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Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás 
stručne poinformovala o novinkách v niekto-
rých investičných akciách. Za vhodného poča-
sia sa nám podarilo dokončiť zateplenie staršej 
časti základnej školy, čím budova zároveň zís-
kala aj vľúdnejší a estetickejší šat. Na streche 
malej telocvične ešte pribudne nový náter. Z tej-
to budovy sme demontovali staré konzoly
s elektrickými rozvodmi a tie sme preložili pod 
zem. Kolaudácia stavby sa uskutoční v no-
vembri.
V polovici októbra sme začali s avizovanými 
zemnými prácami na Hollého ulici v smere od 
Gucmanovej ulice. Naším cieľom je odstrániť 
staré stožiare a preložiť nízkonapäťové elektric-
ké rozvody a rozvody mestského rozhlasu a ve-
rejného osvetlenia do zeme tak, aby lokalita bo-
la po ďalších úpravách prehľadnejšia a estetic-
kejšia. Zároveň vybudujeme odbočky elektric-
kých rozvodov do domov a miesta, kde bude 
cesta prekládkou narušená, dočasne prekryje-
me štrkom, aby bola bezpečne prejazdná. 
Práce po celej dĺžke Hollého ulice budú ukon-
čené v novembri a tým bude lokalita priprave-
ná na ďalšiu podstatnú etapu, s ktorou začneme 
hneď, ako to počasie na jar umožní – vytvore-
nie novej cesty a chodníkov v tejto lokalite.
Naďalej pracujeme na tom, aby sa nám podari-
lo vysporiadať majetkovoprávne vzťahy s po-
zemkami pod cestou na Kukučínovej ulici po 
železničnú trať tak, aby sme chodníky mohli vy-
budovať aj v tejto lokalite. Zatiaľ uvažujeme o 
tom, že v tejto časti takisto preložíme jestvujú-
ce rozvody pod zem, čomu jestvujúca majetko-
voprávna situácia neprekáža.
V Leopoldove sa nachádza viacero zanedba-
ných a dokonca až nebezpečných chodníkov. 
O ich možných opravách sme sa s poslancami 
zastupiteľstva rozprávali viackrát. Po viacerých 
rokovaniach poslancov a stavebnej komisie 
sme sa rozhodli, že vzhľadom na plánovaný 
chodník na Kukučínovej ulici od Hollého ulice 
po trať zrekonštruujeme aj jestvujúci, no už dáv-
no nevyhovujúci chodník na Kukučínovej ulici 
za traťou. Ešte tento rok budeme mať naň pri-

pravený projekt a predpokladám, že hneď zjari budeme môcť začať s výmenou jestvujúce-
ho chodníka za nový chodník z dlažby. Rozdrvený betón z jestvujúceho chodníka by nám 
zároveň mohol poslúžiť ako podklad pre novú cestu na Hollého ulici.
O čosi jednoduchšia situácia je s ďalším zdevastovaným chodníkom na Gojdičovej ulici.
V týchto dňoch začíname s jeho rekonštrukciou, resp. na pravej strane ulice smerom k že-
lezničnej stanici postupne odstraňujeme starý betónový chodník, ktorý takisto nahradí v kri-
tickej časti po poslednú Ulicu 1. mája nový chodník zo zámkovej dlažby. Ak bude počasie 
prijateľné, tieto práce by mali byť ukončené do konca novembra.
Hoci podobných chodníkov je v našom meste viacero, s poslancami sa usilujeme vytipovať 
tie, ktoré sú najfrekventovanejšie a vo vzťahu k tomu aj najviac zničené. Verím, že postup-
ne sa nám podarí zvýšiť bezpečnosť chodcov zrekonštruovaním alebo vybudovaním ďal-
ších chodníkov v meste.

Terézia Kavuliaková, primátorka mesta
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Koniec augusta patrí v mnohých obciach v okolí rôznym gulášoviciam, ako sa už zvykne ho-
voriť súťažiam vo varení guláša, ktoré pripravujú samosprávy alebo rôzne spoločenské orga-
nizácie. V Leopoldove sa jubilejný desiaty ročník tradičnej gulášovej soboty uskutočnil v so-
botu 26. augusta. Hoci v ten istý deň sa podobné podujatie uskutočnilo opäť v Červeníku, 
verné družstvá opäť v tú sobotu priniesli svoje kotlíky a všetko to, čo na prípravu dobrého 
guláša treba, práve do leopoldovskej Spolkovej záhrady.
Medzi prvými do areálu prišli členky občianskeho združenia Šanec, pretože práve ich čaka-
lo najviac práce s prípravou guláša pre všetkých návštevníkov Spolkovej záhrady. Vzápätí 
po obvode Spolkovej záhrady začali pribúdať malé i väčšie prenosné kotlíky a na stoloch 
jednotlivých družstiev sa začalo s veľkým krájaním všetkých surovín. Po roku sme tak zasa 
mohli vidieť už ostrieľané družstvá i nováčikov - predstavili sa tímy Nohejbalisti, Siví jastra-
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bi, Skiperi, 100+, Závlahári, Susedia z Pieš-
ťanskej, Spolková, Nový pranier a Klasici.
Keď už bolo všetko pripravené a varilo sa v kotlí-
koch, členovia súťažiacich družstiev aj návštevní-
ci si mohli čas skrátiť (a niektorí aj spríjemniť) v prí-
ležitostných a jedinečných leopoldovských súťa-
žiach – v hode leopoldovskou mrežou a v zatĺkaní 
klincov na presnosť. Samozrejme, v žiadnom druž-
stve nechýbala dobrá nálada, rôzne prekáračky a 
to všetko ešte umocňovala svojím výkonom kape-
la Coverage.
S postupujúcim časom, keď už okolie Spolkovej 
záhrady rozvoniavalo všakovakými koreninami i 
hotovým gulášom, prišiel rad na to, aby porota, 
ktorú tvorili Emília Harsányiová, Róland Osvald a 
páni Sporimský a Sordel, inak profesionálny ku-
chár, posúdila anonymné vzorky jednotlivých gu-
lášov a určila víťazov tohto gulášového ročníka. 
Posudzovatelia sa krátko po ochutnaní jednotli-
vých vzoriek úplne jednoznačne zhodli na poradí 
najchutnejších gulášov: myslenú bronzovú me-
dailu zastúpenú diplomom a 35 eurami si počas 
vyhodnocovania od zástupcu primátorky a Ingrid 
Vidovej prevzali zástupcovia družstva Zá-
vlahárov, na druhom mieste sa umiestnili Susedia 
z Piešťanskej s cenou 75 eur a napokon sto eura-
mi ohodnotený najlepší guláš uvarilo družstvo 
100+.
A aby sme nezabudli na mestský guláš – aj ten 
hodnotila porota v podobe anonymnej vzorky a 
umiestnil by sa takisto na treťom mieste. Vhodné 
je preto poďakovať sa všetkým, ktorí sa na jeho prí-
prave nezištne zúčastnili: Dalimíre Štitákovej, 
Lýdii Ďurišovej, Oľge a Gustávovi Zennerovcom, 
Johane Benikovej, Zdenke Karabovej, Márii 
Krausovej, Pavlovi Zlámalovi, Zuzane Luhovej, 
Márii Gažíkovej a Marte Kožíkovej.  
Po vyhodnotení gulášových súťaží prišlo na rad vy-
hodnocovanie najlepších mužov a žien v obľúbe-
ných a pre Leopoldov špecifických súťažiach –
v hode vraj takmer 20-kilogramovou leopoldov-
skou mrežou (pre dámy je určená ľahšia) a v zabí-
janí klincov na presnosť. Obe súťaže aj tento rok 
pripravili tunajší nohejbalisti. V tej prvej súťaži ur-
čenej pre všetkých posilnených gulášom sa medzi 
dámami umiestnila na prvom mieste Jana (5,65 
m), na druhom Vierka (4,90) a na treťom Zuzana 
Dechetová (4,55). Spomedzi mužov si prvenstvo 

odniesol Matej Jančár (8,1 m), ktorého s pomerne veľkým rozdielom nasledoval Dušan 
Dechet (6,9 m) a napokon na treťom mieste sa umiestnil Marcel Spál (6,4 m). O regulárnosť 
súťaže sa tradične starali manželia Kováčoví.
Zaujímavejšie to vyzeralo v súťaži o najnižší počet úderov kladiva po klinci pri jeho zatĺka-
ní. Keďže na prvom až treťom mieste sa umiestnilo po dvoch až troch súťažiacich, organizá-
tori vyhlásili rozstrel v priamom prenose pred všetkými návštevníkmi a na jeho priebeh do-
hliadal Dušan Slovák, ktorý dodal aj originálne ceny v medailových farbách za umiestnenia 
v týchto súťažiach v podobe zmenšenej mreže a klinca. Prvenstvo zo súťaže si nakoniec od-
niesol Roman Opát. Vecné ceny do súťaží venovali Kvetinárstvo Lila Leopoldov, 
Kvetinárstvo Smaragd Madunice, Vinotéka Ladislav Barčák a leopoldovská firma SDT.

(jh)

Opäť  u nás koncertoval aj virtuóz
Michal Č ervienka

Opäť  u nás koncertoval aj virtuóz
Michal Č ervienka

Po desiaty raz žilo naše mesto festivalovou tomto prostredí bola už niekoľkoročnou tra-
prehliadkou Vráťme Slovensku harmoniku. díciou. A tak sme začali nielen vítať harmo-
Podujatie vzniklo z iniciatívy nadšencov niky, ale aj ľudí, ktorí jej roky venujú svoje 
pre ľudovú kultúru a akordeóny Tibora Ďu- srdce. Tibor Ďurák je už mimo našu po-
ráka a Rólanda Osvalda. „Keď sme pred de- zemskú realitu, no muzika a harmonika 
siatimi rokmi dnes už s nežijúcim Tiborom ostali v Leopoldove,“ povedal Róland 
Ďurákom debatovali, čím povýšiť Leo- Osvald. Prvé roky sa podujatie pripravova-
poldov v kultúre, jednoznačne sme začali lo v Spolkovej záhrade, posledné ročníky 
od seba. Obaja bývalí muzikanti skupiny sa uskutočňujú už na námestí. Viacero 
Triumf v hudbe a v speve ladení tak, aby sa návštevníkov i účinkujúcich tento presun 
to každému páčilo, otvorili sme túto kroni- chváli najmä preto, lebo podujatím žije ako-
ku, ktorá má dnes desiaty list. Nielen hudba by celé mesto, a navyše sa pristaví aj mno-
s basou, ale aj nálada s harmonikou, aj tu v ho okoloidúcich.

4
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V programe sa postupne so svojimi príspev-
kami nesúťažne predstavilo sedemnásť hu-
dobníkov. Katka a Dedko Kubačákovci
z Turzovky, Igor Čekan zo Sliača, štyria my-
javskí heligónkari (Štefan Jeriga, Dušan 
Košnár, Milan Žák, Ľubomír Škarítka), 
Anton Antal a Štefánka Antalová z Hlo-
hovca. Niektorí boli nováčikovia, iní po-
znali prehliadku s atmosférou i publikom, a 
tak si mohli pripraviť aj tomu zodpovedajú-
ci repertoár, napr. Ján Šerry zo Šulekova či 
Alojz Konečný z Hornej Krupej. Jozef 
Sloboda prišiel z Novej Vsi nad Váhom a 
Rudolf Holienčin z Veľkých Ripnian. „Veľmi 
ma teší záujem o naše podujatie dokonca aj 
u mladých ľudí. Napríklad členovia ľudovej 
hudby Bystrica z Jedľových Kostolian sa o 
našom podujatí dozvedeli z našej webovej 
stránky, a tak sa prišli predstaviť,“ hovorí dra-
maturgička programu Ingrid Vidová.
Na stretnutí sme ako každý rok mohli stret-
núť najmä hudobníkov spoza rieky Moravy. 
Dolné Bojanovice sú synonymom ľudovej a 
dychovej hudby. Dokument z tohto regiónu 
priniesol v podobe svojho krátkeho vystú-
penia aj Josef Krupica, ktorý sa predstavil s 
Vladimírom Řepkom. „Vymenovať všetky lu. Chlapci priniesli hudobné nástroje a 
naše folklórne skupiny, to by trvalo skutoč- vždy sme niečo nacvičili. Slúžil som začas 
ne dlhý čas. Harmonikárov býva na niekto- na hraniciach na Znojemsku. Kultúra v po-
rých podujatiach viac ako obyvateľov. Bol hraničí bola v tom období na nízkej úrovni. 
by som rád, keby to bolo tak aj v Leo- Čo sme si tam nacvičili, tým sme sa predsta-
poldove. Dokonca je u nás aj nahrávacie vili. Boli sme tam obľúbení, všetka kultúra 
štúdio a vydávajú sa aj CD platne,“ hovorí čo sa tam odohrávala, to bolo predstavova-
s úsmevom Josef Krupica a pripomína Jožka nie hudby práve týchto pohraničníkov. A to-
Černého, ktorý roky reprezentoval ich regi- to všetko ma hudobne ovplyvnilo,“ hovorí 
ón aj na Slovensku. Ako inak, moravský re- K. Pospíšil. S dvomi mladšími kamarátmi 
pertoár priniesol aj na našu prehliadku. chodia každý druhý týždeň po rôznych po-
Podobne sa predstavili aj ich priatelia – dobných podujatiach, kde si môžu zahrať a 
Miroslav Ondráček, Karel Hájek a Bohuslav zaspievať. Ako povedal aj na pódiu, hudba 
Strouhal z Nového Podvorova. Náladu, hu- a spev ho uzdravuje a drží pri živote. 
mor a optimizmus priniesol do nášho mesta Každoročne sú v programe výrazne zastú-
aj aktívny osemdesiatnik Květoslav Pospíšil pení aj Šulekovčania. Napríklad 78-ročný 
z Čejču. „Pochádzam z Hanej, ale väčšiu hudobník hudobník Vladimír Klepáč, ktorý 
času som strávil ako vojak z povolania v k nám chodí každoročne už celých desať ro-
rámci rôznych útvarov – Prešov, Košice, kov. „Som rád, že sa to takto dobre za tie ro-
Praha, Vyškov, Kroměříž a Hodonín.  A to ky rozbehlo. Napríklad Moraváci v prvých 
ma poznačilo aj pokiaľ ide o hudbu. Mal ročníkoch ešte nechodili a spočiatku sa nás 
som vždy vo vojsku na vojne nejakú kape- tu stretávalo do tridsať. V Šulekove sa už se-

dem rokov vždy pred prázdninami organi- spontánne prejavovať hudobné nadanie. Aj 
zuje podobná akcia. Zúčastňujem sa na keď je toto stretnutie skôr prehliadkou, dôle-
oboch podujatiach, pretože chcem, aby sa žité je, že sa Daniel predstavuje na domácej 
práve harmonika čo najviac predstavovala. pôde a že aj tunajší milovníci hudby pozna-
Predstavujem sa populárnymi piesňami, naj- jú,“ hovorí jeho starý otec Ján Ondria. 
mä slovenskými a svetovými. Hrám zmes Doteraz sa malý Daniel predstavil na viace-
populárnych piesní a končím aj slovenský- rých miestach a je nositeľom Zlatého pásma 
mi tangami, ktoré sa menej hrajú najmä od z viacerých prehliadok hry na akordeóne – 
Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa z 30. a v Senici, Hlohovci, Skalici či v Piešťanoch 
40. rokov,“ hovorí Vladimír Klepáč. najmä piesňami z východného a stredného 
Alfonz Vachan prišiel tiež zo Šulekova, ale Slovenska. Či bude s harmonikou účinkovať 
na podujatí je len druhýkrát. Aktívne totiž aj ako dorastajúci dospelák, to uvidíme o 
hrá a spieva spolu s manželkou na rôznych niekoľko rokov.
podujatiach a až teraz vyšli termíny tak, že Na záver programu, keď si všetci leopol-
si zaspievali aj na leopoldovskom námestí. dvoskí hostia zahrali dve spoločné piesne, 
„Harmoniku mám k srdcu prirastenú od de- divákov potešil aj koncert akordeónového 
viatich rokov. Pieseň, keď ide od srdca, a na- virtuóza Michala Červienku, ktorému je 
vyše akordeón zastúpia celú kapelu. Dajú vlastná myšlienka leopoldovského poduja-
sa na ňom zahrať pesničky na každú príleži- tia. Publiku sa v interaktívnom koncerte 
tosť. Či je to niečo komorné alebo ľudové, predstavil zmesou rôznych domácich aj za-
pri každej zábave a posedení je harmonika hraničných skladieb.
viac platná ako magnetofón alebo CD plat-

