. liga-Dorast-U-19-sk.B-ObFZ TT – družstvo povedie nový tréner, kto-
rému prajeme veľa šťastia.
Starší žiaci (U15) V. liga-MZ-U-15-sk.A-ObFZ TT – mladší žiaci z ostatných ročníkov sa po-
súvajú do kategórie starších žiakov, kde si musia zvyknúť na „veľké“ ihrisko.
Prípravka (U11) Prípravka-U011-sk.B-ObFZ TT – aj naša prípravka sa posúva o kategóriu 
vyššie (deti do 11 rokov).
MTK registruje stále veľký záujem aj najmladších chlapcov, preto plánuje tréningový pro-
ces spestrovať priateľskými zápasmi s ich rovesníkmi.

(ra)

U7 Predprípravka
Aj predprípravkári trénovali 2 razy do týždňa, avšak zatiaľ bez zápasov, v zime trénovali 
len raz do týždňa v Červeníku.

Pripravili J. Hladký a MTK.
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Š achová partia pre zábavu i pouč enie
Biely: Gorazd Kollárik
Čierny: Viliam Jančička
Turnaj: Medzinárodné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov (mužov a žien)  
Miesto: Piešťany 11. 7. 2021 (2. kolo)
Otvorenie: Sicílska obrana (B32)

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 J:d4 5.D:d4 
d6 6.Sb5+ (6.Jc3 Jf6 7.Sb5+ Sd7 8.0-0 S:b5 
9.J:b5 a6 10.Jc3 g6 11.Jd5 Sg7 12.Sg5 0-0 
13.S:f6 e:f6 14.Db4 Ve8 15.D:b7 a5 16.Vab1 
Vb8 17.Dc6 Dc8 18.D:d6 D:c2 19.J:f6+ S:f6 
20.D:f6 D:e4 +/=) 6. - Sd7 7.S:d7+ D:d7 8.0-
0 e6 9.Sg5 (Čierny môže hrať aj bez rošády: 
9.Jc3 Jf6 10.Sg5 Se7 11.Vfd1 a6 12.S:f6 g:f6 
13.Vd3 Dc6 14.Vh3 h5 15.Vd1 Vc8 16.Vd2 
Dc4 17.Db6 Dc6 18.Da7 h4 19.Dd4 Dc5 
20.D:c5 V:c5 =) 9. - f6?! [9. - h6 10.Sh4 Je7 
11.Vd1 (11.S:e7?! D:e7 12.Da4+ Dd7 
13.D:d7+ K:d7 14.Vd1 Vc8 15.c3 Se7 16.Jd2 
Vc5 17.Jb3 Vc6 18.g3 h5 19.Vd2 h4 20.Vad1 
h:g3 =) 11. - Jc6 12.Dd2 a6 13.Sg3 Vd8 
14.c4 Se7 15.Jc3 Dc7 16.b3 0-0 17.Sf4 Je5 
18.f3 f5 19.Sg3 Dc5+ 20.Kh1 Jg6 +/=] 10.Sh4 Jh6 11.Sg3 Jf7 12.Vd1 Se7 13.Jc3 a6 14.Vd3 
0-0 15.Vad1 Vfd8 16.Kh1?! (16.Ja4! e5 17.Db4 d5 18.Db3 Db5 19.V:d5 V:d5 20.V:d5 D:b3 
21.a:b3 b5 22.Jb6 Vb8 23.Jd7 Vc8 24.c3 Jg5 25.f3 Je6 26.Sf2 Kf7 27.Kf1 g6 28.Jb6 Vd8 
29.V:d8 +/-) 16. - Dc6?! (16. - Vac8! 17.f4 b5 18.V3d2 Ve8 19.f5 e:f5 20.e:f5 D:f5 21.Db6 
Sf8 22.D:a6 b4 23.Jd5 V:c2 24.h3 Dg6 25.Kh2 Je5 26.Db5 Jg4+ 27.h:g4 Dh6+ 28.Kg1 V:d2 
29.V:d2 D:d2 30.J:f6+ g:f6 31.D:e8 Dd1+ 32.Kh2 D:g4 33.a3 b:a3 34.b:a3 Dg6 35.De6+ 
Df7 =) 17.f4 b5 18.a3 Dc5 19.Sf2 (19.f5 e:f5 20.Jd5 Sf8 21.D:c5 d:c5 22.e:f5 Vac8 23.V3d2 
c4 24.c3 Vc6 25.J:f6+ V:f6 26.V:d8 J:d8 27.V:d8 V:f5 28.Kg1 Kf7 29.Sd6 S:d6 30.V:d6 a5 =) 
19. - D:d4 20.S:d4 Vab8 21.Kg1 Vb7 22.Kf2 Vc8 23.V1d2 Vc6 24.Ja2 (Pozri diagram!) a5?! 
(24. - e5! 25.Vc3 V:c3 26.S:c3 e:f4 27.Kf3 g5 28.Jb4 Je5+ 29.S:e5 d:e5 30.J:a6 h5 31.h3 Kf7 
32.Vd5 Sf8 33.c3 Se7 34.Ke2 g4 35.Jc5 S:c5 36.V:c5 g:h3 37.g:h3 h4 38.Kf3 Ke6 39.Vc6+ 
Ke7 40.Ke2 Vb8 =) 25.Vc3 Vbc7?! (25. - V:c3! 26.S:c3! Sd8 27.g3 Sb6+ 28.Sd4 Sc5 29.Ke3 
Vc7 30.S:c5 d:c5 31.Jc3 b4 32.Jb5 Vb7 33.a4 Kf8 34.Jd6 Vc7 35.Jc4 Va7 36.f5 e:f5 37.Vd5 
f:e4 38.V:c5 Ke7 39.K:e4 Jd6+ 40.Kd5 +/=; 26.J:c3?! b4 27.a:b4 a:b4 28.Je2 Jh6 29.K:f3 f5 
30.e:f5 J:f5 31.g4 Jh4+ 32.Kf2 Jg6 33.Se3 Vc7 34.g5 e5 35.Kg3 e:f4+ =) 26.Vdd3?! (26.S-
b6!? b4 27.V:c6 V:c6 28.S:a5 b:a3 29.b:a3 g5 30.g3 g:f4 31.g:f4 Jh6 32.Jc3 f5 33.Sb4 Kf7 
34.Ke2 f:e4 35.J:e4 d5 36.Jf2 +/=) 26. - V:c3?! 27.V:c3 V:c3 28.S:c3 (28.J:c3 b4 29.a:b4 
a:b4 30.Jb5 g6 31.Jc7 Jd8 32.f5 e:f5 33.Jd5 Kf7 34.e:f5 Jc6 35.f:g6+ h:g6 =) 28. - a4 (28. - 
Sd8 29.Sd2 Sb6+ 30.Se3 S:e3+ 31.K:e3 Jh6 32.h3 f5 33.Jc3 f:e4 34.K:e4 b4 35.a:b4 a:b4 
36.Jb5 Jf7 37.Kd4 Kf8 38.Kc4 Ke7 39.Jd4 Kd7 40.K:b4 g5 41.g3 h5 42.Je2 Kc6 43.Kc4 e5 
44.f:e5 d:e5 45.Jc3 Jd6+  +-) 29.Sb4 Kf8?! (29. - f5 30.Jc3 Sf6 31.J:b5 S:b2 32.e:f5 e:f5 
33.Ke2 d5 34.Jc7 d4 35.Je6 +/-) 30.Jc3 1:0

