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Som rada, že 
sa opäť vidíme. 

Stojac pred tými 
najkrajšími dňami, 

ktoré na nás čakajú, na 
prahu prázdnin a dovo-

leniek, by sa žiadalo povedať si takto 
zoči-voči niečo milé a príjemné. 
Na úvod dobrá správa – leto prišlo. 
Poriadne však rozpálilo medzinárodnú 
pôdu. Našu modrú planétu zmieta toľko 
turbulencií, že sa čoraz viac utiekame z 
makrosveta do toho svojho mikro. Váži-
me si oveľa viac všetko pekné a dobré, 
čo nám každodenný život prináša a 
chceme veriť, že aj vo svete sa pomery 
a udalosti zvrtnú lepším smerom.
Dovolenka – nedovolenka, izolovať 
sa od okolitého sveta nedokážeme. 
Obmedzme však kontakt s ním, pokiaľ 
sa to dá, na minimum. Ak si chceme 
skutočne oddýchnuť a vychutnať si 
dni voľna plnými dúškami, nemali 
by sme si brať na výlety, k vode, či k 
akémukoľvek ničnerobeniu mobilný 
telefón. Určite mi dáte za pravdu, ako 
jeho neodbytné zvonenie a naliehavé 
požiadavky volajúceho dokážu pokaziť 
povznesenú náladu a vyrušiť v činnosti, 
ktorá nemá nič spoločné s pracovnými 
povinnosťami v zamestnaní. Veď práve 
o tom je dovolenka, že ich hodíme za 
hlavu. Hoďte a poriadne ďaleko. Či sa 
vám to podarí na Orave, v Tatrách, na 
Zemplínskej šírave, alebo pri Jadrane, 
či v Karibiku, všetko jedno. Najdôležitej-
šie je predsa, aby na vás svietilo slnko 
šťastia a usmievali sa len príjemní a 
mierumilovní ľudia. 
Všetkým šťastnú cestu 
a ešte šťastnejší 
návrat domov!

Nablýskané klenoty  
na kolesách
Historické vozidlá sa v poslednú júnovú 
nedeľu zhromaždili na pešej zóne v Parti-
zánskom a nechali sa obdivovať zvedavými 
návštevníkmi.
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Cesta z Ostratíc 
do Egypta
Ako sa darí výskumom v oblasti Egypta 
a Tuniska a ešte čosi viac, redakcii prezradil 
riaditeľ Egyptologického ústavu SAV – Dušan 
Magdolen, rodák z Ostratíc.
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DOBRÝ DEŇ!

Vyučovanie v PARTIZÁNSKOM:
 Opatrovateľstvo  
 = 27.7.2015
 Podvojné a mzdové  

účtovníctvo  = 3.8.2015
Posledná možnosť pre neza-
mestnaných nechať si kurzy 

preplatiť UPSVaR formou 
REPAS.

AKADÉMIA VZDELÁVANIA  
PRIEVIDZA, s.r.o.,  

Bakalárska 2, 971 01  PRIEVIDZA
e-mail: avpd@aveducation.sk

telefón: 0911 454 254

Externé maturitné štúdium  
pre dospelých v odbore 6317M  
obchodná akadémia, ukončené 
maturitnou skúškou = II. kolo pri-
jímania prihlášok do 31.08.2015.
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Najbližšie Tempo 27. júla
Čitateľom, ktorí nezaregistrovali prvotnú informáciu o redakčnej dovolenke, ju radšej 
zopakujeme. Dovolenka potrvá od 7. do 21. júla, nasledujúce vydanie Tempa teda bude s 
dátumom 27. júl. Uzávierka podovolenkového vydania je 23. júla.   redakcia

Školskému roku odzvonilo
Všetci školopovinní si v utorok 30. júna prevzali koncoročné vysvedčenia. Bolo tomu 
tak i v Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. 
Odovzdávaniu vysvedčení pred-
chádzalo slávnostné ukončenie 
školského roka 2014/2015 na 
nádvorí školy. To sa uskutočnilo 
za účasti vedenia školy, peda-
gogického zboru a pozvaných 
hostí,  medzi nimi i primátora 
mesta Jozefa Božika, dekana 
Vladimíra Farkaša, vedúceho 
oddelenia školstva a telesnej 
kultúry MsÚ Pavla Horňana, 
inšpektoriek Štátnej školskej 
inšpekcie v Trenčíne a riaditeľa 
OR HaZZ v Partizánskom Rasti-
slava Balogha.  
Úvod patril recitátorovi Jaku-
bovi Žiakovi s básňou Smutná 
škola a dievčenskému školské-
mu speváckemu súboru. Po 
príhovore riaditeľky ZŠ Radova-
na Kaufmana Jany Somogyio-
vej sa prešlo k vyhodnoteniu 
školského roka. Za výborný 
prospech a vzorné správanie, či 
reprezentáciu školy na rôznych 
vedomostných a športových 
súťažiach získali žiaci ocenenia 
a pochvaly riaditeľky školy. 
„Tento školský rok hodnotím 
veľmi úspešne, cítim za sebou 
nesmiernu oporu z radov 
rodičov, poslaneckých klubov, 
celého mestského zastupiteľ-
stva a samotného pána pri-
mátora so svojím tímom. Deti 

dosiahli krásne úspechy, boli 
ocenené, reprezentovali nielen 
našu školu, ale aj celé mesto v 
rámci kraja, Slovenska, aj na 
medzinárodných súťažiach,“ 
vyjadrila sa riaditeľka školy 
Jana Somogyiová. Žiakom sa 
prihovoril aj primátor Jozef Bo-
žik, ktorý všetkým zaželal najmä 
to, aby letné prázdniny boli v 
znamení výletov a zážitkov, 
aby ich deti využili na oddych, 
prežili veľa pekných slnečných 
dní a v zdraví sa mohli vrátiť 
späť v septembri do školy. Tí, 
ktorí sa v základnej škole ocitli 
naposledy, boli deviataci. Preto 
túto príležitosť využili na to, aby 
sa rozlúčili s ostatnými žiakmi 
a s učiteľmi, ktorým poďakovali 
za to, čo ich počas deviatich 
rokov naučili.

Čo sa deje v školách  
cez prázdniny?
Kým si žiaci budú užívať dvoj-
mesačné ničnerobenie, základné 
školy v Partizánskom využijú 
tento čas na stavebné a rekon-
štrukčné práce, ktoré sa týkajú 
obnovy interiérov či exteriérov. 
V areáli ZŠ Radovana Kaufmana 
sa od júna tohto roku začalo s 
výstavbou multifunkčného špor-
tového centra. To by malo byť 

dokončené koncom marca 2016. 
Ako uviedla riaditeľka školy 
Jana Somogyiová: „Momentálne 
prebieha aj výberové konanie 
na výmenu okien. Takže čaká 
nás dosť práce a verím, že ju 
stihneme do jesene tak, aby deti 
mohli pokračovať vo vyučo-
vaní.“ 
Rekonštrukčné práce čakajú aj 
ZŠ Rudolfa Jašíka. Ako infor-
moval vedúci oddelenia školstva 
a telesnej kultúry MsÚ Pavol 
Horňan, po výberovom konaní 
by sa v auguste malo začať s 
rozsiahlymi prácami, ktoré zahŕ-
ňajú rekonštrukciu vnútorných 
priestorov. Tá je naplánovaná do 
polovice októbra, pričom nebude 
mať vplyv na začiatok nového 
školského roka. 
V ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej 
sa v týchto dňoch dokončuje 
rekonštrukcia fyzikálnej učebne 
a plánuje sa tiež rekonštrukcia 
kúrenia. Práce, ktoré súvisia 
s bežnou údržbou, prebiehajú 
počas letných prázdnin v ZŠ vo 
Veľkých Bieliciach. Okrem nich 
sa v blízkom období plánuje 
oprava zatekajúcej strechy. 
Rozsiahlou rekonštrukciou 
prešla ZŠ na Malinovského ulici 
v letných mesiacoch minulého 
roka.  Dokončenie na 3. strane

Kultúrne leto sa začalo zahorúca

Prvá júlová nedeľa patrila celoslovenským oslavám Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda. Na historický útvar 
Veľkej Moravy, ktorý bol predchodcom dnešného Slovenska, priniesli títo vierozvestcovia nielen písmo 
a jazyk, ale aj niečo viac – kultúru. Preto sme si v Partizánskom už po piaty raz pripomenuli ich význam, 
a to odštartovaním Kultúrneho leta. Uviedlo ho podujatie Regionálny folklórny festival.  Foto: dl

Viac 
sa dočítate na s.5
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Leto, obdobie dovoleniek je v plnom prúde. Medzi vyhľadávané destinácie určite patria aj Egypt s Tuniskom. Dnešná politická situ-
ácia v týchto krajinách však odrádza turistov od návštevy starobylých miest, ktoré stáli na počiatku civilizácie. Ale nielen dovolenkári a 
milovníci pamiatok majú hlavu v smútku... Ako sa darí výskumom v tejto oblasti a ešte čosi viac, redakcii prezradil riaditeľ Ústavu orienta-
listiky SAV v Bratislave – Dušan Magdolen, rodák z Ostratíc.

Poďme rovno k veci. 
Kedy ste boli napo-
sledy v Egypte 
alebo Tunisku? 
Pýtam sa 
preto, lebo 
po vyčíňaní 
vandalov v 
káhir-
skom 
múzeu, 
v Abú-
síre a v 
mno-
hých 
iných 
zná-
mych 
lokali-
tách tam 
nie je za 
posledné 
roky zrovna 
bezpečne...
V Egypte som bol 
zhruba pred desiatimi 
rokmi. Spolu s českými 
kolegami som pracoval na 
výskume hrobky, ktorá má 
označenie Lepsius XXV. Od 
tých čias sa Egypt zmenil. Môže 
za to najmä revolúcia z roku 
2011 a ďalší vývoj v krajine. 
Súčasťou revolučných udalostí 
boli, žiaľ, aj rabovanie, krádeže 
a poškodzovanie starožitností.

Prebieha aktuálne v oblasti 
Egypta slovenský výskumný 
projekt?
Ústav orientalistiky SAV v 
spolupráci s Nadáciou Aigyptos 
realizuje terénny výskum v lo-
kalite Tall al-Rabáta, východne 
od nílskej delty. Táto lokalita 
by podľa názoru niektorých 
odborníkov mohla byť biblic-
kým sídlom Pitóm, ktoré sa 
spomína v Mojžišovej druhej 
knihe Exodus. Na výskume v 
Ratábe pracujeme s poľskými a 
ďalšími kolegami, za asistencie 
egyptských úradov. Podrob-
nejšie informácie k tomuto vý-
skumu možno nájsť na stránke 
www.aigyptos.sk. 

Keď do Egypta prúdia húfy 
výskumníkov z celého sveta, 
je vôbec v tejto krajine ešte 
čo objavovať?
Samozrejme. V našom poznaní 
civilizácie starovekého Egypta 
sú stále veľké medzery a 
nepresnosti. Preto je stále čo 
objavovať. Či do Egypta prúdia 
húfy výskumníkov, o tom by 
som zapochyboval. Situácia 
tam sa výrazne zmenila a to 
ovplyvňuje aj realizovanie 
terénnych prác. Myslím, že zo 
strany zahraničných výskumní-
kov došlo skôr k obmedzeniu a 
možno i poklesu výskumných 
aktivít.

Je to určite dosť veľká 
ujma.
No, nech už je situácia v Egypte 
akákoľvek, egyptologický 
výskum pokračuje ďalej. Každý 
rok prinášajú vedecké časopisy 
a monografie nové informácie 
k najrozličnejším témam. Hoci 
je pramenná základňa pre ve-
decký výskum relatívne veľká 
a stále sa rozrastá o nové ar-

cheologické nálezy, nie vždy sa 
nám v rekonštrukcii historickej 
reality starovekého Egypta 
darí. Na mnohé otázky zatiaľ 
nepoznáme odpovede. Ako to 
už vo vede chodí, tam, kde sa 
podarí jeden problém objasniť, 
dva nové sa zase vynoria. A tak 
to ide dookola. Takže, z tohto 
pohľadu je toho pred nami ešte 
veľmi veľa.

Mnoho ľudí fascinuje to, 
ako Egypťania postavili py-
ramídy. Mňa však zaujíma, 
čo z ich histórie uchvátilo 
vás. Prezradíte nám niečo, 
čo nie je na verejnosti až 
také oprášené, ale pritom 
to považujete v dejinách 
Egypťanov za unikátne?
Mňa na civilizácii starovekého 
Egypta najviac uchvacuje to, 
že vytvorila niečo, čo pretrva-
lo po tisícročia a to nielen v 
materiálnej, ale aj duchovnej 
kultúre. Niečo, čím je dodnes 
presiaknutá aj naša kultúra 
a to bez toho, aby si to bežný 
človek uvedomoval. Uvediem 
niekoľko príkladov. Egypt sa 
považuje za kolísku civilizácie, 
v ktorej vzniklo písmo ako 
prostriedok ľudskej komuni-
kácie a zaznamenávania jazyka 
pomocou nápisov. V Egypte 
vznikla kalendárna časomiera 
a rok zložený z 365 dní. Egyp-
ťania rozdelili deň na 24 hodín. 
V Egypte sa pred viac ako 
3300 rokmi zrodil monoteiz-
mus. Egypt sa stal významnou 
súčasťou Biblie, o ktorú sa 
opierajú živé náboženstvá 
židov a kresťanov. A takto by 
som mohol pokračovať. So 
starovekým Egyptom sme 
spätí viac, ako by sme si mysle-
li. Aj preto je dôležité, aby sme 
mu rozumeli.

Prečo ste sa vlastne rozhod-
li pre egyptológiu? Pravde-
podobne vás to lákalo od 
detstva, ale bol tam aj ne-
jaký konkrétny impulz? Ako 
napríklad u Schliemanna. 
Ten sa vraj pre archeológiu 

rozhodol po prečítaní 
´Ilustrovanej histórie 

sveta´, kde naňho 
urobila dojem 

legenda o ho-
riacej Tróji, 

ktorú na-
pokon aj 
skutočne 
objavil. 
Moje roz-
hodnutie 
o výbere 
povo-
lania, 
resp. pre 
egyptoló-

giu prišlo 
až na vy-

sokej škole. 
Od malička 

som sa chcel 
stať vedcom. 

Túžil som pozná-

vať svet a byť jedným z tých, 
ktorí sa pohybujú na samot-
ných hraniciach poznania, kam 
dohliadne len veľmi málo ľudí. 
Chcel som patriť medzi tých, 
ktorí objavujú neznáme svety a 
prinášajú ostatným poznanie. 
Inšpiroval som sa v čítaní kníh, 
ktoré popularizovali vedu, v 
cestopisoch, ktorých autori 
písali o objavných cestách, v 
príbehoch J. Verna. Už od zá-
kladnej školy som navštevoval 
miestnu ľudovú knižnicu. Naj-
skôr ma to ťahalo k astronómii, 
no napokon som sa rozhodol 
pre staroveké dejiny, konkrét-
ne egyptológiu. V čase, keď 
som začal chodiť na univerzitu, 
na Slovensku veľa informácií a 
kníh o Egypte nebolo. Mal som 
zmapované všetky relevantné 
knižnice a predajne kníh v 
Bratislave. Ako diplomovú 
prácu som si vybral tému 
o kacírskom faraóno-
vi Achnatonovi. V 
období, keď som 
sa rozhodoval 
pre egyptoló-
giu a budúce 
povolanie, som 
sa zoznámil 
s Vojtechom 
Zamarov-
ským. Neskôr 
som ho počas 
môjho pôso-
benia v rámci 
postgraduál-
neho štúdia v 
Českom egypto-

logickom ústave na Karlovej 
univerzite v Prahe navštevoval 
v Souticiach, kde Vojtech Za-
marovský istý čas býval.

V súvislosti s výberom váš-
ho povolania ma zaujíma, 
či ste zohľadňovali jeho 
ekonomický aspekt. Vedci 
či bádatelia totiž zväčša ne-
patria k ¡nančnej elite. Ich 

práca zahŕňa veľa dušev-
nej práce a tiež dotovanie 
praktickej činnosti - občas 
aj z vlastnej peňaženky. 
Nechceli ste byť radšej 
právnikom alebo lekárom? 
Svoje povolanie som si vybral 
slobodne s plným vedomím 
toho, čo ma čaká. Vedel som, že 
egyptologický výskum na Slo-
vensku neexistoval, a že po ná-
vrate bude treba začať doslova 
na zelenej lúke. Do Prahy som 
odišiel s cieľom vrátiť sa na 
Slovensko a priniesť so sebou 
poznatky, skúsenosti, kontakty, 
aby sa egyptologický výskum 
mohol robiť aj na Slovensku. 

A podarilo sa.
S odstupom rokov možem azda 
povedať, že sa mi tento cieľ 
podarilo splniť. Je však veľmi 
smutné a zároveň paradoxné, 
že veda a výskum sú na 
Slovenku v skutočnosti dl-
hodobo na okraji záujmu 
predstaviteľov politic-
kých strán a hnutí. 

Aký to má dopad?
Veda a výskum okrem 
samotného poznania 
reality prinášajú do 
života ľudí a spoločnosti 
kvalitu. Široká verejnosť 
hlasito a vytrvalo volá po 
kvalite života, po dobrých 
školách pre svoje deti, po 
pracovných príležitostiach pre 
zarábajúcich, po dôstojnom 
živote, sociálnej a zdravot-
nej starostlivosti a starobe 
na dôchodku, atď. K tomuto 
všetkému môžu výsledky vedy 
a výskumu výrazne prispieť. 
Odmena pre vedcov na Sloven-
sku predstavuje zlomok z toho, 
čo dostávajú ich kolegovia za tú 
istú prácu v západnej Európe, 

či v zámorí. Dokedy bude tento 
stav pretrvávať, nevedno. Od 
veľkých spoločenských zmien 
v roku 1989 však uplynulo už 
viac ako 25 rokov.

Mimochodom, čo ste objavili 
počas vašich výskumných po-
bytov v Abúsíre? A na čo sa vo 
svojom odbore špecializujete?

Podieľal som sa na plnení úloh 
v rámci vedeckých projektov 
Českého egyptologického ústa-
vu UK v Prahe. Pracoval som 
na výskume tzv. nedokončenej 
pyramídy faraóna Raneferefa, 
mastabovitej hrobky vezíra 
Qara, nevykradnutej šachtovej 
hrobky veľmoža, ktorý sa volal 
Iufaa a tiež veľkej anonymnej 
hrobky označovanej ako Lep-
sius č. 25. Každý výskum bol 
pre mňa príležitosťou a školou. 

Takže ste sa učili.
Získal som nové skúsenosti 
a podstatne som si prehĺbil 
teóriu získanú z učebníc. Zho-
tovoval som terénnu dokumen-
táciu, spracovával som nálezy, 
kreslil plány a pod. 

Inak, nevadil Vám piesok v 
každom záhybe tela? Ako 
ste si zvykli na saharské 
podmienky? 
Práca v teréne je naozaj ná-
ročná a vyžaduje si od človeka 
nielen kvalifikačné predpokla-
dy, ale aj určitú fyzickú zdat-
nosť a odolnosť voči púštnym 
podmienkam. Záleží taktiež 
na ročnom období, počas 
ktorého sa výskum realizuje, 
ako aj na oblasti, v ktorej sa 

pracuje.  Stávalo sa, že ráno 
po príchode na miesto 

sme sa triasli od zimy a 
zahrievali sme sa ho-

rúcimi čajmi, ktoré 
nám v teréne varili 
naši egyptskí pria-
telia a kolegovia. 
Avšak, s blížiacim 
sa poludním 
sme zo seba 
zhadzovali jednu 
vrstvu oblečenia 

za druhou. Čas 
od času z púšte 

zafúkal horúci 
vietor, ktorý zdvihol 

obrovské mračná 
prachu a piesku. Jeho 

jemné čiastočky dokážu 
preniknúť naozaj takmer 

všade. Neraz sa stalo, že sme 
práce v teréne museli prerušiť, 
ba dokonca aj zastaviť. Utekali 
sme sa ukryť do podzemia 
hrobiek, do auta, alebo sme sa 
krčili pod odkrytými múrmi 
rozvalín a ochraňovali nielen 
seba, ale aj drahú techniku, 
ktorú sme mali so sebou. Bral 
som tieto rozmary počasia 
a pracovné podmienky ako 
prirodzenú súčasť práce, ktorú 
som robil. Myslím, že som 

bol na to nielen dobre fyzicky 
a psychicky vybavený, ale že 
som konkrétne situácie doká-
zal aj zvládať.

Na čo sa teraz sústredíte? 
V súčasnosti sa zameriavam 
hlavne na výskum egyptskej 
archeoastronómie a prameňov 
materiálnej i duchovnej kultú-
ry starovekého Egypta. Dokla-
dajú to výsledky mojej práce 
uverejnené vo vedeckých 
publikáciách na Slovensku, aj 
v zahraničí. Niektoré z nich sú 
voľne dostupné na internete. 
Okrem toho píšem články a 
knihy aj pre širokú verejnosť.

Ak by ste si mohli vybrať, 
išli by ste touto profesijnou 
dráhou znovu?
Určite by som si vybral 
povolanie vedca, možno opäť 
egyptológiu. Na tomto povolaní 
je očarujúce to, že máte pred 

sebou neznámy svet plný 
vzrušujúcich prekvapení. A 
vedec je práve ten, kto má 
tú schopnosť transformovať 
toto neznáme na známe a 
prinášať ostatným poznanie 
o svete, v ktorom žijeme. 

Máte pri tom pocit ako dáv-
ni moreplavci, ktorí sa svojho 

času plavili do neznáma.

Je vôbec prínosné „hrabať“ 
sa v tom, čo bolo?
Ako som už uviedol, vedec 
je ten, kto vytvára poznanie 
o svete, v ktorom žijeme. 
Prináša poznanie ako tento 
svet funguje, aká bola jeho 
minulosť, aká je jeho súčas-
nosť a aká môže byť jeho 
budúcnosť. Toto sú otázky, 
ktoré sú pre nás bytostne dô-
ležité. Naše prežitie a podoba 
našej budúcnosti je odvo-
dená od toho, ako naložíme 
s poznatkami, ktoré o svete 
máme a ktoré vytvárame. Aj 
vďaka vede vieme, že život je 
príliš krehký na to, aby sme 
sa správali k nemu ľahostaj-
ne. Je preto našou povinnos-
ťou, aby sme ho chránili a 
zveľaďovali.

Čo vám prinieslo bádanie? 
Vedecký výskum vo mne 
upevnil obdiv, pokoru a úctu 
k svetu a životu, v ktorom 
žijem(e). Taktiež k mojim/
našim predkom, k úžasným 
tvorivým schopnostiam 
človeka. Výskum mi prináša 
potešenie, uspokojenie, vzru-
šenie i oddych. Vydať sa na 
dráhu vedca znamená zažívať 
dobrodružstvá, vychutnávať si 
sladkosť víťazstva, ale aj poci-
ťovať horkosť prehry. Bádanie 
a poznávanie sú ako nekoneč-
ná tvorivá energia, ako dych 
morského vetra, ktorý poháňa 
vpred plachetnicu plaviacu sa 
do neznáma.

