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SPOMAĽ, 
ŠTVANÁ ZVER!

Skačanci
si oslavy užili
Veľkolepé oslavy 925. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci sa konali posledný júnový 
víkend. Nešlo však o oslavu výročia založe-
nia obce. Nálezy črepov totiž pochádzajú už 
z doby bronzovej. 
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Ako sa máš? „Rýchlo, 
ponáhľam,“ odpoveď 

doznela ešte skôr, než sa 
stihla rozplynúť v horúcom jú-

novom vzduchu. Však, kto sa už len dnes má 
pomaly, keď sa stále za niečím náhli, keď 
sa človeku do chrbta opiera kopec možných 
i nemožných termínov a povinností, ktoré 
netrpezlivo klopkajú na dvere. Keby len ten 
deň mal aspoň 48 hodín...
Keď život prestane upierať oči na hodinky 
a odrátavať dni, kedy sa konečne začnú 
jarné či letné prázdniny, rozbieha sa poctivé 
perpetuum mobile. Každodenné vstávanie. 
Platenie daní. Dlhý týždeň pred výplatou. 
A kolobeh sa neúnavne krúti, dvanásť-
krát v mesiaci. Kalendár sa vtedy akoby 
zázrakom scucne na zopár svetlých bodov – 
začiatky mesiacov, sviatky, prípadne piatky 
a ostatné len preteká pomedzi prsty. „To už 
je júl? Veď len pred týždňom boli Vianoce...“ 
Včerajšok sa s nami ešte ani nerozlúčil 
a zajtra už bude znova odbíjať trištvrte na 
koniec roka. 
Mať sa dnes pomaly je luxus. A ten si 
málokto môže dovoliť. Ale občas si treba aj 
vyhodiť z kopýtka, potešiť sa niečím drah-
ším, prevetrať duševnú peňaženku, dopriať 
si keď len malú štipku prepychu a nechať 
sa rozmaznávať. Skrátka, dovoliť si dovoliť 
a cítiť sa tak dobre.
Majte sa teda „pomaly“ aspoň tých pár dní 
počas letnej dovolenky, doprajte si luxusné 
slnko, pompézne ničnerobenie, prepychový 
spánok a honosnú spoločnosť najbližších. 
A nech vám blahobyt v duši 
vydrží čo najdlhšie! Mini-
málne do „zajtrajších“ 
Vianoc 

Nový slovenský 
rekord!
V úvode tohto roka sme vám po prvý raz 
predstavili paraglidistu Tomáša Podmaníka 
z Veľkých Krštenian. Teraz sa jeho meno opäť 
objavuje v novinách. Prekonal totiž doterajší 
slovenský rekord v preletenej vzdialenosti na 
paraglidingovom klzáku!

Jeho odkaz je stále živý

Radovan Kaufman. Osobnosť telom i dušou. Nie je Partizánčana, ba snáď ani Slováka, ktorý by ho nepoznal. Legendárny paralym-
pionik, ktorý získal pre Slovensko zlato na paralympiáde v Sydney v roku 2000, bol vždy plný optimizmu a chuti do života. A práve 
pamiatke bojovníka, ktorého sny nezlomila ani ťažká choroba, bol venovaný tohtoročný 28. jún. Program Dňa Radovana Kaufmana 
v Partizánskom bol pestrý, nechýbala tradičná jazda na čomkoľvek, čo má kolesá, premiéra novej piesne 
Roba Opatovského či krst knihy, v ktorej sa skrýva aj príbeh paralympionika z Partizánskeho. Vrcholom bolo 
slávnostné odhalenie sochy Radovana Kaufmana (na foto). 

na pracovné operácie:

Firma 
RICHTER SLOVAKIA s.r.o. 
Nitrianska cesta 21, Partizánske 

(areál bývalého ZDA)

príjme 
MAJSTRA SPODKOVEJ DIELNE

MANIPULANTA 
A OBUVNÍKOV

Uchádzači, hláste sa osobne  na personálnom oddelení, 
na tel. č. 038/7479211, 0903 159 275 alebo mail: 

jarmila.jancova@shoeandshirt.com

Práca na jednu zmenu !!! 

▪ Gumovanie ▪
▪ Nakladanie ▪

▪ Cvikanie ▪
▪ Nazúvanie ▪

▪ Drásanie šalových podošiev ▪
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Pokračovanie 
nájdete na s.2

Rokovanie poslancov v netradičných priestoroch
: Schválili aj vybudovanie pietneho miesta pre nenarodené deti

„Pred rokom a pol sme zrekonštru-
ovali stavebnú časť, aktuálne sa 
renovuje interiér, pripravené sú 
aj elektrické rozvody. Nové budú 
sedačky i nábytok,“ ozrejmil 
podrobnosti projektu Martin 
Hlbočan, vedúci oddelenia služieb 
občanom MsÚ. Ukončenie je pritom 

plánované na august, poslanci by si 
teda do nových lavíc mali sadnúť už 
na ďalšom, augustovom rokovaní.
Na júnovej schôdzi malo plénum 
v programe viacero bodov. Jedným 
z nich bola zmena rozpočtu pre 
rok 2017. V rámci nej poslan-
ci schválili čerpanie sumy 

46 200 eur z rezervného fondu 
na viacero účelov. Časť z týchto 
prostriedkov v hodnote 15-tisíc eur 
mesto použije na modernizáciu 
a obnovu detských ihrísk v rámci 
celkového balíka v hodnote 55-tisíc 
eur. „V tomto roku sa postupne 
demontujú tie ihriská, ktoré by 
neprešli recertifikáciou, alebo sú 
viac ako 30 – 40 rokov vybudo-
vané, značne poškodené a hlavne 
nespĺňajú legislatívne limity, ktoré 
vyplývajú aj z členstva Slovenskej 
republiky v Európskej únii. Preto 

v drvivej väčšine odstraňujeme buď 
poškodené, alebo tie prvky, ktoré 
už nie sú spôsobilé v rámci platnej 
legislatívy a chceme ich alternovať 
novými,“ uviedol na margo týchto 
financií primátor Jozef Božik. 
Na vybudovanie tretej etapy 
spevnených plôch na Obuvníckej 
ulici poputuje z rezervného fondu 
5 500 eur a približne rovnakú sumu 
si vyžiadalo navýšenie rekonštrukcie 
okien na Dome smútku na cintoríne 
Šípok. 
 Pokračovanie na strane č. 3

Zmena pracovnej doby v SMM
Zmenu pracovnej doby dáva do pozornosti klientom Správa majetku mesta Parti-
zánske ako správca bytov a nebytových priestorov. Týka sa to mesiacov júl a august, 
kedy si tam svoje záležitosti vybavíte počas stránkových dní – v pondelok, stredu 
a v piatok od 6.30 do 13.30 hodiny. Otváracie hodiny pokladne sú v pondelok 
a v piatok od 7. do 11. hodiny. Pre stredu platí čas od 7. do 11. hodiny a následne od 
12.30 do 13.30 hodiny.

Poslanci MsZ v Partizánskom sa na 17. riadnom rokovaní stretli 
v utorok 27. júna v netradičných priestoroch. Veľkú zasadačku 
mestského úradu vymenili za sálu domu kultúry. Dôvodom je 
totiž modernizácia zasadačky. 

Prichádza dovolenka...
Jej kroky počujeme už aj v redakcii. Dvere do sveta oddychu nám otvorí 17. júla, kedy 
vychádza posledné preddovolenkové vydanie novín Tempo s uzávierkou vo štvrtok 

13. júla. Po dovolenke sme k dispozícii našim 
prispievateľom a klientom v redakcii opäť od 
utorka 1. augusta. 
S poslednou premiérou vydania Mestskej 
televízie Partizánske pred redakčnou dovolen-
kou vyjdeme v stredu 19. júla s uzávierkou deň 
predtým, v utorok 18. júla.   
 redakcia

Foto: www.partizanske.sk
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Odkaz Radovana Kaufmana je stále živý
Základom pre Deň Radovana Kauf-
mana, aký je už oficiálny názov tejto 
akcie, bolo minuloročné podpí-
sanie Memoranda o spoluprá-
ci medzi primátorom mesta 
Partizánske Jozefom Božikom 
a Jánom Riapošom, predsedom 
Slovenského paralympijského 
výboru. Radovan Kaufman žil 
síce krátko, ale naplno. Rok pred 
smrťou si stihol splniť svoj sen, a to 
iniciovať podujatie Na kolesách proti 
rakovine. Ako sa píše v knihe Mal 
som (vždy) šťastie 2, inšpiroval sa 
príbehom kanadského športovca 
Terryho Foxa. Napriek tomu, že 

prišiel o nohu, prebehol naprieč 
Kanadou, aby zbieral peniaze na 
výskum rakoviny. Takzvané behy 
Terryho Foxa sa s rovnakým cieľom 
konajú v Amerike aj po jeho smrti. 

Júnové dopoludnie 
na kolesách 

Deň Radovana Kaufmana sa niesol 
v znamení dobrej nálady. Dopoludnia 
sa na Námestí SNP v Partizánskom 
konala už tradičná jazda na čom-
koľvek, čo má kolesá. Deti z ma-
terských a základných škôl boli 
kreatívne, a tak návštevníci mali 
možnosť vidieť okrem klasic-
kých bicyklov a kolobežiek aj 
segway či tandemový bicykel. 
Žiaci mali obrovskú radosť i z oce-
ňovania talentovanej mládeže, ktoré 
sa v rámci tohto podujatia konalo po 
prvý raz v minulom roku. Uskutočnila 

sa tiež súťaž o Zlatý odznak Radovana 
Kaufmana. Na finále, ktoré sa konalo 
práve počas Dňa Radovana Kaufma-
na, bolo pozvaných 35 najúspešnej-
ších žiakov z celého Slovenska, ktorí 
zabojovali o zisk zlatého odznaku. 
Moderátor Štefan Skrúcaný hneď 
v úvode vyzdvihol dôležitosť tohto 
podujatia. Počas dopoludnia 
vystúpil aj spevák Robo Opatov-
ský. Okrem svojich najznámej-
ších piesní však prišiel aj s pre-
kvapením, a to s predpremiérou 
svojej novej piesne Nepadám, 
ktorej oficiálna premiéra bola na-
plánovaná na popoludnie. Autorkou 

textu je Oľga Záblacká, o hudbu sa 
postaral samotný Robo. „Osoba Ra-
dovana Kaufmana bola pre mňa veľ-
mi silnou inšpiráciou. Do poslednej 
chvíle to bol človek, ktorý nepadal 
a naozaj bol v tomto pre mňa jedným 
veľkým príkladom,“ prezrádza spe-
vák. Posolstvo odhodlania, vnútornej 
sily a energie po Radovanovi zostalo. 
„Ambíciou tejto aktivity je ukázať 
obrovské dielo, ktoré Radko počas 
svojho života vytvoril a nechal ako 
odkaz pre nás, ktorí prežívame 
každodenné starosti a myslíme si, 

že tie naše trápe-
nia sú najväčšie,“ 
hovorí primátor 
Jozef Božik. „Radko 
bojoval o život 
a zároveň doká-
zal aj športovať 
a vytvoriť úžasnú 
myšlienku, ktorá 
hovorí o tom, 
že aj športovou 
aktivitou, a práve 
na kolesách, je 
možné vyjadriť 
solidaritu a spo-
lupatričnosť so 
všetkými, ktorí 
bojujú s choroba-
mi,“ dodáva.  

Kniha 
plná človečiny

Popoludní sa akcia 
presunula do areálu 
Základnej školy Ra-
dovana Kaufmana. 
Tá bola premenova-
ná na počesť tohto 
významného rodáka 
v roku 2013 a stala sa prvou verejnou 
budovou na Slovensku, ktorá nesie 
meno paralympionika. Hlavným 
bodom programu bolo slávnostné 
odhalenie sochy Radovana Kaufmana. 
Samotnému aktu však predchádzalo 
vystúpenie žiakov spomínanej základ-
nej školy či prednes básne, ktorú pre 
Radka zložila jedna z pedagogičiek. 
Dôležitou súčasťou bol krst knihy Mal 
som (vždy) šťastie 2. Jej autormi sú 
Ján Riapoš 
a Eva Baciga-
lová. „Kniha je 
dôkazom sily 
paralympij-
ského hnutia 
Slovenska. Je 
tam nádher-
ných desať príbehov, nielen zdravot-
ne znevýhodnených, ale aj ľudí, ktorí 
nám pomáhajú a sú našou oporou. 
Vrele odporúčam začítať sa do týchto 
nádherných príbehov, medzi ktorými 
nájdete aj príbeh Radovana Kaufma-
na,“ prezradil predseda Slovenského 
paralympijského výboru Ján Riapoš. 
Nie je to však, ako by sa možno dalo 
čakať, kniha plná smútku a trápenia. 
Srší z nej energia, optimizmus a láska 
k životu. Ako povedala Eva Bacigalo-
vá, ktorá osobnosti spovedala, spo-

znáte osudy ľudí, čo nezanevreli na 
život len preto, že im do neho vstúpila 
zdanlivo neprekonateľná prekážka 
a sú silnou motiváciou.

Socha s jasným 
posolstvom

Vyvrcholením programu bolo 
odhalenie sochy Radovana 
Kaufmana, ktorá symbolizuje 
nezlomnosť ľudskej vôle a záro-
veň z nej vyplýva aj jeho motto: 
„Dosiahneš všetko, ak chceš!“ Na 
tvorbe sochy sa podieľali akademický 
sochár Ján Ťapák spolu s akademic-
kým maliarom Stanom Trepačom. 
Podľa nich je socha výnimočná svojou 
konkrétnosťou. „Je logické nechať so-
chárske vyznenie tak, ako vychádza 
z reality. Akoby na jednej nohe uka-
zoval svoj charakter, nepoddajnosť, 
nasadenie aj pevnú vôľu. Prekonanie 
samého seba,“ vyznáva svoje myšlien-
ky Ján Ťapák. Treba pripomenúť, že 

ide o prvú sochu na Slovensku, 
ktorá zobrazuje paralympijské-
ho športovca. „Sme veľmi pyšní 
a hrdí, že sa na Radka nezabúda 
a ľudia na neho stále myslia a spomí-
najú na neho aj po toľkých rokoch,“ 
hovorí sestra Radovana Kaufmana 
Janka Bálešová. „Radko je veľká 
osobnosť pre nás všetkých a jeho 
odkaz je stále veľmi silný. Bodaj by 
takých ľudí bolo medzi nami viac,“ 
dodáva paralympionik Róbert Ďurko-

vič, ktorý 
si odniesol 
zlato z mi-
nuloročnej 
paralympi-
ády v Riu. 
Na záver 

nás zaujímalo, ako celý deň vnímal 
predseda Slovenského paralympij-
ského výboru Ján Riapoš. „Dňa 16. 
júna 2003 Radko odišiel. Vtedy som 
si sľúbil, že urobím maximum. Ak 
ľudia poznajú Terryho Foxa, 
tak Slovensko si zaslúži, aby 
poznalo Radovana Kaufmana 
a som rád, že dnes sa mi splnil veľký 
sen,“ uzatvára s úsmevom. 

 Veronika Sobolčíková,
 foto: www.partizanske.sk

Ocenené talenty aj víťazi súťaže
Talentovanej mládeži z mesta Partizánske srdečne blahoželali primátor Jozef Božik a viceprimátor Vladimír Karásek. 
Odmeny za reprezentáciu mesta v rôznych športových, vedomostných a umeleckých súťažiach si prevzalo 42 žiakov. 
Zo Základnej školy Rudolfa Jašíka to boli Nikol Duchovičová a Klaudia Urbanová. Základnú školu Radovana 
Kaufmana úspešne reprezentovali Filip Rosa, Martina Vráblová, Zuzana Tomová a Tamara Dobošová. 
Medzi odmenenými boli aj Mária Verešová a Jakub Kováčik zo Základnej školy s MŠ na Veľkej okružnej, Peter 
Farár a Tomáš Štepka zo Základnej školy na Malinovského ulici, Divadelný súbor Plus/Mínus zo Základnej 
školy Športovcov, Katarína Ištvánová z Atletického oddielu a Andrej Varečka zo ZUŠ Partizánske. Gymnázium 
je hrdé na svojich študentov Andreu Švecovú, Mareka Berčíka, Niu Vaculčiakovú, Romanu Bohušovú 
a tiež na tím florbalistov, ktorí patrili medzi talenty. Spomedzi študentov Strednej odbornej školy sa medzi odme-
nených zaradili Matúš Opavský, Jozef Holobradý, Erik Jakab, Natália Jakubíková, Veronika Poliaková 
a Matej Šadibol. 
Víťazov súťaže o Zlatý odznak symbolicky odmeňovali úspešní slovenskí paralympionici. V kategórii 6-7 ročných sa 
prvé dve priečky ušli Tatiane Charina a Hane Matejovičovej zo Základnej školy Nováky, tretie miesto získala Laura 
Ševčíková zo Základnej školy s MŠ Skačany. Juraj Duchovič zo Základnej školy Veľké Uherce, Michal Mšáll zo 
Základnej školy Radovana Kaufmana a Dávid Šebesta zo Základnej školy s MŠ na Veľkej okružnej, tak vyzerali prvé 
tri miesta v kategórii 8-9 ročných. Čo sa 10-ročných týka, so zlatým odznakom odchádzal Samuel Bursa zo Zák-
ladnej školy na Malinovského ulici, druhé miesto patrilo Lenke Žákovej z rovnakej školy a na treťom sa umiestnila 
Michaela Sasková so Základnej školy s MŠ na Veľkej okružnej. V kategórii telesne znevýhodnených patrili prvé dve 
miesta Saskii Szirákiovej a Matúšovi Dúbravovi zo Strednej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave, tretie miesto si 
vyslúžila Barbora Turčeková zo Základnej školy s MŠ na Veľkej okružnej. 

Knihu Mal som (vždy) šťastie 2 pokrstil recitátor Juraj Sarvaš novinovými 
ústrižkami

Okrem detí z materských a základných škôl jazdu absolvovali aj členovia 
Slovenského paralympijského výboru

Žiaci Základnej školy Radovana Kaufmana počas slávnostného vystúpenia 
symbolicky vypustili balóny 

„Dosiahneš všetko
ak chceš!“ 
 motto Radovana Kaufmana

Odkaz speváka Roba 
Opatovského pre  
čitateľov Tempa
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Hasiči cvičili
Možno ste si v utorok 20. júna všimli väčší pohyb hasičských vozidiel v smere na Klátovu Novú Ves a Klížske 
Hradište.  V tomto prípade však nešlo o skutočný požiar ani dopravnú nehodu. Hasiči z Partizánskeho mali totiž 
naplánované taktické cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru v lesnom prostredí. 

Blíži sa teplé a suché obdobie 
s väčším výskytom požia-
rov práve v lesoch, preto je 
povinnosťou hasičov pripraviť 
sa na takýto požiar nielen 
zásahovou technikou, fyzicky, 
ale aj takticky. Cieľom cvičenia 
v lokalite Vrchhora bolo teda 
precvičiť transport hasebných 
prostriedkov a vybavenia 
pomocou štvorkoliek Polaris a 
tiež overiť schopnosti veliteľa 
zásahu riadiť viacero hasičov 
a väčšie množstvo techniky. 
Hasiči museli zistiť použiteľné 
zdroje vody na hasenie a ich 
dostupnosť či otestovať využitie 
nových prostriedkov, ktoré 
pridelilo ministerstvo vnútra 
obciam. Aj takýmto spôsobom 
bola preverená pripravenosť 
a akcieschopnosť dobrovoľných 
hasičských zborov a aj súčinnosť 
riadiaceho štábu s velite-
ľom zásahu. Splnenie týchto 
náročných úloh profesionál-
nym a dobrovoľným hasičom 

neuľahčovali podmienky, ako 
napríklad veľké teplo, strmý 
svah a potreba vytvoriť hadi-
cové vedenie na dopravu vody 

v dĺžke 1 km. Dopravu vody 
hasiči vytvorili tzv. jazierkovým 
spôsobom, keď vybudovali dve 
prečerpávacie „medzistanice“. 

Cvičenia sa okrem profesioná-
lov z Partizánskeho zúčastnili 
aj dobrovoľní hasiči z Klátovej 
Novej Vsi, Kolačna, Krásna, 
Skačian, Veľkých Krštenian, 
Veľkých Uheriec a Chynorian so 
svojou technikou. Do pomo-
ci pri cvičení sa spontánne 
zapojila a vytvorila podmienky 
pre činnosť riadiaceho štábu aj 
starostka Veľkého Klíža Tatiana 
Sasková.
Práve v letnom období by mali 
byť občania ešte viac obozretní 
a opatrní pri vychádzkach v lese 
a najmä pri opekaní. Je nut-
nosťou dodržať všetky zásady 
bezpečnosti, zakladať oheň 
len na určených, vyznačených 
miestach. V správach totiž den-
ne vidíme požiare v Chorvátsku 
či Portugalsku, ktoré spôsobili 
veľké škody na majetku, ale aj 
straty na životoch.
 Rastislav Balogh
 riaditeľ OR HaZZ  
 v Partizánskom

Falošné hlásenia opäť úradovali
S falošnými hláseniami výbušnín akoby sa v poslednom 
čase roztrhlo vrece. 