Oznamy
Premiestnené kontajnery. Upozorňujeme občanov, že mesto nechalo premiestniť 
1100-litrové kontajnery, ktoré boli umiestnené vedľa mestského úradu. Kontajnery na 
plast, sklo a kovy sa teraz nachádzajú na stojisku na Gojdičovej ulici a ďalšie kontaj-
nery na plast, sklo a kovy boli presunuté na Hollého ulicu za predajňu Terno.

Kalendár zberu odpadov.
Kalendár vývozu odpadu dostanú občania do domácností. Aj v druhom polroku platí, 
že komunálny odpad sa vyváža každý párny týždeň v stredu a vo štvrtok. Papier sa bu-
de zbierať vždy v piatok v termínoch 8. júla, 19. augusta, 30. septembra, 11. novembra 
a 23. decembra. PET fľaše a plasty sa budú odvážať vždy v pondelok v termínoch
4. júl, 1. august, 29. august, 26. september, 24. október, 21. november a 19. december. 
Tetrapaky, sklo a kovy sa budú vyvážať vždy v piatok, a to 29. júla, 9. septembra, 21. 
októbra a 2. decembra. Použitý kuchynský olej sa bude zbierať 29. júla, 30. septembra 
a 2. decembra. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od bytových domov sa až do 
novembra bude zbierať najmenej 2 razy do týždňa a od novembra do februára raz za 
týždeň.

(ra)

Do súť až ného roč níka 2022/2023
MTK nasadí š tyri tímy

Do súťažného ročníka leopoldovský MTK prihlásil štyri tímy do piatich súťaží, z toho 
dospelých až do dvoch súťaží. Práve v družstve mužov sa vyskytlo ku koncu sezóny zopár 
zranení, tie by však mali byť doliečené do začiatku nového ročníka. Tréner neavizuje tak-
mer žiadne odchody, takže pokiaľ budú hráči zdraví, určite budú podávať kvalitné výkony 
zo začiatku jarnej časti ostatného ročníka. Dospelí budú súťažne hrať v Bestrent cupe (Po-
hár ObFZ Trnava), ktorý sa začne práve počas leopoldovských hodov. Súpera zatiaľ nepo-
známe. 
Starší dorast (U19) VI. liga-Dorast-U-19-sk.B-ObFZ TT – družstvo povedie nový tréner, kto-
rému prajeme veľa šťastia.
Starší žiaci (U15) V. liga-MZ-U-15-sk.A-ObFZ TT – mladší žiaci z ostatných ročníkov sa po-
súvajú do kategórie starších žiakov, kde si musia zvyknúť na „veľké“ ihrisko.
Prípravka (U11) Prípravka-U011-sk.B-ObFZ TT – aj naša prípravka sa posúva o kategóriu 
vyššie (deti do 11 rokov).
MTK registruje stále veľký záujem aj najmladších chlapcov, preto plánuje tréningový pro-
ces spestrovať priateľskými zápasmi s ich rovesníkmi.

(ra)

U7 Predprípravka
Aj predprípravkári trénovali 2 razy do týždňa, avšak zatiaľ bez zápasov, v zime trénovali 
len raz do týždňa v Červeníku.

Pripravili J. Hladký a MTK.
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Skladba č. 63
Jozef Havran

TT-233 Superproblem 2019

Mat 3. ťahom (11 - 11)

a Šport Bratislava 1989) vrátane niekoľkých 
skladieb, ktorých počty sa však odvtedy 
značne zmenili. 
V skladbe zobrazenej na diagrame biely 
začne a dá mat najneskôr 3. ťahom! Pri rie-
šení si treba všimnúť zdanlivé hry: 1. - Vb5 
2.Ve5 hr. 3.V:b5, Dc2 mat, 1. - Vb6 2.Ve6 
hr. 3.V:b6, Dc2 mat, 1. - Vb8 2.Ve8 hr. 
3.V:b8, Dc2 mat a dať pozor na zvodnosť 
1.Dh8?
Riešenie trojťažky pošlite na e-adresu: caso-
pis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v 
Leopoldove do 12. 8. 2022 Jeden vyžrebo-
vaný riešiteľ bude finančne odmenený. Ako 
výherca za správne vyriešenie skladby č. 62 
bol vyžrebovaný Ivan Garaj z Bratislavy. 
Blahoželáme!
Riešenie skladby č. 62 (Kozinka): Tematické 
pokusy 1.Sg5? Kg4!, 1.Vg5+? Kh4! Riešenie 
1.Vg7! hrozí 2.J:g3+ Kh6 3.Jf5+ Kh5 4.Vg5 
mat, 1. - Se6 2.Sg5 Kg4 3.Jf6+ Kf5 4.e4 mat, 
1. - Kh6 2.Vg5 Kh7 3.Sg7 Kg8 4.Jf6 mat.