 Za rozhovor poďakovala  
 Dana Legeňová.
 Foto: archív D. Magdolena

Cesta z Ostratíc do Egypta

Spracovávanie ná-
lezov počas výskumu v 

Abúsíre

Súčasný výskum staroe-
gyptskej rakvy v Slovenskom 

národnom múzeu

Dušan Magdolen s Cenou SAV 
za popularizáciou vedy
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Dokončenie z 1. strany
Preto okrem bežnej údržby nemá 
naplánované žiadne výraznejšie 
rekonštrukčné práce.
Vo fáze prerábania sa nachádza aj 
Cirkevná základná škola Jána Krs-
titeľa v Partizánskom, ktorá sídli 
v budove bývalej I. ZŠ na Námestí 
SNP. „Búracie práce už máme 
za sebou, vymenili sme okná, 
sociálne zariadenia, momentálne 
vynovujeme triedy, vylepšujeme, 
aby bolo všetko pripravené na 
začiatok školského roka,“ informo-
vala učiteľka Daniela Gubková. V 
školskom roku 2015/2016 otvára 
škola dve triedy, prvý aj druhý 
ročník.
Keďže v školách nie sú počas 
letných prázdnin k dispozícii 

školské kluby detí, Centrum voľ-
ného času organizuje pre deti 
prímestské tábory. Tie budú pre-
biehať v troch termínoch, od 6. - 10. 
júla, od 20. - 24. júla a od 10. - 14. 
augusta. Tábory budú plné športo-
vých aktivít, súťaží, hier a v každom 
turnuse čaká na deti poznávací a 
zážitkový výlet, ako napríklad splav 
rieky Váh, výlet do Bystrianskej 
jaskyne, návšteva lanového parku 
Tarzánia v Trenčíne, historickej pev-
nosti v Komárne a vodných mlynov, 
či Oázy Sibírskeho tigra.
Aj materské školy s výnim-
kou dvoch ostávajú v letných 
mesiacoch zatvorené. V júli je 
otvorená MŠ na Malej okružnej, v 
auguste bude prevádzku zabezpečo-
vať MŠ na Obuvníckej ulici.  sč
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Dve roviny problému túlavých mačiek 
Vo voľnej prírode sa mačky vyskytujú bežne. Keď sa však usídlia v blízkosti panelákov, ich prítomnosť nemusí byť 
veľká výhra. A to najmä pre rodičov s malými deťmi.
Na pieskoviskách uprostred 
sídlisk deti rady trávia voľný 
čas. Problém však nastane, 
ak je pravidelným návštevní-
kom aj skupina mačiek. Ako 
všetci vieme, piesok je pre ne 
ideálnym miestom, kam sa 
chodia vyšpiniť. Preto si mnohí 
rodičia želajú odstránenie ma-
čiek z okolia panelákov. Prvou 
rovinou problému je ich výskyt 
na sídiskách. Divoké mačky sú 
totiž plaché živočíchy, ktoré sa 
aktivizujú najmä na večer, kedy 
sa im spúšťajú loviace inštinkty. 
Tieto pudy sú však utlmené, keď 
má mačka dostatok potravy. Ako 
redakcii vysvetlila veterinárka 
Silvia Hurbanová: „Ľudia ich 
často prikrmujú, tzn. že mačka 
stráca pudy, neloví hlodavce, na 
čo by boli mačky v okolí sídlisk 
užitočné.“ Okrem toho sa v blíz-
kosti činžových domov povaľuje 
množstvo vyhodených odpadkov 
a zvyškov jedál, takže mačky tu 
majú doslova raj. Podľa záko-
na sa ale zakazuje usmrtiť 
zviera bez primeraného 
dôvodu a samotný výskyt 
mačiek takýmto dôvodom 
nie je. Preto má Mestská 
polícia v Partizánskom v 

danom prípade zviazané 
ruky. „Likvidácia týchto 
zvierat je zo strany mesta 
možná iba v tom prípade, 
ak sa zistí nákaza, ale aj 
tak likvidáciu zabezpeču-
jeme len prostredníctvom 
veterinára,“ uviedol na margo 
problému náčelník MsP v Parti-
zánskom Jozef Piterka. Zvýšenie 
hliadok v okolí pieskovísk je 
málo efektívnym riešením, ktoré 
v konečnom dôsledku nezabráni 
kontaktu mačiek s pieskom. 

Ako ďalej?
Súčasťou riešenia situácie je 
regulovanie populácie mačiek.  
Podľa oporúčania nami opýta-

nej veterinárky treba vykonávať 
pravidelné sterilizácie mačiek 
minimálne 2x do roka. „Keď sa 
stane, že sa na jar neodchytia 
všetky túlavé mačky, a dve-tri 
sa zatúlajú, populácia týchto 
túlavých mačiek enormne 
vzrastie. Aj o 40 mačiat,“ po-
vedala veterinárka Hurbanová. 
Na Mestskom úrade v Partizán-
skom nám potvrdili to, čo sme 
pri obhliadke miesta vypozo-
rovali sami. Mačky v blízkosti 
pieskovíska mali odstrihnutú 
časť z ucha ako znak, že prešli 
kastráciou (na foto). Mesto má 
kastračné služby zabezpečené 
prostredníctvom veterinára 
a od roku 2014 do júna 2015 
bolo vykonaných 66 sterilizácií 

túlavých mačiek. Obmedze-
nie výskytu týchto cicavcov 
však taktiež úplne nezabráni 
vstupu mačiek do pieskovísk. 
Zriadenie karanténnej stanice 
by zas bolo len krátkodobým 
riešením. Podľa zákona sa 
totiž pod pojmom karan-
ténna stanica rozumie 
zariadenie, „ktoré slúži 
na držbu odchytených 
túlavých zvierat s nezná-
mym zdravotným stavom 
najmenej do vykonania 
nutného ošetrenia a po-
trebných vyšetrení, testov 
a preventívnych opatre-
ní, ktoré sú potrebné na 
vylúčenie a predchádzanie 
choroby prenosnej na iné 
zviera alebo na človeka.“ 
Neslúži teda ako „koncentračný 
tábor“ pre nežiaduce zvieratá. 
Problém, ako sa vysporiadať 
s túlavými mačkami, riešia 
mnohé mestá. Ostáva na zvá-
ženie, či sa vôbec dá absolútne 
zabrániť kontaktu mačiek s 
pieskoviskami alebo s ich oko-
lím. No a, samozrejme, čo by 
takéto riešenie mesto, a teda aj 
občanov - daňových poplatní-
kov - stálo.  (-r-)

Podmienky na držanie a predaj  
expanzných zbraní SA SPRÍSŇUJÚ
Legislatíva v oblasti expanzných zbraní sa od 1. júla 2015 sprísňuje. Účinnosť nadobudla novela zákona o strel-
ných zbraniach a strelive, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Cieľom zmien je získať prehľad o držiteľoch a 
pohybe expanzných zbraní, čím sa znižuje riziko ich zneužitia na páchanie trestnej činnosti. 
Novela zavádza povinnosť 
ohlásiť nadobudnutie 
expanznej zbrane upra-
venej zo zbraní kategórie 
A, B alebo C policajnému 
útvaru a predložiť ju na 
zaevidovanie. Na základe 
zaevidovania bude vydaný 
preukaz zbrane. Zároveň bude 
jej držiteľ povinný pri trvalom 
vývoze alebo dovoze požiadať o 
vydanie zbrojného sprievodné-
ho listu. Ich krátkodobý vývoz 
a opätovný dovoz bude treba 
hlásiť päť dní vopred policajné-
mu útvaru.
Návrhom zákona sa 
opätovne zavádza zákaz 
predaja zbraní na diaľku, 
teda cez internet, aj na vy-

brané zbrane kategórie D, 
vrátane expanzných zbra-
ní. V minulosti už obdobné 
obmedzenie na predaj zbraní 
kategórie D na diaľku platilo, 
bolo však zrušené v roku 2011. 
Zavádza sa povoľovací 
režim pri úprave zbraní 
kategórie A, B, alebo C na 
expanzné zbrane. Bude 
tak možné urobiť iba na 
základe povolenia policaj-
ného útvaru. Upravujú sa 
tiež povinnosti držiteľa skupiny 
B zbrojnej licencie a postup 
vo vzťahu k úprave zbraní na 
expanzné zbrane. Konkrétne 
sa ustanovuje povinnosť 
upravenú zbraň označiť 
kontrolnou expanznou 

značkou. Zbraň bez takej 
značky nebude zaevido-
vaná. Podrobnosti o takejto 
úprave zbraní bude riešiť 
vykonávací predpis, ktorý vydá 
Úrad pre normalizáciu, metro-
lógiu a skúšobníctvo SR.  
V záujme ochrany pred 
zneužitím zbraní sa v nove-
le rozširujú dôvody, kedy 
môže polícia predbežne 
zaistiť zbraň. Polícia tak bude 
môcť urobiť aj v prípadoch, 
kedy na základe zistených sku-
točností možno očakávať útok 
na život, zdravie, slobodu alebo 
závažný útok na ľudskú dôstoj-
nosť ohrozenej osoby. Polícia 
bude zároveň oprávnená pred-
bežne zaistiť zbraň v prípadoch, 

ak prebieha posudzovanie 
zdravotnej, psychickej alebo 
odbornej spôsobilosti držiteľa 
zbrojného preukazu, alebo, 
ak sa začalo konanie o odňatí 
zbrojného preukazu. 
Novela umožní legálnemu 
držiteľovi zbrane odovzdať 
ju do úschovy policajné-
mu útvaru za správny 
poplatok. Ide o preventívne 
opatrenie na ochranu zbrane 
pred zneužitím v prípadoch 
ako napríklad vycestovanie do 
zahraničia na dlhšiu dobu. 
Bližšie informácie na www.
minv.sk.
 Marta Fabianová
 Tlačový odbor kancelárie 
 ministra vnútra SR

Mestská polícia v Partizánskom  
od 24. do 30. júna 2015

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

PREDAL NEPREDAJNÉ
Obvineniu z prečinu podvodu čelí 32-ročný Martin z Bánoviec 
nad Bebravou, ktorý v decembri minulého roku na základe 
uzatvorenej písomnej kúpnej zmluvy predal za 800 eur rovnako 
starému mužovi osobné vozidlo zn. Citroën Picasso. Pri predaji 
ale zamlčal, že auto nie je možné prepísať v príslušných eviden-
ciách na kupujúceho z dôvodu exekútorských blokácií. V prípade 
dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na dva 
roky.  KR PZ v Trenčíne

 Stav premávky na Nitrian-
skej ceste sa skomplikoval 
24. júna. Kolóne vozidiel zne-
možňoval prejazd spadnutý 
elektrický kábel. Dňa 26. júna 
upozornil občan MsP na odo-
krytú šachtu. MsP zabezpečila 
odstránenie kábla z komuni-
kácie a postarala sa o zabez-
pečenie miesta s odokrytou 
šachtou vyrozumením TSM. 
MsP umiestnila zábrany na 
verejné priestranstvo a zabez-
pečila verejný poriadok pred, 
počas a po ukončení akcií 
„Na kolesách proti rakovine“ 
a „Zraz historických vozidiel 
Oponice“, dohliadala najmä 
na súťažiace deti, sprevádza-
la ich služobným vozidlom 
a tiež sprevádzala „veteránov“ 
z letiska do centra mesta 
z bezpečnostných dôvodov.

 O 05.20 h 28. júna 
spozorovala hliadka 
mestskej polície muža, 
ktorý prenášal dopravné 
značenie uzatvárajúce 
Námestie SNP. Po napo-
menutí dal zábrany na 
pôvodné miesto. 

 Štátnej polícii poskytla MsP 
asistenciu počas riešenia 
dopravnej nehody na Nitrian-
skej ceste. Na základe žiadosti 
OO PZ Partizánske preverila 
oznámenie o strieľaní po 
staršej žene zo vzduchovky 
v časti mesta Šimonovany a 
oznámenie  o Rómoch pokú-
šajúcich sa o nelegálny predaj 
motorového vozidla. Mestskí 
policajti na základe žiadosti 
štátnej polície pomohli s nalo-
žením psychicky narušeného 
pacienta do vozidla RZP.

 V čase o 23.30 h 24. júna 
rušil nočný pokoj obyva-
teľ domu na Strojáren-
skej ulici. MsP zjednala 
nápravu napomenutím. 
Spred bytového domu 
č. 1296 na Horskej ulici 
vykázala osoby popíjajúce 
alkohol a rušiace nočný 
pokoj hlučným správa-
ním. Krátko po polnoci 
27. júna vykázala zasa 
sedem osôb z mosta cez 
rieku Nitru i osoby pod 
vplyvom alkoholu čakajú-
ce na taxík pred prevádz-
kou na Malej okružnej. Po 
02.00 h 28. júna preverila 
MsP situáciu v dome na 
Ulici gen. Svobodu, kde 
narúšal pokoj hluk šíriaci 
sa z bytu, po 23.00 h 
30. júna napomenula zasa 
zamestnancov prevádzky 
na výrobu zmrzlinových 
kornútikov, rušiacich 
pokoj hudbou z rádia. 

 Majiteľovi motorového 
vozidla Renault uložila MsP 
blokovú pokutu za znemožne-
nie vjazdu do garáže na Ulici 
gen. Svobodu, ale aj vodičovi 
motorového vozidla za parko-
vanie na pešej zóne. Napo-
menutím vyriešila priestupok 
vodiča motorového vozidla, 
ktorý nesprávne zaparkoval 
v blízkosti tržnice.

 Spred domu č. 1129 na 
Veľkej okružnej vyká-
zala hliadka mestskej 
polície nemiestne sa 
správajúcich bezdomov-
cov. Domov vyprevadila 
muža, ktorý ležal pri 
mestskej knižnici. O pár 
hodín neskôr ležal na 
druhom poschodí v dome 
na Družstevnej ulici. MsP 
vyrozumela o tom jeho 
syna, o otca sa postaral 
v tomto prípade on.

 Hliadka mestskej polí-
cie počas kontroly mesta 
v nočných hodinách zistila, 
že na prevádzke na Hrnčíri-
kovej ulici je otvorené okno. 
Privolala majiteľa prevádzky 
a v jeho prítomnosti objekt 
preverila. Počas obhliadky 
Námestia SNP spozorovali 
mestskí policajti 53-ročného 
muža oplzlo nadávajúceho 
svojej žene. Priestupok proti 
občianskemu spolunažívaniu 
vyriešili na oddelení MsP 
napomenutím.

 Do lesného porastu pri 
strelnici 20. júna vyho-
dil vodič z motorového 
vozidla plastové vrecia 
s odpadom - polysty-
rén a starú obuv. Dňa 
27. júna sa scenár zopa-
koval, odpad bol totožný 
s odpadom vyhodeným 
20. júna. Podľa evidenč-
ného čísla vozidla MsP 
zistila, že majiteľom vo-
zidla je obyvateľ Cerovej. 
Priestupok rieši referát 
priestupkov a preven-
cie. Dňa 28. júna zistila 
MsP pôvodcu nelegálnej 
skládky odpadu pri dome 
č. 833 na Družstevnej 
ulici. Nájomníkovi bytu, 
ktorému končí zmluva 
a ktorý sa protizákonným 
spôsobom zbavuje nábyt-
ku, hrozí pokuta. 

 Mestskí policajti odchytili 
30. júna jacka russela v Parku 
Jána Antonína Baťu. Psa 
odviezli do útulku.
 Spracovala: Mária Rapková

Foto: MTP

Školskému roku odzvonilo

Foto: MTP
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Nablýskané klenoty na kolesách
Ako inak nazvať historické autá, ktoré lahodia oku a nepatria ani náhodou do starého železa? Krásavci s dátumom 
výroby skorším ako rok 1985 sa v poslednú júnovú nedeľu zhromaždili na pešej zóne v Partizánskom a nechali sa 
obdivovať zvedavými návštevníkmi. 

Zaflirtovať si s veteránmi, 
nahliadnuť im pod kapotu a 
urobiť si s nimi zopár fotiek 
sa nepodarí každý deň. No 
v Partizánskom si obdivovatelia 
takýchto vozidiel prišli na svoje 
už po druhý raz v mesiaci. Jún 
im ponúkol najprv Bojnickú 
veterán párty a záver mesiaca 
patril Zrazu historických vozi-
diel, ktorý už po šiesty raz orga-
nizovalo Občianske združenie 
Veteran Car Club Oponice. 
Na oboch podujatiach sa 
so svojím biely krásav-
com značky Rolls Royce 
predstavil aj Partizánčan 
Marián Turanský. Jeho 
automobil bol na Bojnickej 
veterán párty v Partizánskom 
ohodnotený návštevníkmi ako 
najkrajší veterán, a stal sa tak 
víťazom vyhlásenej súťaže. Vo-
zidlo, vyrobené v roku 1971, si s 
novým majiteľom padlo do oka 
pred štyrmi rokmi, kedy mu 
bolo privezené z Talianska. Ako 
sme sa od Mariána Turanského 
dozvedeli, veteránom sa začal 
venovať až na dôchodku, odke-
dy má na netradičný koníček 
dostatok voľného času. Či sa s 
historickým autom trúfa vydať 
aj na dlhšie cesty, odpovedal 
s úsmevom: „Je to pohodlné, 
nemá problém ísť na dlhšie 
trasy, akurát tá spotreba je 
trošku neatraktívna.“ 
Rozhodne atraktívnou sa 
dala v nedeľu 28. júna nazvať 
ponuka vozidiel, ktoré si mohli 

Partizánčania prehliadnuť, 
nazrieť do ich vnútra a popý-
tať sa majiteľov na to, čo ich 
zaujalo. Ktoré auto bolo medzi 
51 prezentovanými vozidlami 
benjamínom, prezradil Jozef 
Maňuch, predseda Veteran 
Car Clubu. „Najmladšia je 
tu Škoda 120 z roku 1985, 
čo poznáme už z dnešnej 
doby,“ predstavil zúčastne-
né vozidlá, menujúc ďalšie 
známe značky ako Wartburg, 
Jawa, Lada, Fiat či Trabant. 
Najviac pozornosti sa na 
prehliadke dostalo dáme 
medzi veteránmi, Tatre 
12. Čierne 6-miestne auto s 

plátennou strechou vdýchlo 
na námestie históriu a práve 
vďaka nemu si mnohí vedeli 
vybaviť, ako to asi vyzeralo v 
30. rokoch minulého storočia. 
Za zmienku stál najmä dátum 
jeho výroby, rok 1927 a tiež 
história, s ktorou návštevníkov 
oboznámil majiteľ Jiří Cupák 
z Moravy: „Vozidlo kúpila 
firma Heller a Husserl, ktorá 
vlastnila sladovňu v Holi-
ciach pri Olomouci a kúpila 
ho v roku 1927 v továrni na 
osobné automobily ako podni-
kové auto.“ A ako sa k takému 
klenotu dostal jeho súčasný 
vlastník? „Zakúpili sme ho 

asi pred 4-6 rokmi, v stave, 
ktorý snáď ani nepripomínal 
auto. A nastala doba cca tých 
2 000 hodín alebo 3 rokov 
renovácie do stavu, ktorý tu 
dnes môžete vidieť,“ priblížil 
Jiří Cupák, ktorý podobné 
podujatia berie vážne a aj na 
tomto zraze sa spolu s posád-
kou objavili oblečení v štýle 
retro. Dobové obleky moderné 
v 40. rokoch 20. storočia, 
bodkované šaty pripomínajúce 
60. roky alebo červené pionier-
ske šatky a modré košele si 
neodpustili ďalší, rovnako 
zanietení majitelia veteránov. 
Na pešej zóne v Partizánskom 
to v nedeľu 28. júna vyzeralo 
naozaj ako v časoch minulých. 
A komu sa málilo pri pohľade 
na nablýskané vozidlá, mohol 
obdivovať motocykle. „Naj-
starší motocykel, ktorý 
tu máme, je BMW z roku 
1934. Patrí francúzskemu 
účastníkovi, žijúcemu na 
Slovensku. Bol vyrobený jeho 
dedovi priamo na mieru, čiže 
je pravdepodobne jediný, ani 
on a ani my nevieme zatiaľ 
o ďalšom,“ predstavil jedineč-
nú minulosť motocykla Jozef 
Maňuch. 
Spanilú jazdu veteránov mohli 
v tento deň obdivovať obyvate-
lia Súloviec, odkiaľ historické 
vozidlá ráno vyrazili, a tiež 
všetci tí, ktorí ich zastihli na 
trase do Partizánskeho a ďalej 
do Oponíc.  ma

LIDEČANKA z Moravy na ostratickom festivale
Parkom v Ostraticiach sa budú už 26. leto niesť tóny dycho-
viek. Tradičný festival dychových hudieb v nedeľu 12. júla 
ponúkne od 15.00 h samé hudobné lahôdky v podaní domácej 
dychovej hudby Ostratičanky, Textilanky z Trenčína, dycho-
vej hudby Sebedražská kapela so Sebedražia a hosťa festivalu 
Lidečanky z Moravy.

Medzigeneračné hry
Dve generácie sa už čoskoro stretnú v jednom súboji. V piatok 
10. júla si členovia Informačného centra mladých a Mládežníc-
keho parlamentu mesta Partizánske zmerajú sily so seniormi 
z Mestskej organizácie JDS. Na podujatí Medzigeneračné hry 
budú od 15.30 h súťažiť v rôznych disciplínach. Medzi inými to 
bude malý a veľký šach, hod šípkami, stolný tenis, petang, biliard 
a rôzne spoločenské hry. Turnajom dvoch generácií bude tento 
deň patriť priestor pred Domom kultúry na Námestí SNP.

Promenádne koncerty
Príjemné hudobné melódie, pohoda nedeľných podvečerov a leto 
v plnom prúde je trojkombinácia, dotvárajúca atmosféru tradič-
ných promenádnych vystúpení. Nedeľné podvečery si po celý júl 
môžete v Partizánskom spríjemniť koncertmi hudobných skupín, 
ktoré budú tým pravým letným osviežením. 
Kým záver prvého víkendu v mesiaci patril v Parku M. R. Šte-
fánika folklórnej hudbe a ľudovým tradíciám, už túto nedeľu, 
12. júla sa pred Domom kultúry predstaví Dychová hudba 
Nadličanka. O týždeň neskôr spríjemní nedeľné popoludnie 
19. júla svojou retro-produkciou hudobná skupina Music 
z Horných Vesteníc. Pokračovaním promenádnych koncertov 
je v závere mesiaca, 26. júla vystúpenie populárnej Dycho-
vej hudby Chynorianky. Nedeľné koncerty majú začiatok 
o 19.00 h.

Hodinová prehliadka historických áut a motocyklov, doplnená o 
vystúpenie mažoretiek Akord z Hradišťa, vyvrcholila v Partizán-
skom udelením ceny majiteľovi najkrajšieho vozidla a motocykla. 
Pamätný pohár si od primátora mesta Jozefa Božika prevzal Jiří 
Cupák, ktorý do mesta dorazil na najstaršom aute Tatra 12 (na 
foto), a ocenená bola aj rodina, vlastniaca motocykel BMW s ro-
kom výroby 1934.  Foto: Juraj Benada

V moci umenia
Letné mesiace ponúkajú viacero príležitostí na oddych, zábavu a kultúru. Všetky tieto tri ´položky´ ponúklo trochu 
netradičné podujatie pod názvom Moc umenia, ktoré sa odohralo v sobotu 27. júna na čerstvo pokosenej tráve v 
Parku Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom. Aj nás uvítala príjemná vôňa zelene a farebná hra letného lístia 
kombinovaná s nadšením mladých pre dobrú vec. 