Aj policajtov v Partizánskom 
dalo v utorok 27. júna do 
pohotovosti nahlásenie bomby 
vo VÚB banke. „Páchateľ 
bombu nahlásil e-mailom na 
zákaznícke centrum pobočky 
na Námestí slobody v Banskej 
Bystrici. Nakoľko z jeho ob-
sahu nebolo jasné, v ktorej 
konkrétnej pobočke by 
mal byť výbušný systém 
uložený, prijali sme na 
celom Slovensku okamži-
té opatrenia vo všetkých 
pobočkách tejto finančnej 
inštitúcie,“ informovala ho-
vorkyňa KR PZ v Banskej Bys-
trici Petra Kováčiková. Policajti 
okolo pol desiatej ráno pobočku 
v Partizánskom uzavreli a ohra-
dili páskou. Zatvorená zostala 
až do príchodu pyrotechnika so 
psom cvičeným na vyhľadávanie 
výbušnín, ktorý ju prehľadal. 

„Vykonanými opatreniami 
bolo zistené, že informácia 
sa nezakladá na pravde 
a teda žiadna bomba sa 
v pobočkách nenašla. V sú-
vislosti s falošným oznámením 
sme začali trestné stíhanie 
vo veci trestného činu šírenia 
poplašnej správy,“ dodala 
Kováčiková.
Krátko pred 14. hodinou dos-
tali muži zákona opäť hlásenie. 
Tentoraz išlo o bombu údajne 
umiestenú v niektorej z po-
bočiek Slovenskej sporiteľne. 
Podľa dostupných informácií 
správu o umiestnení výbuš-
niny v pobočke jednej z bánk 
dostali v Bratislavskom kraji. 
Ani v tomto prípade anonym 
nešpecifikoval adresu. Do 
terénu vyrazili preto aj policajti 
v Partizánskom. Za účelom 
ochrany života, zdravia a ma-

jetku občanov polícia musela 
opäť opáskovať okolie banky 
a čakať na príchod policajného 
psa. „Vykonanou pyrotechnic-
kou prehliadkou sa prítomnosť 
výbušného systému v priesto-
roch pobočiek bánk nepotvrdi-
la. V tejto súvislosti začal 

vyšetrovateľ Okresného 
riaditeľstva PZ v Bratisla-
ve III trestné stíhanie vo 
veci trestného činu šírenia 
poplašnej správy,“ uviedol 
Michal Szeiff, hovorca KR PZ 
v Bratislave. 
 (sč), foto: MTP

Pobočka jednej z bánk v Partizánskom zostala uzavretá do 
príchodu pyrotechnika s policajným psom cvičeným na vy-
hľadávanie výbušnín

 Dňa 21. júna po 21. hodine 
zasiahla mestská polícia v sú-
činnosti so štátnou políciou do 
nezhôd dvoch rodín v dome 
č. 205 na Nábrežnej ulici. Po-
bili sa tam dve ženy. Konflikt 
vznikol z dôvodu, že jedna z ro-
dín upozornila hliadku MsP 
na protiprávne zaparkované 
motorové vozidlá na Nábrež-
nej ulici a že MsP priestupky 
riešila. 

 Počas kontroly mesta 
21. júna krátko po polnoci 
spozorovala hliadka MsP 
vylomenú zámku na gará-
ži. Okamžite vyrozumela 
majiteľa garáže a operač-
ného pracovníka OO PZ 
Partizánske. Vec prevzala 
štátna polícia.

 Mestskí policajti 21. júna po 
23. hodine vyriešili napomenu-
tím priestupok proti verejnému 
poriadku rušením nočného 
pokoja, ktoré spôsoboval hluk 
šíriaci sa z bytu na Mostovej 
ulici. Dňa 23. júna po 22. ho-
dine policajti upozornili na 
dodržiavanie nočného pokoja 
zákazníkov na terase baru na 
sídlisku Šípok, i personál tejto 
prevádzky. V skorých ranných 
hodinách 24. júna upozornili 
na dodržiavanie verejného 
poriadku hlučnú skupinu mla-
dých ľudí v Parku J. A. Baťu, 
v nočných hodinách 24. júna 
personál pohostinstva i baru 
na Nádražnej ulici a tiež osoby 
zabávajúce sa na súkromnom 
pozemku vo Veľkých Bieliciach. 
Dňa 24. júna po 22. hodine 
hliadky mestskej a štátnej 
polície preverili situáciu pri 
Kultúrnom dome vo Veľkých 
Bieliciach, kde bol spustený 
ohňostroj – motív rodinnej 
oslavy. 

 Zamestnanca SBS 
verbálne napadla matka 
rómskych detí v obchod-
nej prevádzke po tom, čo 
zamestnanec SBS upo-
zornil rómske deti, aby 
sa v prevádzke správali 
slušne a nekričali. MsP má 
k dispozícii fotodokumen-
táciu, na základe ktorej 
bola identifikovaná osoba 
napádajúca zamestnanca. 

Priestupkom sa zaoberá 
referát priestupkov a pre-
vencie. 

 Počas kontroly mesta 
24. júna spozorovala hliadka 
MsP motorové vozidlo zn. 
Opel zaparkované na verejnej 
zeleni. Priestupku sa dopustil 
vodič z Nábrežnej ulice. Keďže 
nerešpektoval výzvu verejného 
činiteľa, aby auto preparkoval, 
bola mu uložená bloková po-
kuta vo výške 50 eur. Blokovú 
pokutu uložila MsP aj vodičovi, 
ktorý svoje motorové vozidlo 
zaparkoval na trávnatú plochu 
s vysvetlením, že auto nemal 
kde zaparkovať. Za dopravný 
priestupok uložila MsP blokovú 
pokutu vodičovi, ktorý nereš-
pektoval dopravné značenie 
na Ulici gen. Svobodu – stál 
v protismere a mal aj naštar-
tovaný motor. MsP vyriešila za 
uvedené obdobie 20 závažnej-
ších dopravných priestupkov 
a priestupkov proti verejnému 
poriadku, uložila 14 blokových 
pokút vo výške 200 eur.

 Dňa 24. júna zadržali 
mestskí policajti pri Kostole 
Božského Srdca Ježišovho 
na Námestí SNP tri rómske 
dievčatá. Pokúsili sa o krá-
dež hračiek na súkromnom 
pozemku na Hurbanovej 
ulici. O prípade vyrozumeli 
matku detí a napomenuli ju.

 Oheň uhasil po napomenutí 
hliadkou MsP obyvateľ domu na 
Dukelskej ulici. Spaľoval záhrad-
ný odpad, čo bolo nebezpečné 
vzhľadom na extrémne suché 
počasie. MsP preverila telefonic-
ké oznámenie o horiacej tráve 
pri dome č. 1550, na miesto 
privolala hasičov. 

 MsP bola privolaná 
26. júna do domu na Škul-
tétyho ulici, z ktorého sa 
v nočných hodinách šíril 
veľký krik. MsP napomenula 
51-ročného muža z Nábrež-
nej ulice pod vplyvom alko-
holu rušiaceho nočný pokoj 
verbálnym napádaním svo-
jej matky. Poškodená bola 
poučená o možnosti podania 
oznámenia. 
 Spracovala: M. Rapková

Mestská polícia v Partizánskom 
v dňoch od 21. do 27. júna 2017

Te Deum
´Te Deum´ je začiatok latinskej liturgickej piesne, ktorá je 
chválospevom a poďakovaním na slávnostnej svätej omši. Vždy 
koncom školského roka sa podobne ako aj v iných farnos-
tiach Slovenska konala pri príležitosti ukončenia školského 
roka. „Teba Bože chválime“ prišli vyznať do Kostola 
Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom žiaci, ale 
aj ich učitelia i rodičia na sviatok apoštolov sv. Petra 
a Pavla. Zúčastnili sa jej predstavitelia mesta na čele s primá-
torom Jozefom Božikom, ako aj niektorí riaditelia základných 
škôl v meste. Po prázdninách, keď sa deti vrátia do školských 
lavíc, bude taktiež slávená svätá omša, a to k začiatku školského 
roka. Jej hymnická pieseň ´Veni Creator Spiritus´, teda ´Príď, 
Duchu Tvorivý´ však zaznie až po dvoch mesiacoch vytúženého 
voľna.  (dl), foto: MTP

Rokovanie poslancov 
v netradičných priestoroch
Dokončenie z 1. strany

Ďalších 5 000 eur mesto vyčlenilo na vybudovanie piet-
neho miesta pre nenarodené deti na cintoríne na Šípku. 
Finančné prostriedky vo výške 15-tisíc eur pokryjú spoluúčasť na 
rekonštrukciu telocvične v Základnej škole na Malinovského ulici. 
Z rezervného fondu je pokrytá aj 5-percentná spoluúčasť mesta na 
projekte Bezbariérová škola. Predkladajú ho spoločne Základná 
škola s MŠ na Veľkej okružnej spolu s mestom. Jeho cieľom je 
získať dotáciu na vybudovanie schodiskovej plošiny na zlepšenie 
podmienok pre hendikepované deti. 
V rámci zmeny rozpočtu sa hovorilo aj o prostriedkoch 
Komunitného participatívneho rozpočtu. Pôvodne bolo na 
projekty určených 20-tisíc eur, hlasovaním sa však nerozdelila celá 
suma. Zo zvyšku sa tak 1 500 eur presunie na budovanie okrasných 
verejných predzáhradiek pred obytnými domami. Ide o podporu 
projektov občanov v maximálnej výške 300 eur na jeden projekt. 
Zmena rozpočtu sa dotkla i Mestskej umeleckej agentúry. Tá 
požiadala o zmenu účelu použitia transferu na bežné výdavky. 
V súčasnosti je na činnosť agentúry, ktorej súčasťou je dom kultúry 
a správa Vodného hradu, schválených 180-tisíc eur. Na verejno-
prospešnú činnosť knižnice ide 40-tisíc eur. Mestská umelecká 
agentúra požiadala o presun 20-tisíc eur z výdavkov na dom kultú-
ry do výdavkov pre knižnicu. Išlo o zosúladenie s predchádzajúci-
mi rokmi, kedy bola činnosť knižnice dotovaná sumou 60-tisíc eur. 
Mestskí poslanci zmenu účelu použitia časti transferu Mestskej 
umeleckej agentúry schválili.
V rezervnom fonde zostáva po odsúhlasení všetkých 
zmien 959 439,15 eura.  (ma)
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Prišiel páter až z Indonézie
Vo farnosti Partizánske mesto sa po 
dlhých dvanástich rokoch uskutočnili 
ľudové misie. Viedli ich verbisti z Nitry. 

Ľudové misie sú pre každú farnosť požehna-
ným obdobím. Je to čas návratu k hodnotám 
evanjelia, k tomu, čím sa človek stal pri krste, 
birmovke, či pri prijímaní sviatosti manžel-
stva alebo kňazstva. Misie sú časom obráte-
nia, a tak sa v rámci nich počas 25. kalendár-
neho týždňa organizovali viaceré prednášky 
v réžii pátrov Jána Kušníra, Ľudovíta 
Feja, Milana Tomana ale tiež Rado-
slava Kottru, ktorý pôsobí na Kube 
a Thomasa Tulunga, verbistu z Indoné-
zie. Na zamyslenie ponúkli misionári témy 
o poslaní muža a ženy, o hriešnosti človeka, 
ale aj o aktuálnej problematike odpustenia 
a medziľudských vzťahov. Cirkev neustále 
vyzýva na časté prijímanie eucharistie, 
ktorá je v kresťanstve najsvätejšou sviatos-
ťou, lebo podľa katechizmu je v nej vždy 
prítomný Ježiš Kristus. Diskutovalo sa 
teda aj o tejto sviatosti. Keďže životom nás 
často sprevádza utrpenie, alebo sme jeho 
svedkami, nechýbali podnetné zamyslenia 
z evanjelií: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa 

namáhate a ste preťažení a ja vás posil-
ním.“ (Mt 11, 28) 
Do ľudových misií, ktoré boli popretkávané 
videoprezentáciami a besedami, sa vo veľkom 
počte zapojili veriaci z mesta i jeho okolia. 
Každý zúčastnený mal možnosť s misionármi 
viesť osobný rozhovor ale ísť aj na sv. spoveď, 
obnovu krstných a manželských sľubov a po-
dobne. Misionári sa stretli s deťmi a mláde-
žou v jednotlivých školách mesta. 
V závere poslednej misijnej poludňaj-
šej nedeľnej sv. omše verbisti požehna-
li nový misijný kríž. Ten pôvodný rok-
mi schátral, zub času sa negatívne podpísal 
pod jeho vnútornú štruktúru. Kríž umiestne-
ný pred vstupom do Kostola Božského Srdca 
Ježišovho bude pripomínať nezabudnuteľnú 
udalosť, ktorá sa natrvalo zapíše do sŕdc ľudí 
a dejín mesta Partizánske.       Peter Múčka

Spoločnosť Božieho Slova (Societas 
Verbi Divini – SVD, skrátene verbisti) 
je rehoľno-misijná kongregácia 
založená v roku 1875 v holandskom 
meste Steyl. Jej zakladateľom bol 
nemecký kňaz sv. Arnold Janssen 
(1837 – 1909). Prvoradým poslaním 
Spoločnosti je výchova misionárov na 
ohlasovanie evanjelia najmä v kra-
jinách, kde nepoznajú učenie Ježiša 
Krista alebo v krajinách s nedostat-
kom kňazov. Jej ústredným mottom 
je: „Nech žije svätý trojjediný Boh 
v srdciach všetkých ľudí“. Spoločnosť 
pôsobí v na Slovensku od roku 1923. 
Sídlom Spoločnosti na Slovensku je 
Misijný dom Matky Božej v Nitre.

Stačí pohnúť rozumom 
a nápad je na svete!
Žiačky Strednej odbornej školy v Partizánskom, 
z odboru Obchodná akadémia, sa v predposledný 
júnový týždeň zúčastnili celoslovenskej a záro-
veň záverečnej súťaže s názvom Môj projekt pre 
región. Organizátorom podujatia, ktoré sa konalo 
na pôde banskobystrickej radnice, bola nezisková 
organizácia JA Slovensko. 

Išlo o posledný krôčik k ukon-
čeniu vzdelávacieho programu 
Podnikanie v cestovnom ruchu. 
Na rozdiel od veľtrhu, kde 
súťažil kolektív žiakov, do tejto 
súťaže mohli ísť už len jednotliv-
ci. Odvahu a chuť pracovať 
v sebe nazbierali žiačky 
druhého ročníka Mária 
Jakubíková a Martina Po-
liaková. Do súťaže išli s dvomi 
rôznymi projektmi, ale s rovna-
kým cieľom – uspieť. Pripravili 
si aj pútavé prezentácie.  
Za pokladom Hrušovského 
hradu znel názov projektu, 
s ktorým sa súťaže zúčastni-
la Mária Jakubíková. Podari-
lo sa jej ho rovno aj zrealizovať. 

Pomohli jej pri tom spolužiaci 
a učiteľky Janka Žišková, Mária 
Tomašovičová a Anna Foltá-
nová. Akciu usporiadali pre 
40 žiakov zo Základnej školy 
v Žabokrekoch nad Nitrou a zo 
Základnej školy Rudolfa Jašíka 
v Partizánskom. Pre deti boli 
pripravené rôzne zábavné, ale 
aj náučné disciplíny, prehliadka 
hradu so sprievodom a ob-
javenie pokladu Bielej pani 
Hrušovského hradu. Deťom sa 
projekt veľmi páčil a chceli by si 
ho zopakovať a vrátiť sa znovu 
na hrad spolu so spolužiakmi 
alebo rodičmi. Projekt zaujal aj 
porotu na súťaži.

S druhým projektom 
s názvom Späť v čase išla 
zabojovať Martina Poliako-
vá. Mala pripravené množstvo 
aktivít, ktoré si ľudia môžu 
vyskúšať. Projekt je určený pre 
ľudí bez rozdielu veku, ktorí sú 
unavení a vyčerpaní dnešnou 
pretechnizovanou dobou, plnou 
stresu a pracovnej vyťaženosti. 
Študentka sa snažila ľudí na 
jeden deň priviesť do minulosti. 
Ukázať, ako sa žilo, pracovalo, 
ale aj zabávalo. Aký bol život na-
šich predkov v minulosti. Klienti 
si môžu vyskúšať rúbanie dreva, 
kosenie trávy, obracanie sena, 
prechádzku lúkou spojenú so 
zberom liečivých rastlín, rôzne 

ručné práce a ďalšie typické de-
dinské činnosti v krásnom ma-
lebnom prostredí Oslian, časti 
Ľubianka. Porota nápad ocenila 
a pod vedením učiteľky Janky 
Žiškovej sa Martine Poliakovej 
a jej projektu Späť v čase po-
darilo uspieť. Bolo to tesné, ale 
aj napriek veľkej konkurencii 
získala cenné 4. miesto. 
Oba projekty ukázali, že aj náš 
región môže byť zaujímavou 
turistickou lokalitou. Stačí len 
pohnúť rozumom a vymyslieť 
zaujímavý a lákavý produkt 
cestovného ruchu. 
 Martina Poliaková, 
 foto: archív študentiek

Projekt s názvom Za pokladom Hrušovského hradu predsta-
vila jeho autorka Mária Jakubíková aj deťom z Partizánskeho 
a zo Žabokriek nad Nitrou

Mladý gitarista na medzinárodnom festivale
V júni bola Bratislava dejiskom 42. ročníka Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza. 
Okrem profesionálnych gitaristov sa na ňom predstavilo aj šesť žiakov základných umeleckých 
škôl – víťazov celoslovenských gitarových súťaží. 

Aj Základná umelecká škola 
v Partizánskom mala na festi-
vale svojho zástupcu. Bol ním 
11-ročný Andrej Varečka, 
ktorého v ZUŠ vyučuje peda-
góg Miloš Sládeček. Andrejo-
vou vstupenkou na popredný 
festival bolo novembrové 
absolútne víťazstvo na súťaži 
v Prievidzi. 

Žiaci vystúpili v rámci festivalu 
na troch koncertoch. Prvý 
bol v Slovenskom inštitúte vo 
Viedni, druhý v koncertnej sále 
VŠMU a tretí na Hviezdosla-
vovom námestí blízko budovy 
SND. Okrem toho absolvovali 
vyučovaciu hodinu s význam-
ným chorvátskym gitaristom 
a pedagógom Ozrenom Muta-

kom, ktorý sa im individuálne 
venoval a odbornými pripo-
mienkami ich povzbudzoval 
v ďalšej hre na hudobnom 
nástroji. Tieto otvorené hodiny 
boli veľmi cenné aj pre mno-
hých pedagógov ZUŠ, ktorí sa 
ich mohli voľne zúčastniť. 
Večer sa konali rôzne koncerty, 
kde mohli žiaci obdivovať 

majstrovstvo vynikajúcich 
gitaristov z rôznych kútov Eu-
rópy a dokonca aj z Latinskej 
Ameriky. Keď sa účastníci 
festivalu rozchádzali, zhodli 
sa na tom, že to bol nezabud-
nuteľný zážitok a že úsilie, 
ktoré vynaložili na cvičenie 
počas celého roka, sa vyplati-
lo. (ms)

Poznáme kráľovnú detských čitateľov 
Mestská knižnica v Partizán-
skom ožila 14. júna výtvarnými 
prácami detí z materských 
škôl a prváčikov základných 
škôl mesta. Počas príjemné-
ho dopoludnia spojeného so 
slávnostným vyhodnotením 
prác malých výtvarníkov boli 
všetky deti odmenené sladkými 
dobrotami a malými pozor-

nosťami. Odmenu v podobe 
knižky za svoje výtvarné práce 
získali Sabínka Kopúniko-
vá, Hugo Hajas, Emka Gaš-
parová, Eliška Harcegová, 
Nikolka Martošová, Saška 
Chudá a Matejko Grenčík. 
Všetky práce si môžete pozrieť 
počas celého leta vo vestibule 
mestskej knižnice.