Text a foto Martin Jurčone,“ hovorí Alfonz Vachan a je rád, že akor-
deón sa postupne vracia do malých kapiel a 
mnohé si získavajú čoraz väčšiu obľubu. 
„Stačí mi, keď vidím, ako sa vytvára mnoho 
kapiel a ako rastú aj heligónkari-sólisti. Na 
tieto nástroje chodia do školy už aj malé de-
ti a isto aj táto leopoldovská akcia prispieva 
k tomu, aby sa harmonika na Slovensko po-
stupne vracala.“
Každoročne prichádzajú na podujatie 
Vráťme Slovensku harmoniku stáli hostia, 
bez ktorých by sme si podujatie nevedeli 
predstaviť. Stále energická a milá pani uči-
teľka Anna Celeryová zo Senice je raritnou 
ukážkou zanietenej interpretky a zberateľky 
starej hudby. Svoje pesničky si nahráva aj 
na CD platne. Do Leopolodva sa v tomto ro-
ku vrátila s tričkom z predchádzajúcich roč-
níkov, na kotorom je vyobrazený aj erb mes-
ta (na fotografii).
Druhým stálym hosťom je malý hudobník 
Daniel Ondria. Dnes je žiakom 5. ročníka 
základnej školy. Ako hovorí jeho starý otec 
Ján Ondria, hudobné nadanie majú zrejme 
v génoch. „Môj strýko Štefan Kočiš bol vyni-
kajúci muzikant. Daniela to chytilo a začal 
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Aj druhá polovica roka bola pre nás, leopoldovských dobrovoľných hasičov, činorodá a 
v pracovnom režime sme nestrávili len leopoldovské hody. V piatok 28. júla sme v doobed-
ňajších hodinách osadili dopravné značenie kvôli obchádzke a večer sme zorganizovali ho-
dovú zábavu v Spolkovej záhrade. Pondelok po hodoch sme demontovali dopravné znače-
nie a uložili ho do skladu.
V stredu 9. augusta 2017 krátko pred 15. hod. bol ohlásený požiar skládky odpadu v Šule-
kove. Výjazd vykonala naša štvorčlenná jednotka s technikou Tatra 815 CAS 32. Išlo o po-
žiar čiernej skládky odpadu, ktorý sa v dôsledku silného vetra rýchlo šíril k voľnému 
priestranstvu v strede obce. Na mieste sme zasahovali spolu s HaZZ Hlohovec. S hlohov-
skými hasičmi sme s našou tatrovkou zasahovali aj 18. augusta popoludní, keď bol ohláse-
ný požiar suchého porastu pri tzv. železnom moste. 
Cieľom dobrovoľných hasičov je naďalej profesionalizovať služby spoločenstvu. Aj preto 
sme na konci augusta spolu s DHZ Hlohovec absolvovali taktické cvičenie (TC) na poskyt-
nutie prvej pomoci a záchranu topiacej sa osoby z vodnej hladiny. Cvičenie sme začali už 
v požiarnej zbrojnici, kde sme si nacvičili praktický nácvik prvej pomoci – kardiopulmonál-
nu resuscitáciu, imobilizáciu krčnej chrbtice pri poraneniach, snímanie prilby pri doprav-
ných nehodách či pádoch motocyklistov, Heimlichov manéver pri vdýchnutí cudzieho tele-
sa do dýchacích ciest a pod. Potom sme sa presunuli na Štrkovku, kde sme pokračovali v ná-
cviku záchrany topiacej sa osoby – nácvik zahŕňal viacero spôsobov záchrany osoby z vod-
nej hladiny – čln/loďka, záchranné koleso, použitie vrhačky – lana. Prvú pomoc sme podá-
vali pod odborným dozorom MUDr. Igor Sulima. Po vyhodnotení sme sa presunuli do 
Spolkovej záhrady, kde sme zapálili a zabezpečovali vatru SNP.
Podobných taktických cvičení sme absolvovali v lete a na jeseň viacero: 11. septembra sa 
konalo TC zamerané na diaľkovú dopravu vody. Na cvičení sa zúčastnilo osem členov s do-
pravným automobilom DA Avia A31 a PS 12 a 23. septembra sa na Štrkovke konalo ďalšie 
TC, v rámci ktorého sme skúšali čerpanie vody za pomoci kalového čerpadla Heron 80. 
Keďže naši skúsení členovia vykonávajú aj rozhodcovskú činnosť, 6. októbra sa v areáli ka-
meňolomu v Horných Otrokovciach uskutočnili branno-športové preteky Mladý hasič a zá-
chranár, na ktorom sme sa zúčastnili ako rozhodcovia.
15. septembra sme absolvovali technický výjazd na vozidle Avia A31 s trojčlennou posád-
kou k spadnutému stromu na Záhradníckej ulici, ktorý zlomil silný vietor deň predtým vo 
večerných hodinách. V poobedňajších hodinách sa zasa uskutočnilo TC zamerané na ob-

sluhu auta Tatra 815 CAS 32. Na cvičení sa zúčastnilo šesť našich členov. 26. septembra 
sme zasa v parku postavili drevené stánky na Krumplové hody.
Do klubového života patria aj významné rodinné či iné udalosti: 1. septembra mal náš 
člen Peter Burda v Kostole sv. Ignáca svadbu. Boli sme mu pogratulovať a mladomanže-
lom zaželať veľa šťastia do spoločného života. V sobotu 2. septembra sme mali medziná-
rodnú návštevu. Privítali sme hostí z Veľkej Británie a Rakúska, ktorí po svete dokumentu-
jú a fotografujú hasičskú techniku. Je pre nás cťou, že sa zastavili aj v našom autoparku a 
vybrali si do svojej fotozbierky našu techniku – Tatra 815 CAS 32 a DA Avia A31. 
Viac informácií o činnosti nášho dobrovoľného hasičského zboru nájdete na stránke 
dhzleopoldov.6f.sk.

Martin Vnučko, DHZ Leopoldov
foto Maroš Bobák
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programu Reginy
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Rádio Regina pravidelne chodí medzi predstaviť svojím zákulisím, pripravuje pro-
Leopoldovčanov. Tento rok Regina predsta- gram pre verejnosť a vysiela zo štúdia 5 roz-
vila viaceré projekty mesta v rámci rubriky hlasovej pyramídy na Mýtnej ulici v Bratisl-
Kvarteto, ale napríklad aj prezentáciu pro- ave.
jektu tunajšieho kina, premeny starého cin- V bohatom celoročnom programe základ-
torína či leopoldovské hody. Tentoraz sa nej organizácie Slovenského zväzu zdra-
však úlohy obrátili. Už sedem rokov sa jed- votne postihnutých v Leopoldove pribudla 
na z programových služieb RTVS – tento rok i návšteva Reginy a programu, kto-
Slovenského rozhlasu, Rádio Regina pre- rý pripravili na tento deň jej redaktori a mo-
zentuje vždy 5. septembra rôznymi poduja- derátori. A tak sa vybrala skupina 33 leopol-
tiami. Je to logické, v kalendári má meniny dovských telesne postihnutých a seniorov 
Regina a tento rozhlasový program sa chce do hlavného mesta s veľkými očakávania-
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sluhu auta Tatra 815 CAS 32. Na cvičení sa zúčastnilo šesť našich členov. 26. septembra 
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Martin Vnučko, DHZ Leopoldov
foto Maroš Bobák
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Rádio Regina pravidelne chodí medzi predstaviť svojím zákulisím, pripravuje pro-
Leopoldovčanov. Tento rok Regina predsta- gram pre verejnosť a vysiela zo štúdia 5 roz-
vila viaceré projekty mesta v rámci rubriky hlasovej pyramídy na Mýtnej ulici v Bratisl-
Kvarteto, ale napríklad aj prezentáciu pro- ave.
jektu tunajšieho kina, premeny starého cin- V bohatom celoročnom programe základ-
torína či leopoldovské hody. Tentoraz sa nej organizácie Slovenského zväzu zdra-
však úlohy obrátili. Už sedem rokov sa jed- votne postihnutých v Leopoldove pribudla 
na z programových služieb RTVS – tento rok i návšteva Reginy a programu, kto-
Slovenského rozhlasu, Rádio Regina pre- rý pripravili na tento deň jej redaktori a mo-
zentuje vždy 5. septembra rôznymi poduja- derátori. A tak sa vybrala skupina 33 leopol-
tiami. Je to logické, v kalendári má meniny dovských telesne postihnutých a seniorov 
Regina a tento rozhlasový program sa chce do hlavného mesta s veľkými očakávania-
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mi, ako to v tom rozhlase vyzerá. V átriu je využili viacerí účastníci tohto nevšedného 
na paneloch nainštalovaná obsiahla výstava zájazdu na prehliadku okolitých bratislav-
k minuloročnému výročiu rozhlasu, no hlav- ských ulíc, keďže rozhlasová pyramída sa 
ný bol program a vysielanie. nachádza takmer v samom centre mesta. 
Program naši leopoldovskí návštevníci sle- No nie všetci. Významná časť výletníkov
dovali už od začiatku, keď sa v átriu rozhla- z Leopoldova využila možnosť prehliadnuť 
sovej pyramídy na Mýtnej ulici začala ver- si rozhlasovú pyramídu, ktorú rozhlasáci 
nisáž výstavy regionálnych autorov s prího- podľa projektov architekta Štefana Svetka, 
vorom nového generálneho riaditeľa RTVS využívajú od roku 1985 a patrí medzi uni-
Jaroslava Rezníka. „Tento deň chceme uká- kátne stavby z technického i architektonic-
zať hlasy Reginy poslucháčom. Úloha dne- kého hľadiska (je stavbou 20. storočia v kate-
šného dňa nie je len vo vysielaní naživo s górii Spoločenské stavby). Po 13. hodine sa 
poslucháčmi, ale aj aby poslucháči videli začal program v štúdiu 5 živým vysielaním, 
priestory pyramídy a priestory odkiaľ vysie- ktorým sprevádzala Bibiana Ondrejková 
lame,“ hovorí šéfdramaturg programovej známa aj z televízie.
služby Rádio Regina Marcel Hanáček. Vo vstupoch so svojimi hosťami mohli naži-
Úvodnú výstavu pripravila redaktorka Iveta vo vidieť redaktorov, ktorých hlasy na Rádiu 
Pospíšilová, ktorá sa s mnohými Leo- Regina poznáme: Tatianu Šuškovú, Janku 
poldovčanmi už pozná. Skôr než sa začal Bleyovú, Michala Hercega, Noru Turan-
priamy prenos vysielania z komorného štú- covú či Martina Jurča. Medzi hosťami boli 
dia (aj počas neho), mali hostia možnosť vi- odborníci z predstavovaných stánkov, hovo-
dieť a zažiť rôzne prezentácie. Napríklad rilo sa teda o zdravom životnom štýle, o zá-
mohli ochutnať dobroty zo špaldy alebo by- hradkárskych témach, zdravých potravi-
linkové čaje z Výskumného ústavu rastlin- nách, ale prišiel medzi nás aj kúzelník 
nej výroby z Piešťan alebo Výskumného Alexander Gerič.  Zaspievali nám Gizka 
ústavu potravinárskeho. Zdravý životný štýl, Oňová, Zdeno Sychra či Paper Moon Trio, 
kontrola rôznych telesných parametrov, na- súbor mladučkých speváčok predstavujú-
príklad metabolického veku, vhodné cviky cich retro hudbu originálnym spôsobom. To 
proti bolestiam chrbtice, ale aj ochutnávka však bolo celkom na záver náročného dňa, 
rôznych druhov ovocia či ukážky aranžova- po ktorom sa pobrali leopoldovskí členovia 
nia kvetov Strednej odbornej školy záhrad- klubu domov. Takto si k mnohým menám 
níckej v Piešťanoch... Mnoho Leo- z rozhlasového éteru vedia priradiť i tváre. 
poldovčanov si navyše našlo aj tú svoju kni- Tie budú Leopoldovčanom spolu so spo-
hu medzi kuchárskymi knižkami či beletriu mienkou na pekný deň pripomínať aj v ich 
v stánku Domova opustených kníh. spoločnom fotoalbume.

(maju)Potom nasledovala krátka prestávka, ktorú 

Leopoldovčania získali
Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

Leopoldovčania získali
Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

Byť rytierom či inak oceneným predstaviteľmi najvyššej šľachty býva znak toho, že ocenený 
urobil niečo záslužné voči svojmu okoliu. A vo svete dokonca existuje aj vzdelávací pro-
gram DofE, ktorý pred šesťdesiatimi rokmi založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej, a 
dodnes je jeho patrónom. Ročne ho absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí vo veku od 14 do 
24 rokov v 140 krajinách sveta. Na Slovensku sa doň v aktuálnom ročníku zapojilo vyše ti-
síc účastníkov.