Prvé, čo si návštevníci „Moci 
umenia” určite všimli, bol 
originálny štýl využitia jedného 
z mestských parkov. Zopár 
kusov retro stoličiek, po-
hovka a pódium z dreve-
ných paliet naznačovali, že 
to bude akcia s príchuťou 
mladíckej nekonvenčnos-
ti. A naozaj bola. V malom 
stánku s občerstvením sa 
mnohí najskôr zastavili na 
nealkoholické mätovo-citróno-
vé osvieženie v podobe mojita 
s uhorkami. K tomu do ruky 
jeden domáci muffin a aktivity 
v srdci parku sa mohli začať. 
Aktívne sa nielen jedlo, ale 
aj sedelo, a to na hojdačkách 
natiahnutých pomedzi stromy. 
Medzi drevinami boli taktiež 
našponované laná, po ktorých 
sa snažili chodiť deti i dospelí. 
Väčšina však len tak-tak 
udržala rovnováhu, čím vyvo-
lali úsmevné reakcie okolia. 
Športové vyžitie ste mohli nájsť 
aj v kalčete, teda stolnom fut-
bale. Tentoraz však išlo o živé 
kalčeto. Aj keď sme si nevedeli 
predstaviť, ako môže prebie-
hať, nakoniec sme boli milo 

prekvapení. Počas popoludnia 
si návštevníci podujatia, ale aj 
náhodní okoloidúci, ktorých 
zlákala netradičná atmosféra, 
pozreli práce Niny Naďovej, 
študentky prvého ročníka Vy-
sokej školy výtvarných umení 
v Bratislave. Svoju zručnosť tu 
predviedli aj šikovné Partizán-
čanky s handmade, teda ručne 
vyrobeným tovarom. 

Najlepšie na koniec
V podvečer, približne o 
devätnástej hodine, prišla na 
rad talk-show, rozhovory s po-

zvanými hosťami. Ako redakcii 
prezradil usporiadateľ Damián 
Hamada: „Naším cieľom bolo 
inšpirovať a byť inšpirova-
ný.“ Svoje životné cesty, ako 
podnet k činorodej práci, prišli 
vyrozprávať traja Partizán-
čania, ktorí aktuálne pôsobia 
mimo svojho rodiska. Ako prvá 
sa predstavila Ester Wiesnero-
vá, študentka tretieho ročníka 
džezového spevu v Bostone. 
„Ja sa do Partizánskeho veľmi 
rada vraciam, lebo tu mám 
ku každému rožku nejakú 
spomienku,“ prezradila nám 
speváčka. Myšlienka podujatia 
Moc umenia ju nadchla: „Je 
to výhoda Partizánskeho 
– ide o mesto, a tak sa tu 
dajú robiť veci dosť veľké 
na to, aby sa dalo zorga-
nizovať určité podujatie, 
ale stále je dosť malé, aby 
si ľudia boli blízki. A to je 
niečo, čo mi práve v tých 
zahraničných veľkomes-
tách chýba.“  Moc umenia 

dotvorila speváčka aj svojimi 
aranžmánmi niekoľkých zná-
mych piesní. Príjemné tóny jej 
spevu vyplnili čas do príchodu 
druhého hosťa na scénu, kto-
rým bol podnikateľ a organizá-
tor motivačných stretnutí Brani 
Gröhling. Ten porozprával o 
svojej ceste ´nahor´, ktorú 
viacerí počúvali so zatajeným 
dychom. Poslanie byť inšpiro-
vaný známymi osobnosťami sa 
tak pomaly napĺňalo. Spoločne 
so súmrakom sa do komornej 
diskusie pridal aj tretí hosť 
Mário Radačovský. Prezradil 
nám, že vlastne ani nevedel, 
do čoho ide: „Som však rodák 
z Partizánskeho a príjemne 
ma teší, že si ľudia spomenú. 
Môžem pozrieť svojich rodičov, 
a na druhej strane sa podeliť 
o nejaké skúsenosti v oblasti 
umenia s ostatnými,“ povedal 
súčasný šéf umeleckého súboru 
baletu Národného divadla v 
Brne. Jeho vyrozprávaná cesta 
naprieč umením urobila bodku 
za kultúrnym večerom. Zorga-
nizovanie tohto podujatia sa 
podľa slov Damiána Hamadu 
vydarilo aj vďaka tomu, že 
„mesto ako aj primátor 
boli veľmi otvorení. Do-
stali sme od nich finančný 
príspevok, konkrétne aj 
od pána primátora ako 
osoby. Veľmi dobre sa 
nám spolupracuje, aj pre-
tože máme plnú podporu 
mesta.“ Svoje pokračovanie 
bude mať Moc umenia už 
25. júla.
 Text a foto: dl

Stolný futbal, čiže kalčeto v „živom” prevedení

Diskusia usporiadateľov s pozvanými hosťami, zľava Radovan 
Števula, Mário Radačovský, Ester Wiesnerová, Brani Gröhling 
a Damián Hamada
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Blahoželáme

Myšlienka na tento týždeň
„Chodiaca autorita. Ako ju získal? Pokorou. Sebaspy-

tovaním. Čo je cenné? Že odpovede, ku ktorým dospel, 
si nenechával pre seba. Patrí do generácie prvolezcov. 
Zakladateľov profesionálneho divadla, filmu, rozhlasu, 
televízie, umeleckého školstva. Laco Chudík - človek nob-
lesný. Nasledovaniahodný.“
 Dušan Jamrich  
 o Ladislavovi Chudíkovi ( 27.5.1924 -  29.6.2015)

 (SME)

Program kina 
Panoramatické 3D kino Partizánske

 6. júla – pondelok o 19. h – NAVŽDY MLADÁ
 7. a 8. júla – utorok a streda o 19. h – ANDÍLEK NA 
NERVY
 9. až 12. júla – štvrtok a nedeľa o 19. h, piatok a sobota 
o 18. h – TERMINATOR: GENISYS
 10., 11. a 13. júla – piatok a sobota o 20.30 h, pondelok 
o 19. h – ŠIBENICE
 14. a 15. júla – utorok a streda o 19. h – LOVCI A OBĚTI
 16. až 19. júla – štvrtok o 19. h, piatok a sobota o 18. h 
– ANT-MAN
 17. až 19. júla – piatok a sobota o 20.30 h, nedeľa o 
19. h – MAGIC MIKE XXL
 21. a 22. júla – utorok a streda o 19. h – ĎALEKO OD 
HLUČNÉHO DAVU
 23., 28. a 29. júla – štvrtok, utorok a streda o 
19. h – BOJOVNÍK
 24. až 26. júla – piatok až nedeľa o 19. h – PAPIEROVÉ 
MESTÁ

Meniny oslávi – Oliver, Ivan, Lujza, Lukrécius, 
Amália, Milota, Nina, Margita, Kamil, Henrich, 
Egon, Šarlota, Drahomír, Bohuslav, Kamila, Du-
šan, Iľja, Eliáš, Daniel, Magdaléna, Oľga, Lilien, 
Libor, Vladimír, Jakub, Anna, Hana a Božena.

Štrkovec vítal prázdniny
Už tradične pre rodičov a ich ratolesti zorganizoval VMČ Štrkovec 
v predposledný júnový deň popoludnie hier a zábavy v parku na 
Námestí mieru pod aktuálnym názvom Hurá, prázdniny! Dôležité 
pre zábavu pod holým nebom je počasie – a to nesklamalo. I keď 
sa povážlivo mračilo, o 17. hodine, keď predsedníčka výboru Mária 
Hazuchová oficiálne otvorila hry, spod ťažkých mrakov zasvietilo 
slniečko. Park sa zapĺňal športuchtivými deťmi a ich rodičmi. Uči-
teľky z MŠ na Obuvníckej ulici pre nich pripravili rad zábavných 
hier a súťaží, nechýbalo ani maľovanie na tvár, na mini autíčkach 
sa preháňali budúci šoféri a veselú atmosféru dotvárali detské 
hudobné hity. Na každého súťažiaceho čakali i odmeny – lízanky a 
koláčiky, ktoré upiekli tety kuchárky. Ale to najdôležitejšie, na čo 
čakali všetci, bola opekačka. 
Slová vďaky predsedníčky patrili všetkým, ktorí prispeli k zorgani-
zovaniu milej akcie a hlavne rodičom a deťom, ktorí si popoludnie 
v parku vychutnali a potešili sa spoločne s priateľmi. 
Dovidenia na športovo-zábavnom podujatí ŠŠŠ -  5. septembra, 
teraz na sídlisku Šípok!    (mh)

Ako gymnazisti  
splavovali Malý Dunaj
Koncom júna vyrazilo 37 žiakov Gymnázia v Partizánskom (na foto) pod vedením pedagógov na trojdňový splav 
Malého Dunaja. Zážitky z výletu sa rozhodli zdieľať s čitateľmi Tempa:

„Prvou zastávkou na ceste 
k Dunaju bola Kostolná pri 
Dunaji, kde sme si pozreli 
Oázu sibírskych tigrov a dobre 
sa pobavili na obrovských 
šelmách pochutnávajúcich si 
na šľahačke. Na obed sme sa 
presunuli do Jelky, kde nás 
čakal inštruktor Peter Tóth, 
ktorý nám vysvetlil základy 
pádlovania. Vo dvojiciach sme 
nastúpili do kanoe a vyrazili na 
cestu do Madarászu. Počasie 
bolo slnečné, a tak nám nič 
nebránilo v tom, aby sme si 
naplno vychutnali splavovanie. 
Večer sa opekalo, hralo na 
gitarách, „mastili“ sa karty.
V Madarásze sme sa zobudili 
do upršaného dňa. Pobalili sme 
stany, a aj keď dážď neustával, 
vydali sme sa do Jahodnej. 
Splavovanie rieky bolo síce v 
takomto počasí náročné, ale 
nakoniec sme všetci dorazili do 
cieľa. V kempingu bol prichys-

taný horúci guláš a čaj. Počasie 
sa umúdrilo a večer sme zasa 
opekali a hrali rôzne hry.
Počasie nám prialo aj v stredu, 
a tak sme plní elánu splavili aj 
záverečnú časť trasy. Posledné 
dva kilometre boli najnáročnej-
šie, keďže sme pádlovali proti 

prúdu Klátovského ramena 
Malého Dunaja. Šťastne sme 
však zdolali aj tento úsek a 
dorazili sme do termálneho 
kúpaliska v Topoľníkoch. Tam 
si pre nás učitelia vymysleli 
program plný športových i 
vedomostných hier. 

Splavovanie Malého Dunaja 
bolo zábavné. Prešli sme 66 
km, spoznali nové zákutia a vi-
deli veľa zaujímavého. Niektorí 
sa nevyhli ani pádom do vody, 
ale všetko sme nakoniec spolu 
zdolali.“
 Text: Nina Danišová

V úlohe ministrov 
a europoslancov
V týždni od 15. do 19. júna si 40 vybraných štu-
dentov z celého Slovenska mohlo na vlastnej koži 
vyskúšať fungovanie Európskej únie. Šťastie bližšie 
spoznať chod inštitúcií EÚ mala aj študentka Gym-
názia v Partizánskom Nina Danišová. S čitateľmi 
Tempa sa delí o svoje zážitky a dojmy.

„Po príchode do hotela v Trenčianskych Tepliciach predstavi-
telia Centra pre Európsku politiku a EUTISu otvorili Modelové 
zasadnutie EÚ a pridelili nám úlohy ministrov alebo euro-
poslancov. Museli sme sa do nich vžiť a čo najlepšie zastupovať 
svoju krajinu alebo frakciu. Ďalší deň nám boli predstavené 
rôzne európske inštitúcie, ktoré pôsobia na Slovensku a viedli 
sme štruktúrované dialógy so zástupcami politík na regionálnej 
ale i národnej úrovni. Pedagóg z Právnického lýcea v Odese 
na Ukrajine pútavo rozprával o minulosti a o súčasnom dianí 
v tejto krajine. Už plní informácií sme mohli rokovať v rámci 
Európskeho parlamentu a Rady ministrov o aproximácii 
tabakových výrobkov a o zrušení roamingu, na Peťovke Obore 
aj v neformálnejšej atmosfére. Počas zasadnutí sa nás snažili 
ovplyvniť zástupcovia tlače a lobisti. Naučili sme sa ako písať 
pozmeňovacie návrhy a ako diplomaticky presvedčiť ostatných 
kolegov o svojej pravde. Posledný deň prišiel medzi nás euro-
poslanec Ivan Štefanec a dokreslil nám reálny obraz fungovania 
EÚ. Na záver sme prijali spoločné návrhy o úprave smerníc. 
Týždeň všetkých veľmi obohatil a vo viacerých vzbudil väčší 
záujem o politiku. Komunálnu aj národnú.“

Najkrajší deň v materskej škole
V Materskej škole na Veľkej okružnej v Partizánskom sa stalo už tra-
díciou, že predškoláci sa so svojou materskou školou rozlúčia milou 
aktivitou. Jednu noc totiž deti prespia v materskej škole. Inak tomu 
nebolo ani tento rok a keď prišiel deň „D“, pani učiteľky im pripravili 
bohatý program. V meste sa najprv posilnili osviežujúcou zmrzlinou, 
aby neskôr vládali súťažiť a pretekať sa v areáli materskej školy. Spolu 
si zatancovali na pyžamovej párty. Deti sa veľmi tešili a nevedeli  sa 
dočkať tmy. Prečo? Veď s baterkami hľadali na dvore ukrytý poklad! 
(na foto) K nemu ich zaviedli ukryté plyšové zvieratká. Odmenou pre 
učiteľky bolo konštatovanie malej Natálky: „Toto je môj  najkrajší 
a najveselší deň v materskej škole!“ Prajeme malým predškolákom, 
aby všetky dni strávené v základnej škole boli len pekné, veselé a 
šťastné.  Text: Jarmila Tirschelová, foto: Petra Poništiaková

Turčianky deťom
Zo 150 obyvateľov Turčianok tvoria desatinu deti. Všetky boli 
13. júna pozvané na oslavu. Na námestíčku pre ne a ďalších malých 
hostí pripravil obecný úrad s tímom dobrovoľníkov na čele so 
starostkou Evou Dragulovou rôzne hry, súťaže, vozenie sa na koni 
a nechýbalo ani sladké občerstvenie. Dvadsiatke oslávencov robil 
sprievodcu maskot dňa - veľký plyšový lišiak a k dobrej nálade 
prispelo aj bábkové divadlo.     Foto: Pavol Šujan

Kultúrne leto sa začalo zahorúca
Dokončenie z 1. strany
Zásluhou mesta Partizánske, 
Regionálneho kultúrneho cen-
tra Prievidza a Mestskej ume-
leckej agentúry v Partizánskom 
sa na podujatí predstavili štyri 
folklórne súbory. Boli medzi 
nimi dva detské, z ktorých ako 
prvý vystúpil Krakovanček z 
Krakovian a po ňom nasledo-
val folklórny súbor Zvonček z 
Vrbového. Oba pochádzajú z 
okolia Piešťan a majú za sebou 
už nejakých pár vystúpení 
a na konte niekoľko cien. „Zo 
súborom Zvonček sme sa teraz 
vrátili z Maďarska, kde sme 
vystupovali na medzinárod-
nom festivale vo výrazových 
tancoch. A so scénickým 
tancom sme si doniesli prvé 
miesto,“ prezradila nám vedúca 
súboru Zuzana Snohová. Medzi 
jednotlivými vystúpeniami si 
mohli návštevníci festivalu 
poprezerať ľudové umenie v po-
dobe rezbárskych, čipkárskych 
či drôtikárskych výrobkov. V 

horúcom dni bol prichystaný 
taktiež stánok s nápojmi. Keďže 
slnko bolo vysoko, diváci oce-
nili výkony aj ďalších umelcov, 
ktorí sa v krojoch postavili pred 
publikum a napriek vysokým 
teplotám zatancovali ako o 
život. Svoje spevácke ume-
nie a hru na ľudové nástroje 
predstavili hostia z Valašského 
Meziříčí. Po nich nasledoval 

folklórny súbor Vtáčnik, ktorý 
očaril každého priaznivca ľu-
dovej hudby. Pieseň Javorom, 
javorom, ale aj tance z východu 
a Horehronia boli výbornou 
ukážkou zachovávania sloven-
ských tradícií v oblasti kultúry. 
Účasť folkloristov ako aj divákov 
ocenil tiež primátor Jozef Božik, 
ktorý hneď na začiatku podu-
jatia zdôraznil: „Všetkým sa 
chcem poďakovať za to, že ste si 
našli čas a že svojou prítomnos-
ťou dnes obohatíte nielen sami 
seba, ale aj mesto nádherným 
podujatím.“   Text a foto: dl

Folkloristi zo súboru Vtáčnik čakajú na svoje vystúpenie, oble-
čení v tradičných krojoch z okolia Prievidze

Medzi 
stánkami s 
tradičným 
ľudovým 
umením 
si mohli 
návštevníci 
popásť oči 
napríklad aj 
na slame-
ných dekorá-
ciách

Foto: Miroslav Kasala
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Vitajte 
medzi nami!

Vierka Kopálová z 
Partizánskeho sa 
narodila mamičke Vik-
tórii 25. júna. V ten deň 
dievčatko vážilo 3610 g a 
meralo 52 cm. S radosťou 
ho privítal otecko Adrián 
i dvojročný braček Gre-
gorko.

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

Rýchla lekárska záchranná služ-
ba – tel. 155 a 112, pohotovost-
ná lekárska služba - 749 24 51, 
ambulancia lekárov pohotovost-
nej služby 749 51 59. Pohoto-
vosť lekárov je v pracovných 
dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, v 
sobotu, nedeľu a počas sviatkov 
nepretržite. V Partizánskom 
je v stredisku ambulancií na 
Hrnčírikovej ulici a pre deti je v 
nemocnici v detskom oddelení, 
v Bánovciach nad Bebra-
vou je v hlavnej budove NsP. 
Pohotovosť lekární zabezpe-
čuje v Partizánskom Lekáreň 
Sunpharma v Kauflande v čase 
od 8.00 do 20.00 h, v týždni 
od 13. do 19. júla aj Lekáreň 
Sanus na Nádražnej ulici, a to v 

pracovných dňoch od 15.30 do 
18. hodiny, v sobotu a nedeľu 
od 8. do 18. hodiny. V Bá-
novciach nad Bebravou (v 
pracovných dňoch od 15.30 do 
18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez 
sviatky od 8.00 do 18.00 h) 
pohotovosť zabezpečuje od 
6. do 11. júla Lekáreň sv. Lukáša 
na Záfortni, 12. júla Lekáreň 
Schneider v Kauflande, 13. až 
17. júla Lekáreň sv. Kataríny na 
Ulici M. R. Štefánika, 18. júla 
Lekáreň Pharmacum v Tescu, 
19. júla Lekáreň Schneider 
v Kauflande, 20. až 24. júla 
Lekáreň Zornica na Textilnej 
ulici, 25. júla Lekáreň Schneider 
v Kauflande, 26. a 27. júla Leká-
reň Pharmacum v Tescu.

Prvý hasičský deň detí 
vo Veľkých Bieliciach
Výbor mestskej časti Veľké Bielice pripravil na 25. júna prvý 
ročník hasičského dňa detí, na ktorom ich zabával súťažami a 
zaujímavými ukážkami. Mestská polícia v Partizánskom pred-
viedla poslušnosť svojho služobného psa, zadržanie páchateľa a 
cviky s aportom. Deň sa vydaril vďaka spolupráci s Dobrovoľným 
hasičským zborom vo Veľkých Bieliciach a v Partizánskom, s 
profesionálnymi hasičmi a mestskými policajtmi. Poďakovanie 
organizátorov patrí aj učiteľkám základnej a materskej školy za 
pomoc pri súťažných disciplínach detí, miestnemu futbalovému 
klubu za priestory a, samozrejme, všetkým sponzorom. Akcia deti 
aj dospelých oslovila a už teraz sa tešia, že v začatej tradícii sa 
bude pokračovať aj o rok. Silvia Zubáková

Hasičským dňom detí sa aktivity dobrovoľných hasičov vo 
Veľkých Bieliciach, venované tým najmenším, nekončia. Ako 
informovali na svojej stránke na Facebooku, v školskom roku 
2015/2016 znova obnovia hasičský krúžok v ZŠ vo Veľkých 
Bieliciach. Deťom ponúkajú možnosť spoznať ich prácu a tré-
ningy, ktoré si budú môcť aj reálne vyskúšať. Aj preto už teraz 
vyzývajú rodičov žiakov, aby podporili svoje ratolesti a prihlásili 
ich do netradičného a zmysluplného krúžku.

Kolektív dodáva silu aj esemkárom
Pre nich typická vratká chôdza pripomína neisté kroky človeka, ktorý si trochu viac „uhol“. Mnohí, boriaci sa s ocho-
rením skleróza multiplex, práve pre podozrievavé pohľady okolia, či komplex menejcennosti z podopierania sa 
paličkou nevychádzajú na verejnosť a žijú v izolácii. Nechcú o svojej chorobe hovoriť, uzatvárajú sa pred okolím.
Výnimku urobia iba v prípade 
návštevy lekára. Takýto 
poznatok majú členovia Klubu 
SM (skleróza multiplex) v Par-
tizánskom o ľuďoch, s ktorými 
ich spája rovnaká diagnóza 
- chronické zápalové ocho-
renie centrálneho nervového 
systému. Napáda mozog, mie-
chu a zrakové vnemy, pričom 
nervové vlákna sú napádané 
vlastným organizmom. 
Klub od roku 2008 zdru-
žuje nielen tzv. esemká-
rov, ale aj ich rodinných 
príslušníkov a asistentov. 
V súčasnosti má 20 členov 
a predsedníčkou klubu je 
Zuzana Gamanová (na fo-
tografii v strede). „Do vienka 
sme si dali hlavne podporovať 
ľudí, ktorí sa ocitli v rovna-
kej situácii a bojujú s touto 
fatálnou diagnózou. Poradiť 
im, zapojiť ich do voľnočaso-
vých aktivít, aby kvalita ich 
života utrpela čo najmenej. 

V kolektíve nových priateľov 
sa predsa všetky ťažkosti 
zvládajú ľahšie. Ponúkame im 
rekondičné pobyty, stretnu-
tia pri opekačke, grilovačke, 
prednášky s odborníkmi, 
psychológmi, rehabilitačnými 
pracovníkmi. Na besedy, na 
ktorých sa dá veľa dozvedieť, 
chodia medzi nás aj študenti 

obchodnej akadémie z odbo-
ru sociálna práca. Otvorene 
s nimi debatujeme o ochore-
ní, ktoré nás postihlo,“ hovorí 
predsedníčka. Zároveň dodá-
va, že všetkým záujemcom 
o členstvo v klube sú k 
dispozícii každý druhý 
štvrtok v mesiaci od 
15. do 17. hodiny v Klube 

spoločenských organizá-
cií na Februárovej ulici. 
Hoci Klub SM v Partizánskom 
vznikol len pred siedmimi 
rokmi, esemkári sa už niekoľ-
ko rokov predtým stretávali v 
Prievidzi. Prevažovali medzi 
nimi Partizánčania, tak si 
zmenili klubisti miesto svojho 
pôsobenia. Slovenský zväz 
sclerosis multiplex má už 
25 rokov, združuje viac ako 
dvadsať klubov a jeho mottom 
je – Sme tu na to, aby sme si 
pomáhali. V jednom z vydaní 
zväzového časopisu Nádej si 
môžete prečítať aj myšlienku 
vyslovenú Konfuciom: Náš 
najväčší úspech nie je v tom, 
že nepadneme, ale v tom, že 
vždy vstaneme, kedykoľvek 
padneme. Prijmite pomocnú 
ruku, ktorú vám pri vstávaní 
podáva Klub SM, tento rok 
aj v rámci Týždňa zdravia v 
Partizánskom.
 Text a foto: bab

Natália Jaďuďová 
z Turčianok, prvé 
dieťatko šťastných ro-
dičov Lenky a Mareka, 
má dátum narodenia 
29. jún. V ten deň 
vážila 3370 g a merala 
54 cm.