Nasledujúci deň, 15. júna, 
sa Vodným hradom v Šimo-
novanoch ozývala príjemná 
hudba flautistiek zo Základnej 
umeleckej školy pod vede-
ním učiteľky Ševčíkovej. Tá 
sprevádzala čítanie najlepších 
literárnych prác napísaných 
žiakmi základných škôl na 
tému Môj obľúbený hrdina 
z knihy, filmu, rozprávky. Kniž-
né ceny s malými darčekmi 
si za svoje práce v kategórii 
poézia mladších žiakov od-
niesli Matej Valjent a Alex 
Rábek zo ZŠ Rudolfa Jašíka, 
Ivana Dvončová a Marek 
Franc, obaja zo Základnej 
školy Radovana Kaufmana. 
Za prozaické práce mladších 
žiakov boli ocenení Michal 
Šuhajda, Lenka Horniako-
vá a Vanesa Zvalová, všetci 
sú žiakmi ZŠ Rudolfa  Jašíka. 
V kategórii poézia starších 
žiakov uspela Petra Garajová 
zo ZŠ Rudolfa Jašíka a spoloč-

ná práca Gabriely Andelovej 
a Adriany Ďurčovej zo 
ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej. 
Za prozaické práce starších 
žiakov boli ocenení Romana 
Kajabová zo ZŠ Rudolfa  
Jašíka, Klára Kováčiková 
zo ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej 
a Filip Rosa zo ZŠ Radovana  
Kaufmana. 
Kráľovnou detských čitateľov 
za rok 2017 sa rovnako ako mi-
nulý rok stala deviatačka Te-
rézia Tunegová zo ZŠ s MŠ 
na Veľkej okružnej, ktorej prá-
ca o postave Hannah Bakerovej 
z knihy Mŕtve dievča neklame 
dostala úplne všetkých. 
Spoločné fotenie všetkých 
súťažiacich, rozdanie sladkostí 
a poďakovanie zúčastneným 
ukončili slávnostné dopolud-
nie a všetci sa už teraz tešia 
na okrúhly 20. ročník tohto 
skvelého podujatia.

 Text a foto: Denisa Škorňová

Mladý talent 
Andrej 
Varečka si 
v rámci festi-
valu zahral aj 
v koncertnej 
sále VŠMU  
v Bratislave
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počasie

Myšlienka na tento týždeň
„Človek sa neutopí preto, lebo sa ponorí, ale preto, 
že zostane pod vodou.“
 (Paulo Coelho)

Program klubu
INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE

 7. júla – piatok – SUMMER IS CALLING
 8. júla – sobota – DJ MAJCO DANCEMANIA

Blahoželáme
Členovia Klubu ABŠ srdečne blahoželajú Valérii 
Šebovej, ktorá 27. júna oslávila okrúhle 70. naro-
deniny. Srdečné želanie od členov ZO Slovenského 

zväzu telesne postihnutých v Partizánskom patrí 
Petrovi Gállikovi, ktorý sa 27. júna dožil krásnych 
60 rokov. Aj my z redakcie Tempo sa k blahoželaniam 
pripájame a oslávencom želáme veľa zdravia a ešte 
mnoho rokov prežitých v kruhu najbližších.

Meniny oslávi – Prokop, Prokopa, Cyril, Metod, 
Patrik, Patrícia, Oliver, Ivan, Ivo, Lujza, 
Lukrécius, Lukrécia a Amália.     

AKO nám bude
Tento týždeň by mal byť pod vplyvom prevládajúceho severného 
prúdenia. Takýto vzduch sa však v letnom období pomerne vý-
razne prehrieva a chlad teda neprináša. Aj so zrážkami to bude 
asi opäť mizerné. Prevládať by malo polooblačné počasie. Ojedi-
nelé prehánky či občasný dážď sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, 
s vyššou pravdepodobnosťou potom od piatku.

Denné teploty:  24/30 °C

Nočné teploty:  16/11 °C

TOP meteo-správy
K letu, okrem slnka 
a tepla, neodmysli-
teľne patria aj búrky. 
Ide o súbor zložitých 
atmosférických javov, 
charakterizovaných 
elektrickými výbojmi 
(bleskami) medzi oblak-
mi navzájom alebo medzi 
oblakom a zemou. Blesk 
je sprevádzaný akustic-
kým javom – hrmením, 
ktoré vzniká ako násle-
dok rýchleho a extrém-
neho prehriatia vzduchu. 
Búrka je fenomén, ktorý 
môže ničiť, ale v miernej 
podobe býva dôležitou 
súčasťou letného pol-
roka. V prevládajúcom 
suchom a teplom počasí 
sú totiž práve búrky 
často jediným zdrojom 
potrebnej vlahy. V našich 
zemepisných šírkach sa 
vyskytujú hlavne v lete, 
ale poznáme aj zimné búrky. V Partizánskom je priemerný 
počet dní s búrkou za rok 30. V roku 2002 sme mali až 
45 takýchto dní, pričom ešte v októbri toho roku ich 
bolo až päť. Naopak, najslabšia búrková sezóna bola 
v Partizánskom pred dvomi rokmi, keď som zazname-
nal iba 19 takýchto dní. V Partizánskom sme zažili 28. júna 
1994 búrku, ktorá vydala až 74 mm vlahy, teda 74 litrov na 
meter štvorcový! Najväčšia veterná smršť zase sprevádzala ten-
to jav 4. júla 2000. Vietor dosahoval rýchlosť až do 120 km/h 
a pôsobil ničivo. Škody v meste sa odstraňovali ešte niekoľko 
dní. V roku 2003 sa cez nás prehnala 13. júna podvečer búrka 
s najsilnejším krupobitím. Vrstvy ľadu bolo badať ešte neskoro 
v noci. 
Čo myslíte, kde sa na Slovensku nachádza lokalita s najvyšším 
úhrnom zrážok počas búrky? Je to na juhu Slovenska v obci 
Salka pri Štúrove. Dňa 12. júla 1957 tam počas búrky s prietr-
žou mračien spadlo za 65 minút až 228,5 mm vody! Najbúrko-
vejšie lokality sa nachádzajú v rámci sveta v tropickom pásme. 
Vo Venezuele, blízko mesta Maracaibo, sú takmer každoden-
nou záležitosťou. A my sa búrky dočkáme kedy?
 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Skačanci si oslavy užili
Veľkolepé oslavy 925. výročia prvej písomnej zmienky o obci Skačany sa konali posledný júnový víkend. Nešlo 
však o oslavu výročia založenia obce. Nálezy črepov totiž pochádzajú už z doby bronzovej. Dnes sú obyvatelia na 
svoju obec hrdí a väčšina z nich tam žije s radosťou. Dôkazom bol aj priebeh osláv. Do príprav sa zapojilo viac ako 
140 Skačancov. Ako si dvojdňové slávnosti užili, opisuje čitateľom Tempa Kvetoslava Kližanová.

Počas sobotňajšieho rána sme 
využili trhové privilégia udelené 
kráľom Leopoldom I. Trhovníci 
z blízka i z ďaleka prilákali mno-
ho nakupovaniachtivých hostí, 
ktorí si mohli v stánkoch vybrať 
všetko, po čom im srdce pišťalo. 
Nezabudli sa však občerstviť 
rôznymi lahôdkami. V ponuke 
nechýbali guláš z diviny, cigán-
ska pečienka, pečené klobásy, 
zmrzlina, plnené lokše, trdelník 
či rôzne syrové dobroty. Ani 
smädný nik neostal. Pre deti boli 
pripravené aktivity ako maľova-
nie na tvár, maľovanie farbami 
na papier, skákací hrad i autíčka. 
Popoludňajší program sa 
začal slávnostným krojova-
ným sprievodom, kde ľudia 

od najmenších až po seniorov 
ukázali krásu skačianskeho 
bohato zdobeného ľudového 
odevu. Vyvetrali i dobové kočíky 
a vozíky, pri pohľade na ktoré sa 
ľudia vrátili v čase desiatky, ba 
až stovky rokov. Sprevádzala nás 
tiež už históriou ovenčená dycho-
vá hudba Skačianka. 
Program pokračoval sláv-
nostnou akadémiou. Po 
príhovore starostu obce Ju-
raja Kližana nás s dejinami 
Skačian oboznámil jej čest-
ný občan Erik Kližan, ktorý je 
správcom knižnice a archivárom 
múzea v Bojniciach. Prítom-

ným sa prihovoril predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška, ktorý obci 
prisľúbil finančnú podporu pre 
toto podujatie, ako aj poslanec 
Národnej rady SR a historik 
Anton Hrnko či predsedníčka 
Regionálneho združenia miest 
a obcí Stredného Ponitria Iveta 
Randziaková. Počas slávnost-
nej akadémie boli ocenení 
dvaja muži. Prvým z nich bol 
miestny kňaz Jozef Tomica, 
ktorému bolo udelené Čest-
né občianstvo obce Skačany, 
ďalším bol Lukáš Kližan, 
ktorý si prevzal Cenu obce 
za titul majstra sveta v stol-
nom tenise telesne postih-
nutých v kategórii družstiev. 

Do života sme uviedli publikáciu 
„Skačany v premenách času“. 
Tá vznikla práve k výročiu a je 
prevažne obrazovou publikáciou 
historických, ale aj súčasných 
Skačian. V akadémii sa predsta-
vili Skačanci všetkých vekových 
kategórií. Deti z materskej 
školy nás pobavili pesničkami 
a tančekmi, žiaci základnej ško-
ly predviedli starodávny zvyk 
vynášania Moreny. Seniorský 
súbor Cibuliar nás zaviedol na 
gazdovský dvor a v malom mu-
zikáli sme sa vrátili do päťdesia-
tych rokov minulého storočia. 
Vypočuli sme si spievaný sen 

milovníka vína a tlieskali sme 
vrtkým tanečníkom a tanečníč-
kam. Obzvlášť skvelý zážitok 
sme prežili vďaka tomu, že 
všetci aktéri akadémie vystupo-
vali v prekrásnych skačianskych 
ľudových odevoch. Slávnostný 
deň ukončila tanečná zábava, 
pri ktorej si prišli na svoje všet-
ky vekové kategórie. 
Nedeľu, teda druhý deň 
osláv, uviedla ďakovná 
svätá omša, ktorú celebro-
val bývalý skačiansky 
dekan Vladimír Paulini. 
Počas nej spieval chrámový 
zbor Slnečnice a hrala dychová 
hudba Skačianka. Obetné dary 

prinášali zástupcovia organizá-
cií pôsobiacich v obci a Ska-
čanci v krojoch tvorili dôstojnú 
a peknú kulisu. Dvojdňové 
oslavy ukončili fanúšikovia 
športu exhibičným futbalovým 
zápasom medzi A mužstvom 
TJ FK Skačany a Slovanom 
Šimonovany.
Nech sa teda Skačancom aj 
naďalej darí zveľaďovať dedinu, 
zachovávať tradície a žiť vo vzá-
jomnej úcte. Prajeme si, nech je 
obec z roka na rok krajšia, svie-
žejšia a hlavne pokojná, aby sa 
tam všetci, ktorí do nej zavítajú, 
aj dobre cítili. 
 Foto: Kvetoslava Kližanová

Horúce počasie a pekelne ostrá akcia 
Prelety dravcov ponad hlavy, šermiari, ale aj prehliadka kaštieľa. Toto a ešte oveľa viac ponúkol prvý ročník Histo-
rického dňa vo Vodnom hrade.  

Pýchou Partizánskeho je určite Vodný hrad 
v mestskej časti Šimonovany. V sobotu 
24. júna sa stal dejiskom prvého ročníka 
Historického dňa, ktorý pripravila Mestská 
umelecká agentúra. Pozvaná skupina do-
bového šermu Bojník z Bojníc sa postarala 
o niekoľko prekvapení. Predstavenie, 
v ktorom sa strieľalo zo starých zbra-
ní, však mali herci premyslené. „Nie je 
tam žiadna improvizácia. Všetko je nacvi-
čené, a to do detailu. Každá improvizácia 
by mohla priniesť zranenie niektorých 
členov alebo ľudí,“ uviedol Kamil Fojtík, 
vedúci skupiny Bojník z Bojníc. 
Na podujatí sa predviedli aj sokoliari 
svätého Bavona z Banskej Štiavni-
ce. Prítomní si vychutnali prelety 
viacerých operencov priamo ponad 
svoje hlavy. Dotyky ich krídel boli 
skutočným zážitkom. Okrem toho 
si operencov mohli návštevníci po 
vystúpení poťažkať aj na vlastných 
rukách. Kus talentu predviedol divákom 
počas historického dňa aj kaukliar a žon-
glér z Moravy. Zábavné vystúpenia striedali 
dôstojnejšie. Napríklad s tónmi dobovej 

hudby v podaní skupiny Muzika Poetika 
ste sa mohli nechať unášať atmosférou 
čias minulých. Aj keď bolo horúco, akcia 
bola pripravená na výbornú. Nechýbalo 
občerstvenie a v tôni stromov si každý 

mohol vychutnať pútavý program. Jediné, 
čo podujatiu chýbalo, bolo snáď len počet-
nejšie zastúpenie návštevníkov, ktorým sa 
v sparne nechcelo vytiahnuť päty z domu. 
 (dl), foto: PM

Krojovaný sprievod ukázal krásu skačianskeho bohato zdobe-
ného ľudového odevu

Skačany v premenách obce je názov novej publikácie, ktorú 
do života uviedli na slávnostnej akadémii

Dobové kočíky navodili atmosféru niekdajších čias 

Promenádne koncerty na námestí
Aj tento rok sa letné nedeľné večery na Námestí 
SNP v Partizánskom ponesú v znamení hudby. 

V nedeľu 9. júla sa na pešej zóne pred Domom 
kultúry rozozvučia melódie skupiny Music z Horných 
Vesteníc. Začiatok koncertu je o 19. hodine. 

Vtipné obrázky a komentáre 
na sociálnych sieťach na seba 
nenechali dlho čakať 
 Zdroj: Facebook

DO  STREDY VO VYSIELANÍ
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Lenka Žuchovská zo Skačian 
prvým plačom potešila mamičku 
Denisu Krausovú a otecka Igora 
27. júna. Ich prvé dieťatko v tento 
deň vážilo 2680 g a meralo 49 cm. 

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice v Partizánskom

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba - 155 a 112 
Pohotovostná lekárska služba - 749 24 51 
Ambulancia lekárov pohotovostnej služby - 749 51 59

Pohotovosť lekárov
Pracovné dni - od 15.30 do rána 7.00 h 
V sobotu, nedeľu a počas sviatkov - nepretržite
Partizánske - v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici 
a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení
Bánovce nad Bebravou - v hlavnej budove NsP

Partizánske 
Lekáreň Benu v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h
Lekáreň Schneider v Tescu v čase od 9.00 do 20.00 h
Bánovce 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

Od 3. do 4. júla Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinského ulici
Dňa 5. júla Lekáreň pri Tatre na Partizánskej ulici 
Od 6. do 7. júla Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinského ulici
Dňa 8. a 10. júla Lekáreň Pharmacum v Tescu
Dňa 9. júla Lekáreň Schneider v Kauflande

Pohotovosť lekární

Vivien Bočkayová z Horných 
Chlebian je malou princeznou 
mamičky Sone a otecka Mariána. 
Ich prvé dieťatko prišlo na svet 
17. júla s váhou 3400 g a dĺžkou 
52 cm.

Vitajte medzi nami!

Marko z Nedanoviec sa vypýtal 
na svet 23. júna, kedy vážil 2840 g 
a meral 50 cm. Z prvého synčeka 
majú radosť mamička Eva a otecko 
Marek. 

Ema Rončka z Partizánskeho 
sa narodila 23. júna. Prvorodená 
dcérka rodičov Zuzany a Ondreja 
pri narodení vážila 3610 g a merala 
51 cm. 

Matej Adamec zo Zemian-
skych Kostolian je prvorodeným 
synom mamičky Lucie Tkáčikovej 
a otecka Petra. Matej prišiel na svet 
23. júna s váhou 3960 g a 54 cm. 

Adelka Danielová z Partizán-
skeho potešila svojím príchodom 
na svet 22. júna mamičku Ivanu, 
otecka Bruna aj šesťročnú sestrič-
ku Kristínku. Adelka pri narodení 
vážila 3320 g a merala 49 cm.

Nela Lukáčová z Partizánskeho 
prišla na svet dva roky po sestričke 
Nine. Dievčatko narodené 26. júna 
s mierami 3500 g a 51 cm bude 
robiť radosť mamičke Lucii Bočíko-
vej a oteckovi Matejovi.

Samuel Belkovič zo Ža-
bokriek nad Nitrou po prvý 
raz zaplakal 26. júna, kedy vážil 
3000 g a meral 50 cm. Z bábätka 
sa tešia súrodenci, aj rodičia An-
drea Belkovičová a Ján Bulík. 
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Indiánske leto
Tribečské múzeum v Topoľčanoch pripravilo pre deti, ale aj 
ďalších návštevníkov, pokračovanie prázdninového podujatia 
Leto v múzeu pod názvom „Indiánske leto“.

Letné prázdniny sú ideálnym 
obdobím na šantenie. Urči-
te každý z nás raz chcel byť 
indiánom či indiánkou. Teraz si 
môžete tento sen splniť. Poduja-
tie pre všetky dobrodružné 
povahy súvisí s aktuálne 
prebiehajúcimi vý-
stavami, expozíciou 
a tvorivou dielňou, 
ktorú 
spríjemní 
hudba 
s indi-
ánskymi 
motívmi. 

Prebiehajúca výstava 
Premeny mesta 
Topoľčany pribli-
žuje mesto z hľadiska 
staviteľstva a architek-
túry, aké zmeny na-
stali v priebehu rokov. 
Zbierkové predmety, 
fotografický a iný do-
kumentačný materiál 
dopĺňajú signované 
tehly zo zbierky pána 
Danka z Topoľčian.

Faleristika pre 
každého je výstava, ktorá 
predstavuje rôznorodosť 
vyznamenaní, medailí a rádov 
z obdobia rakúsko-uhorskej 
monarchie, 1. ČSR, bývalého 
Československa až po súčas-
nosť. Doplnená je dobovými 
predmetmi (uniformy, foto-
grafie). Výstava je pripravená 
v spolupráci s pánom Považa-

nom, zberateľom z Prievidze, 
členom Slovenskej faleristickej 
spoločnosti.

Expozícia Príroda stredného 
Ponitria prostred-
níctvom zbierkových 
predmetov z geológie, 
paleontológie, zoológie 
a botaniky, farebných fo-
tografií, kresieb, textov 

a máp 
posky-
tuje 

pomerne 
ucelený 

prehľad o ne-
živej prírode a o zá-
stupcoch flóry a fauny 
typických pre región 
stredného Ponitria.

Návštevníci majú 
možnosť preskúšať 
si svoje zmysly pri 
odpovediach na 
rôzne otázky zábav-
ného vedomostného 
kvízu, týkajúce sa 
prebiehajúcich 
výstav. Vyskúšajú si 
napríklad určovanie 

živočíchov a stôp zvierat. Zruč-
nosti si otestujú zasa pri výrobe 
rôznych predmetov s indián-
skou tematikou – teepee, čelen-
ky, dýky z hrnčiarskej hliny. 
Program dopĺňajú zaujímavé 
informácie o živote Indiánov. 
Podujatie sa realizuje v priesto-
roch múzea, dĺžka programu je 
približne 1,5 hodiny.

Zdravie pod kontrolou
Pravidelné zdravotné kontroly by sme nemali zanedbávať. Aj preto vzniklo podujatie Týždeň zdravia, ktorého 
poslaním je zdôrazňovať význam prevencie a preventívnych vyšetrení.

Merania ako prevencia
V rámci aktivít Týždňa zdra-
via v Partizánskom nechýbalo 
meranie tlaku, cukru a choleste-
rolu v krvi. Klub spoločenských 
organizácii bol v utorok 27. júna 
v dopoludňajších hodinách 
k dispozícii všetkým záujem-
com o bezplatné merania, ktoré 
zabezpečil Zväz postihnutých ci-
vilizačnými chorobami (ZPCCH) 
v Partizánskom. „Robíme aj 
my takéto akcie pre ľudí, aby 
nemuseli chodiť k lekárovi a mali 
prehľad o tom, ako sú na tom 

zdravotne,“ zmienila sa Gabriela 
Supuková zo ZPCCH. 
Poznanie krvného tlaku môže 
napríklad včas zabrániť infarktu 
či cievnej mozgovej príhode. Záu-
jemcovia sa v priebehu pár minút 
dozvedeli aj svoje hladiny cukru 
a cholesterolu v krvi. Ich vysoké 
hodnoty sa tiež podieľajú na 
vzniku srdcovocievnych ochorení.

