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íňania majú 
porekadlo. Hovorí, 

že ak chceš byť 
šťastný jednu hodinu, 

tak sa opi z vína. Keď 
chceš byť šťastný jeden deň, tak sa ožeň, 
a ak chceš byť šťastný celý život, staň sa 
záhradníkom. „Ja som sa stal záhrad-
níkom, ale v rámci mojej činnosti po 
ukončení vysokej školy som ako pesto-
vateľ zeleniny na družstve veľa šťastia 
nezažíval,“ povedal o sebe farmár Ján 

linský na jednom fóre. ozmýšľal, 
že to bude asi tým, že nie je íňan  

akoniec však zistil, že problém tkvie 
niekde inde. idí ho v nerešpektovaní 
bio lo iky života, čo v poľnohospodár-
stve znamená, že nie sme schopní zabez-
pečiť si trvalo udržateľný rozvoj. A to aj 
napriek tomu, že sa o ňom veľmi veľa 
hovorí. Platí však, že reči sa hovoria, 
ale chlieb sa je. Aby dosiahol rovnováhu 
medzi požiadavkami prírody a potre-
bami človeka, musel zmeniť prístup. 

akoniec sa mu podarilo vymyslieť 
systém A rokruh, ktorého fun ovanie 
e aktne a byrokraticky preukázal. Apli-
kovať ho však v skutočnosti znamená 
zmeniť prístup k bytiu ako takému. Už 
starí imania totiž poznali, že „zelenina 
vypestovaná na cudzej pôde a rukami 
otroka nie je pre zdravie prospešná.“  
Pozrime sa vôkol seba, na polia a na 
celkovú krajinotvorbu. o vidíme  

klenené nákupné centrá plné nasvie-
tenej, čerstvo vyzerajúcej zeleniny a 
ovocia z dovozu. ojíme sa o dodávky 
plynu či ropy. Ale kto vie, kedy zistíme, 
že peniaze sa nedajú jesť, a 
že pre naše zdravie a 
bytie nie sú prospeš-
né... 

Zdravie, 
najväčšia kvalita tela
Redakcia zmapovala, ako prebiehala tradičná 
júnová akcia Týždeň zdravia v Partizánskom 
a aké podujatia ju sprevádzali.
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Životopis oslávenca: 
Návojovce
Minulý rok si mestská časť Partizánskeho 
pripomenula 6 0. výročie prvej písomnej 
zbierky. Začiatkom júla uzrie svetlo sveta 
kniha, venovaná histórii niekdajšej obce. 
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MADE IN EU

výroba a predaj čalúneného nábytku
 sedacie súpravy, pohovky, kreslá, taburetky
matrace na mieru 
vybrané typy sedacích súprav na mieru
prečalúňovanie sedacích súprav, stoličiek
predaj poťahových látok

Pažiť 133 (pri obecnom úrade), tel/fax: 038 / 748 51 20, email: obchod@pro�t-nabytok.sk

www.pro�t-nabytok.sk

Kvalitný slovenský nábytok  
za výhodné ceny!

(150575)

Vodiči, pozor! Od pondelka 29. júna až do konca júla je úplne uzavretý približne dva kilometre dlhý úsek cesty 
I/50 za Bánovcami nad Bebravou (v smere do Trenčína). Obchádzková trasa vedie po ceste II. a III. triedy cez obec 
Dežerice. „Dôvodom uzávierky je výstavba preložky cesty I/50, ktorá súvisí s realizáciou stavby rýchlostnej cesty 
R2 Ruskovce – Pravotice,“ informovala Elena Antalová z KR PZ v Trenčíne. Krajský dopravný inšpektorát vyzýva vodi-
čov, aby pri jazde po ceste I/50 a po obchádzkovej trase dbali na zvýšenú opatrnosť, rešpektovali dopravné značenie 
a plne sa venovali vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke.  Zdroj: KR PZ Trenčín, foto: mm

Cesta za Bánovcami 
UZAVRETÁ!
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Mestská polícia v Partizánskom  
od 17. do 23. júna 2015

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

OKRÁDALA KLIENTKU    
Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebra-
vou obvinil z pokračujúceho zločinu krádeže 5-ročnú Ivanu 
z hrovca. Ako zamestnankyňa jednej z bánk od roku 200  do 
apríla minulého roka opakovane neoprávnene vybrala z účtu 
70-ročnej ženy 16 076 eur. V „bielení“ účtu tej istej ženy pokračo-
vala aj v ďalšom období a obohatila sa o ďalších  112 eur. Banka 
klientke peniaze vrátila. Obvinená svojmu zamestnávateľovi 
spôsobila celkovú škodu 20 1  eur, za čo jej v prípade uznania 
viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

PREFÍKANÁ VNUČKA
Z prečinu obmedzovania osobnej slobody obvinil vyšetrova-
teľ Odboru kriminálnej polície z Prievidze 22-ročnú Veroniku 
z Partizánskeho. V máji tohto roku v jednom z bytov v Oslanoch 
vlákala svojho 7 -ročného dedka k dverám kúpeľne, sotila ho do 
chrbta a zamkla za ním. Potom prehľadala spálňu a odcudzila 
mu z peňaženky 100 eur. Dedkovi sa po niekoľkých hodinách 
podarilo dostať z kúpeľne cez okienko a privolať políciu. Vnučka 
svojho starkého ľahšie zranila, no bolesť má hlavne na duši. Za 
skutok, ktorý Veronika spáchala na chránenej osobe, môže stratiť 
slobodu na tri až osem rokov. KR PZ v Trenčíne

VEĽKÁ SVETELNÁ LÚPEŽ 

Budú trpieť ako Prometeus?
Kriminalisti Krajského ria-
diteľstva PZ v Trenčíne po 
niekoľkomesačnom intenzívnom 
policajnom vyšetrovaní odhalili 
páchateľov rozsiahlej trestnej 
činnosti vo firme zaoberajúcej sa 
výrobou svetiel v Bánovciach nad 
Bebravou. Vyšetrovateľ obvinil 
šesť osôb päť mužov a jednu 
ženu  zo zločinu krádeže spácha-
ného formou spolupáchateľstva 
a zo zločinu podielnictva. Jeden 
zo šestice obvinených – -ročný 
Michal z okresu Nové Mesto nad 
Váhom spolu s ďalšími doposiaľ 
nezistenými osobami - zamest-
nancami firmy, od roku 2011 

do 16. júna tohto roka odcudzil 
počas skladovania a transportu 
svietidlá na vozidlá rôznych 
značiek, napr. VW Golf, Passat, 
Tiguan, Porsche, Audi A1, Audi 
A ..., sady svietidiel, stovky sa-
mostatných svetiel a  5  kusov 
LED svietidiel. Z areálu firmy ich 
odvážali na autách a vzápätí ich 
ponúkali na predaj prostredníc-
tvom inzerátov na internetových 
portáloch. Odcudzené svietidlá 
predali minimálne 100 osobám 
na Slovensku, ale aj záujemcom 
do zahraničia. 
Trenčianski kriminalisti pri via-
cerých domových prehliadkach 

a prehliadkach iných priestorov 
a pozemkov našli a následne 
zaistili svietidlá pripravené 
na predaj. Okrem nich zaistili 
rôzne elektronické nosiče dát, 
ako aj 7  podacích lístkov 
z pošty do zahraničia a note-
booky. Poškodenej spoločnosti 
z Bánoviec nad Bebravou vznikla 
škoda 22  02  eur. Vyšetrovateľ 
spracoval podnet na návrh na vä-
zobné stíhanie obvinených, sudca 
okresného súdu rozhodol, že 
šestica obvinených bude stíhaná 
väzobne.  
V prípade naďalej prebieha 
policajné vyšetrovanie a nie je 

vylúčené, že sa okruh obvinených 
ešte rozšíri. Za spáchané skutky 
im hrozí trest odňatia slobody na 
desať až pätnásť rokov. Čaká ich 
teda nemalý trest, rovnako ako 
Prometea z gréckych bájí, ktorý 
ukradol bohom oheň.
 Zdroj: KR PZ v Trenčíne

 Mestskí policajti v súčinnosti 
so štátnou políciou riešili do-
pravnú nehodu, ktorá sa stala 
17. júna v ranných hodinách 
na sídlisku Šípok. Lekárovi 
poskytli asistenciu pri ošetrení 
agresívneho pacienta v ambu-
lancii, RZP pri ošetrení bezdo-
movca ležiaceho pri banke na 
Februárovej ulici 1 . júna.
 V  dome na sí dlisku Š í pok 

1 7 . júna údajne napádal 
muž ženu v rámci rodin-
n c  nez d. s  vstú i-
la do robl mov manžel-
sk o áru v rozvodovom 
konaní, ou ila obe 
stran  o svojic  rávac  
i ovinnostiac  s o ľa-
dom na ic  deti. 
 Na motorové vozidlá stojace 

v protismere na Nádražnej 
ulici 1 . júna založila MsP 
„papuče“. Za uvedené obdobie 
vyriešila 11 dopravných 
priestupkov, uložila  blokové 
pokuty.
 lu n  rejav os b ri 

riešení svojic  robl mov 
s zick m na adnutím 
rušil ob anov . júna 
o .   a o .   kon-

ikt medzi dvoma osobami 
z ola na a ošian. s  

reverila okolnosti, za kto-
r c  došlo k rotizákonnej 

innosti. a . júna 
v od olud ajšíc  odi-
nác  reverila oznámenie 
o na adnutí žen  osobou 
z rodzian. oškodení 
odmietli odať oznámenie 
i omoc lekára. s  v ran-
n c  odinác  . júna 
u ozornila artiu mlad c  
ľudí na rušenie okoja kri-
kom na eľkej okružnej, 
s red domu na Nádražnej 
ulici . júna v kázala á-
dajúci sa mlad  ár...
 V obchodnej prevádzke Kauf-

land zadržala SBS 21. júna deti 
pri krádeži tovaru. Mestskí 
policajti odovzdali tri dievčatá 
vo veku 11, 12 a 1  rokov a jed-
ného chlapca vo veku 12 rokov 
rodičom.
 eľk  zá ac  sa šíril 

z ivni n c  riestorov 
domu .  na eľkej 
okružnej. Osobnú otrebu 
v s olo n c  riestoroc  
v konal muž z eľk c  

eriec. o na omenutí 
o sebe u ratal. 

 MsP bola privolaná 20. júna 
do domu na Nábrežnej ulici, 
kde došlo k bitke medzi ro-
dinami. Prípad si na mieste 
prevzala štátna polícia.

 Na zne isťovanie verej-
n o riestranstva u o-
zornila s  bezdomovk -

u, ktorá oroz adzovala 
v okolí lavi k  lastov  
ľaše od vína, o na o-

menutí o sebe u ratala. 
o nemiestne o s ráva-

nia os b bez rístrešia 
zasia la s  v uvedenom 
období sedemkrát.
 Pozorný občan si 2 . júna 

všimol osoby pod vplyvom 
alkoholu nastupujúce do 
motorového vozidla. Zrejme 
zabránil tomu, aby sa stala 
nehoda. Po príchode hliadky 
mestskej polície opité osoby 
do vozidla nenastúpili, z mies-
ta odišli. 

 a . júna o olnoci 
orelo motorov  vozidlo 

na lici gen. vobodu. 
s  okamžite rivolala 

asi ov. asi ov rivolala 
aj k stromu so zlomen m 
konárom na sídlisku 

í ok. asi i konár str li 
a z vozovk  odstránili.
 Muž z Veľkých heriec silno 

p od vp l yvom  al kohol u op ako-
vane upozornený a vyzvaný 
personálom pohostinstva na 
sídlisku Šípok i mestskou 
políciou, aby neobťažoval hostí 
a opustil priestory zariadenia, 
výzvy ignoroval. Keďže od 
svojho konania neupustil, MsP 
ho za pomoci donucovacích 
prostriedkov predviedla na 
oddelenie štátnej polície, kde 
úmyselne maril vykonanie 
dychovej skúšky. Priestupok 
proti občianskemu spolunaží-
vaniu rieši referát priestupkov 
a prevencie. 

 o osiaľ neznám  ác a-
teľ . júna v o olud aj-
šíc  odinác  ri v sokej 
škole na Námestí N  

oškodil jedno zo za arko-
van c  vozidiel rozbitím 
sklenenej v lne okna. 

ajiteľovi vozidla s sobil 
škodu vo v ške ribližne 

 eur.
 Pohyb podozrivých osôb 

v mestskej časti Šimonova-
ny 2 . júna preverila MsP 
o 15.00 h. Štyroch občanov ru-
munskej národnosti zadržala 
v starej časti mesta pri oprave 
rín na súkromnom dome. 
Nakoľko mala MsP podo-
zrenie, že vykonávané práce 
sú nelegálne a ide o trestnú 
činnosť, prípad si prevzala 
štátna polícia. 
 Spracovala: Mária Rapková

Bombový útok na sídlisku
V noci z nedele na pondelok 
zobudila obyvateľov sídliska 
Šípok silná rana. Ako redakciu 
informovala hovorkyňa KR 
PZ Trenčín Elena Antalová, 
„doposiaľ neznámy pá-
chateľ prišiel dňa 22. júna 
pred treťou hodinou ráno 
v meste Partizánske na 
Ulicu Malinovského k 
činžovému domu, pričom 
nezisteným spôsobom 
umiestnil na prvé nad-
zemné podlažie, na balkón 
bytu, doposiaľ neiden-
tifikovaný nástražný 
výbušný systém.“ Tento 
následne inicioval, čím došlo k 
jeho výbuchu. 
Správa o e plózii takmer 
okamžite obletela Slovensko aj 
prostredníctvom celoštátnych 
médií, ktoré sa o prípad začali 

zaujímať. Šírili sa informácie o 
strachu, ale pre našu redakciu 
sa jedna z obyvateľov bytové-
ho domu č. 1151 o dotknutej 
rodine vyjadrila: „ ývajú tu, 
ale takéto problémy tu neboli. 
Poznám celú rodinu ako sluš-
ných ľudí.“ Vyrazené balkónové 
sklá so žalúziami a zvyšky 
kusov zariadenia sa povaľovali 
takmer na krajnici vozovky. 
K zraneniam osôb našťastie 
nedošlo. Páchateľ spôsobil ma-
jiteľom bytu materiálnu škodu 
vo výške približne tisíc eur.
V dvánásťposchodovom vežiaku 
však bolo počuť otrasy až na 
najvyššie poschodia. Podľa 
svedka „to bola silná rana. 

evedel som, či sa začína 
búrka, ale keď to nepokračo-
valo, tak som usúdil, že to bolo 
niečo iné.“ Vyšetrovateľ odboru 

kriminálnej polície z Partizán-
skeho začal trestné stíhanie vo 
veci zločinu - poškodzovanie 
cudzej veci. „Miesto obhliadli 
aj pyrotechnici. a mieste boli 
zaistené aj povýbuchové stopy 
a povýbuchové zvyšky, ktoré 
budú podrobené e pertíznemu 

skúmaniu na Kriminalistickom 
a e pertíznom ústave,“ dodal a 
hovorkyňa KR PZ z Trenčína. V 
prípade zistenia a preukázania 
viny, hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody na tri až osem 
rokov. (-r-)
 Foto: KR PZ Trenčín

Osud budovy OV 3000 na Šípku spečatený
Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom sa v utorok 23. júna opäť stretli na 
pravidelnom rokovaní. 
V úvode zasadnutia si vypočuli 
z úst zástupcu riaditeľa OO PZ 
SR v Partizánskom Róberta 
Hartmanna správu o vývoji kri-
minality na území mesta. oli-
cajti z artizánske o odľa 

rezentovan c  in ormácií 
zo štatistik  v šetrovania 
trestn c  inov atria 
v ic  objasnenosti k najle -
ším v ren ianskom kraji. 
Opäť sa osvedčil aj kamerový 
systém Mestskej polície, vďaka 
ktorému sa podarilo vyriešiť 
krádež auta na Horskej ulici 
na sídlisku Šípok. Na otázky 
k posledným udalostiam v meste 
výbuch na Šípku a podpálené 

auto na lici gen. Svobodu  sa 
vzhľadom na stav vyšetrovania 
zástupca polície vyjadriť nemo-
hol. olícia b  ale uvítala 
v šiu aktivitu ob anov ri 
na lasovaní odozrenia z 
trestnej innosti, pretože prá-
ve včasný zásah môže pomôcť 
k jej objasneniu alebo zabráne-
niu v protiprávnom konaní.  
V ďalšom priebehu rokovania 
poslanci schválili aktualizáciu 
VZN o sociálnych službách 
a úhradách za sociálne služby, 
aby bolo nariadenie v súlade s 
platnou legislatívou. Aktualizu-
je sa každoročne v termíne do 

0. júna, aby boli realizované 

platby za tieto služby v správne 
stanovenej výške. Poslan-
ci prijali aj výročné správy 
mestských organizácií za rok 
201 , ktoré pred rokovaním 
p arlamentu prešli dozornými 
a správnymi radami a tiež prís-
lušnými komisiami a mestskou 
radou.  zm sle zákona 
o obecnej olícii bolo na 
návr  rimátora sc válen  
v tvorenie miesta stále o 
zástu cu ná elníka s . 
Ten bude mať presne určené 
kompetencie pre zastupovanie 
náčelníka MsP počas jeho ne-
prítomnosti. Predovšetkým ide 
o priame riadenie výkonu služ-
by policajtov a o dohľad nad 
zabezpečením činnosti útvaru. 
Stáleho zástupcu náčelníka MsP 
menuje podľa zákona primátor. 
V prípade Partizánskeho je 

hlavným dôvodom pre vytvo-
renie miesta stáleho zástupcu 
hlavne zefektívnenie riadiacej 
činnosti a lepší manažment. 

ležit m bodom rogra-
mu bola aj oslancami 

rijatá zmena v roz o te 
mesta. Vyžiadala si ju pláno-
vaná realizácia investičných 
aktivít v súlade so schválenými 
prioritami. Mesto v tomto 
prípade na základe rozhodnutia 
MsZ použije vlastné finanč-
né zdroje. astu iteľstvo 
jedno lasne odsú lasilo 
od redaj budov  O   
na Š í pku. spešný uchádzač 
z opakovanej transparentnej 
verejnej obchodnej súťaže 
by mal v blízkej dobe podpí-
sať kúpno-predajnú zmluvu 
s totožnými podmienkami, ako 
boli uvedené v súťaži. o in-

vesti n o roz o tu mesta 
b  o jej od ísaní malo 

ribudnúť tisíc eur. 
V ďalšej vyhlásenej obchodnej 
verejnej súťaži bolo mesto 
podľa slov primátora neúspeš-
né. O prenájom pozemkov na 
letisku v Malých Bieliciach, 
kde by mal byť vybudovaný 
komple  rekreačno-športovej 
oddychovej zóny, neprejavil 
záujem žiadny uchádzač. 
V záverečnej diskusii rezo-
novala hlavne téma, týkajúca 
sa materských škôl. Rodičia 
detí mladších ako  roky sa 
zaujímajú podľa slov poslancov 
o možnosť ich umiestnenia 
do materskej školy. Mesto sa 
rodičom snaží vyjsť v ústrety a 
otvorí triedu pre deti v tomto 
veku v súlade s legislatívou 
a v závislosti od reálneho 
záujmu. Štandardne a v súlade 
s platnou legislatívou sú do MŠ 
prijímané deti vo veku od  do 
6 rokov. Ako uviedol primá-
tor,  mesto artizánske má 
jedn  z najnižšíc  o lat-
kov v matersk c  školác  
na lovensku a aj takto sa 
snaží od orovať rodin  
s deťmi. Poslanci mestského 
parlamentu sa na spoločnom 
rokovaní stretnú najbližšie 
25. augusta. ek

Foto: kk
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Diplomy  
v rukách abiturientov
Kytice kvetov, šťastné úsmevy abiturientov, radosť a 
pýcha, či slza v oku najbližších. To je obraz promócií, 
ktoré už šiesty rok po sebe zažíva aj Partizánske. 

spešné štúdium na Vysokej 
škole zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave, 
v stave sv. yrila a Metoda v 
Partizánskom zav šilo 1 . júna 
slávnostnou promóciou po 
troch rokoch 5  bakalárov a po 
piatich rokoch 70 magistrov. 
Plná sála vynoveného kina 
bola v ten deň dvakrát sved-
kom nevšednej udalosti. Odo-
vzdávania vysokoškolských 
diplomov, príhovorov, sľubov, 
no najmä nabitá pocitmi 
uspokojenia, že po hodinách 
a hodinách štúdia prišiel 
vytúžený cieľ. enný o to 
viac, že ho väčšina študentov 
dosiahla popri svojej trojúlo-
he – práci, rodine a deťoch. 

lávnostnou rom ciou a 
získaním v sokoškolsk o 
di lomu sa ic  oslanie 
ale nekon í. ľúbili ver-
nosť mottu škol   konať 
dobro, celoživotn mu u-

mánnemu oslaniu, ktor  
im alma mater všte ovala. 
To prízvukovali aj vzácni hos-
tia promočného aktu – rektor 
VŠ zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave 
profesor Marián Karvaj, vedú-
ci katedry prof. Jozef Kutarňa, 
vedúci stavu sv. yrila a Me-
toda v Partizánskom Michal 
Valach, jeho zástupca Miroslav 
Paľun a v neposlednom rade 
primátor mesta Jozef Božik. 
Niekoľkokrát vyjadril osobnú 
radosť, že môže zdieľať tieto 
okamihy radosti nielen ako e -
terný pedagóg školy, ale aj ako 
primátor mesta, ktoré sa hrdí 
sídlom detašovaného pracovis-
ka vysokej školy, vzdelávajúcej 
odborníkov v oblasti zdra-
votníctva a sociálnej práce. 
Zaželal všetkým absolventom 
uplatnenie v práci, v ktorej 
dokážu aplikovať získané 
vedomosti.   bab

V júli bez múzea
estsk  múzeum v artizánskom bude od . do . júla 

z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené. Prevádzka múzea bude 
obnovená začiatkom augusta s otváracími hodinami ako doposiaľ, 
v utork  a štvrtk  do oludnia od .  do .  , o o-
ludní od .  do .  .

Už to prichádza, už je to tu!
Čas prázdnin a dovoleniek

iadna novinka, žiadne prekvapenie. Leto je pravým časom na 
oddych nielen pre školákov, ale aj obdobím zaslúženého odpo-
činku pre všetkých, ktorí počas celého roka nevysadli z kolotoča 
pracovných povinností. Na dva týždne si dá pauzu aj redakčný 
kolektív Vydavateľstva Tempo, a to od . do . júla. Preddo-
volenkové číslo Tempa vyjde 6. júla, jeho uzávierka je vo štvrtok 
2. júla. Nasledujúce vydanie regionálneho týždenníka pripravíme 
na 27. júla. Po dva týždne, od . do . júla si na televíznych 
obrazovkách môžete z produkcie MTP pozrieť zostrihy najdôleži-
tejších udalostí z prvého polroka 2015. redakcia

Zmena pracovnej doby v SMM
ráva majetku mesta artizánske ako správca bytov 

a nebytových priestorov dáva do pozornosti klientom zmenu 
pracovnej doby v letných mesiacoch júl a august. Svoje záležitosti 
si v SMM vybavíte v ase od .  do .  . Pohotovostná 
služba a stránkové dni zostávajú nezmenené.