Z bohatej kompozičnej tvorby len v notácii uvádzame Jozefovu sedemťažku uverejnenú 
v Šachovom umení r. 1975, kde získala II. cenu: Biely - Kg7 Va4 Se8 Sg3 Jf7 Pf3 g2 g4 
(8), čierny - Ke6 Va1 Sc5 Sd3 Jb7 Pa7 b2 d4 d5 e3 e4 e7 h6 (13). Výzva: Biely začne a dá 
mat najneskôr 7. ťahom! Riešenie: Tematický pokus: 1.f4? hrozí 2.f5 mat, 1. - Vf1!, rieši 
1.Je5! (hrozí 2.Jg6, Jd7) 1. - Kd6 2.Jc4+ Ke6 3.Va6+ V:a6 4.Je5 Kd6 5.Jf7+ Ke6 6.f4 Jd6 
7.Jd8 mat. Logická mnohoťažka s prípravným odlákaním Va1 od f1.
Jozef Havran - Vladimír Hefka
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Se2 0-0 6.Jf3 (6.Sg5 Ja6 7.f4 c6 8.Jf3 Jc7 9.Dd2 d5 
10.S:f6 e:f6 11.0-0 d:e4 12.J:e4 Sg4 13.Vad1 De7 14.Jf2 S:f3 15.S:f3 f5 Jakovič vs. 
Smirin, Mníchov 1993) 6. - e5 7.d5 (7.Se3 h6 8.0-0 Jg4 9.Sc1 Jc6 10.d5 Je7 11.Je1 f5 
12.S:g4 f:g4 13.Jc2 g5 14.Je3 Vf4 15.f3 g:f3 16.V:f3 Df8 Gschnitzer vs. Nunn, Nemecko 
1990; 7.d:e5 d:e5 8.D:d8 V:d8 9.Sg5 c6 10.Je5 Ve8 11.0-0-0 Ja6 12.Vd6 Ve5 13.S:f6 
S:f6 14.V:f6 Jc5 15.Vd6 Je4 Taľ vs. Smirin, ZSSR 1990; 7.0-0 c6 8.d5 c5 9.Je1 a6 10.Se3 
Je8 11.Jd3 f5 12.f3 f4 13.Sf2 g5 14.b4 b6 15.b:c5 b:c5 Gligorič vs. Geller, TK 
Neuhausen-Zurych 1953) 7. - a5 (7. - Ja6 8.Sg5 h6 9.Sh4 g5 10.Sg3 Jh5 11.h4 Jf4 
12.h:g5 h:g5 13.Kf1 f5 14.S:f4 e:f4 15.Jd4 Df6 Henkin vs. Jurtaev, Podoľsk 1989; 7. - 
Jbd7 8.0-0 Jc5 9.Dc2 a5 10.Sg5 h6 11.Se3 b6 12.Jd2 Jh7 13.b3 f4 15.Sf2 g5 Naumkin vs. 
Glejzerov, ZSSR 1986) 8.Sg5 (8.Se3 Ja6 9.Jd2 Sd7 10.0-0 Je8 11.Vc1 f5 12.e:f5 g:f5 13.f4 
c5 14.d:c6 b:c6 15.Kh1 Jac7 16.f:e5 d:e5 Gavrikov vs. Gallagher, Bern 1990) 8. - h6 
9.Sh4 g5 (9. - Ja6 10.Jd2 De8 11.0-0 Jh7 12.a3 Sd7 13.b3 h5 14.f3 Sh6 15.Vb1 Se3 
Naumkin vs. Kuzmin, Moskva 1987) 10.Sg3 Jh5 (10. - J:e4 11.J:e4 f5 12.Jfd2 f4 13.0-0 
Jd7 14.Dc2 Jb6 15.Sd3 Kh8 16.f3 f:g3 17.J:g3 Sd7 18.Jh5 De8 19.Sg6 De7 20.a3 Se8 
+/=) 11.Jd2 Jf4 (11. - J:g3 12.h:g3 f5 13.a3 f4 14.g:f4 V:f4 15.f3 Vf7 16.Jf1 Jd7 17.Jg3 Jc5 
18.Ja4 b6 19.Jh5 J:a4 20.D:a4 g4 21.Dc2 Dg5 22.Dd2 D:d2+ 23.K:d2 g:f3 24.g:f3 Sf6 