Čistota – pol života
Správne a pravidelné umývanie 
rúk je jedným z najúčinnejších 
opatrení, ktorými môžeme pri-
spieť k zníženiu prenosu infekcií. 
Prednášku s touto tematikou si 
vo štvrtok 29. júna pripravila 
zdravotná sestra z Nemocnice 
v Partizánskom Eva Rizikyová. 
Počas nej žiakom zo základných 

škôl vysvetlila a názorne ukázala 
správnu techniku umývania rúk. 
„Ruky si opláchneme teplou 
vodou a použijeme potrebné 
množstvo tekutého mydla. 
Dlane trieme o seba, postupne 
umývame kožné ryhy, prsty, 
chrbát dlaní, priestor okolo 
lôžok nechtov a nezabúdame 
ani na priestory medzi prstami. 
Problematickým miestom býva 
priestor pod nechtami, špeciálne 
umelými. Po 20 až 30 sekundách 
opláchneme mydlo z rúk,“ ozrej-
mila Eva Rizikyová. „Dôležité 
je aj správne vysušenie rúk, 
pretože mikroorganizmom sa 
lepšie darí vo vlhkom prostredí. 
Na osušenie rúk sú vhodnejšie 
jednorazové papierové utierky, 
ktorými zároveň zastavíme 

vodu,“ podotkla s tým, že na 
jednom prste máme približne 
12 000 baktérii, preto by sme 
si ich mali umývať vždy po prí-
chode z vonkajšieho prostredia, 
kontakte so zvieraťom, použití 
toalety, ceste v dopravných pro-
striedkoch, návšteve obchodných 
centier, manipulácii s odpadkami 
a podobne. Prehnané umýva-
nie rúk však môže vysušovať 

pokožku, preto by sme mali 
používať vhodné krémy. Žiakov 
tiež oboznámila s miestami, 
ktoré sú najviac znečistené bak-
tériami a ktorých sa dotýkame 
najviac. Patria k nim držadlá na 
nákupných vozíkoch, tlačidlá vo 

výťahoch, zábradlia, kľučky, ale 
aj telefóny, počítačové klávesni-
ce a myši. Dodržiavaním zásad 
správneho umývania sa tak mô-
žeme vyhnúť ochoreniam, ktoré 
špinavé ruky spôsobujú.   

Máte zdravé pľúca?
Partizánčania mohli vo štvrtok 
29. júna popoludní v Klube 
spoločenských organizácii 
absolvovať spirometrické 
vyšetrenie pľúcnych funkcií. 
Rýchle a jednoduché vyšet-
renie prebiehalo špeciálnym 
prístrojom spirometrom, ktorý 
zaznamenáva dýchanie pacienta. 
Podstatou je meranie objemu 
vdychovaného a vydychovaného 
vzduchu v závislosti na rýchlosti 
jeho prietoku. Namerané výsled-
né hodnoty závisia aj od veku, 
pohlavia, hmotnosti a výšky. 
Pomocou prístroja sa môžu 
diagnostikovať ochorenia ako 
astma, bronchitída a iné chronic-

ké ochorenia pľúc. Záujemcovia 
zároveň dostali od vyšetrujúceho 
lekára MUDr. Daniela Pauloviča 
z Nemocnice v Partizánskom 
informácie, ako predchádzať 
rôznym pľúcnym ochoreniam. 
 (sč), foto: sč, MTP

O merania tlaku, cukru a cholesterolu prejavili ľudia záujem

Na prednáške sa žiaci oboznámili so správnou hygienou rúk

Vyšetrenie spirometrom pomáha pri diagnostike pľúcnych 
ochorení



3. júl 2017 Tempo č. 26www.novinytempo.sk 7

Matičiari na ceste za poznaním
Posledný jarný deň, už od rána pekný a slnečný, akoby pozýval prežiť niečo nevšedné, obohacujúce. A tak aj 
bolo. Skupina matičiarov a sympatizantov navštívila starobylú Trnavu, ktorá tento zámer vrchovato splnila. 

Cesta pohodlným autobusom ubehla veľmi 
rýchlo a matičiari sa ocitli na najvyššom 
bode historického jadra mesta, kde sa 
nachádza najstaršia pamiatka Trnavy – 
pozostatky románskeho karnera a pôdorys 
starého Kostola sv. Mikuláša. V tesnej blíz-
kosti stojí Bazilika sv. Mikuláša, nádherný 
trojloďový gotický kostol, ktorého stavba sa 
začala v roku 1380 s neskoršou barokovou 
dostavbou. Pamiatkami Trnavy sprevádzala 
návštevníkov Janka Judinyová, ktorá navrhla 
aj trasu prehliadky. Sprievodca historickými 
pamätihodnosťami Trnavy nás oboznámil s 
históriou Trnavy ležiacej na úrodnej nížine 
osídlenej už v mladšej dobe kamennej. Je 
najstarším mestom Slovenska, ktoré ako 
prvé v roku 1238 získalo práva slobodného 
kráľovského mesta. V Bazilike sv. Mikulá-
ša mohla skupina obdivovať pôvodné 
nástenné maľby, bohatú štukovú vý-
zdobu, gotické epitafy zo 14. storočia či 
barokovú kaplnku, v ktorej je umiest-
nený obraz Panny Márie Trnavskej. 
Počas vojen a morovej epidémie sa na 
tvári Panny Márie objavil pot a krvavé 
slzy. V roku 2008 bol kostol vyhlásený za 
Mariánske pútnické miesto. Kráčajúc histo-
rickými uličkami k ďalšiemu kostolu výletníci 
obdivovali starostlivo udržiavané budovy, 
dávnych svedkov slávnej Trnavy, komplex 
univerzitných budov, množstvo pamätných 
tabúľ a rôznych pamätihodností. Katedrála 
sv. Jána Krstiteľa je výnimočné barokové 
dielo talianskych staviteľov, ktoré svojou 
estetickou krásou, harmóniou a štukatérskou 
výzdobou udivuje návštevníkov. Dominant-
ným prvkom chrámu je 20 metrov vysoký 

a 15 metrov široký drevený oltár patriaci 
medzi najväčšie v Európe.
Ďalšou zástavkou bol evanjelický kos-
tol, pozoruhodné funkcionalistické dielo 
polkruhovitého pôdorysu s amfiteátrovým 
usporiadaním interiéru a závesným stropom. 
Postavený bol v blízkosti mestských hradieb 
v roku 1924. Jeho jednoduchá krása pôsobila 
na všetkých veľmi upokojujúco. V blízkosti 
kostola stojí socha M. R. Štefánika v životnej 

veľkosti. Matičiari mu vzdali úctu a položili 
k soche kvety. Nakoniec ich kroky sme-
rovali k novodobému chrámu, ktorým je 
multifunkčné, sociálne a športové centrum. 
Štadión Antona Malatinského je najväčší 
a najmodernejší na Slovensku a návštevníci 
mali možnosť vidieť nielen štadión, ale aj 
všetky ostatné priestory, kabíny, relaxačnú 
zónu, maličkú kaplnku či VIP zónu. 
 Mária Dominová, foto: Jana Judínyová

Kamzíky a svište v Monkovej doline
Plný autobus Horcov sa štvrtý letný deň zúčastnil nádhernej turistickej akcie v Belianskych Tatrách. Jedna z mála 
sprístupnených trás v tejto časti Tatier je Monkova dolina, ktorá vedie z obce Ždiar do Širokého sedla. Krásne 
slnečné počasie, fantastické výhľady, množstvo tatranskej zveri i rastlín – to všetko prispelo k nezabudnuteľným 
zážitkom pre pol stovky turistov.

V malebnej dedinke Ždiar 
sa vylodilo päťdesiat horcov 
a jeden pes z autobusu a po 
úvodnej fotografii sa vydali 
v ústrety Monkovej doline. Ke-
dysi sa tu vyberalo aj vstupné, 
dnes je mýtna búdka opustená. 
Spolu s Dolinou Siedmych pra-
meňov patrí len k dvom trasám 
sprístupneným v Národnej 
prírodnej rezervácii Belian-
ske Tatry. Ostatné sú kvôli 
ochrane prírody už niekoľko 
desaťročí zatvorené. Počas 
1000-metrového stúpania nás 
sprevádzajú náučné panely. Po 
ľavej strane padá do priepasti 
menší vodopád. Kúsok pred 
Širokým sedlom si všim-
neme viacpočetnú rodinku 
kamzíkov, ktoré spásajú 
bujnú vegetáciu. Nakoniec 
sa ich ukázalo až desať, 
z toho dve mláďatá. Jeden 
odvážnejší samec pred 
nami pobehuje ani nie vo 
vzdialenosti 4 metrov. Pod 
skalou sa zase naháňajú svište. 
Zdravia nás dlhým hvizdom 
a my odpovedáme cvakaním 
fotoaparátov.

V sedle, kde si môžeme odpo-
činúť na lavičkách, sa otvára 
úžasný výhľad na Vysoké Tatry 
– a to netradične zo severnej 
strany. Dominuje tu Jahňací 
štít, na ktorom sa pohybujú 
drobučké postavy neznámych 
turistov neznámej národnosti. 
Za nami sa zasa vypínajú neprí-
stupné vápencové vrchy Ždiar-
ska vidla a Havran. Cestou do 
Kopského sedla prechádzame 
rajskou záhradou plnou vzác-
nych kvetov, medzi ktorými 
je aj niekoľko druhov horcov 
a chránené ľalie. Prichádzame 

k väčšiemu snehovému fľaku, 
takže i začiatkom leta sa môže-
me oddávať nielen guľovačke, 
ale i stavaniu snehuliakov. Na 
chladnom snehu sa vybláznila 
aj naša fenka Lola. V Kopskom 
sedle sa stretávame s našimi 
piatimi členmi, ktorí dali pred-
nosť alternatívnej trase vedúcej 
od Belianskej jaskyne okolo 
chaty Plesnivec a popri Bielom 
plese.
Po dosiahnutí najvyššieho bodu 
schádzame dolinou Zadné Me-
ďodoly do obce Tatranská Ja-
vorina. Kedysi sa v tejto oblasti 

ťažila meď. Na čistinke nás ča-
kajú dva hnedé medvede. Ešte 
pred chvíľou živé, od strachu 
razom zdreveneli. Jednoducho 
sme boli v presile. Pomocou 
tabule nás prosia, aby sme ich 
zbytočne nerušili, keď sme sa 
už rozhodli prechádzať cez ich 
obývačku, spálňu a komoru. 
Kúsok nižšie sa Meďodoly 
napájajú na Javorovú dolinu 
a po pravej strane sa vypína 
mohutné bralo Muráňa.
Napokon prichádzame do cieľa 
v Tatranskej Javorine. Pôvod-
nými obyvateľmi dedinky boli 
železiari a uhliari. Po 16 km 
dlhej túre si tam hodnú chvíľu 
dopĺňame vypotené tekutiny 
a ochladzujeme sa nanukmi. 
Zopár nás navštívilo netradič-
ný drevený kostolík, ktorý dal 
začiatkom 20. storočia postaviť 
knieža Kristián Hohenlohe.
Dobre naladení sme si cestou 
domov zaspievali na Kráľovej 
holi a To ta Heľpa. Zlatým klin-
com programu bolo kúpanie sa 
v kameňolome pri motoreste 
Rieka. 
 Text a foto: Ľubo Mazán

Kúsok pred Širokým sedlom sa turisti pokochali pohľadom na 
viacpočetnej rodinke kamzíkov spásajúcich bujnú vegetáciu. Nie-
ktoré sa k návštevníkom z Partizánskeho priblížili aj na štyri metre

Celodenný vstup do bazénov a saunového sveta je pre dospelých za 7 eur, 
starobní dôchodcovia a deti od 3 do 12 rokov majú vstup za 5 eur. 

VYNOVENÝ WELLNESS 
Príďte si oddýchnuť v moderných termálnych bazénoch a načerpajte sily 
v saunovom svete. Čaká na vás infrasauna, fínska a parná sauna. 

Penzión Kalinka v Malých Bieliciach

Otváracie hodiny 
denne 10.00 – 21.00 h (vrátane sviatkov)

Partizánske 4, časť Malé Bielice 209 
038/749 65 09, 0907 983 588 

email: penzionkalinka@skylan.sk 
web: www.penzionkalinka.sk 

www.jandureje.sk

MALOKRŠTENIANSKY DEŇ DOBRÔT

Novodobé odpustky
V honbe za peniazmi a majetkom sú ľudia, ale i niektoré inštitúcie, 
schopné urobiť čokoľvek. Napríklad v stredoveku českí hriešnici, ktorí 
túžili po odpustení hriechov, museli okrem vyspovedania sa a vykonania 
dobrého skutku zložiť vo vyšehradskom kostole nemalú finančnú čiast-
ku. Takúto formu odpustkov, ktorou si vtedajšia cirkev výrazne prilepšo-
vala, kritizoval aj Ján Hus. Neváhal dokonca protirečiť ani pápežovi.  
A nakoniec dopadol ako vysokovýhrevné dobové palivo.
Dnes – čítajúc úradnú správu Výkonného výboru OblFZ Prievidza 
– s prekvapením zisťujem, že odpustky tu po niekoľkých storočiach 
máme znovu. Vraj: „Hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 
2016/2017 bude napomínaný 5, 9, 12 a 15 žltými kartami, môže po 
udelení trestu požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia 
výkonu športovej činnosti. Po podaní bude pokuta vygenerovaná 
k úhrade, zastavenie činnosti sa zruší a hráč môže nastúpiť už 
v 1. kole nového súťažného ročníka. Finančné pokuty sú nasledovné: 
dospelí – 30 eur, dorast – 15 eur, žiaci – 5 eur.“ Počuli sme slovo 
zväzu. Naozaj geniálny nápad a najmä rada pre mladistvých: pokojne 
ďalej faulujte, skopávajte odzadu súperových hráčov, veď sa vám 
nemôže nič stať. Rodičia za vás zaplatia smiešnu pokutu a vy budete 
môcť hrať ďalej.
Na Slovensku je možné už naozaj všetko. Úplatkársky lekár namiesto 
toho, aby pozoroval trojkilové kačice cez mriežkované okno, behá 
po slobode a zúčastňuje sa exhibičných zápasov. Slovenské gorily sa 
taktiež o svoju slobodu báť nemusia a ako vidno, po novom si môžu 
futbalisti peniazmi vykúpiť aj pozastavenie činnosti, čoby trest za 
žlté karty. Nenapadá mi k tomu vhodnejšie pomenovanie ako legálny 
úplatok. Čo nevidieť, naše úrady zverejnia oficiálny cenník za sprene-
veru, znásilnenie, lúpež, a možno aj za vraždu. Patrik D.
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Výletníci sa v Trnave zastavili aj pri soche Milana Rastislava Štefánika

https://kamnahory.sk/Belianske-Tatry/Doliny/Dolina-Siedmych-pramenov.html
https://kamnahory.sk/Belianske-Tatry/Doliny/Dolina-Siedmych-pramenov.html
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PREDÁM tatranský profil

od 2,7€.
zrubový obklad, dlážkovica.

Dovoz nad 20 m2

0948 038 516 (1
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Dosekávanie dátumov úmrtia,
obnova nápisov.

Gravírovanie, Reštaurovanie,
Čistenie starých hrobov

Práce vykonávané na mieste

0904 912 009

Zlato - Striebro - Farba (1
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E-mail:   alexandra.sagatova@svetzdravia.com ,  
tel.č.      +421 910 960 044 

Stačí ak nám ponúknete: 
Vzdelanie: dosiahnuté vzdelanie v príslušnom odbore 
 
My Vám ponúkame: 
- perspektívne a stabilné zamestnanie vo Vašom regióne 
 

Do pracovného pomeru prijmeme:  
sestru, zdravotníckeho asistenta, sanitára, kuchára 

 Miesto výkonu práce: Nemocnica Partizánske 

    

Nemocnica na okraji mesta, n.o. 
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Veľký smútok a žiaľ zasiahol našu 
rodinu. Dňa 17. júna 2017 vo veku 
50 rokov tragicky zahynul náš 
syn a brat 

Igor BELIANSKY
z Malých Uheriec.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina (170531)

Dobrý človek neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 6. júla 2017 uplynie päť rokov, 
čo od nás navždy odišiel milovaný 
manžel, otec, starý otec a dedko

Štefan DVORSKÝ
z Partizánskeho.     

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, deti, vnúčatá a pravnúčatá, 
celá rodina a priatelia. (170451) 

Dňa 6. júla 2017 si pripomíname 
ôsme výročie, čo nás vo veku 
74 rokov navždy opustil náš 
milovaný otec a dedko

Anton BELAN
z Bošian.

S úctou a láskou spomínajú dcéra 
Magda a syn Juraj s rodinami.
 (170529)

Dňa 30. júna 2017 sme si pripo-
menuli 1. výročie úmrtia nášho 
milovaného otecka, manžela, 
dedka a pradedka

Michala BOĎU
z Partizánskeho.  

S láskou, úctou a vďakou naňho 
spomíname.

Manželka, rodina Boďová a Chal-
movanská (170532)

Kto v srdci žije, nezomiera.

Dňa 28. júna 2017 sme si pripo-
menuli 15. výročie úmrtia našej 
milovanej mamy, starkej, sestry 
a švagrinej 

Márie KLUKOVEJ  
rod. Kollárovej

z Kolačna.

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina. (170535)

Čas akoby sa zastavil,
len bolesť v srdci vrytá,
spomienka tá zostáva,

je v našich srdciach skrytá.
Že čas rany zahojí? 

To je len klam,
čím ďalej ubieha,

tým viac chýbaš nám.

Dňa 7. júla 2017 si so žiaľom 
v srdci pripomíname 4. výročie, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko

Jozef BEBJAK
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú manželka, 
syn Jozef, dcéry Daniela, Renát-
ka, vnuci a pravnuci.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. (170463)

Život žiaľ, i bôľ zahojí každý, 
no spomienka na Teba
v nás zostane navždy.

Dňa 2. júla 2017 uplynulo 20 ro-
kov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamina a babka

Cecília ĎURČOVÁ
z Partizánskeho.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a vďakou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami.  (170528)

Alergologická ambulancia Parti-
zánske neordinuje od 26. júna do 
7. júla 2017.  (170503)

Predám pálenicu v  Chynora-
noch. Tel. 0948 330 341.   (170511)

Predám tatranský obklad 2,90 € 
leštený, zrubový-pologuľatý pro-
fil, hranoly a dlážkovicu na podla-
hy. Tel. 0908 234 866.  (170055)

SHR Pavol Kullač ponúka kozie 
mlieko. Cena 0,8 €/L, možnosť 
dovozu do PE. Tel. 0902 458 828. 
 (170526) 

Kúpim ľudové kroje a  starožit-
nosti. Tel. 0902 708 047.  (170530)

Predám trojizbový veľkometráž-
ny byt na 3. poschodí, ulica Hor-
ská, Šípok. Tel. 0907 714 941.
  (170516)

JÚN 1957

Úderník bol časopis zamestnancov Závodov 29. au-
gusta v Partizánskom, ktorý vychádzal každú sobotu. 
Vďaka redaktorom, ktorí nám v archíve ponechali dnes 
už historické výtlačky tohto týždenníka, vám ponúkame 
pohľad do minulosti prostredníctvom úryvkov z článkov 
uverejnených pred 60 rokmi v Úderníku, predchodcovi 
dnešného Tempa. O čom sa písalo v júni 1957?

Nepodceňujte 
význam očkovania!
„Od začiatku roku 1957, teda 
v období, v ktorom nie je ešte, 
ako sa hovorí, sezóna na detskú 
obrnu (tá je až na konci leta), 
výskyt obrny v našom kraji 
rapídne stúpa, takže môžeme 
predpokladať u nás epidémiu 
tejto choroby. Z hľadiska 
rodičovskej lásky a povinnosti 
vykonáte zaiste ako rodičia 
všetko, aby ste predišli poško-
deniu zdravia a smrti vašich 
detí.“

Bližšie k problémom 
civilnej obrany
„Ľudstvo celého sveta nepresta-
ne byť vďačné Sovietskemu 
zväzu za jeho dôslednú mierovú 
politiku, ktorá má nesmierny 
vplyv na udržanie svetového 
mieru. Aj my, ktorí stojíme 
spolu s ostatnými ľudovodemo-
kratickými štátmi po boku So-
vietskeho zväzu v tábore mieru, 
musíme ustavične pamätať 
na svoju povinnosť upevňovať 
mier a zdokonaľovať obranu 
našej vlasti.“

Údené sa neskazí
„Mladí ľudia v júni sa vyzna-
čujú hlavne tým, že sa dlho do 
noci prechádzajú a zhlboka 
dýchajú tento „naparfínovaný“ 
vzduch. Dýchajú tak zhlboka, 
že sa im z toho obyčajne zatočí 
hlava a niekedy tak silne, že 
ju stratia, a tak sa dievčatá 

dostanú pod čepiec a mládenci 
do „jarma“. Dobré jedlo si však 
treba okoreniť, a tak v našom 
meste prišli na nápad, ako 
okoreniť i tento voňavý vzduch. 
Za týmto účelom sa zriadilo asi 
sto metrov od južného okraja 
mesta smetisko, kde sa spa-
ľovaním smetí vzduch mierne  
okoreňuje dymom.“

Naše topánky na 
svetovú výstavu
„Na budúci rok belgické hlavné 
mesto Brussel bude miestom 
svetovej výstavy, ktorej sa 
zúčastnia takmer všetky štáty 
so svojimi najdokonalejšími 
výrobkami. Pracovníci našej 
modelárne pripravili pre 
výstavu 12 návrhov kožených 
výrobkov a šesť gumových.“

Telefunken šarapatil
„Predstavte si takú smiešnu 
situáciu. Zíde sa konferen-
cia, ktorá hovorí o zvyšovaní 
technického vybavenia závodu. 
Tejto otázky sa každý disku-
tér a rečník dotkne niekoľko 
razy. A rovnako niekoľko razy 
počas každého prejavu zachrčí, 
zarapoce, a napokon onemie 
rozhlasové zariadenie, aby sa 
po chvíľke opäť ozvalo. Presne 
takto to vyzeralo na Dni novej 
techniky, ktorý bol v utorok 
v kaviarni ZK. Pred niekoľkými 
rokmi by sme takýto stav boli 
horkokrvne schopní označiť za 
sabotáž.“ (vs, dj)

Predám dvojizbový byt v  cen-
tre mesta Partizánske. Tel. 0915 
418 287.  (170517)

Kúpim 2-izbový byt v PE na ulici 
Lesná, Obuvnícka, Októbrová, do 40 
000 eur. Tel. 0905 617 334.  (170527)

Prenajmem kancelárske 
priestory v novej budove 
v Partizánskom-Malé Uherce. 
K dispozícii sú 4 samostatné 
kancelárie (možnosť prepoje-
nia). Súčasťou každej kance-
lárie je samostatná kúpeľňa 
s WC. Rozloha kancelárie cca 
30 m2 + 4 m2 kúpeľňa. Ku kan-
celáriám vedie samostatný 
vchod do budovy.  (170533)

Východniar hľadá východniarku. 
Prosím, ozvi sa. Tel. 0903 671 682. 
 (170534)

Predplaťte si TEMPO

Viac informácií  o predplatnom  
sa dozviete v redakcii novín  
na Februárovej ulici 152/1 v Partizánskom

POLROČNÉ predplatné  
týždenníka Tempo 10 €

Len 0,40 €

za jeden výtlačok! 
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Nový slovenský rekord!
Vo februári tohto roku sme vám po prvý raz predstavili paraglidistu Tomáša Podmaníka z Veľkých Krštenian (na 
foto). O štyri mesiace sme ho oslovili znovu. Podarilo sa mu totiž zdolať doterajší slovenský rekord v preletenej 
vzdialenosti na paraglidingovom klzáku!