Podmienkou, ako túto cenu získať, je to, že musí na sebe dlhodobo vytrvalo pracovať a pre-
konať štyri výzvy: rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník aspoň 6 me-
siacov a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.
V utorok 26. septembra sa držiteľmi bronzových cien Medzinárodnej cenu vojvodu z 
Edinburghu stalo 86 mladých ľudí z Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. 
Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) si prevzali z rúk Petra Čerešníka, člena 
dozornej rady programu DofE a Group Leasing Director v HB Reavis Group a Mareka 
Slobodníka, motorkárskeho nadšenca, ktorý s výpravou trabantov prešiel Južnú Ameriku, 
Austráliu či Thajsko.
Jedným z ocenených je Martin Majtán, ktorý založil a vedie vlastné voľnočasové centrum v 
Leopoldove. Slovami: „Netreba sa báť, nie je to ľahké, ale nie je to nemožné,“ podporuje 
bronzový absolvent Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu ostatných mladých ľudí v 
tom, aby si išli za svojimi snami a nebáli sa cesty a prekážok, ktoré im môžu stáť v realizácii. 
K oceneniu blahoželáme aj ďalším dvom Leopoldovčankám - Natálii a Lívii Gregorovým. 
Martina Majtána nemusíme nijak zvlášť predstavovať. Je absolvent hlohovského Gymnázia 
Ivana Kupca a dnes už študuje prvý ročník manažérskej matematiky na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky na Univerzite Komenského. Spočiatku s priateľmi začal ako aktivista čis-
tiť Štrkovku, postupne s nimi začal pomáhať pri príprave mestských kultúrnych či športo-
vých podujatí, až sa mu napokon v spolupráci s mestom podarilo naplniť svoju víziu – po-
skytnúť priestor na stretávanie sa kohokoľvek bez hranice veku v čajovni. Voľnočasové cen-
trum postupne objavujú mladí i rodiny s deťmi. „Centrum má veľký potenciál. Doteraz sme 
zorganizovali už niekoľko podu-
jatí pre verejnosť - diskusie, 
workshopy či premietania filmo-
v,” dodáva Martin. „Budem šťast-
ný, keď si stále viac a viac ľudí 
v Leopoldove zvykne na to, že 
za zábavou či novou inšpiráciou 
nemusia chodiť do iného mesta,” 
hovorí o svojej motivácii aj vízii 
Martin. Navyše, podujatia a ob-
čerstvenie sú za dobrovoľný prí-
spevok, teda centrum je naozaj 
pre všetkých. V ostatnom čase 
Martin priestory Teahouse, ktoré 
bývajú voľne prístupné v piatky a 
soboty od 17. do 22. hodiny, ešte 
vylepšil: zvýšil počet ponúka-
ných čajov, popri sedení pri sto-
loch pribudlo aj pohodlnejšie se-
denie na vankúšoch na koberci, 
na gauči či vo fotele. Pribudol kú-
tik s počítačmi a v ponuke je aj 
viac kníh. V novembri pripravuje 
prednášku o Omega 3 a dokonca 
aj stretnutie svojich kolegov pria-
mo v Teahouse.

(jh)
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Rodinné
popoludnie
v tráve

Rodinné
popoludnie
v tráve
Rada by som sa podelila o spomienky a dojmy z milého popoludnia v parku. Aktivita 
vznikla spontánne z podnetu mladých rodičov nášho malebného mestečka. Na spropago-
vanie mali len krátky čas, ale o to väčšia bola viera organizátorov v záujem zo strany mla-
dých rodín. Srdcom popoludnia – čítania v tráve pod názvom O piatich prstoch – boli Mgr. 
Soňa Selnekovičová a Bc. Lucia Máliková. Mienku niektorých, že sa opakujeme po 
Hlohovčanoch hneď vyvrátim, keďže idea hlohovských stretnutí v zámockej záhrade skrsla 
práve v hlave tatina Julka Selnekoviča a jeho 4-ročného Filipka. Vo štvrtok 24. augusta po 
16. hodine sa park zaplnil dobrovoľníkmi z Leopoldova, Maduníc, Červeníka v pestrej veko-
vej škále a postupne na trávniku ako kvietky pribúdali drobci, ich mladí rodičia, kočíky, ko-
číkujúce i nosiace mamičky, oteckovia, babičky a dedkovia. O 16,30 sa ujali slova deti, kto-
ré otvorili stretnutie. Nosnou myšlienkou bola idea rozprávky O piatich prstoch z knihy 
Rozprávky nielen na čítanie, ktorej autorkou je psychologička Andrea Nagyová.
Súbežne s interaktívnym čítaním prebiehali tvorivé dielničky a maľovanie na tvár rukami 
Betky, Grétky, Natálky, Magdušky, Evičky, Andrejky. Po dočítaní rozprávky vzniklo zaují-
mavé echo pokojnej atmosféry napriek parku plnému malých hemžiacich sa detí vo veku 
od nula do desať rokov, ktoré bolo sprevádzané hudobnou produkciou Mgr. Stanka 
Kamenčíka z Hlohovca. Ozvučenie a foto zabezpečoval Július Selnekovič. Stoly a lavice za-
požičal mestský úrad, prítomní tatovia ich priviezli, rozložili aj zložili a odviezli späť. O 
zdravé občerstvenie sa postarali dobrovoľníci a rodičia, ktorí z vlastnej iniciatívy prinášali 
ovocie, ovocné šťavy, minerálky pre deti. V okamihu sa našli ruky, ktoré dary záhrad rýchlo 
nakrájali, naliali vodičku smädným drobcom, usmernili ich pri náznakoch nebezpečného 
šantenia. 
Za celé popoludnie sa nenašlo jedno rozbité kolienko, jedna slzička pre pád či drobné pora-
nenie z detského divošenia. Anjeli lietali blízko. Mnohé mladé mamičky, ktoré v minulosti 
počas svojho pracovného  života zakúsili atmosféru anglických rodinných piknikov, vy-
jadrili záujem a svoju túžbu aj v budúcnosti prísť podporiť podobné podujatie. Zábavné a 
poučné popoludnie utíchlo o 19. hodine o po polhodine park spustol bez jedinej smietky a 
poškodenia. Tento fakt ma ako Leopoldovčanku veľmi zaujal, pretože poznáme mnohé aj 
komerčné aktivity pre dospelých Mestečanov, po ktorých sa  park ešte celý nasledujúci deň 
čistí a upratuje. 

Z úcty a vďačnosti dobrodincom vyjadrujem v mene organizačného tímu poďakovanie pani 
Zuzane Šokovej, Martine a Róbertovi Levčíkovým, Monike Markovej, Nikole a Ľubošovi 
Buckovým a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rodinnej at-
mosfére spoločného štvrtkového podvečera.
V malom Leopoldove takmer každý každého pozná a na záver by som rada reprodukovala 
otázku účastníkov (nie  organizátorov): Prečo sa z vedenia mesta nikto neprišiel pozrieť 
aspoň na chvíľku - cestou z práce? Ako odpoveď citujem organizátorov: „Ďakujeme 
Mestskému úradu v Leopoldove za zapožičanie lavičiek a bezplatné sprístupnenie elektric-
kého pripojenia v parku pre potreby ozvučenia. Ďakujeme za pochopenie a súhlas s aktivi-
tou primátorke Terézii Kavuliakovej. Ďakujeme za podporu prednostke Zuzane Pelzlovej a 
kultúrnej referentke  Ingrid Vidovej.“ Podujatie ukázalo, čo všetko dokáže nadšenie a rodi-
čovská kreativita – Mestečko žije, má veľký potenciál v mladých rodinách.

zšv.
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Medzi už dobre známe jesenné podujatia nášho mesta patria aj Krumpoldovské alebo 
Krumpľové hody, ktoré sa po tretí raz uskutočnili na Námestí sv. Ignáca, ibaže pre nepriazeň 
septembrových sobôt až na jeho samom konci – 30. 9. Hovorí sa, že do tretice všetko dob-
ré, a tak aj tretí ročník tohto podujatia, hoci jeho termín organizátori posúvali, sa napokon 
na tretí naozaj vydaril. 
Sobotné námestie tak už predpoludním ožilo akoby jesenným trhom, ktorému dominovali 
práve zemiaky z tohtoročnej úrody. Od skorého rána pripravovali šikovné pani kuchárky zo 
základnej školy p. Ďuráková, p. Sersenová a p. Mikulová poctivé bryndzové halušky, ze-
miakové pľacky a šúľance, ale priamo na námestí sa zišli aj chlapské ruky ,,kotliná-
rov“p. Piovarčiho a p. Šablického, nehovoriac už o zdatných a obetavých ,,šúľačkách“
p. Gažíkovej, p. Kožíkovej, p. Kamenárovej, p. Krausovej, p. Karabovej, p. Beníkovej, ale 
vhod prišla aj pomoc dobrovoľníkov, ktorí priložili pomocnú ruku – p. Bachňákovi a p. 
Matušákovej.



1312

Rodinné
popoludnie
v tráve

Rodinné
popoludnie
v tráve
Rada by som sa podelila o spomienky a dojmy z milého popoludnia v parku. Aktivita 
vznikla spontánne z podnetu mladých rodičov nášho malebného mestečka. Na spropago-
vanie mali len krátky čas, ale o to väčšia bola viera organizátorov v záujem zo strany mla-
dých rodín. Srdcom popoludnia – čítania v tráve pod názvom O piatich prstoch – boli Mgr. 
Soňa Selnekovičová a Bc. Lucia Máliková. Mienku niektorých, že sa opakujeme po 
Hlohovčanoch hneď vyvrátim, keďže idea hlohovských stretnutí v zámockej záhrade skrsla 
práve v hlave tatina Julka Selnekoviča a jeho 4-ročného Filipka. Vo štvrtok 24. augusta po 
16. hodine sa park zaplnil dobrovoľníkmi z Leopoldova, Maduníc, Červeníka v pestrej veko-
vej škále a postupne na trávniku ako kvietky pribúdali drobci, ich mladí rodičia, kočíky, ko-
číkujúce i nosiace mamičky, oteckovia, babičky a dedkovia. O 16,30 sa ujali slova deti, kto-
ré otvorili stretnutie. Nosnou myšlienkou bola idea rozprávky O piatich prstoch z knihy 
Rozprávky nielen na čítanie, ktorej autorkou je psychologička Andrea Nagyová.
Súbežne s interaktívnym čítaním prebiehali tvorivé dielničky a maľovanie na tvár rukami 
Betky, Grétky, Natálky, Magdušky, Evičky, Andrejky. Po dočítaní rozprávky vzniklo zaují-
mavé echo pokojnej atmosféry napriek parku plnému malých hemžiacich sa detí vo veku 
od nula do desať rokov, ktoré bolo sprevádzané hudobnou produkciou Mgr. Stanka 
Kamenčíka z Hlohovca. Ozvučenie a foto zabezpečoval Július Selnekovič. Stoly a lavice za-
požičal mestský úrad, prítomní tatovia ich priviezli, rozložili aj zložili a odviezli späť. O 
zdravé občerstvenie sa postarali dobrovoľníci a rodičia, ktorí z vlastnej iniciatívy prinášali 
ovocie, ovocné šťavy, minerálky pre deti. V okamihu sa našli ruky, ktoré dary záhrad rýchlo 
nakrájali, naliali vodičku smädným drobcom, usmernili ich pri náznakoch nebezpečného 
šantenia. 
Za celé popoludnie sa nenašlo jedno rozbité kolienko, jedna slzička pre pád či drobné pora-
nenie z detského divošenia. Anjeli lietali blízko. Mnohé mladé mamičky, ktoré v minulosti 
počas svojho pracovného  života zakúsili atmosféru anglických rodinných piknikov, vy-
jadrili záujem a svoju túžbu aj v budúcnosti prísť podporiť podobné podujatie. Zábavné a 
poučné popoludnie utíchlo o 19. hodine o po polhodine park spustol bez jedinej smietky a 
poškodenia. Tento fakt ma ako Leopoldovčanku veľmi zaujal, pretože poznáme mnohé aj 
komerčné aktivity pre dospelých Mestečanov, po ktorých sa  park ešte celý nasledujúci deň 
čistí a upratuje. 

Z úcty a vďačnosti dobrodincom vyjadrujem v mene organizačného tímu poďakovanie pani 
Zuzane Šokovej, Martine a Róbertovi Levčíkovým, Monike Markovej, Nikole a Ľubošovi 
Buckovým a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rodinnej at-
mosfére spoločného štvrtkového podvečera.
V malom Leopoldove takmer každý každého pozná a na záver by som rada reprodukovala 
otázku účastníkov (nie  organizátorov): Prečo sa z vedenia mesta nikto neprišiel pozrieť 
aspoň na chvíľku - cestou z práce? Ako odpoveď citujem organizátorov: „Ďakujeme 
Mestskému úradu v Leopoldove za zapožičanie lavičiek a bezplatné sprístupnenie elektric-
kého pripojenia v parku pre potreby ozvučenia. Ďakujeme za pochopenie a súhlas s aktivi-
tou primátorke Terézii Kavuliakovej. Ďakujeme za podporu prednostke Zuzane Pelzlovej a 
kultúrnej referentke  Ingrid Vidovej.“ Podujatie ukázalo, čo všetko dokáže nadšenie a rodi-
čovská kreativita – Mestečko žije, má veľký potenciál v mladých rodinách.

zšv.

Krumpoldovské hody 2017
zemiakové dobroty i súť až e

Krumpoldovské hody 2017
zemiakové dobroty i súť až e

Medzi už dobre známe jesenné podujatia nášho mesta patria aj Krumpoldovské alebo 
Krumpľové hody, ktoré sa po tretí raz uskutočnili na Námestí sv. Ignáca, ibaže pre nepriazeň 
septembrových sobôt až na jeho samom konci – 30. 9. Hovorí sa, že do tretice všetko dob-
ré, a tak aj tretí ročník tohto podujatia, hoci jeho termín organizátori posúvali, sa napokon 
na tretí naozaj vydaril. 
Sobotné námestie tak už predpoludním ožilo akoby jesenným trhom, ktorému dominovali 
práve zemiaky z tohtoročnej úrody. Od skorého rána pripravovali šikovné pani kuchárky zo 
základnej školy p. Ďuráková, p. Sersenová a p. Mikulová poctivé bryndzové halušky, ze-
miakové pľacky a šúľance, ale priamo na námestí sa zišli aj chlapské ruky ,,kotliná-
rov“p. Piovarčiho a p. Šablického, nehovoriac už o zdatných a obetavých ,,šúľačkách“
p. Gažíkovej, p. Kožíkovej, p. Kamenárovej, p. Krausovej, p. Karabovej, p. Beníkovej, ale 
vhod prišla aj pomoc dobrovoľníkov, ktorí priložili pomocnú ruku – p. Bachňákovi a p. 
Matušákovej.