V sicílskej obrane (B32) po úvodných ťahoch: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 má čierny 
možnosť výberu z viacerých ťahov: 4. - Db6, 4. - Dc7, 4. - Jf6, 4. - d5, 4. - e5, 4. - e6, 4. - 
g6, keď po 4. - J:d4 (častejšie sa hrá Lowenthalov variant: 4. - e5!? 5.Jb5 a6 6.Jd6+ S:d6 
7.D:d6 Df6 8.Dd1 Dg6 9.Jc3 Jge7 10.h4 h5 11.Sg5 d5 12.S:e7 d4 13.Sg5 d:c3 14.b:c3 
D:e4+ 15.Se2 Fischer vs. Taľ, Curacao 1962) a následnom 5.D:d4 pomohol bielemu uviesť 
jeho dámu do stredu šachovnice, kde má najväčšiu pôsobnosť. Neznamená to však, že du-
el prehrá: 5. - d6 6.Jc3 Jf6 7.Sb5+ Sd7 8.0-0 S:b5 9.J:b5 a6 10.Jc3 g6 11.Jd5 Sg7 12.Sg5 0-0 
13.S:f6 e:f6 14.Db4 Ve8 15.D:b7 a5 16.Vab1 Vb8 17.Dc6 Dc8 18.D:d6 D:c2 19.J:f6+ S:f6 
20.D:f6 D:e4 21.a3 Vbc8 22.b4 a:b4 23.V:b4 Dd3 24.Da1 Vc2 25.Vb7 Dd5 26.Vb2 Vc3 
27.Vc1 V:c1+ 28.D:c1 Dd3 29.Vb1 Ve2 30.Df1 De4 s pravdepodobnou remízou aj keď má 
biely voľného pešiaka naviac, lebo na šachovnici zostali ešte „ťažké“ figúry, ktoré vyvíjajú 
nepríjemný tlak na slabé pole f2 alebo hrá čierny bez rošády: 5. - a6 6.Jc3 e6 7.Sf4 Je7 
8.Sc4 Jc6 9.Dd2 Sc5 10.Sd6 Sd4 11.0-0 b5 12.Sb3 Sb7 13.a4 Db6 14.a:b5 a:b5 15.V:a8+ 
S:a8 16.Dg5 S:c3 17.b:c3 Vg8 18.Ve1 h6 19.Dh4 Da5 20.Sd5 D:c3 21.Kf1 Dd4 22.S:c6 g5 
23.D:h6 S:c6 24.e5 Dc4+ 25.Ve2 S:g2+ 26.K:g2 D:e2 27.Df6 De4+ 28.Kg1 De1+ 29.Kg2 
De4+ 30.Kg1 Dg4+ s pozičnou remízou večným šachom. Podobne vo variante s fianketo-
vaním čierneho strelca (miesto 8. - e6): 8. - Jf6 9.Jc3 g6 10.e5 d:e5 11.D:e5 Sg7 12.Vd1 Df5 
13.D:f5 g:f5 14.Jb5 Vc8 15.c3 a6 16.Jd4 e6 17.Ve1 0-0 18.Sf4 Jd5 19.Se5 S:e5 20.V:e5 
Vfd8 21.g3 Kg7 32.Ve2 Kf6 23.Vae1 h5 24.Jf3 b5 25.Je5 Jb6 26.Kf1 Jc4 27.J:c4 V:c4 vznik-
ne vyrovnaná vežová koncovka. Pozícia čierneho sa začala rúcať ako domček z kariet po 
spornom 24. - a5 a 25. - Vbc7. O šesť ťahov neskôr sa vzdal, keď hlohovský šachista nebol 
zvedavý na prehratú koncovku: 30. - d5 31.e:d5 S:b4 32.a:b4 Jd6 33.d:e6 f5 34.Ke3 Ke7 
35.Kd4 K:e6 36.Kc5 Jc4 37.K:b5 Je3 38.Ka6 J:c2 39.b5 Kd6 40.b6 Jb4+ 41.Ka7 Jc6+ 42.Ka8 
Jd8 43.b7 J:b7 44.K:b7 Kc5 45.J:a4+ Kb4 46.Jc3 Kb3 47.Jd1, ale remízu sľubovalo pokračo-
vanie: 26. - Vc8! 27.Sb6 a4 28.Se3 Vc4 29.b3 V:c3 30.J:c3 b4 31.a:b4 a3 32.Sc1 d5 
33.S:a3 d:e4 34.J:e4 V:c2+ 35.Vd2 Vc8 36.Jc5 e5 37.Vd7 Sf8 38.g3 e:f4 39.g:f4 Jd6 40.Sb2 
Jf5 41.Sd4 J:d4 42.V:d4 S:c5 43.b:c5 V:c5, lebo hromadná výmena veží v dueli prospela le-
opoldovskému šachistovi.

(GK)

Šachové okienko
Elektrotechnický inžinier Jozef Havran patrí medzi popredných slovenských šacho-
vých skladateľov. Narodil sa 2. 6. 1952 v Ružomberku. Prvotinu mal uverejnenú v ša-
chovej rubrike denníka Pravda r. 1967. Uverejnil viacej ako 200 skladieb rôzneho žán-
ru (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, samomaty, pomocné maty). V turnajoch 
získal za svoje skladby, ktoré publikoval najmä v domácej, ale i zahraničnej tlači (Pra-
vda, Práca, Hlas ľudu, Šachové umenie, Československý šach, Schach a pod.), viacero 
vyznamenaní a aj niekoľko cien. Bol najúspešnejším československým skladateľom v 
I. súťaži socialistických štátov r. 1975. Publikoval niekoľko článkov o kompozičnom ša-
chu a rozhodoval niekoľko skladateľských súťaží v tomto odvetví. Tiež sa zúčastňuje 
na riešiteľských súťažiach o majstra Slovenska. Nevyhýba sa ani praktickému šachu, 
ktorý hrá od svojich študentských rokov. Súťažne hral za ŠK Šaľa a ŠK Veľký Kýr. Jeho 
šachové majstrovstvo môžu naši čitatelia obdivovať s našim komentárom v dueli zo slo-
venskej ligy: SVK - chT2 z r. 1995, kde jeho súperom bol známy slovenský korešpon-
denčný hráč, medzinárodný majster, chemický inžinier Vladimír Hefka z Bratislavy. 
Základné informácie o Jozefovi nájdeme v publikácii Kompozičný šach na Slovensku 
(Šport Bratislava 1984) od B. Formánka a v Malej encyklopédii šachu (Olympia Praha 
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Skladba č. 63
Jozef Havran