V kategórii voľného preletu sa mu 14. júna 
podarilo zaletieť neuveriteľných 321,13 km 
naprieč Slovenskom a Maďarskom. Pokoril 
tak dovtedajší 206,65 km dlhý let z apríla 
2015. Tomáš Podmaník štartoval z kop-
ca nad obcou Horná Súča pri Trenčíne 
o 10.33 hodine a jeho let trval osem hodín. 
Priemerná rýchlosť letu bola v jeho prípade 
40,25 km/h, do ktorej je započítaný aj čas 
potrebný pre naberanie výšky v stúpavých 
prúdoch. „Najdôležitejšia je predletová 
príprava, je potrebné si vopred napláno-
vať let vzhľadom na očakávané počasie. 
Treba si tiež naštudovať vzdušné 
priestory v smere plánovaného 
letu, ktorým sa bude treba vyhnúť 
a v prípade zámeru preletu štátnych 
hraníc je nutné oznámiť presné 
podrobnosti letového plánu na le-
tecký úrad,“ uviedol na margo zdolaného 
rekordu mladý pilot. „Nemôžem letieť, 
kade sa mi zachce a ani v hocijakej výške. 
V Maďarsku som sa vyhýbal napríklad 
vzdušným priestorom športového letiska, 
ako aj medzinárodného letiska v Budapeš-
ti. Najťažšie na takom dlhom lete teda nie 
je zotrvať dlhé hodiny vo vzduchu bez mo-
tora, paliva alebo napríklad aj toalety,“ 
opísal Podmaník. 
Farebne vyznačené plochy na mape 
označujú rôzne typy vzdušného priestoru 
a hovoria aj o výške, po ktorú alebo od kto-

rej môže pilot padákového klzáku v danom 
vzdušnom priestore letieť. Podľa letového 
záznamu vidieť, že kritické body stihli 
Tomáša práve za hranicami Slovenska. Ako 
povedal: „Od slovenských hraníc po druhé 
križovanie Dunaja som podlietal vzdušný 
priestor okolo spomínaného letiska v Bu-
dapešti. Tam som mohol letieť v nadmor-
skej výške do 1981 m n.m. Vietor ma však 
stále tlačil do vzdušného priestoru (na 
mape modrou), kde je povolený prelet len 
do výšky 1067 m n.m. a ktorý by som tak 
ľahko nepodletel. Naviac, chvíľu po 
druhom prelete Dunaja v Maďarsku 
som mal aj trochu šťastie, kedy sa 
mi podarilo zdvihnúť sa z termic-
ky neistého terénu a zachrániť sa 
tak z výšky len necelých 250 m nad 
zemou. Po preletení tristého kilomet-
ra som let zakončil už len 21 km dlhým 
kĺzaním po vetre a pristál som ešte pred 

srbskými hranicami, ktorých prelet by bol 
už protizákonný.“ Po náročnom osemho-
dinovom lete Tomáš pristál na pevnú 
zem a bolo sa treba vrátiť. Žiaden taxík 
uprostred lesov a polí ho tam ale nečakal. 
„Musel som prešľapať nejaké kilomet-
re k najbližšej ceste a potom stopovať. 
Zastavila mi dodávka a mal som šťastie, 
lebo som plánoval ísť len do najbližšieho 
väčšieho mesta Szeged a odtiaľ autobu-
som do Budapešti, no tento chlapík šiel do 
Szegedu naložiť noviny, ktoré viezol až do 
Budapešti a mňa tam zobral tiež. Tam už 
po mňa prišla priateľka na aute, takže to 
bolo super,“ spomína Tomáš. Tento let bol 
čiastočne prípravou na majstrovstvá sveta, 
na ktoré paraglidista odchádza v sobo-
tu 1. júla do Talianska. Tam bude spolu 
s troma ďalšími krajanmi reprezentovať 
Slovensko. 
 (dl), zdroj foto: www.xcontest.org

Hmlovina v súhvezdí Lýry
Júlová hviezdna obloha je posiata mnohými 

zaujímavými objektmi, ktoré môžeme pozo-
rovať hlavne za bezmesačných nocí, kedy 
svetlo Mesiaca neruší pozorovanie. 

Medzi ozajstné klenoty letnej 
hviezdnej oblohy patria guľové 
hviezdokopy, hmloviny a dvoj-
hviezdy. V súhvezdí s názvom 
Herkules nájdeme guľovú 
hviezdokopu s označením M13, 
ktorá je veľmi vďačným objek-
tom pre pozorovanie počas celé-
ho leta. Za dobrých pozorovacích 
podmienok ju vidno voľným 
okom ako hmlistý obláčik. Až 
ďalekohľad však ukáže, že jej 
prívlastok „Veľká hviezdokopa 
v Herkulovi“ právom patrí. 
Gravitačne je tam totiž na seba 
viazaných viac ako pol milióna 
hviezd, kde môžeme nájsť veľmi 
staré hviezdy z obdobia po Veľ-
kom tresku.
Ďalšia guľová hviezdokopa M92 
je o niečo menej jasná ako tá 
s označením M13. Nachádza sa 
od nás vo vzdialenosti 26 400 
svetelných rokov a nájdeme 
ju v severnej časti súhvezdia 
Herkules. Napriek tomu, že 
sa hľadá ťažšie ako M13, dá sa 
uvidieť i malým ďalekohľadom 
pri 10-násobnom zväčšení.
Ozajstným klenotom 
letnej hviezdnej oblohy je 
prstencová hmlovina M57 
v súhvezdí Lýry. Predsta-
vuje najznámejšiu z plane-
tárnych hmlovín a zároveň 
je jedným z dôkazov konca 
životnej púte hviezdy. Tento 
valcovitý oblak plynu totiž 
vyvrhla umierajúca hviezda, 
ktorej skolabované jadro 
doteraz žiari v centre hmlo-
viny ako biely trpaslík. Svetlo 
z tohto objektu k nám letí 4 100 
rokov.
Z dvojhviezd môžeme v súhvezdí 
Labute pozorovať nielen prekrás-

ne Albireo, ale aj štvorhviezdu 
v súhvezdí Lýry a mnohé ďalšie 
viacnásobné hviezdne systémy.
Jasná dvojhviezda Albireo sa 
nazýva aj beta Cygni. V obrazci 
Labute tvorí jej hlavu, čomu 
zodpovedá aj názov („zobák“). 
Je to ľahko rozpoznateľná 
dvojhviezda, jej zložky sa v ďale-
kohľade javia ako žltooranžová 
(hlavná) a modrobiela (sprievod-
ca) hviezda.
Na večernej oblohe je pozorova-
teľná najväčšia planéta slnečnej 
sústavy – Jupiter a nad juhový-
chodným obzorom zasa planéta 
Saturn. Hlavný ďalekohľad 
Hvezdárne v Partizánskom 
dokáže pri Jupiterovi 
sprostredkovať pohľad na 
jeho štyri najväčšie mesia-
ce – Io, Európu, Ganymedu 
a Callisto a prípadne aj 
na veľkú červenú škvrnu 
v atmosfére tohto plynného 
obra. Pri pohľade na Saturn 
pri väčšom zväčšení púta 
pozornosť jeho prstenec. Za 
dobrých atmosférických podmie-
nok je možné uvidieť dokonca 
tieň prstenca na planéte.
Mesiac sa na večernej oblohe 
ukáže od 1. do 9. júla, kedy je 
v splne. V nedeľu 16. júla sa 
nachádza v poslednej štvrti 
a 23. júla vychádza spolu so Sln-
kom, pretože bude v nove.
Prázdniny sú obdobím, kedy 
máme príležitosť organizovať si 
svoj voľný čas. Dlhé večery sú 
príležitosťou nazrieť do blízkeho 
i vzdialeného vesmíru prostred-
níctvom ďalekohľadu Hvezdárne 
v Partizánskom. Stačí len prísť!

 Vladimír Mešter

Pozorovania pre verejnosť sa počas letných prázdnin 
konajú len v prípade priaznivého počasia, a to od stredy 
do soboty, v čase od 20. do 23. hodiny. Posledný vstup je 
o 22. hodine. 

Astronomický tábor 
pre mladých záujemcov
Zaujímajú sa vaše deti o astronómiu a rady spoznávajú vesmír? 
Práve pre ne je určený letný pobytový tábor vo Hvezdárni 
v Partizánskom. V dňoch od 14. do 19. augusta je pre ne 
pripravený program zameraný na poznávanie objektov dennej 
a nočnej oblohy, orientáciu na oblohe a poznávanie súhvezdí. 
Tešiť sa môžu na aktivity plné zábavy, súťaží a praktických 
zručností, ale aj na exkurziu do múzea a ďalšie zaujímavé akcie. 
Ak máte dieťa vo veku od 10 do 15 rokov zanietené pre prírodné 
a technické vedy, prihláste ho do astronomického tábora na tel. 
čísle 038/749 71 08. 

Oranžová čiara vyznačuje časť trasy, ktorú preletel paraglidista Tomáš Podmaník

Ivan Drndzík s piatym triumfom

Stretnutiami posledného 40. kola sa 
uzavrel 5. ročník PCI šípkarskej ligy v 
šípkach v hre 501 double out na päť 
víťazných legov, ktorej domovským 
stánkom je Charlie pub na sídlisku Šípok 
v Partizánskom. Po piaty raz sa víťazom 
ligy stal Ivan Drndzík, ktorý prešiel 

súťažou bez prehry. Aj obsadenie 
zostávajúcich dvoch medailových 
priečok malo rovnakú podobu ako 
vlani. S druhým miesto sa musel znovu 
uspokojiť Lukáš Guba a bronzový 
stupienok obhájil Bronislav Bederka. 
Najvyššie top uzavretie – 145 bodov 

– dosiahol počas ročníka Ivan Gogola, 
druhý skončil Ivan Salinka (138 b)  
a tretí Jaroslav Masaryk spolu  
s Martinom Boszorádom, keď obaja 
zhodne „vymazali“ z terča 130 bodov. 
Bodovaciu súťaž vyhral Jaroslav 
Masaryk, ktorému sa päťkrát podarilo 
zapísať 180 bodov. O jeden zápis 
menej mal na konte druhý v poradí 
Zdeno Snoha, kým Bronislav Bederka 
skončil s tromi stoosemdesiatkami tretí. 
Bodovaciu súťaž, v ktorej sa rátali zápisy 
na 140 bodov, vyhral Lukáš Guba (34-
krát) pred druhým Ivanom Drndzíkom 
(28-krát) a tretím Ladislavom 
Boszorádom (26-krát).

o VÝSLEDKY 40. (POSLEDNÉHO) KOLA: 
M. Guba – M. Boszorád 3:5. B. Bederka 
– M. Ferencei 5:0. B. Bederka – Martin 
Trčo 5:0. B. Bederka – M. Javořík 5:0. 
J. Masaryk – M. Javořík 5:0. Michal 
Trčo – M. Javořík 5:0. M. Ferencei – Ľ. 
Perniš 0:5. I. Gogola – M. Ferencei 5:0. 
R. Zemba – Martin Trčo 5:0. Michal 
Trčo – M. Boszorád 0:5.

KONEČNÁ TABUĽKA

1. Ivan Drndzík 48  44  4 0 236:52 92
2. Lukáš Guba 48  41  3 4 227:77 85
3. Bronislav Bederka 48  36  2  10 201:98 74
4. Jaroslav Masaryk 48 33  5  10 206:107  71
5. Martin Boszorád 48 30  7  11 194:119  67
6. Milan Guba 48  30  6  12 201:124  66 
7. Ladislav Boszorád 48  30  6  12 196:127  66
8. Michal Savara 48  30  5  13  199:124  65
9. Zdeno Snoha 48  22  11  15  185:145  55
10. Štefan Bilas ml. 48  21  13  14  171:150  55
11. Ivan Salinka 48  22  11  15  174:156  55
12. Július Števica 48  21   9 18  165:154  51
13. Ivan Gogola 48  22 6 20  176:149  50
14. Michal Trčo 48  21 6 21 157:155  48
15. Milan Javořík st. 48  20 7   21  155:153  47
16. Martin Ferencei 48  18 8 22  154:155  44
17. Marek Jankula 48  17 6 25  136:170  40
18. Martin Trčo 48  16 6 26  141:176  38
19. Rudolf Trčo 48  11 6 31  121:192  28
20. Ivana Salinková 48  12 4   32  108:190  28
21. Ľubomír Ducký 48  12 2   34  114:190  26
22. Ľubomír Perniš 48  10 3   34  112:194  24
23. Radovan Zemba 48 9 3   36 86:198  21
24.-25. Radovan Fereje 48 0 2  46 8:238 2
      Krste Tanushevski 48 0 2  46 8:238 2
 (mp, mit)

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA V ŠÍPKACH V PARTIZÁNSKOM

Ivan Drndzík

DORASTENKY
II. TRIEDA B

 7. (POSLEDNÉ) KOLO: TC Partizán-
ske – TK Červeník 2:4 (sety – 4:8, hry – 
38:56), ako hrali dvojhry: Slávka Fridlová 
– J. Krajčovičová 0:6, 0:6, Nikola Škríbová 
– A. Chalúpková 1:6, 3:6, Tereza Čangelo-
vá – E. Škublová 4:6, 3:6, Simona Ducho-
vičová – A. Galgociová 6:0, 6:2, štvorhry: 
S. Fridlová-T. Čangelová – E. Škublová-A. 
Chalúpková 2:6, 1:6, S. Duchovičová-N. 
Škríbová – A. Galgociová-J. Krajčovičo-
vá 6:2, 6:4. TCN Nitra – Veľké Úľany 6:0. 
Nové Zámky – SPU Nitra 1:5. Topoľča-
ny – Hlohovec 3:3.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. TC Topoľčany 7  6  1  31:11  13
2. Slávia SPU Nitra 7  6  1  36:6 13
3. TCN Nitra 7  5  2  26:16  12
4. HTC Hlohovec 7 4  3  23:19  11
5. TC Nové Zámky 7  3  4  22:20  10

6. TK Červeník 7  2  5  14:28 9
7. TC Partizánske 7  2  5  16:26 9
8. TK Veľké Úľany 7  0  7 0:42 7

MLADŠÍ ŽIACI
I. TRIEDA

 6. (POSLEDNÉ) KOLO: Kúpele Piešťa-
ny – TC Partizánske 6:0 (sety – 12:0, hry 
– 73:19), ako hrali dvojhry: A. Bučko – To-
máš Cabaj 6:3, 6:4, M. Kuba-Danaj – Ja-
kub Blinka 6:0, 6:0, A. Michalica – Daniel 
Gerbel 7:5, 6:1, O. Kutný – Timotej Dzian 
6:1, 6:3, štvorhry: A. Bučko-O. Kutný – T. 
Dzian-D. Gerbel 6:1, 6:1, A. Michalica- M. 
Kuba-Danaj – T. Cabaj-J. Blinka 6:0, 6:0. 
AS Trenčín – Empire Trnava 2:5.   mp

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Empire Trnava 6   6  0  38:3 12
2. AS Trenčín 6   4  2  29:12  10
3. TC Partizánske 6   1  5 3:35   7
4. Kúpele Piešťany 6   1  5  10:30   6

TENISOVÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV

Mestská televízia Partizánske

Pozrite si informácie z Vášho mesta nielen v televízii, 
ale už aj v počítači, mobile a tablete.

Mestská  Televízia  Partizánske www.respublica.skwww.respublica.sk
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Víťazný pohár v rukách domácich futbalových nádejí FK Tempo
V Partizánskom si opäť pripomenuli futbalové-
ho velikána, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu  
v histórii československého futbalu. Na počesť 
futbalového elegána Karola Jokla mladšieho sa 
na štadióne v Partizánskom, ktorý nesie jeho 
meno, uskutočnil 2. ročník futbalového turnaja 
prípraviek. Popri meste podporil zmysluplné 
podujatie aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý 
zastupoval jeho predseda a taktiež poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Baška. 
Mladé futbalové nádeje prišli morálne podporiť 
aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republi-
ky Mária Janíková a primátor Partizánskeho Jo-
zef Božik, ktorý otvoril Memoriál Karola Jokla. 
Aj tentoraz sa na podujatí predstavila v žiac-
kych vekových kategóriách U10 a U11 rovna-
ká skladba šiestich klubov. Okrem domáceho 
FK Tempo mali zastúpenie aj Slovan Bratislava, 
Myjava, Dubnica nad Váhom, ČFK Nitra a Bánov-
ce nad Bebravou. Zápasy v oboch kategóriách 
prebiehali znovu v úmornej horúčave súčasne 
na dvoch vytvorených ihriskách na hlavnej hra-
cej ploche. V tímovom zápolení sa víťazom ka-
tegórie U10 stal bez zaváhania Spartak Bánovce 
nad Bebravou, druhú priečku obsadil bratislav-
ský Slovan len vďaka lepšiemu gólovému skó-
re pred tretími Partizánčanmi. Prvenstvom bez 
straty bodu v kategórii U11 nadviazali na vy-
darenú sezónu mladé nádeje usporiadateľské-
ho klubu FK Tempo. Na druhom mieste skončil 
ČFK Nitra a bronzové medaily si odniesli mladí 
hráči Slovana Bratislava. „Týchto chlapcov tré-
nujem už štyri roky a som na nich veľmi pyš-
ný. Som rád, že triumfom na tomto turnaji 
úspešne zavŕšili štvorročný cyklus trénova-
nia a hrania. Chlapci prvenstvom potvrdili, 
že patria, dovolím si tvrdiť, medzi slovenskú 
špičku vo svojej vekovej kategórii,“ oprávne-
ne sa nadchýňal tréner FK Tempo Partizánske 
U11 Milan Valaštín. Jeho zverenci sa plným bo-
dovým ziskom výraznou mierou pričinili o zisk 
hlavnej ceny – Putovného pohára Karola Jokla – 
určenej pre klub, ktorého tímy dosiahli v oboch 
kategóriách najvyšší súčet bodov. Oba kolek-
tívy FK Tempo získali spolu 25, čím o bod pre-
konali nastolené maximum chlapcov z ŠK Slo-
van Bratislava z premiérového ročníka poduja-
tia. Na druhom mieste skončil FK Spartak Bá-
novce nad Bebravou s 20 bodmi, tretia priečka 
patrí minuloročnému víťazovi ŠK Slovan Brati-
slava (18 b), štvrté miesto obsadil ČFK Nitra (15 
b), piate Spartak Myjava (8 b) a šieste bez bodu  
v oklieštenej zostave hrajúce družstvá MFK 
Dubnica nad Váhom. Organizátori opäť oceni-
li aj šesť individualít turnaja, po tri v každej ka-
tegórii. V mladšej U10 si hneď dve ceny prevzal 
talentovaný Filip Slovák z bánovského Sparta-
ka, ktorého zvolili za najlepšieho hráča a s 11 
gólmi sa stal aj najlepším kanonierom. Cenu 
pre najlepšieho brankára získal Adam Meliš  
z domáceho FK Tempo. V staršej kategórii U11 
predviedol najlepšie brankárske umenie Jonáš 
Belanský zo Spartaka Myjava, ocenenie pre naj-
lepšieho hráča putovalo do Nitry zásluhou Vik-
tórie Mesárošovej a najlepším strelcom sa stal s 
jedenástimi zásahmi Branko Pinďura z FK Tem-
po, ktorý pred rokom získal rovnaké ocenenie  
v mladšej vekovej kategórii.