Kristínka Kramárová z 
Rybian urobila šťastných 
rodičov Grétu Ševčíkovú 
a Petra Kramára, ako aj 
súrodencov Patríciu, Re-
ného a Rudolfa. Na svet 
prišla 26. júna s váhou 
3760 g a dĺžkou 55 cm.

Lenka Chrenková z 
Diviak nad Nitricou 
dostala meno po svojej 
mamičke Lenke Mada-
jovej. Z dcérky, ktorá 
sa narodila 29. júna s 
váhou 2490 g a dĺžkou 
48 cm, sa teší otecko 
Eugen a jedenásťročný 
brat Eugen.

Nikolas Antoni z Prievidze 
je prvorodeným bábätkom 
mamičky Nikoly a otecka 
Michala Pavloviča. Svetlo 
sveta uzrel 27. júna, kedy vážil 
2910 g a meral 49 cm.

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto ho má pre iných

V posledný júnový deň zavítala do Partizánskeho opäť mobilná 
jednotka NTS Trenčín. V priestoroch Centra voľného času už na ňu 
čakalo 59 dobrovoľných darcov, ktorí sa prišli podeliť s tým najcen-
nejším, čo majú. Boli to Ján Zentko, Anna Šmatláková, Aleš 
Hedera, Anton Bečica, Žaneta Grachová, Branislav Štiak, 
Michal Obert, Dana Kušnierová, Gabriela Piterková, 
Adriana Bočkayová, Radoslav Bičan, Miroslava Mačuho-
vá, Lenka Čičmancová, Lenka Zimová, Matúš Blaho, Jozef 
Jursa, Sebastián Balna, Ivana Holá, Tomáš Liška, Franti-
šek Navrátil, Diana Kráľová, Petra Chocholáčková, Mar-
tin Hlavačka, Marta Bajlová, Pavol Chymo, Ivan Slivka, 
Roman Daňo a Iveta Zajacová – všetci  z Partizánskeho. Svojou 
„kvapkou“ krvi prispeli aj Štefan Kocmaník, Zdena Kocmaní-
ková a Katarína Kocmaníková z Návojoviec, Daniela Prieko-
pová z Malých Uheriec, Vlasta Svrčková, Marián Kováč, Ivan 
Foltán, Gabriela Šufliarská, Adolf Trubiansky, Stanislav 
Zelezník, Lýdia Korcová, Zdenko Korec, Peter Kováč, Ján 
Dudáš a Ľubomír Belis z Veľkých Uheriec, Tomáš Kukučka, 
Andrej Kováč a Milada Kováčová z Kolačna, Richard Týleš, 
Elena Šrámková z Hradišťa, Branislav Filip z Pažite, Má-
rio Paulička z Nadlíc, Milan Drenčko z Bošian, Ivan Husár 
a Irena Pilátová zo Žabokriek nad Nitrou, Radoslav Miko 
a Silvester Košík z Dolných Vesteníc, Denis Antala z Rybian, 
Dušan Lukáč z Liešťan, Andrej Guniš z Bánoviec nad Bebravou 
a Michaela Suchárová z Timoradze. Ďakujeme vám!

Poďakovanie
Rodina Zuzky Melichovej ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri 
organizácii hromadného odberu krvi 30. júna. Veľká vďaka 
patrí všetkým darcom, ktorí sa aj na základe výzvy, odvysiela-
nej v Mestskej televízii Partizánske, tohto odberu zúčastnili.

Nemocnica v Partizánskom:
Dobrovoľníci upravili park a zveľadili interiér
Zlepšiť, vyčistiť a skrášliť prostredie, v ktorom žijeme, pomáha na Slovensku už 9 rokov projekt Naše mesto pros-
tredníctvom nadácie PONTIS. Umožňuje zapojiť sa do najväčšieho podujatia ¶remného dobrovoľníctva v rámci 
Slovenska. Prostredníctvom neho priložia ruku k dielu zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového 
sektora a širokej verejnosti a pomáhajú tak zveľadiť svoje okolie.  
V Partizánskom sa do tohto 
projektu už po druhý raz za-
pojila aj Nemocnica na okraji 
mesta, člen siete nemocníc 
Svet zdravia. Jej areál plný 
zelene síce dotvára príjem-
né a pokojné prostredie, do 
ktorého je zasadená, odvďačiť 
sa mu však treba pravidel-
nými úpravami a údržbou. 
A do tých sa v jedno júnové 
popoludnie pustilo dvadsať 
zamestnancov nemocnice 

spolu so 42 dobrovoľníkmi 
firmy Partizánske Building 
Components – SK (PBC-SK). 
Nemocnica pre ľudí, ochot-
ných opustiť na pár hodín 
svoje pracovisko a venovať sa 
nezištnej práci, pripravila via-
cero aktivít, ktoré nadviazali 
na minuloročnú spoluprácu. 
Už vlani sa totiž zamestnanci 
spoločnosti PBC-SK podieľali 
na čistení areálu nemocnice, 
aby návštevníkom a pacien-

tom, ktorí park využívajú ako 
oddychovú zónu, spríjemnili 
pobyt. Tento rok bolo v ich 
réžii vybudovanie mlatového 
chodníka, vedúceho k novému 
drevenému altánku v areáli, 
úprava terénnych nerovností, 
natieranie lavičiek a stĺpov 
verejného osvetlenia. Skupina 
dobrovoľníkov pracovala 
aj v interiéri. Vďaka novým 
náterom ožil priestor vo ves-
tibule, ktorý víta pacientov, 

návštevníkov a zamestnancov. 
„Sme z toho, ako sa tu pra-
covalo a čo všetko sa stihlo, 
veľmi nadšení,“ zhodnotil 
spoluprácu s firmou PBC-SK 
Martin Mariani, koordinátor 
projektu Pekná nemocnica, 
ktorá sa dobrovoľníckymi ak-
tivitami nekončí. Spoločnosť 
PBC-SK financovala nedávnu 
opravu vonkajšej nájazdovej 
plochy detskej lekárskej služ-
by prvej pomoci.

(150569)
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Najlepší guláš na Medzihorí 
varia gulášmajstri z Oslian
Päť druhov guláša, turistika, cyklistika, futbalové zápolenie či folklór. Z každej 
z týchto oblastí mohli v sobotu 27. júna ochutnať účastníci okrúhleho 10. roč-
níka podujatia Deň Medzihoria. 
Akciu po celú dekádu organizuje občian-
ske združenie s rovnomenným názvom 
Medzihorie, ktoré patrí k najstarším 
združeniam obcí na Slovensku. Spájajú 
sa v ňom obce Horná Ves, Oslany, 
Radobica, Veľké Uherce a Veľké 
Pole. „Som rád, že sa nám toto podujatie 
darí organizovať, a aj napriek tomu, že sa 
starostovia jednotlivých obcí vo voľbách 
obmieňajú, tradícia je zachovaná v takom 
duchu, ako sme si predstavovali, ba ešte 
v lepšom, naďalej sa rozvíja,“ neskrýval 
radosť starosta hosťujúcej obce Horná Ves 
Jozef Hrotek.
Deň Medzihoria od rána patril fanúšikom 
turistiky, cyklistiky a futbalu, ktorí sa mohli 
zúčastniť pešej túry na vrch Žarnov, cyklo-
preteku trasou Medzihoria a futbalového 
turnaja. Kým si ostatní užívali športové 

zápolenie, gulášmajstri zo všetkých piatich 
členských obcí súťažili vo varení guláša. 
Ten najlepší sa podaril kuchárom z Oslian 
(víťazný tím na foto spolu s trenčianskym 
županom). Po športových aktivitách prišiel 
na rad aj folklór a hudobná zábava. Sláv-
nostné otvorenie podujatia si nenechal ujsť 
trenčiansky župan Jaroslav Baška, súčasní, 
ale aj bývalí starostovia členských obcí 
a predstavitelia obecných samospráv. Me-
dzi hosťami boli aj primátori či starostovia 
okolitých miest a obcí.
Jubilejný 10. ročník sa od tých pre-
došlých líšil odovzdávaním pamät-
ných plakiet, ktoré si domov odniesli 
všetci bývalí i súčasní starostovia 
členských obcí a zakladatelia ob-
čianskeho združenia Medzihorie. 
Organizátori si z rúk trenčianskeho župana 

prevzali symbolický šek vo výške 700 eur. 
Jaroslav Baška vyjadril radosť, že občian-
ske združenie Medzihorie má vo svojej ná-
plni aj rozvoj cestovného ruchu, budovanie 
rôznych cyklistických trás a turistických 
chodníkov, pretože aj TSK sa snaží ísť 
týmto smerom. Medzihorie označil za veľ-
mi živý región a organizátorom podujatia 
poďakoval za ich snahu a vytrvalosť. VR

Uhrovská dolina sa stretla v Horných Našticiach 
Obce združené v mikroregióne Uhrovská dolina kladú dôraz na aktívny kultúrno-spoločenský život jeho obyvateľov. 
Dôkazom boli aj  dvojité slávnosti v Horných Našticiach v sobotu 27. júna.
Príležitosť stretnúť sa, zaspo-
mínať si a kultúrne sa vyžiť na 
oslavách 720. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci vyu-
žilo veľké množstvo obyvateľov 
Uhrovskej doliny. Trenčiansky 
župan Jaroslav Baška obyva-
teľom Horných Naštíc zaželal, 
aby mohli byť na vedenie obce 
aj počas minimálne ďalších 
dvoch stovák rokov naďalej 
hrdí a radi ostali jej obyvateľmi.
Areál hornonaštického futba-
lového ihriska sa v ten deň stal 

aj dejiskom ďalšej slávnostnej 
príležitosti. Šesť obcí, ktoré 
spoločne 11 rokov tvoria 
združenie mikroregión 
Uhrovská dolina, už tradič-
ne organizovalo kultúrne 
slávnosti, ktoré tento rok 
niesli prívlastok deviate. O dob-
rú náladu sa počas sobotňajších 
osláv starali spevom, tancom 
a ľudovými piesňami folklórne 
súbory spolu s hudobnou sku-
pinou LUX a ďalším sprievod-
ným programom.

Región Uhrovskej doliny je 
podľa Zuzany Mačekovej, 
starostky obce Uhrovec a zá-
roveň štatutárnej zástupkyne 
mikroregiónu, predurčený 
na rozvoj cestovného ruchu. 
Členská obec Uhrovec je 
rodiskom významných slo-
venských dejateľov Ľudovíta 
Štúra či Alexandra Dubčeka. 
Ďalších päť obcí Žitná-Radiša, 
Uhrovské Podhradie, Omas-
tiná, Kšinná a Miezgovce sa 
do spoločného združenia obcí 

Uhrovská dolina spojili v roku 
2004, ktoré združuje takmer 
3000 obyvateľov na území 
115 km2. Cieľom mikroregi-
onálnych slávností, ktoré 
sa každý rok odohrávajú 
v jednej z členských obcí, 
je vyzdvihnutie historické-
ho a prírodného bohat-
stva, ľudových remesiel, 
kultúry, zvykov a tradícií 
regiónu a zároveň oboznámiť 
jeho obyvateľov s aktivitami 
združenia. VR

Kozmická sonda preletí okolo Pluta
V júli svoj pohľad zaostríme na teleso za dráhou ôsmej planéty Neptún, na trpasličiu planétu Pluto, ktorú voľným 
neozbrojeným okom nemôžeme vidieť. 
Dôvodom je skutočnosť, že 
v tomto mesiaci v blízkosti 
Pluta preletí kozmická 
sonda New Horizons, ame-
rická planetárna sonda, ur-
čená na prieskum planéty 
Pluto, jej mesiacov a doteraz 
neurčených transneptúnskych 
telies (TNO). Projekt v rámci 
programu New Frontiers (nové 
hranice) financuje NASA.
Po svojom štarte 19. januára 
2006 sa New Horizons stala 
najrýchlejšou sondou, akú kedy 
človek vypustil do vesmíru. 
Už 9 hodín po štarte preťala 
obežnú dráhu Mesiaca (koz-
mickým lodiam Apollo to trvalo 
4 dni), o tri mesiace prekonala 
vzdialenosť Marsu od Slnka 
a za 13 mesiacov sa priblížila 
k Jupiteru, ktorý sa stal tiež 
čiastkovým cieľom jej výsku-
mu. Napriek tomu jej dosiah-
nutie kedysi najvzdialenejšej 
planéty slnečnej sústavy trvalo 
deväť rokov. Po prelete okolo 
Pluta bude sonda pokračovať 
ďalej do vzdialenejších oblastí 
Kuiperovho pásu a nie je vylú-
čené jej stretnutie s nejakým 
jeho objektom. Keďže jej rých-
losť je väčšia ako 3. kozmická 
rýchlosť, po dlhom čase sonda 
v roku 2029 nenávratne opustí 
Slnečnú sústavu. Na palube 
sondy sa nachádzajú tri optické 
prístroje, dva plazmové expe-
rimenty, detektor kozmického 
prachu a rádiové vybavenie na 
sondáž atmosféry.
Okolo Pluta by mala koz-
mická sonda preletieť 14. 
júla 2015. Sledovanie Pluta 
sa začalo v úvode tohto roka 
pred najväčším priblížením a 

bude pokračovať 
približne jeden 
mesiac po ňom. 
Diaľkovým sním-
kovaním získame 
globálnu mapu Pluta a 
Chárona s detailmi do 40 km. 
Okolo planéty by mala preletieť 
v minimálnej vzdialenosti 
10 000 km, okolo Charónu vo 
vzdialenosti 27 000 km rých-
losťou približne 14 km/s. 
Expedícia má potom pokra-
čovať až do roku 2020. Počas 
tejto doby sa bude pohybovať 
oblasťou Kuiperovho pásu, kde 
sa ráta s prieskumom doteraz 
neobjavených transneptún-
skych objektov.
V minulosti bolo Pluto považo-
vané za najmenšiu a najvzdia-
lenejšiu planétu Slnečnej 
sústavy. Jeho priemer je 2 350 
km, čo je menej ako priemer 
Mesiaca Zeme, ale aj niekto-
rých mesiacov iných planét. 
Malé rozmery Pluta do istej 

miery potvrdzujú 
predpoklad niekto-
rých astronómov, 

ktorí sa domnie-
vajú, že Pluto je 

niekdajším mesiacom 
planéty Neptún, ktorý sa 
osamostatnil v dôsledku 
zrážky s iným telesom. 
Od roku 1978 bol známy jeho 
jediný mesiac Cháron, ktorý 

bol v pomere k obiehanému 
telesu pozoruhodne veľký. V 
roku 2005 Hubblov vesmírny 
ďalekohľad objavil ďalšie dva 
maličké mesiace, v roku 2011 a 
2012 ďalšie dva, takže Pluto má 
v súčasnosti päť prirodzených 
satelitov.
Obežná dráha Pluta okolo Slnka 
je v porovnaní s planétami 
Slnečnej sústavy mimoriadne 
výstredná. Od Slnka sa vzďaľuje 
až na 7 375 927 931 km, čo je 
takmer 50-krát väčšia vzdiale-
nosť, ako je vzdialenosť Zeme 
od Slnka. K Slnku sa priblíži na 
4 436 824 613 km, čo je bližšie 
ako ôsma planéta Neptún. V 
určitej fáze svojho obehu býva 
teda k Slnku bližšie ako Neptún. 
Naposledy sa tak stalo v rokoch 
1979 až 1999, kedy bol posled-
nou planétou Slnečnej sústavy 
Neptún. Pluto prešlo perihéliom 
v roku 1989 a odvtedy sa od 
Slnka neustále vzďaľuje. Bližšie 
podrobnosti o projekte ako i tr-
pasličej planéte vám poskytnú 
vo Hvezdárni v Partizánskom.
 Vladimír Mešter

Pozvánka na prázdninové pohľady do vesmíru  
Hvezdáreň v Partizánskom je počas letných prázdnin otvorená  
pre verejnosť, jednotlivcov a organizované skupiny v pondelok 
až v piatok počas pracovnej doby, v sobotu od 21.00 h.
V dopoludňajších hodinách pozorujeme Slnko, slnečné škvrny 
a protuberancie (výbuchy na slnečnom disku). V stredu až 
sobotu od 21.00 do 23.00 h je v ponuke STARfest – 
festival planét, súhvezdí a hviezd letnej oblohy. V zornom poli 
hlavného ďalekohľadu Hvezdárne v Partizánskom môžete 
v rámci festivalu pozorovať planéty Venušu, Jupiter a Saturn. 
Okolo prvej štvrte Mesiac, ak neruší svojím svitom, dvojhviezdy, 
hviezdokopy, hmloviny a galaxie. Vážnym záujemcom po-
núkame pohľady na planétu Saturn prostredníctvom 
40 centimetrového ďalekohľadu. Vstupné – 2 eurá. 

vajú, 

Jednotkári z Krásna  
V posledný deň uplynulého školského roka sa starosta Krásna 
Martin Mikoš a predsedkyňa MS SČK Andrea Zimová rozhodli 
odmeniť deti za ich vynikajúci prospech v škole. Zišli sa v obec-
nom úrade, kde za samé jednotky na vysvedčení dostali Pamätný 
list starostu obce, chutnú odmenu a USB kľúč. Malé občerstvenie 
malo podobu obľúbenej pizze. A kto sa mohol pýšiť samými jed-
notkami na vysvedčení? Nina Ferenčíková, Nikolka Michalíková, 
Nicolas Opáth, Karin Turčeková, Alexandra Jaršeková, Lucka 
Junasová, Terezka Anna Ondrušková, Magdalénka Kristová, Ema 
Smatanová, Timotej Tula, Paľko Sukeník, Sabínka Beličinová, 
Kubko Michalík, Jojko Priadka, Kubko Žiak, Mathias Mulina a 
Laura Elizabeth Plekancová.         (az)

Foto: net
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Nočný klub v Starej Turej prijme 
sympatické dievčatá. Bohatá 
domáca i  zahraničná klientela 
a pekné peniaze na ruku každý 
deň. Pracovná doba i  dohodou. 
Zdarma zabezpečené ubytova-
nie hotelového typu. Serióznosť 
a  diskrétnosť samozrejmosťou. 
Príďte sa presvedčiť a  nebude-
te ľutovať. Začiatočníčky vítané. 
www.erotickysalon.sk. Tel. 0905 
244 226. (150021) 

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 5 000 EUR 

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR 
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR

PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR
PÔŽIČKU NA AUTO DO 20 000 EUR

REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

Partizánske: OD Prior, ( 0907 238 673
Prievidza: OD VTÁČNIK, ( 0905 935 646
Handlová: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stanici),  
( 0917 389 139 
www.centralapoziciek.sk
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Predám 2-izbový byt, 52 m2, pre-
robený, v PE. Cena 25 500 €. Tel. 
0915 738 652. (150530)

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

Dáme do prenájmu priestor v 
centre mesta PE na 1.p. (200m2), 
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 neza-
riadený byt na Šípku pri škole. Ná-
jom 230 €. Tel. 0948 066 417. (150567)

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

Predáme 3-izbový 2-podlažný 
byt, 64 m2, v osmidomku v Par-
tizánskom. Cena 50 000 €. Kon-
takt: 0908 412 043. (150561)

OPUSTILI NÁS
 Eva MIKUŠOVÁ z Malých 

Uheriec, 2.6.2015 vo veku 
61 rokov,

 Jozef BUKOVSKÝ z Parti-
zánskeho, 2.6.2015 vo veku 
89 rokov,

 Pavel MARIŠ z Partizánske-
ho, 2.6.2015 vo veku 89 rokov,

 Anton OBERT z Malých 
Krštenian, 2.6.2015 vo veku 
85 rokov, 

 Július TOMA z Veľkých Uhe-
riec, 4.6.2015 vo veku 87 rokov,

 Emília MILATOVÁ z Klátovej 
Novej Vsi, 4.6.2015 vo veku 
47 rokov, 

 Ján KOLLÁR z Kolačna, 
5.6.2015 vo veku 59 rokov,

 Pavol MATUŠKA z Parti-
zánskeho, 5.6.2015 vo veku 
65 rokov,

 Pavol STRUHÁR z Návojo-
viec, 6.6.2015 vo veku 71 rokov,

 Augustín KMOTORKA z 
Chynorian, 6.6.2015 vo veku 
82 rokov,

 Oto STEINEMANN z Čere-
nian, 6.6.2015 vo veku 81 rokov,

 Jozefína STRUHARŇANSKÁ 
z Nadlíc, 6.6.2015 vo veku 
83 rokov,

 Michal PECIAR z Nedano-
viec, 6.6.2015 vo veku 54 rokov,

 Jozef KOLLÁR z Čerenian, 
7.6.2015 vo veku 57 rokov, 

 Dušan BEZÁK z Chynorian, 
8.6.2015 vo veku 68 rokov,

 Ing. Ivan HVOJNÍK z Parti-
zánskeho, 9.6.2015 vo veku 
66 rokov,

 Magdaléna HANKOVÁ z 
Partizánskeho, 9.6.2015 vo 
veku 75 rokov,

 Dáša ANDRUŠKOVÁ z Par-
tizánskeho, 9.6.2015 vo veku 
53 rokov,

 Jozef VALAŠTÍN z Parti-
zánskeho, 10.6.2015 vo veku 
77 rokov,

 Emil FANČOVIČ z Parti-
zánskeho, 10.6.2015 vo veku 
81 rokov,

 Oľga LEHOTSKÁ z Parti-
zánskeho, 11.6.2015 vo veku 
48 rokov,

 Vladimír BENKO z Parti-
zánskeho, 12.6.2015 vo veku 
68 rokov,

 Gabriela PEŇAŠKOVÁ z 
Nedanoviec, 12.6.2015 vo veku 
79 rokov,

 Emília KRIŽANOVÁ z Rajčian, 
13.6.2015 vo veku 84 rokov,

 Ľubomíra KRÁSNA z Parti-
zánskeho, 14.6.2015 vo veku 
58 rokov,

 Igor BARÁNEK z Rajčian, 
15.6.2015 vo veku 74 rokov,

 Gizela KOVÁČOVÁ z Horných 
Vesteníc, 15.6.2015 vo veku 
82 rokov,

 Anna KOPÁLOVÁ z Parti-
zánskeho, 15.6.2015 vo veku 
67 rokov,

 Jozef KŘAPKA z Partizánske-
ho, 16.6.2015 vo veku 73 rokov,

 Jozef PECIAR z Nedanoviec, 
18.6.2015 vo veku 76 rokov,

 Rudolf BALUCH z Parti-
zánskeho, 18.6.2015 vo veku 
62 rokov,

 Gabriela HALMOVÁ z Bošian, 
20.6.2015 vo veku 71 rokov,

 Stanislav BERNÁT z Parti-
zánskeho, 21.6.2015 vo veku 
66 rokov,

 Michal ŠKUCI z Partizánske-
ho, 24.6.2015 vo veku 62 rokov,

 Mária KAČKOVIČOVÁ z Nitri-
ce, 24.6.2015 vo veku 68 rokov,

 Michal VANČO z Partizánske-
ho, 29.6.2015 vo veku 81 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, 
známym, bývalým a súčasným 
kolegom z teplárne Kvartet, ktorí 
na poslednej ceste vyprevadili 
nášho drahého manžela, otca, 
syna a brata

Michala ŠKUCIHO 
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 24. júna 
2015 vo veku 62 rokov.