14

O hudobný sprievod sa tento rok postaralo topoľčianske zoskupenie Shakers band, ktoré vy-
tvorilo príjemné atmosféru, a veru aj tak trocha inšpiratívny podklad pre detské tvorivé diel-
ne a sprievodné súťaže. Poďakovať sa preto treba aj milým asistentkám, ktoré pomáhali vyrá-
bať nápadité zemiakové figúrky – p. Luhovej a p. Halásovej, ale i zapisovateľom súťaží – žia-
kom zo ZŠ a napokon aj porote, ktorá chutnala zemiakové dobroty a napokon vybrala tie 
najlepšie –  p. Valkovej, p. Prochyrovej a p. Majtánovi. 
A ako dopadlo vtipné aj vážne krumpľové súťaženie? V spravodajskej skratke ponúkame na-
šim čitateľom krátky prehľad ocenených:
Najzaujímavejší tvar zemiaka: Petra Valková (zemiakové srdiečko)
Najväčší zemiak: Jozef Polák (23 cm dĺžka a 23 cm obvod) 
Najkrajší panáčik (tvorivá dielňa): vyrezávaná sovička Sára Pelzlová
Najdlhšia šupka: Róbert Ondriš (170 cm)
Hod zemiakov na určené miesto: z 5 pokusov dalo všetkých 5 pokusov úspešne 9 súťažia-
cich. Nakoniec sa v žrebovaní šťastie usmialo na Nelku Vančovú.
Najlepšie sladké jedlo zo zemiakov: Zuzana Grajciarová (zemiakovo-orechový rez)
Najlepšie slané jedlo zo zemiakov: p. Pavelková (bálešky)

(jh, iv)

Večer plný pohodyVečer plný pohody
Na madunickom družstve zastavuje 
jedno auto za druhým. Z každého vy-
stúpi aspoň jedno dieťa a bez zaváha-
nia zamieri do jazdeckého klubu, kde 
sú na trávniku rozložené desiatky krás-
nych oranžových tekvíc. Od malič-
kých, ktoré ľahko zdvihnete prstami a 
uložíte do dlaní, až po veľké kusy, vá-
žiace desiatky kilogramov. Deťom v pä-
tách kráča mamička alebo otecko a 
spoločne si prezerajú tekvicové zátišie. 
Každý si so sebou prináša dobre na-
ostrený nôž. Z tekvíc sa totiž bude vyre-
závať.
Väčšina súčasníkov si dáva vyrezáva-
nie tekvíc automaticky do súvislosti s 
americkým Halloweenom. Je to sku-
točne zvyk, ktorý k nám prišiel z 
Ameriky? Halloween získal svoj názov 
pred niekoľkými storočiami z anglické-
ho výrazu All Hallow´s Eve, vyjadrujú-
ceho noc pred sviatkom Všetkých svä-
tých, ktorý pripadá na 1. novembra. V 
skutočnosti ale siaha pôvod tejto tradí-
cie omnoho hlbšie do histórie. Starí 

Kelti slávili v tento deň sviatok Konca leta. kračovaním spolupráce Zámockého jazdec-
Bola to akási obdoba nášho Silvestra, preto- kého klubu s deťmi z Leopoldova. Na jej 
že 1. novembra sa v ich kultúre začínal no- zorganizovaní spolupracovala Pizzeria 
vý rok. A na prelome starého a nového roku Armando, ktorá venovala podujatiu množ-
mal podľa povesti k sebe najbližšie svet ži- stvo balónov a prispela občerstvením pre de-
vých a mŕtvych. Kelti verili, že duše tých, ti. Všetci –  deti i dospelí – prišli do areálu s 
ktorí v uplynulom roku zomreli, sa vracajú úmyslom dobre sa zabaviť a vlastnoručne 
a snažia sa ovládnuť telá živých, než budú vyrezať čo najkrajšiu tekvicu. Aby boli na tú-
musieť definitívne opustiť tento svet. O mŕt- to náročnú prácu pripravení, posilnili sa naj-
veho ducha vo vlastnom tele nikto nestál, a skôr nefalšovaným leopoldovským gulá-
tak sa snažili Kelti duchov odohnať. šom. Po polhodinke usilovnej práce sa 
Používali k tomu strašidelné lampy, oblie- tekvice premenili na umelecké kreácie, kto-
kali sa do strašidelných kostýmov, spievali a ré akoby ožili vložením svietiacich kahan-
tancovali okolo domov, aby zahnali všetko cov. Areál presvietený stovkami mihotajú-
zlé. Iné pramene, naopak, hovoria, že svia- cich svetielok sa zrkadlil v očiach spokoj-
tok bol uctením si pamiatky milovaných by- ných detí. Zlatou bodkou podujatia bola oh-
tostí, ktoré zomreli. Každopádne však rôzne ňová šou v podaní Danky Hrušovskej, spre-
vydlabávali a vyrezávali kvaku, ktorú pre- vádzaná neutíchajúcim potleskom všetkých 
svetľovali uhlíkmi. Tieto svetielka mohli uka- prítomných.
zovať duchom cestu, ale ich aj odháňať. Nevieme, či to bol Halloween, či to bol svia-
Keď Íri v 19. storočí utekali pred hladomo- tok Konca leta, či sme len tak vzdávali hold 
rom za oceán, priniesli si tam aj svoje zvy- týmto prekrásnym darom zeme, no jedno 
ky. V Amerike objavili  tekvice: boli väčšie a vieme iste: vyrezávali sme tekvice, bolo 
ľahšie sa vyrezávali. nám dobre a bolo to 29. septembra 2017.

Vojtech Potocký, ZJKToto všetko možno vedeli, no skôr nevedeli 
foto: Richard Potocký, Jana Štefankováúčastníci madunickej akcie, ktorá bola po-
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Nápad s minuloročnou prvou Leopoldovskou night ride sa ukázal ako jeden z dobrých spô-
sobov, ako do mestského parku prilákať obyvateľov na dobrú myšlienku. Aj preto sa ju minu-
loroční organizátori, neformálna skupina Skarabeus a primátorka mesta s podporu VÚC, 
rozhodli zopakovať aj tento rok. Hoci už bolo počasie chladnejšie, podvečer v sobotu 7. ok-
tóbra do mesta prišli desiatky detí so svojimi rodičmi a Leopoldovská nočná jazda sa vyda-
rila k spokojnosti. Hlavnými motívmi podujatia boli svetlo, farba a pohyb.
Organizátori park a prístupovú cestu vopred uzavreli a park spočiatku obsadili kolobežkári, 
bicyklisti, korčuliari, teda všetci s chuťou bezpečne si urobiť zopár okruhov v centre mesta s 
farebným osvetlením parku. Zakrátko sa v rôznych kútoch parku začali súťaže určené pre 
deti aj rodičov. Deti si mohli vyskúšali viacero úloh, za ktoré získavali odtlačky pečiatok. A 
tak si mohli mnohí – deti i dospelí – možno aj po prvý raz vyskúšať chodenie na chodúľoch, 
pavúčí muži sa zasa mohli pokúsiť prejsť cez špagátovou pavučinou natiahnutou pomedzi 
stromy tak, aby sa nedotkli „pavučiny“, rodičia i deti si mohli zahrať hru na spôsob kolkov, 
alebo na rýchlosť omotať lano o strom krúžením okolo stromu, prípadne si zahádzať loptič-
ky na terč, pričom počet loptičiek sa sčítal za celú ro-
dinu.  Nechýbalo ani klasické skákanie vo vreci, kto-
ré počas už pomerne chladného večera padlo vhod 
podobne ako všetky pohybové aktivity rodičom aj 
ich ratolestiam.
Medzitým malé trampolíny vyskúšali najmä mamič-
ky a dievčatá pod dohľadom cvičiteliek z Jampingu 
Hlohovec. Hostia mohli ponúknuť rôznymi dobrota-
mi a nápojmi, ktoré priamo na námestí pripravovali 
pracovníčky mestského úradu.
Záver farebnej športovej soboty v parku ohlásila pri-
mátorka mesta, inak moderátorka celého večera, po-
zvaním všetkých hostí na nádhernú ohňovú show, 
ktorú predviedla Danka Hrušovská so svojou kama-
rátkou. Hoci oficiálna časť programu sa skončila pod-
ľa harmonogramu, námestie ďalej žilo dozvukmi noč-
ných jázd aj príjemných rozhovorov a aj náhodných 
kamarátskych stretnutí až do nočných hodín.

(jh)

Polícia vyšetruje okolnosti a príčiny dopravnej nehody, ku ktorej došlo v piatok 13. októbra 
o 15.50 h. 28-ročný vodič z Leopoldova išiel na aute Alfa Romeo 156 od Šulekova a v kri-
žovatke nedal pravdepodobne prednosť vodičovi motocyklu, ktorý išiel po ceste označenej 
ako hlavná. 54-ročný motocyklista z Leopoldova išiel v smere od Trnavy na motocykli 
Hyosung 250. Pri nehode došlo k zraneniu motocyklistu, ktorého previezli so zraneniami 
do nemocnice. Podľa lekárskej správy nakoniec utrpel zranenia s dobou liečenia nad 6 týž-
dňov. Polícia podrobila oboch mužov dychovej skúške na alkohol, ktoré boli negatívne. 
Policajti zadržali vodičovi auta na mieste vodičský preukaz. Polícia nehodu naďalej vy-

šetruje. „Ak vie niekto 
poskytnúť polícii rele-
vantné informácie o prie-
behu nehody, môže kon-
taktovať Okresný do-
pravný inšpektorát OR 
PZ v Trnave alebo zavo-
lať na číslo 158,“ uviedla 
m j r .  J U D r .  M á r i a  
Linkešová, hovorkyňa 
KR PZ v Trnave. 

(ra)

Jesenné š antenie v parku
detí i dospelých

Jesenné š antenie v parku
detí i dospelých

Polícia ž iada o pomocPolícia ž iada o pomoc
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Leopoldovská futbalová miniliga a Mesto LeopoldovLeopoldovská futbalová miniliga a Mesto Leopoldov

Vás pozývajú 2. decembra na jubilejný 10. ročník tradičného 
Mikulášskeho miniligového turnaja, ktorý sa uskutoční v mestskej 
nafukovacej športovej hale v areáli MTK Leopoldov. 
Prihlášky prijímame od 2. 11. 2017 na e-mailovej adrese 
mikulasskyturnaj.lfm@gmail.com.
Veríme, že si prídete aktívne zahrať alebo podporiť niektoré minili-
gové družstvá.

Naš e tenistky postúpili do detského FED CUP-uNaš e tenistky postúpili do detského FED CUP-u

Historický úspech klubu MSTK Leopoldov
v sezóne 2016/2017

Historický úspech klubu MSTK Leopoldov
v sezóne 2016/2017

Leopoldovské mladé tenistky Kiara Kučíková, Anetka Polačiková, Eliška Kubová-
-Danajová a Sofia Kyjaci sa prebojovali do štátneho finále detského FED CUP-u do 10 
rokov a postúpili z druhého miesta. Začalo 20 družstiev a do regionálneho kola sa z 
nich prebojovalo osem. A naše dievčatá boli medzi nimi. V druhom hracom kole po-
stúpili do slovenského finále tri družstvá. A naše dievčatá sú medzi nimi. Držíme palce 
a ďakujeme za reprezentáciu.

(ra)

Stolnotenisový klub MSTK Leopoldov nastupuje každú sezónu do súťaží organizovaných ob-
lastným a krajským stolnotenisovým zväzom s tými najvyššími ambíciami. Nebolo to inak 
ani počas poslednej sezóny 2016/2017, ktorá sa niesla v znamení historických úspechov 
klubu.
Klub MSTK Leopoldov rozohral sezónu s 5 mužskými družstvami - Leopoldov A (2. liga), 
Leopoldov B (3. liga), Leopoldov C (5. liga), Leopoldov D (6. liga) a Leopoldov E (7. liga). 
Naši žiaci nás reprezentovali v prvej žiackej lige Trnavského kraja.
Z hľadiska umiestnení našich družstiev bola sezóna 2016/2017 najúspešnejšia v histórii klu-
bu, keď až 4 družstvá skončili sezónu na víťazných resp. postupových priečkach:
MSTK Leopoldov A - 1. miesto - postup do I. slovenskej ligy!
MSTK Leopoldov B - 2. miesto - postup do II. ligy (najvyššia krajská liga v Trnavskom kraji)
MSTK Leopoldov C - 1. miesto - postup do IV. ligy
MSTK Leopoldov D - 8. miesto
MSTK Leopoldov E - 9. miesto
žiaci MSTK Leopoldov A - 1. miesto a postup na záverečný turnaj o tímovú trofej Majster 
Slovenska žiakov.
Úsilím klubu je zapájať mladých hráčov do mužských družstiev, aby získavali skúsenosti aj 
v „dospelom“ stolnom tenise, ktorý je ťažší po fyzickej aj po psychickej stránke. Dôkazom 
je práve mužstvo MSTK Leopoldov C, ktoré je zložené z mladých odchovancov klubu, ktorí 
prešli od žiackych kategórií do mužských a úspechy zaznamenávajú aj medzi dospelými, o 
čom svedčí postup do IV. krajskej súťaže. 
Mladí hráči participujú vo všetkých mužských družstvách od A mužstva až po E mužstvo či 
už ako náhradníci alebo stabilná súčasť družstiev.
Na výchove našej mládeže sa podieľa tréner s profesionálnou licenciou A, ktorý navštevuje 
náš klub pravidelne trikrát do týždňa - v utorok, vo štvrtok a v nedeľu. Ostatní hráči trénujú 
individuálne vo vyhradených tréningových hodinách. K dispozícii hráčom klubu, ako aj ve-
rejnosti je moderná stolnotenisová hala situovaná pri futbalovom štadióne.
Pokiaľ ide o prezentáciu klubu, využívame webovú stránku www.mstkleopoldov.sk, 
Facebook, stránku MSTK Leopoldov, prezentačný banner pred reštauráciou Nový Pranier v 
Leopoldove a v neposlednom rade klub prezentujú navonok naši hráči svojimi športovými 
úspechmi. V budúcnosti by sme radi pridali našu činnosť na videoportál YouTube. Chceme, 
aby sa druhý najmasovejší šport na Slovensku, pokiaľ ide o počet registrovaných hráčov, 
dostal do väčšieho povedomia verejnosti v Leopoldove aj okolí.

Radomír Pikna
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Konečné umiestnenia a zostavy našich mužstiev v sezóne 2016/2017
MSTK Leopoldov A – 2. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov A zvíťazilo v 2. lige TT kraja a následne si vybojovalo historický 
postup do I. slovenskej ligy v baráži s víťazom 2. ligy BA kraja STO Spoje Ivánka. Základnú 
zostavu nášho postupového tímu tvorili Bučko,  Rábara,  Benuš,

Stanek a  Slamka. Zásluhu na tomto skvelom výsledku majú nielen hráči, ale aj 
vedenie klubu, ľudia podporujúci klub a v neposlednom rade diváci, ktorí si v dôležitých 
momentoch sezóny našli cestu do stolnotenisovej haly a povzbudili našich hráčov k výbor-
ným výkonom.
MSTK Leopoldov B – 3. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov B sa v 3. lige TT kraja umiestnilo na druhom mieste. Vďaka po-
stupu nášho Áčka do prvej ligy sa uvoľnilo v 2. lige TT kraja miesto a naše Béčko automatic-
ky postupuje do 2. ligy TT kraja z druhého miesta. Základnú zostavu nášho Béčka tvorili: 
Daniel Lipták, Milan Slamka, Miroslav Tóth a Martin Zverina. Ako náhradníci vzorne hájili 
naše farby Michal Šantavý, Matúš Šantavý, Jakub Kriška, Kristián Varga a Matej Zlámala.