MKJ V ČÍSLACH
 KATEGÓRIA U10: Spartak Bánovce n/B. – 
Tempo Partizánske 2:1, V. Herián, F. Slovák – 
A. Křen. ČFK Nitra – Dubnica n/V. 5:3. Slovan 

Bratislava – Myjava 7:0. ČFK Nitra – Tempo 
Partizánske 0:1, T. Struhár. Dubnica n/V. – 
Slovan Bratislava 0:6. Tempo Partizánske – 
Myjava 2:0, M. Chocholáček, M. Knápek. Slo-
van Bratislava – Spartak Bánovce n/B. 2:5, 
góly Spartaka: V. Herián 2, J. Kráľ 2, F. Slovák. 
Myjava – Dubnica n/V. 5:0. Spartak Bánov-
ce n/B. – ČFK Nitra 5:1, góly Spartaka: F. Slo-
vák 3, J. Kráľ 2. Tempo Partizánske – Dubni-
ca n/V. 6:2, góly Tempa: M. Chocholáček, M. 
Kováčik, T. De Marchi, A. Křen, D. Šamko, S. Ha-
ring. Spartak Bánovce n/B. – Myjava 5:0, F. 
Slovák 3, V. Herián, J. Hinca. ČFK Nitra – Slo-
van Bratislava 0:4. Dubnica n/V. – Spartak 
Bánovce n/B. 0:9, F. Slovák 3, V. Herián 2, M. 
Gajdoš 2, T. Hudec, M. Václavík. Myjava – ČFK 
Nitra 0:3. Slovan Bratislava – Tempo Parti-
zánske 0:0.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Spartak Bánovce n/B.  5 5 0 0 26:4    15
2. Slovan Bratislava          5 3 1 1 19:5    10
3. Tempo Partizánske     5 3 1 1 10:4    10
4. ČFK Nitra                      5 2 0 3   9:13  6
5. Spartak Myjava              5 1 0 4   5:17  3
6. MFK Dubnica n/V.            5 0 0 5   5:31  0

ZOSTAVY NAŠICH DRUŽSTIEV
 FK Spartak Bánovce n/B. U10: Michal Vik-
torin – Tobias Hudec, Matej Gajdoš, Martin 
Václavík, Kevin Podolák, Jakub Hinca, Oli-
ver Hinca, Václav Herián, Jakub Kráľ, Filip 
Slovák, tréner: Milan Kráľ.
 FK Tempo Partizánske U10: Adam Me-
liš – Martin Chocholáček, Marek Knápek, 
Tomáš Struhár, Mário Kováčik, Timotej De 
Marchi, Nina Mattová, Tomáš Tadial, To-

bias Husár, Jakub Čangel, Sebastián Ha-
ring, Adrián Křen, Dušan Šamko, tréner: Ra-
doslav Čangel.

 KATEGÓRIA U11: Spartak Bánovce n/B. 
– Tempo Partizánske 0:4, B. Pinďura 2, K. 
Stručka, M. Valach. ČFK Nitra – Dubnica n/V. 
11:0. Slovan Bratislava – Myjava 1:1. ČFK 
Nitra – Tempo Partizánske 1:3, góly Tempa: 
B. Pinďura, K. Stručka, S. Bočkay. Dubnica n/V. 
– Slovan Bratislava 0:4. Tempo Partizánske 
– Myjava 3:0, K. Stručka, R. Vavro, B. Pinďura. 
Slovan Bratislava – Spartak Bánovce n/B. 
2:2, góly Spartaka: J. Zemeš, N. Matejov. 
Myjava – Dubnica n/V. 5:2. Spartak Bánov-
ce n/B. – ČFK Nitra 0:4. Tempo Partizánske 
– Dubnica n/V. 14:0, B. Pinďura 4, D. Cifra 2, K. 
Stručka 2, M. Valach 2, S. Bočkay 2, R. Vavro, D. 
Lörinc. Spartak Bánovce n/B. – Myjava 0:0. 
ČFK Nitra – Slovan Bratislava 1:2. Dubnica 
n/V. – Spartak Bánovce n/B. 1:4, góly Spar-
taka: N. Matejov 2, A. Halás, A. Václavík. Myja-
va – ČFK Nitra 0:2. Slovan Bratislava – Tem-
po Partizánske 1:3, góly Tempa: B. Pinďura 3. 

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Tempo Partizánske     5 5 0 0 27:2    15
2. ČFK Nitra                        5 3 0 2 19:5    9
3. Slovan Bratislava          5 2 2 1 10:7    8
4. Spartak Myjava             5 1 2 2   6:8    5
5. Spartak Bánovce n/B.  5 1 2 2   6:11  5
6. MFK Dubnica n/V.          5 0 0 5   3:38  0
(Stretnutia v  hracom čase 1 x 20 minút rozho-
dovali Róbert Janus st., Peter Omelka, Miroslav 
Bebjak a Vladimír Jakubík.)

ZOSTAVY NAŠICH DRUŽSTIEV
 FK Tempo Partizánske U11: Lukáš Kušnier – 
Jakub Jankovič, Damian Cifra, Kristian Pavol 
Stručka, Róbert Vavro, Matej Valach, Branko 
Pinďura, Samuel Bočkay, Dominik Lörinc, tré-
ner: Milan Valaštín.
 FK Spartak Bánovce n/B. U11: Daniel Marko, 
Martin Soporský – Lukáš Sileš, Alexander Ha-
lás, Adrián Václavík, Matúš Ilko, Juraj Zemeš, 
Róbert Marko, Samuel Rusňák, Nicolas Mate-
jov, David Krajčovic, Peter Hošek, Tomáš Or-
ságh, tréner: Jozef Herák.  Text + foto: mp 

Filip Drábik s desiatimi medailami
Deväťročný Filip Drábik (na foto) 
z Partizánskeho aj v tomto súťaž-
nom roku dosahuje na bežec-
kých podujatiach jeden úspech za 
druhým. A hoci súťažil opäť aj so 
staršími súpermi, vybehal si desať 
pódiových umiestnení. Premoži-
teľov nenašiel až na šiestich podu-
jatiach. Víťazom sa stal v behu 
na 400 m najmladších žiakov na 
23.  ročníku cestného behu Čier-
noklačianska pyxida, prvý skončil 
na rovnakej trati aj na Behu oslo-
bodenia mesta Partizánske i na 
Korzo behu Prievidza, na tristov-
ke na 6. ročníku podujatia Levic-
ká majová 5 a v behu na 350 m na  
10. ročníku Memoriálu Štefana 
Petrikoviča v Hrušovanoch. Na 
34. ročníku Memoriálu Jána Cho-
chulu si medzi druhákmi vysúťažil 
dokonca dve zlaté medaily – v be-
hoch na 40 a 200 metrov. Na jubi-
lejnom 30. ročníku Jarného behu 
obce Bojničky skončil na tristovke 
medzi najmladšími žiakmi druhý, 

na 43. ročníku Beh oslobodenia Topoľčianok v kategórii mladších žiakov dobehol do 
cieľa štyristovky na tretej pozícii a bronzovú priečku obsadil aj v kvalitnej medzinárod-
nej konkurencii v behu na 300 m v rámci 18. ročníka Národného behu Milana Rastislava 
Štefánika v Brezovej pod Bradlom.  mp

V Šimonovanoch víťazom
Nedožery-Brezany

Víťazom 2. ročníka futbalového turnaja do-
rastencov U19, ktorý sa hral prvý júlový deň 
na futbalovom štadióne ŠK Slovan Šimono-
vany, sa stal piatoligový Družstevník Nedože-
ry-Brezany. Vo finále Nedožerčania zdolali To-
varníky tesne 3:2. Družstvo usporiadateľa ŠK 
Slovan sa ukázalo ako dobrý hostiteľ, keď po 
prehre 0:4 s Jacovcami v súboji o tretie miesto 
skončilo posledné. Slovan potešilo aspoň jed-
no individuálne ocenenie, keď najlepším hrá-
čom turnaja sa stal Nikolas Rihár. Za najlep-
šieho brankára bol vyhlásený Adam Hudok  
z Tovarník a cenu pre najlepšieho strelca si od-

niesol štvorgólový Sebastian Drška z Nedo-
žier-Brezian.

 Výsledky semifinále: Šimonovany – Tovarní-
ky 1:1 (0:1) – 1:2 na 11 m kopy. Nedožery-Bre-
zany – Jacovce 7:2 (2:2). O 3. miesto: Šimono-
vany – Jacovce 0:4 (0:2). Finále: Nedožery-Bre-
zany – Tovarníky 3:2 (1:2).

 Konečné poradie: 1. Družstevník Nedože-
ry-Brezany (V. liga), 2. OFK Tovarníky (V. liga),  3. 
Družstevník Jacovce (V. liga), 4. ŠK Slovan Šimo-
novany (Majstrovstvá oblasti).  (mp, šb)

Ceny výhercom Šťastnej sedmičky 
odovzdané!

Odovzdaním cien výhercom sa definitívne uzavrelo dvadsiate siedme pokračovanie našej-vašej tipova-
cej súťaže Šťastná sedmička. Tipujúci znovu súťažili o sedem atraktívnych finančných cien, aj tentoraz  
v celkovej hodnote 500 €! Spomedzi 159 tipujúcich sa po štrnástich tipovacích kolách zrodila po napí-
navom závere nasledovná sedmička šťastných výhercov:

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo Poľ-
nohospodárske družstvo podieľnikov PDP Veľké 
Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, pekárenska 
činosť, výroba strojov a zariadení pre všeobecné 
účely, výroba obrábacích strojov, spracovanie 
poľnohospodárskych produktov, www.pdpvu.
sk) – získava: Ján Sany z Bánoviec nad Bebravou, 
ktorý nahral 77 bodov. 
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma Mališ-
ka – farby, laky, fasády, Šimonovianska 1763/102, 
958 03 Partizánske, mob. č.: 0905 841 840, 0901 
776 858, 0905 426 503, www.maliska.sk) – získa-
va: Miriam Čavojová z  Partizánskeho – 77 bo-
dov.
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) – získava: Ján Dermek z Partizánske-
ho – 77 bodov.
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma Ladic-

ký, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé 
Uherce, mob. č.: 0903 130 531, www.ladicky.sk) 
– získava: Viliam Hačko z Brodzian – 74 bodov. 
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venovala spoločnosť 
Žalúzie Cibula s.r.o. –  kompletná ponuka kvalit-
nej  tieniacej  techniky  a  garážových  brán, Uhe-
recká cesta 23/37, 958 03 Malé Uherce, www.
zaluzie-cibula.sk, tel. č.: 038/740 14 60) – získava: 
Jozef Omelka z Partizánskeho – 71 bodov. 
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo obchodné 
centrum BAJZÍK s.r.o. – všetko pre domácnosť, 
Nitrianska ulica 1640/110 958 01 Partizánske, 
www.bajzik.sk, tel. č.: 038/749 22 66, mob. č.: 749 
36 66, 749 91 92) – získava: Ľudmila Križanová 
z Bánoviec nad Bebravou – 71 bodov.
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venovala nonstop ta-
xislužba PE-TAXI, SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ, s.r.o., 
Slovanská 296/13, 95801 Partizánske, www.
modrytaxik.sk, mob. č.: 0908 08 09 08, 0948 08 
09 08, 0903 700 600) – získava: Martin Vaňo 
z Chynorian – 71 bodov.

Z hlavnej výhry 27. ročníka tipovacej súťaže šťastná sedmička – finačnej ceny vo výš-
ke 165 € – sa tešil 61-ročný Ján Sany (na foto vpravo). Rodák z Nitrice žijúci v Bánov-
ciach nad Bebravou bol v minulosti aktívnym futbalistom. Okrem Dolných Vesteníc 
hral futbal aj za Prešov a Bánovce nad Bebravou. Symbolický šek odovzdal víťazovi 
Vladimír Straka, podpredseda predstavenstva PDP Veľké Uherce, ktoré je generál-
nym sponzorom Šťastnej sedmičky.

ŽIACKA LIGA DRUŽSTIEV V ZÁPASENÍ VOĽNÝM ŠTÝLOM
Žiacka liga družstiev v zápasení voľným štý-
lom oblasti Západ sa premiérovo presťaho-
vala v Mestskej športovej hale v Považskej 
Bystrici, kde sa konal druhý turnaj. Do súbo-
jov o medaily a body zasiahlo 163 zápasníkov  
z pätnástich klubov, keď chýbal AC Nitra. Ob-
hajca prvenstva MZK Bánovce nad Bebravou 
pricestoval na turnaj v oklieštenej zostave 
len s dvadsiatimi tromi zápasníkmi. V koneč-
nom sumári však len štyria odchádzali bez 
medaily. Napriek devätnástim medailovým 
priečkam (4 – 11 – 4) sa Bánovčanom nepo-
darilo udržať tesný náskok a na vedúcej po-
zícii ich vystriedala Dunajská Streda. Víťazmi 
svojich kategórii sa stali Tomáš Melas, Mar-
tin Kalač, Eros Čelechovský a Michal Žitnik. 
Zo zápasníkov Olymp Partizánske sa najviac 
darilo Michalovi Tvrdikovi, ktorý vo svojej ka-
tegórii zvíťazil. Strieborné priečky obsadili 
Matej Ciglian, Simon Ciglian a Alan Duchoň 
a bronz si odniesli Sofia Kotríková s Filipom 
Duchoňom. Nezaháľali ani nádeje ZK Parti-
zánske, z  ktorých triumfovali Lukáš Kušnier  
a Lukáš Vnučko, Vanesa Zvalová skončila dru-
há a Alex Miškovský obsadil bronzovú prieč-
ku. Tretie kolo ligy je na programe na jeseň  
v Dunajskej Strede.
 

UMIESTNENIE NAŠICH ZÁPASNÍKOV V 2. KOLE
 PRÍPRAVKA (ročníky 2008 a mladší) do 22 kg: 
3. Sofia Kotríková (Olymp Partizánske), do 24 
kg: 3. Svetozár Trnovský, do 26 kg: 1. Tomáš 
Melas, 2. Andrej Melas, do 28 kg: 2. Leo Lukáč, 
do 30 kg: 5. Matej Španko (všetci MZK Bánov-
ce n/B.), do 33 kg: 1. Michal Tvrdík, do 36 kg: 2. 
Matej Ciglian, do 40 kg: 2. Šimon Ciglian (všet-
ci Olymp Partizánske), do 44 kg: 2. Michal Stej-
skal, do 52 kg: 1. Martin Kalač (obaja MZK Bá-
novce n/B.).
 PRÍPRAVKA (2005 až 2007) do 28 kg: 2. Kristí-
na Súkeníková, do 33 kg: 3. Tadeáš Trnovský, 

do 36 kg: 2. Samuel Paraskov (všetci MZK Bá-
novce n/B.), 4. Samuel Mikuláš (ZK Partizánske), 
6. Michal Švelka, do 40 kg: 3. Martin Melas, do 
44 kg: 1. Eros Čelechovský (všetci MZK Bánov-
ce n/B.), 4. Dávid Bašnák, 5. Tomáš Špidlík, do 
52 kg: 1. Lukáš Kušnier (všetci ZK Partizánske), 
2. Denis Lastovica (MZK Bánovce n/B.), 3. Alex 
Miškovský, 4. Ivana Števíková (obaja ZK Parti-
zánske), do 56 kg: 2. Martin Viselka (MZK Bá-
novce n/B.), do 60 kg: 1. Lukáš Vnučko, 2. Va-
nesa Zvalová (obaja ZK Partizánske), do 65 kg: 
2. Teodor Šinský (MZK Bánovce n/B.), 4. Juraj 
Zvalo (ZK Partizánske).
 MLADŠÍ ŽIACI do 33 kg: 3. Damián Chocina, 
do 40 kg: 4. Adam Janovčík (obaja MZK Bánov-
ce n/B.), do 44 kg: 5. Matej Balaška (ZK Partizán-
ske), do 52 kg: 6. Zuzana Tuchyňová, do 57 kg: 
2. Viliam Daniš (obaja MZK Bánovce n/B.), 5. Fi-
lip Dvonč (Olymp Partizánske), do 62 kg: 4. Alex 
Kleman, do 68 kg: 5. Celal Akyuz (obaja ZK Par-
tizánske), do 73 kg: 1. Adam Stepien (MZK Bá-
novce n/B.).
 STARŠÍ ŽIACI do 38 kg: 1. Michal Žitník (MZK 
Bánovce n/B.), do 59 kg: 3. Filip Duchoň (Olymp 
Partizánske), do 66 kg: 2. Marcel Španko (MZK 
Bánovce n/B.), do 73 kg: 2. Alan Duchoň (Olymp 
Partizánske).  

TABUĽKY KATEGÓRIÍ PO 2. KOLE
PRÍPRAVKA (2008 a mladší)

1. ZK Dunajská Streda           22   48   70
2. MZK Bánovce n/B.            29   35   64
3. Laugaricio Trenčín              21 20   41
4. Corgoň Nitra                       22 18   40
5. Olymp Partizánske           15 20   35
6. Dunajplavba Bratislava     16 14 30
7. Baník Prievidza                 17 12 29
8. ZK Trenčianska Turná        16 10 26
9. ZK Partizánske                  10 5 15
10 WCS Bratislava                  10 1 11
11.-12. ŠKP Banská Bystrica  5 0 5

    ZK Považská Bystrica 0 5 5
13.-14. TJ AC Nitra 3 0 3
     ZK Veľký Meder 3 0 3
15. Dukla Trenčín 0 2 2
16. Mladosť Prievidza 0 0 0

PRÍPRAVKA (2005 až 2007)
1. MZK Bánovce n/B. 49 41 90 
2. ZK Partizánske 30 37   67
3. ZK Dunajská Streda 28 23 51
4. Corgoň Nitra 20 14 34
5. ZK Veľký Meder 14 14 28
6. Laugaricio Trenčín 7 12 19
7.-8. Baník Prievidza 7 11   18
    Dunajplavba Bratislava 9 9 18
9. Dukla Trenčín 8 9 17
10. ZK Trenčianska Turná 11 0   11
11. Mladosť Prievidza 0 4 4
12. ŠKP Banská Bystrica 1 3 3
13. TJ AC Nitra 2 0 2
14. WCS Bratislava 1 0 1
15.-16. Olymp Partizánske 0 0 0
      ZK Považská Bystrica 0 0 0

MLADŠÍ ŽIACI
1. Dunajplavba Bratislava 28   38   68
2. Baník Prievidza 5 48   53
3. ZK Dunajská Streda 27 20   47
4. MZK Bánovce n/B. 23   18   41
5.-6. Corgoň Nitra 27 8 35
    ZK Veľký Meder 19   16   35
7. ŠKP Banská Bystrica 16   14   30
8. ZK Považská Bystrica 7   12   19
9. Laugaricio Trenčín 7   10 17
10. WCS Bratislava 10 6 16
11. ZK Partizánske 7 7   14
12. TJ AC Nitra 11 0 11
13. ZK Trenčianska Turná 5 0 5
14. Olymp Partizánske 2 2 4
15. Mladosť Prievidza 3 0 3     
16. Dukla Trenčín 0 0 0

STARŠÍ ŽIACI
1. ZK Dunajská Streda 32   26 58 
2. Corgoň Nitra 19  27 46
3.-4. MZK Bánovce n/B 12   12 24
    ZK Trenčianska Turná 17 7 24
5.-6. Baník Prievidza 0   18   18
    ŠKP Banská Bystrica 9 9   18
7. Dunajplavba Bratislava 16 0   16
8.-9. TJ AC Nitra 12 0   12
    Olymp Partizánske 3    9   12
10. ZK Veľký Meder 4 7   11
11. Laugaricio Trenčín 8 0 8 
12. Považská Bystrica 1 0 1
13.-16. ZK Partizánske 0 0 0
      Mladosť Prievidza 0 0 0
      WCS Bratislava 0 0 0
      Dukla Trenčín 0 0 0

LIGA – KLUBY
1. ZK Dunajská Streda 109   117   226
2. MZK Bánovce n/B. 113   106   219
3. Corgoň Nitra 88 67   155
4. Dunajplavba Bratislava 69   61  130
5. Baník Prievidza 29   89   118
6. ZK Partizánske 47   49 96
7. Laugaricio Trenčín 43   42 85
8. ZK Veľký Meder 40   37 77
9. ZK Trenčianska Turná 49   17 66
10. Olymp Partizánske 20   31   51
11. ŠKP Banská Bystrica 31   26 57
12. WCS Bratislava 21 7 28
13. TJ AC Nitra 28 0 28
14. ZK Považská Bystrica 8 17 25
15. Dukla Trenčín 14 11 25
16. Mladosť Prievidza 3 4 7

* Poznámka: 1. kolónka – počet bodov 1. kole, 
2. kolónka – počet bodov v 2. kole, 3. kolónka – 
súčet bodov z oboch kôl. 
 (mp, mu)

Putovný pohár Karola Jokla získali futbalové nádeje FK Tempo Partizánske

Hneď dve individuálne ceny si z rúk prezidenta FK Tempo a zároveň viceprimátora 
Partizánskeho Vladimíra Karáska prevzal útočník Bánovského Spartaka Filip Slovák

http://www.pdpvu.sk/
http://www.pdpvu.sk/
http://www.bajzik.sk/
http://www.modrytaxik.sk/
http://www.modrytaxik.sk/
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Tréner FK Spartak Bánovce nad Bebravou Martin Slovák: 

„Bol to futbalový rok, ktorý nám priniesol množstvo emócií“

Po jesennej čas-
ti futbalového ročníka 
patrila FK Spartak Bánovce 
nad Bebravou druhá priečka v IV. lige mu-
žov skupiny Severozápad s trojbodovou stra-
tou na lídra z Borčíc. Počas zimnej prestávky 
však prišlo k veľkej zmene, ktorá spôsobila 
malý šok v slovenskom futbalom dianí. Pred-
stavitelia FK Spartak sa dohodli s majiteľom  
FC Horses na odkúpení firmy, ktorá sa zaobe-
rala futbalom, a v jarnej časti sa už opäť hra-
la v Bánovciach nad Bebravou vytúžená III. Ti-
pos liga ZsFZ. O účinkovaní družstva mužov 
FK Spartak v treťoligových vodách sme sa 
rozprávali s jeho kormidelníkom Martinom 
Slovákom (na foto).