Ďakujeme všetkým za kvetinové 
dary a slová útechy, ktorými sa 
snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca manželka, dcéra Oľga, 
syn Michal s rodinou, matka, 
svokra a brat Pavol s rodinou.
 (1450557)

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

Dňa 7. júla 2015 uplynú 2 roky, 
čo nás opustil milovaný manžel, 
otec, dedko

Jozef BEBJAK 
z Partizánskeho.

S úctou a láskou spomínajú man-
želka a deti s rodinami. (150511)

Dňa 6. júla 2015 si pripomíname 
šieste výročie, čo nás vo veku 
74 rokov navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a dedko

Anton BELAN
z Bošian.

S úctou a láskou spomínajú man-
želka Hedviga, dcéra Magda a syn 
Juraj s rodinami. (150545)

Kto v srdci žije, nezomiera...
Dňa 26. júla 2015 si pripome-
nieme nedožité 70. narodeniny 
nášho drahého manžela, otca a 
dedka

JUDr. Stanislava KMEŤA   
z Partizánskeho.

Navždy nás opustil 22. júna 
1991 vo veku 45 rokov.

S láskou a úctou spomínajú a za 
tichú spomienku všetkým, ktorí 
ho poznali, ďakujú manželka, 
dcéra a syn s rodinami. (150560)

Len ten, kto stratil toho,
koho miloval, pochopí,
čo je smútok a žiaľ.

Dňa 14. júla 2015 si pripomenie-
me 10. výročie, čo nás vo veku 
71 rokov navždy opustil drahý 
manžel, otec, dedko

Alojz DUCHOSLAV  
z Partizánskeho.

Všetci, čo ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Manželka, dcéra a synovia s 
rodinami (150556)

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

Dňa 7. júla 2015 uplynie smutný 
rok od chvíle, čo sme sa naposle-
dy rozlúčili s naším drahým man-
želom, otcom, synom a bratom

Vladimírom BOHUŠOM
 z Veľkých Bielic,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
43 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú 
manželka Janka, dcéra Barborka, 
syn Michal, rodičia, brat Peter a 
Jozef s rodinou a ostatná rodina.
 (1500558)

Dňa 12. júla 2015 uplynie 
35 rokov, čo nás vo veku 47 rokov 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko

Miloslav LOŠONSKÝ  
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí na neho 
nezabudli a venujú mu s nami 
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú 
manželka Magdaléna, synovia 
Miloslav a Igor, vnúčence Peter, 
Tomáš a Marcelka s rodinami a 
pravnuk Patrik. (150576)

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 €

Predplaťte si TEMPO

týždenníka Tempo

Len 0,45 €

za jeden výtlačok! 

Predám 3-izbový DB v Brodza-
noch, 1. poschodie, samost. kú-
peľňa, WC,  balkón, komora, 2 piv-
nice. Pôvodný stav. Možný prevod 
do vlastníctva. Tel. 0908 732 948.
 (150564)

Dám do prenájmu 2-izbový byt, 
úplná rekonštrukcia, na Komen-
ského ulici v Partizánskom. Tel. 
0915 707 004. (150565)

Predám garáž pri autoservise. 
Tel. 0905 236 448. (150566)

Predám lacno smrek – tatran. ob-
klad 2,90 €, zrub. pro¶l, dlážku na 
podlahu a hranoly. Tel. 0908 234 
866. (150091)

Predáme zachovalú obývaciu 
stenu + konf. stolík + 2 kreslá + 
sedačku. Aj jednotlivo. Cena do-
hodou. Kontakt: 0908 412 043.
 (150561)

Do prevádzky v Partizánskom 
PRIJMEME ČAŠNÍČKU. Tel. 
0907 757 198. (150570)

Obuvnícka ¶rma prijme vrcho-
vých sekačov. Prax nutná. Tel. 
0904 685 464. (150562)

Nevie človek, čo má,  
kým to nestratí,
čo by dal za to,
čo sa už nikdy nevráti...

Dňa 22. júla 2015 si pripomíname 
3. výročie úmrtia nášho manžela, 
otca i starého otca

Vojtecha KOVÁČA  
z Veľkých Uheriec.

Do nebeskej vlasti mu posielame 
vôňu hôr a dolín uherskej príro-
dy, ktorú mal tak rád.

Prosíme o tichú spomienku a 
modlitbu za jeho dušu.
Manželka a deti s rodinami
 (150569)

Dňa 12. júla 2015 si pripome-
nieme 3. výročie, čo nás navždy 
opustila naša mama a starká

Mária GRACHOVÁ 
z Krásna.

Zároveň si 14. októbra 2015 
pripomenieme 11. výročie, čo nás 
navždy opustil jej manžel, náš 
otec a starý otec

Vojtech GRACH
z Krásna.

Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku.
Dcéra a syn s rodinami a ostatná 
rodina (150559)

PDP Veľké Uherce  
Vás pozýva na nákup do svojich 
predajní. Pripravili sme pre vás akciu 
od 1. - 20. júla 2015

Tmavý chlieb s rascou 
1 kg za 0,89 €

Pekárenské výrobky z Pekárne Pažiť a potraviny nakúpite 
v našich predajniach v Partizánskom na Ul. 1. mája, na Maka-
renkovej ul., na Ul. Malinovského v OC Šípok, vo Veľkých 
Uherciach, na Kolačne, v Oslanoch a Novákoch.
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Dňa 3. júla 2015 sme si pripo-
menuli 2. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec a brat

Jozef HEREL
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomína smú-
tiaca rodina. (150567)
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Dovolenkový čierny humor
Dvaja kamoši sa stretnú a jeden 
hovorí druhému: 
- Tak čo? Kam sa chystáš na 
dovolenku? 
- Ale ideme s rodinou do Afriky 
na safari. 
- Vieš čo, nechoď tam. Taký 
leopard - sedí na strome, zosko-
čí na teba, odhryzne ti ruku, ani 
si nepípneš. 
Po dovolenke sa stretnú a ten 
prvý má protézu - drevenú ruku 
aj s námorníckym hákom a 
hneď hovorí: 
- Vieš čo, mal si pravdu. Leo-
pard na mňa skočil a mám po 
ruke, ale nevadí, na rok idem 
na Amazonku na ryby. 
- Nechoď tam, stúpiš na 
aligátora, ten sa vymrští z vody 
a odhryzne ti nohu prv, než sa 
spamätáš. 
Po ďalšej dovolenke sa stretnú 
a ten prvý má miesto ruky hák, 
miesto nohy drevenú protézu, 

a už z diaľky kričí na druhého: 
- Mal si pravdu - aligátor, ale 
nič to, už mám zaplatenú dovo-
lenku v Himalájach. 
- Ty, už ma počúvaj - taký orol 
skalný, spustí sa strmhlav z 
výšky na teba, vypichne ti oko, 
ani nemrkneš. 
Samozrejme, po dovolenke sa 
stretnú - na oku páska, oko 
sklenené: 
- Tak čo, zasa som mal pravdu? 
Orol skalný? 
- Ale nie. Vieš leziem hore po 
tej skale, pozerám či nejaký 
ten orol neletí, a vtom mi 
padol do oka kamienok. No 
a ja v tom háku ešte nemám 
taký cit...

NA PÚŠTI
Plazia sa dvaja po púšti a ten 
jeden hovorí:  
- Zaškríp zubami, možno nám 
prebehne mráz po tele.

SKVELÁ DOVOLENKA
Na dovolenke sa pán Novák 
utopil pri potápaní na Ibize.  
Po dvoch rokoch dostala pani 
Nováková telegram:  
Pobrežná hliadka našla mŕtvo-
lu vášho muža.  
Vyplavené telo je obrastené 
morskými mušľami a v nich 
sú perly v hodnote 15 miliónov 
korún.  
Pani Nováková odpisuje:  
Perly predať, peniaze zaslať a 
návnadu hodiť späť do mora! 

RANDE
Osemdesiatpäťročná starenka si 
na dovolenke dá rande s deväť-
desiatročným starčekom a keď 
sa vráti, rozpráva:  
"Predstavte si, trikrát som mu 
musela dať facku!"  
"To bol taký dotieravý?"  
"Nie, ale myslela som si, že už 
je mŕtvy."
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Viac krížoviek na www.krizovkarsky-raj.sk

Poznáte dobre mytológiu a legendy?
1. Čo mala Pandora v 
skrinke?
a) čarovný olej
b) zlo a nádej
c) večný oheň

2. Rímsky boh vína a 
vinohradov bol?
a) Dionýzos
b) Jupiter
c) Bakchus

3. Pod ktorým sloven-
ským vrchom spia bájni 
rytieri?
a) Sitno
b) Poľana
c) Kriváň

4. Čo hľadal v najstar-
šom epose hrdina 
Gilgameš?
a) vodu

b) nesmrteľnosť
c) slávu

5. Koho žena sa podľa 
biblie premenila na 
soľný stĺp?
a) Mojžišova
b) Lótova
c) Léviho 

6. Odkiaľ sa vzal okríd-
lený kôň Pegas?
a) je to dieťa vtáka Phé-
nixa a kentaura
b) zrodil sa z morskej 
peny
c) vyletel z tela medúzy

7. Ktoré zviera vypustil 
Noe po potope ako 
prvé z archy?
a) holubicu
b) krkavca

c) lastovičku

8. Koľko rokov žil Ma-
tuzalem?
a) 969
b) 369
c) 569

9. Kto nosí fínskym 
deťom darčeky?
a) Santa Claus
b) Ukko
c) dedo Mráz

10. Harpya je zlá žena, 
jazyčnica a grécka 
bohyňa čoho?
a) zeme
b) lesa
c) vetra

11. Čo je Jóbova zvesť? 
a) veselá správa

b) zlá správa
c) klamlivá správa

12. Ako sa volali oblud-
ní vlasatí obri?
a) heróovia
b) futbalisti
c) giganti

13. Kto bol prievozní-
kom do ríše mŕtvych v 
Grécku?
a) Hádes
b) Cháron
c) Démon

14. Na čom visel Damo-
klov meč?
a) na narezanom pov-
raze
b) na Ariadninej niti
c) na konskom vlase

Správne odpovede: 1b, 2c, 3a, 4b, 5b, 
6c, 7b, 8a, 9b, 10c, 11b, 12c, 13b, 14c.

Žiadna správna odpoveď: Ste 
určite profík, len v inej oblasti. :-)  
1 až 5 správnych odpovedí: 

Už ste čo-to počuli, len treba si 
lepšie pamätať.
6 až 10 správnych odpovedí: 
Chodíte s otvorenými očami, 
ale sem-tam by sa vám na 

orientáciu zišla Ariadnina niť.
11-14 správnych odpovedí: 
Ak nešlo o náhodu dobrého 
tipu, s plnou vážnosťou gratu-
lujeme!

Olympiáda seniorov v Partizánskom po desiaty raz
Posledná júnová sobota jednoznačne patrila nadšeniu a športovému zápoleniu dôchodcov. Konal sa totiž desiaty jubilejný 
ročník športovej olympiády. 

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) je organizácia, 
ktorá svojou pôsobnosťou dotvára štruktúru kultúr-
no-športových, ale aj politických aktivít na území SR. 
Seniori združení za cieľom integrácie a vzájomnej 
pomoci pôsobia na Slovensku od roku 1990, teda už 
pekných 25 rokov. Na desiatom sneme JDS 25. júna 
2015 predseda NR SR Peter Pellegrini ocenil úlo-
hu JDS. „Naozaj sa úprimne teším z toho, že sa na Slo-
vensku veľmi svižne podarilo rozbehnúť aktivity v rámci 
tejto organizácie, ktorá vytvára podmienky pre seniorov 
v našej krajine na plnohodnotné spríjemňovanie si vzác-
nych rokov jesene života.“ V počte 82 000 členov JDS sú 
zahrnutí aj seniori z Partizánskeho. Ich oduševnenie, 
napríklad aj pre šport, domáci dobre poznajú. Dôka-
zom toho bola aj tohtoročná olympiáda. Odštarto-
vala 27. júna o ôsmej hodine ráno na Námestí SNP v 
Partizánskom. V sprievode šarmantných mažoretiek a 
rezkej dychovej hudby sa seniori vybrali smerom k ZŠ 
Rudolfa Jašíka.

Tak sľubujeme!
Po príchode na miesto určenia sa s patričnou dôstoj-
nosťou vztýčili vlajky a zapálil olympijský oheň. Zú-

častneným sa prihovorila predsedníčka Mestskej orga-
nizácie JDS v Partizánskom Anna Martineková. Pripo-
menula časy, keď sa 17. septembra 2005 organizoval 
prvý ročník s nádejou na úspešné opakovania. A tak 
sa aj stalo. „Túto aktivitu vnímam veľmi pozitívne a s 
veľkým nadšením, pretože 10. ročníka olympiády sa zú-
častnilo až 240 športovcov, čo doteraz nebolo,“ uviedla 
redakcii predsedníčka. Po sľube čestného pretekania 
v športových disciplínach prišlo na rad otvorenie hier. 
Aj tento rok sa ho ujal primátor mesta Jozef Božik: 
„Desiaty ročník športovej olympiády dôchodcov 
je dôkazom toho, že JDS patrí medzi najaktívnej-
šie občianske združenia pôsobiace na území mes-
ta. Osobne ma veľmi teší, že podujatie za 10 rokov 
získalo medzinárodný charakter.“ Okrem mestskej 
organizácie JDS a obecných organizácií okresu Parti-
zánske sa olympiády zúčastnili aj seniori z okolitých 
miest a obcí. Zmerať si svoje sily prišli aj hostia z part-
nerského mesta Valašské Meziříčí a maďarskej obce 
Mlynky. Svoje pocity redakcii opísala Marta Demjé-
nová, predsedníčka slovenskej samosprávy Mlyn-
ky: „Veľmi dobre sa tu cítime, je tu fantastická nálada 

a táto aktivita dôchodcov pre mňa znamená obrovský 
zážitok.“ Radosť so stretnutia a dosiahnutých výsled-
kov, taktiež z prekonania seba samého alebo chuť 
víťazstva bude vo všetkých súťažiacich ešte dlho re-
zonovať.

Výsledky 10. ročníka olympiády
ŽENY

Stolný  tenis – dvojhra: 1. V. Surovičová (Partizán-
ske), 2. I. Popluhárová (Partizánske), 3. S. Škvareni-
nová (Bošany), Streľba so vzduchovky v ľahu: 1. M. 
Tyirjaková (Partizánske), 2. M. Davidová (Chynora-
ny), 3. B. Henčeková (Partizánske), Hod granátom 
na cieľ: 1. A. Štefkovičová (Dolné Vestenice),  2. M. 
Školková Mária (Malé Kršteňany), 3. M. Záhono-
vá (Dolné Vestenice), Skok do diaľky z miesta: 1. O. 
Vráblová (Chynorany) 2. A. Šuleková (Bošany), 3. M. 
Králová (Kolačno), Kop futbalovou loptou na brán-
ku: 1. M. Tomišová (Partizánske), 2. A. Ďatelinková 
(Partizánske), 3. M. Struhárová (Hradište), Hod han-
drovou loptou do plechovky: 1. Z. Sámelová (Parti-
zánske), 2. M. Rybánska (Partizánske), 3. G. Gašparí-
ková (Klátova Nová Ves), Hod na basketbalový kôš: 1. 
G. Rusová (Nováky), 2. M. Kyselová (Partizánske), 3. 
K. Gašparíková (Klátova Nová Ves), Hod obuvníckym 

kopytom: 1. M. Struhárová (Hradište), 2. H. Smata-
nová (Klátova Nová Ves), 3. O. Koledová (Hradište), 
Štafeta  3x1/3 kola: 1. A. Šuleková, O. Šulek, V. Talaj-
ka (Bošany), 2. M. Lukáčová, M. Michal, J. Solčian-
ský (Partizánske), 3. G. Naďová, F. Bezák, F. Bebjak 
(Chynorany)

MUŽI
Stolný  tenis – dvojhra: 1. L. Beňačka (Skačany), 2. P. 
Minarovič (Bošany), 3. J. Halmo (Bošany), Streľba so 
vzduchovky v ľahu: 1. F. Rado (Partizánske), 2. M. To-
miš (Partizánske), 3. M. Križan (Hradište), Hod gra-
nátom na cieľ: 1. F. Szabo (Chynorany), 2. M. Šako-
vý (Partizánske), 3. M. Reisel (Dolné Vestenice), Skok 
do diaľky z miesta: 1. I. Rybanský (Partizánske), 2. J. 
Solčianský (Partizánske), 3. V. Talajka (Bošany), Kop 
futbalovou loptou na bránku: 1. M. Reisel (Dolné Ves-
tenice), 2. P. Taraba (Bošany), 3. P. Fodora (Hradište), 
Hod na basketbalový kôš: 1. M. Šakový (Partizán-
ske), 2. J. Beňačka (Skačany), 3. J. Furek (Chynorany), 
Vrh guľou: 1. R. Ivanovič Rudolf (Partizánske), 2. J. 
Solčianský (Partizánske), 3. P. Jackel (Nováky), Hod 
obuvníckym kopytom: 1. J. Baránik Jozef (Hradište), 
2. M. Tlčimuka (Partizánske), 3. J. Koleda (Hradište)
 Text a foto: dl

Seniori sa riadia heslom, ktoré im na súťaži pripomína veľký transparent

Skok z miesta do piesku je obľúbenou disciplínou

Športom SPPoločne  
meníme svet k lepšiemu 
Nie, nie je to preklep. SPPoločne je názov 
programu, vďaka ktorému SPP a Nadácia 
SPP už po štvrtý raz rozdelí až 200-tisíc eur. 
Sú určené na projekty, ktoré môžu zlepšiť 
svet okolo nás. V minulom roku organizá-
tori peniaze rozdelili medzi 37 projektov, z 
ktorých veľkú časť tvorili práve aktivity za-
merané na rozvoj pohybu a športu. Vznikli 
nové ihriská pre deti, športoviská pre kluby 
alebo nadšencov, ale aj exteriérová telo-
cvičňa pre seniorov.

Dôležitosť športu  
netreba vysvetľovať
Chýba vám v okolí futbalové ihrisko alebo 
by ste radi cvičili v exteriérovej telocvični? 
Nájsť v oblasti športu rezervy je u nás po-
merne jednoduché. V Turci napríklad ob-
čianske združenie DSS Turiec vybudova-
lo outdoorový fit park pre seniorov, ktorý 
predstavuje výborný spôsob pre udržanie 
kondície ľudí vo vyššom veku. Stredná od-
borná škola v Handlovej zasa získala finan-
cie na vybudovanie streetballového ihriska. 
V Komárne Klub Previs rozšíril a vylepšil le-
zeckú stenu vo volejbalovej hale, kde plá-
nuje organizovať pravidelné lezecké akcie 
pre deti a mládež z okolitých škôl. Možnosti 
sú takmer neobmedzené. Ak hľadáte ďalšie 
inšpirácie, pozrite si minuloročných 37 od-
menených projektov na www.sppoloc-
ne.sk v sekcii podporené projekty.

Chcete to? Prihláste sa!
Získať peniaze na tieto aktivity pritom nie 
je žiadna veda. Stačí v mene občianskeho 
združenia, spolku, školy či mesta podať žia-
dosť o podporu projektu www.sppoloc-
ne.sk a zaslať ju do 13. júla. Každý subjekt 
môže podať jeden projekt. Maximálne mô-
žete získať 6 a minimálne 3 tisíc eur, čo sú 
peniaze, s ktorými sa rozhodne dá všeličo 
vybudovať. Peniaze nemusia slúžiť len na 
vybudovanie ihrísk. Ak sa cítite na zorgani-
zovanie pravidelných turnajov v bedminto-
ne či tenise, je to na vás. Podstatné je ne-
sťažovať sa na nedostatok možností a ne-
sedieť so založenými rukami.
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ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 ŠTK upozorňuje na dodržanie termínu pri-
hlášok do 30.6. 2014!
 ŠTK upozorňuje, že Aktív ŠTK sa uskutoční v 
piatok 10.7. 2014 o 16. h v Kultúrnom centre v 
Novákoch.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DK TRESTÁ: FK Nadlice – na návrh výkonné-
ho výboru zo dňa 29.6. 2015 pokutou 50 € za 
nenastúpenie družstva prípravky na turnaji v 
Nedožeroch – Brezanoch, FK Bystričany – na 
návrh výkonného výboru zo dňa 29.6. 2015 po-

kutou 50 € za nenastúpenie družstva prípravky 
na turnaji v Nedožeroch–Brezanoch.

SEKRETÁR
 Pripomína funkcionárom FK termín konania 
Aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční v piatok 10.7.2015 
o 16. h v Kultúrnom centre v Novákoch. Účasť 
prisľúbil aj predseda MaK SFZ Robert Šuník, kto-
rý odpovie na otázky týkajúce sa nového prestu-
pového a registračného poriadku.
 Upozorňuje ISSF manažérov, že v ISSF systé-
me bola vygenerovaná zberná faktúra za me-
siac jún so splatnosťou do 13.7. 2015. 

Lukostrelci Chochula so Straňákom medailoví 
V Podvišňovom pri Starej Turej sa 
v poslednú júnovú sobotu usku-
točnili Majstrovstvá Slovenska v 
3D lukostreľbe. V silnej konku-
rencii detí si striebornú medailu 
vystrieľal Samuel Chochula z LK 
3beč Partizánske. Jeho úspech je 
výsledkom nielen talentu a pod-
pory rodičov, ale aj rok trvajúce-
ho tréningu v krúžku lukostrelcov 
na Základnej škole Rudolfa Jašíka 
v Partizánskom. Cennú pomoc a 
podporu mal aj v skúsenom Ro-
bertovi Straňákovi, ktorý ho 

sprevádzal súťažou. Ďalší z 3D lukostrelcov LK 3beč Partizánske si pritom sám vystrieľal prvé miesto v 
divízii dlhý luk v kategórii mužov nad 54 rokov. Navyše, počtom bodov bol od neho v hlavnej kategórii 
lepší len jeden lukostrelec, bronzový medailista z minuloročných majstrovstiev Európy Štefan Myšiak. 
„V tomto roku ešte očakávame výrazné úspechy v pohárových súťažiach. Tento optimizmus pra-
mení z priebežných výsledkov. Pretekári nášho klubu figurujú v Slovenskom pohári aj v GP cene 
na popredných miestach. Vrcholom súťaží pre členov nášho klubu LK 3beč budú prvé preteky 
na domácej pôde, ktoré sa uskutočnia piateho septembra,“ nechal sa počuť predseda LK 3beč Par-
tizánske Peter Mekýš. pm

Zjazdári sa presunuli do Jasnej
Šesťdielny seriál Slovenského pohára v zjazde na 
horských bicykloch mal na programe tretie podu-
jatie. Stosedemdesiatdva pretekárov sa zišlo v Jas-
nej, kde ich zjazdárske zručnosti preverila 1850 m 
dlhá trať Rocky Face DH s prevýšením 463 metrov. 
Práve táto trať s vysokým stupňom obtiažnosti by 
mala v septembri budúceho roku hostiť účastníkov 
majstrovstiev Európy v downhill. V žiackej kategó-
rii si z našich pretekárov opäť výborne viedol Bá-
novčan Samuel Nikolini jazdiaci za Kellys bicykles, 
ktorý v semifinále skončil v čase 3:59,64 min tretí a 
rovnaká priečka mu patrila aj vo finále, kde na daž-
ďom pokropenej trati dosiahol čas 4:23,39 minúty. 
Z jazdcov klubu DH Positive Partizánske na najvyš-
šiu priečku dosiahol Šimon Rus v juniorskej kategó-
rii. Vo finále sa síce nevyhol pádu, no v čase 3:23,79 
min obsadil šieste miesto. Najrýchlejším zjazdárom 
3. kola Slovenského pohára bol Maďar Attila Liszi, 
ktorý zvíťazil v mužskej elite kategórii v novom tra-
ťovom rekorde 2:52,67 minúty. 