V Partizánskom sa pracuje ostošesť
So zvyšovaním kvality života občanov v meste bezprostredne súvisí jeho investičný rozvoj, ktorý je výsledkom 
realizácie veľkých i menších projektov. O stave tých najaktuálnejších sa primátor Jozef Božik informoval v pondelok 
22. júna počas pravidelného kontrolného dňa na stavbách.
Konečnú podobu každým 
dňom nadobúda dvojradová 
zástavba rodinn c  domov 
na ezru ovej ulici v imo-
novanoc . Časť z domov, ktoré 
postavil súkromný investor na 
mieste niekdajšieho objektu 
bývalej materskej školy, je sko-
laudovaná. Pripravil a ohradil už 
aj pozemok, na ktorom v zmysle 
požiadaviek výboru mestskej 
časti, poslancov a miestnych 
obyvateľov vybuduje na vlastné 
náklady verejné detské ihrisko.  
V Šimonovanoch sa novým 
vzhľadom môže popýšiť aj 
budova so sídlom ošt . 

a iatkom júna bola ukon-
ená tretia eta a jej rekon-

štrukcie. Zah ňala renováciu 
spoločenských priestorov na 
prízemí, zateplenie obvodového 
plášťa budovy, obnovu fasády, 
vybudovanie terasy a úpravu 
okolia. „Mimo tohto projektu 
sme investovali aj do rekon-
štrukcie strechy, ktorá bola 
v havarijnom stave. om rád, 
že sme výmenu strešnej krytiny 
stihli vo veľmi krátkom čase. 

ostáva nám už len dobudovať 
bezbariérový vstup do budovy,“ 
konštatoval primátor. 
Na lici generála vobodu 
na reduje rekonštrukcia 

 metrov dl o úseku 
c odníka aj napriek minulo-
týždňovým dažďom bez prob-
lémov. Podľa stavbyvedúceho 
realizačnej firmy Libora Zuba 
pokračujú stavebné práce podľa 
harmonogramu: „ me približne 
v polovici a predpokladáme, 
že termín ukončenia, . júla, 
stíhame.“ 
Najbližších deväť mesiacov bude 
rušno v areáli  adovana 

au mana, kde sa za ala 
v stavba multi unk n o 
š ortov o centra. Projekt, 
na ktorý získalo mesto finanč-
nú podporu z dánskej nadácie 
Velu , má byť ukončený koncom 
marca 2016. „Aktuálne prebie-
hajú búracie práce. ároveň 
riešime prekládku kábla vyso-
kého napätia, ktorý je uložený 
v mieste, kde bude postavená 
nová hala,“ opísal aktuálny 
stav na stavenisku Peter Ridzik 
z oddelenia územného rozvoja a 
výstavby Ms .  
novuje, o ravuje a budu-

je sa aj v areáli ákladnej 

škol  udol a ašíka. Ešte 
na jeseň minulého roku mesto 
zafinancovalo výstavbu nového 
detského ihriska za telocvičňou, 
kde trávia čas najmä deti zo 
školského klubu. „My sme na 
túto aktivitu nadviazali a zo 
školských nancií sme upravili 
okolie ihriska, zbúrali staré 
budovy, ktoré sa tu nachá-
dzali a postavili nový altánok. 
Taktiež postupne opravujeme a 
budujeme nové chodníky, opra-
vujeme oplotenie. Myslím si, že 
sa nám podarilo vytvoriť veľmi 
peknú zónu, kde sa môžu naše 
deti každé popoludnie hrávať,“ 
uviedla riaditeľka školy Dagmar 
Pučeková.  
Svoj účel už niekoľko týž-
dňov plní novov budovan  

 metrov dl  c odník 
zo zámkovej dlažb  na ut-
balovom štadi ne arola 

okla. Zo starej nebezpečnej 
tribúny ostal na štadióne len 
zadný múr. Ten majú v plá-
ne Technické služby mesta 
v krátkom čase upraviť, očistiť 
a namaľovať. „Použijeme ho ako 
voľné pokračovanie betónového 
plotu a zladíme ho tak, aby tam 
zapasoval,“ vysvetlil riaditeľ 
TSM Jozef Jarošinec. 
Pozitívne zmeny v nadchádza-
júcej sezóne môžu očakávať aj 
hokejisti. riniesť b  ic  mal 

rojekt odvetrania a odvl -
enia šatní a riestorov nad 

nimi,  ktoré sa momentálne 
realizujú v útrobách Zimného 
štadióna. 

rávca mestsk c  o re-
bísk investoval v ostatn c  
t žd oc  na cintoríne 
vo eľk c  ieliciac  do 
viacerých úprav. „Kompletne 
sme zrekonštruovali scho-
disko, pridali zábradlia kvôli 
bezpečnosti, a na schody sme 
dali špeciálny protišmykový 
betón s náterom. rekonštruo-
vali sme tiež výtokové stojany 
v celom areáli, dorobili držiaky 
na krhly a cintorín sme oplotili 
zo strany, kde pletivo chýbalo,“ 
uviedol Miroslav Dvonč, správca 
cintorína. Renováciou prešiel aj 
jeden z troch vstupov na cinto-
rín, ďalšie dva čaká oprava tento 
rok. Naplánovaná je aj menšia 
rekonštrukcia domu smútku.
 Text a foto:  
 www.partizanske.sk

Detské ihrisko vytvorilo v areáli ZŠ R. Jašíka príjemnú oddycho-
vú zónu

Do budovy malej telocvične ZŠ R. Kaufmana sa „zahryzávajú” 
ťažké mechanizmy

Schodisko na cintoríne vo Veľkých Bieliciach bolo zrekonštru-
ované po prvý raz odvtedy, čo prešlo pod správcu mestských 
pohrebísk

Mať talent sa cení
Hovorí sa, že mať talent je dar od Boha. Talentovaná mládež v Partizánskom dobre vie, ako s nim pracovať a ďalej ho 
rozvíjať.
Pred blížiacim sa koncom škol-
ského roka privítal primátor Jo-
zef Božik v Klube spoločenských 
organizácií všetkých tých, ktorí 
dosiahli úspechy vo vedomost-
ných olympiádach, športe, či v 
rôznych školských súťažiach. 
Talentovaní žiaci základných 
a stredných škôl sa svojimi 
úspechmi pričinili o reprezentá-
ciu Partizánskeho a šírenie jeho 
dobrého mena nielen doma, ale 
i v zahraničí. Preto v tento deň 
neostali bez povšimnutia. Spolu 
s viceprimátorom Vladimírom 
Karáskom a vedúcim oddele-
nia školstva a telesnej kultúry  
Ms  Pavlom Horňanom im 
17. júna odovzdali pamätný list 
s malým darčekom. Poďakova-
nie  zároveň patrilo i tým, ktorí 
sa mládeži venujú a pomáhajú 
jej v dosahovaní vynikajúcich 
výsledkov.  

Ocenených bolo tento rok 
1 žiakov, a to akub iak, 
ominik orvát , Erika 
aššová a onika okto-

rová zo ZŠ Radovana Kauf-
mana, ana akubíková, 

neta encelová, Nikol 
uc ovi ová zo ZŠ Rudolfa 

Jašíka, uzana ollerová 
zo ZŠ na Malinovského ulici, 

imona uc ovi ová zo 
ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej, 

neta ria ová a Elena 
ondelová zo ZŠ vo Veľkých 

Bieliciach, ristína alogová 
zo Základnej umeleckej školy 
Partizánske, etsk  olkl rn  
súbor  za kolektív 
prevzali cenu Kristína Ondre-
ková a Jakub Staňo . Medzi 
ocenenými boli aj iana ur-

eková, ilan o a, arek 
er ík, er zia odinová, 
ndrea vecová z Gymná-

zia v Partizánskom, driana 
alášeková, uzana 
urišová, artin astirík, 

Ernest la o, artin e a, 
aniela rieko ová, arek 
elica, ukáš ankula, 
aulína c iezer, arolí-

na írošová, oze  e ka, 
omáš l ko, uraj o ál 

zo Spojenej školy Partizánske, 
etra a ková z F l orb al ového 

klubu Harvard Partizánske, 
ibor ur ek a ávid e-

lic árek z Karate klubu Drap, 
aula agá ová, le ander 
vizdoš, akub artiška, 
atrik edlár z H okejové-

ho klubu Iskra Partizánske, 
eronika itašová a oze   
olobrad  z Amavet Klubu 

Partizánske a ilan itáš z 
Klubu raketových modelárov.
 Text: sč
 Foto: MTP 

Foto: MTP
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Prvá písomná zmienka o obci  
je z roku 1 2  v súpise majetkov 
nitrianskeho biskupstva, kedy sa 
prvýkrát spomína pod názvom Navoy. 
O tom, že obec bola panstvom Šimo-
niovcov, svedčí aj obecný zvon, na 
ktorom je venovanie pre obec Navoly 
z roku 17 6. Na reliéfe zvonu je prav-
depodobne vyobrazená svätá Alžbeta 

horská. Oblečená je v kráľovskom 
hermelíne. Na hlave má kráľovskú ko-
runu a pravou rukou podáva pravde-
podobne rybu prosiacemu žobrákovi. 
Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja 
II. z rodu Arpádovcov. Po celý život 
vynikala pokorou a konaním skutkov 
milosrdnej lásky. 

Návojovce ako poddanská obec 
patrila viacerým zemepanským vrch-
nostiam. Medzi najväčších pozemko-
vých vlastníkov v roku 1 57 patrila Jo-
zefína Ordódiová, rodená Šimoniová, 
manželka Mórica Ordodyho z Krnče, 
rodina však bývala v Nových Zám-
koch. V roku 1 67 ich majetky skupuje 

id Nathan Salzberger. Druhým naj-
väčším pozemkovým vlastníkom bol 
August Majténii s manželkou Júliou, 
ktorí bývali v kaštieli v Novákoch. Od 
nich v roku 1 7  získava kúpou celý 
majetok Nathan Salzberger s man-
želkou Karolínou, rodenou Hechto-
vou. alšou vlastníčkou bola Otília 
Šimoniová, rodená Bulková vdova . 
Svoje majetky predáva v roku 1 67 
tiež Nathanovi Salzbergerovi, ktorý 
sa takto stáva vlastníkom všetkých 
majetkov v obci. 

S rozvojom poľnohospodárskej 
výroby v období I. Českosloven-
skej republiky došlo aj k zvýšeniu 
životnej úrovne. Bolo tu 21 roľníckych 
usadlostí, ďalšia časť obyvateľstva 
pracovala ako deputátnici na majetku 
Baťa a ostatná časť boli robotníci. V 
obci bola jedna súkromná krčma a 
obchod, ktoré boli v majetku roľníka 
Štefana Országha. Ten si neskôr zria-
dil aj mliekareň, v ktorej sa za pomoci 
jednoduchých strojov spracovávalo 
mlieko z obcí Malé Bielice, Veľké Bieli-
ce, Skačany a Návojovce. Ročne sa tu 
spracovávalo až 110-tisíc litrov mlieka, 
vyrábali sa kvalitné syry a maslo.

Kultúrny dom
Z júna roku 1 2 e istuje darovacia 
zmluva Lici Salzbergerovej s obcou 
Návojovce o darovaní pozemku s roz-
lohou 5  m2 na výstavbu kultúrneho 
domu. S jeho výstavbou sa však začalo 
až v roku 1 57. Po dokončení sa v ňom 
hrávali divadlá. Konali sa tu i rôzne za-
sadnutia a stretnutia občanov, náučné 
kurzy, tanečné zábavy a svadobné hos-
tiny. Pre tieto účely sa využíva dodnes.

Ovocná škôlka
Štátne majetky Šimonovany v roku 
1 5  vyhradili na svojich roliach za 
dedinou v Návojovciach až po rieku 
Nitricu priestor na založenie ovoc-
nej škôlky. V roku 1 56 očkovali až 

00 000 podpníkov a pri sezónnych 
prácach pomáhali aj brigádnici – 
vysokoškoláci. Vedúci ovocnej škôlky 
Štefan Kaleta spolupracoval s Výs-
kumným šľachtiteľsko-semenárskym 
ústavom v Bratislave. Pán profesor 

udovít Pastýrik 1 11 – 2007  
robil v ovocnej škôlke na vyčlenenom 
priestore e perimenty na marhuliach. 
Zo svojej pracovnej cesty v Číne v roku 
1 56 priniesol asi 100 kusov marhuľo-
vých sadeníc. Čínska oblasť Mandžus-
ko je známa tým, že tu rastú zdravé 
marhule, ktoré chceli udomácniť aj v 
Návojovciach. Nová odroda marhúľ 
mala dostať pomenovanie Mandžu-
rika, no e periment sa nevydaril, 

pretože stromy napadol vírus, ktorý sa 
nachádza a prežíva v pôde. Zo sadeníc 
zostalo len 10 zdravých.

Školstvo
V obci bola škola zriadená až v roku 
1 12. Dovtedy chodili deti z Návojo-
viec do škôl v susedných Skačanoch 
a do Veľkých Bielic. Prvá škola v obci 
bola jednotriedna štátna ľudová škola, 
ktorá bola v prenajatých priestoroch 
majetku statkára Salzbergera. V roku 
1 26, kedy bol starostom obce Michal 
Struhár, sa začalo s výstavbou novej 
modernej školy. Mala aj učiteľský byt, 
riaditeľňu a školský dvor. S vyučova-
ním sa v nej začalo v školskom roku 
1 27 2 . Správcom a učiteľom sa 
stal Karol Mach. Po integrácii obce s 
mestom Partizánske v roku 1 76, kedy 
škola mala už len 22 žiakov v najniž-
ších troch ročníkoch, bola málotriedna 
ZDŠ v Návojovciach zrušená. Posled-
nou riaditeľkou školy bola Zuzana 
Dadejová.

Detská ozdravovňa
Po zrušení málotriednej školy v Ná-
vojovciach sa budova bývalej školy 
stala majetkom Závodov 2 . augusta 
ZDA  v Partizánskom. Nový majiteľ 

opustené priestory moderne zrekon-
štruoval a zriadil v nich ozdravovňu 
pre deti s poruchami dýchacieho 
systému. Zariadenie malo saunu, malý 
bazén s vlažnou vodou, telocvičňu, 

sociálne zariadenia a spálne s kapaci-
tou 20 – 22 lôžok. Detská ozdravovňa 
mala vlastnú ambulanciu, kuchyňu, 
práčovňu a kotolňu. Prevádzka fungo-
vala od pondelka do piatka, aj v noci. 
Ozdravné pobyty boli určené deťom 
predškolského veku od  do 6 rokov . 
Podmienkou bolo, aby rodičia alebo 
aspoň jeden  boli zamestnancami 
ZDA. Šesťtýždňové turnusy pre deti 
boli bezplatné. Pokojné prostredie pod 
košatými orechmi poskytovalo deťom 
oddych a rela . Detská ozdravovňa 
fungovala od roku 1 0 do konca roka 
1 . alších dvadsať rokov sa budova 
nevyužívala. V roku 201  ju mesto 
Partizánske predalo súkromnému 
podnikateľovi.

Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda
Obec Návojovce mestská časť Parti-
zánskeho  je filiálkou farnosti Skača-
ny, teda súčasťou dekanátu Bošany 
v Nitrianskej diecéze. Kaplán Jozef 

Stanček prišiel s myšlienkou postaviť 
v Návojovciach kostol. udia jeho 
nápad prijali. Takmer všetci občania 
pomáhali, prispievali svojou prácou, 
materiálom i peniazmi. Podľa zázna-
mov bolo na stavbe odpracovaných 
5 5 6 brigádnických hodín. Koncom 
roka 1 70 bola hotová hrubá stavba, 
vnútorná omietka i zapojené elektric-
ké vedenie, veža dokončená nebola. 
V roku 1 71 bola ďalšia výstavba kos-
tola pozastavená. Súčasne boli zakáza-
né aj všetky bohoslužby v kaplnke i na 
cintoríne. Vo výstavbe sa pokračovalo 
až v roku 1 0. Návojovský kostolík 
vysvätil 15. novembra 1 2 počas 
slávnostnej sv. omše kardinál Ján 

hryzostom Korec. Pamätnú tabuľu 
posvätil 2 . apríla 1 0 pápež sv. 
Ján Pavol II. na letisku vo Vajnoroch 
pri Bratislave. hrám bol zasvätený 
slovanským vierozvestcom sv. yrilovi 
a sv. Metodovi. Ich podobizne môže-
me vidieť na farebnej vitráži dvoch 
bočných okien i na vonkajšej čelnej 
stene kostola odkrývanou technikou, 
tzv. sgrafito.

Významný Návojovčan
Ján Kováč, rímskokatolícky kňaz 

1 . 2. 1 15 -  . 7.1  – sa narodil 
v Zemianskych Kostoľanoch a vycho-
vávaný bol v Návojovciach rodisko 
jeho matky . Nepretržitých 55 rokov 
pôsobil vo Východnej. Patril do pätice 
Pirátov krásy umelecké zoskupenie 
autorov – básnikov a kňazov – sloven-
skej katolíckej moderny . V roku 1 1 
z latinčiny preložil knihu sv. Augustína 

yznania. O štyri roky neskôr preložil 
z nemčiny dielo sv. Františka Saleské-
ho ilotea, v roku 1  zasa z latinčiny 
dva zväzky kníh sv. Augustína. 

Základná organizácia technických 
športov v Návojovciach
Vznik záujmovo-brannej športovej 
organizácie v Návojovciach sa datuje 
od roku 1 51 a jej prvým predsedom 
sa stal Vilibald Zábojník. Od roku 
1 71 až do 2005 bola organizácia pod 
taktovkou Viktora Zábojníka. Zák-
ladná organizácia Slovenského zväzu 
technických športov ZO SZTŠ  Návo-
jovce pravidelne v auguste organizuje 

enu N  v letnom biatlone. Prvé 
preteky sa uskutočnili už v roku 1 0. 
ZO SZTŠ v Návojovciach zorganizo-
vala 1 . februára 2005 v priestoroch 
strelnice I. ročník zimn o biatlo-
nu iela sto a.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI:
Prvá písomná zmienka o obci: r. 1 324
Počet obyvateľov: 454 (r. 2014)
Rozloha: 345 ha
Nadmorská výška: 193 m až 261 m n. m.
Mestská časť okresného mesta 
Partizánske od roku 1976

Pečatidlo obce Návojovce pochádza z roku 1782. V 
oválnom pečatnom poli vyrastá z bohatej trávnatej pažite 
košatý listnatý strom, pravdepodobne lipa. Návojovská 
pečať môže vychádzať z rodového erbu jedného z 
vlastníkov obce Majténiovcov, v ktorom je za košatým 
stromom aj medveď, v horných rohoch štítu je polmesiac 
a hviezdička, ale v opačnom poradí. Pečatidlo bolo použité 
pri pečatiach, ktoré sa nachádzajú na písomnosti z roku 
1850 a na medzepisoch z rokov 1850 – 1851.

Zaujímavosti
 Pôda sa využívala prevažne na 

pasenie chovných zvierat. Boli tu 
prevažne lúky a pasienky s veľkým 
množstvom kríkov, najmä borievok, 
čo bolo podnetom na založenie pá-
lenice na borovičku. Radi si ju vypili 
pocestní, ktorí prechádzali cez Návo-
jovce na jarmok do abokriek. Táto 
sa postupne zlikvidovala zaberaním 
a zúrodňovaním pôdy na pestovanie 
poľnohospodárskych plodín. 

Historici uvádzajú, že Návojovce 
sa vykupovali od Turkov. Zrejme tak 
ako susedné obce, pod hrozbou smr-
ti sedliakov a vypálenia ich domov, 
museli do Nových Zámkov, kde mali 
Turci tábor, voziť seno, drevo, potra-
viny, odevy a iné naturálie.

Od roku 1  má Rádioklub 
KAPA svoju centrálu v záhradkár-
skej osade v Návojovciach. Súčas-
ným predsedom je Peter Martiška 
OM PA .

čiteľ Karol Mach bol v dedine 
veľmi obľúbený. Deťom vyrábal v 
lete zmrzlinu. Mal veľké  zásluhy 
na rozvoji obce a zvyšovaní vedo-
mostí občanov v Návojovciach. 

Štefan Országh a jeho dvaja syno-
via kúpili v roku 1 5 od lekárnika 
Dr. Alojza Námera za 2 0 000 po-
diel v nite, družstve s ručením 
obmedzeným. Firma bola zriadená 
na Špitálskej ulici v Topoľčanoch. 
Vyrábal sa tu obväzový materiál, 
vata, kaliko, gáza, leukoplasty, 
dámske vložky značky Hygiena a 
iný drobný zdravotnícky materiál. 
Výrobu rozšírili do Nitrianskeho 
Pravna, zlepšili a zmodernizovali celý 
výrobný postup. Firma nita sa stala 
úspešnou farmaceutickou spoločnos-
ťou, ktorá zásobovala trh na celom 
Slovensku. iaľ, po prevrate v roku 
1 , nástupom komunizmu, nasle-
dovala konfiškácia a likvidácia...“

Návojovce
Životopis oslávenca:

Pripravila: PaedDr. Jana Mikušová
Zdroje: Kronika obce Návojovce, kronika 
návojovského kostola, publikácia – Ná-
vojovce 1324 – 2014, 690. výročie prvej 
písomnej zmienky, internet

Predstavenie knihy
o Návojovciach

Tematický článok o Návojovciach, ktoré 
si minulý rok pripomenuli 6 0. výročie 
prvej písomnej zmienky, prináša len 
zlomok bohatej histórie tejto mestskej 
časti Partizánskeho. Viac sa píše v publi-
kácii, ktorej autorkou je Návojovčanka 
Jana Mikušová. Očiam verejnosti ju 
predstaví v nedeľu 5. júla na podujatí, 
ktoré sa začína o 16. 0 h v Kultúrnom 
dome v Návojovciach. 
Knihu N O O E  . v ro ie 

rvej ísomnej zmienk  vydal o 
mesto Partizánske a autorka v nej 
odkrýva históriu dnešnej mestskej časti. 
Zachytáva jej kultúrny, náboženský 
a športový život až po súčasnosť. Na 
podujatí 5. júla si budete môcť prezrieť 
výstavu historických fotografií, prelisto-
vať kroniku obce a kroniky kostola a za-
nechať v nich svoj podpis na pamiatku. 
 Všetci ste srdečne vítaníKultúrny dom v Návojovciach

Výstavba kultúrneho domu

Štátna škola v Návojovciach

Bývalý predseda ZO SZTŠ Viktor 
Zábojník (v strede)
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Blahoželáme

Myšlienka na tento týždeň
„Kto je schopný pýtať sa a správne klásť otázky, má 

v rukách úžasnú silu, ktorou môže začať meniť svet. 
Kritické myslenie znamená schopnosť posúdiť informá-
cie, pozorne ich skúmať z viacerých hľadísk a uvážlivo, 
starostlivo rozhodnúť o ich pravdivosti. Myslieť kriticky 
znamená myslieť do h bky. A teraz ruku na srdce  produ-
kujú naše školy kriticky mysliacich žiakov  Učia v našich 
školách kriticky mysliaci učitelia “
 Mira Schrimpelová, 
  konateľka vydavateľstva RAABE (www.rodinka.sk)

Program kina 
Panoramatické 3D kino Partizánske

 2 . júna – pondelok o 1 . h – DANNY COLLINS
 2 . júna, . a 5. júla – pondelok, sobota a nedeľa 
o 16. 0 h – MIMONI
 0. júna a 1. júla - utorok a streda o 1 . h  DÁMA V 
ZLATOM
 2., ., . a 5. júla – štvrtok až nedeľa o 1 . h – MACÍK 2
 6. júla – pondelok o 1 . h  NAVŽDY MLADÁ

 týchto dňoch oslavujú významné životné jubileá 
ďalší členovia veľkej rodiny baťovcov  . narodeniny 
Terézia Šišková,  rokov Jozef Zubatý. Ku všetkým 

ratulantom sa výbor Klubu A  pripája so želaním 
dobrého zdravia, spokojnosti a radosti v ďalších rokoch 
života. Pani Terezke želajú všetko najlepšie aj priatelia 
zo  TP v Partizánskom. 

Meniny oslávi  Melánia, Diana, Berta, Miloslav, 
Prokop, Prokopa, Cyril, Metod, Patrik a Patrícia.

Gymnázium má 
úspešného rétora

Ešte stále sa nájdu 
žiaci, ktorí chcú 
v niečom vynik-
núť, túžia objaviť 
svoju jedinečnosť, 
pozdvihnúť si seba-
vedomie. K takým 
určite patrí žiak 
1. ročníka Gymnázia 
v Partizánskom 

ilan o a na 
foto . Po víťazstve 
v krajskom kole 

súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický hrovec 
Milan reprezentoval Trenčiansky kraj v celoslo-
venskom kole. Konalo sa 15. a 16. júna vo Zvole-
ne pod názvom Štúrov Zvolen, kde sa náš gym-
nazista predstavil doma pripravenou úvahou na 
tému Školský systém na Slovensku. V druhom 
kole si tak ako ostatní finalisti už súťažnú tému 
žreboval a prejav, striktne sledovaný v limite  
– 5 minút, predniesol po štvrťhodinke prípravy. 
Vytiahol si tému Sociálne siete v živote mládeže. 
Zo žánrov si mohol zvoliť buď slávnostný alebo 
agitačný prejav. Vybral si agitačný. 

naložená sna a sa ilanovi o latila. 
e o cenn  dru  miesto v konkurencii 

 súťažiacic  z cel o lovenska je to o 
rukola n m d kazom.
Okrem samotnej súťaže Milan absolvoval aj 
sprievodné akcie. Zaujímavé boli tvorivé dielne 
pod vedením divadelného režiséra a pedagóga. 
Tie pomohli súťažiacim uvoľniť sa, získať istotu 
v prejave, využiť svoju kreativitu a tiež spoznať 
nových kamarátov. Samotná súťaž prebiehala 
v nádherných priestoroch Zvolenského zámku, 
ktoré umocnili silu myšlienok, prezentovaných 
talentovanými mladými ľuďmi. 
 I. Šútorová

S Horcom  
do Poľských Tatier

Pre milovníkov vysokohorskej turistiky pripravil TK 
Horec Partizánske na sobotu . júla atraktívny výlet do 
Poľských Tatier. Krajinársky pekná túra sa začína v Zako-
panom, pokračuje na Kasparov vrch, Kondrátovu kopu a 
Giewont, celkom 1  km dlhá trasa s prevýšením 1250 m. 
Budete si musieť ale privstať, pretože odchod autobusu zo 
Šípku od supermarketu je už o . hodine, od železničnej 
stanice v Partizánskom o 15 minút neskôr.