? Súhlasíte, že to bol pre Bánovce hek-
tický ročník? Na jeseň súboje o špicu  

v IV. lige, na jar zápasy v III. lige o zachovanie 
si príslušnosti v novej súťaži aj pre budúci 
ročník...
„V prvom rade chcem povedať, že to bol 
futbalový rok, ktorý nám priniesol množs-
tvo emócií. Som rád, že som mohol osob-
ne viesť mužstvo Bánoviec počas účinko-
vania v oboch súťažiach. Vážim si každé-
ho hráča, s ktorým som v uplynulej sezó-

ne spolupracoval. Odohrali sme množstvo 
zápasov, z ktorých si nesiem nemalé pou-
čenie do budúcnosti.“

? Aké najväčšie rozdiely ste zaregistro-
vali medzi oboma súťažami?

„Priznám sa, že aj mňa samotného pre-
kvapil veľký výkonnostný rozdiel medzi 
oboma súťažami. V štvrtej lige sme reál-
ne súperili možno so štyrmi-piatimi muž-
stvami. Tretia liga je neporovnateľne kva-
litnejšia a hlavne vyrovnanejšia. Ako 

príklad uvediem náš zápas s víťazom 
súťaže Komárnom, ktoré sme mali 
doma na lopate, ale o našej prehre 
rozhodli nepremenené šance. Opa-
kom bolo stretnutie s vypadávajú-
cim Nededom v poslednom kole, 

ktorý sme síce vyhrali, no za náš vý-
kon sme si to príliš nezaslúžili. Celko-

vo je herný prejav v tretej lige hlavne 
na vyššom taktickom leveli.“

? Ako znie vaše hodnotenie jarnej časti 
III. ligy?

„Cieľom bola záchrana v tretej lige, čo 
sa nám aj podarilo. Mali sme dobrý jarný 
vstup, keď v prvých troch zápasoch sme 
hrali uvoľnene a aj pre diváka. Kríza priš-
la s domácou prehrou proti Hornej Nitre. 
Nedarilo sa nám strelecky a škrípalo to aj  
v defenzíve. Našťastie sme sa v pravej chví-
li zomkli a v druhej polovici jarnej časti 
sme produkovali pekný futbal aj s patrič-
ným bodovým ohodnotením.“

? Bánovce mali famózny záver ročníka, 
keď posledných päť stretnutí vyhrali  

s dominantným gólovým skóre 20:2. Čím si to 
vysvetľujete, že v koncovke, ktoré bývajú oby-
čajne hektické, ste nestratili ani bod?
„Ako som povedal, toto mužstvo má veľkú 
vnútornú silu. Zomklo sa v tom správnom 
momente. Každý z hráčov si uvedomil, že 
hrajú nielen za klub, ale i za svoje vlastné 
meno. Mal som aj šťastie na výber hráčov 
pri zaraďovaní na jednotlivé posty. Para-
doxom je, že sa nám začalo výrazne dariť 
ku koncu súťaže napriek tomu, že sme dis-
ponovali veľkým množstvo zranených hrá-

čov. Na posledných troch zápasoch som  
mal k dispozícii maximálne trinásť hráčov.“

? Podľa vás, ako sa zhostili účinkovania 
v III. lige vaši zverenci?

„V prvom rade som rád, že sa potvrdilo to, 
o čom som ich presviedčal počas zimnej 
prípravy. A to, že kvalitatívne určite každý 
jeden z nich obstojí v tretej lige. Počas kôl, 
keď sa nám nedarilo, som bol asi viac psy-
chológom ako trénerom, ale chalani uká-
zali veľkú vnútornú kolektívnu silu a do-
kázali, že futbal hrať naozaj vedia na kva-
litnej úrovni. Dôležité je podotknúť aj to, 
že z tohto kádra len minimum hráčov malo 
doposiaľ skúsenosti z tretej ligy alebo vyš-
ších súťaží. Preto si naozaj vážim prácu, 
ktorú všetci odviedli počas celej sezóny.“

? Čo vás potešilo počas nedávno skon-
čenej sezóny, a s čím ste naopak vý-

sostne nespokojný?
„Potešilo ma, že sme po odchodoch Kosi-
bu a Ondráša našli hráčov, ktorí ich doká-
zali plnohodnotne nahradiť. Strelecky to 

sypalo Mrocekovi s Halásom a v zadných 
radoch bol oporou Kastelovič. Osobne ma 
potešilo aj to, že sme počas jari získali viac 
bodov ako náš predchodca na jeseň. Ne-
spokojnosť je vlastnosť, ktorou musí dis-
ponovať každý tréner. Byť nespokojný 
znamená túžbu stále sa zlepšovať. My sa 
ešte musíme zlepšovať vo veľkom množ-
stve futbalových zručností a schopností. 
Pokiaľ budem trénovať ďalej, budem sa  
o to neustále usilovať.“

? Nový súťažný ročník odštartuje už  
v závere júla. Je možné za tak krátky 

čas vydýchnuť si od predošlej sezóny a pripra-
viť sa na novú?
„Prestávka je naozaj krátka, určite by sme 
privítali dlhšie časové obdobie na oddych. 
Bude ťažké zladiť dovolenkové aktivity 
hráčov s klubovými povinnosťami, ale dú-
fam, že sa nám to podarí. Prípravu začína-
me už tretieho júla a prvý prípravný zápas 
by sme mali odohrať ôsmeho júla v Hrušo-
vanoch. Sám ešte neviem, s akým kádrom 
budeme disponovať na začiatku prípravy.“

? Viete už teraz konkretizovať, aké prí-
padné zmeny v hráčskom kádri nasta-

nú? Akú šancu majú dorastenci, ktorí si vybo-
jovali postup do II. ligy?
„Či sa káder bude posilňovať, alebo či nie-
kto odíde, o tom je zatiaľ predčasné ho-
voriť. Mám ale záujem na tom, aby hrá-
či z nášho dorastu nastúpili do prípravy, 
kde budú mať rovnakú štartovú pozíciu 
pre vydobytie si miesta v prvom mužstve. 
Myslím si, že nás určite presvedčia o svo-
jich kvalitách.“

? V bánovskom futbale nastalo po skon-
čení uplynulého ročníka akési bezvlá-

die, navyše klub dlží hráčom a trénerom fi-
nancie za jarnú časť sezóny. Viete vôbec s isto-
tou, či budete pokračovať v pozícii hlavného 
trénera pri družstve mužov?
„Ponuku viesť A-mužstvo v novej sezóne 
som dostal, čakajú nás však ešte vzájom-
né rozhovory s vedením klubu o podmien-
kach a zložení mužstva. Pevne verím, že sa 
dohodneme.“  mp

K O N E Č N Á  TA B U Ľ K A J E S E Ň J A R
1. Komárno                      36 23 9 4 83:32  78 (+24)
2. Lednické Rovne 36 21 8 7 68:34  71 (+17)
3. Púchov               36 20 10 6 61:28  70 (+16)
4. Dunajská Streda B 36 16 9 11 56:37  57 (+3)
5. Zlaté Moravce B 36 15 10 11 53:44  55 (+1)
6. Dubnica n/V.        36 16 7 13 49:43  55 (+1)
7. Beluša                36 15 8 13 47:52  53 (-1)
8. Galanta              36 15 7 14 58:49  52 (-2)
9. Veľké Ludince     36 14 9 13 50:51  51 (-3)
10. Nemšová           36 15 6 15 54:53  51 (-3)
11. Bánovce n/B. 36 15 4 17 54:63  49 (-5)
12. Gabčíkovo         36 13 8 15 40:47  47 (-7)
13. Topoľčany           36 14 3 19 41:53  45 (-9)
14. Nové Zámky        36 12 8 16 52:50  44 (-10)
15. Prievidza           36 12 6 18 46:62  42 (-12)
16. Šaľa                 36 11 8 17 36:43  41 (-13)
17. Šurany              36 11 6 19 55:79  39 (-15)
18. Veľký Meder         36 9 6 21 40:76  33 (-21)
19. Neded               36 6 6 24 38:85  24 (-30)

1. Komárno               18 13 3 2 45:13  42 (+15)
2. Púchov                 18 12 4 2 38:11  40 (+10)
3. Lednické Rovne 18 12 3 3 37:23  39 (+12)
4. Topoľčany             18 10 2 6 31:22  32 (+5)
5. Beluša                  18 9 5 4 23:17  32 (+5)
6. Zlaté Moravce B 18 9 4 5 31:21  31 (+1)
7. Dunajská Streda B 18 8 6 4 24:17  30 (+3)
8. Veľké Ludince     18 8 5 5 26:24  29 (-1)
9. Galanta                   18 8 3 7 31:24  27 (0)
10. Šaľa                     18 6 5 7 21:20  23 (-7)
11. Gabčíkovo            18 6 3 9 17:22  21 (-3)
12. Šurany             18 6 3 9 30:38  21 (-6)
13. Prievidza            18 6 3 9 22:32  21 (-3)
14. FC Horses.     18 6 3 9 19:31  21  (0)
15. Veľký Meder       18 6 3 9 18:31  21 (-6)
16. Nemšová               18 5 2 11 21:34  17 (-7)
17. Dubnica n/V.       18 4 3 11 17:30  15 (-12)
18. Nové Zámky        18 3 2 13 20:33  11 (-13)
19. Neded                    18 2 2 14 18:46  8 (-22)

1. Dubnica n/V.        18 12 4 2 32:13  40 (+13)
2. Komárno               18 10 6 2 38:19  36 (+9)
3. Nemšová               18 10 4 4 33:19  34 (+4)
4. Nové Zámky          18 9 6 3 32:17  33 (+3)
5. Lednické Rovne 18 9 5 4 31:11  32 (+5)
6. Púchov                 18 8 6 4 23:17  30 (+6)
7. Bánovce n/B.       18 9 1 8 35:32  28 (-5)
8. Dunajská Streda B 18 8 3 7 32:20  27 (0)
9. Gabčíkovo             18 7 5 6 23:25  26 (-4)
10. Galanta               18 7 4 7 27:25  25 (-2)
11. Zlaté Moravce B 18 6 6 6 22:23  24 (0)
12. Veľké Ludince  18 6 4 8 24:27  22 (-2)
13. Beluša                 18 6 3 9 24:35  21 (-6)
14. Prievidza              18 6 3 9 24:30  21 (-9)
15. Šaľa                     18 5 3 10 15:23  18 (-6)
16. Šurany                 18 5 3 10 25:41  18 (-9)
17. Neded                  18 4 4 10 20:39  16 (-8)
18. Topoľčany           18 4 1 13 10:31  13 (-14)
19. Veľký Meder        18 3 3 12 22:45  12 (-15)

1. Komárno                     18 15 3 0 52:8    48 (-6)
2. Púchov                        18 13 4 1 42:10  43 (-11)
3. Lednické Rovne          18 11 4 3 37:14  37 (-17)
4. Zlaté Moravce B         18 10 4 4 32:18  34 (-20)
5. Gabčíkovo                  18 10 4 4 30:17  34 (-20)
6. Nemšová                    18 10 3 5 31:19  33 (-21)
7. Dunajská Streda B      18 9 6 3 29:12  33 (-21)
8. Topoľčany                   18 11 0 7 27:17  33 (-21)
9. Prievidza                     18 9 3 6 31:24  30 (-24) 
10. Šaľa                         18 9 3 6 21:12  30 (-24)
11. Beluša                       18 8 5 5 25:22  29 (-25)
12. Dubnica n/V.             18 8 5 5 29:22  29 (-25)
13. Bánovce n/B  18 9 1 8 36:26  28 (-26)
14. Galanta                     18 8 3 7 26:19  27 (-27)
15. Veľké Ludince           18 6 6 6 29:26  24 (-30)
16. Nové Zámky             18 6 5 7 33:25  23 (-31)
17. Veľký Meder             18 6 4 8 23:24  22 (-32)
18. Šurany                      18 6 3 9 33:39  21 (-33)
19. Neded                       18 2 3 13 18:43  9 (-45)

1. Lednické Rovne          18 10 4 4 31:20  34 (+34)
2. Komárno                     18 8 6 4 31:24  30 (+30)
3. Púchov                        18 7 6 5 19:18  27 (+27)
4. Veľké Ludince             18 8 3 7 21:25  27 (+27)
5. Dubnica n/V.               18 8 2 8 20:21  26       (+26)
6. Galanta                       18 7 4 7 32:30  25 (+25)
7. Dunajská Streda B      18 7 3 8 27:25  24 (+24)
8. Beluša                         18 7 3 8 22:30  24 (+24)
9. Nové Zámky               18 6 3 9 19:25  21 (+21)
10. Bánovce n/B. 18 6 3 9 18:37  21 (+21)
11. Zlaté Moravce B       18 5 6 7 21:26  21 (+21)
12. Nemšová                  18 5 3 10 23:34  18 (+18) 
13. Šurany                    18 5 3 10 22:40  18       (+18)
14. Neded                       18 4 3 11 20:42  15      (+15)
15. Gabčíkovo                18 3 4 11 10:30  13 (+13)
16. Prievidza                  18 3 3 12 15:38  12 (+12)
17. Topoľčany                 18 3 3 12 14:36  12 (+12)
18. Veľký Meder             18 3 2 13 17:52  11 (+11)
19. Šaľa                          18 2 5 11 15:31  11 (+11)

D O M A V O N K U

III.  FUTBALOVÁ TIPOS LIGA ZsFZ DOSPELÝCH -  SÚŤA ŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

Pueblo bez inkasovaného gólu víťazom
Víťazom tradičného turnaja v malom futbale, 
ktorý poriada Výbor mestskej časti Luhy I. v Par-
tizánskom, sa stalo domáce družstvo Pueblo. Ví-
ťazný kolektív prešiel turnajom bez inkasované-
ho gólu a vďaka lepšiemu skóre triumfoval pred 
ďalším domácim zástupcom Lokomotívom,  
s ktorým sa vo vzájomnom meraní síl rozišli bez-
gólovou remízou. Bronzovú priečku obsadilo 
družstvo študentov reprezentujúce Strednú od-
bornú školu v Partizánskom, v areáli ktorej sa zá-
pasy hrali. Najlepším brankárom turnaja sa stal 
Andreas Beňuška ochraňujúci svätyňu Návojo-
viec a za najlepšieho hráča bol vyhlásený Ondrej 
Jurík z Lokomotívu. Cenu pre najlepšieho strel-
ca získali hneď dvaja hráči z víťazného Puebla – 
Martin Popluhár a Tomáš Ryanský – ktorý zhod-
ne šesťkrát rozvlnili sieť na bránkach súperov.

 VÝSLEDKY: Pueblo – Lokomotív 0:0. Návo-
jovce – FC Draci 1:1, P. Košík – Cigánik. FC Dra-
ci – Pueblo 0:10, M. Popluhár 6, T. Rybanský 3, 
R. Hantabal. Lokomotív – SOŠ 2:1, Z. Hunka, 
F. Hlaváč – S. Greguška. SOŠ – FC Draci 9:3, F. 

J. Kocan 2, D. Baláž 2, L. Hatala 2, S. Greguška 2, 
M. Mano – T. Blaho, I. Beniak ml., D. Vlk. Pueblo 
– Návojovce 5:0, T. Rybanský 2, L. Fruňo, R. Hu-
dok, O. Školka. Návojovce – SOŠ 2:3, J. Magušin 
2 – M. Mano, J. Mikula, D. Ďuriš. FC Draci – Loko-
motív 0:10, Mikuláš 3, V. Ivanka 2, Marián Ďuriš 
2, O. Jurík 2, F. Hlaváč. Lokomotív – Návojovce 
3:1, Mikuláš, V. Ivanka, O. Jurík – P. Košík. SOŠ – 
Pueblo 0:5, O. Školka 4, T. Rybanský.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Pueblo PE 4 3 1 0 20:0    10
2. Lokomotív PE 4 3 1 0 15:2    10
3. SOŠ PE    4 2 0 2 13:12  6
4. Návojovce 4 0 1 3   4:12  1
5. Draci PE  4 0 1 3   4:30  1
(Stretnutia, ktoré sa hrali v hracom čase 2 x 10 
minút, rozhodoval Štefan Bilas mladší.)  mp

Florbalistky zo ZŠ Malinovského nakoniec bronzové
Na začiatku školského roka sa ZŠ na Malinovského ulici v Partizán-
skom prihlásila do projektu Florball Challenge, nad ktorým držala 
záštitu Nadácia televízie JOJ na čele s Ľubošom Sárnovským. Leit-
motívom projektu bolo podporiť mladé nádeje v niektorom z ama-
térskych športov a  florbal, keďže má na školách veľkú popularitu, 
bol pre jojkárov najlepšou voľbou. Prihlásené školy museli plniť 
výzvy, ktoré im boli pravidelne zadávané. Najlepšie školy boli oce-
nené a prvých osem postúpilo na celoštátne finále, ktoré sa kona-
lo v popradskej aréne. A nadácia JOJ pripravila pre deti turnaj, na 
ktorý sa len tak nezabudne. Každé družstvo malo pomocného tré-
nera, ktorým bola niektorá z osobností televízie JOJ, ako napríklad 
Milan Junior Zimnýkoval (Nikto nie je dokonalý), Vilo Habo (Moja 
mama varí lepšie), René Štúr (Panelák), Lujza Garajová Schrameko-
vá (seriál Naši), Zuzana Hajdu (poznáte ju z obrazovky), SiFon (pe-
kelný speaker z Rádia Anténa Rock), neopakovateľný Ondrej Kan-
dráč (Kandráčovci), rocková skupina The Paranoid a naši najlep-
ší športoví komentátori Viktor Blažek (DIGI sport) a Marek Svátek 
(TV JOJ). Partizánske si vybrala Soňa Skoncová (magazín Top star), 
ktorá pomáhala trénerovi Dušanovi Ďuríčkovi. Družstvá zo ZŠ Ma-
linovského a z Veľkého Šariša, ktoré tvorili len dievčatá, sa stretli v 
prvom zápase turnaja. Prehra by znamenala pre družstvo koniec v 
turnaji. Dievčatá z Partizánskeho však zvládli stretnutie na výbor-
nú, keď súperovi nedovolili ani len vystreliť na bránku. Vyhrali 6:0 
a postúpili do semifinále, v ktorom ale prehrali 5:8 s chlapčenským 
družstvom z Fiľakova. V stretnutí o konečné tretie miesto Partizán-
čanky prehrávali s ďalším družstvom chlapcov z Dunajskej Lužnej už 
0:3, no dokázali vyrovnať. Nakoniec to ale nestačilo a prehrali 3:8. 
Dievčatá zo ZŠ na Malinovského ulici si ale sympatickým a bojov-
ným výkonom získali srdcia všetkých divákov. Nadácia JOJ im pre-
to dala odmenu v podobe letného florbalového kempu pre kaž-
dú z nich. Okrem sady dresov, fľašiek a množstva iných darčekov si 
dievčatá odniesli aj účastnícke medaily. „Dievčatá hrali úžasne, asi 
najlepšie, odkedy ich poznám. To, čo bolo aj pre mňa prekvape-
ním, bola ich bojovnosť aj proti fyzicky zdatnejším chlapcom. 