TT-233 Superproblem 2019

Mat 3. ťahom (11 - 11)

a Šport Bratislava 1989) vrátane niekoľkých 
skladieb, ktorých počty sa však odvtedy 
značne zmenili. 
V skladbe zobrazenej na diagrame biely 
začne a dá mat najneskôr 3. ťahom! Pri rie-
šení si treba všimnúť zdanlivé hry: 1. - Vb5 
2.Ve5 hr. 3.V:b5, Dc2 mat, 1. - Vb6 2.Ve6 
hr. 3.V:b6, Dc2 mat, 1. - Vb8 2.Ve8 hr. 
3.V:b8, Dc2 mat a dať pozor na zvodnosť 
1.Dh8?
Riešenie trojťažky pošlite na e-adresu: caso-
pis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v 
Leopoldove do 12. 8. 2022 Jeden vyžrebo-
vaný riešiteľ bude finančne odmenený. Ako 
výherca za správne vyriešenie skladby č. 62 
bol vyžrebovaný Ivan Garaj z Bratislavy. 
Blahoželáme!
Riešenie skladby č. 62 (Kozinka): Tematické 
pokusy 1.Sg5? Kg4!, 1.Vg5+? Kh4! Riešenie 
1.Vg7! hrozí 2.J:g3+ Kh6 3.Jf5+ Kh5 4.Vg5 
mat, 1. - Se6 2.Sg5 Kg4 3.Jf6+ Kf5 4.e4 mat, 
1. - Kh6 2.Vg5 Kh7 3.Sg7 Kg8 4.Jf6 mat.

Z bohatej kompozičnej tvorby len v notácii uvádzame Jozefovu sedemťažku uverejnenú 
v Šachovom umení r. 1975, kde získala II. cenu: Biely - Kg7 Va4 Se8 Sg3 Jf7 Pf3 g2 g4 
(8), čierny - Ke6 Va1 Sc5 Sd3 Jb7 Pa7 b2 d4 d5 e3 e4 e7 h6 (13). Výzva: Biely začne a dá 
mat najneskôr 7. ťahom! Riešenie: Tematický pokus: 1.f4? hrozí 2.f5 mat, 1. - Vf1!, rieši 
1.Je5! (hrozí 2.Jg6, Jd7) 1. - Kd6 2.Jc4+ Ke6 3.Va6+ V:a6 4.Je5 Kd6 5.Jf7+ Ke6 6.f4 Jd6 
7.Jd8 mat. Logická mnohoťažka s prípravným odlákaním Va1 od f1.
Jozef Havran - Vladimír Hefka
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Se2 0-0 6.Jf3 (6.Sg5 Ja6 7.f4 c6 8.Jf3 Jc7 9.Dd2 d5 
10.S:f6 e:f6 11.0-0 d:e4 12.J:e4 Sg4 13.Vad1 De7 14.Jf2 S:f3 15.S:f3 f5 Jakovič vs. 
Smirin, Mníchov 1993) 6. - e5 7.d5 (7.Se3 h6 8.0-0 Jg4 9.Sc1 Jc6 10.d5 Je7 11.Je1 f5 
12.S:g4 f:g4 13.Jc2 g5 14.Je3 Vf4 15.f3 g:f3 16.V:f3 Df8 Gschnitzer vs. Nunn, Nemecko 
1990; 7.d:e5 d:e5 8.D:d8 V:d8 9.Sg5 c6 10.Je5 Ve8 11.0-0-0 Ja6 12.Vd6 Ve5 13.S:f6 
S:f6 14.V:f6 Jc5 15.Vd6 Je4 Taľ vs. Smirin, ZSSR 1990; 7.0-0 c6 8.d5 c5 9.Je1 a6 10.Se3 
Je8 11.Jd3 f5 12.f3 f4 13.Sf2 g5 14.b4 b6 15.b:c5 b:c5 Gligorič vs. Geller, TK 
Neuhausen-Zurych 1953) 7. - a5 (7. - Ja6 8.Sg5 h6 9.Sh4 g5 10.Sg3 Jh5 11.h4 Jf4 
12.h:g5 h:g5 13.Kf1 f5 14.S:f4 e:f4 15.Jd4 Df6 Henkin vs. Jurtaev, Podoľsk 1989; 7. - 
Jbd7 8.0-0 Jc5 9.Dc2 a5 10.Sg5 h6 11.Se3 b6 12.Jd2 Jh7 13.b3 f4 15.Sf2 g5 Naumkin vs. 
Glejzerov, ZSSR 1986) 8.Sg5 (8.Se3 Ja6 9.Jd2 Sd7 10.0-0 Je8 11.Vc1 f5 12.e:f5 g:f5 13.f4 
c5 14.d:c6 b:c6 15.Kh1 Jac7 16.f:e5 d:e5 Gavrikov vs. Gallagher, Bern 1990) 8. - h6 
9.Sh4 g5 (9. - Ja6 10.Jd2 De8 11.0-0 Jh7 12.a3 Sd7 13.b3 h5 14.f3 Sh6 15.Vb1 Se3 
Naumkin vs. Kuzmin, Moskva 1987) 10.Sg3 Jh5 (10. - J:e4 11.J:e4 f5 12.Jfd2 f4 13.0-0 
Jd7 14.Dc2 Jb6 15.Sd3 Kh8 16.f3 f:g3 17.J:g3 Sd7 18.Jh5 De8 19.Sg6 De7 20.a3 Se8 
+/=) 11.Jd2 Jf4 (11. - J:g3 12.h:g3 f5 13.a3 f4 14.g:f4 V:f4 15.f3 Vf7 16.Jf1 Jd7 17.Jg3 Jc5 
18.Ja4 b6 19.Jh5 J:a4 20.D:a4 g4 21.Dc2 Dg5 22.Dd2 D:d2+ 23.K:d2 g:f3 24.g:f3 Sf6 