Chytať v žite sa bude aj v Martine,
na Scénickej žatve 2015
Za štrnásť rokov existencie Divadla mladých Šesť Pé Partizánske sa dvornému režisérovi divadla Ondrejovi Böhmovi 
podarilo so svojím ansámblom zúčastniť Scénickej žatvy v Martine, najstaršom festivale neprofesionálneho divadla 
v Európe, už trikrát, čo je z 93 ročníkov Žatvy slušná štatistika. 
Tú si v tomto roku 26. - 0. 
augusta  vylepší v poradí 
štvrtým účinkovaním. Kolektív 
si to do Martina opäť namieri 
po troch rokoch vďaka prvému 
miestu z celoštátnej postupovej 
súťaže a prehliadky amatérske-
ho divadla mladých v Tisovci, 
známej pod skratkou FEDIM. 

skutočnil sa v polovici júna 
nielen pri tropických teplotách, 
ale i na poriadne horúcich 
divadelných doskách, ktoré 
žeravila vysoká kvalita pred-
stavení.
FEDIMu v Tisovci 
sa zúčastnilo 
12 súťažných 
kolektívov s 
trinástimi 
inscená-
ciam i a 
106 účin-
kujúcimi. 
Sledo-
val o ich 
1200 di-
vákov a,  
samozrejme, 
odborná porota. 
V šiestej repríze od 
premiéry v apríli roku 201  
uviedli divadelníci z Partizán-
skeho na prehliadke v Tisovci v 
réžii Ondreja B hma inscená-
ciu Kto chytá v žite podľa rov-
nomennej knižnej predlohy Je-
roma Davida Salingera. pravy 
a dramatizácie diela sa zhostil 
celý kolektív divadla, autormi 
hudby sú Patrik Opavský a 
Marián Kajanovič, svetlá a 
zvuk v réžii Samuela a Ondreja 
B hma, v isovci ú inkovali 

iroslav uttner, atúš 
Nag , rederika raj íko-
vá, atúš olovi , Nikola 

ažová, 
driana 

Š koleko-
vá, atúš 

eniak, 
ndrea 

arkov-
ská, ndrej 
triženec a 

eronika an-
ková na foto . 

„ ecká sa z úspechu veľmi 
tešia. Je to pre ne najväčší zá-
žitok z doterajšieho pôsobenia 
v divadle. Mali síce trému, 
no vložili do hry veľa úsilia, 
vedeli, že ide o dosť. Hrali 
sme úplne poslední v nedeľu. 

nava a teplo urobili svoje a 
dve hodiny pred predstavením 
nám jeden účinkujúci skolabo-
val. ol ale dostatok času na 
jeho re eneráciu a svoju úlohu 
odohral v pohode,“  spomína 
dnes už s úsmevom na hektické 
okamihy v Tisovci režisér 
Ondrej B hm.

Čím sa predstavenie líšilo od 
predošlých? „ Atmosférou, 
a tým, že sme sa inscenáciou 
prezentovali medzi kole ami 
divadelníkmi. Tí vedia z hry 
odčítavať veci, ktoré bežný 
divák tak nevníma. sobne 
mám iba kladné hodnotenia. 

okonca aj drobné výhrady, 
chybičky postrehnuté na kraj-
skej súťaži sa nám podarilo 
skori ovať. o au usta budú 
mať decká absolútny pokoj. 
Pred martinskou atvou si 
dáme len jednu enerálku, 
možno aj s prítomnosťou 
verejnosti.“ 

Aký je ďalší osud hry?
„ idím to tak, že ju budeme od 
septembra hrávať pre školy. 

a atve uvidí našu inscená-
ciu veľa ľudí, peda ó ovia z 
rôznych miest, a pretože autor 
predlohy je aj maturitnou 
otázkou, môžeme študentom po-
môcť. en na pár zásahov, ktoré 

dynamizujú dej, sa totiž držíme 
alin erovej hodnotnej knihy.“

V čom vidíte jej najsilnejšiu 
výpoveď?
„Mladý človek má v sebe niečo, 
čo chce povedať, a mal by to 
hovoriť.  hre je to cez druhý 
hlas hlavného hrdinu Holdena. 

iektoré veci hovorí inak, ako 
si myslí, a to z obáv, že ho do-
spelí nebudú chápať. emá ich 
veľmi rád. Je presvedčený, že 
idú iným smerom. Pre mňa je 
hra povzbudením pre mladých 
ľudí, aby sa otvorili a hovorili. 
Možno ich hlas napovie aj 
dospelým niečo, na čo zabudli. 

 predlohy sme vypustili prvky 
hovoriace o dobe, kedy vznikla, 
no jej stále platná výpoveď zo-
stala zachovaná a je aplikova-
teľná aj na našu spoločnosť.“

Za rozhovor poďakovala 
M. Babčanová

Foto: archív Šesť Pé

Ako rozvíjať cestovný ruch?
Mladí to už vedia
Do súťaží Vitajte v našom regióne, Môj nápad pre región, ktoré podpo-
rujú podnikanie v cestovnom ruchu, sa opäť aktívne zapojili aj študenti 
Obchodnej akadémie v Partizánskom.
 Druháci vytvo-

rili dve rôzne 
študentské 
cestovné kan-
celárie. Jedna 
z nich - Arriére 
tour sa uberala 
cestou histórie 
mestskej časti 
Šimonovany 
a významného 
šľachtického 
rodu Šimo-

nyi. Deväť historických medzníkov v 
ich dejinách rozpracovali študenti vo 
forme výkladu, scénok v historických 
kostýmoch a možnosti interakcie, ktorá 
ponúka účastníkom „zažiť históriu na 
vlastnej koži“.
V máji na veľtrhu v iline itajte 
v našom re ióne získali so svojím pro-
jektom titul Najlepší prezentačný tím. 
S produktom „Tajomstvá rodu Šimonyi“ 
sa zároveň Daniela Priekopová na foto  
zúčastnila v Banskej Bystrici i krajského 
kola súťaže Môj nápad pre re ión. Po-
stupom zo . miesta do celoslovenského 
kola súťaže sa posunul nápad do reali-
začnej úrovne a stal sa z neho projekt. 
Daniela sa do realizácie pustila s veľkou 
podporou členov oboch študentských 
cestovných kancelárií. Tajomstvá 
rodu Šimonyi premiérovali 2 . mája 
v autentickom prostredí Šimonovian. 

častníkmi hodinového programu boli 
v troch opakovaniach žiaci základných 
škôl, členovia Klubu absolventov Baťo-
vej školy práce, zástupcovia Slovanské-
ho múzea A. S. Puškina v Brodzanoch 
a široká verejnosť. elkom 1 7 divákov 
a poslucháčov vyjadrilo v kartách spo-
kojnosti klienta samé pochvalné názory. 
So spracovanou dokumentáciou z tejto 
akcie cestovala Daniela opäť do Banskej 
Bystrice. Konkurencia v celoslovenskom 
finále bola silná, no „Tajomstvá rodu 
Šimonyi“ zaujali natoľko, že právom 
im bolo udelené prvé miesto v kategórii 
Najlepší projekt pre región. 
„ ískaný úspech nepatrí len mne, ale 
všetkým členom Arriére tour i mar-
tour,“ pripisuje víťazstvo Daniela 
Priekopová všetkým svojim spolu-
pracovníkom. „ ez nich by sa projekt 
nedostal do takej reálnej podoby, 
ako je dnes. Taktiež bez pani učiteliek 
Janky iškovej a Anny oltánovej, 
ktoré kori ovali naše kroky pri vývoji 
projektu, bez subjektov ako mesto Par-
tizánske, Mestská umelecká a entúra, 
ktorí nám navrhli spoluprácu v po-
dobe o ciálneho produktu cestovného 
ruchu mesta Partizánske. ez všetkých 
ochotných ľudí, ktorí nám pomohli pri 
zháňaní kostýmov a rekvizít. Patrí im 
moje obrovské AKUJ M. Postavili 
sa nielen za mňa, ale i za našu školu  

bchodnú akadémiu Partizánske.“ 

Kto chytá v žite je 
kompaktnou, remeselne 

dobre zvládnutou inscenáciou, 
ktorá zároveň predostiera zaujíma-

vú tému. Kto iný, než mladí divadelní 
tvorcovia, by mali rebelovať voči autori-
tám a hľadať svoju cestu vymedzenia sa 
proti naučeným vzorcom a zaväzujúcim 

štruktúram...  

Martina Mašlárová,  
divadelná kritička, členka poroty 

FEDIM v Tisovci 
 (Festivalový denník)

Hodové posedenie  
v Návojovciach

Pri príležitosti Sviatku sv. yrila a Metoda, vieroz-
vestcov, ktorým je zasvätený Rímskokatolícky kostol 
v Návojovciach, pozýva VMČ všetkých na HODOV  PO-
SEDENIE. Príďte v predvečer sviatku, v sobotu . júla 
do ultúrne o domu v Návojovciach a zabavte 
sa v spoločnosti priateľov a známych. O hudbu bude 
postarané, do tanca bude hrať Rado Struhár. Poduja-
tie sa začína o 20.00 h. V cene vstupného je zahrnuté 
občerstvenie.
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Vitajte 
medzi nami!

Denis Rumanovský z 
Partizánskeho sa narodil 
17. júna s váhou 2005 g a 
d žkou 5 cm. Z dieťatka 
sa tešia mamička Veronika 
Šimorová, otecko Anton a 
šesť a polročná sestrička 
Vaneska.

Adam Urík z 
Veľkých Uheriec 
priniesol radosť do 
rodiny Lucie a Miro-
slava. Z bračeka, kto-
rý sa narodil 22. júna 
s váhou 260 g a 
d žkou 55 cm, sa teší 
aj päťročný Matúš.

Ema Meredith Zelis-
ková z Partizánskeho 
je prvorodenou dcérkou 
šťastných rodičov Anny 
L oul ovej a M ichal a 
Zelisku. Na svet prišla 
1 . júna s váhou 50 g 
a d žkou 51 cm. 

Miroslav Zúbek z 
Veľkých Bielic má 
dvoch veľkých súroden-
cov – Daniela a Moniku. 
Z dieťatka, ktoré sa na-
rodilo 20. júna s váhou 

220 g a d žkou 52 cm, 
sa tešia rodičia Zuzana a 
Miroslav.

Filipko Gajdoš z Bošian 
priniesol radosť do rodiny 
mamičky Dáše Fruňovej a 
otecka Tomáša. Prvorode-
né bábätko prišlo na svet 
17. júna s váhou 660 g a 
d žkou 51 cm.

Janko Horváth z Bošian 
dostal meno po svojom 
oteckovi. Mamička Naďa 
Šišková priviedla na svet 
ich prvé dieťatko 16. júna. 
V ten deň vážilo 070 g a 
meralo 5  cm. Rubriku Vitajte medzi nami sme pripravili v spo-

lupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Adam Kováčik z Ma-
lých Uheriec, prvý 
potomok mamičky 
Veroniky Vlhovej a 
otecka Róberta, uzrel 
svetlo sveta 20. júna. 
V deň narodenia vážil 

5 0 g a meral 51 cm. 

V rámci rozširovania poskytovaných slu-
žieb pre pacientov uviedla 5. mája 2015 

do prevádzky Onkologickú ambulanciu pod ve-
dením MUDr. Alexandry Szabovej so špecializáciou 
v odbore klinická onkológia.

Od júna 2015 je k dispozícii všetkým klientom 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovní Dôve-
ra a Union.

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Nemocnica Partizánske

Rýchla lekárska záchranná 
služba – tel.  a , 
pohotovostná lekárska služba 
-   , ambulancia 
lekárov pohotovostnej služby 

  . o otovosť le-
károv je v pracovných dňoch 
od 15. 0 do rána 7.00 h, v 
sobotu, nedeľu a počas sviat-
kov nepretržite.  artizán-
skom je v stredisku ambulan-
cií na Hrnčírikovej ulici a pre 
deti je v nemocnici v detskom 
oddelení, v ánovciac  nad 

ebravou je v hlavnej budo-
ve NsP. o otovosť lekární 

zabezpečuje v artizán-
skom Lekáreň Sunpharma v 
Kau ande v čase od .00 do 
20.00 h.  ánovciac  nad 

ebravou v pracovných 
dňoch od 15. 0 do 1 .00 h, v 
sobotu, nedeľu a cez sviatky 
od .00 do 1 .00 h  pohoto-
vosť zabezpečuje od 2 . júna 
do . júla Lekáreň Schneider 
v Kau ande, . júla Lekáreň 
Zornica na Te tilnej ulici, 
5. júla Lekáreň sv. Kataríny 
na lici M. R. Štefánika a 
6. júla Lekáreň sv. Lukáša na 
Záfortni. 

Jozef Baboľ u prezidenta
Prešiel síce už nejaký ten piatok, no Jozef Baboľ z Partizánskeho, dlhoročný člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany, 
nosí vo svojom veľkom srdci nezabudnuteľné chvíle zo stretnutia s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Bol súčas-
ťou výberu jedenástky dobrovoľných hasičov z celého Slovenska, ktorých prijal pri príležitosti tohtoročného sviatku 
svätého Floriána – patróna hasičov a poďakoval im za prácu, ktorú vykonávajú v prospech svojich blížnych.

„ ol som milo prekvapený, že 
sa mi dostala takáto pocta. 

tvoriac obálku s pozvánkou 
som sa tešil o to viac, že budem 
môcť využiť stretnutie na 
osobné poďakovanie preziden-
tovi za obrého anjela. om 
onkolo ický pacient a pomoc 
z nadácie na liečbu je pre mňa 
neoceniteľná...,“ prejavuje svoje 
emócie poctený hasič. Vzápätí 
spomenie svojich najbližších: 
„ ajväčšiu oporu po zistení 
dia nózy mám u manželky a 
dcéry. a podporu ďakujem 
kole om v práci a všetkým ľu-
ďom, s ktorými sa stretávam. 

eľa to pre mňa znamená. 
Som šťastný za každý deň, 
keď sa ráno zobudím, že si 
môžem s niekým podeba-
tovať. Vidím, počujem, 
môžem chodiť, a to sú tri 
základné veci, ktoré človek 
k životu potrebuje. Určite sú 
na tom ľudia aj horšie, ako ja.“ 
Na stretnutí s prezidentom 
v Grasalkovičovom paláci 
prežíval úžasné chvíle. Niečo 
podobné, ako pred rokmi 
pri preberaní Radu svätého 

Floriána v Trenčíne. Aj napriek 
vážnej diagnóze sa pán Baboľ 
hasičstva nevzdal. „ aví ma 
to. om pri ´hasičine´ už  
rokov, od svojich šestnástich, 
kedy som začínal v rodnej 
obci acúch pri Polomke, v 
Partizánskom žijem  rokov. 
Po období sta nácie sa nám 
podarilo obnoviť hasičský 
zbor hlavne vďaka veľmi 
aktívnemu ušanovi erešovi. 

ytvoril sa dobrý kolektív, 
chlapci chodia na súťaže. a 
budúci rok by sme chceli uspo-
riadať v hynoranoch krajskú 

súťaž detí, hru Plameň. eľmi 
si ceníme ústretovosť nášho 
pána primátora i prísľub pani 
poslankyne   Márie 
Janíkovej, že sa vynasnaží 
vybaviť nám nové hasičské 
auto.“ Teraz si požičiavajú na 
súťaže mašinu z Bielic, pretože 
tá ich má rok výroby 1 5 ... 
Pomáhajú profesionálom, šíria 
osvetu, najmä medzi deťmi na 
Dni záchranných zložiek, či na 

este rozprávkovým lesom. 
Hasičská technika deti vždy lá-
kala. Profesionálni hasiči mali 
vo svojom sídle pre ne otvorené 

dvere počas celého mája. „ ali 
im vyskúšať helmu, oblek, 
prúdnicu do ruky...  ranom 
veku vstrebávajú najviac 
informácií. Ak im vysvetlíme, 
ako treba postupovať pri po-
žiari, povedia aj kamarátom, 
že elektriku nesmú hasiť vod-
ným, ale len práškovým, alebo 
snehovým prístrojom.  deťmi 
robím najradšej.  súčasnosti 
je nás v meste dvadsiatka dob-
rovoľníkov. adi medzi sebou 
privítame každého, kto má 
záujem. Aj dievčatá, aj deti.“
Na sviatočnom stretnutí 
darovali dobrovoľní hasiči pre-
zidentovi na pamiatku sekerku. 
Na otázku, či ešte takú používa-
jú, odpovedali: „Ak prídete na 
zbrojnicu, uvidíte.“ A dali by 
ste mi aj hasiť? - prezident na 
to. „ apálime nejaké handry a 
môžete hasiť “ 
„Pre prezidenta všetko, aj 
požiar,“ dodáva úsmevnú 
bodku Jozef Baboľ a vykresľuje 
pána prezidenta ako milého a 
priateľského človeka.
 M. Babčanová
 Foto: archív J. Baboľa

Byť otcom je...
Keby sme túto otázku položili otcom rôznych vekových skupín, 
dostali by sme rôznorodé odpovede, no pri zovšeobecnení postre-
hov na tému „dobrý otec“ by sme dospeli aj k spoločnému meno-
vateľovi. A tým je stopercentne láska a úcta k žene – matke a spo-
ločnému potomstvu. To všetko je rodina, v ktorej je otec autoritou, 
pevným bodom a vzorom správania pre deti. Pre každého rodiča je 
dieťa zázrak. Zázrak, ktorý mení život dvojice a dá novú náplň ich 
vzťahu. Len rodina, kde vládnu láska, porozumenie a tolerancia, je 
tou správnou rodinou a v nej majú deti pevné zázemie.

retia júnová nedeľa bola om otcov  sviatkom, ktor  
dostáva svoju konkr tnu odobu a nezabudli na  ani vo 

eľk c  erciac . Najlepším, najspoľahlivejším a najláska-
vejším otcom bol venovaný koncert detí Z Š, pobočky vo Veľkých 

herciach. Svoju lásku vyjadrili hudobnou formou. Pani učiteľka 
Anna Hamadová a pán učiteľ Juraj Slivka opäť dokázali, že pod ich 
vedením deti hudobne napredujú a zdokonaľujú sa. Výsledkom ich 
snaženia bola aj účasť na hudobných súťažiach, odkiaľ si priniesli 
zaslúžené ocenenia. Mnohí popri hudbe vynikajú v športe a v škole 
sú tiež premianti. Hrou na klávesoch i dychových nástrojoch veno-
vali svojim otcom ten najkrajší darček.
Za prípravu a odborné vedenie poďakovala starostka Veľkých he-
riec Alena halupová pedagógom, moderátorovi i deťom. Odme-
nou účinkujúcim bol srdečný aplauz publika.
 Text: Elena Foltánová, foto: archív obce

Farebný balzam na detskú dušu
Krajšie a farebnejšie priestory budú mať už v najbližších dňoch na detskom oddelení v Nemocnici v Partizánskom. 
Jeho steny ozdobia výtvarné práce žiakov Základnej umeleckej školy. Ako sa tam vlastne dostali? Stačilo k tomu 
odhodlanie iniciatívnych ľudí, ktorí sa zapálili pre vec a dotiahli ju do konca.
„ aším podnetom sa stala 
diskusia mamičiek na sociálnej 
sieti, ktoré chceli akýmkoľvek 
spôsobom pomôcť detskému 
oddeleniu,“ odkrýva pozadie 
nezištnej iniciatívy Sylvia Šuňa-
lová, učiteľka výtvarného odboru 
Z Š v Partizánskom. Myšlienka 
mamičiek ju oslovila a inšpiro-
vala: „ lovo dalo slovo, spýtala 
som sa našej pani riaditeľky, 
mojich kole ýň a hlavne našich 
detí, či by sme do toho šli. i by 
sme darovali deťom, ktoré sú 
hospitalizované, výtvarné prá-
ce, čiže to naše umelecké, čo im 
môžeme ponúknuť.“ Jej nápad 
sa okamžite stretol so súhlasom. 
Netrvalo dlho a na svete bolo 

0 umeleckých výtvorov, ktoré 
bolo treba už len zarámovať. 
Vtedy sa prejavil ľudský prístup 
primátora Jozefa Božika, ktorý 
podal pomocnú ruku a aktivitu 
zasponzoroval. Farebné rámy 

vhodne doplnili veselé výtvarné 
diela, ktoré boli v tej chvíli 
pripravené splniť jediné poslanie 
– potešiť malých pacientov.
V stredu 2 . júna putovali 
priamo na detské oddelenie, kde 
boli za prítomnosti učiteliek Z Š 
Sylvie Šuňalovej, Karin Janžovej 
a zástupkyne školy Tamary 
Drábekovej odovzdané primárke 
Janke Hudecovej. „ hcem 

v mene kolektívu a všetkých 
našich detí poďakovať za túto 
iniciatívu  iniciatívu dospelých, 
ale hlavne detí. nímame to ako 
akciu deti deťom,“ p rijal a ob razy 
s úprimnou radosťou. Podľa 
jej slov je neoceniteľná najmä 
snaha o to, aby autori prác sprí-
jemnili svojim rovesníkom a ka-
marátom pobyt v nemocnici. „K 
deťom patrí radosť, farebnosť, 

šťastie a zdravie,“ nadviazala 
primárka na to, že aj obrázky 
„ako z rozprávky“ môžu prispieť 
k tomu, aby pobyt v nemocnici 
bol pre deti čo najznesiteľnejší. 
A o to napokon išlo aj sprostred-
kovateľke nápadu. „My, učitelia 
sa snažíme, aby deti boli empa-
tické, aby si navzájom pomá-
hali a chránili svojich chorých 
kamarátov,“ potvrdila Sylvia 
Šuňalová. Aktivitou, ktorej dala 
reálne kontúry, prispela v rámci 
projektu Pekná nemocnica. 
Jeho súčasťou sú na detskom 
oddelení hneď tri aktivity, ktoré 
boli zrealizované len v nedáv-
nom období. Patrí sem zriadenie 
kuchynky pre mamičky, ďalej 
zariadenie miestnosti na posky-
tovanie bazálnej stimulácie a tiež 
oprava vonkajšej nájazdovej 
plochy detskej lekárskej služby 
prvej pomoci.
 Text: ma, foto: MTP

Sylvia Šuňalová (vpravo) odovzdala obrazy detí v mene celej ZUŠ 
primárke Janke Hudecovej (v žltom svetríku)