Róbert Marcel  Branislav  
Juraj  Milan

por.  Mužstvo  Z   V   R   P   + - B

1.  MTJ Piešťany -  Moravany B  22 18 1  3  284 : 112 59

2.
 

MSTK Leopoldov B
 

22 17 2
 

3
 

261 : 135 58

3.

 
Gasto Galanta C

 
22 15 3

 
4

 
230 : 166 55

4.

 

STO Blava Jasl. Bohunice

 

22 13 4

 

5

 

227 : 169 52

5.

 

STK ELASTIK Trnava B

 

22 13 2

 

7

 

229 : 167 49

6.

 

Slavoj Sládkovičovo B

 

22 11 0

 

11

 

191 : 205 44

7.

 

ZŠK Mesta Vrbové

 

22 7

 

6

 

9

 

190 : 206 42

8.

 

SK Vydrany C

 

22 8

 

2

 

12

 

172 : 224 40

9.

 

OSTK Malženice

 

22 5

 

4

 

13

 

166 : 230 36

10. STO Veľké Úľany B 22 5 3 14 174 : 222 35

11. ŠKP Trnava 22 1 6 15 141 : 255 30

12. STK Pata 22 2 1 19 111 : 285 27

MSTK Leopoldov C – 5. liga TT

Mužstvo našich „mladých pušiek“ MSTK Leopoldov C zvíťazilo v 5. lige TT oblasti a zabez-
pečilo si postup do 4. ligy TT kraja. Dominantné výkony počas celej sezóny predurčili toto 
mužstvo na postup do vyššej ligy už pred skončením sezóny. Základnú zostavu mužstva tvo-
rili Michal Šantavý, Matúš Šantavý, Kristián Varga a Matej Zlámala.

MSTK Leopoldov D – 6. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov D obsadilo v sezóne 2016/2017 8. miesto a zabezpečilo si účasť 
v 6. lige TT oblasti aj na ďalšiu sezónu. Základnú zostavu Déčka tvorili Radomír Pikna, 
Jakub Kriška, Ľubomír Kašťák, Miroslav Gažík. Ako náhradníci vzorne bránili naše farby 
Tibor Ďurák, Viktor Čech, Kristián Varga, Branislav Kriška a Kristián Vida.

por.
 

mužstvo
 

Z
  

V
  

R
  

P
  

+ - B

1. MSTK Leopoldov C  22  17  2  3  277 : 119 58

2. Slavoj Boleráz  22  15  2  5  256 : 140 54

3.
 

OSTK Špačince B
 

22
 

13
 

2
 

7
 

220 : 176 50

4.

 

STO Blava Jasl. Bohunice B

 
22

 
12

 
3

 
7

 
218 : 178 49

5.

 

OSK Suchá nad Parnou

 
22

 

12

 

2

 

8

 

210 : 186 48

6.

 

Victória Buková

 

22

 

10

 

2

 

10 185 : 211 44

7.

 

KST Hlohovec

 

22

 

9

 

4

 

9

 

198 : 198 44

8.

 

ŠK III.ZŠ Hlohovec B

 

22

 

8

 

2

 

12 148 : 248 39

9.

 

STK Hoste

 

22

 

7

 

3

 

12 175 : 221 39

10. OSK Krakovany 22 6 4 12 180 : 216 38

11. ŠK Dobrá Voda B 22 3 4 15 143 : 253 32

12. ŠK Slávia Zeleneč 22 4 2 16 166 : 230 32

por. mužstvo  Z   V   R   P   +  - B

1. ZŠK Mesta Vrbové B  22  18  1  3  266 : 130 59

2. MTJ Piešťany -  Moravany D  22  16  3  3  268 : 128 57

3.
 

STO Blava Jasl. Bohunice C
 

22
 

14
 

2
 

6
 

232 : 164 52

4.

 

KST Hlohovec B

 
22

 

14

 

2

 

6

 

232 : 164 52

5.

 

OSK Zavar B

 

22

 

11

 

3

 

8

 

210 : 186 47

6.

 

TTC Majcichov

 

B

 

22

 

11

 

1

 

10

 

200 : 196 45

7.

 

Bučany

 

22

 

8

 

5

 

9

 

181 : 215 43

8.

 

MSTK Leopoldov D

 

22

 

9

 

2

 

11

 

201 : 195 42

9.

 

OSK Suchá nad Parnou B

 

22

 

8

 

1

 

13

 

181 : 215 39

10. OŠK Križovany B 22 8 0 14 144 : 252 38

11. OSTK Malženice B 22 3 2 17 140 : 256 30

12. STK Voderady 22 0 2 20 121 : 275 24
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Konečné umiestnenia a zostavy našich mužstiev v sezóne 2016/2017
MSTK Leopoldov A – 2. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov A zvíťazilo v 2. lige TT kraja a následne si vybojovalo historický 
postup do I. slovenskej ligy v baráži s víťazom 2. ligy BA kraja STO Spoje Ivánka. Základnú 
zostavu nášho postupového tímu tvorili Bučko,  Rábara,  Benuš,

Stanek a  Slamka. Zásluhu na tomto skvelom výsledku majú nielen hráči, ale aj 
vedenie klubu, ľudia podporujúci klub a v neposlednom rade diváci, ktorí si v dôležitých 
momentoch sezóny našli cestu do stolnotenisovej haly a povzbudili našich hráčov k výbor-
ným výkonom.
MSTK Leopoldov B – 3. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov B sa v 3. lige TT kraja umiestnilo na druhom mieste. Vďaka po-
stupu nášho Áčka do prvej ligy sa uvoľnilo v 2. lige TT kraja miesto a naše Béčko automatic-
ky postupuje do 2. ligy TT kraja z druhého miesta. Základnú zostavu nášho Béčka tvorili: 
Daniel Lipták, Milan Slamka, Miroslav Tóth a Martin Zverina. Ako náhradníci vzorne hájili 
naše farby Michal Šantavý, Matúš Šantavý, Jakub Kriška, Kristián Varga a Matej Zlámala.

Róbert Marcel  Branislav  
Juraj  Milan

por.  Mužstvo  Z   V   R   P   + - B

1.  MTJ Piešťany -  Moravany B  22 18 1  3  284 : 112 59

2.
 

MSTK Leopoldov B
 

22 17 2
 

3
 

261 : 135 58

3.

 
Gasto Galanta C

 
22 15 3

 
4

 
230 : 166 55

4.

 

STO Blava Jasl. Bohunice

 

22 13 4

 

5

 

227 : 169 52

5.

 

STK ELASTIK Trnava B

 

22 13 2

 

7

 

229 : 167 49

6.

 

Slavoj Sládkovičovo B

 

22 11 0

 

11

 

191 : 205 44

7.

 

ZŠK Mesta Vrbové

 

22 7

 

6

 

9

 

190 : 206 42

8.

 

SK Vydrany C

 

22 8

 

2

 

12

 

172 : 224 40

9.

 

OSTK Malženice

 

22 5

 

4

 

13

 

166 : 230 36

10. STO Veľké Úľany B 22 5 3 14 174 : 222 35

11. ŠKP Trnava 22 1 6 15 141 : 255 30

12. STK Pata 22 2 1 19 111 : 285 27

MSTK Leopoldov C – 5. liga TT

Mužstvo našich „mladých pušiek“ MSTK Leopoldov C zvíťazilo v 5. lige TT oblasti a zabez-
pečilo si postup do 4. ligy TT kraja. Dominantné výkony počas celej sezóny predurčili toto 
mužstvo na postup do vyššej ligy už pred skončením sezóny. Základnú zostavu mužstva tvo-
rili Michal Šantavý, Matúš Šantavý, Kristián Varga a Matej Zlámala.

MSTK Leopoldov D – 6. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov D obsadilo v sezóne 2016/2017 8. miesto a zabezpečilo si účasť 
v 6. lige TT oblasti aj na ďalšiu sezónu. Základnú zostavu Déčka tvorili Radomír Pikna, 
Jakub Kriška, Ľubomír Kašťák, Miroslav Gažík. Ako náhradníci vzorne bránili naše farby 
Tibor Ďurák, Viktor Čech, Kristián Varga, Branislav Kriška a Kristián Vida.

por.
 

mužstvo
 

Z
  

V
  

R
  

P
  

+ - B

1. MSTK Leopoldov C  22  17  2  3  277 : 119 58

2. Slavoj Boleráz  22  15  2  5  256 : 140 54

3.
 

OSTK Špačince B
 

22
 

13
 

2
 

7
 

220 : 176 50

4.

 

STO Blava Jasl. Bohunice B

 
22

 
12

 
3

 
7

 
218 : 178 49

5.

 

OSK Suchá nad Parnou

 
22

 

12

 

2

 

8

 

210 : 186 48

6.

 

Victória Buková

 

22

 

10

 

2

 

10 185 : 211 44

7.

 

KST Hlohovec

 

22

 

9

 

4

 

9

 

198 : 198 44

8.

 

ŠK III.ZŠ Hlohovec B

 

22

 

8

 

2

 

12 148 : 248 39

9.

 

STK Hoste

 

22

 

7

 

3

 

12 175 : 221 39

10. OSK Krakovany 22 6 4 12 180 : 216 38

11. ŠK Dobrá Voda B 22 3 4 15 143 : 253 32

12. ŠK Slávia Zeleneč 22 4 2 16 166 : 230 32

por. mužstvo  Z   V   R   P   +  - B

1. ZŠK Mesta Vrbové B  22  18  1  3  266 : 130 59

2. MTJ Piešťany -  Moravany D  22  16  3  3  268 : 128 57

3.
 

STO Blava Jasl. Bohunice C
 

22
 

14
 

2
 

6
 

232 : 164 52

4.

 

KST Hlohovec B

 
22

 

14

 

2

 

6

 

232 : 164 52

5.

 

OSK Zavar B

 

22

 

11

 

3

 

8

 

210 : 186 47

6.

 

TTC Majcichov

 

B

 

22

 

11

 

1

 

10

 

200 : 196 45

7.

 

Bučany

 

22

 

8

 

5

 

9

 

181 : 215 43

8.

 

MSTK Leopoldov D

 

22

 

9

 

2

 

11

 

201 : 195 42

9.

 

OSK Suchá nad Parnou B

 

22

 

8

 

1

 

13

 

181 : 215 39

10. OŠK Križovany B 22 8 0 14 144 : 252 38

11. OSTK Malženice B 22 3 2 17 140 : 256 30

12. STK Voderady 22 0 2 20 121 : 275 24
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MSTK Leopoldov E – 7. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov E sa umiestnilo na 9. mieste a zabezpečilo si účasť v 7. lige TT aj 
v nasledujúcej sezóne. V tomto družstve rovnako ako v prípade Déčka dostávajú šancu aj 
mladí hráči, ktorí tu získavajú prvé skúsenosti s mužským stolným tenisom. Prechod medzi 
žiackou a mužskou ligou predstavuje veľký výkonnostný skok a preto je potrebné mladých 
hráčov nasadzovať v mužských súťažiach už od mladého veku. Základnú kostru mužstva 
MSTK Leopoldov E tvorili Tibor Ďurák, Kristián Vida, Branislav Kriška, Peter Svečula, 
Viktor Čech a Ján Mika.

Žiaci MSTK Leopoldov A – 1. liga žiaci TT

Naše žiacke družstvo zvíťazilo v prvej krajskej lige jednoznačným spôsobom a zabezpečilo 
si účasť na záverečnom turnaji, kde sa rozhodne o titule majstrov Slovenska v žiackej tímo-
vej kategórii. Základnú zostavu mužstva tvorili Jakub Kriška, Viktor Čech a Tibor Ďurák. 
Prvé skúsenosti so súťažným stolným tenisom získavali Anton Karaba, Anna Karabová a 
Adam Blaško.

Dňa 18. marca 2017 sa konali v Malženiciach majstrovstvá oblasti mužov okolitých okre-
sov. Celkovo sa na ňom zúčastnilo len 18 hráčov, čo je oproti iným ročníkom dosť málo,  
avšak turnaj bol napriek tomu veľmi kvalitný. Z nášho klubu sa zúčastnili dvaja hráči –  

por.
 

mužstvo
 

Z
  

V
  

R
  

P
  

+
 

- B

1. STK Bojničky A  22  21  1  0  287 : 109 65

2. Družstevník Sasinkovo  22  19  1  2  259 : 137 61

3.
 

STK Častá  22
 

14
 

3
 

5
 

233 : 163 53

4.

 
OFK Trebatice

 
22

 
10

 
5

 
7

 
204 : 192 47

5.

 

TJ Kočín-Lančár

 
22

 

9

 

4

 

9

 

200 : 196 44

6.

 

Nižná

 

22

 

7

 

6

 

9

 

179 : 217 42

7.

 

OSK Krakovany B

 

22

 

8

 

3

 

11 191 : 205 41

8.

 

ŠK Slávia Zeleneč B

 

22

 

8

 

3

 

11 177 : 219 41

9.

 

MSTK Leopoldov E

 

22

 

5

 

4

 

13 166 : 230 36

10. STK Trakovice 22 5 3 14 163 : 233 35

11. STO TJ Slovan Červeník 22 5 1 16 162 : 234 33

12. STK Voderady B 22 3 2 17 155 : 241 30

por. Mužstvo Z   V   R   P   +  - B

1. MSTK Leopoldov  12  10  1  1  91 : 29 33

2.
 

TTC Majcichov  12
 

7
 

1
 

4
 

64 : 55 27

3.

 
Propria Kúty

 
12

 
6

 
1

 
5

 
63 : 57 25

4.

 

Sokol Skalica A

 
12

 

5

 

3

 

4

 

56 : 64 25

5.

 

STO Blava Jasl. Bohunice

 

12

 

5

 

2

 

5

 

60 : 60 24

6. Gasto Galanta 12 3 0 9 43 : 77 18

7. ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján 12 0 4 8 42 : 77 16

Matej Zlámala a Kristián Varga. Po napínavých zápasoch sa z celkového triumfu tešil Matej 
Zlámala, ktorý po vynikajúcom semifinále, kde zdolal Patrika Sýkoru, postúpil do finále a v 
ňom ho čakal Matúš Ušiak, s ktorým si taktiež poradil. Kristián Varga po dvoch nevydare-
ných zápasoch nepostúpil zo skupiny a skončil v súťaži útechy na 3. mieste. Hrala sa aj 
štvorhra, v ktorej sa naši chalani umiestnili na krásnom druhom mieste a len o vlások im 
utiekol celkový triumf, keď vo finále viedli už 2:0 na sety. Gratulujeme chalanom a takisto 
sa chceme poďakovať organizátorom za príjemný turnaj a skvelý športový zážitok.
V prípade záujmu o stolný tenis v našom MSTK kontaktujte nášho predsedu Mgr. Radomíra 
Piknu. Pre verejnosť je mestská stolnotenisová hala sprístupnená každú stredu vo večerných 
hodinách. Taktiež je možné zarezervovať si stôl aj mimo tréningov a domácich zápasov 
MSTK Leopoldov.
Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc počas sezóny!