V sicílskej obrane (B32) po úvodných ťahoch: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 má čierny 
možnosť výberu z viacerých ťahov: 4. - Db6, 4. - Dc7, 4. - Jf6, 4. - d5, 4. - e5, 4. - e6, 4. - 
g6, keď po 4. - J:d4 (častejšie sa hrá Lowenthalov variant: 4. - e5!? 5.Jb5 a6 6.Jd6+ S:d6 
7.D:d6 Df6 8.Dd1 Dg6 9.Jc3 Jge7 10.h4 h5 11.Sg5 d5 12.S:e7 d4 13.Sg5 d:c3 14.b:c3 
D:e4+ 15.Se2 Fischer vs. Taľ, Curacao 1962) a následnom 5.D:d4 pomohol bielemu uviesť 
jeho dámu do stredu šachovnice, kde má najväčšiu pôsobnosť. Neznamená to však, že du-
el prehrá: 5. - d6 6.Jc3 Jf6 7.Sb5+ Sd7 8.0-0 S:b5 9.J:b5 a6 10.Jc3 g6 11.Jd5 Sg7 12.Sg5 0-0 
13.S:f6 e:f6 14.Db4 Ve8 15.D:b7 a5 16.Vab1 Vb8 17.Dc6 Dc8 18.D:d6 D:c2 19.J:f6+ S:f6 
20.D:f6 D:e4 21.a3 Vbc8 22.b4 a:b4 23.V:b4 Dd3 24.Da1 Vc2 25.Vb7 Dd5 26.Vb2 Vc3 
27.Vc1 V:c1+ 28.D:c1 Dd3 29.Vb1 Ve2 30.Df1 De4 s pravdepodobnou remízou aj keď má 
biely voľného pešiaka naviac, lebo na šachovnici zostali ešte „ťažké“ figúry, ktoré vyvíjajú 
nepríjemný tlak na slabé pole f2 alebo hrá čierny bez rošády: 5. - a6 6.Jc3 e6 7.Sf4 Je7 
8.Sc4 Jc6 9.Dd2 Sc5 10.Sd6 Sd4 11.0-0 b5 12.Sb3 Sb7 13.a4 Db6 14.a:b5 a:b5 15.V:a8+ 
S:a8 16.Dg5 S:c3 17.b:c3 Vg8 18.Ve1 h6 19.Dh4 Da5 20.Sd5 D:c3 21.Kf1 Dd4 22.S:c6 g5 
23.D:h6 S:c6 24.e5 Dc4+ 25.Ve2 S:g2+ 26.K:g2 D:e2 27.Df6 De4+ 28.Kg1 De1+ 29.Kg2 
De4+ 30.Kg1 Dg4+ s pozičnou remízou večným šachom. Podobne vo variante s fianketo-
vaním čierneho strelca (miesto 8. - e6): 8. - Jf6 9.Jc3 g6 10.e5 d:e5 11.D:e5 Sg7 12.Vd1 Df5 
13.D:f5 g:f5 14.Jb5 Vc8 15.c3 a6 16.Jd4 e6 17.Ve1 0-0 18.Sf4 Jd5 19.Se5 S:e5 20.V:e5 
Vfd8 21.g3 Kg7 32.Ve2 Kf6 23.Vae1 h5 24.Jf3 b5 25.Je5 Jb6 26.Kf1 Jc4 27.J:c4 V:c4 vznik-
ne vyrovnaná vežová koncovka. Pozícia čierneho sa začala rúcať ako domček z kariet po 
spornom 24. - a5 a 25. - Vbc7. O šesť ťahov neskôr sa vzdal, keď hlohovský šachista nebol 
zvedavý na prehratú koncovku: 30. - d5 31.e:d5 S:b4 32.a:b4 Jd6 33.d:e6 f5 34.Ke3 Ke7 
35.Kd4 K:e6 36.Kc5 Jc4 37.K:b5 Je3 38.Ka6 J:c2 39.b5 Kd6 40.b6 Jb4+ 41.Ka7 Jc6+ 42.Ka8 
Jd8 43.b7 J:b7 44.K:b7 Kc5 45.J:a4+ Kb4 46.Jc3 Kb3 47.Jd1, ale remízu sľubovalo pokračo-
vanie: 26. - Vc8! 27.Sb6 a4 28.Se3 Vc4 29.b3 V:c3 30.J:c3 b4 31.a:b4 a3 32.Sc1 d5 
33.S:a3 d:e4 34.J:e4 V:c2+ 35.Vd2 Vc8 36.Jc5 e5 37.Vd7 Sf8 38.g3 e:f4 39.g:f4 Jd6 40.Sb2 
Jf5 41.Sd4 J:d4 42.V:d4 S:c5 43.b:c5 V:c5, lebo hromadná výmena veží v dueli prospela le-
opoldovskému šachistovi.

(GK)