(150574)
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Vysoký krvný tlak a vysoký cholesterol 
patria k rizikovým faktorom srdco-
vo-cievnych ochorení. Zomiera na 
ne väčšina našej populácie. „Preto je 
nevyhnutné tieto faktory kontrolovať, 
sledovať a vysvetľovať ľuďom, že je 
dôležité, aby ich mali v poriadku,“ 
zdôraznila M Dr. Miroslava Štovčí-
ková z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Prievidzi, ktorý si pre 
všetkých záujemcov v rámci Týždňa 
zdravia pripravil merania krvného 
tlaku a cholesterolu. 
Nezabúdajme na merania tlaku 
a cholesterolu
Na pondelkové merania 22. júna prišli 
do Klubu spoločenských organizácií 
prevažne seniori. Platí však tvrdenie, 
že čím vyšší vek, tým sa u ľudí zvyšujú 
hodnoty tlaku i cholesterolu? „ o 
všeobecnosti áno, krvný tlak stúpa s 
vekom, aj pretože cievy menia svoje 
vlastnosti, stávajú sa tuhšími, uplat-
ňuje sa tam enetická predispozícia, 
ale aj životný štýl. udia, keď odchá-
dzajú do dôchodku, menej sa hýbu, 
menej športujú. erieme to však ako 
normu, čím starší, tým vyšší tlak. Ale 
aj vo veku okolo  alebo  rokov 
platia určité pravidlá, ktoré by mali 
byť dodržané,“ odpovedala lekárka 
Štovčíková.
Každý, kto myslí na svoje zdravie a mal 
záujem, mohol si dať vďaka špeciálne-
mu prístroju zmerať hladinu celkového 
cholesterolu v krvi. Ako podotkla 
lekárka, ak máme možnosť, je dobré 
vedieť hodnoty dobrého a zlého cho-
lesterolu. Súčasťou meraní bolo i pora-
denstvo. uďom, ktorým namerali zvý-
šené hodnoty cholesterolu, odporučila 
lekárka dať si vyšetriť hodnoty dobrého 
a zlého cholesterolu, ale najmä zmenu 
životného štýlu – úpravu stravovania 
a pohybovej aktivity. Podobne to bolo 
aj v prípade vysokého krvného tlaku. 
„Výhodou prevencie rizikových 
faktorov srdcovo-cievnych 
ochorení je, že akonáhle máte 
snahu meniť jeden, tak zmena 
životného štýlu vždy pozitívne 
ovplyvňuje aj všetky ostatné. Tak 
ako pravidelný pohyb dobre vplýva 
na hladinu celkového cholesterolu, tak 
vplýva aj na výšku krvného tlaku i na 
hladinu cukru v krvi. ikdy neliečite 
zmenou životného štýlu len jedno,“ 
zdôraznila Miroslava Štovčíková.
Súčasťou programu v pondelok 
22. júna bola i výstava, možnosť vyskú-
šania a predaj optických a kompenzač-
ných pomôcok pre zrakovo postihnu-
tých. Spolu s poskytnutím sociálneho 
poradenstva si ju pripravili členovia 

nie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska – Krajské stredisko Trenčín.
Trápi vás zmrznuté rameno?
Problémy s ľudovo nazvaným 
„zmrznutým“ ramenom postihujú 
najčastejšie ľudí v strednom a vyššom 
veku, najmä pri zápaloch, po pádoch či 
nárazoch, ale i športovcov. So stuhnu-
tým ramenom sa stretávajú karatisti 
aj bo eristi. Jeho príčinou sú v tomto 
prípade otrasy po častých úderoch. 
O príčinách a možnostiach liečby 
porozprával na pondelkovej prednáške 

Týždňa zdravia fitness tréner, masér a 
výživový poradca Daniel Bernátek. 
„ elkovú stabilitu ramena udržujú 
štyri svaly, sú to svaly rotatorovej 
manžety. Keď jeden z nich prevláda 
nad ostatnými, vytvára sa nestabili-
ta. Ak sťahuje jeden sval viac ako iný, 
treba ho ošetriť, cvičením rozhýbať a 
pouvoľňovať. Tým, že svaly vytvára-
jú nestabilitu, zvyšuje sa bolestivosť 
ramena. Tá je spôsobená aj posunu-
tím stavcov, čo sa môže spájať 
aj s bolesťou hlavy, krku 
a hornej časti chrbta,“ 
vysvetlil Bernátek. 
Zmrznuté rameno býva 
spojené tiež s t pnutím 
a brnením prstov na 
rukách, ktoré posti-
huje podľa vyjadrení i 
niektorých z účastníkov se-
minára. Vplyv na problémy s 
ramenom má celková statika tela. 
Nes rávne držanie tela sobí 
na osúvanie stavcov na c rbtici, 
a to sa za ne odzrkadľovať na 
ramene i na celom tele. 
Ako liečebnú metódu odporúča Daniel 
Bernátek pravidelné cvičenie, tzv. 
uvoľňovacie a manipulačné techniky 
a výživové doplnky, aby sa zvýšila 
elastickosť svalov. Na záver prednášky 
dostali zúčastnení priestor položiť od-
borníkovi otázky, ktoré ich zaujímali v 
súvislosti s danou problematikou.  sč

UTOROK 23. júna

Zahanbiť sa nenechal ani utorkový 
program, ktorý záujemcom ponúkal 
rôzne prednášky i merania. Hneď 
zrána si Partizánčania mohli nechať 
zmerať krvný tlak a zistiť hladinu 
cukru v krvi. V Klube spoločenských 
organizácií ich už od deviatej hodiny 
ráno vítali členovia Združenia postih-
nutých civilizačnými chorobami, ktorí 
im pripravili túto časť utorkového 
programu. OZ Prvosienka na podporu 
duševného zdravia pri príležitosti 
tradičnej akcie ponúkala vo svojich 
priestoroch v bývalej ZŠ na Námestí 
SNP poradenstvo a prezentáciu výrob-
kov spojenú s predajom. Deň otvore-
ných dverí si na utorok naplánovali 
aj vo Frézii, dennom centre, ktoré nav-
števujú ľudia s mentálnym, zdravot-
ným či kombinovaným postihnutím. 
Záver utorkového programu vyplnili 
prednášky za prítomnosti predsedu 
Kardioklubu SK Igora hamillu, ktorý 
sa mimochodom tento rok dostal do 
top desiatky najšľachetnejších ľudí 
sveta a je tiež držiteľom titulu Filan-
trop roka 201 .
Liečba warfarínom 
nemusí byť postrach
Aké sú možnosti monitoringu INR, 
bola téma jednej z prednášok, ktorá 
dominovala utorkovému programu 
v rámci Týždňa zdravia. e ide o prob-
lematiku, určenú pre „srdciarov“, sa 
Partizánčania mohli dozvedieť z letáku 
akcie. Viac ich do tejto témy zasvätila  
Eva Poláková z firmy Roche, ktorá im 
vo svojej prezentácii objasnila možnosti 
monitoringu warfarínovej liečby. War-
farín je totiž jeden z najpoužívanejších 
antikoagulantov - liekov, ktoré bránia 
tvorbe krvných zrazenín. Liečba warfa-

rínom je teda väčšine kardiologických 
pacientov dobre známa. Má síce svoje 
riziká, no dá sa im vyhnúť, ak pacient 
spolupracuje a necháva sa pravidelne 
kontrolovať. Jednou z možností je aj 
monitoring prostredníctvom prístroja, 
ktorý Eva Poláková predstavila počas 
svojej prednášky v Klube spoločenských 
organizácií. Je určený na meranie zrá-
žanlivosti krvi a používa sa ambulantne 
i doma. Jeho výhodou je najmä to, že 

dokáže zmerať čas vzniku krvnej 
zrazeniny, a preto má pre 

pacientov neoceniteľnú 
hodnotu. Ako početnému 
publiku zdôraznila pred-
nášajúca, d ležit  je 
merať a kontrolovať , 
a vted  ani ri kom li-

kovanej ar arínovej 
lie be nemusia roziť 

kom likácie.
„Nebojte sa lekárov!“

viedol Igor hamilla na adresu ďalšej 
utorkovej prednášky. Viedla ju Katarína 
Sedláková, viceprezidentka Asociá-
cie na ochranu práv pacienta, ktorá 
prítomným zdôraznila, že „biť“ sa za 
svoje práva by malo byť pre pacientov 
celkom prirodzené. Asociácia vznikla 
v roku 2001 a združuje 26 pacientskych 
organizácií, medzi ktorými je napr. aj 
Kardioklub SK. Jej cieľom je chrániť 
práva, obhajovať a presadzovať záujmy 
pacientov, zdravotne postihnutých 
a sociálne znevýhodnených fyzických 
osôb. „Musíte sa obrátiť na Asociáciu, 
keď máte problém,“ potvrdil slová vi-
ceprezidentky Igor hamilla, a reagoval 
tak na mnohé otázky ľudí, ktoré súviseli 
prevažne s ich skúsenosťami s prístu-
pom lekárov. Zdôraznil, že strach by 
nemal pacientom brániť, aby sa dožado-
vali toho, na čo majú právo. Podľa jeho 
slov sa často stáva, že lekári pacientom 
nevysvetlia dostatočne jasne situáciu 
ohľadom ich zdravotného stavu a pa-
cienti sa zo strachu nedožadujú bližších 
a „ľudskejších“ informácií. „Lekár je 
rovnaký údržbár ako elektrikár 
či vodár a netreba sa ho báť,“ p ri-
rovnal hamilla. Informovať pacienta 
a pomôcť mu vysvetliť, aké má práva 
a čo môže od lekára žiadať, je úlohou 
práve Asociácie pre ochranu práv pa-
cientov a jej poradne v Bratislave, ktorú 
môže každý pacient kontaktovať na tel. 
čísle 0 0  711 117. ma

STREDA 24. júna

Dvadsiaty štvrtý jún bol výnimočným 
dňom v mnohých ohľadoch. V tento 
svätojánsky deň sa Námestie SNP v 
Partizánskom od rána zap ňalo počet-
nými priaznivcami zdravého životné-
ho štýlu. Po deviatej hodine tu odštar-
toval „šťastný“ 1 . ročník kampane s 
názvom Na kolesách proti rakovine. 
Trasu pred mestským úradom prešlo 
mnoho dvojkolesových priaznivcov, 
najmä zo základných, ale aj mater-
ských škôl v meste. Aj keď usporia-
dateľ Rudolf Ivanovič vyzýval deti k 
symbolickej jazde a nie k pretekom, 
mnohé si tak či tak urobili z malého 
okruhu rýchlodráhu. Originálny spô-
sob jazdy si zvolili klienti Denného 
centra Frézia, ktorí sa zviezli ako 
piráti na mobilnej lodi. Medzi nimi 

bolo vidieť aj usmiatu tvár prezidenta 
Slovenského zväzu paraolympionikov 
Jána Riapoša. Ten drží záštitu nad 
podujatím a ako redakcii pozname-
nal: „Partizánske je už zapísané 
v histórii, pretože je to prvé 
mesto na území SR, ktoré sa 
rozhodlo využiť na šírenie para-
olympijských myšlienok meno 
slovenského paraolympioni-
ka, rodáka z Partizánskeho, 
Radovana Kaufmana.“ Taktiež 
vyjadril radosť z toho, že Slovenský 
paraolympijský výbor sa rozhodol 
pre osvieženie kampane, ktorá by v 
budúcnosti mala dostať nový nádych. 
Plánuje sa rozšíriť jej pôsobenie do 
viacerých miest, ako aj obohatenie 
programu.
Posolstvo do budúcnosti
Počas dňa prebiehalo niekoľko osve-
tových akcií, z ktorých novinkou bolo 
tento rok zameranie sa na proble-
matiku zdravých zubov. Prednášku o 
vitalite chrupu a rady zdarma dostali 
návštevníci vo veľkej zasadačke Ms . 
Zatiaľ sa na Námestí SNP pohybovalo 
množstvo dobre naladených mládež-
níkov. Tí počas Dňa mladých mesta, v 
rámci ktorého prebiehala onkologická 
kampaň, sprostredkovávali informá-
cie o rôznorodých činnostiach a pro-
jektoch I M v Partizánskom. Taktiež 
ste mohli zistiť, čo má nové populárne 
občianske združenie Edukácia a in-
ternet. ažiskovou však bola kampaň 
na pomoc onkopacientom. Medzi jej 
účastníkmi boli aj tento rok Štefan 
Skrúcaný a rodáčka z Partizánske-
ho Erika Judíniová. Ochotne nám 
prezradili, ako je to u nich so vzťahom 
ku kolesám: „My a kolesá  My sme 
takí diétni.“ povedala Erika a vzápätí 
ju ako ináč, vtipne doplnil manžel 
Štefan: „ ie, nie. My sme výrazne 
kolesoví, ale tie kolesá sú štyri, nie 
dve.“  No životný štýl nás občas núti 
sadať si viac za volant auta... Podobne 
je to aj u predstaviteľov samosprávy 
mesta. Napriek tomu symbolickú 
jazdu prešiel, a zároveň tým prejavil 
úctu k odkazu Radovana Kaufmana 
aj primátor mesta Jozef Božik. o-
tvrdil, že lovensk  araol m-

ijsk  v bor c ce v s olu ráci s 
mestom od aliť soc u venovanú 

amiatke adovana au ma-
na. ala b  „v interaktívnej 
podobe pripomínať odkaz tohto 
vzácneho človeka, ktorý, žiaľ, 
už nie je medzi nami, ale jeho 
hodnoty, myšlienky sú stále tu. 
Verím, že ich budeme pozitív-
nym spôsobom rozvíjať,  dodal  
primátor. Sochu by mali inštalovať 
pri ZŠ Radovana Kaufmana, pričom 
spolu s ňou bude vytvorená oddy-
chová zóna. V rámci nej sa obyvatelia 
a návštevníci mesta dozvedia viac o 
osobnosti známeho paraolympionika.  
Myšlienku celého podujatia nakoniec 
výstižne vyjadril hosť Štefan Skrú-
caný: „ ivot niekedy prináša veľké 
prekážky, ktoré vedieť prekonávať, 
alebo aspoň ľahšie znášať, je veľká 
vec. Taktiež mať nejaký príklad. A 

adko Kaufman z Partizánskeho bol 
presne ten príklad, ktorý je úžasný.“ 
 dl

ŠTVRTOK 25. júna

V duchu zdravého životného štýlu 
sa niesol ďalší z dní Týždňa zdravia, 
štvrtok 25. júna. ž v dopoludňajších 
hodinách boli na Námestí SNP pripra-
vené stánky, ktoré ponúkali na výber 
z rôznych druhov výrobkov zdravej 
výživy, čajov, prírodnej a liečivej koz-
metiky a iných produktov. 
Žite zdravo a cvičte si pamäť!
Výrobky podporujúce zdravý životný 
štýl od firmy pôsobiacej v oblasti zdra-
vého stravovania z Banskej Bystrice 
poslúžili ako chutné občerstvenie pre 
všetkých návštevníkov, ktorí sa v Klube 
spoločenských organizácií zúčastnili 
prednášky pod vedením psychologičky 

ubice Pastorekovej na tému „ vičme 
pamäť aj v staršom veku“. „ asto sa 
v ambulancii stretávam s tým, že mi 
ľudia hovoria  dosť zabúdam, mám 
zlú pamäť. Po vyšetrení však zistím, 
že pamäť je v poriadku. Príčinou sú 
poruchy sústredenia. Akonáhle sa 
neviem skoncentrovať, teda mám 
poruchy pozornosti, neviem si ani 
zapamätať,“ začala s príkladom zo svo-
jej pra e psychologička Pastoreková. 

svetlila, že am ť úzko súvisí s 
t m, ako sme sc o ní sústrediť sa 
a u iť sa. Je dokázané i to, že čím viac 
zmyslov pri zapamätávaní používame, 
tým ľahšie si zapamätáme. Počuli ste 
už o krivke zabúdania? „Ak sa naučíme 

 percent te tu, do  hodín z neho 
zabudneme okolo  percent. de o 
najväčšie zabúdanie, potom už zabú-
dame menej. Ak si chceme pamätať 
viac, musíme sa po  hodinách naučiť 
opäť celý te t,“ objasnila proces zapa-
mätávania psychologička. Prirodze-
ným starnutím nervového systému sa 
zhoršujú pamäťové schopnosti. Podľa 
slov odborníčky je to úplne normálne: 
„Päťdesiatročný človek predsa nemôže 
mať pamäť ako dvadsaťročný.“ Preto 
účastníkom prednášky v seniorskom 
veku odporučila tipy na zlepšovanie 
pamäte, ako napríklad rozširovanie 
krátkodobej pamäte – ak si chceme 
zapamätať viac čísel, použijeme metó-
du zhlukovania čísel, alebo vytváranie 
predstáv, ak si potrebujeme zapamätať 
nejaké predmety. Aby sme zabránili 
postupnému ochabovaniu pamäte, po-
radila psychologička najmä jej neustále 
precvičovanie a tréning mozgu. Dôraz 
treba klásť aj na dostatočný oddych a 
psychohygienu.  sč

PIATOK 26. júna

Esemkári majú svoj klub
Skratku SMS pozná každý. Menej 
známa je SM, skracujúca diagnózu 
skleróza multiple  - neurologické 
ochorenie, ktoré vážne zasiahne do 
života pacienta. Pretože každá pomoc, 
povzbudenie, či dobrá rada sú pre 
nich cenné, vznikol v roku 200  aj v 
Partizánskom Klub SM, združujúci 
dvadsiatku esemkárov, ich asistentov 
a rodinných príslušníkov. Pravidelne 
sa stretávajú každý druhý štvrtok 
v mesiaci v Klube spoločenských 
organizácií. Klub SM s predsedníčkou 
Zuzanou Gamanovou otvoril svoju 
poradňu aj v rámci Týždňa zdravia. 
 bab

ZDRAVIE NAJDÔLEŽITEJŠIA KVALITA TELA

Posledný týždeň v júni patrí v Partizánskom už tradične akcii Týždeň zdravia. 
Tento rok sa na ňom organizačne podieľalo Mesto Partizánske opäť v spolupráci 
s viacerými inštitúciami, organizáciami a školami. 

ramena. Tá je spôsobená aj posunu
tím stavcov, čo sa môže spájať 

niektorých z účastníkov se-
minára. Vplyv na problémy s 
ramenom má celková statika tela. 

doma. Jeho výhodou je najmä to, že 
dokáže zmerať čas vzniku krvnej 

zrazeniny, a
pacientov neoceniteľnú 

hodnotu. Ako početnému 
publiku zdôraznila pred
nášajúca, 
merať a
a vted  ani ri kom li

kovanej ar arínovej 
lie be nemusia roziť 

kom likácie.
„Nebojte sa lekárov!“

Počas kampaPočas kampaPočas kampa---
ne Na kolesách ne Na kolesách ne Na kolesách 

proti rakovine sa proti rakovine sa proti rakovine sa 
vyzbierala suma vo vyzbierala suma vo vyzbierala suma vo 
výške 445 eur, ktorá výške 445 eur, ktorá výške 445 eur, ktorá 

bude použitá pre bude použitá pre bude použitá pre 
onkopacientov.onkopacientov.onkopacientov.

Počas kampaPočas kampaPočas kampa

Prístroj, ktorý dokáže z kvapky krvi zmerať 
čas vzniku krvnej zrazeniny, je pre mnohých 
pacientov veľkou pomocou

Prejsť stanovenú trasu na akomkoľvek nemotorovom koliesko-
vom prostriedku bolo opäť myšlienkou akcie „Na kolesách proti 
rakovine“

Stánky na Námestí SNP ponúkali vo štvrtok na 
výber z rôznych druhov výrobkov zdravej výživy, 
prírodnej a liečivej kozmetiky

V pondelok a utorok si Partizánčania 
mohli nechať zmerať krvný tlak a hla-
dinu cukru v krvi
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Do prevádzky v Partizánskom 
PRIJMEME ČAŠNÍČKU. Tel. 
0907 757 198. (150570)

  
Spoločnosť EMDE trading, s.r.o., 
PRIJME TELEFONISTU do call 
centra v Partizánskom. Práca na 
dohodu – 4 hodiny denne. Tel. 
0914 283 801. (150562)

  
Obuvnícka ³rma PRIJME ŠIČKU 
do vzorkovej dielne a pracovní-
ka na vyťahovanie opätkov. Prax 
nutná. Tel. 0903 468 040  (150566)

Predám lacno smrek – tatran. 
obklad 2,90 €, zrub. pro³l, dlážku 
na podlahu a hranoly. Tel. 0908 
234 866. (150091)

Ponúkam zadarmo 20 ks pohá-
rov na zaváranie 720 ml/Omnia. 
Tel. 0907 965 255.

en kytičku kvetov
Ti na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať
a s láskou na Teba spomínať.

Dňa 2 . júna 2015 sme si pripo-
menuli nedožité 102. narodeniny 
nášho drahého a dobrého otca, 
starého a prastarého otca

Petra STAŇU  
z Malých Uheriec,

ktorý nás navždy opustil pred 
0 rokmi.

S láskou a úctou v srdci spo-
mínajú syn s rodinou a dcéry s 
rodinami, vnuci a pravnuci.

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, spolu s nami tichú spo-
mienku. (150553)

Dňa 1. júla 2015 si pripomíname 
20. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec a starý otec

Viktor MALIŠKA
z Veľkých Uheriec.

S láskou a úctou spomínajú syn a 
dcéra s rodinami. (150554)

Už uplynuli tri roky, čo stíchol 
Tvoj hlas v našich životoch.
Tvoje srdce prestalo biť a prišla 
chvíľa smútku.

Dňa 25. júna 2012 nás opustila 
naša drahá mamička, manželka, 
starká a prababka

Marta ŽATKOVÁ 
rod. Bezáková

z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel a dcéry s rodinami, 6 vnúčat a 
5 pravnúčat. (150560)

Mal všetkých rád
a veľmi chcel žiť.

o osud mu nedoprial
medzi nami byť.

Dňa 2. júla 2015 uplynie 20 ro-
kov od chvíle, čo nás navždy 
opustil náš milovaný tatino, 
dedko

Ivan GAJDOŠ   
z Libichavy.

S láskou a úctou spomínajú tri 
dcéry s rodinami. (150573)

smev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...

Dňa 0. júna 2015 si pripomí-
name smutné druhé výročie, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko

Ján ŠMATLÁK 
z Partizánskeho.

Kto ho poznal, spomenie si, kto 
ho mal rád, nikdy nezabudne.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Zdenka, deti Janka, Helena, 
Marián a ubomír s rodinami.
 (150563)

dchod Tvoj nikdy neprebolí,
s láskou na Teba spomínajú všetci,
ktorí sme boli Tvoji...

So smútkom v srdci si dňa 
2 . júna 2015 pripomíname 
1. výročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, mamička 
a b ab ka

Terézia PETRÍKOVÁ
rod. Bilíková

z Veľkých Bielic.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel a deti s rodinami.

akujeme všetkým, ktorí na ňu 
nezabudli a venujú jej spolu s 
nami tichú spomienku. (150552)

primne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, 
známym a bývalým spolupracov-
níkom zo SAD Partizánske, ktorí 
na poslednej ceste vyprevadili 
nášho manžela, otca a starého 
otca

Jozefa KŘAPKU   
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 16. júna 
2015 vo veku 7  rokov.

Naše poďakovanie za dôstojnú 
rozlúčku patrí členom FK Tempo 
Partizánske. Všetkým ďakujeme 
za kvetinové dary a slová útechy.

Smútiaca rodina (150558)

Predplaťte si TEMPO

Viac informácií o predplatnom  
sa dozviete v redakcii novín  
na Februárovej ulici 152/1,  
1. poschodie (oproti pošte)

POLROČNÉ predplatné  
týždenníka Tempo 11,25 €týždenníka Tempo

Len 0,45 €

za jeden výtlačok! 