Mgr. Radomír Pikna

23



22

MSTK Leopoldov E – 7. liga TT

Mužstvo MSTK Leopoldov E sa umiestnilo na 9. mieste a zabezpečilo si účasť v 7. lige TT aj 
v nasledujúcej sezóne. V tomto družstve rovnako ako v prípade Déčka dostávajú šancu aj 
mladí hráči, ktorí tu získavajú prvé skúsenosti s mužským stolným tenisom. Prechod medzi 
žiackou a mužskou ligou predstavuje veľký výkonnostný skok a preto je potrebné mladých 
hráčov nasadzovať v mužských súťažiach už od mladého veku. Základnú kostru mužstva 
MSTK Leopoldov E tvorili Tibor Ďurák, Kristián Vida, Branislav Kriška, Peter Svečula, 
Viktor Čech a Ján Mika.

Žiaci MSTK Leopoldov A – 1. liga žiaci TT

Naše žiacke družstvo zvíťazilo v prvej krajskej lige jednoznačným spôsobom a zabezpečilo 
si účasť na záverečnom turnaji, kde sa rozhodne o titule majstrov Slovenska v žiackej tímo-
vej kategórii. Základnú zostavu mužstva tvorili Jakub Kriška, Viktor Čech a Tibor Ďurák. 
Prvé skúsenosti so súťažným stolným tenisom získavali Anton Karaba, Anna Karabová a 
Adam Blaško.

Dňa 18. marca 2017 sa konali v Malženiciach majstrovstvá oblasti mužov okolitých okre-
sov. Celkovo sa na ňom zúčastnilo len 18 hráčov, čo je oproti iným ročníkom dosť málo,  
avšak turnaj bol napriek tomu veľmi kvalitný. Z nášho klubu sa zúčastnili dvaja hráči –  

por.
 

mužstvo
 

Z
  

V
  

R
  

P
  

+
 

- B

1. STK Bojničky A  22  21  1  0  287 : 109 65

2. Družstevník Sasinkovo  22  19  1  2  259 : 137 61

3.
 

STK Častá  22
 

14
 

3
 

5
 

233 : 163 53

4.

 
OFK Trebatice

 
22

 
10

 
5

 
7

 
204 : 192 47

5.

 

TJ Kočín-Lančár

 
22

 

9

 

4

 

9

 

200 : 196 44

6.

 

Nižná

 

22

 

7

 

6

 

9

 

179 : 217 42

7.

 

OSK Krakovany B

 

22

 

8

 

3

 

11 191 : 205 41

8.

 

ŠK Slávia Zeleneč B

 

22

 

8

 

3

 

11 177 : 219 41

9.

 

MSTK Leopoldov E

 

22

 

5

 

4

 

13 166 : 230 36

10. STK Trakovice 22 5 3 14 163 : 233 35

11. STO TJ Slovan Červeník 22 5 1 16 162 : 234 33

12. STK Voderady B 22 3 2 17 155 : 241 30

por. Mužstvo Z   V   R   P   +  - B

1. MSTK Leopoldov  12  10  1  1  91 : 29 33

2.
 

TTC Majcichov  12
 

7
 

1
 

4
 

64 : 55 27

3.

 
Propria Kúty

 
12

 
6

 
1

 
5

 
63 : 57 25

4.

 

Sokol Skalica A

 
12

 

5

 

3

 

4

 

56 : 64 25

5.

 

STO Blava Jasl. Bohunice

 

12

 

5

 

2

 

5

 

60 : 60 24

6. Gasto Galanta 12 3 0 9 43 : 77 18

7. ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján 12 0 4 8 42 : 77 16

Matej Zlámala a Kristián Varga. Po napínavých zápasoch sa z celkového triumfu tešil Matej 
Zlámala, ktorý po vynikajúcom semifinále, kde zdolal Patrika Sýkoru, postúpil do finále a v 
ňom ho čakal Matúš Ušiak, s ktorým si taktiež poradil. Kristián Varga po dvoch nevydare-
ných zápasoch nepostúpil zo skupiny a skončil v súťaži útechy na 3. mieste. Hrala sa aj 
štvorhra, v ktorej sa naši chalani umiestnili na krásnom druhom mieste a len o vlások im 
utiekol celkový triumf, keď vo finále viedli už 2:0 na sety. Gratulujeme chalanom a takisto 
sa chceme poďakovať organizátorom za príjemný turnaj a skvelý športový zážitok.
V prípade záujmu o stolný tenis v našom MSTK kontaktujte nášho predsedu Mgr. Radomíra 
Piknu. Pre verejnosť je mestská stolnotenisová hala sprístupnená každú stredu vo večerných 
hodinách. Taktiež je možné zarezervovať si stôl aj mimo tréningov a domácich zápasov 
MSTK Leopoldov.
Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc počas sezóny!

Mgr. Radomír Pikna
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Sezóna 2017/2018 na futbalových
trávnikoch –  KROK PO KROKU

Sezóna 2017/2018 na futbalových
trávnikoch –  KROK PO KROKU

Pre mužov MTK Leopoldov sa nezačala se-
zóna najlepšie a hneď v úvode si na konto 
pripísali trpkú prehru s Majcichovom 4:1. 
Domáci začali aktívnejšie, z čoho dokázali 
vyťažiť gól, avšak postupne sa hra vyrovna-
la. Nás však zabrzdilo vylúčenie Švestku po 
dvoch rýchlych žltých kartách. V druhom 
polčase domáci Majcichov prebral iniciatí-
vu a všetky naše chyby potrestal gólmi. 
Týždeň nato sme odohrali domáci zápas v 
Maduniciach, pretože na našom štadióne 
prebiehala údržba hracej plochy. Tam sme 
si zmerali sily s Dolnou Krupou. Hra bola 
zo začiatku pomerne vyrovnaná, čomu na-
svedčovalo aj skóre 0:0 po prvom polčase. 
Po výmene strán sme ale boli aktívnejším 
mužstvom a vďaka dvom rýchlym gólom 
Pobjeckého a L. Tvrdého sme sa dostali do 
vedenia 2:0, ktoré sme si dokázali udržať do 
konca zápasu. Potom však začala šnúra pre-
hier – prvá prišla v Zavare s jednoznačným 
výsledkom 9:0 pre domácich. Tu zlyhala 
najmä naša defenzívna činnosť, domácim 
sme nechávali priestor na kombináciu, čo aj 
patrične využili.  (zápas 1 – 3) 
Pre ďalší „výprask“ sme pocestovali do 

Hornej Krupej, ktorá má zo súťaže snáď najkvalitnejší káder. Tu sme pohoreli 0:6 aj z dôvo-
du oklieštenej zostavy, s ktorou sme pricestovali. Nastúpiť museli aj hráči ako Richard 
Slovák a Martin Nosál, ktorí zastávajú úlohy v realizačnom tíme. Podobný scenár sa opako-
val v zápase so Siladicami. Nielenže sme cestovali s preriedeným kádrom, ale hneď v úvo-
de zápas poznačila červená karta pre kapitána Stanislava Piovarčiho. V druhom polčase 
nám nepridalo na psychike ani zranenie Prosnana, ktorý sa nebezpečne zranil hlavou s hrá-
čom Siladíc. Hra musela byť prerušená, Prosnan bol chvíľu v bezvedomí, na čo bola privo-
laná rýchla zdravotná služba. Aj v tomto zápase nastúpili hráči  Richard Slovák, spoločne s 
vedúcim mužstva Nosálom. Zvyšok zápasu bol čisto v réžii domácich a išlo skôr o hru 
„mačky s myšou“. Domáci si schuti zastrieľali a zachránila nás až píšťalka rozhodcu, ktorá 
rozhodla o konečnom výsledku 10:0. Z ťažkej situácie nás vytiahol až domáci zápas so su-
sedným Červeníkom, v ktorom sme remizovali. Stretnutie malo dobú úroveň v hernom, ale 
aj v diváckom zastúpení, ako sa na susedské derby patrí. Lepšie začali hostia, ktorí využili 
chybu v našej obrane a dostali sa do vedenia hneď v 1. minúte. Postupne sme sa k slovu 
dostali aj my, ale napriek šanciam, ktoré sme si vytvorili, vyrovnávajúci gól sa nám do pol-
času nepodarilo streliť. V úvode druhého polčasu hostia zvýšili na 0:2 a tento gól akoby nás 
nakopol. Začali sme byť aktívnejší, prebrali sme iniciatívu a Krajinčák znížil na 1:2. Po pek-

nej individuálnej akcii a strele z hranice 16-tky vyrovnal Loskot na 2:2 a zápas skončil spra-
vodlivou deľbou bodov. (zápas 4 – 6)
O týždeň neskôr sme pokračovali smolným zápasom vo Voderadoch. Po dlhej dobe sme 
mali k dispozícii o niečo širší káder, čo sa prejavilo aj na našej hre. Boli sme aktívnejší, lep-
šie sme kombinovali a Voderady sme nepúšťali do výraznejších pozícií, z ktorých by mohli 
ohroziť Marcela Janegu, novú posilu v našej bráne. Skóre otvoril Pobjecký strelou do pravé-
ho dolného rohu brány domácich. Následne sme mohli zvýšiť, avšak Švestka ani Loskot ne-
dokázali svoje šance premeniť. Tu sa potvrdilo pravidlo „nedáš, dostaneš“ a domáci vyrov-
nali. Druhý polčas sme opäť začali dobre a v úvodných minútach nás dostal do vedenia 
Enderle, ktorý trafil vyrazenú loptu od brankára do šibenice. Domáci sa len sporadicky 
dostávali do blízkosti našej brány. Prišli ďalšie šance na našej stane, ktoré sme zahodili. 
Voderady vyrovnali na 2:2 po prísne odpískanom priamom kope a dielo skazy pre nás doko-
nali v záverečných minútach, keď sa im podarilo streliť rozhodujúci gól na 3:2. Zo zápasu, 
v ktorom sme boli lepším mužstvom, sme nakoniec vyšli naprázdno. V ďalšom kole sme do-
ma privítali súpera zo Zelenča, od ktorého sa nám podarilo získať potrebné body. Do vede-
nia sme sa dostali hneď v úvodných minútach po protiútoku, keď hosťujúceho brankára ob-
strelil Loskot. Hostia vyrovnali na 1:1 po nepozornosti v našej obrane, avšak ešte v prvom 
polčase zvýšil na 2:1 Švestka po priamom kope. Po výmene strán sa zápas prakticky len do-
hrával. Obe mužstvá si vytvorili ešte zopár šancí, ale konečný výsledok 2:1 sa už nemenil. 
(zápas 7-8)

Z cesty k silnému súperovi do Zvončína 
sme si odniesli prehru 3:0. Na zápas sme 
prišli dobre pripravení, avšak ani to na ví-
ťazstvo nestačilo. Súperovi sme však neda-
rovali nič zadarmo a body si musel vy-
drieť. Zvončín mal síce prvý polčas územ-
nú prevahu, ale čisté gólové šance sa mu 
nepodarilo vytvoriť. My sme ohrozili bránu 
súpera peknou strelou Loskota a dokonca 
sa nám podarilo streliť gól, ktorý však pre 
ofsajd nebol uznaný. Po výmene strán za-
čali domáci tlačiť o čosi viacej a prvý gól 
prišiel až po hodine zápasu, kedy nášmu 
gólmanovi vypadla lopta z rúk, ktorú do-
máci hráč zakončil zblízka – 0:1. Po inka-
sovanom góle sme viac otvorili hru, čo sú-

per využil na zvýšenie skóre prudkou strelou z diaľky a v závere zápasu uzavrel na koneč-
ných 3:0 po peknej individuálnej akcii. V nasledujúcom domácom zápase s Krakovanmi 
sme podali vynikajúci výkon, v ktorom otvoril skóre hlavičkou Svitek už v 6. minúte. Celý 
zápas sme mali viacej z hry, boli sme kombinačne lepší a výkon súpera ovplyvnilo aj vylú-
čenie ich hráča, čo nám otvorilo šance na ďalšie góly. Na 2:0 zvýšil Pobjecký z priameho 
kopu a po výmene strán skóroval ešte raz. V závere zápasu upravil výsledok na 4:0 Švestka 
z priameho kopu. Týždeň nato sme cestovali do Dechtíc, kde sme to nemali jednoduché. 
Domáci začali lepšie a podarilo sa im dostať do vedenia z priameho kopu. Tu sa hra vyrov-
nala, vytvorili sme si viacero šancí, ktoré však pohoreli v koncovke. Rovnaká situácia bola 
aj u súpera, ktorý trestuhodne zahodil všetky vyložené šance, alebo nás podržal svojimi vy-
nikajúcimi zákrokmi brankár Janega. O víťazovi stretnutia tak rozhodol jediný gól. (9 – 11).
Výkony zhodnotil aj tréner Richard Slovák: „Začiatok sezóny nám absolútne nevyšiel, až na 
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Klub

 
Z V R P Skóre Body

1.

 
TJ Družstevník Zvončín

 
12 8 3 1 35:14 27

2.

 

TJ Družstevník Horná Krupá

 

11 8 2 1 38:3 26

3.

 

OŠK Zavar

 

12 8 1 3 37:19 25

4.

 

TJ Družstevník Voderady

 

12 7 3 2 24:16 24

5.

 

TJ Družstevník Špačince

 

11 7 2 2 38:17 23

6.

 

OFK Majcichov

 

11 5 4 2 25:18 19

7.

 

ŠK Cífer 1929

 

11 6 1 4 22:22 19

8.