Šachové okienko
Elektrotechnický inžinier Jozef Havran patrí medzi popredných slovenských šacho-
vých skladateľov. Narodil sa 2. 6. 1952 v Ružomberku. Prvotinu mal uverejnenú v ša-
chovej rubrike denníka Pravda r. 1967. Uverejnil viacej ako 200 skladieb rôzneho žán-
ru (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, samomaty, pomocné maty). V turnajoch 
získal za svoje skladby, ktoré publikoval najmä v domácej, ale i zahraničnej tlači (Pra-
vda, Práca, Hlas ľudu, Šachové umenie, Československý šach, Schach a pod.), viacero 
vyznamenaní a aj niekoľko cien. Bol najúspešnejším československým skladateľom v 
I. súťaži socialistických štátov r. 1975. Publikoval niekoľko článkov o kompozičnom ša-
chu a rozhodoval niekoľko skladateľských súťaží v tomto odvetví. Tiež sa zúčastňuje 
na riešiteľských súťažiach o majstra Slovenska. Nevyhýba sa ani praktickému šachu, 
ktorý hrá od svojich študentských rokov. Súťažne hral za ŠK Šaľa a ŠK Veľký Kýr. Jeho 
šachové majstrovstvo môžu naši čitatelia obdivovať s našim komentárom v dueli zo slo-
venskej ligy: SVK - chT2 z r. 1995, kde jeho súperom bol známy slovenský korešpon-
denčný hráč, medzinárodný majster, chemický inžinier Vladimír Hefka z Bratislavy. 
Základné informácie o Jozefovi nájdeme v publikácii Kompozičný šach na Slovensku 
(Šport Bratislava 1984) od B. Formánka a v Malej encyklopédii šachu (Olympia Praha 
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25.J:f6+ V:f6 =) 12.0-0 f5 13.e:f5 (13.f3 Jd7 14.a3 c5 15.e:f5 Jb6 16.f6 S:f6 17.Jde4 Sf5 
18.Jb5 Jc8 19.Dd2 b6 20.Sd1 Sg7 =) 13. - J:e2+ (13. - S:f5 14.Jde4 Jd7 15.Ve1 Jf6 
16.Sf3 Kh8 17.J:f6 D:f6 18.S:f4 e:f4 19.Sh5 Vad8 20.Vc1 Vd7 =) 14.D:e2 S:f5 15.Jde4 
Jd7 16.f3 (16.a3 Jf6 17.b4 Sg6 18.f3 Jh5 19.Sf2 Jf4 20.Dd2 Dd7 21.Se3 a:b4 22.a:b4 
V:a1 23.V:a1 g4 24.Vf1 g:f3 25.V:f3 Dg4 =) 16. - Vf7 17.Sf2 b6 18.Dd1 Jf8 19.a3 Jg6 
20.Dd2 Sf8?! (20. - Dd7 21.Jg3 Jf4 22.J:f5 D:f5 23.Se3 Vaf8 24.b4 a:b4 25.a:b4 e4 
26.f:e4 Jh3+ 27.g:h3 D:h3 28.V:f7 V:f7 29.c5 S:c3 30.D:c3 Dg4+ 31.Kh1 D:e4+ 32.K-
g1 Dg4+ 33.Kh1 Df3+ 34.Kg1 Vf4 35.Va8+ Kf7 36.Vf8+ K:f8 37.Dh8+ Ke7 38.S:f4 
D:f4 39.Dg7+ Df7 40.c:d6+ c:d6 =/+) 21.b4 a:b4 22.a:b4 V:a1 23.V:a1 Jf4 24.Se3 h5 
[24. - Db8?! 25.S:f4?! e:f4 26.Va6 De8 27.De2 (27.h4 g:h4 28.D:f4 h3 29.De3 De5 
30.f4 Dg7 -/+) 27. - De5 28.Va3 Dd4+ 29.Kh1 g4 30.Jb5 De5 31.Jbc3 Sg7 32.Dd2 
De8 33.b5 S:c3 34.J:c3 g:f3 35.g:f3 Vg7 -/+; 25.Va6 Sc8 26.Va3 Sg7 27.Da2 Sb7 28.J-
b5 Kh7 29.g3 Jg6 30.S:g5 +/-] 25.g3 Jh3+ 26.Kg2 Vg7 (26. - g4 27.Vf1 Sg7 28.Dd3 Df8 
29.f:g4 h:g4 30.De2 Sd7 31.Dd1 Kh8 32.c5 b:c5 33.b:c5 Vf5 34.c:d6 c:d6 35.V:f5 S:f5 
36.Df1 Dc8 37.J:d6 D:c3 38.D:f5 D:e3 39.Dc8+ Kh7 40.Df5+ Kh8 =) 27.Jf2 g4 
28.f:g4 h:g4 29.Jfe4 (29.Vf1 J:f2 30.V:f2 Vf7 31.Sg5 Dd7 32.De2 Sg7 33.Df1 c5 
34.b:c5 b:c5 35.De2 Vf8 =) De8??  (29. - Vf7! 30.De2 Sg7 31.Vf1 Dd7 32.Dd1 Vf8 
33.Jf2 J:f2 34.V:f2 De8 35.Jb5 Se4+ =) 1:0
Naši dvaja protagonisti rozohrali medzi sebou kráľovskú indickú obranu (E92), v ktorej 
biely zablokoval ťahom 7.d5 stred šachovnice, po ktorom útočil na dámskom a čierny 
na kráľovskom krídle, keď útok bieleho sťažil ťahom 7. - a5. Takéto pokračovanie bolo 
rozpracované ešte v minulom storočí ukrajinskými šachistami L. Steinom a J. 
Gellerom, ktorý vo svojej monografii o tejto obrane (Moskva 1980) píše, s odvolaním 
sa na partiu: 11.h4 g4 12.Jd2 J:g3?! 13.f:g3 h5 14.0-0 Sh6 15.Sd3 Mecking vs. Cuellar, 
Souss 1967, že biely má výhodu. Po krátkej analýze zistíme: 11.h4?! g4 12.Jd2 f5! 
13.0-0 J:g3 14.f:g3 h5 15.Sd3 f4 16.De1 Jd7 17.Kh1 Sh6 18.Vd1 Jc5 19.Sb1 Sd7 20.b3 
f:g3, že vo výhode je práve naopak čierny. Malú výhodu mohol získať V. Hefka v 20. ťa-
hu (20. - Dd7). Duel nakoniec dospel do remízovej koncovky, v ktorej čierny dostal 
tzv. šachovú slepotu a po 29. - De8 sa ihneď vzdal, lebo v nasledujúcom ťahu by bol 
dostal vidličku (30.Jf6) jazdcom na dámu spojenú so šachom. Takéto hrubé chyby sa 
vysvetľujú časovou tiesňou, nedostatkom sústredenia, únavou spojenou s vyčerpaním, 
radosťou z očakávaného výsledku, podceňovaním súperových možností a pod.
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme Jozefovi Havranovi do ďalších 
rokov života zdravie primerane jeho veku, rodinnú pohodu, veľa potešenia pri sklada-
ní i riešení šachových skladieb a tiež úspechov na súťažiach za šachovým stolíkom.