Predám 3-izb. VM byt na Šíp-
ku, Horská, 2. posch. Cena 
44  900 eur. Dohoda možná. 
Tel. 0908 757 849. (150434)

Predám 2-izbový byt, 52 m2, pre-
robený, v PE. Cena 25 500 €. Tel. 
0915 738 652. (150530)

Predám stavebný pozemok so 
starším domom. Tel. 0903 112 
085. (150531)

Dám do prenájmu 1-izbový byt 
na Šípku. Tel. 0905 147 300. (150557)

Predám 1-izbový byt na Malej 
okružnej 972. Tel. 0905 682 066.
 (150559)

Dáme do prenájmu priestor v 
centre mesta PE na 1.p. (200 m2), 
vhodný na obchodné, prípadne 
reštauračné účely. Tel. 0905 235 
710, 0903 408 491. (150564)

Predám dom so záhradou vo 
Veľkých Uherciach, 8 árov, cena 
75  tisíc eur, dohoda možná. Tel. 
0917 449 674. (150565)

Dám do prenájmu 1-izbový ne-
zariadený byt na Šípku pri škole. 
Nájom 230 €. Tel. 0948 066 417.
 (150567)

Dám do prenájmu garáž na So-
kolskej ulici. Tel. 038/749 3522.
 (150571)

Predám záhradku za ZŠ na 
Nádražnej ulici. Cena dohodou. 
Tel. 0908 454 978. (150572)

SAD Prievidza, a.s., 
 prevádzka Partizánske 

prijme do pracovného pomeru

VODIČOV AUTOBUSOV.
Kvali�kačné predpoklady:
- vodičský preukaz skupiny D,
-  platné psychologické 

vyšetrenie,

- platná lekárska prehliadka,
- karta vodiča,
- kvali³kačná karta vodiča,
- bezúhonnosť.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 966 602, alebo 
osobne v sídle prevádzky v budove na Autobusovej stanici 
Partizánske, Nitrianska 2132/68. (150555)

(150568)
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ŠÍPKARSKA LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK

SENIORSKÁ LIGA V PETANGU

Omladli o šesťdesiat rokov
Takéto zázraky sa veru dejú! Na stretávkach. Prejdú desiatky 
rokov a keď sme opäť v kruhu spolužiakov, znovu sa stávame tými 
veselými, bezstarostnými deťmi či študentmi. Radosť zo stretnutia 
sálala aj z tvárí spolužiakov dvoch ôsmych tried Základnej školy v 
Partizánskom, ktorí sa po úspešnom zložení záverečných skúšok 
pred komisiou rozišli na rôzne strany sveta pred rovnými 60 rokmi. 
Spolu 21 „chlapcov a dievčat“, ktorí dali voľný priechod emóciám 
a spomienkam. Každá bola vzácna, napriek tomu, že ich oživujú už 
od roku 2011. Vtedy prišli mnohí s prvou spoločnou fotografiou už 
z materskej školy, potom spolu drali aj školské lavice, hrali sa na 
Červenej ulici... Dnes žijú v Košiciach, Brne, Piešťanoch, Prievidzi, 
Ilave, Nitre a ďalších mestách, no do Partizánskeho sa vždy radi 
vracajú. A na ktorých svojich učiteľov najradšej spomínajú? Na 
tých najprísnejších. Telocvikára Ota Majdana, či veľký rešpekt 
vzbudzujúceho matematikára Nováka.    Text a foto: bab

Na svätého Jána  
otvára sa k letu brána
Tradícia vraví, že na Jána sú všetky živly – voda, oheň i zem intenzív-
nejšie. Preto sa počas tejto noci, ktorá je najkratšou v roku, zvykli páliť 
jánske ohne. Pár dní predtým sa jánska vatra rozhorela aj v Brodza-
noch. Futbalové ihrisko sa 20. júna stalo dejiskom už 7. ročníka pálenia 
jánskych ohňov. V programe nechýbali domáci Detský a mládežnícky 
súbor Husiarik a hostia Detský folklórny súbor Lipka z Bojnej a tiež 
Folklórny súbor Domovina zo Zemianskych Kostolian. Svoje umenie 
predviedli drotári z Krásna a medovníčka z Brodzian. Hudba, ktorá sa 
šírila okolím, dala znať, že na ihrisku je naozaj veselo. Pestrý program a 
zapálenie ohňa vystriedala opekačka, posedenie pri guláši a domácich 
koláčikoch. Pri dobrej hudbe si zábavu užívali návštevníci až do sko-
rých ranných hodín. Text a foto: Daniela Králiková

Hudba v múzeu
O tom, že do múzea patrí aj hudba, sa presvedčili všetci, 
ktorí 20. júna prijali pozvanie na koncert v Slovanskom 
múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch. Protagonistami 
podujatia Hudba v múzeu boli totiž operní a operetní 
speváci Gréta Švercelová a Peter Oswald (na foto).

V komponovanom pásme slova 
a hudby vzdali hold majstrovi 
operety a tvorcovi slovenských 
evergreenov Gejzovi Dusíkovi. 
V ich podaní zazneli i piesne 
Franza Lehára, árie z talian-
skych opier či piesne k filmovej 
hudbe Ennia Morriconeho. 
Veľmi bezprostredne a spontán-
ne si speváci zaspomínali aj na 
spoločné pôsobenie na javisku 
Novej scény Národného divadla 
v Bratislave a na svojich spevác-
kych a hereckých kolegov.  
Slovanské múzeum 
A. S. Puškina sa aj takým-
to spôsobom pokúsilo 
nadviazať na tradíciu, ktorú 
v brodzianskom kaštieli 
zaviedla jeho bývalá maji-

teľka Natália Oldenburgová 
s manželom vojvodom Eli-
marom Oldenburgom. Obaja 
boli veľkí milovníci umenia a 
intenzívne sa venovali aj hudbe, 
nielen ako interpreti – vojvoda 
Oldenburg sám komponoval 
hudbu a s manželkou Natáliou 
veľmi často organizovali domáce 
koncerty pre svojich hostí, na 
ktorých spoločne hrávali na 
klavíri a spievali.   
Podujatie Hudba v múzeu bude 
mať svoje jesenné pokračovanie, 
opäť v znamení spoločného 
koncertu Gréty Švercelovej a 
Petra Oswalda, ktorý už teraz 
prisľúbili vďačnému publiku.
 Text: Alexandra Lukáčová
 Foto: Michal Kubíny

HYUD prvýkrát v Partizánskom
Pýtate sa, čo to znamená? Hip hop youth unity day, v skratke HYUD je tanečné podujatie, ktorého druhý ročník 
našiel svoje miesto práve v Partizánskom. Všetci, ktorí chceli rečou tela, teda tancom niečo vyjadriť, sa stretli na 
Námestí SNP a v Dome kultúry (na foto).

„Keďže sme sa rozhodli, že 
táto akcia chce putovať ďalej, 
premiestnili sme ju tento 
rok do Partizánskeho. Ak sa 
všetko dobre podarí, ako má, 
bude mať stanovište už len tu 
v Partizánskom,“ prezradila 
Vanessa Valachová, organi-
zátorka tanečného podujatia, 
ktorého dejiskom bolo vlani 
mesto Prievidza. V rytme hip 
hopu ako tanečného štýlu sa 
roztancovali Partizánčania v so-
botu 20. júna. „Hip hop vznikol 
z rôznych sociálnych vrstiev, 
z ľudí, ktorí niekedy nemali čo 
robiť, možno ako aj deti, ktoré 
sú dnes tu. Ale možno ich niečo 
naučíme, aby sme ich ovplyvni-
li a využili tým svoj potenciál,“ 
dozvedeli sme sa od známeho 
tanečníka Johnnyho Perfekta. 
Sám sa začal tancu venovať 
vo svojich deviatich rokoch: 
„Učil som sa voľne tancovať, 

´freestyloval´ som, vnímal som 
hudbu a venujem sa mu dodnes 
už dvadsaťpäť rokov.“ 
So svojím vzťahom k tancu sa 
netajili ani hostia akcie Hip hop 
youth unity day. „To je život. 
Ako keď vám koluje v žilách 
krv, tak nám koluje v žilách 
hudba a tancujeme,“ vyjadril sa 
jeden z trojice porotcov taneč-

ných súbojov Sanchez. Podobné 
pocity z tanca zdieľa i Johnny 
Perfekto: „Užívam si tanec kaž-
dý deň, každý deň som v tanci, 
kde môžem prejaviť svoju 
emóciu a radosť. Moje poslanie 
je mať radosť, takže určite 
odporúčam ľuďom, mládeži 
venovať sa tancu každý deň.“ 
Menej ostrieľaným tanečníkom 

svoje skúsenosti odovzdávali 
tí zbehlejší počas tanečných 
workshopov a seminárov. Tí 
mladší ukázali svoje schopnosti 
v tanečnej bitke, takzvanom 
battle. „Je to súboj. Každý 
má nejaký časový interval 
na to, aby niečo povedal, čo 
cíti do hudby. Je to komuni-
kácia jedného s druhým a my 
rozhodujeme,“ charakterizoval 
tanečnú „bitku“ tanečník z 
Českej republiky a zároveň po-
rotca Wahe. Výhra v battle bola 
pre tanečníkov naozaj lákavá. 
Súťažilo sa totiž o poukážky 
na najznámejší tanečný kemp 
v Európe - Street dance kemp 
2015. Tanečné vystúpenia 
vystriedali s piesňami speváčka 
Veronika Danišová a raper 
Maylo. Záver podujatia bol 
spojený so slávnostným otvore-
ním novej tanečnej akadémie v 
meste.  sč

Chlapci TC Partizánske majstrom oblasti
V tenisovom kalendári bolo na programe oblastné kolo Detského Davis Cupu chlapcov do 10 rokov a 
v rovnakej kategórii dievčat aj Fed Cupu. Do súbojov skupiny Západ, ktoré sa konalo na dvorcoch TK 
Kúpele Piešťany, zasiahli s finančnou podporou mesta aj družstvá chlapcov a dievčat Tennis clubu Par-
tizánske. Viac sa darilo chlapcom TC (Samuel Sloboda, Timotej Dzian, Daniel Gerbel, Jakub Blinka) pod 
vedením nehrajúceho kapitána Miroslava Dorčiaka staršieho, ktorí sa bez prehry stali víťazom svojej 
skupiny a zabezpečili si postup do regionálneho kola (29.-31.8.). Dievčatá TC Partizánske (Dominika Du-
chovičová, Nikol Drábeková, Nina Šimonová, Marína Orságová) s nehrajúcim kapitánom Jánom Martin-
kovičom skončili v A-skupine štvrté, pričom postupovali len prvé dve družstvá.

M-OBLASTI ZÁPAD – CHLAPCI
 B-SKUPINA: TC Partizánske – Skalica 5:0. 
Skalica – Nová Generácia 2:3. TC Partizánske 
– Piešťany 5:0. TC Partizánske – Nová Generá-
cia 5:0. Skalica – Piešťany 4:1. Piešťany – Nová 
Generácia 0:5.  

KONEČNÁ TABUĽKA
1. TC Partizánske           3  3  0  15:0      6
2. TK Nová Generácia     3  2  1    8:7      5
3. TK 77 Skalica              3  1  2     6:9      4
4. TK HSC Piešťany        3  0  3     1:14    3

M-OBLASTI ZÁPAD – DIEVČATÁ
 A-SKUPINA: TC Partizánske – Skalica A 1:4. 
Trenčín – Kúpele Piešťany 1:4. TC Partizánske 
– Skalica C 3:2. Kúpele Piešťany – HSC Pieš-

ťany B 5:0. TC Partizánske – Trenčín 1:4. Skali-
ca C – HSC Piešťany B 4:1. TC Partizánske – Kú-
pele Piešťany 1:4. TC Partizánske – HSC Piešťa-
ny B 4:1. Skalica – Skalica C 5:0. Skalica – Tren-
čín 4:1. Trenčín – HSC Piešťany B 4:1. Skalica 
– Kúpele Piešťany 4:1. Skalica – HSC Piešťany B 
5:0. Skalica C – Trenčín 1:4. Skalica C – Kúpele 
Piešťany 0:5. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. TK 77 Skalica A              5  5  0  22:3    10
2. TK Kúpele Piešťany       5  4  1  19:6      9 
3. TK Asics Trenčín            5  3  2   14:11    8
4. TC Partizánske             5  2  3   10:15    7
5. TK 77 Skalica C             5  1  4     7:18    6
6. TK HSC Piešťany B       5  0  5     3:22    5
  mp

Turnaj v streetballe
Záujemcovia o streetball si môžu zmerať sily v basketbalovej hre trojíc na jeden kôš už v túto sobo-
tu 4. júla. Na basketbalovom ihrisku na Margarétke na sídlisku Juh v Topoľčanoch sa uskutoční po-
kračovanie turnaja TOP Streetball Cup. Účastníci turnaja sa môžu zaregistrovať počas prezentácie v 
čase od 8. do 8.30 h. Hrá sa bez rozdielu vekových kategórií, v jednom družstve môžu byť štyria hráči, 
respektíve hráčky. Štartovné je 10 € na tím. Bližšie informácie vám poskytne Michal Naňo na mob.č. 
0917 643 330. mp

Obzretie sa za VI. stolnotenisovou ligou  
okresu Partizánske

V 6. lige – Majstrovstiev okresu Partizánske hrali v poslednom súťažnom ročníku len kluby z okresu Par-
tizánske. Neprihlásilo sa družstvo Hornej Vsi, ktoré v predošlých rokoch hosťovalo v tejto súťaži z okre-
su Prievidza. V okresnej súťaži hralo len šesť družstiev, preto sa na schôdzi pred jej začiatkom schválil 
štvorkolový hrací systém.  V jesennej časti raz doma a raz vonku a v jarnej časti rovnako. Výnimkou bolo 
družstvo MK SO Nadlice, ktoré znovu hralo len na stoloch súperov. Súťaž sa začala 10. októbra 2014 a 
skončila 29. marca 2015. Víťazom sa stalo družstvo ŠKST Bošany, ktoré neokúsilo trpkosť prehry a stra-
tilo body len za dve remízy. Víťaz postupuje do 5. ligy – oblasť Horná Nitra. Na druhom mieste skon-
čilo družstvo CHLADMONT Partizánske, tretie miesto obsadil tím BELMONTKLIMA Partizánske, ktorý-
mal rovnaký počet bodov ako štvrté MK SO Nadlice. BK Partizánske mal aj vo vzájomných zápasoch s 
Nadlicami rovnaký počet bodov, ale mal lepší pomer setov v týchto zápasoch. Piata priečka patrí STK 
Žabokreky nad Nitrou B a šiesta E-družstvu STK Veľké Uherce, ktoré nevyhralo a neremizovalo ani v 
jednom zápase. Treba však podotknúť, že za toto družstvo hrali len žiaci a žiačky STK Veľké Uherce.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. ŠKST Bošany D           20 18 2 0 0      283:77   76
2. CHLADMONT Partizánske 20 12 0 8 0      212:148 56
3. BK Partizánske             20 11 2 7 0      221:139 55
4. MK SO Nadlice             20 10 5 5 0      209:151 55
5. STK Žabokreky n/N. B 20 4 1 15 0     109:251 33
6. STK Veľké Uherce E  20 0 0 20 0        46:314 20

Za víťazné D-družstvo ŠKST Bošany nastúpilo až 
deväť hráčov. Najviac zápasov – 72 – odohral Ju-
raj Deviatka, po ňom Peter Minarovič (64), Miro-
slav Boldiš (56), Pavel Meluš (49), Jozef Repka st. 
(44), Juraj Halmo (16), Peter Matloň a Jozef Bez-
ák po 8 a Jakub Halmo (3). Najúspešnejším hrá-
čom súťaže sa stal hráč víťazného družstva ŠKST 
Bošany Juraj Deviatka, ktorý dosiahol úspešnosť 
86,11%, keď v 72 zápasov dosiahol 62 víťazstiev a 
zaznamenal 10 prehier. Na druhom mieste skončil 

Pavel Rajčányi (CHLADMONT Partizánske) s bilan-
ciou 76 z – 65 v – 11 p – 85,53 %, tretí Mário Mar-
ko (MK SO Nadlice) 80 z – 68 v – 12 p – 85,00 %, 
štvrtý Jozef Repka st. (ŠKST Bošany) 44 – 37 – 7 – 
84,09 %, piaty Juraj Jaššo (BK Partizánske) 80 – 64 
– 16 – 80,00 %, šiesty Peter Minarovič 64 – 50 – 14 
– 78,13 %, siedmy Miroslav Boldiš (obaja ŠKST Bo-
šany) 56 – 42 – 14 – 75,00 %, ôsmy Jozef Magdolen 
(MK SO Nadlice) 80 – 56 – 24 – 70,00 %, deviaty Pa-
vol Behúl (CHLADMONT Partizánske) 76 – 49 – 27 
– 64,47 % a desiatu priečku obsadil Pavel Meluš 
(ŠKST Bošany) 49 – 30 – 19 – 61,22 %. Z vyššej 5. 
ligy vypadlo do 6. ligy družstvo STK Veľké Uherce 
D, ktoré skončilo na poslednom mieste. Zo 6. ligy 
nevypadáva nikto. OSTZ Partizánske vyzýva ďalšie 
kluby a oddiely z ostatných obcí okresu Partizán-
ske, aby sa prihlásili do okresnej stolnotenisovej 
súťaže pre nastávajúcu sezónu 2015/2016. jh

Druhý ročník seniorskej ligy v petangu trojčlen-
ných družstiev, ktorá sa hrá na petangovom ih-
risku v Parku Milana Rastislava Štefánika v Par-
tizánskom, má za sebou v oboch kategóriách 
prvú polovicu súťažného ročníka. V mužskej ka-
tegórii zostáva naďalej jediným družstvom bez 
prehry vedúci celok Old Boys (Miroslav Šako-
vý, Vladimír Slivka, Ladislav Paluš, Milan Tomiš). 
Ženskú ligu, ktorej tabuľka sa bodovo rozdelila 
na dve polovice, vedie po polovici súťaže druž-
stvo K ABŠ (Alena Burzová, Mária Tyirjaková, Má-
ria Šrámeková, Nataša Králová). Jediným spo-
medzi tímov, ktorý zatiaľ neokúsil radosť z víťaz-
stva, je ženské družstvo Premena. 

MUŽI
 VÝSLEDKY 5. KOLA: K ABŠ (M. Konc, P. Tyirjak, 
P. Valášik) – CHLADMONT (J. Kováčik, F. Ďatelin-
ka, L. Gombala) 4:8. OLD BOYS (M. Šakový, L. Pa-
luš, M. Tomiš) – PREMENA (D. Marek, V. Maco, J. 
Zubatý) 8:0. ZKS – voľno. 

1. OLD BOYS 4 4 0 0 30:10 8
2. CHLADMONT 4 2 0 2 16:19 4
3. PREMENA 4 2 0 2 17:25 4
4. K ABŠ 4 1 0 3 20:30 2
5. ZKS 4 1 0 3 22:21 2

ŽENY
 VÝSLEDKY 5. KOLA: MO JDS 1 (M. Palušová, M. 
Slivková, M. Bratkovičová) – K ABŠ (A. Burzová, M. 
Tyirjaková, M. Šrámeková) 1:7. BAŤOVKY (S. Múč-
ková, M. Machová, Ľ. Junasová) – MO MS (J. Šrám-
ková, Š. Bohunská, Ľ. Kletečková) 9:6. PREMENA 
(E. Podoláková, D. Fantová, Kúdelová) – MO JDS 2 
(V. Surovičová, V. Štefáková, A. Miškeje) 2:7.
1. K ABŠ 5 4 0 1 31:19 8
2. BAŤOVKY 5 4 0 1 34:19 8
3. MO JDS 2 5 4 0 1 28:13 8
4. MO JDS 1 5 1 0 4 16:35 2
5. MO MS 5 1 0 4 27:38 2
6. PREMENA 5 0 0 5 15:39 0
 mp

Turnaj o Cyrilov pohár
V piatok 3. júla sa uskutoční úvodné kolo play off súťaže o Cyrilov pohár v hádzaní šípok. Víťazi zá-
pasov postúpia do sobotňajšieho semifinále, ktoré je na programe od 21. h v Charlie pube v Parti-
zánskom ako súčasť vyvrcholenia šípkarského športovo-kultúrneho dňa.  
 Program 1. kola play off – 3.7. od 19. h: Ivan Drndzík – Rudolf Trčo a Michal Trčo – Jaroslav Pa-
nák, o 20. h: Martin Boszorád – Milan Javořík a Ivan Salinka – Jozef Zigo, o 21. h: Ladislav Boszo-
rád – Július Števica a Bronislav Bederka – Zdeno Snoha, o 22. h: Lukáš Guba – Štefan Bilas a Milan 
Guba – Ivan Gogola.

 Tretia kapitola Šípkarskej ligy v hádzaní šípok v 
hre 301 double out, hranej na sedem víťazných 
legov, je uzavretá. O definitívnom poradí na me-
dailových priečkach ligy, ktorej domovským stán-
kom je Charlie pub na sídlisku Šípok v Partizán-
skom, sa rozhodlo až v poslednom kole. Dovte-
dy vedúci hráč Martin Boszorád utŕžil prehru s 
Lukášom Gubom a rovnako podľahol aj Ivano-
vi Drndzíkovi. Víťazom ligy sa tak stal práve Ivan 
Drndzík (na foto), ktorý dosiahol zlatý hetrik. Na 
druhom mieste skončil Martin Boszorád a tretiu 
priečku obsadil Lukáš Guba, čo znamená, že na 
prvých troch miestach sa oproti predchádzajú-
cim dvom ročníkom nič nezmenilo. V práve skon-
čenom ročníku ligy si Drndzík vybojoval double, 
keď so ziskom 23 bodov zvíťazil aj v bodovacej 
súťaži pred druhým Milanom Gubom (14 b) a 
tretím Bronislavom Bederkom (13 b). Bod získal 
hráč, ktorý tromi šípkami zapísal 140 a viac bodov 
a až 3 body boli odmenou za hodenú 180-tku.

 VÝSLEDKY: Ivan Drndzík – Ivan Salinka 7:5. 
Ivan Salinka – Ladislav Boszorád 6:6. Milan 
Guba – Lukáš Guba 6:6. Milan Guba – Štefan 
Bilas 7:5. Štefan Bilas – Milan Javořík 7:5. Ivan 
Salinka – Michal Trčo 7:0. Michal Trčo – Mi-
lan Javořík 6:6. Jaroslav Panák – Ivan Gogola 
7:3. Zdeno Snoha – Milan Javořík 7:5. Lukáš 
Guba – Július Števica 7:0. Ivan Drndzík – Lu-
káš Guba 7:2. Ivan Drndzík – Martin Boszorád 
7:2. Lukáš Guba – Martin Boszorád 7:3. Ivan 
Drndzík – Michal Trčo 7:3.

KONEČNÁ TABUĽKA 
1. Ivan Drndzík 32 29 1 2 216:92 59
2. Martin Boszorád 32 27 3 2 212:83 57
3. Lukáš Guba 32 22 3 7 193:120 47
4. Ladislav Boszorád 32 20 6 6 194:142 46
5. Milan Guba 32 13 11 8 188:161 37
6. Bronislav Bederka 32 16 5 11 173:158 37 
7. Ivan Salinka 32 16 3 13 182:148 35
8. Michal Trčo 32 14 6 12 173:164 34
9. Jaroslav Panák 32 14 6 12 162:166 34
10. Jozef Zigo 32 12 4 16 165:171 28
11. Zdeno Snoha 32 11 2 19 143:177 24
12. Ivan Gogola 32 9 4 19 138:187 22
13. Martin Trčo 32 9 4 19 136:187 22
14. Július Števica 32 7 6 19 132:190 20
15. Štefan Bilas ml. 32 9 2 21 126:193 20
16. Milan Javořík st. 32 4 4 24 115:206 12
17. Rudolf Trčo 32 2 6 24 107:210 10
  (mp, mit)

Družstvo K ABŠ – zľava Alena Burzová, Mária Tyirjaková a Mária Šrámeková, na foto chýba 
Nataša Králová  Foto: nk
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Vo Veľkých Uherciach  
triumf Zlatomoravčanov

Druhá júnová sobota patrila na štadióne vo Veľkých 
Uherciach futbalovým nádejám. Futbalový klub TJ 
Nový Život a Korec family tu usporiadali 2. ročník 
futbalového turnaja mladších žiakov U11 – Memori-
ál Jána Korca. O tom, že prvým ročníkom si organizá-
tori urobili dobré meno, svedčí, že sa im podarilo do 
Veľkých Uheriec prilákať kluby zvučných mien. Už od 
ranných hodín prebiehali boje v základných skupi-
nách, z ktorých štyri najúspešnejšie tímy postúpili do 
semifinále. V ňom najskôr Zlaté Moravce porazili Kar-
lovu Ves v pomere 4:0 a v druhom stretnutí si Senica 
poradila s Veľkými Uhercami výsledkom 5:0. V súbo-
ji o konečnú bronzovú priečku domáci Veľkouherča-
nia dlho odolávali mladým futbalistom Karlovej Vsi, 
ktorí drvivým záverom napokon rozhodli o svojom 
víťazstve 3:0. Víťazný pohár si z Veľkých Uheriec od-
niesli Zlatomoravčania po finálovom víťazstve 2:0 
nad Senicou. Turnaj priniesol veľa kvalitných zápa-

sov, ktorým tlieskala početná divácka kulisa. Orga-
nizátori pripravili pre každé družstvo pohár a každý 
zo zúčastnených hráčov si ako spomienku odniesol 
z Veľkých Uheriec pamätnú medailu.