 Poradie našich zjazdárov v 3. kole SPDH – žiaci: 3. Sumuel Nikolíni (Kellys bicykles) 4:23,39 min, 
hobby: 7. Martin Betko 3:30,20, 34. Tomáš Majer 4:29,56, juniori: 6. Šimon Rus (všetci DH Positive 
Partizánske) 3:23,79, 8. Benjamín Filip (CTM racing team) 3:25,03, 14. Anton Firc 3:45,58, muži elite: 
24. Ľubomír Cifrík (obaja DH Positive Partizánske) 3:41,49. mp

Amaveťáci na Svetovom pohári
Na Svetovom pohári v poľ-
skom Krakowe mal zastúpe-
nie aj Amavet klub č. 808 z 
Partizánskeho. Jeho členovia 
mohli do Poľska vycestovať aj 
vďaka finančnej podpore Mi-
nisterstva školstva Slovenskej 
republiky a mesta Partizán-
ske. Na podujatí, ktoré vďaka 
počtu štartujúcich pretekárov 
patrí tradične medzi jedno z 
najväčších v seriáli Svetového 
pohára, tentoraz štartovalo v 
šiestich kategóriách šesťdesiat 
modelárov z Bulharska, Bie-
loruska, Nemecka, Slovinska, 
Chorvátska, Českej republiky, 
Švajčiarska, Slovenska a Poľ-
ska. Premenlivé počasie pre-
tekárom neprialo, keď súťaž, v 
ktorej sú seniori a juniori hod-
notení spoločne, musela byť 
dvakrát prerušená pre silný 
dážď. Mladí modelári z Ama-
vet klubu č. 808 súťažili v troch 
kategóriách, v ktorých dosiahli 
nasledovné umiestnenia – S4 
raketoplán: 35. Milan Mitaš, 
42. Jozef Holobradý, 45. Marek Urban, S6 raketa streamer: 51. Milan Mitaš, 52. Jozef Holobradý, 60. 
Marek Urban, S9 raketa vírnik: 22. Jozef Holobradý, 26. Marek Urban a 34. Milan Mitaš. „Bohužiaľ, nie-
koľko modelov sa nám vo vysokej tráve nepodarilo nájsť a nemohli sme tak dolietať posledné 
kolá súťaží. Chlapci budú musieť počas prázdnin postaviť nové modely, nakoľko nás ešte čaká 
Svetový pohár v slovinskej Ljubljane. Naši mladí pretekári boli trénerom slovenskej reprezentá-
cie nominovaní na nadchádzajúce majstrovstvá Európy. Nakoľko sa však konajú v ukrajinskom 
Ľvove, rodičia ich štart nepovolili,“ prezradila predsedníčka Amavet klubu č. 808 Janka Kajanová, 
ktorá načrtla aj najbližšie plány: „V klube sa nám podarilo vytvoriť trojčlenné družstvo maketárov. 
Snažíme sa, aby naši chlapci mohli pretekať aj v kategórii S8D rádiom riadený model, nielen 
ako jednotlivci, ale aj ako družstvo. Máme ponuku od našich českých kolegov na pobyt v klube 
Krupka, kde by sa naučili stavať modely rakiet pomocou novej technológie a tiež by sa učili lie-
tať s tréningovým modelom raketoplánu. Ponuka je v štádiu riešenia, radi by sme ju však využili 
ešte počas týchto prázdnin.“ (mp, jk)

Ivan Bezák naďalej vedie Svetový pohár
V aktuálnej sezóne Svetového pohára voľne lietajúcich leteckých modelov si v kategórii F1A skvele ve-
die Ivan Bezák (na foto) zo Žabokriek nad Nitrou. Na v poradí 26. podujatí seriálu Svetového pohára, 
ktoré sa pod názvom Herend cup konalo v maďarskom meste Tapolca, si vylietal so svojím modelom 
piate pódiové umiestnenie. Úvod pretekov sprevádzalo príjemné teplé počasie, ktoré sa však v popo-
ludňajších hodinách výrazne ochladilo a záver podujatia sprevádzal vietor a nepríjemný dážď. V sied-
mich súťažných kolách dokázali z rovnej tridsiatky pretekárov nalietať 180 sekundové maximálne časy 
len traja súťažiaci. Do finálového rozletu sa prelietali Rakúšan Rudolf Holzleitner, obhajca celkového 
striebra vo Svetovom pohári Slovinec Roland Koglot a Ivan Bezák. „Keďže pršalo a fúkal vietor, všet-
ci traja sme sa dohodli na skrátenom finále. Po výstrele sme nastavili len šesťdesiat sekúnd letu, 
následne sme sa odpojili od modelu a meral sa čas pokiaľ nedopadol na zem,“ vysvetľoval Ivan 
Bezák, ktorého model vydržal vo vzduchu v prvom finálovom rozlete 63 sekúnd. A keďže jeho súpe-
ri mali zhodne po 135 sekúnd, od Balatonu si odniesol tretie miesto. „Mierne som model prestrelil 
vpravo, následkom čoho som nemal dobrú výšku. Nevadí, znovu som dosiahol umiestnenie na 
bedni, s čím som spokojný. Je to pre mňa zatiaľ najlepšie rozbehnutá sezóna v mojej kariére,“ 
netajil spokojnosť Ivan Bezák, pre ktorého to bola druhá bronzová priečka v prebiehajúcej sezóne, keď 
na konte má aj tri prvenstvá. V doterajšom priebehu je najúspešnejším pretekárom seriálu Svetového 
pohára, keď vedie 194-členné štartové pole. mp

Ďalšie triumfy Adamika s Korytárom
Šesťdielny seriál Slovenského autokrosového 
pohára pokračoval tretím podujatím, ktoré sa 
za horúceho počasia konalo v Lučenci. K dvad-
siatim siedmim pretekárom sa pridala aj de-
siatka jazdcov, ktorých čakalo druhé kolo Re-
gionálne autokrosového pohára. V triede H2 
nad 1600 ccm sa postavil na štartovací rošt len 
15-ročný Slavomír Korytár zo Šimonovian jaz-
diaci na VW Golf 3, ktorý skončil štvrtý. Najpo-
četnejšie obsadenie v SAP ponúkla trieda D5 
plechových automobilov s pohonom jednej 
nápravy a obsahom do 2000 ccm. Suverénne 
si v nej viedol skúsený Stanislav Korytár zo Ši-
monovian, ktorý so svojím VW Polo vyhral bez 
jediného zaváhania všetky tri rozjazdy a rovna-
ko po tretí raz triumfoval aj vo finále. Na konto 
si pripísal plný počet bodov a upevnil si pozí-
ciu vedúceho jazdca SAP v tejto triede. „S vý-
sledkom som, samozrejme, spokojný. Ško-
da len, že sme vo finále dojazdili do cieľa 
len dvaja, celkove chýbala trochu väčšia 
konkurencia. Mal som problémy s prevo-
dovkou, keďže mi chýbala jednotka. Pred 
pretekmi sme ju mali rozobratú, no strati-
lo sa nám z nej jedno koleso. Pri štarte som 
sa musel rozbiehať z dvojky, ale keď sa auto 

rozbehlo, išlo už dobre,“ prezradil víťaz trie-
dy D5 Stanislav Korytár. Na druhom mieste 
dojazdil do cieľa Trebišovčan Dušan Králik na 
Renaulte Megane, kým tretí skončil Jozef Ho-
lík z Nitry na Forde Puma. V tejto triede štarto-
vali aj Michal Vačko z Malých Uheriec na Opli 
Corsa, ktorý doplatil na prašnosť a preteky sa 
pre neho skončili už po prvej rozjazde. Parti-
zánčan Róbert Vačko zas nedojazdil pre tech-

nické problémy na Opli Kadet. V triede D5 ple-
chových automobilov s pohonom oboch ná-
prav s obsahom nad 2000 ccm štartoval Bra-
nislav Adamik z Partizánskeho na Mitsubishi 
EVO Vl. Po rozjazdách figuroval na druhom 
mieste, ale vo finále si všetko vynahradil, keď 
systémom štart – cieľ túto triedu vyhral pred 
Michalom Tóthom z Paty na Škode Fábia a Ži-
linčanom Milanom Blanárom na Mazde 323. 

„S konečným výsledkom som spokojný, 
mrzí ma ale umiestnenie v rozjazdách. 
Mohol som si do celkového umiestnenia 
pripočítať o jeden bod viac a stiahnuť tak 
stratu na Michala Tótha. Tú som pre poru-
chu auta nabral vo Veľkých Uherciach, kde 
som nedokončil preteky,“ nechal sa počuť 
druhý jazdec priebežného poradia plecho-
vých štvorkoliek Branislav Adamik. V triede 
D6 junior sa štartovali Andrej Turanský z Par-
tizánskeho na Honde Civic a Kristián Šuhajda 
z Veľkých Uheriec na VW Polo. Lepšie sa darilo 
Šuhajdovi, ktorý skončil vo finále druhý prá-
ve pred Turanským. Ten nadviazal na pred-
chádzajúce úspechy, keď predtým zvíťazil v 
seriáli Autokros grande Slovakia v Oslanoch 
a druhý dojazdil v Karpatskom autokroso-
vom pohári v Očkove. Juniorskú kategóriu v 
Lučenci vyhral Richard Tóth z Banskej Štiav-
nice na Škode Felícia. V divízii D6 štartoval 
len jeden zástupca okresu Partizánske a tým 
bol Kevin Šuriansky zo Šimonovian na Hon-
de CRX, ktorý skončil šiesty. Najbližšie kolo 
Slovenského autokrosového pohára je na 
programe 29 - 30. augusta v Sečovciach.
   (mp, ma)

Michalička si zopakoval majstrovský double 
V poslednú júnovú sobotu sa Rusovce stali hlavným mestom 
pretláčania na Slovensku. O tituly tu bojovali najlepší slovenskí 
pretláčači na v poradí 23. majstrovstvách Slovenska v armwrest-
lingu. Takmer celá slovenská špička sa postarala o skvelý športo-
vý zážitok, ktorý mohla po prvý raz sledovať v priamom prenose 
z  republikového šampionátu aj široká športová verejnosť. Za stol-
mi sa bojovalo o šestnásť sád medailí, ktoré si rozdelili zástupco-
via až šestnástich klubov. Najviac medailí získali, ako už tradične 
v posledných rokoch, pretláčači AWK Senec (8) a AWK Prešov (7). 
Rozdiel bol len v ich kvalite, kým Senčania získali až štyri slovenské 
tituly, Prešovčania v tomto roku iba jeden. Len trom účastníkom sa 
podarilo na majstrovstvách Slovenska získať víťazný double. Dva 
tituly si v najľahšej ženskej váhe do 60 kg zaknihovala Andrea Kuš-
nieriková z AŠK Orava, medzi mužmi do 95 kg sa zas o rovnaký 
husársky kúsok postaral Radoslav Dobrovič z AWK Banská Štiavni-
ca. Najúspešnejšiu trojicu posledného šampionátu uzavrel v naj-
ťažšej mužskej váhe nad 95 kg Juraj Michalička (na foto) z Báno-
viec nad Bebravou, ktorý súťaží pod klubovou hlavičkou AWK Zvo-

len. V pretláčaní ľavou rukou Michalička zvíťazil pred druhým Jura-
jom Chudým z AWK Trnava a tretím Samuelom Hlúbikom z rovna-
kého klubu, v pravačke patrila druhá priečka Jurajovi Chudému, 
kým bronz získal Richard Pápay z AWK Červeník. Pre Michaličku je 
to druhý majstrovský double v kariére, keď obe zlaté ruky mal na 
majstrovstvách Slovenska aj v roku 2013. Na prvom slovenskom 
šampionáte štartoval Juraj Michalička v roku 2005, kedy získal 
striebro v pravačke. Odvtedy si pripísal na konto už pätnásť me-
dailí. Medailovo sa na republikových majstrovstvách nepresadil 
len v roku 2006, kedy skončil piaty v ľavačke a siedmy v pravačke. 
Vo svojej vitríne však už má sedem zlatých, päť strieborných a tri 
bronzové medaily. Vďaka pravej ruke stál síce na stupňoch víťazov 
celkom osemkrát, no s ľavačkou získal päť titulov, raz skončil druhý 
a raz tretí. V predchádzajúcom roku zverenec trénera Imricha Šve-
ca nútene prerušil svoju zlatú hegemóniu v ľavačke na slovenskej 
armwrestlingovej scéne, ktorú držal od roku 2011, keď v poradí 22. 
slovenský šampionát vynechal kvôli zraneniu chrbta. V aktuálnej 
sezóne sa však vrátil na trón a v oboch rukách. mp

Ceny výhercom Šťastnej sedmičky odovzdané!
Odovzdaním cien výhercom sa definitívne uzavrelo dvadsiate tretie pokračovanie našej-vašej súťaže Šťastná sedmička. Tipujúci znovu súťažili o sedem atraktívnych fi-
nančných cien v celkovej hodnote 500 €! Spomedzi 176 tipujúcich sa po pätnástich tipovacích kolách zrodila nasledovná sedmička šťastných výhercov:

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo Poľ-
nohospodárske družstvo podielnikov PDP Veľké 
Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, pekárenska 
činnosť, výroba strojov a zariadení pre všeobec-
né účely, výroba obrábacích strojov, spracovanie 
poľnohospodárskych produktov, www.pdpvu.
sk) – získal: Ján Gieci z Bánoviec nad Bebravou, 
ktorý nahral rekordných 90 bodov.
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma STAVI-
VÁ Mališka, kompletný stavebný materiál, fasád-
ne štúdio a moderné kúpeľňové štúdio, Šimo-
novianska 1763/102, 958 03 Partizánske, mob. 
č.: 0905 841 840, 0901 776 858, 0905 426 503, 
www.maliska.sk) – získal: Dušan Priecel z Parti-
zánskeho – 84 bodov.
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predajňa 
KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, železiar-
stvo, spojovací materiál, Šimonovianska 34/90, 
958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44 99, www.ko-
vomax.sk) – získala: Martina Gahérová zo Ska-
čian – 81 bodov.

4. ŠEK V HODNOTE 
55  € (venovala firma 
Ladický, s.r.o., Uherec-
ká cesta 347/2A, 958 
03 Malé Uherce, mob. 
č.: 0903 130 531, www.
ladicky.sk) – získal: Sta-
nislav Kluka z Brodzian 
– 81 bodov.
5. ŠEK V HODNOTE 
50  € (venoval Pneuser-
vis MIKONA, Nemoc-
ničná 1569, Partizán-
ske – futbalový štadión 

ŠK Slovan Šimonovany, mob.č.: 0905 329 116, 
www.mikona.sk) – získal: Miloš Badinský z 
Partizánskeho – 81 bodov.
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo obchod-
né centrum BAJZÍK, s.r.o. – všetko pre domác-
nosť, Nitrianska ulica 1640/110 958 01 Parti-
zánske, www.bajzik.sk, 038/749 22 66, 749 36 
66, 749 91 92) – získal: Peter Peťovský z Báno-
viec nad Bebravou – 78 bodov.
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Detský ob-
chod FEŠI na Malinovského ulici (v Modrá-
ku oproti obchodu CENT) na sídlisku Šípok v 
Partizánskom, mob. č. 0949 605 458) – získal: 
Július Longauer z Partizánskeho – 78 bodov.

Z FUTBALOVÝCH TURNAJOV
 MALÉ KRŠTEŇANY – 13. ročník futba-
lového turnaja seniorov O pohár staros-
tu obce. Konečné poradie: 1. Slovan Veľké 
Kršteňany, 2. TJ Pažiť, 3. OFK Malé Kršteňa-
ny, 4. ŠK Malé Uherce. Najlepší brankár tur-
naja: Tomáš Riziky (Veľké Kršteňany), naj-
lepší hráč: Tomáš Rybanský (Pažiť) a najlep-
ší strelec: Dominik Rolinec (Malé Kršteňa-
ny) – 7 gólov. Pred 150 divákmi rozhodo-
vali Peter Omelka, Jozef Sliepka st. a Milan 
Mokran.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Malé Kršteňa-
ny – Pažiť 3:3 (2:3) – 1:3 na 11 m kopy, D. 
Rolinec 2, I. Jakubík – T. Rybanský 2, M. Ma-
ťašeje. Malé Uherce – Veľké Kršteňany 0:1 
(0:1), J. Chymo. O 3. MIESTO: Malé Kršteňa-
ny – Malé Uherce 10:1 (4:0), D. Rolinec 5, 
P. Okenka, M. Chuťka, S. Adamík, J. Johann, 
L. Ondriš – M. Turček. FINÁLE: Pažiť – Veľké 
Kršteňany 2:4 (1:1), O. Školka 2 – Š. Jakubík 
2, J. Zvalo, J. Straka. mk

 BISKUPICE – 15. ročník futbalového tur-
naja mužov O pohár primátora Bánoviec 
nad Bebravou. Konečné poradie: 1. Slovan 
Bratislava, 2. Spartak Bánovce nad Bebra-
vou, 3. Sokol Biskupice, 4. Tatran Uhrovec. 
Najlepší brankár turnaja: Martin Grman (Bá-
novce n/B.), najlepší hráč: Lukáš Gašparovič 
(Slovan Bratislava) a najlepší strelec: Lukáš 
Vavro (Biskupice) – 4 góly. Pred 400 divák-
mi rozhodovali Dalibor Adamkovič, Miloš 
Valach a Marián Šugra. Výsledok exhibičné-

ho zápasu: Biskupice /žiaci/ – Biskupice /do-
rast/ 0:2 (0:0), D. Smolka, L. Grunta.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Biskupice – Bá-
novce n/B. 1:1 (0:0) – 1:4 na 11 m kopy, L. 
Vavro – M. Borcha. Uhrovec – Slovan Brati-
slava 1:2 (0:1), A. Masarovič – T. Záhumen-
ský, L. Gašparovič. O 3. MIESTO: Biskupice 
– Uhrovec 7:2 (2:1), L. Vavro 3, R. Gabriška 
2, O. Škorec, Marek Igaz – Ľ. Čabrák, Marián 
Stuparič. FINÁLE: Bánovce n/B. – Slovan 
Bratislava 0:5 (0:2), Andrejco 2, S. Tichý, Re-
sek, Valasile.         mj

 VEĽKÉ UHERCE – 68. ročník futbalového 
turnaja mužov O pohár SNP. Konečné pora-
die: 1. TJ Nový Život Veľké Uherce, 2. FK Tem-
po Partizánske, 3. FK Veľké Bielice a 4. FK TJ 
Skačany, ktorý na poslednú chvíľu nahradil 
OŠK Veľký Klíž. Najlepší brankár turnaja: Lu-
boš Znášik (Veľké Uherce) a najlepší strelec: 
Jozef Šorec (Veľké Uherce) – 3 góly. Pred 600 
divákmi rozhodovali Zuzana Valentová, Igor 
Valent, Miroslava Obertová a Robert Šandrik.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Veľké Uherce – 
Veľké Bielice 3:0 (3:0), J. Šorec, R. Kováč, P. 
Vančo. Tempo Partizánske – Skačany 4:2 
(3:1), M. Pinďura 2, P. Křapka, S. Slivka – Ma-
túš Ďuriš, B. Krajčo. O 3. MIESTO: Veľké Bie-
lice – Skačany 2:1 (1:0), J. Minárik, Mar-
tin Vaňo (11 m) – J. Stručka. FINÁLE: Veľké 
Uherce – Partizánske 3:2 (2:1), J. Šorec 2, 
M. Cíger – J. Kompas, T. Obert. ap

FUTBAL 11.7. od 13. h: 13. ročník turnaja mu-
žov – Memoriálu Ivana Ďuriša a O putovný po-
hár starostu obce Skačany. Účastníci: Tatran 
Hradište, Slovan Veľké Kršteňany, FK Veľké Bie-
lice a TJ Skačany.
11.7. od 13. h: 11. ročník turnaja mužov O po-
hár starostky obce Klátova Nová Ves. Účastní-

ci: OFK Bošany, TJ Žabokreky nad Nitrou, OFK 
Práznovce a OFK Klátova Nová Ves.
12.7. od 13. h: 24. ročník turnaja mužov O po-
hár starostu obce Veľký Klíž. Účastníci: OŠK Veľ-
ký Klíž, TJ Rajčany, Družstevník Kolačno a Slovan 
Malé Bielice.

KAM ZA ŠPORTOM

Z hlavnej výhry 23. ročníka tipovacej súťaže šťastná sedmička – fi-
načnej ceny vo výške 165 € – sa tešil Ján Gieci (na foto vľavo) z Bá-
noviec nad Bebravou, pre ktorého je to už tretie víťazstvo v histórii 
súťaže. Symbolický šek odovzdal víťazovi Jaroslav Javůrek, predse-
da predstavenstva PDP Veľké Uherce, ktoré je generálnym sponzo-
rom Šťastnej sedmičky. 

Na foto zľava Marek Urban, Jozef Jaššo, Milan Mitaš, Janka 
Kajanová a Jozef Holobradý

Šimon Rus Foto: Marián Vejčík

Biskupická jedenástka
Na futbalovom štadióne TJ Sokol Biskupice sa v sobotu 25. júla uskutoční jubilejný 15. ročník súťaže v 
kopoch zo značky pokutového kopu – Biskupická jedenástka. Atraktívne jedenástkové podujatie po-
núka opäť tri súťažné kategórie. Víťaz najmladšej – detí do 12 rokov – sa domov odvezie na horskom 
bicykli. Prvenstvo v spoločnej kategórii detí do 15 rokov a žien bude ocenené tabletom a najlepší exe-
kútor jedenástiek v hlavnej mužskej kategórii si prilepší o finančnú hotovosť 400 €. Registrácia súťažia-
cich bude prebiehať od 12. h, samotná súťaž odštartuje o 14. h.. mp
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Postupová vlna
V súťažnej sezóne 1988/1989 si druholigo-
ví dorastenci Iskry Partizánske pod taktov-
kou trénera Tibora Kopečného vybojovali 
postup do I. slovenskej dorasteneckej ligy. 
Svoj postup medzi slovenskú elitu spečati-
li na domácom trávniku víťazstvom 6:3 nad 
SH Senica. Za Iskru v poslednom stretnutí 
trikrát skóroval Vavro, dva razy Repa a raz 
napol sieť Greguška. Iskra nastúpila v zosta-
ve: J. Bulák (Ľ. Bohunský) – P. Zima, J. Drábek, 
Ľ. Blaho, P. Sprušanský, P. Mozola (Furek), R. 
Greguška, R. Železník, S. Záhradný – G. 
Vavro, Maroš Repa. Úspešnú sezónu zavŕšili 
aj mladší dorastenci Iskry. Tí sa pod vedením 
trénera Tibora Szaba staršieho stali po prvý 
raz majstrom Západoslovenského kraja. Vo 
finálovom stretnutí, ktoré sa hralo 16. júna 
na štadióne TJ Stavbár Pezinok, zdolali Hut-
ník Sereď v pomere 3:2. O góly Iskry sa po-
starali Róbert Železník, Peter Záhradný a 
Vladimír Karásek. 