 

TJ Slovan Červeník

 

11 5 3 3 39:18 18

9. OŠK Dolná Krupá 11 5 2 4 24:24 17

10. TJ Družstevník Siladice 12 5 0 7 38:32 15

11. FK Krakovany 11 4 2 5 19:28 14

12. TJ Družstevník Dechtice 12 4 0 8 26:42 12

13. MTK Leopoldov 11 3 1 7 13:39 10

14. ŠK Slávia Zeleneč 11 2 2 7 16:25 8

15. TJ Slovan Koplotovce 11 2 0 9 16:47 6

16. OFK Drahovce 11 1 2 8 12:34 5

17. OŠK Križovany nad Dudváhom 11 1 2 8 12:36 5
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trávnikoch –  KROK PO KROKU

Sezóna 2017/2018 na futbalových
trávnikoch –  KROK PO KROKU

Pre mužov MTK Leopoldov sa nezačala se-
zóna najlepšie a hneď v úvode si na konto 
pripísali trpkú prehru s Majcichovom 4:1. 
Domáci začali aktívnejšie, z čoho dokázali 
vyťažiť gól, avšak postupne sa hra vyrovna-
la. Nás však zabrzdilo vylúčenie Švestku po 
dvoch rýchlych žltých kartách. V druhom 
polčase domáci Majcichov prebral iniciatí-
vu a všetky naše chyby potrestal gólmi. 
Týždeň nato sme odohrali domáci zápas v 
Maduniciach, pretože na našom štadióne 
prebiehala údržba hracej plochy. Tam sme 
si zmerali sily s Dolnou Krupou. Hra bola 
zo začiatku pomerne vyrovnaná, čomu na-
svedčovalo aj skóre 0:0 po prvom polčase. 
Po výmene strán sme ale boli aktívnejším 
mužstvom a vďaka dvom rýchlym gólom 
Pobjeckého a L. Tvrdého sme sa dostali do 
vedenia 2:0, ktoré sme si dokázali udržať do 
konca zápasu. Potom však začala šnúra pre-
hier – prvá prišla v Zavare s jednoznačným 
výsledkom 9:0 pre domácich. Tu zlyhala 
najmä naša defenzívna činnosť, domácim 
sme nechávali priestor na kombináciu, čo aj 
patrične využili.  (zápas 1 – 3) 
Pre ďalší „výprask“ sme pocestovali do 

Hornej Krupej, ktorá má zo súťaže snáď najkvalitnejší káder. Tu sme pohoreli 0:6 aj z dôvo-
du oklieštenej zostavy, s ktorou sme pricestovali. Nastúpiť museli aj hráči ako Richard 
Slovák a Martin Nosál, ktorí zastávajú úlohy v realizačnom tíme. Podobný scenár sa opako-
val v zápase so Siladicami. Nielenže sme cestovali s preriedeným kádrom, ale hneď v úvo-
de zápas poznačila červená karta pre kapitána Stanislava Piovarčiho. V druhom polčase 
nám nepridalo na psychike ani zranenie Prosnana, ktorý sa nebezpečne zranil hlavou s hrá-
čom Siladíc. Hra musela byť prerušená, Prosnan bol chvíľu v bezvedomí, na čo bola privo-
laná rýchla zdravotná služba. Aj v tomto zápase nastúpili hráči  Richard Slovák, spoločne s 
vedúcim mužstva Nosálom. Zvyšok zápasu bol čisto v réžii domácich a išlo skôr o hru 
„mačky s myšou“. Domáci si schuti zastrieľali a zachránila nás až píšťalka rozhodcu, ktorá 
rozhodla o konečnom výsledku 10:0. Z ťažkej situácie nás vytiahol až domáci zápas so su-
sedným Červeníkom, v ktorom sme remizovali. Stretnutie malo dobú úroveň v hernom, ale 
aj v diváckom zastúpení, ako sa na susedské derby patrí. Lepšie začali hostia, ktorí využili 
chybu v našej obrane a dostali sa do vedenia hneď v 1. minúte. Postupne sme sa k slovu 
dostali aj my, ale napriek šanciam, ktoré sme si vytvorili, vyrovnávajúci gól sa nám do pol-
času nepodarilo streliť. V úvode druhého polčasu hostia zvýšili na 0:2 a tento gól akoby nás 
nakopol. Začali sme byť aktívnejší, prebrali sme iniciatívu a Krajinčák znížil na 1:2. Po pek-

nej individuálnej akcii a strele z hranice 16-tky vyrovnal Loskot na 2:2 a zápas skončil spra-
vodlivou deľbou bodov. (zápas 4 – 6)
O týždeň neskôr sme pokračovali smolným zápasom vo Voderadoch. Po dlhej dobe sme 
mali k dispozícii o niečo širší káder, čo sa prejavilo aj na našej hre. Boli sme aktívnejší, lep-
šie sme kombinovali a Voderady sme nepúšťali do výraznejších pozícií, z ktorých by mohli 
ohroziť Marcela Janegu, novú posilu v našej bráne. Skóre otvoril Pobjecký strelou do pravé-
ho dolného rohu brány domácich. Následne sme mohli zvýšiť, avšak Švestka ani Loskot ne-
dokázali svoje šance premeniť. Tu sa potvrdilo pravidlo „nedáš, dostaneš“ a domáci vyrov-
nali. Druhý polčas sme opäť začali dobre a v úvodných minútach nás dostal do vedenia 
Enderle, ktorý trafil vyrazenú loptu od brankára do šibenice. Domáci sa len sporadicky 
dostávali do blízkosti našej brány. Prišli ďalšie šance na našej stane, ktoré sme zahodili. 
Voderady vyrovnali na 2:2 po prísne odpískanom priamom kope a dielo skazy pre nás doko-
nali v záverečných minútach, keď sa im podarilo streliť rozhodujúci gól na 3:2. Zo zápasu, 
v ktorom sme boli lepším mužstvom, sme nakoniec vyšli naprázdno. V ďalšom kole sme do-
ma privítali súpera zo Zelenča, od ktorého sa nám podarilo získať potrebné body. Do vede-
nia sme sa dostali hneď v úvodných minútach po protiútoku, keď hosťujúceho brankára ob-
strelil Loskot. Hostia vyrovnali na 1:1 po nepozornosti v našej obrane, avšak ešte v prvom 
polčase zvýšil na 2:1 Švestka po priamom kope. Po výmene strán sa zápas prakticky len do-
hrával. Obe mužstvá si vytvorili ešte zopár šancí, ale konečný výsledok 2:1 sa už nemenil. 
(zápas 7-8)

Z cesty k silnému súperovi do Zvončína 
sme si odniesli prehru 3:0. Na zápas sme 
prišli dobre pripravení, avšak ani to na ví-
ťazstvo nestačilo. Súperovi sme však neda-
rovali nič zadarmo a body si musel vy-
drieť. Zvončín mal síce prvý polčas územ-
nú prevahu, ale čisté gólové šance sa mu 
nepodarilo vytvoriť. My sme ohrozili bránu 
súpera peknou strelou Loskota a dokonca 
sa nám podarilo streliť gól, ktorý však pre 
ofsajd nebol uznaný. Po výmene strán za-
čali domáci tlačiť o čosi viacej a prvý gól 
prišiel až po hodine zápasu, kedy nášmu 
gólmanovi vypadla lopta z rúk, ktorú do-
máci hráč zakončil zblízka – 0:1. Po inka-
sovanom góle sme viac otvorili hru, čo sú-

per využil na zvýšenie skóre prudkou strelou z diaľky a v závere zápasu uzavrel na koneč-
ných 3:0 po peknej individuálnej akcii. V nasledujúcom domácom zápase s Krakovanmi 
sme podali vynikajúci výkon, v ktorom otvoril skóre hlavičkou Svitek už v 6. minúte. Celý 
zápas sme mali viacej z hry, boli sme kombinačne lepší a výkon súpera ovplyvnilo aj vylú-
čenie ich hráča, čo nám otvorilo šance na ďalšie góly. Na 2:0 zvýšil Pobjecký z priameho 
kopu a po výmene strán skóroval ešte raz. V závere zápasu upravil výsledok na 4:0 Švestka 
z priameho kopu. Týždeň nato sme cestovali do Dechtíc, kde sme to nemali jednoduché. 
Domáci začali lepšie a podarilo sa im dostať do vedenia z priameho kopu. Tu sa hra vyrov-
nala, vytvorili sme si viacero šancí, ktoré však pohoreli v koncovke. Rovnaká situácia bola 
aj u súpera, ktorý trestuhodne zahodil všetky vyložené šance, alebo nás podržal svojimi vy-
nikajúcimi zákrokmi brankár Janega. O víťazovi stretnutia tak rozhodol jediný gól. (9 – 11).
Výkony zhodnotil aj tréner Richard Slovák: „Začiatok sezóny nám absolútne nevyšiel, až na 
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Z V R P Skóre Body

1.

 
TJ Družstevník Zvončín

 
12 8 3 1 35:14 27

2.

 

TJ Družstevník Horná Krupá

 

11 8 2 1 38:3 26

3.

 

OŠK Zavar

 

12 8 1 3 37:19 25

4.

 

TJ Družstevník Voderady

 

12 7 3 2 24:16 24

5.

 

TJ Družstevník Špačince

 

11 7 2 2 38:17 23

6.

 

OFK Majcichov

 

11 5 4 2 25:18 19

7.

 

ŠK Cífer 1929

 

11 6 1 4 22:22 19

8.

 

TJ Slovan Červeník

 

11 5 3 3 39:18 18

9. OŠK Dolná Krupá 11 5 2 4 24:24 17

10. TJ Družstevník Siladice 12 5 0 7 38:32 15

11. FK Krakovany 11 4 2 5 19:28 14

12. TJ Družstevník Dechtice 12 4 0 8 26:42 12

13. MTK Leopoldov 11 3 1 7 13:39 10

14. ŠK Slávia Zeleneč 11 2 2 7 16:25 8

15. TJ Slovan Koplotovce 11 2 0 9 16:47 6

16. OFK Drahovce 11 1 2 8 12:34 5

17. OŠK Križovany nad Dudváhom 11 1 2 8 12:36 5
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zápas s D. Krupou. Príčiny sú zrejmé, a to zranenia mnohých hráčov, ktorých absencia bola 
pre mužstvo veľmi citeľná. Takúto sezónu som ešte nezažil. Chalanov sme sa ale snažili udr-
žať v pozitívnom myslení a dúfať v zlepšenie, ktoré aj prišlo, avšak nie také, aké očakáva-
me. Zlepšovať je stále čo. Sú to mladí hráči, ktorí vedia hrať futbal, len im chýbajú skúse-
nosti. Preto je pre nás ťažšie hrať proti takým skúseným mužstvám ako sú Zavar, Horná 
Krupá či Siladice. Určite nespíme a snažíme sa postaviť čo najskôr na nohy, aj keď si to vyža-
duje ešte čas. Futbal je niekedy taký a môžete robiť čokoľvek, aj tak to nevychádza. Táto sú-
ťaž sa nedá porovnať s minulým ročníkom a je na úrovni V. ligy a niekedy ju aj prevyšuje. 
My sa však chceme o zotrvanie v nej pobiť a ja som presvedčený o tom, že sa nám to
podarí.“

A č o mládež nícky futbal?
Dorast Č erveník –  Leopoldov
V minulej sezóne sa spojil Leopoldov s Červeníkom, aby spoločnými silami vytvorili do-
rastenecké družstvo. To vo svojich začiatkoch „fasovalo“ góly kolo čo kolo, až ku koncu se-
zóny prišlo zopár svetlých bodov. Dorast pokračuje aj v tejto sezóne a dosahuje výrazne 
lepšie výsledky, čomu nasvedčuje aj štvrté miesto v tabuľke. Trénerom zostáva aj naďalej 

Ivan Blaško z Červeníka, dorast štartuje 
pod hlavičkou TJ Slovan Červeník a domá-
ce zápasy hráva na štadióne v Červeníku. 
Za spomenutie stojí výhra s Dolným 
Lopašovom (3:2), s Bojničkami (3:2), s 
Dvorníkmi (7:1) či Kľačanmi (7:1). 
Doterajšie výkony dorastu zhodnotil aj tré-
ner Ivan Blaško: „Do sezóny sa vstúpilo 
slušne a pokiaľ ide o výkony, som pomer-
ne spokojný. Vo Veľkých Kostoľanoch, kto-
ré sú v tabuľke druhé, sme prehrali a rov-

nako smolne sme prehrali aj v Ostrove napriek tomu, že sme tam odohrali veľmi dobrý zá-
pas. S Veselým sme remizovali, bol to výborný zápas, hlavne čo sa týka druhého polčasu a 
chalani si doslova vydreli bod na ihrisku. So zvyšnými zápasmi som spokojný a som rád, že 
sa dosiahli viaceré víťazstvá. Za rok a pol, počas ktorého fungujeme, je vidieť zlepšenie naj-
mä na hráčoch, ktorí pravidelne trénujú. Jediná chyba je v tom, že nám chýba brankár, tak-

že to sem-tam lepíme. Často pohoríme aj v koncovke, preto premieňanie šancí nám ešte veľ-
mi nejde. Avšak s hrou, ktorú chcem a aj presadzujem, som spokojný, i keď tréningová do-
chádzka je slabšia. Chalanom sa snažím vštepiť, že ak chcú niečo vo futbale dokázať, bez 
tréningu to nejde.“ 

Ž iaci MTK Leopoldov
Žiacke družstvo je v klube MTK Leopoldov novinkou. Po ročnej pauze sa opäť obnovilo kvô-
li dosiahnutiu žiackeho veku viacerých hráčov. Trénerom družstva sa stal Ivan Hgedüš. Žia-
ci MTK Leopoldov dosahujú z klubu najlepšie výsledky, čoho dôkazom je aj prvé miesto v 
tabuľke. Žiaci zbierajú výhru za výhrou, len v jednom zápase remizovali so silným súperom 
z Pečeniad. Vysoké výhry si naši žiaci vybojovali v stretnutiach s Prašníkom (9:0), Bankou 

(11:1), Piešťanmi B (13:0), Veľkým 
Orvišťom (10:1), Bojničkami (6:0), 
Sokolovcami (7:2). O družstve nám po-
rozprával aj tréner Ivan Hegedüš: „Som z 
chlapcov veľmi milo prekvapený a určite 
som spokojný s prístupom k tréningom, aj 
s prístupom k zápasom. Chlapcom sa tré-
novať chce a pravidelne ich mávam okolo 
14. Je to potom cítiť aj v zápasoch, naprí-
klad posledné stretnutia nám ukázali, že 
sme na tom kondične veľmi dobre. Čo sa 
týka zostavy, kompletnú zostavu ešte hľa-

dám a skúšam, pretože vždy mi niekto vypadne, ale spokojný som aj so záujmom, pretože 
na striedačke sedí vždy dosť chlapcov. O našich dobrých výkonoch hovorí aj skóre, ale ne-
smieme poľaviť. Uvidíme, aké zápasy prídu, ale určite nás preveria, rovnako aj ja sa so súťa-
žou ešte len zoznamujem.“

Prípravka MTK Leopoldov
Naši najmenší hráči pokračujú na svojej futbalovej ceste s trénerom Richardom Slovákom, 
ktorý im vštepuje futbalové základy. Najmladšia súťažná kategória nie je o dosahovaní vý-
sledkov, ale naberaní skúseností a toho sa drží aj tréner. Napriek tomu sa momentálne prí-
pravka drží na 8. mieste. O prípravke nám viacej porozprával tréner Richard Slovák: 
„Prípravka trénuje vo veľkom počte a sú veľmi šikovní na ich vek. Dúfam, že vydržia čo naj-
dlhšie a vyrastú z nich výborní futbalisti. Absolvovali sme turnaj v Červeníku s nešťastným 
koncom, ale deti hrali výborne. V Maduniciach sa uhrala remíza, aj keď nám o výsledok v 
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Z V R P Skóre Body

1.

 

TJ Slovan Ostrov

 

9 9 0 0 49:9 27

2.

 

TJ Družstevník Veľké Kostoľany 8 6 2 0 31:10 20

3.

 

OŠK Veselé

 

8 4 2 2 16:13 14

4.