 SEMIFINÁLE: Zlaté Moravce – Karlova Ves 4:0. 
Senica – Veľké Uherce 5:0.
 O 7. MIESTO: Futbalová škola Mareka Hamšíka 
– Oslany 5:1.
 O 5. MIESTO: Horná Nitra – Chynorany 1:0.
 O 3. MIESTO: Veľké Uherce – Karlova Ves 0:3.
 FINÁLE: ViOn Zlaté Moravce – FK Senica 2:0.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. ViOn Zlaté Moravce, 2. FK 
Senica, 3. Karlova Ves Bratislava, 4. TJ Nový Život 
Veľké Uherce, 5. Baník Horná Nitra, 6. OŠK Chy-
norany, 7. Futbalová škola Mareka Hamšíka a 8. Slo-
van Oslany.    mk

Veteráni FBK Harvard so slovenským bronzom
Po štvrtý raz sa v Tvrdošíne v predposledný júnový víkend konali 
majstrovstvá Slovenska veteránov vo florbale. Do bojov o repub-
likový titul v najstaršej vekovej kategórii zasiahlo tentoraz päť ko-
lektívov. A stretnutia opäť potvrdili, že títo florbalisti ešte nepat-
ria do „starého železa“. Dvojdňová štafeta odštartovala v sobotu, 
kedy sa odohrali zápasy systémom každý s každým, a skončila sa v 
nedeľu dramatickým finále. Po tretí raz mal na šampionáte zastú-
penie FBK Harvard Partizánske. Aj keď viacerí jeho hráči nastupo-
vali hendikepovaní  zraneniami, ani tentoraz Harvard nechýbal na 
medailových priečkach. Pritom vstup do turnaja Partizánčanom 
nevyšiel podľa očakávania, keď podľahli 3:5 tímu Oldies Prešov. V 
ďalšom dueli síce Harvard zdolal trenčianskych pirátov, no základ-
nú časť turnaja ukončil s bilanciou jednej výhry a troch prehier. V 
baráži o postup do bojov o medaily si Partizánčania opäť poradili 
s Trenčanmi, ktorí tak obsadili konečnú piatu priečku. V repríze vla-
ňajšieho semifinále však Harvard tentoraz nestačil na domáci IBK 
PAZZ Tvrdošín, s ktorým prehral 4:6, hoci v 10. minúte duelu viedol 
3:1. V stretnutí o tretiu priečku proti Oldies Prešov, o víťazovi kto-
rého sa rozhodovalo len v samostatných nájazdoch, už florbalis-
ti z Partizánskeho nezaváhali. Vlani najlepší brankár turnaja Jozef 
Vavrinec nepustil za chrbát ani jednu loptičku z hokejok Prešov-
čanov, a keďže Michal Zajac, Ivan Skukálek a Juraj Zajac vo svo-
jich nájazdoch nezaváhali, Harvard po bronze spred dvoch rokov, 
striebre z vlaňajška získal opäť kov bronzového lesku. Víťazom tur-
naja sa po tretí raz v rade stalo družstvo zo Žiliny pod názvom Oto-
rinolaryngológovia BYpass, ktoré vo finále zdolalo IBK PAZZ Tvr-
došín tesne 5:4. Medzi trojicou najlepších individualít šampioná-
tu ani tentoraz nechýbal zástupca Harvardu. Najlepším strelcom 
turnaja sa stal Peter Ivanka, ktorý súperových brankárov prekonal 
celkom deväťkrát. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Mar-
tin Rošťák z Tvrdošína a cenu pre najlepšieho brankára získal Ra-
dovan Šlosár zo Žiliny.

 Výsledky a góly FBK Harvard Partizánske – základná časť: 
Harvard Partizánske – Oldies Prešov 3:5 (1:3), P. Ivanka 2, I. 
Skukálek. Harvard Partizánske – Pirates Trenčín 10:5 (6:3), 

P. Ivanka 4, J. Zajac 2, M. Krištín, M. Ondruška, P. Utekal, V. Ci-
bula. Harvard Partizánske – IBK PAZZ Tvrdošín 3:5 (1:1), I. 
Skukálek, J. Zajac, P. Ivanka. Harvard Partizánske – Otorino-
laryngológovia BYpass Žilina 1:4 (0:2), P. Ivanka. Baráž: Har-
vard Partizánske –  Pirates Trenčín 7:4 (4:3), I. Skukálek 3, J. 

Zajac 2, D. Ďuríček, M. Krištín. Semifinále: Harvard Partizánske 
– IBK PAZZ Tvrdošín 4:6 (3:3), P. Ivanka, D. Ďuríček, P. Beňačka, 
I. Skukálek. O 3. miesto – nájazdy: Harvard Partizánske – Ol-
dies Prešov 3:0, za Harvard premenili prvé tri nájazdy M. Zajac, 
I. Skukálek a J. Zajac. mp

TJ Baník Haláčovce-Otrhánky po roku prihlasuje mužov, 
žiaci druhý rok po sebe majstri okresu

Mládežnícky futbal v Haláčovciach začína pre-
pisovať históriu. Vďaka cieľavedomej a systema-
tickej práci dosiahli najmladší milovníci futba-
lu zaslúžený úspech. Pod hlavičkou OFK Deže-
rice sa stali majstrami okresu, keď súťaž vyhrali 
už druhý rok po sebe a v nasledujúcej sezóne 
opäť už pod hlavičkou Baníka by radi zavŕšili zla-
tý hetrik. O súčasných veciach a plánoch do bu-
dúcnosti nám viac povedal podpredseda TJ Ba-
ník Haláčovce-Otrhánky Robert Ďurkáč. „V pr-
vom rade sa chcem všetkým našim hráčom 
poďakovať za to, že sa snažili hájiť naše far-
by v čo najlepšom svetle. Maximálna spokoj-
nosť je so žiakmi, ktorí vyhrali súťaž pred su-
verénnymi Biskupicami. Tie si v tejto sezóne 
verili na primát právom, nakoľko mali kvalit-
ný a vekovo najstarší káder. Za celú sezónu 
inkasovali len tri góly a všetky práve od nás. 
Dobrý pocit znásobuje fakt, že len traja hráči 
neboli z nášho klubu. Obrovské penzum prá-
ce urobili na jeseň Patrik Urban a na jar Vla-
dimír Mikuška, ktorý potenciál tejto generá-
cie detí ročníkov narodenia 2000-2003 pre-
tavili v takýto úspech. Kvôli veku síce skon-
čilo päť chlapcov, tých však nahradia ďalší 
adepti z prípravky, ktorú prihlasujeme tretí 
rok po sebe. V nej okrem detí z našich dvoch 
obcí, Haláčoviec a Otrhánok, pôsobia aj hrá-
či, ktorí pochádzajú zo susedného Dvorca či 
Veľkých Chlievan. Okrem toho tu pôsobia aj 
futbalisti z Miezgoviec, ale aj prímestských 
častí Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlie-
vany a rovnako tak aj z Bánoviec nad Bebra-
vou. Celkovo tu športuje zhruba päťdesiat 
detí, pričom len malá časť z nich nie je re-
gistrovaná za náš klub. Aj to o niečom sved-
čí...“ Veľkým počinom v 56-ročnej histórii klubu 
je založenie dorastu, ktorý sa podarilo dať do-
kopy po dlhých 14 rokoch. Trénerskú taktovku 
držal skúsený Branislav Gajdoš, ktorý tím vytia-
hol v pozícii nováčika súťaže s najmladším veko-
vým priemerom zo všetkých tímov na bronzové 
miesto. „V nasledujúcej sezóne budú doras-
tenci trénovať spoločne s mužmi, nakoľko 
niekoľko chalanov bude mať striedavý štart 
za oba tímy. Po ročnej pauze sme do súťaže 
opäť prihlásili A-tím mužov. Konečne sme 
sa dočkali toho, že káder je zložený de fac-
to z domácich hráčov, alebo z takých, ktorí 
majú nejaký rodinný vzťah k našim obciam. 
Sme radi, že veci začali fungovať a pomalý-
mi, ale istými krokmi chceme haláčovský 
futbal dostať z útlmu, v ktorom sa nachádza 

už pomerne dlho. Jasným dôkazom toho, že 
sa nám to darí preraziť, je fakt, že máme via-
cero šikovných mládežníckych hráčov, ktorí 
by sa nestratili ani vo vyšších súťažiach. Na-
koľko sa tu viac ako pätnásť rokov s mláde-
žou nič nerobilo, to ma motivovalo k tomu, 
aby sa ľady pohli. Ihneď od môjho nástupu 
do klubu som začal pracovať na tom, aby 
tu bola veľká a kvalitná základňa mládeže, 
ktorá má potenciál dotiahnuť to raz naozaj 
ďaleko. Najväčšou nádejou nášho klubu je 
pätnásťročný stopér Marek Pakanec, ktorý 
v uplynulej sezóne pôsobil v základnej zo-
stave druholigových topoľčianskych mlad-
ších žiakov, pričom ku koncu súťaže už pár 
razy okúsil aj náročnosť dorasteneckej sú-
ťaže. Jeho nesporný talent a herné kvality 
zaujali predstaviteľov Nitry, v najbližších 
dňoch by mal ísť na skúšku aj do Senice či Tr-
navy, dokonca sa ozval aj jeden český klub.“ 
Aj v doraste Baníka je viacero nadaných chlap-
cov, ako Patrik Fico, Matej Mešina, Peter Bolfa, 
Peter Raninec, Dominik Geleta, Patrik Veselý, Fi-
lip Griač, Matúš Horváth, Martin Sloviak či Bra-

nislav Piešťanský, pričom poslední traja meno-
vaní zrejme budú v nasledujúcej sezóne pôso-
biť v mladšom bánovskom doraste. „Práve s 
bánovským Spartakom, čo sa týka mláde-
že, máme veľmi korektné a dobré vzťahy. V 
kategórii žiakov by sa ani v takom Trenčíne 
nestratili všetci traja bratia Božikovci či Lu-
káš Ďurkáč, ale talent majú zaiste aj ostatní 
chalani z majstrovskej minulosezónnej zo-
stavy. V lete sme rozšírili základňu mládeže 
aj o dievčatá, ktorých tu v žiackej kategórii 
hralo s chalanmi celkovo šesť. Veľký progres 
ukazuje Petra Miháliková či Vanesa Smolko-
vá, ktoré tiež môžu vo futbale niečo dosiah-
nuť. Všetci títo menovaní hráči a hráčky sú 
registrovaní v našom klube.“ V nasledujúcej 
sezóne bude mať Baník až štyri tímy, čo pri-
rodzene vyžaduje ľudí, ktorí sa o chod klubu 
budú starať. Výbor TJ Baník pracuje v zložení 
– predseda klubu Vlastimil Zavoďan, čestný 
predseda František Vetula, podpredseda Ro-
bert Ďurkáč, tajomník Pavol Košík a členovia 
výboru Ivan Ďurkáč a Miroslava Flimelová. Aj 
za ich podpory a pomoci sa klub snaží skultúr-

niť svoj futbalový stánok. „Konečne sa nám 
podarilo dať dokopy systém na polievanie 
trávnika, zmodernizovali sme kabínu pre 
rozhodcov, skrášlili areál pri ihrisku. V blíz-
kej budúcnosti chceme aj vďaka projektom 
a sponzorom, ktorých aj naďalej hľadáme 
a prosíme o pomoc, osadiť nové striedač-
ky, nové lavičky na sedenie už aj s umelý-
mi sedačkami a skultúrniť kabíny zvonku 
aj zvnútra.“ Podporu sponzorov si svojimi 
výkonmi doslova pýtajú žiaci Baníka. „Neta-
jíme, že by sa nám zišla podpora sponzo-
rov, ktorým nie je mládežnícky futbal ľa-
hostajný. Naši žiaci už dva roky mohli hrať 
v tretej najvyššej slovenskej lige, ktorú si z 
vlastných prostriedkov nemôžeme dovoliť. 
Napriek tomu veríme, že v budúcej sezóne 
budeme hrou a výsledkami robiť radosť fa-
núšikom z blízkeho aj vzdialeného okolia. 
Prirodzene, na kvalitnú a dlhodobú prácu s 
mládežou potrebujeme aj prostriedky. Ve-
ríme, že sa nájdu sponzori, ktorí vedia oce-
niť systematickú a úspešnú prácu s mláde-
žou.“ rď

V Brodzanoch turnaj žiakov
V sobotu 4. júla so začiatkom o 14. h sa na futbalovom štadióne TJ 
Slovan Brodzany uskutoční futbalový turnaj družstiev starších žiakov 
štartujúcich v III. triede Majstrovstvách okresu Partizánske. O víťazný 
pohár si to rozdajú Slovan Brodzany, OFK Bošany, OŠK Chynorany a 
TJ FK Skačany.

V Biskupiciach privítajú Slovan
V sobotu 4. júla sa od 13. h uskutoční na futbalovom štadióne v Bis-
kupiciach 15. ročník futbalového turnaja mužov O pohár primáto-
ra Bánoviec nad Bebravou. Organizátori turnaja poskladali kvalit-
nú štvoricu tímov, ktoré sa pobijú o triumf. Okrem domáceho celku 
Sokol Biskupice sa na turnaji predstavia aj piatoligista Tatran Uhro-
vec, štvrtoligista Spartak Bánovce nad Bebravou a ťahákom bude 
účasť fortunaligistu ŠK Slovan Bratislava. Obhajcom triumfu sú do-
máce Biskupice, ktoré zvíťazili v posledných troch ročníkoch turnaja. 
Po jeho skončení sa uskutoční od 20. h tanečná zábava, na ktorú je 
vstup voľný.

V Malých Kršteňanoch  
obhajoba domácich

V sobotu 4. júla od 13.30 h je na futbalovom štadióne OFK Malé Kršteňany na progra-
me v poradí 13. ročník futbalového turnaja seniorov O pohár starostu obce. Okrem ob-
hajcu trofeje OFK Malé Kršteňany na turnaji štartujú Slovan Veľké Kršteňany, ŠK Malé 
Uherce a TJ Pažiť. 

Žiacky turnaj majstrov  
záležitosťou Diviackej Novej Vsi

Komisia mládeže OblFZ Prievidza v 
spolupráci s TJ Družstevník Nedože-
ry-Brezany organizovali futbalový tur-
naj starších žiakov o víťaza prievidz-
ského oblastného zväzu. Právo štartu 
na podujatí mali novopečení majstri 
žiackych súťaží OblFZ Prievidza – ví-
ťaz III. triedy starších žiakov skupina 
Sever FK Hajskala Ráztočno, víťaz III. 
triedy starších žiakov skupina Juh TJ 
Družstevník Diviacka Nová Ves, víťaz 
III. triedy MO BN starších žiakov TJ Ba-
ník Haláčovce-Otrhánky/OFK Dežeri-
ce a víťaz III. triedy MO PE starších žia-
kov OŠK Veľký Klíž. Turnajový triumf 
si vybojovali žiaci z Diviackej Novej 
Vsi, ktorí vo finále zdolali Ráztočno 
3:1. Bronz patrí futbalovým nádejám 
OŠK Veľký Klíž, ktoré v súboji o bronz 
zdolali obhajcu vlaňajšieho prvens-
tva Haláčovce-Otrhánky tesne 1:0. Ví-
ťaz získal zároveň právo štartu na 5. 
ročníku turnaja víťazov majstrovstiev 
oblastí Trenčín, Prievidza, Topoľčany a 
Považská Bystrica, konajúci sa v Dol-
nej Súči. Organizátori ocenili aj naj-
lepšie individuality turnaja. Najlep-
ším brankárom sa stal Dominik Bo-
žik z Baníka Haláčovce-Otrhánky, za 
najlepšiu hráčku bola vyhlásená Sa-
bína Valuchová z OŠK Veľký Klíž, cenu 
pre najlepšieho hráča turnaja si z rúk 
predsedu OblFZ Prievidza Ivana Bar-
toša prevzal Viktor Lomnický z Diviac-
kej Novej Vsi a štyri vsietené góly po-
sadili na trón najlepšieho strelca Erika 
Madaja z Ráztočna. 

 VÝSLEDKY – SEMIFINÁLE: Diviac-
ka Nová Ves – Haláčovce-Dežerice 
2:0, V. Lomnický, L. Šikula. Ráztočno 
– Veľký Klíž 5:1, E. Madaj 3, J. Kouřim-
ský, E. Kmeť – L. Škvarenina (11 m). 
 O 3. MIESTO: Veľký Klíž – Haláčov-
ce-Dežerice 1:0, R. Hudok.
 FINÁLE: Diviacka Nová Ves – Ráz-
točno 3:1, V. Lomnický, R. Žember, J. 
Horvát – E. Madaj.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. TJ Druž-
stevník Diviacka Nová Ves, 2. FK 
Hajskála Ráztočno, 3. OŠK Veľký 
Klíž a 4. TJ Baník Haláčovce-Otr-
hánky/OFK Dežerice. mp 

Majstrovská zostava žiakov TJ Baník Haláčovce-Otrhánky – horný rad zľava: Alžbeta Beňačková, Vanesa Smolková, Michal Kožiak, Petra 
Magdaléna Mikušková, Matúš Poluch, Petra Miháliková, Michal Škorvaga, Dominik Pajtina, Ľubomír Kolembus, Tomáš Jeržabek, Vladi-
mír Mikuška (tréner), Robert Ďurkáč (vedúci mužstva), dolný rad zľava: Filip Maják, Samuel Oravec, Nikolas Božik, Marián Rypák, Dávid 
Poluch, Tobias Božik, Marek Pakanec, Filip Griač, Kristián Ďurčo, Patrik Veselý, Juraj Budovič, Lukáš Ďurkáč, dole brankár Dominik Božik. 
Na foto chýbajú Adrián Ďurmek, Samuel Botka, Dávid Milan, Matúš Horváth, Lenka Piešťanská, Katarína Danková a Miriam Žitňanová

Bronzový tím veteránov FBK Harvard Partizánske – horný rad zľava: Pavol Utekal, Michal Krištín, Michal Zajac, Pavol Be-
ňačka, Marián Ondruška, Peter Ivanka, dolný rad zľava: Dušan Ďuríček, Jozef Vavrinec, Juraj Zajac a Ivan Skukálek. Chý-
ba Vladimír Cibula.

Predseda OblFZ Prievidza Ivan Bartoš odovzdáva 
ceny najlepšej hráčke turnaja Sabíne Valuchovej 
z OŠK Veľký Klíž a najlepšiemu brankárovi turnaja 
Dominikovi Božikovi z Baníka Haláčovce

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 37
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 Víťazi jednotlivých súťaží majú prá-
vo postupu do vyššej súťaže po splnení 
podmienok: MO PD muži – Malá Hradná, 
I. trieda MO PD muži – Nitrianske Suča-
ny, I. trieda MO BN-PE muži – Pečeňany, 
II. trieda MO PD muži – Valaská Belá, II. 
trieda MO BN muži – Podlužany, II. trie-
da MO PE muži – Kolačno, MO PD dorast 
– Nedožery-Brezany, I. trieda MO PD do-
rast – Horná Nitra B, I. trieda MO BN-PE 
dorast – Žabokreky nad Nitrou.
 Zostupujúce mužstvá: MO PD muži – 
Čereňany, I. trieda MO PD muži – Nová-
ky, I. trieda MO BN-PE muži – Prusy, MO 
PD dorast – Kamenec pod Vtáčnikom. 
Ďalší zostupujúci budú známi po vyloso-
vaní súťaží ZsFZ.
 ŠTK upozorňuje na dodržanie termínu 
prihlášok do 30.6. 2014!
 ŠTK upozorňuje, že Aktív ŠTK sa usku-
toční v piatok 10.7. 2014 o 16. h v Kultúr-
nom centre v Novákoch.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 
25.6. 2015: Michal Kyselica (Dežerice), 
Marek Pekár (Pravenec), Tomáš Šinský 
(Pravotice), Viliam Sečanský (Biskupi-
ce), Róbert Štrbák (Diviacka Nová Ves), 
Damián Ďurík (Čereňany), Marek Košan 
(Oslany), Vladimír Tadial (Oslany), Milan 
Cebák (Rudnianska Lehota).
 DK opakovane oznamuje klubom, že 
hráč, ktorý v poslednom kole súťažné-
ho ročníka 2014/2015 bude napomína-
ný 5, 9, 12, 15 ŽK, môže po udelení tres-
tu podľa DP čl. 37, odsek 6 do 6.8. 2015 
písomne, prostredníctvom podania v 
ISSF – disciplinárna komisia požiadať o 
určenie pokuty namiesto pozastavenia 
výkonu športovej činnosti v novom sú-
ťažnom ročníku 2015/2016. Po podaní 
bude pokuta vygenerovaná k úhrade 
prostredníctvom faktúry a zastavenie 
výkonu športovej činnosti sa zruší. Hráč 
môže v 1. kole nového súťažného roční-
ka nastúpiť. Stanovené finančné pokuty 
sú nasledovné: dospelí: 30 €, dorast: 15 
€ a žiaci: 5 €. 

MATRIČNÁ KOMISIA
MaK OblFZ Prievidza od 25.6. 2015 uvoľ-
nila matričné úkony MFK Nováky. 

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV
 KR a DZ upozorňuje na včasné ospra-
vedlnenie, a to najneskôr 14 dní pred 
majstrovským stretnutím výlučne SMS 
správou alebo telefonicky. Rozhodcovia 
a delegáti zápasov môžu svoje osprave-
dlnenia zasielať Jozefovi Mišákovi (0904 
291 151, 038/768 26 20). 
 KR a DZ oznamuje rozhodcom, zara-
deným na nominačnú listinu OblFZ Prie-
vidza, že náhradné fyzické previerky sa na 
štadióne Sama Chalupku v Prievidzi usku-
točnia v piatok 3.7. 2015. Prezentácia roz-
hodcov sa uskutoční od 17. h na štadió-
ne. Žiadame všetkých rozhodcov o zod-
povednú fyzickú prípravu. Úspešné ab-
solvovanie fyzických previerok je základ-
nou podmienkou pre zaradenie rozhod-
cu na nominačnú listinu súťažného roč-
níka 2015/2016. Ďalšie náhradne fyzické 
previerky sa už neuskutočnia. Limity: roz-
hodca na MO – 2200 m, AR na MO – 2000 
m, limity na zaradenie na NL – 1600 m.
 KR a DZ oznamuje všetkým rozhod-
com, že správcovia súťaží, ktorých v prí-
pade potreby môžete kontaktovať, sú: 
MO PD muži a MO PD dorast – Vladimír 
Miksa (0907 798 476), I. trieda MO PD 
muži a I. trieda MO PD dorast – Miroslava 
Obertová (0908 741 349), I. trieda MO PE-
BN muži a I. trieda MO PE-BN dorast - Mi-
roslava Obertová (0908 741 349), II. trieda 
MO PD, MO PE a MO BN muži – Štefan Ho-
doško (0911 212 197).
 KR a DZ na svojom zasadnutí prero-
kovala sťažnosť TJ Družstevník Horná 
Ves (25. kolo I. trieda MO PE-BN dospelí 
Zlatníky – Horná Ves). Sťažnosť je opod-
statnená. KR a DZ vzhliadla videozáznam 
a prijala opatrenia v súlade so zásadami 
pre činnosť.
 KR a DZ ďakuje všetkým rozhodcom, 
delegátom, funkcionárom FK, členom 
odborných komisií a sekretárovi OblFZ za 
spoluprácu počas celého súťažného roč-
níka 2014/2015.
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Bronzoví žiaci
Ján Stanko starší nebol veľkým futbalistom. Ne-
hral ligu, neobliekal dres žiadnej slávnej jede-
nástky. Futbal mal však nesmierne rád. V mlad-
ších rokoch hral ľavú spojku alebo záložníka za 
Krásno, Brodzany i Nedanovce. Po skončení ak-
tívnej činnosti sa dal na trénerskú dráhu. Viedol 
dorast i žiakov Iskry. Viac sa mu darilo s tými naj-
menšími. Ovocie jeho svedomitej práce zrelo 
presne päť rokov, dozrelo v roku 1969. Stanko-
vi žiaci získali najskôr titul majstra okresu pred 
chlapcami z Topoľčian. Potom začali bojovať o 
najlepšiu žiacku jedenástku Slovenska. V Trnave 
i v Bratislave prešli sitom kvalifikácie. Osem naj-
lepších celkov z celého Slovenska sa zišlo v Dub-
nici nad Váhom. Partizánčania mali v skupine za 
súpera žiakov Žiliny, Spišskej Novej Vsi a Slova-
na Bratislava. V prvom stretnutí vyhrali nad Ži-
linou 2:1. Góly zaznamenali Broniš a Čangel. So 
Spišskou Novou Vsou a so Slovanom Bratislava 

hrali bez gólov. V skupine obsadili druhé miesto 
za Slovanom Bratislava. V boji o tretie miesto sa 
stretli s Bytčicou. Zápas sa skončil nerozhodne 
1:1, gól Iskry zaznamenal Zajac. Na rad prišli po-
kutové kopy. Mladé futbalové nádeje Iskry mali 
lepšiu mušku, vyhrali 5:3 a na majstrovstvách 
Slovenska obsadili bronzovú priečku. 