(GK)
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25.J:f6+ V:f6 =) 12.0-0 f5 13.e:f5 (13.f3 Jd7 14.a3 c5 15.e:f5 Jb6 16.f6 S:f6 17.Jde4 Sf5 
18.Jb5 Jc8 19.Dd2 b6 20.Sd1 Sg7 =) 13. - J:e2+ (13. - S:f5 14.Jde4 Jd7 15.Ve1 Jf6 
16.Sf3 Kh8 17.J:f6 D:f6 18.S:f4 e:f4 19.Sh5 Vad8 20.Vc1 Vd7 =) 14.D:e2 S:f5 15.Jde4 
Jd7 16.f3 (16.a3 Jf6 17.b4 Sg6 18.f3 Jh5 19.Sf2 Jf4 20.Dd2 Dd7 21.Se3 a:b4 22.a:b4 
V:a1 23.V:a1 g4 24.Vf1 g:f3 25.V:f3 Dg4 =) 16. - Vf7 17.Sf2 b6 18.Dd1 Jf8 19.a3 Jg6 
20.Dd2 Sf8?! (20. - Dd7 21.Jg3 Jf4 22.J:f5 D:f5 23.Se3 Vaf8 24.b4 a:b4 25.a:b4 e4 
26.f:e4 Jh3+ 27.g:h3 D:h3 28.V:f7 V:f7 29.c5 S:c3 30.D:c3 Dg4+ 31.Kh1 D:e4+ 32.K-
g1 Dg4+ 33.Kh1 Df3+ 34.Kg1 Vf4 35.Va8+ Kf7 36.Vf8+ K:f8 37.Dh8+ Ke7 38.S:f4 
D:f4 39.Dg7+ Df7 40.c:d6+ c:d6 =/+) 21.b4 a:b4 22.a:b4 V:a1 23.V:a1 Jf4 24.Se3 h5 
[24. - Db8?! 25.S:f4?! e:f4 26.Va6 De8 27.De2 (27.h4 g:h4 28.D:f4 h3 29.De3 De5 
30.f4 Dg7 -/+) 27. - De5 28.Va3 Dd4+ 29.Kh1 g4 30.Jb5 De5 31.Jbc3 Sg7 32.Dd2 
De8 33.b5 S:c3 34.J:c3 g:f3 35.g:f3 Vg7 -/+; 25.Va6 Sc8 26.Va3 Sg7 27.Da2 Sb7 28.J-
b5 Kh7 29.g3 Jg6 30.S:g5 +/-] 25.g3 Jh3+ 26.Kg2 Vg7 (26. - g4 27.Vf1 Sg7 28.Dd3 Df8 
29.f:g4 h:g4 30.De2 Sd7 31.Dd1 Kh8 32.c5 b:c5 33.b:c5 Vf5 34.c:d6 c:d6 35.V:f5 S:f5 
36.Df1 Dc8 37.J:d6 D:c3 38.D:f5 D:e3 39.Dc8+ Kh7 40.Df5+ Kh8 =) 27.Jf2 g4 
28.f:g4 h:g4 29.Jfe4 (29.Vf1 J:f2 30.V:f2 Vf7 31.Sg5 Dd7 32.De2 Sg7 33.Df1 c5 
34.b:c5 b:c5 35.De2 Vf8 =) De8??  (29. - Vf7! 30.De2 Sg7 31.Vf1 Dd7 32.Dd1 Vf8 
33.Jf2 J:f2 34.V:f2 De8 35.Jb5 Se4+ =) 1:0
Naši dvaja protagonisti rozohrali medzi sebou kráľovskú indickú obranu (E92), v ktorej 
biely zablokoval ťahom 7.d5 stred šachovnice, po ktorom útočil na dámskom a čierny 
na kráľovskom krídle, keď útok bieleho sťažil ťahom 7. - a5. Takéto pokračovanie bolo 
rozpracované ešte v minulom storočí ukrajinskými šachistami L. Steinom a J. 
Gellerom, ktorý vo svojej monografii o tejto obrane (Moskva 1980) píše, s odvolaním 
sa na partiu: 11.h4 g4 12.Jd2 J:g3?! 13.f:g3 h5 14.0-0 Sh6 15.Sd3 Mecking vs. Cuellar, 
Souss 1967, že biely má výhodu. Po krátkej analýze zistíme: 11.h4?! g4 12.Jd2 f5! 
13.0-0 J:g3 14.f:g3 h5 15.Sd3 f4 16.De1 Jd7 17.Kh1 Sh6 18.Vd1 Jc5 19.Sb1 Sd7 20.b3 
f:g3, že vo výhode je práve naopak čierny. Malú výhodu mohol získať V. Hefka v 20. ťa-
hu (20. - Dd7). Duel nakoniec dospel do remízovej koncovky, v ktorej čierny dostal 
tzv. šachovú slepotu a po 29. - De8 sa ihneď vzdal, lebo v nasledujúcom ťahu by bol 
dostal vidličku (30.Jf6) jazdcom na dámu spojenú so šachom. Takéto hrubé chyby sa 
vysvetľujú časovou tiesňou, nedostatkom sústredenia, únavou spojenou s vyčerpaním, 
radosťou z očakávaného výsledku, podceňovaním súperových možností a pod.
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme Jozefovi Havranovi do ďalších 
rokov života zdravie primerane jeho veku, rodinnú pohodu, veľa potešenia pri sklada-
ní i riešení šachových skladieb a tiež úspechov na súťažiach za šachovým stolíkom.

(GK)
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Obálka je ilustrovaná fotografiami súťažnej kolekcie Karin Križovenskej.