V súťažnej sezóne 1989/1990 ligoví doras-
tenci Iskry skončili počas svojej premiéry v 
najvyššej slovenskej súťaži ôsmi. V tom is-
tom súťažnom ročníku sa z postupu tešili 
muži Iskry. Kvalitou nabitý tím, vedený tré-
nerom Júliusom Čikasom, postúpil do II. slo-
venskej národnej ligy. Partizánčania sa víťa-
zom Majstrovstiev Západoslovenského kraja 
stali s osembodovým náskokom pred dru-
hou Nitrou. 

Trnava na štíte Tempa
V sezóne 1991/1992 sa mužom Partizánske-
ho pod novým klubovým názvom FK Tempo 
v SNL darilo, keď skončili na bronzovej prieč-
ke. Po skončení súťaže sa hral Slovenský po-
hár. V prvom kole bola súperom Tempa Jel-
šava. Odpor kládla iba v prvom polčase, v 
druhom dominovalo Tempo, ktoré zvíťazilo 
4:2. Jokel zaznamenal 2 góly, Mikula a Gre-
guška po 1. Zostava Tempa: Ľ. Bohunský st. 
(T. Szabo ml.), Ján Mlatec, M. Janega, Peter 
Latečka, E. Blaho, M. Kočan (R. Greguška), 
M. Mikula, R. Jokel, J. Baláška, R. Szabo, Go-
lis. V druhom kole bol súperom Tempa Pú-
chov. V II. SNL skončil na druhom mieste, o 
jednu priečku lepšie ako Tempo. V majstrov-
skom zápase v Partizánskom však podľahol 

0:2. Oba góly zaznamenal Jokel. V poháro-
vom zápase nedalo v prvom polčase gól ani 
jedno mužstvo. Druhý polčas patril Tempu. 
Súpera načal Baláška hlavou, Janega trafil z 
penalty a skóre na 3:0 uzavrel bombou Gre-
guška. V 3. kole Slovenského pohára v Par-
tizánskom hrala Trnava. Prvoligisti viedli do 
polčasu 1:0. V druhom polčase bol Jokel na 
ihrisku iba päť minút a strelil vyrovnávajú-
ci gól. Po ňom Kočan vymietol pavučiny v 
hornom rohu trnavskej brány a Tempo vied-
lo. Trnava vyrovnala na 2:2. Po zápase prišli 
na rad pokutové kopy. Tempo bolo úspeš-
nejšie, vyhralo 6:5 a prebojovalo sa medzi 
osem najlepších pohárových jedenástok. O 
úspech sa zaslúžili hráči: Bohunský, Mlatec, 
Trepáč, Janega, Vavro, Kočan, Greguška, Mi-
kula, Blaho, Baláška, R. Szabo (Jokel). V boji o 
postup do semifinále bola súperom Tempa 
Dunajská Streda. Hralo sa vo všedný deň, no 
zápas sledovalo 3200 divákov. Zápasu veno-
vala mimoriadnu pozornosť tlač a aj televí-

zia. Na tribúne sedelo sedem športových no-
vinárov. V denníku Šport sa okrem referátu 
zo zápasu objavil aj portrét Augustína Vavra. 
Slovenská televízia dávala zo stretnutia naj-
zaujímavejšie momenty, predstavila aj tré-
nera Júliusa Čikasa. Dunajská Streda vyhrala 
5:0 po polčase 1:0. 

Zostupy a pády  
za posledných dvadsať rokov 
V sezóne 1997/1998 zostúpili futbalisti FK 
Tempo Partizánske do IV. ligy. Pre futbal v 
Partizánskom nastalo ťažké obdobie. Nedo-
statok financií, neustála turbulencia hráčov, 
trénerov a prezidentov klubu sa podpísali 
pod márnu snahu o návrat do treťoligových 
vôd. Kvalitný káder malo Tempo k dispozí-
cii v sezóne 1999/2000, no bola z toho „len“ 
bronzová priečka so ziskom 55 bodov za ví-
ťaznými Dolnými Vestenicami (70 b) a dru-
hou Domanižou (57 b). Sínusoida výkonov 
a umiestnení nabrala správny smer až v se-
zóne 2005/2006, kedy sa FK Tempo Partizán-
ske dočkalo návratu do III. ligy. Zverenci tré-
nera Júliusa Čikasa, ktorý po 16. kole vystrie-
dal trénerské duo Tibora Szaba st. – Jozefa 
Chrena, postúpili z tretej priečky, keď majs-
trom IV. ligy Severozápad sa stali Moravany a 

druhá skončila rezerva Dubnice nad Váhom. 
Dres FK Tempo počas postupovej sezóny ob-
liekli brankári Tibor Szabo ml., Štefan Holička 
ml., Július Bulák a hráči Mário Masár (vsietil 
12 gólov), Marián Stuparič (9), Radoslav Tru-
bianský (6), Anton Kaplán ml. (9), Jozef Kom-
pas (1), Jaroslav Norocký ml., Michal Desat 
(4), Michal Hulla (7), Jozef Kundala (2), Šte-
fan Briatka (2), Roman Zvarič (1), Peter Křap-
ka (8), Juraj Šimončič (1), Martin Mikula (4), 
Ľubomír Macega ml., Patrik Šoš, Peter Desat, 
Juraj Chrenko (2), Juraj Gašparík, Peter Du-
chovič (1) a Pavel Chrenko (1). Realizačný tím 
tvorili aj vedúci družstva Samuel Sipiczki, le-
kár Rudolf Podmaník a masér Milan Baštrnák 
st.. Tréner Július Čikas sa opäť ukázal ako veľ-
ký stratég. Po postupovej sezóne 2006/2007 
prichádza do Partizánskeho Bošanec Rasti-
slav Kostka, ktorý okúsil najvyššie súťaže  v 
Spartaku Trnava, v Artmedii Petržalka i v 1. 
FC Slovácko.
Tempo sa zohrialo v tretej lige len dve sezó-
ny a v ročníku 2007/2008 znovu zostúpilo do 
IV. ligy Severozápad. V reorganizačnom roč-
níku 2013/2014 si Partizánčania pod vede-
ním trénera Štefana Slivku, ktorý po 12. kole 
vystriedal Martina Slováka, vybojovali účasť 
v IV. lige Severozápad, ktorá je v hierarchii 
slovenských súťaží štvrtou najvyššou ligou. 

Dres Tempa obliekali brankári Ľuboš Bohun-
ský ml., Miroslav Zdychavský ml. a hráči Ju-
raj Šimončič, Peter Křapka, Sergej Sedláček, 
Tomáš Bohuš, Michal Poluch, Andrej Nižňan-
ský, Ľubomír Macega ml., Daniel Buričan, Lu-
káš Halaška, Roman Greguška, Andrej Škar-
ka, Martin Petreje, Sebastián Slivka, Norbert 
Priecel, Maroš Kučerka, Patrik Beňuška, On-
drej Školka, Jozef Kompas, Tomáš Jambor, 
Pavol Kollár, Adrián Vavro, Jaroslav Noroc-
ký ml. a Jozef Bóka ml.. Realizačný tím tvo-
rili aj vedúci družstva Jozef Bóka st. a lekár 
Richard Ďuriš.

Navždy odišiel Pán tréner...
Futbalový život 
prináša so se-
bou aj smutné 
chvíle. V stredu 
3. júla 2013 vo 
večerných hodi-
nách zasiahla 
futbal v Parti-
zánskom smut-
ná správa. Po 
ťažkej chorobe 
vo veku 62 ro-

kov naposledy vydýchol futbalový tréner Jozef 
Herel. Narodil sa 22. októbra 1951 v českom 
meste Planá, väčšinu svojho života však prežil 
v Partizánskom. S futbalom začínal v Žabokre-
koch nad Nitrou, kde ho objavil tréner Jozef 
Parilla. Sedemnásť futbalových rokov však za-
svätil jedinému klubu, Iskre Partizánske. Bol ta-
lent, v úlohe tvorcu s milimetrovou prihrávkou 
vynikal už v prvoligovom doraste Iskry. Počas 
štúdia na vysokej škole, kde vyštudoval teles-
nú výchovu a zemepis, štartoval s reprezentá-
ciou akademikov na dvoch majstrovstvách Eu-
rópy. V roku 1972 vo Francúzsku a o dva roky 
neskôr v Rumunsku, odkiaľ si priniesol medailu 
bronzového lesku. Na jeseň roku 1987 sa kapi-
tán Iskry za dlhého potlesku divákov lúčil s ak-
tívnou činnosťou. Zelenému trávniku však 
adieu nepovedal. Presedlal na trénerskú drá-
hu. Viac razy bol trénerom, či už mládežníc-
kym, alebo pri družstve mužov v FK Tempo 
Partizánske, kde pôsobil aj vo funkcii tajomní-
ka klubu. Tím seniorov viedol aj v Chynora-
noch i v Bánovciach nad Bebravou. Očaril ho 
však predovšetkým ázijský kontinent, na kto-
rom počas svojich trénerských pôsobení zane-
chal vykonanou prácou vždy dobrý dojem. V 
tamojšom futbalovom zväze sa meno Jozefa 
Herela stalo rešpektovaným, a preto sa do Ázie 

viac razy vrátil. Prvou jeho zahraničnou štáciou 
bola Malajzia, kde pôsobil v rokoch 1992 až 
1995. O štyri roky neskôr trénoval na Maledi-
vách. Jeden z jeho trénerských vrcholov prišiel 
v rokoch 2001-2002, kedy z pozície hlavného 
trénera viedol národný tím Pakistanu. Kroky 
Jozefa Herela viedli aj do Vietnamu (2004-
2005), následne opäť do Malajzie (2005-2007) 
a o rok neskôr trénoval v Singapure. Poslednou 
jeho trénerskou zastávkou bol klub Ayeyawa-
dy United FC, kde pôsobil do roku 2012 a rok 
predtým sa s ním stal vicemajstrom v Mjan-
marskej národnej futbalovej lige.

Derniéra Romana Gregušku
Na konci sezóny 2013/2014 sa s dresom FK 
Tempo rozlúčila ikona klubu Roman Greguš-
ka. „Je najvyšší čas, tak, ako som raz za-
čal, tak musím aj skončiť. Mal som v úmys-
le skončiť už pred polrokom, no ešte sme 
sa s trénerom a funkcionármi dohodli, že 
pomôžem družstvu v reorganizačnom 
ročníku,“ vyznal sa vtedy 43-ročný Roman 
Greguška. Do kolotoča veľkého futbalu na-
stúpil tento technicky vyspelý stredopoliar 
v júli 1993, kedy obliekol dres Interu Bratisla-
va. V klube žltočiernych zotrval do decembra 
1995. Najvyššiu slovenskú súťaž hral aj v DAC 
Dunajská Streda (január/1996 – jún/2001), 
v MFK Dubnica nad Váhom (júl/2001 – jún 
/2004) a vo ViOn Zlaté Moravce (júl/2004 – 
jún/2008), kde bol poctený aj kapitánskou 
páskou. V rokoch 2009 a 2010 hral III. ligu za 
susedný Spartak Bánovce nad Bebravou, aby 
po sedemnástich rokoch znovu obliekol dres 
rodného Partizánskeho. V FK Tempo si vyskú-
šal aj pozíciu hrajúceho trénera mužov, v sú-
časnosti odovzdáva svoje skúsenosti z pozí-
cie trénera treťoligovým starším dorasten-
com Partizánskeho. Medzi Romanove naj-
väčšie úspechy patrí víťazstvo v Slovenskom 
pohári s bratislavským Interom v roku 1995 
a rovnako s ViOn Zlaté Moravce (2007). V 
oboch kluboch následne okúsil aj atmosféru 
pohárovej Európy. S Interom v stretnutiach 
Pohára víťazov Pohárov, s FC ViOn zas v Pohá-
ri UEFA. V súťažnej sezóne 1993/1994 sa s In-
terom tešil aj z titulu vicemajstra Slovenska. 

Mládež alfou a omegou
Súčasné vedenie FK Tempo nastolilo filo-
zofiu práce predovšetkým s domácimi od-
chovancami. Funkcionári a tréneri preto vi-
dia budúcnosť vo výchove mládeže, ktorá 
je pre klub alfou a omegou. V tomto smere 
klub spolupracuje so ZŠ na Veľkej okružnej 
v Partizánskom, ktorá v roku 1997 vytvorila 
Školské športové stredisko so zameraním na 
futbal. Na konci súťažnej sezóny 2012/2013 
sa Mestský futbalový štadión Karola Jokla 
v Partizánskom odel do slávnostnej atmo-
sféry. Približne dvestočlenné divácke publi-

kum tlieskalo žiackym družstvám domáce-
ho FK Tempo pri postupe do II. ligy, kde ich 
predchodcovia naposledy účinkovali v sezó-
ne 2006/2007. O posledný postup sa pričinili 
starší žiaci, ktorí sa stali suverénnym víťazom 
III. ligy Sever, keď pod vedením trénera Ser-
geja Sedláčka ani raz neokúsili trpkosť pre-
hry. Svojich starších klubových spoluhráčov 
napodobili aj mladší žiaci. Zverenci tréner-
skej dvojice Pavla Kermieta – Ľubomíra Ma-
cegu sa rovnako bez prehry stali víťazom III. 
ligy. Hráčov a realizačné tímy oboch celkov 
slávnostne dekorovali zlatými medailami pri-
mátor Partizánskeho Jozef Božik, prezident 
FK Tempo Ján Dubina, niekdajší mládežnícki 
tréneri Alexander Bezák st. a Dušan Adámi a 
taktiež predseda Disciplinárnej komisie ZsFZ 
a SFZ Miroslav Vlk. Ten dlhé roky robil tajom-
níka v Partizánskom.  
Zložité obdobie prežilo družstvo dorasten-
cov FK Tempo. Sínusoidu pádov a vzostupov 
odštartovala sezóna 2009/2010, kedy sa do-
rastenci porúčali z III. ligy. Kríza však pokra-
čovala a  v ročníku 2011/2012 sa prepadli až 
do V. ligy. Po zložitých časoch konsolidácie 
kádra hneď v nasledujúcej sezóne postúpili 
späť do IV. ligy Severozápad a v uplynulom 
ročníku 2013/2014 zavŕšili svoju snahu. Pod 
vedením trénera Romana Gregušku, ktorý 
prebral žezlo po Tomášovi Obertovi, sa po 
štyroch rokoch vrátili medzi treťoligistov. Dô-
ležitou persónou na poste vedúceho družs-
tva je Jozef Jakubík, pre ktorého sú dorasten-
ci srdcovou záležitosťou. Starší dorastenci si 
najmä v jesennej časti aktuálneho ročníka 
počínali nad očakávania, keď v polčase sú-
ťaže figurovali na bronzovej priečke a boli 
horúcimi adeptmi na postup do druholigo-
vých vôd, ktoré by Partizánskemu pristali. 
Dres FK Tempo obliekali brankári T. Blaho, M. 
Molcsan, D. Vlk a hráči T. Úradníček, L. Ivan-
ka, D. Križan, B. Nový,  A. Dobiaš, M. Pastírik, E. 
Blaho, R. Kúdela, R. Dunka, J. Crho, D. Šakový, 
A. Suchý, M. Prokop, M. Repa, T. Igaz, R. Gális 
a A. Beláň. Traja hráči z kádra dorastu – Ernest 
Blaho ml., Martin Repa a Matúš Pastírik – už 
dostali priestor aj v majstrovských stretnu-
tiach mužov v IV. lige.  

Súčasnosť v FK Tempo
V rokoch 1956 – 1975 zastával funkciu tajom-
níka futbalového oddielu Stanislav Hulla 
starší. V role tajomníka a na predsedníckom 
poste sa vystriedali aj Malinka, Rudolf Be-
ňuška, Kamiač, Rudolf Streicher, Jozef Bačo, 
František Sprušanský, Pavol Kaman, Karol 
Adamik, Július Michnik, Pavlis, Jaroslav Sze-
gény, Dušan Adámi, Miroslav Vlk, Jozef He-
rel, Ivan Kráľ st., Štefan Holička st., Štefan 
Slivka, Dušan Úradníček, Štefan Hodoško 
st. a Ján Ďureje. V súčasnosti v čele FK Tem-
po Partizánske stojí od mimoriadnej člen-
skej schôdze, ktorá sa konala 11. februára 
2013, 56-ročný podnikateľ Ján Dubina. Vo 
výbore ďalej pracujú: Vladimír Karásek, Jo-
zef Jakubík, Maroš Mulina, Samuel Sipiczki, 
Anton Zima a tajomník klubu Štefan Slivka, 
ktorý je zároveň aj trénerom prvého tímu 
mužov. FK Tempo mal v sezóne 2014/2015 
v dlhodobých súťažiach zaradených desať 
družstiev. Muži hrali v IV. lige Severozápad, 
starší a mladší dorastenci bojovali o body 
v III. lige, mladší a starší žiaci hrali v II. lige, 
žiaci 5., 4. a 3. ročníka nastupovali v Maj-
strovstvách kraja, B-družstvo mužov zápo-
lilo v II. triede Majstrovstiev okresu a „béč-
ko“ žiakov si meralo sily v III. triede okresnej 
súťaže. A na svoje prvé majstrovské zápasy 
sa pripravuje družstvo predprípravky, zlo-
žené zo žiakov prvého a druhého ročníka 
základných škôl.

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 (Posledná 3. časť)

Družstvo mužov Iskry Partizánske postupujúce v sezóne 1989/1990 do II. slovenskej národnej ligy. Horný rad zľava: Ján Valuch, Juraj 
Belica, Ladislav Káčer, Milan Janega, Ľubomír Blaho, Ernest Blaho, stredný rad zľava: Štefan Potúček, Štefan Varga, Jozef Baláška, Jo-
zef Pilát, Štefan Slivka, Vladimír Tkáč, Štefan Hodas, Ľubomír Baťa, dolný rad zľava: Milan Gábriš (vedúci družstva), Miroslav Vlk (tajom-
ník klubu), Ivan Horniš, Juraj Bátora, Július Čikas (tréner), Ján Mlatec, Rudolf Podmaník (lekár družstva) a Ján Stanko (asistent trénera).

Družstvo mužov FK Tempo, ktoré si v sezóne 2005/2006 vybojovalo postup do III. ligy. Horný rad zľava: Rudolf Podmaník (lekár družs-
tva), Július Čikas (tréner), Radoslav Trubianský, Anton Kaplán, Jozef Kompas, Jaroslav Norocký, Michal Desat, Michal Hulla, Jozef Kunda-
la, Štefan Briatka, Samuel Sipiczki (vedúci družstva), Milan Baštrnák (masér), dolný rad zľava: Roman Zvarič, Peter Křapka, Juraj Šimon-
čič, Martin Mikula, Ľubomír Macega, Patrik Šoš a Marián Stuparič, vpredu sediaci Tibor Szabo a Štefan Holička

Družstvo starších žiakov FK Tempo Partizánske, ktoré si v súťažnej sezóne 2012/2013 vybojovalo postup do II. ligy – horný rad zľava: 
Ján Ďureje st. (vedúci družstva), Tibor Igaz, Adam Beláň, Daniel Šakový, Vladimír Tkáč, Martin Januška, Dávid Križan, Tomáš Úradníček, 
Roman Gális, Matúš Král, Nikolas Žiak, Sergej Sedláček (tréner), Ivan Grman (vedúci družstva), dolný rad zľava: Roman Dragula, Tomáš 
Fruňo, Denis Ďuriš, Ján Ďureje ml., Lukáš Hatala, Sebastián Greguška, Andrej Grman, Marek Košík, Matúš Opavský a Vladimír Vavro. Na 
fotografii chýbajú Adam Valjent a Tomáš Blaho.
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Aneta Bencelová má za sebou ďalšiu majstrovskú sezónu
Basketbalistka Aneta Bencelová z Malých 
Uheriec má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu. 
So svojím tímom starších žiačok BKM junior 
UKF Nitra obhájila titul majstra Slovenska a 
s nitrianskymi kadetkami získala slovenský 
bronz. V základnej časti ligy starších žiačok 
obsadili Nitranky druhú priečku s jednobodo-
vou stratou na  Young Angels 2000 Košice a 
oba tímy boli právom považované za najväč-
ších favoritov na celkové prvenstvo. Závereč-
ný turnaj štyroch o majstra Slovenska sa hral 
v košickej Infinity aréne. Nitranky po úvod-
nom víťazstve 83:41 nad ŠKP Banská Bystrica 
zdolali v ďalšom stretnutí vďaka disciplínova-
nej hre aj svojho najväčšieho rivala – domá-
ce anjelky po dramatickom závere 61:56, keď 
najlepšou strelkyňou BKM junior bola so 17 
bodmi Aneta Bencelová. A po víťazstve 74:47 
nad Lokomotívou Sereď sa hráčky tímu spod 
Zobora, vedené trénerom Vladimírom Podo-
bom, mohli tešiť z obhajoby triumfu. „Do se-
zóny sme vstupovali s tým, že z Košíc ne-
chceme odísť bez medaily. Vedeli sme, že 
nás čaká jedna z najťažších sezón za po-
sledné tri roky, pretože sme boli považo-
vané za favoritky finálového turnaja. Prá-
ve duel medzi nami a Košicami bol rozho-
dujúcim v boji o titul. Porazili sme takmer 
neporaziteľného súpera Young Angels na 
jeho pôde a stali sme sa majsterkami Slo-
venska! Bol to úžasný pocit," neskrývala ra-
dosť odchovankyňa BK Iskra Partizánske Ane-
ta Bencelová, ktorá opäť patrila ku kľúčovým 
hráčkam Nitry. Vydarenú sezónu vyšperko-
vala aj poprednými priečkami v sledovaných 
štatistikách. S oddielovou spoluhráčkou Ale-
xandrou Hudákovou sa stali s 501 bodmi naj-
lepšími strelkyňami súťažnej sezóny starších 
žiačok, pritom každá hráčka môže nastúpiť 
v jednom stretnutí maximálne v troch štvrti-
nách. A dosiahla aj tretiu najlepšiu bilanciu v 
hernej produktivite hráčok. Do nitrianskeho 
klubu prišla Aneta Bencelová pred sezónou 