V Partizánskom  
reprezentanti ČSSR
Na tú aprílovú stredu roku 1970 futbalový šta-
dión Iskry Partizánske tak ľahko nezabudne. Veď 
hostil futbalové mužstvo ČSSR! Po trávniku šta-
dióna v Partizánskom behali futbalisti, ktorých 
meno s úctou skloňoval celý svet koženej lopty. 
Fanúšikovia zháňali lístky dávno pred 8. aprílom. 
Každý chcel byť pri tom, každý chcel vidieť Vik-
tora, Adamca, Kunu, Dobiáša, Albrechta, Jána 
Čapkoviča, Pivarníka, Hrivnáka, Migasa, Hrdlič-
ku, Polláka, Jurkanina, Jokla... Najmä na toho 
posledného sa všetci tešili. Veď vyrástol v Parti-
zánskom, ktorého dres aj obliekal. Karol síce do 
Partizánskeho prišiel, ale kvôli zranenému člen-
ku nehral. Stretnutie sledovalo sedemtisíc fanú-
šikov. Dovtedajšiu najväčšiu divácku návštevu 
zaznamenal štart pražskej Sparty v roku 1946. 
Obecenstvo sa dočkalo gólu až v 21. min, keď po 
Albrechtovom centri skóroval hlavou Jurkanin a 
o osem minút si obaja spoluprácu zopakovali. V 
60. min na 0:3 upravil Albrecht po peknom úniku 
a ešte krajšej strele. O čestný úspech Iskry na ko-
nečných 1:3 sa postaral Tibor Szabo, keď z poku-
tového kopu s veľkým prehľadom prekonal Ven-
cela, ktorý sa vrhol do opačnej strany. A kto ob-
liekol dres Iskry a hral vyrovnanú partiu s repre-
zentantmi ČSSR? Brankári Buday (Delič), v obra-
ne nastúpili Kapsa (Gáfel), Rosinský (G. Vavro), v 
stredovej formácii Macho, Gubov, Krchňavý (Pe-
ciar), Čapek, v útoku Koči, Brázdik, Szabo a Želis-
ka. Z lavičky futbalový orchester dirigoval tréner 
Gusto Kadnár. „V tom čase to bola veľká uda-
losť. V živote sa nenaskytne dvakrát šanca, 
aby si hráči divízneho mužstva zmerali sily s 
reprezentantmi. Eufória  zo zápasu nabudila 
celé mesto. Aj naši funkcionári získali väčšiu 
chuť do práce, pritiahli nových hráčov a rok 
neskôr sa zrodil postup do prvej Slovenskej 
národnej ligy,“ zaspomínal si Štefan Koči, jeden 
z priamych aktérov prípravného stretnutia Iskry 
s československou reprezentáciou.

Rozhodlo posledné kolo
V sezóne 1970/1971 hrali futbalisti Iskry Parti-
zánske v divízii. Trénoval ich Gusto Kadnár, v mi-
nulosti úspešný reprezentant Iskry. Gustovi sa 
darilo aj na trénerskej lavičke. V práci bol nároč-
ný a cieľavedomý. Úvodný zápas sa jeho zveren-
com vydaril, pred 500 divákmi zdolali na vlast-
nom ihrisku Dubnicu 5:0. V druhom kole získali 
bod v Čadci a v treťom zdolali doma Topoľčany 
tesne 1:0. Zápas sledovalo dvetisíc divákov. Je-
dinú prehru počas jesene utrpela Iskra v Bánov-
ciach – 1:3. Rušné bolo posledné jesenné kolo. 
Kadnárovi zverenci hrali v Nitre proti domácej 
rezerve. Viedli 1:0 a za tohto stavu domáci inzul-

tovali rozhodcu. Po polčase bola Iskra druhá za 
rezervou Trnavy. Z 13 stretnutí 8 vyhrala, štyri-
krát hrala nerozhodne a iba raz prehrala. Súpe-
rom strelila 24 gólov a inkasovala iba osem. Zís-
kala 20 bodov, o dva menej ako Trnava. Pred jar-
nou odvetou sa v Partizánskom skloňovalo slo-
vo postup. Na prvý zápas do Dubnice cestovali 
nielen hráči, ale aj 150 fanúšikov Iskry. Kadnárovi 
zverenci vyhrali 2:1 a rovnakým pomerom zvíťa-
zili aj doma nad Čadcou. Cenné remízy dosiahli 
na ihriskách kvalitných súperov. V Topoľčanoch 
hrali bez gólov a v Trnave 1:1. Bánovčanom vráti-
li jesennú prehru aj s úrokmi, zdolali ich 6:0. Pred 
posledným kolom nebolo isté, kto postúpi do 
Slovenskej národnej ligy. Šance mali Iskra a re-
zerva Tmavý. Iskra mala lepšie skóre a zápas s re-
zervou Nitry na vlastnom ihrisku. Domácich pri-
šlo povzbudiť 1400 divákov. Boli nadšení, lebo 
videli víťazstvo svojich 4:0. Iskra skončila prvá 
so 40 bodmi, Trnava druhá s rovnakým počtom 

bodov. Po zápase vyhrávala na štadióne hudba, 
pionierky dali hráčom a trénerovi kytičky kvetov. 
A ešte mená hráčov, ktorí sa pod Kadnárovým 
vedením pričinili o postup do tretej najvýznam-
nejšej futbalovej súťaže v bývalej ČSR: Budaj, De-
lič, Struhár, Mrižo, Kapsa, Centár, Macho, Holík, 
Čapek, Krchňavý, Turček, Vavro, Ondriaš, Szabo, 
Brázdik, Dráb, Gubov, Rosinský, Želiska, Hambá-
lek, Guba, Herda a Gáfel.

Iskra v Slovenskej národnej lige
Iskre sa vydaril štart v SNL. V Ružomberku pred 
2500 divákmi uhrala cennú bez gólovú remízu. 
V druhom kole prišla do Partizánskeho Prie-
vidza. Takmer dvetisíc divákov videlo jej víťaz-
stvo v pomere 2:0. Iskra prehrala aj ďalšie dva 
zápasy. Po štyroch kolách mala iba bod. Na tré-
nerskej lavičke sa objavil Jozef Parilla. Až v 5. 
kole zaznamenala Iskra prvé víťazstvo, doma 
zdolala Brezno 2:1 dvoma gólmi Ondriaša. 
Vranovu nadelila doma 3:0 a v Novákoch re-
mizovala 1:1. V Novákoch nastúpila v zosta-
ve: Budaj, Holík, Centár, Macho, Rosinský, Ča-
pek, Brázdik, Novotný, Guba, Ondriaš, Szabo 
(Krchňavý). Po jeseni figurovali zverenci Joze-
fa Parillu na 8. mieste. V jarnej odvete hrala Is-
kra lepšie ako v jesennej. Mala aj priaznivejšie 
vyžrebovanie. Z prvých piatich zápasov vyhra-
la štyri a dostala sa až na tretie miesto. Cenné 
bolo najmä víťazstvo v Brezne v pomere 3:0. 
Debakel však utrpela v Kysuckom Novom Mes-
te, kde prehrala 0:5. V sezóne 1971/1972 Iskra 
skončila v SNL na 5. mieste. Z 26 stretnutí 11 
vyhrala, päťkrát sa o body delila so súpermi a 
10 zápasov prehrala. Mala aktívne skóre 35:29 
a 27 bodov. Na nováčika to nebola zlá bilancia.
Vraví sa, že pre nováčika je najťažší druhý roč-
ník vo vyššej súťaži. O tejto pravde sa presved-
čila aj Iskra. Sezónu 1972/1973 začala výborne. 
Po siedmom kole viedla SNL o dva body pred 

Handlovou a Michalovcami. Doma štyrikrát vy-
hrala, prehrala v Brezne, o body sa delila v Ru-
žomberku a v Mikuláši, kde nastúpila v zosta-
ve: Budaj, Kapsa, Centár, Vavro, Macho, Gábriš, 
Brázdik, Krchňavý, Sarközy, Guba, Szabo (Da-
nek, Koči). Na jeseň utrpela Iskra najvyššiu pre-
hru v Košiciach – 2:5. Z 13 zápasov vyhrali zve-
renci Parillu šesť, trikrát hrali nerozhodne a šty-
ri zápasy prehrali, skóre mali 18:18. S 15 bod-
mi figurovali na 4. mieste. Sezónu ukončili s 26 
bodmi a v sezóne 1972/1973 obsadili v SNL 6. 
miesto. Posledným kolom sa však sezóna pre 
reprezentantov Iskry neskončila. Stretnutie s 
VSŽ Košice, ktoré Iskra doma prehrala 0:2, sa 
„dohrávalo“ za zeleným stolom. TIP uverejnil 
v júli 1973 článok IM NEHOVORTE HRDINOVIA. 
Podtitulok znel: Prečo uvidíme v dresoch Iskry 
Partizánske takmer nové mužstvo? O čo šlo? 
V závere SNL hrali v Partizánskom VSŽ Košice, 
ktorým šlo o postup do II. ligy. Zástupcovia VSŽ 
prišli do Partizánskeho a s dvoma hráčmi Iskry 
sa snažili dohodnúť, aby domáci Košičanom 
zápas pustili. Domáci prehrali, ich dvaja spo-
mínaní hráči dostali trest. S trestom reprezen-
tanti Iskry nesúhlasili, desiati sa 16. júla 1973 
vzdali aktívnej činnosti: Budaj, Holík, Szabo, 

Guba, Macho, Brázdik, Danek, Ondriaš, Vavro, 
Krchňavý. Takmer kompletné mužstvo Iskry 
sa rozpadlo. Zo starého kádra zostali trénero-
vi Parillovi iba šiesti hráči – Centár, Praženica, 
Gábriš, Sarközy, Koči a Struhár.
Fanúšikovia i funkcionári Iskry s obavami oča-
kávali sezónu 1973/1974. Tréner mal k dispozí-
cii tento mladý káder: Oravec, Gáfel, Ďurkovič, 
Centár, Šmotlák, Turček, Koči, Herel, Gábriš, D. 
Herda, P. Herda, Stanko, Bóka, Peciar, Praženi-
ca a Smatana. Úvodné stretnutie sa omlade-
nej Iskre vydarilo, doma zdolala Detvu 3:0. Dva 
góly strelil Herel, jeden Gábriš. V jeseni stratila 
Iskra doma 5 bodov – prehrala so Žiarom 1:2 
a rovnakým pomerom aj s Handlovou, neroz-
hodne 1:1 hrala s Ružomberkom. Z ihrísk súpe-
rov si priniesla dva body za víťazstvo 1:0 v Spiš-
skej Novej Vsi. Po jeseni figurovala s 11 bodmi 
na 12. mieste. Jarnú odvetu začala Iskra priam  
katastrofálne. Prvé tri zápasy prehrala zhodne 
0:1 a štvrtý doma s Púchovom 1:4. Jediný jej 
gól zaznamenal Stanko, ktorý bol úspešný aj v 
Žiari, kde parillovci remizovali 1:1. Úspech ich 
povzbudil a ďalšie tri zápasy vyhrali – doma 
s Mikulášom 2:1 a so Spišskou Novou Vsou v 
pomere 5:1. Dva body si priviezli aj z Nových 
Zámkov za víťazstvo 2:1. Záver súťaže mladí 
hráči nezvládali a po prehre v Ružomberku ob-
sadili posledné miesto. Z 26 stretnutí Iskra vy-
hrala deväť, trikrát hrala nerozhodne a štrnásť 

zápasov prehrala. Získala 21 bodov a zostúpila 
zo SNL do divízie. Ako vidieť, aféra s Košicami 
mala pre futbal v Partizánskom nepríjemné 
dôsledky...

Od ŠK Baťa k FK Tempo
Vo futbale v Partizánskom sa menili nielen hráči, 
tréneri a funkcionári, ale menil sa aj názov klubu. 
V roku 1940 vznikol ŠK Baťa Baťovany. Ten sa v 
jeseni 1942 zmenil na HG Šimonovany. V sezó-
ne 1945/1946 hrali naši futbalisti v celoštátnej 
lige pod názvom ŠK Baťovany. Premenám názvu 
ešte nebol koniec. V roku 1949 máme Sokol Par-
tizánske. O štyri roky sa Sokol mení na Iskru. Ná-
zov FK Tempo sa narodil v roku 1990 a klub ho 
nesie dodnes.

Divácke rekordy
Baťovany a Partizánske sa pýšia tromi pozoru-
hodnými diváckymi návštevami. Ktoré priateľ-
ské stretnutie sledovalo na štadióne v Partizán-
skom najviac divákov? Bolo to priateľský zá-
pas s reprezentáciou ČSSR v roku 1970, ktorý 
sledovalo 7000 divákov. Rekord v majstrákoch 
drží zápas Baťovany – Sparta Praha v sezóne 
1945/1946, ktorý videlo 6000 skalných. Poháro-
vý rekord drží zápas s Dunajskou Stredou z roku 
1992, na ktorý sa prišlo pozrieť 3200 divákov.

Seniorskí reprezentanti
Slovenský futbalový zväz vznikol v roku 1938. 
Pri príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín sa 
objavila zaujímavá tabuľka. Boli v nej mená fut-
balistov, ktorí reprezentovali Slovensko v rokoch 
1939-1944 a od 1. januára 1994 alebo Česko-
slovensko od roku 1946 do 1993. Aké je pora-
die futbalistov, ktorých meno je spojené s Baťo-
vanmi alebo Partizánskym? Dvadsaťsedemkrát 
obliekol reprezentačný dres Karol Jokl, Anton 
Moravčík má 25 reprezentačných štartov, Ján 
Geleta devätnásť, Jozef Obert štyri, po tri Ľu-
dovít Venutti a Anton Hrušecký, raz obliekol re-
prezentačný dres Peter Herda. V súčasnosti má 
Partizánske jediného reprezentanta. Je ním De-
nis Vavro, ktorý získal bronz s reprezentáciou do 
17 rokov na majstrovstvách Európy a na majs-
trovstvách sveta rovnakej kategórie postúpil so 
slovenským tímom do osemfinále. V základnej 
skupine sa mu dokonca podarilo vsietiť gól do 
siete Brazílie. V súčasnosti má za sebou víťazný 
premiérový štart v reprezentačnom družstve do 
21 rokov, s ktorým vyhral v Poľsku nad domácim 
výberom 1:0. 

Dvaja stovkári a dva ocenení
Dvaja futbalisti, ktorí v minulosti hrali za Parti-
zánske, zaznamenali v lige viac ako 100 gólov. 
Prvým je Anton Moravčík (Slovan Bratislava), 
ktorý prekonal prvoligových brankárov 109 ráz. 
Iba o dva góly menej strelil v najvyššej futbalo-
vej súťaži Peter Herda (Slávia Praha). Dvaja naši 
bývalí futbalisti získali vysoké morálne ocene-
nia. V Prahe od Československého olympijské-
ho výboru prevzal Čestné uznanie za rok 1991 
Július Gális. Na 4. ročníku Ceny fair play Ivana 
Chodáka dostal Karol Jokl Cenu fair play in me-
moriam.

Jóži báči-Takács
bol všetkým rád
Keď futbalisti Baťovian 
vypadli z celoštátnej 
ligy, z trénera Štefana 
Čambala sa stal ústred-
ný tajomník ŠK Baťo-
vany. Na lavičke ho vy-
striedal Jóži báči-Ta-
kács, ktorý k nám prišiel 
z Nových Zámkov. Od 
roku 1946 bol náš fut-
bal tri desaťročia spo-
jený s jeho menom. Ko-
žená lopta sa stala jeho 

láskou, zmyslom života. Všeličím bol Jóži báči v 
našom najpopulárnejšom športe, ale smelo mô-
žeme povedať, že všetkým bol rád. Jóži báči sám 
nikdy nechytal, ale najlepšie sa mu darilo pri tré-
ningu brankárov. Mnohí naši gólmani prešli jeho 
rukami. Celé hodiny sa dokázal s nimi hrať, vy-
mýšľať cviky, pri ktorých sa divákom zatajoval 
dych. Žiaden tréner nevydržal u nás toľko, ako 
on. Nemal nepriateľov, každý si ho vážil. Hráči by 
zaňho boli skočili aj do ohňa. Vedel ich posme-
liť, dodať istoty. A ako ich dokázal pobaviť svojou 
slovenčinou? Najmä Návojovce, mrkva a surové 
drevo vítané vyslovoval tak komicky, že sa musel 
smiať každý, kto ho počúval. Keď Jóži báči pre-
stal trénovať, od futbalu neodišiel. Stal sa správ-
com štadióna. Trávičke sa venoval ako vlastné-
mu dieťaťu. Veď aj bol na ňu hrdý, keď sa vyda-
rila. Bolo aj tak, že futbalisti nemali maséra. Jóži 
báči sa aj tu uplatnil. Neviem, či mal nejaký kurz, 
no všetci si ho pochvaľovali. Skvele vedel rozih-
rať svaly, odstrániť únavu. Nielen ruky, ale aj jeho 
slová hojili. Nikdy nerobil z prehry tragédiu, pod 
sprchami a na masážnom stole učil chlapcov mi-
lovať futbal, čestne víťaziť i prehrávať. Jóži báči 
chodil na ihrisko aj vtedy, keď mal viac ako se-
dem krížikov. Prichádzal na tréningy i zápasy, de-
batoval s chlapcami, trénermi, funkcionármi, fa-
núšikmi. Pre každého si našiel čas, vľúdne slovo. 
Jóži báči už nie je medzi nami, zomrel 19. marca 
1979. Na jeho počesť sa hrá v decembri žiacky 
turnaj, ktorý v minulom roku napísal svoju šest-
nástu kapitolu.

Karol Jokl prevýšil otca
Boli dvaja – veľký a malý Karol Jokl. Veľký bol 
otec, malý jeho syn. Tak ich volali Partizánčania 
aj vtedy, keď syn prerástol otca na ihrisku i v cen-
timetroch. Otec Karol hrával na ľavom krídle. Bol 
menšej postavy, rýchly, mal presnú a tvrdú stre-
lu. Veľkou mierou sa zaslúžil o postup ŠK Baťo-
vany do celoštátnej ligy. Prešovskému branká-
rovi dal v rozhodujúcom zápase v Bratislave dva 
góly. Dres slovenského výberu obliekol v zápa-
soch s Viedňou, Varšavou i Lodžou. Trojica Mo-
dory, Venutti, Jokl naháňala dlhé roky strach 
slovenským brankárom. Po skončení aktívnej 
činnosti zasadol otec Karol na trénerskú lavič-
ku. Spočiatku viedol žiakov, neskôr i prvé muž-
stvo bývalej Iskry Partizánske. Nebol trénerom 
teoretikom, ale praktikom. Keď v Partizánskom 
skončil, odišiel do Veľkých Uheriec. Tam hrával 
i trénoval. S jedným i druhým prestal po svojej 
štyridsiatke. Keď veľký Karol končil, začala na 
futbalovom nebi žiariť hviezda jeho syna. Malý 
Karol hrával na ľavej spojke. Vynikal už ako žia-
čik. Lopta ho ešte lepšie poslúchala ako otca, pri 
hre mal hlavu stále hore. Otec sa v synovi videl, 
cieľavedome chystal jeho futbalovú budúcnosť. 
Raz sa takto vyjadril: „Ešte by som sa chcel do-
žiť toho, aby synovi tlieskal nielen plný bra-
tislavský štadión...” Sen sa otcovi splnil, jeho 

synovi tlieskal nielen plný bratislavský štadión... 
Karol už ako šestnásťročný obliekol dres prvého 
mužstva Iskry Partizánske. V drese Iskry dal naj-
krajší gól počas svojej bohatej futbalovej kariéry. 
Takto si naň spomenul: „Hrali sme proti Levi-
ciam, stojím chrbtom k bráne, dobrých dvad-
sať metrov od nej, lopta mi padá na prsia, od-
tiaľ na ľavú nohu. Som čistý ľavák, nožnička-
mi strieľam gól chrbtom otočený k branká-
rovi. Nikdy predtým, ani potom som už taký 
parádny kúsok neurobil, ako vtedy, keď som 
mal sedemnásť.“ Dodnes si starší Partizánčania 
na tento gól spomínajú. Ešte dva mimoriadne 
góly strelil Karol. Szentmihályiho, maďarského 
reprezentačného brankára, prekonal v Marseille 
takmer z polovice ihriska. To bol jeho gól z naj-
väčšej diaľky. A ktorý bol najdôležitejší? Ten, kto-
rý vsietil Dánom v Bratislave. Ním sme vyhrali v 
kvalifikácii pred majstrovstvami sveta v Mexiku. 
Kariéra Karola Jokla mladšieho je obdivuhodná. 
Už ako osemnásťročný hral za prvé mužstvo bý-
valého Československa. Deväť rokov obliekal 
dres so štátnym znakom na prsiach. V reprezen-
tácii odohral dovedna 26 zápasov a zaznamenal 
v nich 11 gólov. Nechýbal ani na majstrovstvách 
sveta v Mexiku. V drese Slovana Bratislava odo-
hral za dvanásť rokov 238 ligových zápasov a 
strelil v nich 69 gólov. Pričinil sa o tri tituly Slo-
vana v lige i o víťazstvo v Pohári víťazov pohá-
rov v roku 1969. Český časopis Štadión zostavo-

val na konci roka najlepšiu jedenástku ČSR. Ka-
rol v nej figuroval v rokoch 1965-1971 dovedna 
päťkrát. Po odchode zo Slovana Bratislava ukon-
čil Jokl aktívnu činnosť v druholigovej Prievidzi. 
Ako tréner pôsobil v Brezovej pod Bradlom, Se-
nec doviedol do druhej ligy. Viedol aj St. Polten v 
tretej najvyššej rakúskej súťaži. Keď netrénoval, 
vyučoval telesnú výchovu na STO v Bratislave. V 
roku 1994 sa Karol Jokl vrátil na Tehelné pole ako 
asistent Dušana Gálisa. Svoju prácu chápal váž-
ne, postupoval v nej čestne. Neraz nahlas kritizo-
val pomery v našom najpopulárnejšom športe. 
Dňa 28. októbra 1996 Karol Jokl zomrel. Na po-
slednej ceste v Bratislave ho odprevadili desiat-
ky Partizánčanov a stovky milovníkov futbalu z 
celého Slovenska. Na 4. ročníku Ceny fair play 
Ivana Chodáka dostal Karol Jokl Cenu fair play in 
memoriam. V septembri 2008 bol na počesť toh-
to futbalového velikána pomenovaný futbalový 
stánok v Partizánskom ako Metský futbalový šta-
dión Karola Jokla.