 

Červeník -

 

Leopoldov

 

8 4 1 3 24:18 13

5. OFK Drahovce 8 4 1 3 25:21 13

6. TJ Družstevník D. Lopašov 8 3 1 4 29:18 10

7. TJ Klas Dolné Trhovište 6 3 1 2 18:16 10

8. TJ Bojničky 9 3 0 6 23:33 9

9. MFK Vrbové 7 2 0 5 11:21 6

10. ŠK Dvorníky 8 1 0 7 9:49 3

11. OFK Kľačany 7 0 0 7 8:35 0
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Skóre

 
Body

1. MTK Leopoldov 9 8 1

 

0

 

62:6

 

25

2. ŠK 2011 9 7 2

 

0

 

39:6

 

23

3. TJ Družstevník Pastuchov 9 6 1

 

2

 

29:13

 

19

4. TJ Družstevník Chtelnica 9 6 0 3 29:11 18

5. ŠK Dvorníky 9 5 1 3 30:12 16

6. OŠK Prašník 9 4 1 4 19:20 13

7. TJ Sokolovce 9 3 2 4 18:26 11

8. PFK Piešťany B 9 3 1 5 15:30 10

9. OŠK Veselé 9 2 1 6 28:35 7

10. TJ Slovan V. Orvište 9 1 4 4 13:28 7

11. TJ Bojničky 9 1 1 7 4:49 4

12. OTJ Banka 9 0 1 8 3:53 1
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zápas s D. Krupou. Príčiny sú zrejmé, a to zranenia mnohých hráčov, ktorých absencia bola 
pre mužstvo veľmi citeľná. Takúto sezónu som ešte nezažil. Chalanov sme sa ale snažili udr-
žať v pozitívnom myslení a dúfať v zlepšenie, ktoré aj prišlo, avšak nie také, aké očakáva-
me. Zlepšovať je stále čo. Sú to mladí hráči, ktorí vedia hrať futbal, len im chýbajú skúse-
nosti. Preto je pre nás ťažšie hrať proti takým skúseným mužstvám ako sú Zavar, Horná 
Krupá či Siladice. Určite nespíme a snažíme sa postaviť čo najskôr na nohy, aj keď si to vyža-
duje ešte čas. Futbal je niekedy taký a môžete robiť čokoľvek, aj tak to nevychádza. Táto sú-
ťaž sa nedá porovnať s minulým ročníkom a je na úrovni V. ligy a niekedy ju aj prevyšuje. 
My sa však chceme o zotrvanie v nej pobiť a ja som presvedčený o tom, že sa nám to
podarí.“

A č o mládež nícky futbal?
Dorast Č erveník –  Leopoldov
V minulej sezóne sa spojil Leopoldov s Červeníkom, aby spoločnými silami vytvorili do-
rastenecké družstvo. To vo svojich začiatkoch „fasovalo“ góly kolo čo kolo, až ku koncu se-
zóny prišlo zopár svetlých bodov. Dorast pokračuje aj v tejto sezóne a dosahuje výrazne 
lepšie výsledky, čomu nasvedčuje aj štvrté miesto v tabuľke. Trénerom zostáva aj naďalej 

Ivan Blaško z Červeníka, dorast štartuje 
pod hlavičkou TJ Slovan Červeník a domá-
ce zápasy hráva na štadióne v Červeníku. 
Za spomenutie stojí výhra s Dolným 
Lopašovom (3:2), s Bojničkami (3:2), s 
Dvorníkmi (7:1) či Kľačanmi (7:1). 
Doterajšie výkony dorastu zhodnotil aj tré-
ner Ivan Blaško: „Do sezóny sa vstúpilo 
slušne a pokiaľ ide o výkony, som pomer-
ne spokojný. Vo Veľkých Kostoľanoch, kto-
ré sú v tabuľke druhé, sme prehrali a rov-

nako smolne sme prehrali aj v Ostrove napriek tomu, že sme tam odohrali veľmi dobrý zá-
pas. S Veselým sme remizovali, bol to výborný zápas, hlavne čo sa týka druhého polčasu a 
chalani si doslova vydreli bod na ihrisku. So zvyšnými zápasmi som spokojný a som rád, že 
sa dosiahli viaceré víťazstvá. Za rok a pol, počas ktorého fungujeme, je vidieť zlepšenie naj-
mä na hráčoch, ktorí pravidelne trénujú. Jediná chyba je v tom, že nám chýba brankár, tak-

že to sem-tam lepíme. Často pohoríme aj v koncovke, preto premieňanie šancí nám ešte veľ-
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3. TJ Družstevník Pastuchov 9 6 1
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tejto kategórii nejde a učíme sa hrať 
futbal. Mená ako Baláž. Holík, 
Gergič, bratia Škodoví, Koštial, 
Košťál, Kaiser, Opeta, Čirka, Svoboda 
sú prísľubom pre leopoldovský futbal. 
Som veľmi rád, že je tu s nami aj Sofia 
Halásova, ktorá je pohybovo veľmi ta-
lentovaná a určite to v neskoršom ve-
ku ukáže v ženských družstvách.“

Rubriku pripravila Martina Radošovská.
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8. MTK Leopoldov 7 2 1 4 12:20 7

9. TJ Slovan Koplotovce 7 0 1 6 8:23 1

10. TJ Slovan V. Orvište B 7 0 1 6 1:53 1

Na ť ahu je slovenská prozaič ka, 
novinárka, scenáristka i dramaturgič ka 
Narodila sa v Martine, ale vyrastala v Tvrdošíne. Maturovala na 
strednej škole v Trstenej a potom jeden rok pracovala v Tesle Nižná 
pri výrobe televízorov. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fa-
kulte UK v Bratislave. V rokoch 1977 až 1983 bola redaktorkou 
Nového slova. Napísala niekoľko kníh pre deti i dospelých. 
Prekladala aj z poľského jazyka. S manželom Ľubomírom má päť už 
dospelých detí (štyri dcéry a jedného syna). Prechodne bývali v 
Prahe kvôli určitej politickej kauze súvisiacej s jej manželom, ale v 
súčasnosti už niekoľko rokov v hlavnom meste Slovenska. Vystupuje 
v humoristických reláciách TV JOJ a TV Markíza. Oľga Feldeková - 
Lukáčiová (* 28. 3. 1943), o ktorej sme v úvode písali, bola ochotná 
poskytnúť pre náš časopis pravdepodobne svoje prvé interview o krá-
ľovskej hre, lebo tejto logickej hre sa kedysi venovala aj súťažne:
Kto vás naučil hrať šach a koľko ste mali vtedy rokov?
Môj otec býval v Bratislave, mama na Orave. Aj keď som väčšinu života prežila u mamy, 
často som prebývala aj u otca v Bratislave. Býval v Avione, v tom istom dome býval aj me-
dzinárodný majster Maximilián Ujtelky. Obaja vyštudovali právo, obaja pracovali vo fi-
nančnom sektore, obaja hrávali šach a boli priatelia. Keď hrali v kaviarni Metropol, otec ma 
občas zobral so sebou. Musela som ticho sedieť, pozerať sa na dvoch mlčanlivých pánov 

sledujúcich šachovnicu a nesmierne som sa nudila. Otec si myslel, že mi zaženie nudu, keď 
budem vedieť, čo sa na šachovnici odohráva. Začal ma zasväcovať do tajov tejto hry. Mala 
som osem až desať rokov. Poznala som jednotlivé ťahy, ale nudiť som sa neprestala.
Čím vás priťahuje kráľovská hra?
Ak ma dnes niečím táto hra priťahuje, tak je to spomienka na môjho milovaného otca. 
Hrali ste šach len rekreačne alebo aj súťažne a v akom období?
Na Orave som nemala s kým hrať. Do puberty to boli len partie s otcom v Bratislave alebo 
keď prišiel na Oravu na dovolenku. Keď som chodila na strednú školu, vtedajší jej riaditeľ, 
náruživý šachista, založil šachový klub. Vtedy bolo pravidlo, ak malo byť šachové družstvo 
kompletné, že na poslednej šachovnici musela hrať žena. Tak som sa dostala do spoločnosti 
starších pánov a chodila som s nimi na súťaže. Jeden rok sme vyhrali okresnú súťaž a dostali 
sme sa do krajskej. Nemám na tom veľkú zásluhu. Moje súperky niekedy nevedeli, či aj ve-
ža nemôže skákať ako kôň. Až na jednom turné v Ružomberku sedela oproti mne súdružka, 
ktorá nám velila na spartakiáde v Prahe. Bola veľmi prísna a niekedy nás aj vyfackala. Bála 
som sa, že ak prehrá, vyfacká ma. Vtedy už sedel pri mne môj budúci manžel. Keď videl, že 
jej hrozí garde, súdružka má ohrozenú kráľovnú a ja sa nemám k tomu, aby som jej ju vyho-
dila, v zúfalstve radšej odišiel. Súdružka vyhrala. 
Ste šachový samouk alebo ste mali aj svojho trénera?
Keďže som žila na Orave a otec ma nemohol trénovať, najal mi za trénera svojho kolegu, s 
ktorým študoval na právnickej fakulte. Kolega mal zákaz robiť advokáta, prišiel na Oravu 
stavať Oravskú priehradu a stal sa „mínermajstrom“. Také boli vtedy časy. Ujo Maťo ma tré-
noval, ale len veľmi krátko. Otec dal prednosť žiarlivosti pred mojou šachovou kariérou a 
pre istotu, aby sa mama do uja Maťa nezahľadela, tréning prerušil.
Ovládate šachové otvorenia typu španielska i talianska hra, sicílska obrana a pod. alebo sa 
skôr spoliehate pri hre na svoj logický úsudok?
Fajnové otvorenia som neovládala. Stačil mi „šustermat“. Vďaka nemu som porážala súper-
ky za pár minút.
Aký je váš názor na zavádzanie šachu do škôl ako povinný alebo nepovinný predmet?
V školách by mali preferovať pred počítačmi a mobilmi šachovnicu. Dokonca by som 
súhlasila, aby bol šach povinný predmet. Ako táto hra rozvíja mozog, učí trpezlivosti a po-
kore, sa tu nemusím rozpisovať. To vedia aj tí, ktorí šach nikdy nehrali.
Rada si ešte zahráte doma šach s manželom, deťmi, vnúčatami alebo aj s inou domácou 
návštevou?
Ubehlo niekoľko desaťročí, keď som pre množstvo povinností, detí a zamestnaní na šach 
ani nepomyslela. Po takom dlhom čase, keď som už všetko zabudla, predsa som si dožičila 
jednu partiu so svojím osemročným vnukom. Žije v Prahe, vyhral celomestský šachový det-
ský turnaj a momentálne je na šachovom sústredení v južných Čechách. Keď vyhral v spo-
mínanej celomestskej súťaži prišiel domov s plačom, lebo mu vraj súper vyplazil jazyk. 
Prehrala som, ale jazyk som mu nevyplazila, aj keď som mala chuť.
Riešili ste niekedy šachové problémy z novín i časopisov alebo ste hrali šach aj korešpon-
denčne?
Otec mi posielal výstrižky z jednoduchších súťaži a usiloval sa hrať so mnou korešpondenč-
ný šach. Nechcelo sa mi.
Zo slovenských hercov Milan Lasica si tiež rád sadol k šachovnici. Nemáte záujem ho nie-
kedy vyzvať na šachový súboj a dať mu mat, lebo on hrá až do holého kráľa?
Dnes je chvalabohu Milan Lasica viac golfista ako šachista. Aj keby sme si zahrali a možno 
by pri šachu viac myslel na golf, asi by som prehrala. Darmo, IQ je IQ.  

Za rozhovor ďakuje Gorazd Kollárik.
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Šachové okienko
Z východného Slovenska pochádza viacero významných slovenských šachových skla-
dateľov. Jedným z nich je aj elektrotechnický inžinier Ján Kovalič (* 26. 10. 1952 v 
Podhradí pri Martine). Prvotinu uverejnil 16. 4. 1976 vo Východoslovenských novi-
nách. Začínal ako riešiteľ. V r. 1981 na celoštátnej súťaži bol druhý a na Slovensku r. 
1986 prvý. Doteraz uverejnil asi 230 skladieb rôzneho žánru. Na začiatku prevažovali 
dvojťažky; v ostatnom čase dominujú pomocné maty. Spolupracuje aj s inými skladateľ-
mi, lebo asi 40 skladieb má spoločných s jedným, dvoma alebo aj tromi spoluautormi. 
Získal 100 vyznamenaní vrátane 28 cien, z toho 6 prvých. V Albumoch FIDE dosiahol k 
r. 2012 3,5 bodu. Zúčastnil sa na niekoľkých svetových súťažiach, kde prispel k umiest-
neniu Slovenska celkovo 42 bodmi. Od r. 2014 je 
na dôchodku. Venuje sa práci okolo domu a v zá-
hrade. Radosť mu okrem milujúcej manželky robia 
štyri vnúčatá. Má rád hudbu a hru na gitare. Jeho ob-
ľúbeným žánrom je klasický rock: Deep Purple, Led 
Zeppelin, Eric Clapton, Creedence Clearwater 
Revival, Carlos Santana a pod. Osobne sa stretol aj s 
Alexandrom Pitukom v Spišskej Novej Vsi r. 1977, 
ktorý tam bol rozhodcom okresnej súťaže v riešení. 
Z jeho bohatej skladateľskej tvorby sme vybrali 
dvojťažku, ktorá sa umiestnila v skladateľskej súťaži 
Memoriálu A. Pituka r. 2010 na II. mieste. Pri jej rie-
šení si treba dať pozor na zvodnosti: 1.Jb4? a 1.Dg5?
Pri príležitosti Jankovho významného životného jubi-
lea mu želáme do ďalších rokov života pevné zdra-
vie, veľa spokojnosti v rodinnom kruhu a nech ho aj 
naďalej baví skladať a riešiť šachové skladby!
Riešenie pošlite na e-adresu: casopis@leopoldov.sk alebo priamo na MsÚ v Leopoldove 
do 5. decembra Jeden vyžrebovaný riešiteľ bude finančne odmenený. Ako výherca za 
správne vyriešenie skladby č. 34 bol vyžrebovaný Milan Nemček z Vrútok. 
Blahoželáme!
Riešenie skladby č. 34 (Hronec): 1.Sg8! hr. 2.Ve6+ Kf5 3.Dd3 mat, 1. - Se5 2.Dc5 Sd6 
3.D:g5 mat, 1. - Ve5 2.Dc7 Ve7 3.D:f4 mat (1. - Kf5 2.Kg7 Se5+ 3.V:e5 mat). Dve obra-
ny na tom istom poli so vzájomným prerušovaním pôsobnosti veže a strelca. Úvodník 
jedno pole čiernemu kráľovi berie, ale iné dáva.

Naši riešitelia nám napísali:
Téma „Grimshaw“ s vynikajúcim úvodníkom - klenot slovenskej kompozičnej šachovej
tvorby. (Ivan Garaj, Bratislava)
Nádherná motivačná analógia s recipročnou výmenou všetkých funkcií čiernej veže a
strelca, samozrejme tiché druhé ťahy; trochu ma pri hľadaní úvodníka zabrzdilo branie 
poľa e7 pre čierneho kráľa, až kým som si neuvedomil, že kráľ dostáva voľné pole f5. 
(Bohuslav Moravčík, Sliač)
Téma Grimshaw. Preložením čierneho pešiaka z poľa h5 na h6 by sa odstránilo viacero 
duálov. (Karol Mlynka, Bratislava)

(GK)
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