2012/2013. Na jej konci sa tešila z prvého slo-
venského titulu v kategórii žiačok a striebra v 
kategórii mladších žiačok. V nasledujúcej se-
zóne 2013/2014 získala titul v kategórii star-
ších žiačok a striebro v žiačkách. V nedávno 
skončenom ročníku sa tak tešila z tretieho 
titulu slovenskej šampiónky pod deravými 
košmi a zároveň z celkovo šiestej medaily z 
majstrovstiev Slovenska. No nielen preto sa 
Aneta cíti pod Zoborom spokojná. „Do Nit-
ry sa rada vraciam znova a znova, nielen 
kvôli trénerom z tímov BKM Junior UKF, 
ale hlavne kvôli babám, s ktorými tvoríme 
veľmi dobrý kolektív od začiatku môjho 
pôsobenia v klube. Aj preto som rozhod-
nutá s voľbou strednej školy práve v Nitre." 
Ako žiačka nedávno úspešne ukončeného 8. 
ročníka ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom do-
káže skĺbiť učenie s basketbalovou kariérou? 
„Zatiaľ oboje zvládam bez problémov. Do 

Nitry chodím trikrát v týždni, ale trénujem 
aj v Partizánskom. Ďakujem trénerovi Dra-
homírovi Hrkalovi, že mi umožnil aj naďa-
lej trénovať so staršími žiakmi Iskry, kto-
rých vedie. Priznávam, že je pre mňa ná-
ročné tráviť takmer všetky víkendy mimo 
domu, ale na druhej strane, je to pre mňa 
veľká výzva neustále sa zlepšovať a napre-
dovať. V basketbale to chcem dotiahnuť 
najďalej, ako to len bude možné. Začiat-
ky profesionálnej kariéry chcem absolvo-
vať v slovenskej extralige žien a postup-
ne by som sa chcela presadiť aj v niektorej 
zo zahraničných súťaží." Nedávno skonče-
ná sezóna bola pre Anetu výnimočná najmä 
tým, že po prvý raz obliekla slovenský repre-
zentačný dres. Prvý zraz národného tímu ka-
tegórie U15 sa uskutočnil 23. mája v Popra-
de, na ktorý dostalo pozvánku tridsať najlep-
ších slovenských basketbalistiek narodených 

v roku 2000. Cez sito prvých testov prešla 
rovná polovica hráčok, ktoré o dva týždne 
čakalo sústredenie v Starej Turej. Po ňom sa 
pätnásťčlenný výber slovenských basketba-
lových nádejí zúžil na tucet. „Dostať sa do 
užšieho reprezentačného výberu nebo-
lo vôbec jednoduché. Mala som veľkú ra-
dosť, že som bola  medzi vybratými hráč-
kami“. Uzavretý káder dvanástky najlepších 
Sloveniek sa v budúcom roku predstaví na 
majstrovstvách Európy basketbalistiek do 15 
rokov. V júni absolvovali basketbalistky slo-
venskej pätnástky sústredenie opäť v Starej 
Turej, kde sa pripravovali na ostrú premiéru 
v najcennejšom drese. Sezónu uzavreli v čes-
kom Jičíne trojzápasom proti domácemu re-
prezentačnému výberu. A Aneta Bencelová 
si v medzinárodnom trojstretnutí s Češkami 
zaknihovala prvé body v reprezentácii, do-
konca, v druhom dueli bola s 9 bodmi naj-
lepšou strelkyňou Sloveniek. „Je pre mňa 
veľkou cťou obliekať reprezentačný dres 
Slovenska. Som veľmi hrdá, že môžem re-
prezentovať našu krajinu“. V prvom me-
raní síl zvíťazili mladé české basketbalistky 
90:54, v druhom triumfovali 74:49, no v po-
slednej hernej konfrontácii mali navrch Slo-
venky, ktoré vyhrali 71:59. „Pred tretím zá-
pasom by na nás nikto nevsadil ani desať 
centov. Dievčatá však rástli každým dňom 
a každou minútou. Od začiatku sme začali 
diktovať tempo a oproti oddýchnutejším 
Češkám sme pôsobili oveľa koncentrova-
nejšie a bojovnejšie. Najdôležitejšia bola 
naša zmena herného prejavu. Hráčky za-
čali chápať, akou hrou sa chceme prezen-
tovať. Veríme, že toto bola pre dievčatá tá 
správna motivácia k tomu, aby začali na 
sebe ešte viac pracovať. Potom sa dosta-
via aj emócie, aké sme zažívali po tomto 
zápase,“ povedal pre portál SBA tréner slo-
venskej ženskej pätnástky Tomáš Kačmarik.
 mp

Reprezentačná pozvánka
aj pre florbalistov Harvardu

Uplynulú sobotu sa v Malackách stretli reprezentační tréneri Petr Koutný a Marek Onderko s novými 
adeptmi, ktorí doplnia juniorský reprezentačný výber Slovenska pre nasledujúce majstrovstvá sveta. 
Tie sa v roku 2017 uskutočnia opäť vo Švédsku, tentoraz v meste Växjö. Tréneri spolu s realizačným 
tímom, ktorý sa po predchádzajúcom šampionáte vo švédskom Helsingborgu nezmenil, organizujú 
celkom šesť jednodňových zrazov, kam pozvali 22 brankárov a 117 hráčov. Postupnosť zrazov je nasle-
dovná, po Malackách (4.7.) a Košiciach (5.7.) nasledujú Prešov (6.7.), Trenčín (10.7.), Dolný Kubín (11.7.) a 
Žilina (12.7.). Pozvánku do slovenskej reprezentácie dostala aj trojica z FBK Harvard Partizánske – bran-
kári Ján Lacika, Matej Sklenár a obranca Dávid Hudec. Najbližšími aktivitami slovenskej reprezentá-
cie bude augustová účasť na turnaji v Košiciach a v septembri sa predstavia v Prahe na kvalitne obsade-
nom podujatí G2 Cupe.    mp

Triumf dorastencov Harvardu na Slovenskom pohári
Topoľčany boli miestom konania 7. ročníka Slo-
venského pohára mládeže vo florbale. Na tur-
naji s medzinárodnou účasťou štartovali aj dve 
družstvá FBK Harvard Partizánske, ktoré zamútili 
vodu na medailových pozíciách. V kategórii star-
ších žiakov U16 si zverenci trénera Dušana Ďu-
ríčka odniesli pekné tretie miesto. Ešte lepšie sa 
umiestnili dorastenci Harvardu, ktorí na turnaji v 
kategórii U18 nenašli premožiteľa a s bilanciou 
piatich víťazstiev a dvoch remíz sa stali po prvý 
raz víťazom tohto prestížneho podujatia. Navyše 
najlepším brankárom turnaja sa v kategórii U18 
stal Ján Lacika. „Som rád, že sa nám podarilo 
dosiahnuť tento úspech. Chalani hrali flor-
bal, ktorý mal hlavu aj pätu. Toto víťazstvo by 
som chcel venovať Štefanovi Rajčanovi, kto-
rý tento kolektív viedol v žiackych kategó-
riách. Má veľkú zásluhu na tom, v akej výkon-
nosti som týchto hráčov po ňom prebral. Pre 
nové pracovné aktivity sa Štefan s najväčšou 
pravdepodobnosťou rozlúči s účinkovaním 
v našom klube,“ povedal súčasný kormidelník 
FBK Harvard Dušan Ďuríček. Dorastenci Harvar-
du odohrali aj exhibičné stretnutie proti víťazovi 
kategórie U16, v ktorom vyhrali nad družstvom 
Záhorská mafia zo Stupavy tesne 5:4, keď za Par-
tizánčanov dva razy skórovali Škvarenina a Tupý 
a raz Hudec.

 Výsledky a góly FBK Harvard Partizánske U16: 
Harvard Partizánske – 1. FBC Zvolen 1:8, D. 
Vlčko. Harvard Partizánske – ŠK Rebels 91 
Topoľčany 7:0, I. Mendel 2, L. Chreno 2, M. Niž-
ňanský, R. Ferai, D. Krátky. Harvard Partizánske 
– Záhorská mafia 2:6, M. Sklenár, D. Petrík. Har-
vard Partizánske – Rainbow Dragons Hloho-

vec 2:0, P. Baštrnák, M. Sklenár. Harvard Parti-
zánske – 1.SC Malacky 2:0, R. Ferai, D. Vlčko. 
Harvard Partizánske – Wachumba 4:2, R. Be-
rešík 2, M. Petrík, M. Sklenár.
 KONEČNÉ PORADIE: 1. Záhorská mafia Stupa-
va 12 bodov, 2. 1. FBC Zvolen 10, 3. FBK Harvard 
Partizánske 8, 4. Wachumba (florbalový kemp v 
Nesvadoch) 6, 5. 1.SC Malacky 4, 6. Rainbow Dra-
gons Hlohovec 2, 7. ŠK Rebels 91 Topoľčany 0.
 Zostava FBK Harvard Partizánske U16: Ján La-
cika, Marek Bezák – Dávid Kopal, Roman Be-
rešík, Daniel Krátky, Dávid Petrík, Dominik 
Tóth, Radim Gerbel, Matúš Nižňanský, Lu-
káš Chreno, Ivan Mendel, Peter Baštrnák, Ro-

nald Ferai, Matej Petrík, Dominik Vlčko, Ma-
tej Sklenár, tréner: D. Ďuríček.

 Výsledky a góly FBK Harvard Partizánske U18: 
Harvard Partizánske – ŠK Iuventa Žilina 4:1, 
J. Vaňo, E. Takács,  A. Staňo, S. Druska. Harvard 
Partizánske – Rainbow Dragons Hlohovec 
4:4, S. Druska, F. Tupý, R. Ferai, D. Vlčko. Harvard 
Partizánske – ŠK Rebels 91 Topoľčany 3:3, E. 
Takács, A. Staňo, D. Vlčko. Harvard Partizánske 
– FBC Coyotes Jablunkov /Česko/ 5:1, F. Tupý 2, 
M. Škvarenina 2, R. Ferai. Harvard Partizánske – 
Snipers Bratislava 3:1, E. Takács, J. Vaňo, F. Tupý. 
Harvard Partizánske – Šenkvické tyčinky Bra-

tislava 2:1, E. Takács, S. Druska. Harvard Parti-
zánske – Dragons Bratislava 3:0 kont.. 
 KONEČNÉ PORADIE: 1. FBK Harvard Parti-
zánske 12 bodov, 2. ŠK Iuventa Žilina 10, 3. Rain-
bow Dragons Hlohovec 10, 4. Snipers Bratislava 
8,  5. Šenkvické tyčinky Bratislava 5, 6. FBC Coyo-
tes Jablunkov /Česko/ 5, 7. ŠK Rebels 91 Topoľča-
ny 4, 8. Dragons Bratislava 2.
 Zostava FBK Harvard Partizánske U16: Matej 
Sklenár, Ján Lacika – Jakub Vaňo, Erik Takács, 
Roman Berešík, Michal Križan, Dávid Hudec, 
Stanislav Druska, Filip Tupý, Martin Škvareni-
na, Dominik Vlčko, Adam Staňo, Peter Baštr-
nák, Ronald Ferai, tréner: D. Ďuríček. (mp, dď)

Bošiansky Winners Bison cup
s historickou účasťou družstiev!

Posledný júlový víkend (24. až 26. júl) v Bošanoch prinesie mega dávku hokejbalových zápasov. Vo 
viacúčelovom areáli pizzerie Slniečko sa uskutoční už 3. ročník celoslovenského hokejbalového tur-
naja mužov Winners Bison cup. Skutočnosť, že turnaj sa teší veľkej obľube, potvrdzuje aj historic-
ký najvyšší počet zaregistrovaných tímov. Podmienky organizátorov splnilo dvadsať družstiev, ktoré 
boli rozdelené do piatich základných skupín. Po odohraní sa určí postupová tabuľka mužstiev na 1. 
až 12. mieste, z ktorých prvé štyri postúpia priamo do štvrťfinále. Maratón štyridsiatich dvoch zápa-
sov otvorí v piatok 24. júla od 13. h duel tímov D-skupiny Čierne jastraby Partizánske – HBK Bošany. 
V sobotu i v nedeľu sa  stretnutia budú hrať už od 8. h, turnaj vyvrcholí v nedeľu 26. júla od 18.30 h, 
kedy je na programe finálový zápas. Okrem spomínanej dvojice tímov fanúšikovia hokejbalu uvi-
dia na WBC aj HBK Kladivári Partizánske, EXIT Bánovce nad Bebravou, Savages Petržalka, Draci Pezi-
nok, Golden Topoľčany, SAV Lamač, AC Notors 96 Topoľčany, Jokerit Pezinok, ŠK 3M Modrý Kameň, 
HG EXCEL Topoľčany, Demons Bratislava, BIG MIX Topoľčany, Benco team Topoľčany, HBK Medvede, 
Martin, HBC ORLI Nitra, Divé svine Zvolen a Ovečkár Záblatie. Ako avizuje riaditeľ turnaja Ivan Valko, 
organizátori pripravili aj sprievodné akcie. Nebude chýbať napríklad predaj turnajových tričiek a fan 
shop priamo na podujatí, alebo maľovanie detí na tvár, ktoré sa súčasne s autogramiádou známych 
slovenských hokejových osobností uskutoční v nedeľu od 14. hodiny. mp

Samec s Kočiovou tretí
Tristošesťdesiatjeden vytrvalcov podporilo svojou účasťou 35. ročník Behu cez Hornoorešanské 
vŕšky. Na kombinovanej 10 300 m dlhej trati s prevýšením 100 m nechýbali ani bežci z Partizánske-
ho. Najrýchlejší z nich bol v cieli Patrik Koči, ktorý v čase 45:46 min skončil na 24. mieste v hlavnej 
kategórii mužov do 39 rokov.  Najvyššie sa však umiestnili Milan Samec s Martou Kočiovou. Prvý 
menovaný skončil v kategórii mužov od 65 do 70 rokov v čase 48:41 min na treťom mieste a rovnaké 
umiestnenie dosiahla s časom 1:10:40 h aj Kočiová v kategórii žien nad 50 rokov. V kategórii mužov 
do 40 do 49 rokov obsadil Stanislav Kršiak v čase 1:08:03 min 66. miesto. mp

Najvyššie z našich atlétov Ivana Bitarová
Atléti z okresu Partizánske, súťažiaci za klubové farby ŠK ŠOG Nitra, nechýbali ani na atletických majs-
trovstvách Slovenska dorastu a juniorov. Na šampionáte dorastu v Dubnici nad Váhom sa do finále 
stovky nepodarilo s časom 12,94 s prebojovať Partizánčanovi Leovi Szabovi a rovnako ani Kristiáno-
vi Beňuškovi (13,52 s) z Veľkých Bielic. Obaja sa predstavili aj v skoku do diaľky, kde Szabo výkonom 
538 cm skončil deviaty a Beňuška (490 cm) obsadil šestnáste miesto. Na stovke dorasteniek skončili 
pred bránami finále Mária Trubianska (13,76 s) z Veľkých Uheriec a Petra Točíková (14,36 s), ktorá v 
diaľke obsadila s výkonom 420 cm dvadsiatesiedme miesto. Na tritisícke štartovala Simona Galisová 
z Nedanoviec, ktorej čas 13:43,24 min stačil na štrnástu priečku. Najlepšie umiestnenie dosiahla Ivana 
Bitarová z Partizánskeho, ktorá s časom 2:26,76 min skončila piata na osemstovke, kde ďalšia Partizán-
čanka Romana Ondrušová v osobnom rekorde 2:31,82 min skončila jedenásta. Piatu priečku si Bitaro-
vá zopakovala aj v behu na 1500 m, kde do cieľa dobehla v novom osobnom rekorde  5:10,72 minúty.
Juniorské majstrovstvá Slovenska v atletike, ktoré sa konali na štadióne na Sihoti v Nových Zámkoch, 
ovládli Nitrania. Najúspešnejším klubom bol ŠK ŠOG so siedmimi titulmi pred AC Stavbár, ktorý získal 
päť zlatých. Štyrikrát stáli na najvyššom stupienku juniorské nádeje z VŠC Dukla Banská Bystrica a AŠK 
Slávia Trnava, tri zlaté putovali do Malaciek. Z našich atlétok zasiahla do bojov len Ivana Bitarová. Na 
tisícpäťstovke si posunula osobné maximum na čas 5:07,99 min, ktorý jej vyniesol ôsmu priečku. A rov-
naká pozícia patrila Partizánčanke v behu na 800 m, kde dosiahla čas 2:29,43 minúty. mp

Andrea Švecová dvojnásobnou slovenskou šampiónkou
Na Majstrovstvách Slovenska mladšie-
ho žiactva v atletike v Skalici štartova-
la aj štvorica pretekárov z okresu Parti-
zánske, ktorí tradične vystupovali pod 
hlavičkou klubu ŠK ŠOG Nitra. Svoj deň 
opäť mala Andrea Švecová z Partizán-
skeho, ktorá si vybojovala dva sloven-
ské tituly. V behu na 150 metrov dokon-
ca zvíťazila v novom slovenskom rekor-
de 19,14 sekundy, avšak s nedovolenou 
podporou vetra. Na druhom mieste 
skončila s takmer sekundovou stratou 
Paula Ácsová (20,12 s) z ŠK ŠOG Nitra a 
tretia skončila Katarína Šavlová (20,19 s) 
z AK ZTS Martin. Osobný rekord si Šve-
cová vytvorila aj na šesťstovke, ktorá je 
pre ňu netypickou bežeckou disciplí-
nou. V čase 1:48,86 min skončila piata, 
keď všetky súperky umiestnené pred 
ňou si rovnako posunuli osobné limity: 
1. Paula Ácsová (ŠK ŠOG Nitra) 1:44,48, 
2. Emma Paulínyová (ŠKP Žilina) 1:45,44, 
3. Petra Šunová (AK ŠK Banská Bystri-
ca) 1:46,45, 4. Lucia Šišoláková (Olym-
pia Galanta) 1:48,51. Druhé zlato žiač-
ka Osemročného gymnázia Partizánske 
získala v štafete na 4 x 60 m, kde spolu s 
oddielovými kolegyňami Kelemenovou, 
Ácsovou a Holešovou triumfovali v čase 
32,95 sekundy. Druhé skončilo s časom 
33,48 s kvarteto Slávie ŠG Trenčín a tre-
tie miesto obsadil Spartak Dubnica nad 

Váhom (33,57 s). Z dvoch titulov vice-
majstra Slovenska sa tešil Philip Charles 
Ručka z Chynorian. Prvé striebro si vybo-
joval na šesťdesiatke, kde s časom 8,25 s 
vyhral prvý rozbeh a postúpil do finále. V 
ňom v osobnom rekorde 8,05 s skončil 
druhý za víťazným Martinom Miklóšom 
(7,85 s) z Lučenca, kým tretí skončil Matej 
Murín (8,11 s) z Banskej Bystrice. Striebor-
ný úspech si Ručka zopakoval aj na tisíc-
ke, kde skončil druhý v čase 3:19,45 mi-
núty. Zlato získal Jakub Šimko (3:16,47 
min) z MŠK Brezno a bronzovú priečku 
obsadil Milan Sabo (3:20,17 min) z Lu-
čenca. V behu na 1000 m štartoval aj Pat-
rik Bezák zo Žabokriek nad Nitrou, ktorý 
v  osobnom rekorde 3:37,96 min skončil 
trinásty. V troch disciplínach sa predstavi-
la Katarína Mišovýchová z Partizánske-
ho. V skoku do diaľky skončila s výkonom 
412 cm šestnásta, v hode kriketkou jej s 
dĺžkou pokusu 23,27 m patrilo 34. miesto 
a s B-družstvom nitrianskeho ŠOG obsa-
dila v štafete na 4 x 60 m s časom 35,59 
s pätnáste miesto. Najúspešnejším klu-
bom republikových majstrovstiev mlad-
šieho žiactva bol ŠK ŠOG Nitra, ktorému 
na konto pribudli štyri zlaté medaily. Po 
tri tituly si vybojovali atletické nádeje zo 
Slávie ŠG Trenčín, MAC Redox Lučenec a 
VŠC Dukla Banská Bystrica, dve zlaté zís-
kal Spartak Dubnica. mp

Na majstrovstvách Európy medailoví  
aj naši karatisti

Po tretí raz bola Športová hala Milenium v Nových Zám-
koch dejiskom majstrovstiev Európy Šito Ryu asociácie v 
športovom karate. Na treťom ročníku európskeho šam-
pionátu sa predstavili pretekári z ôsmich krajín starého 
kontinentu. Najúspešnejšími boli slovenskí karatisti, ktorí 
získali spolu 98 medailí – 28 zlatých, 26 strieborných a 44 
bronzových. Na druhom mieste skončilo Rusko (10 – 5 – 
15), tretiu priečku obsadilo Rumunsko (9 – 14 – 23), na-
sledovalo štvrté Nemecko (5 – 2 – 9), piate Maďarsko (4 
– 8 – 9), šieste Taliansko (1 – 1 – 6), siedme Moldavsko (0 – 
1 – 1 ) a s jednou bronzovou medailou ôsme Anglicko. O 
európske tituly na novozámockých tatami zápolili aj re-
prezentanti karate klubov Trend Bánovce nad Bebravou 
a Drap Partizánske. Bánovskí karatisti si opäť viedli úspeš-
ne, keď svoju klubovú vitrínu rozšírili tak, ako vlani, o se-
dem medailí. Titul vicemajstra v súbornom cvičení kata 
obhájili naďalej pretekársky aktívny tréner Trendu Peter 
Bežák v kategórii mužov nad 35 rokov a rovnako Bar-
bora Španková medzi 16-17-ročnými kadetkami. O kov 
strieborného lesku sa postaral aj Roman Múdry v kata 
starších žiakov. Obhajkyňa európskeho titulu z vlaňajška 

Michaela Václavíková si tentoraz vybojovala dve bronzové medaily v kata mladších žiačok a v športo-
vom zápase kumite do 44 kg. Zo zisku bronzového lesku sa tešili aj Soňa Niková, ktorá skončila tretia 
v kata 10-11-ročných dievčat a taktiež Sára Dianová v kata 8-9-ročných dievčat. Tá sa predstavila aj v 
kumite 8-9-ročných dievčat v hmotnosti +32 kg, kde skončila piata a rovnaké umiestnenia dosiahli v 
kumite aj Adrián Václavík v kategórii 8-9-ročných chlapcov do 32 kg, Alica Niková medzi 8-9-ročnými 
dievčatami do 27 kg a Peter Sýkora v kategórii starších žiakov do 52 kg. Siedme miesta obsadili v kata 
Peter Bobuš v kategórii 10-11-ročných chlapcov, Natália Adamusová v mladších žiačkach a Milan 
Hagara v starších žiakoch. Z dvojice reprezentantov karate klubu Drap Partizánske štartujúcich na eu-
rópskom šampionáte bol úspešnejší Marek Meluš. V kumite mužov nad 35 rokov bez rozdielu hmot-
nosti obhájil titul vicemajstra Európy. Tesne za bronzovým stupienkom skončil Tibor Ďurček, ktorý v 
kumite mužov do 75 rokov skončil piaty a rovnaké miesto obsadil aj v súťaži družstiev. mp

Medailisti Trend Bánovce n/B. – zľava: Michaela Václavíková, Sára Dianová, Peter Bežák, 
Soňa Niková a Roman Múdry

Spoločné foto družstiev starších žiakov a dorastu FBK Harvard Partizánske

Andrea Švecová Philip Charles Ručka

Marek Meluš