Jánovi Geletovi 
uvoľnil miesto slávny Masopust

Medzi najlepších hráčov Partizánskeho patril Ján 
Geleta. Bol skromný, na ihrisku sa nedokázal 
ulievať, bojoval zo všetkých síl. Na neho sa cho-
dili Partizánčania dívať aj vtedy, keď obliekal 
dres pražskej Dukly. Bol členom olympijského 
výberu, ktorý získal na olympiáde v Tokiu v roku 
1964 striebornú medailu. V československej re-
prezentácii odohral devätnásť zápasov a strelil 
dva góly. Vrchol svojej kariéry prežil v Dukle Pra-
ha, za ktorú hral v rokoch 1963 až 1976. Získal s 
ňou dva tituly majstra (1964 a 1966) a trikrát zís-
kal československý pohár (1965, 1966, 1969). V 
roku 1967 sa s Duklou prebojoval do semifinále 
Pohára majstrov európskych krajín. V lige odo-
hral 283 zápasov a strelil 27 gólov. Na záver svo-
jej hráčskej kariéry si zahral ešte divíziu za jino-
nický Motorlet a celkom nakoniec ešte za Řevni-
ce. „Ja som bol vždy silný hlavne kondične. 
Veľmi rád som chodil behať a tak, keď som v 
roku 1962 narukoval na Julisku z Iskry Parti-
zánske, bol som skôr atlét, ako futbalista," za-
spomínal si 73-ročný rodák z Horných Motešíc 
Ján Geleta. Po svojom narukovaní do Dukly, rok 
strávil v béčku, až potom si ho legendárny tréner 
Jaroslav Vejvoda vytiahol do prvoligového muž-
stva. A uviedol ho medzi už slávnych hráčov slo-
vami: „Páni, tento chlapec vie z vás najlepšie 
behať, no a kopať ho naučíte vy." Neskôr Vej-
voda o slovenskom blondínovi zo stredu poľa,  
vo svojej knihe „Jak to videl Vejvoda“ napísal: 
„Napriek svojej pomerne nízkej postave hral vý-
borne hlavou, pretože mal znamenitý výskok. 
Na jeho hre bol na prvý pohľad najmarkantnejší 
dôraz. Išiel do všetkého a zo žiadneho súboja 
nikdy neuhol. A s týmto dôrazom sa v Dukle pre-
bojoval do prvého mužstva. A Honza bol potom 
dokonca taký dobrý, že Pepík Masopust v plnej 
forme mu prenechal miesto v zálohe a prešiel do 
stredu útoku. Keď Geleta končil základnú službu, 
nebol v republike ligový oddiel, ktorý by sa o 
neho nezaujímal. Geleta bol vtedy vo futbalovej 
verejnosti bombou číslo jeden. Ponúkali mu 
modré z neba, ale on všetko odmietol a zostal v 
Dukle. Bol vďačný, že sa dostal do takého veľké-
ho mužstva, v ktorom mu bol umožnený závrat-
ne rýchly rast. V Dukle zostal počas celej doby od 
konca prvej veľkej generácie až po príchod tej no-
vej. S Viktorom to bol jediný hráč, ktorý celé pre-
chodné obdobie vydržal a predstavoval jednu z 
hlavných opôr Dukly tých rokov. Janko Geleta 
patrí k najväčším postavám Dukly a môže dodnes 
mladým slúžiť ako vzor svojou poctivosťou a hú-
ževnatosťou. Vďaka týmto vlastnostiam si udržia-
val po dlhé roky vysoký výkon.“ Na časy strávené 
na ihrisku s Jozefom Masopustom, najlepším fut-
balistom Európy v roku 1962, si Ján Geleta rád za-
spomína: „S Pepom sme dodnes vynikajúci ka-
maráti. Ale vtedy hrať deviatku, teda stredné-
ho útočníka, aj keď trocha stiahnutého, nebo-
lo pre neho vôbec jednoduché. O dvanásť ro-
kov staršieho Masopusta si totiž protihráči 
museli oveľa viac strážiť ako v zálohe.“ Hoci má 
Ján Geleta odoperované obe kolená, jeho život je 
dnes naďalej spojený s futbalom. V Křivsoudove, 
kde žije, trénuje prípravku.
 (Dokončenie v nasledujúcom čísle)

Futbal v Partizánskom oslavuje 75 rokov
V tomto roku sa futbal v Partizánskom dožíva vzácneho jubilea. Uplynulo už 75 rokov odvtedy, čo partia milovníkov koženej lopty založila vo vtedajších Baťovanoch Športový klub. Súčasný Futba-
lový klub Tempo, ktorý je najmladším pokračovateľom v ére futbalu v Partizánskom a v Baťovanoch, už oslavy organizoval. A my sme vás o tomto športovo-zábavnom podujatí, ktoré sa konalo v tri-
násty júnový deň na Mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom, už informovali. Tentoraz vám v seriáli na pokračovanie prinášame aj vďaka Júliusovi Gálisovi fragmenty z histórie 
futbalu v Baťovanoch a v Partizánskom.

História futbalu v Baťovanoch  
a v Partizánskom (2. časť)

Družstvo Iskry Partizánske, ktoré v sezóne 1970/1971 postúpilo do 1. SNFL. Horný rad zľa-
va: Jozef Krchňavý, Jozef Gubov, Vladimír Hambálek, Tibor Szabo, Peter Želiska, stredný 
rad zľava: Oto Macho, Jozef Holík, Jozef Guba, Jaroslav Brázdik, Michal Ondriáš, Štefan 
Rosinský, dolný rad zľava: Marián Struhár, Milan Centár, Vladimír Čapek, Aladár Mede-
ši (vedúci družstva), Gustáv Kadnár (tréner), Dušan Herda, Emil Turček a Jozef Buday. 

Bronzoví žiaci Iskry Partizánske. Horný rad zľava: J. Stanko ml. (vedúci družstva), Zajac, 
Broniš, Obert, Grman, Turanský, Kohút, Školuda, Sámela, J. Stanko st. (tréner), dolný rad 
zľava: Orság, Kunka, Hattala, Dudáč, Čangel, Čierny a Fruňo
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Dvojnásobný triumf Šale, Partizánčanky bronzové

Zdá sa, že niekdajšia tradícia hádzanár-
skych turnajov starších gárd by v Partizán-
skom mohla obnoviť svoju zašlú históriu. 
Naznačil to 1. ročník medzinárodného tur-
naja skúsených hádzanárov a hádzanárok 
O pohár primátora Partizánskeho, ktoré-
ho dejiskom bola uplynulú sobotu Mest-
ská športová hala. Počet štartujúcich tímov 
sa oproti pôvodným ôsmim prihláseným v 
každej kategórii zredukoval na sedem žen-
ských a štyri mužské kolektívy. Bývalé vý-
borné hádzanárky Partizánskeho obsadi-
li bronzovú priečku, keď v súboji o koneč-
né tretie miesto porazili české Hranice na 
Moravě tesne o gól 11:10, hoci viedli už aj 
o päť. Ako prezradila hlavná organizátorka 
podujatia a zároveň hráčka domáceho cel-
ku Ľubomíra Javoříková, nie je vylúčené, 
že Partizánčanky sa po dlhšej pauze opäť 
predstavia v seriáli hádzanárskych turnajov 
tejto vekovej kategórie. Turnajový triumf si 

odniesli suverénne Šalianky, ktoré vo finá-
le vyhrali 13:7 nad Nitrankami. Šaliansky 
dres obliekla aj dvojnásobná najlepšia há-
dzanárka Slovenska Andrea Šalatová, kto-
rá štartovala aj na dvoch svetových a jed-
nom európskom šampionáte. Aj v mužskej 
kategórii, ktorá ponúkla hádzanú naozaj 
slušnej úrovne, vytreli všetkým zrak Šaľan-
ci, druhý skončil Hlohovec a tretie miesto 
obsadilo české družstvo Zubří. Partizánske 
okrem bronzovej priečky získalo aj jedno 
individuálne ocenenie. Svoje danosti ka-
nonierky potvrdila 16 vsietenými gólmi 
Zdenka Poláková, ktorá si cenu pre najlep-
šiu strelkyňu turnaja prevzala z rúk primá-
tora Partizánskeho Jozefa Božika. Za naj-
lepšiu brankárku bola vyhlásená Katarína 
Dlugošová z Nitry, ktorá v minulosti chrá-
nila aj svätyňu maďarského Ferencváros 
Budapešť. V mužskej kategórii sa najlepším 
gólmanom stal niekdajší HIL-kový brankár 

Bohuslav Bryndza z Dubnice nad Váhom a 
post najlepšieho kanoniera si s dvanástimi 
gólmi vystrieľal bývalý topoľčiansky extra-
ligista Ernest Masaryk, ktorý na turnaji ob-
liekol dres Šale. 

ŽENY
 A-SKUPINA: Partizánske – Vrútky 13:9, 
góly Partizánskeho: Z. Poláková 6, L. Du-
chovičová 3, B. Kollárová, M. Červinková, 
J. Smatanová, K. Školková. Vrútky – Šaľa 
7:15. Partizánske – Šaľa 9:14, góly Parti-
zánskeho: Z. Poláková 4, L. Duchovičová 2, 
Ľ. Javoříková 2, M. Červinková.

TABUĽKA
1. Šaľa 2  2  0  0  29:16  4
2. Partizánske    2  1  0  1  22:23  2
3. Vrútky              2  0  0  2  16:28  0

 B-SKUPINA: Nitra – Trenčín 13:7. Nit-
ra – Bratislava 9:8. Trenčín – Hranice na 
Moravě 5:16. Nitra – Hranice na Moravě 
12:11. Bratislava – Trenčín 7:7. Bratisla-
va – Hranice na Moravě 7:8.  

TABUĽKA
1. Nitra                   3  3  0  0  34:26  6
2. Hranice n/M.     3  2  0  1  35:24  4 
3. Bratislava           3  0  1  2  22:24  1
4. Trenčín               3  0  1  2  19:36  1

 O 3. MIESTO: Partizánske – Hranice 
11:10, góly Partizánskeho: Z. Poláková 6, 
M. Červinková 3, L. Duchovičová, J. Sma-
tanová.
 FINÁLE: Nitra – Šaľa 7:13.

MUŽI
 VÝSLEDKY: Dubnica n/V. – Šaľa 7:8. 
Dubnica n/V. – Hlohovec 6:9. Šaľa – 
Zubří 11:8. Hlohovec – Zubří 13:9. Dub-
nica n/V. – Zubří 8:10. Šaľa – Hlohovec 
12:11.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Šaľa              3  3  0  0  31:26  6
2. Hlohovec       3 2  0  1  33:27  4
3. Zubří              3  1  0  2  27:32  2 
4. Dubnica n/V.  3  0  0  3  21:27  0
 (Stretnutia sa hrali v hracom čase 1 x 20 minút.)           
 Text + foto: mp

Bánovčanky ôsme na Slovensku
Michalovská Chemkostav aréna po štyroch 
rokoch znova hostila finálový turnaj majs-
trovstiev Slovenska žiačok, tentoraz star-
ších. Osemčlennú slovenskú elitu tejto ve-
kovej kategórie najskôr organizátori roz-
delili do dvoch štvorčlenných základných 
skupín, v ktorých hrali o postupové mies-

tenky do štvrťfinále. Smolný vstup do tur-
naja mali žiačky Jednoty Sokol Gabor Bá-
novce nad Bebravou. Vicemajsterky Tren-
čianskeho kraja v úvodnom stretnutí pod-
ľahli ŠKP Bratislava tesne 13:14. Táto pre-
hra akoby sa podpísala pod výkony Bánov-
čaniek v ďalších zápasoch, keď v skupine 
nezískali ani bod a po troch prehrách aj v 
stretnutiach play off zverenky trénerky Na-
taše Paulovičovej obsadili konečnú ôsmu 
priečku. Bronzové medaily si vybojovali 
hráčky domácej Iuventy, ktoré v stretnutí 
o tretie miesto zdolali Bytču 14:9. Titul maj-
stra Slovenska si po mimoriadne dramatic-

kom priebehu finále vybojovali dievčatá zo 
Šale, ktoré favorizované Prešovčanky zdola-
li 19:16 až po sedmičkovom rozstrele, keď v 
riadnom hracom čase sa zápas skončil ne-
rozhodne 16:16. Najlepšou hráčkou záve-
rečného turnaja sa stala Gizela Kollerová 
z HK Slovan Duslo Šaľa, za najlepšiu bran-

kárku bola vyhlásená Izabela Kondášová 
z Iuventy Michalovce a cenu pre najlepšiu 
strelkyňu získala autorka 70 gólov Zuzana 
Trepáčová z UDHK Nitra.

 Výsledky a góly Jednoty Sokol Gabor Bá-
novce n/B. – základná skupina: Gabor Bá-
novce n/B. – ŠKP Bratislava 13:14 (4:8), Z. 
Galková 4, M. Bežová 3, Paulová 3, Hergezelo-
vá 2, Žáčiková. Gabor Bánovce n/B. – UDHK 
Nitra 19:35 (7:20), Z. Galková 7, M. Bežová 
5/2, Paulová 3, Mášiková 2, H. Galková, Miná-
riková. Gabor Bánovce n/B. – ŠK Talent Du-
najská Streda 11:31 (7:15), Števanková 3/2, 

Žáčiková 3/1, Mináriková 2/2, Hergezelová, Z. 
Galková, Paulová. Štvrťfinále: Gabor Bánov-
ce n/B. – BEMACO Prešov 8:27 (2:15), Máši-
ková 2/1, Števanková 2, Hergezelová, H. Gal-
ková, M. Bežová, Mináriková. O 5.-8. miesto: 
Gabor Bánovce n/B. – ŠKP Bratislava 11:29 
(5:14), M. Bežová 6, Paulová 3, Mášiková 2. O 

7. miesto: Gabor Bánovce n/B. – ŠK Talent 
Dunajská Streda 8:26 (3:15), M. Bežová 3/2, 
Mášiková 2, Paulová 2/1, Hergezelová.

 Konečné poradie majstrovstiev Sloven-
ska starších žiačok 2014/2015: 1. HK Slovan 
Duslo Šaľa, 2. ŠŠK BEMACO Prešov, 3. Iuven-
ta Michalovce, 4. MHK Bytča, 5. UDHK Nitra, 
6. ŠKP Bratislava, 7. ŠK Talent Dunajská Stre-
da a 8. Gábor Bánovce nad Bebravou (P. Po-
korná, A. Bežová – Hergezelová, Števanková, 
H. Galková, M. Bežová, Chrenková, Žáčiková, 
Mášiková, Žitňanová, Z. Galková, Mináriková, 
Paulová, trénerka: N. Paulovičová). mp

Švecová s Rusnákom bronzoví,
ZŠ Partizánska Bánovce piata v družstvách

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETIKE ŽIACTVA ZŠ
V Nových Zámkoch vyvrcholil seriál atle-
tických mítingov žiactva základných škôl 
majstrovstvami Slovenska. Účasť na republi-
kových majstrovstvách si zabezpečili aj šam-
pióni Trenčianskeho kraja – vo výške Domi-
nik Kubala zo ZŠ na Duklianskej ulici v Bá-
novciach nad Bebravou, v behu na 300 m 
Andrea Švecová z Osemročného gymnázia 
Partizánske a družstvo žiakov zo ZŠ na Par-
tizánskej ulici v Bánovciach nad Bebravou. 
Problémy s členkami znemožnili možnosť 
konfrontácie so slovenskou skokanskou eli-
tou tejto vekovej kategórie Dominikovi Ku-
balovi. Ten nemohol štartovať na majstrov-
stvách Slovenska ani vlani, keď vtedy oblie-
kol dres slovenskej basketbalovej reprezen-
tácie. Medailové ambície naplnila na tristov-
ke Andrea Švecová, ktorá štartovala hneď v 
prvom behu. Ten sa ukázal ako najrýchlejší, 
keď prvé tri pretekárky obsadili medailové 
priečky aj v konečnom zúčtovaní. Hoci Šve-
cová vyrovnala svoj osobný rekord 42,41 s, v 
konkurencii aj o dva roky starších súperiek 
to stačilo na kov bronzového lesku. Gym-
nazistka z Partizánskeho sa tak stala naj-
mladšou držiteľkou medaily na slovenskom 
šampionáte žiactva základných škôl. Titul 
v čase 41,35 s získala Patrícia Garčarová zo 
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany, kým druhá 
v čase 41,99 s skončila Sophia Zápotočná zo 
ZŠ Centrum I Dubnica nad Váhom. Zo žia-
kov zo ZŠ na Partizánskej ulici v Bánovciach 
nad Bebravou sa v individuálnom zápolení 
najviac darilo Vladimírovi Rusnákovi, ktorý 
za výkon 83,97 m získal bronzovú medai-
lu v hode kriketovou loptičkou. S výkonom 
12,03 m sa prebojoval aj do finále vo vrhu 
guľou, kde svoj výkon vylepšil na 12,05 m a 
skončil ôsmy. Do finále šesťdesiatky postú-
pil zas Branislav Piešťanský, ktorý s časom 
7,84 s obsadil siedmu priečku. V súťaži škôl 
sa v konkurencii ôsmich krajských šampió-
nov darilo chlapcom zo ZŠ na Partizánskej 
ulici, ktorí sa na republikové majstrovstvá 
pripravovali pod vedením Martina Slováka. 
Podarilo sa im so ziskom 862 bodov obsadiť 

pekné piate miesto, keď ich od bronzovej 
priečky delilo 20 bodov. Víťazom sa stala ZŠ 
Komenského Bardejov (1057 bodov), druhá 
skončila ZŠ Štvrť SNP Galanta (886 b) a tretie 
miesto obsadila ZŠ J. A. Komenského Micha-
lovce (882 b).

 Poradie žiakov ZŠ Partizánska Bánovce 
n/B. – 60 m 1. rozbeh: 8. Martin Sloviak 
7,85 s, 2. rozbeh: 2. Branislav Piešťanský 
7,72, 3. rozbeh: 8. Martin Božik 8,34, finále: 
7. B. Piešťanský 7,84, 300 m: 16. B. Piešťan-
ský 41,84 s, 20. Martin Varhaník 43,93, 21. 

M. Božik 44,03, 1000 m: 13. Peter Hrebíček 
2:59,30 min, 20. Samuel Znášik 3:10,31, 21. 
Marek Pakanec 3:13,89, diaľka: 13. M. Slo-
viak 508 cm, 16. M. Varhaník 500, 22. P. 
Hrebíček 462, výška: 14. Juraj Bočák 155 
cm, 15. František Flimel 155, 17. M. Paka-
nec 150, guľa: 8. Vladimír Rusnák 12,05 m, 
21. F. Flimel 9,50, 25. S. Znášik 8,24, kri-
ketka:  3. V. Rusnák 83,97 m, 11. J. Bočák 
67,13, 4 x 60 m: 5. ZŠ Partizánska A (M. 
Božik, V. Rusnák, M. Sloviak, B. Piešťanský) 
30,07 s, 13. ZŠ Partizánska B (J. Bočák, M. 
Varhaník, P. Hrebíček, F. Flimel) 32,51. mp

Karatista Tibor Ďurček  
medzi elitnou mládežou kraja

V Delovej bašte Trenčianskeho hradu sa ko-
nal 19. ročník slávnostného oceňovania Ta-
lent Trenčianskeho kraja 2015. Kritériom 
pre ocenenia žiakov základných a stred-
ných škôl boli účasť a umiestnenie sa v me-
dzinárodných súťažiach, celoslovenských 
súťažiach a umiestnenie sa na prvých troch 
miestach v krajských súťažiach v školskom 
roku 2014/2015. Jedným z tých, ktorý z rúk 
prednostu trenčianskeho okresného úradu 
Štefana Bohúňa prevzali ocenenie „Vyni-
kajúci reprezentant Trenčianskeho kraja v 
športových súťažiach“, bol aj študent 3. roč-
níka Strednej priemyselnej školy v Partizán-
skom Tibor Ďurček (na foto). „Slávnosť pre-
biehala v uvoľnenej atmosfére bez neja-
kých zbytočných naťahovaní. Pri prebe-
raní ocenenia som mal skvelý pocit, ešte 
viac ma to povzbudilo do ďalších trénin-
gov. Znamená to pre mňa veľa a verím, 
že na ceste za dosiahnutím ešte väčších 
úspechov ma môj rodný kraj a Slovensko 
budú podporovať,“ vyznal sa reprezentant 
Karate klubu Drap Partizánske Tibor Ďurček. 
Člen širšieho výberu národného tímu Slo-
venska sa v uplynulej súťažnej sezóne do-
kázal medailovo presadiť v karate – v špor-

tovom zápase kumite na kvalitne obsade-
ných medzinárodných turnajoch v českom 
Hradci Králové (3. miesto), Budapešť open 
v Maďarsku (3. miesto), Grand prix Slova-
kia v Bratislave (2. miesto v družstvách), na 
majstrovstvách Slovenska získal v kategórii 
U21 bronz v jednotlivcoch i v družstvách a 
na majstrovstvách Slovenska Shito ryu aso-
ciácie skončil rovnako tretí, čím si zároveň 
zabezpečil postup na majstrovstvá Európy. 
„S uplynulou sezónou som spokojný. Ab-
solvoval som veľa ťažkých a kvalitných 
zápasov, dokázal som sa umiestniť me-
dzi najlepšími nielen na slovenských tur-
najoch, ale aj na medzinárodných,“ ob-
zrel sa za uplynulým súťažným ročníkom Ti-
bor Ďurček, ktorý načrtol aj najbližšie plány 
v športovom karate: „Chcel by som sa no-
minovať na majstrovstvá sveta alebo Eu-
rópy a podať na nich čo najlepší výkon. 
Karate podriaďujem naozaj veľa, trénu-
jem takmer každý deň.“ Úspechy Tibora 
Ďurčeka ocenil aj primátor Partizánskeho 
Jozef Božik, z ktorého rúk si pri príležitos-
ti stretnutia talentovanej mládeže prevzal 
ďakovný list za vzornú reprezentáciu mesta.
 mp

Rozlúčka nádejí Slávie s hádzanárskou sezónou 
V devätnásty júnový deň patrili priestory 
Centra voľného času v Partizánskom hádza-
nárkam HK Slávia Partizánske, ktoré repre-
zentovali klub v súťaži mladších žiačok a v ka-
tegórii mini. Na rozlúčke s uplynulou súťaž-
nou sezónou nechýbali rodičia detí a tréner-
ky najmladších hádzanárskych nádejí Slávie 
Irena Popluhárová, Zuzana Machovičová a 

Jana Horňanová. Deti pozvali aj hádzanárske 
reprezentantky Slovenska a HK Slávie Parti-
zánske Simonu Súlovskú, Selmu Blažekovú, 
Klaudiu Michnovú a Katarínu Kankulovú. Ná-
deje Slávie mali so svojimi vzormi besedu, z 
ktorej si odniesli množstvo zážitkov i cenné 
ponaučenia. Deti sa zavďačili svojim starším 
klubovým kolegyniam nielen úsmevom, ale 

aj chutným gulášom, ktorý pripravil Rado-
slav Adamus. Nemohlo chýbať hádzanárske 
zápolenie s rodičmi, kde takmer vo všetkých 
disciplínach vyhrali malé ratolesti. Príjemný 
deň ukončila opekačka, na ktorej sa všetci 
zhodli, že uplynulá sezóna 2014/2015 bola 
plná zážitkov, emócií, dojatia a radosti.
 Text: zm, foto: Alexandra Tóthová

Dvojmedailová Švecová
Dubnica nad Váhom  bola dejiskom 16. roč-
níka celoslovenskej postupovej súťaže „Hľa-
dáme nových olympionikov“. Podujatie 
bolo zároveň aj 1. ročníkom celoslovenskej 
postupovej súťaže „Hľadáme najrýchlejšie-
ho slovenského chlapca a dievča“. Na súťa-
ži si zmerali sily chlapci a dievčatá narodení 
v roku 2002 a mladší. V oboch kategóriách 
bola na programe šesťdesiatka, chlapci be-
žali aj tisícku, kým dievčatá čakala šesťsto 
metrov dlhá trať. Zo zástupcov okresu Par-
tizánske si najlepšie viedla Andrea Šveco-
vá z Gymnázia Partizánske. V behu na 60 m 
triumfovala v čase 8,22 s a na tristovke skon-
čila druhá v čase 1:51,83 min, keď za víťaz-

nou Miroslavou Mikušincovou z ŠG Trenčín 
zaostala 0,21 sekundy. Miesto na medailo-
vých stupňoch si vysúťažili aj Erik Furek zo 
ZŠ Valentína Beniaka Chynorany, ktorý s ča-
som 3:21,23 min skončil druhý v behu na 
1000 metrov. Dôvod na radosť mala aj Kata-
rína Mišovychová zo ZŠ Veľká okružná Par-
tizánske, ktorá v čase 8,53 s skončila na dele-
nej druhej priečke spolu s Miroslavou Miku-
šincovou z trenčianskeho Športového gym-
názia. V súťaži družstiev obsadila ZŠ Veľká 
okružná Partizánske delené štvrté miesto so 
SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica, keď zvíťazila ZŠ 
Centrum I Dubnica nad Váhom pred druhou 
ZŠ Brezová pod Bradlom a treťou ZŠ Pod Há-

jom Dubnica nad Váhom. Celoslovenské fi-
nále, kam postúpili traja najlepší chlapci a 
tri najlepšie dievčatá, sa bude konať 15. sep-
tembra v Banskej Bystrici v rámci finále Atle-
tickej ligy 2015.
Ďalšie umiestnenie pretekárov z okresu Par-
tizánske – 60 m žiaci: 10. Patrik Bezák (ZŠ 
Veľká okružná Partizánske) 9,10 s, 1000 m 
žiaci: 5. Jakub Nemec (ZŠ Valentína Beniaka 
Chynorany) 3:29,56 min, 8. Patrik Bezák 
(ZŠ Veľká okružná Partizánske) 3:35,23, 600 
m žiačky: 13. Michaela Kováčiková (ZŠ Va-
lentína Beniaka Chynorany) 2:17,59 min, 15. 
Katarína Mišovychová (ZŠ Veľká okružná 
Partizánske) 2:19,81. mp

Družstvo hádzanárok Partizánskeho – horný rad zľava: Katarína Školková, Beáta Kolláro-
vá, Erika Lukačovičová, Ingrid Satinová, Martina Červinková, Ľubomíra Javoříková, Lucia 
Duchovičová, dolný rad zľava: Jana Smatanová, Zdenka Poláková, Jana Hirkalová, Elena 
Bohunská a Zuzana Káchová 

Družstvo starších žiačok JS Gabor Bánovce nad Bebravou

Vladimír Rusnák Andrea Švecová