Turnaj sme nevyhrali, ale získali sme priazeň divákov, čo je ďa-
leko viac,“ žiaril spokojnosťou tréner Dušan Ďuríček. Do Partizán-
skeho putovali aj dve individuálne ocenenia, keď najlepšími hráč-
kami turnaja sa stali Tamara Dobošová a Radka Vanková, ktorá bola  
s 9 gólmi aj druhou najlepšou strelkyňou i medzi chlapcami. Šok pri-
šiel pár dní po turnaji, keď na podnet víťazného družstva z Pruského 
sa zistilo, že hráč Fiľakova, ktoré skončilo druhé, bol starší, ako povo-
ľujú pravidlá. Fiľakovčania následne prišli nielen o strieborné medai-
ly, ale aj finančnú odmenu pre školu. ZŠ na Malinovského ulici sa tak 

posunula na bronzový stupienok. „Je to škoda, že aj na takom po-
dujatí, ktoré má úplne iný charakter, ako len súťažný, sa objavia 
špekulácie. Tím z Fiľakova úplne zbytočne pokazil dojem z vý-
borne pripravenej akcie. Nadácia JOJ vinníkov potrestala a už 
pripravuje ďalší ročník súťaže, ktorá dostané ešte väčší rozmer. 
V Partizánskom by sa mali na toto podujatie zamerať aj ostatné 
školy a využiť tak ponúknutú šancu, aby aj ďalší žiaci zažili mož-
no to, čo v premiérovom ročníku naše dievčatá,“ vyslovil prianie 
Dušan Ďuríček.  (mp, dď)

Družstvo florbalistiek zo ZŠ Malinovského Partizánske – horný zľava: Zoe Beňušková, Ema Žabojevová, Barbora Juna-
sová, Radka Vanková, Soňa Skoncová (moderátorka podujatia), Kristína Kuklová, Kristína Mánová, Alena Barancová 
(riaditeľka ZŠ Malinovského), Veronika Junasová, Nikol Drábeková, Dušan Ďuríček (tréner), Tamara Dobošová, dolný 
rad zľava: Lenka Štangová, Mirka Pilatová, Nikola Plevková, Alexandra Vaňová, Lenka Červená, Sofia Dobišová, Diana 
Kováčiková Foto: Andrea Vaňová

V Haláčovciach svitá 
na svetlú futbalovú budúcnosť

V poslednú júnovú sobotu sa na ihris-
ku v Haláčovciach uskutočnil 1. roč-
ník Memoriálu Františka Vetulu ako 
pamiatka na tohto dlhoročného hrá-
ča a funkcionára klubu. Okrem do-
mácej TJ Baník Haláčovce-Otrhánky 
sa memoriálu zúčastnili TJ Nedašov-
ce, TJ Tatran Bobot a FK Iskra Nováky. 
Po triumfe 5:2 nad Nedašovcami a vo 
finále 3:2 nad Bobotom zostala prvá 
priečka domácemu výberu, pričom 
Patrik Juhaščík bol vyhlásený za naj-
lepšieho brankára memoriálu a len 
šestnásťročný Lukáš Ďurkáč sa stal so 
štyrmi gólmi jeho najlepším strelcom. 
V tíme Baníka hralo aj viacero nových 
tvárí, prevažne z vyššej súťaže, ale ako 
sa vyjadril nový predseda klubu Ro-
bert Ďurkáč, zloženie A-tímu nebolo 
jednoduché. „Počítali sme s  ôsmi-
mi-deviatimi novými hráčmi, pre-
važne z vyššej súťaže, dokonca aj 
hrali za nás na memoriáli. Po tur-
naji sa však situácia zmenila, keďže 
viacerí z hráčov po dohode s funk-
cionármi svojich tímov ešte nechcú 
zmeniť pôsobisko,“ tvrdí Ďurkáč. Ke-
ďže termín na podanie prihlášky do 
sezóny 2017/2018 vypršal 30. júna, 
stál výbor TJ Baník pred veľkou dile-
mou. „Hoci by sme v kádri mali se-
demnásť hráčov, čo nie je málo, 
mysleli sme na situáciu, ktorá vznik-
la v minulej sezóne,“ doplnil Ďurkáč.  
V nej prevažne hrali domáci hráči, a 
predsa sa tím po prvom jarnom kole 
odhlásil zo súťaže. „Obávame sa 
toho, že by to dopadlo rovnako. Te-
raz by nám hrozila pokuta až tisíc 
eur za opätovné odhlásenie muž-
stva v dvoch sezónach po sebe. To 
je priveľký risk, s ktorým nesúhla-
sil ani jeden člen výboru,“ vysvetlil 
mladý predseda klubu a  dodal: „Ve-
rím, že fanúšikovia to pochopia. Sú 
podstatne väčšie futbalové dediny, 
ktoré nemajú tím mužov. Za všet-
kých spomeniem Horné Ozorovce, 
kde klub nie je aktívny už päť rokov, 
Hornú Ves, Lazany, teraz skončila aj 
Malá Čausa. Mužov neprihlásili ani 
Veľké Hoste, Veľké Držkovce, Nadli-
ce, Pažiť, Klátova Nová Ves a ktovie, 

či vo väčšine týchto obcí ešte futbal 
bude... Susedné Pečeňany nemali 
mužov štyri roky, a zvládli to.“ Nový 
výbor spolu s novým predsedom pre-
dostreli smer, akým sa chcú najbližší 
rok uberať. „V prvom rade budeme 
stavať na doraste, ktorý chceme prí-
chodom nového trénera skonsoli-
dovať. V tomto tíme by sa mali for-
movať noví adepti do A-tímu. Žia-
ci, ako už je známe, dominujú šty-
ri roky nielen bánovskému okresu, 
ale prakticky aj celému prievidzké-
mu zväzu. To sú výnimočné úspe-
chy,“ hovorí Ďurkáč. Novinkou v klube 
je opätovné pridelenie všetkých tímov 
pod hlavičkou TJ Baník. „Prípravka 
hrala uplynulé tri sezóny pod hla-
vičkou Pravotíc, žiaci naposledy pô-
sobili ako Pečeňany, dva roky pred-
tým ako Dežerice. Rozhodli sme sa, 
že odteraz budú všetky naše družs-
tvá výlučne pod našou hlavičkou. 
Paradoxom je fakt, že budeme mať 
až štyri mládežnícke tímy. Rozhodli 
sme sa totiž prihlásiť dva tímy prí-
praviek.“ Sympatické je, že v klube 
nemyslia len na výkony na ihrisku. Klu-
bu totiž svitá na veľmi žiarivú budúc-
nosť. „Už počas tohto leta dokončí-
me osadenie nových desaťmiest-
nych striedačiek, vymeníme staré 
okná za nové plastové. Okrem toho 
skrášlime areál o svetelnú tabuľu, 
ktorá už je prakticky nevyhnutnos-
ťou vo vyšších súťažiach. V blízkej 
budúcnosti sa chceme zamerať na 
kabíny, keďže plánujeme ich roz-
siahlu rekonštrukciu, taktiež plánu-
jeme skrášliť areál ihriska a zakúpiť 
novú práčku. Sú to obrovské výzvy, 
najmä finančné, ale spravíme všet-
ko pre to, aby sme tento rok zrea-
lizovali väčšinu z týchto cieľov. Po-
tom sa môžeme zamerať na A-tím, 
ktorý bude lákať divákov zo široké-
ho okolia. Dôvod je prostý – tunaj-
ší fanúšikovia boli dlhé roky zvyk-
nutí na kvalitný futbal a vyššie sú-
ťaže. Veríme, že postupne sa začne-
me šplhať tam, kde sme roky rokúce 
boli,“ uzavrel prvý muž klubu.
 tč

Víťazné družstvo Pueblo Partizánske – horný rad 
zľava: Martin Popluhár, Ondrej Školka, Juraj Šimon-
čič, Michal Fáber, Róbert Hudok, dolný rad zľava: 
Róbert Hantabal, Martin Remeň, Lukáš Fruňo a To-
máš Rybanský  
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Matúš Opavský 
rozdal prvé autogramy

Talentovaný sedemnásťročný 
šprintér Matúš Opavský z Parti-
zánskeho má za sebou dva štar-
ty na významných podujatiach, 
na ktorých mu robila spoločnosť 
aj svetová atletická elita. Najskôr 
sa predstavil na 52. ročníku atle-
tického mítingu P-T-S v Šamo-
ríne. Vo vložených pretekoch 
mladých slovenských šprintérov 
v behu na 100 m sa prezentoval 
treťou najrýchlejšou štartovou 
reakciou, no cieľovú čiaru preťal 
na prvej pozícii v novom osob-
nom limite 10,75 sekundy. Do-
siahnutým časom zároveň spl-
nil postupový limit na majstrov-
stvá Európy do 20 rokov, no pre 
vietor dosahujúci intenzitu tri 
metre za sekundu nemohol byť 
uznaný. „Na PTS-ke bola ne-
skutočná atmosféra. Aj vďaka 
nej sa mi podarilo zabehnúť 
úžasný osobný rekord. Škoda, 
že tento čas pre silný vietor nemohol byť uznaný aj za limit na majstrovstvá Európy do dvad-
sať rokov,“ nechal sa počuť bývalý futbalový útočník FK Tempo Partizánske Matúš Opavský, ktorý 
spolu s Lánikom, Bendom a Pribylom štartoval aj v štafete na 4 x 100 m, kde v čase 42,76 sekundy 
skončili tretí za víťazným kvartetom Južnej Afriky (39,80 s) a druhými Čechmi (40,91 s). Ďalšou des-
tináciou v programe súťažných akcií sa pre zverenca trénera Vladimíra Ištvána stala česká Ostrava, 
kde sa konal 56. ročník medzinárodného atletického mítingu Zlatá tretra sprevádzaná aj s rozlúč-
kou fenomenálneho šprintéra Usainom Boltom z Jamajky. V národnom programe Matúš Opavský 
zakľakol do štartovacích blokov na stovke, kde v naozaj silnej konkurencii obsadil ôsmu priečku 
v čase 11,16 sekundy, keď zvíťazil Rakúšan Fuchs (10,52 s). „Zlatá tretra bol už iný zážitok, ešte 
vyššieho levelu. Síce sa mi preteky nevydarili úplne podľa predstáv, ale zo štartu na tomto 
podujatí som získal veľa cenných skúseností. Dokonca, zopár fanúšikov sa aj prišlo so mnou 
odfotiť a rozdal som aj niekoľko autogramov. Priznám sa, bol to skvelý pocit. A vidieť Usai-
na Bolta naživo bol pre mňa ďalší neskutočný zážitok! Škoda, že sme sa nestihli spolu odfotiť 
(smiech),“ sršal dobrou náladou Matúš Opavský, ktorý sa čoraz viac udomácňuje medzi slovenskou 
šprintérskou elitou.  mp

Matúš Opavský s fanynkou  Foto: Vladimír Ištván

„Vždy sa snažím odovzdať družstvu maximum“ 
tvrdí trojnásobná najlepšia hádzanárka Slovenska Martina Školková

Slovenská hádzanárska reprezentantka Martina Školková (na 
foto) má za sebou ôsmy rok pôsobenia vo Francúzsku. Rodáčka  
z Partizánskeho je vďaka svojim kvalitám v ofenzívnej i obrannej 
hre využiteľná na rôznych postoch spojkového radu a patrí me-
dzi stálice hádzanárskej elity v krajine galského kohúta. So svojimi 
spoluhráčkami z klubu Cercle Dijon Bourgogne si v uplynulom sú-
ťažnom ročníku vybojovali vo francúzskej elitnej lige účasť v play-
off, kde si piatou priečkou otvorili dvere do Pohára EHF. Tridsaťdva-
ročná univerzálna spojka s neodmysliteľnou tridsaťtrojkou na dre-
se nastrieľala v nedávno skončenej sezóne 105 gólov, čo jej vynies-
lo post najlepšej kanonierky klubu a desiatu pozíciu v celej súťaži. 
Je pilierom slovenskej reprezentácie, čo potvrdila aj v nedávnom 
dvojzápase kvalifikácie MS 2017 proti Maďarsku. V ankete Sloven-
ského zväzu hádzanej sa stala najlepšou hádzanárkou Slovenska 
za rok 2016 a po prvý raz sa ocitla aj v najlepšej sedmičke na pos-
te ľavej spojky. Odchovankyňa hádzanej v Partizánskom, ktorá za-
slúžene kraľuje slovenským hádzanárkam už tretí rok v rade, nám 
ochotne odpovedala na naše otázky.

? Máte za sebou opäť vydarenú sezónu, musíte byť teda 
opäť veľmi spokojná?

„Som rada, že i napriek môjmu veku môžem byť po sezóne na-
ďalej spokojná (smiech). Ale vážne, aj ja si myslím, že posled-
ná sezóna bola naozaj skvelá. Po dlhých rokoch sme si v Dijo-
ne zahrali play off a aj s reprezentáciou sme urobili remízou 
s favorizovaným Maďarskom pred domácim publikom peknú 
bodku za kvalifikačným cyklom.“

? Čo všetko obnáša, aby ste si udržiavali vysokú výkonnosť?
„Sama neviem... Prešla som počas kariéry snáď všet-

kým a som rada, že posledné dva roky sa mi vyhýbajú zrane-
nia, ktorých som si predtým užila až-až. Môj recept je jedno-
duchý, poctivo trénovať a dostatočnou regeneráciou sa starať 
o svoje telo, ktoré mi to istým spôsobom potom vracia práve 
v dosahovaní mojich výkonov. Hrám hádzanú profesionálne  
a vždy sa snažím odovzdať družstvu maximum.“

? V Dijone vás tréner využíva takmer na všetkých po-
stoch a väčšinou odohráte porciu celých šesťdesiat mi-

nút. Ako to zvládate?
„Nemám na výber a v prvom rade som rada, že mi tré-
ner dôveruje. Keď som na ihrisku, vôbec nad tým neuva-

žujem, cítim to až po zápase 
(úsmev). Pokiaľ som stále využi-
teľná a viem pomôcť družstvu, 
je mi jedno, na akom poste hrám 
a aký dlhý čas pobudnem na ih-
risku.“

? Mali ste sa zúčastniť nedáv-
nych osláv Hviezdy pre le-

gendy, no nakoniec ste v Prahe 
medzi svetovou hádzanárskou eli-
tou chýbali, prečo?
„Považujem za česť, že ma or-
ganizátori oslovili, ale po nároč-
nom a nahustenom programe 
klubovej a reprezentačnej se-
zóny si potrebujem počas me-
sačného voľna oddýchnuť a vy- 
pnúť od hádzanej. Podujatie 
som však sledovala aspoň na 
diaľku a čo nevyšlo tento rok, 
môže sa podariť budúci.“

? Už tretí rok v rade vás zvolili 
za najlepšiu hádzanárku Slovenska. Tentoraz bola 
Anketa Slovenského zväzu hádzanej o to špecifickejšia, že  
o poradí rozhodovali aj fanúšikovia v internetovom hlasovaní. 
Také víťazstvo musí potešiť dvojnásobne...
„Samozrejme! Zaregistrovala som, že tentoraz bola nová 
forma hlasovania a myslím si, že nie je zlá. Hráme pre ľudí, 
ktorí nás na základe našich výkonov môžu potom hodno-
tiť a posielať hlasy. Ako som už predtým vyjadrila v rozho-
voroch, som rada, že sa fanúšikom páči čo a ako to robím  
a teším sa, že sa mi podarilo znovu obhájiť prvenstvo v an-
kete. Som si istá, že mi poslala hlasy aj celá moja rodina  
a všetci moji známy (úsmev), ktorí ma podporujú, za čo im 
všetkým ďakujem.“

? Po Márii Ďurišinovej, Alžbete Tóthovej a Dagmar Stupa-
ričovej ste len štvrtou hráčkou s troma triumfmi v anke-

te SZH za sebou, ale vôbec prvou Partizánčankou, ktorej sa to 
podarilo. Asi sa to dobre počúva?
„Je to veľmi príjemné, keď vás napríklad na ulici stretnú 
ľudia a gratulujú vám, čo len dokazuje, že sledujú dianie 
v hádzanej. Veľmi si to vážim! Aj to je istá forma odme-
ny za tie roky driny a pokiaľ je moja práca takto ocenená,  
a ja cítim, že môžem zo seba ešte niečo odovzdať, takto to 
budem robiť, ako len najlepšie viem. Potom už je len na 
ľuďoch, či mi opäť preukážu dôveru a sympatie vo forme 
hlasov...“

? Čo tak vyrovnať a možno aj prekonať štyri triumfy za se-
bou legendárnej spojky Márie Ďurišinovej?

„A prečo nie? (smiech) Je to výzva do ďalšej sezóny, o ktorú 
sa pokúsim zabojovať.“

? Počas odvety play-off II. kvalifikačnej fázy o postup na 
majstrovstvá sveta 2017 v Nemecku proti Maďarsku ste 

v solídne zaplnenom hľadisku Zimného štadióna Ondreja Ne-
pelu v Bratislave mali svoj početný fanklub. Vnímali ste jeho 
prítomnosť?
„Na rozcvičke pred stretnutím som registrovala, že šta-
dión sa pomaly zaplňuje, ale kde konkrétne sedeli, som 
nevedala. Tú fantastickú divácku kulisu som si asi začala 
naplno uvedomovať až po červenej karte, ktorú som do-
stala v druhom polčase (úsmev).“

? Nie je vám ľúto, že okrem postupu na majstrovstvá Európy 
pred tromi rokmi ste výraznejší úspech s národným tímom 

zatiaľ nedosiahli?
„Pri losovaní sme zakaždým v koši, na základe ktorého do-
staneme súpera, ktorý je tak silný, že sa cez neho nedostane-
me. Nie som však skeptická, posledné výsledky naznačili, že 
máme slušnú základňu hráčok z mladšej generácie. Ak by sa 
im v profesionálnom raste podarilo posunúť do kvalitných 
zahraničných klubov, je šanca, že Slovensko by na medziná-
rodnom scéne mohlo začať dosahovať aj výraznejšie úspechy. 
A možno sa raz dostaneme do fázy, keď budú dobré výsledky 
pravidelné a nebudú len občasnými výkyvmi.“

? Vo francúzskom klube Cercle Dijon Bourgogne pôsobíte 
už ôsmy rok. Na konci budúcej sezóny vám vyprší zmluva, 

už viete čo bude ďalej?
„Zatiaľ nie. Momentálne som spokojná a neriešim, čo bude 
ďalej. Priznávam, urobila som nejaké kroky k hľadaniu práce  
v civilnom živote. Ak bude však nasledujúca sezóna tak úspeš-
ná ako tá posledná a znova ma to naštartuje, možno predĺžim 
zmluvu s Dijonom, prípadne zmením klub. Rozhodnem sa 
podľa pocitov, poradím sa s trénerom a zvážim všetky mož-
nosti. Veľa bude teda záležať od toho, ako sa vyvŕbi nasledu-
júci súťažný ročník.“

? Zamýšľali ste sa, akým smerom sa vydáte po skončení ak-
tívnej kariéry? Zostanete vo Francúzsku, alebo sa vrátite 

domov na Slovensko?
„Aj odpoveď na túto otázku si nechávam zatiaľ otvorenú. 
Vzhľadom na súčasnú situáciu by bol  návrat na Slovensko zlo-
žitý. Na druhej strane vo Francúzku nie je nič, čo by ma natoľko 
presvedčilo, aby som zanevrela na Slovensko. Rada by som sa 
vrátila domov, ale zatiaľ mám možnosť žiť vo Francúzsku, kde 
mi je dobre, majú ma tam radi a som tam spokojná. Som šťast-
ná za túto príležitosť, no zároveň si uvedomujem, že nastane 
čas, kedy sa budem musieť rozhodnúť, ako ďalej.“

? Neláka vás napríklad dráha trénerky?
„V tom mám absolútne jasno! Aj keď nikdy nehovor 

nikdy, viem, že trénerka družstva žien zo mňa nikdy nebu-
de. Jednoducho nemám na to povahu. Možno by som si ve-
dela predstaviť prácu s deťmi. V Dijone som v predošlom roku 
chodila na tréningy sedemročných detí, ktorým som sa snaži-
la poradiť a pritiahnuť ich k hádzanej. Oni zas chodili na naše 
zápasy a celé to bolo veľmi príjemné.“

? Francúzština vám ide čoraz lepšie. Čo hovoria na váš jazy-
kový prejav samotní Francúzi?

„Po ôsmich rokoch som sa dopracovala k tomu, že ma pochvália 
za to, ako rozprávam. Pre mňa je francúzština vysnívaným jazy-
kom a neustále sa chcem v ňom viac a viac zdokonaľovať. Ne-
používam ho len nevyhnutne počas rozhovorov v klube alebo 
s novinármi, ale veľmi rada aj píšem a spievam po francúzsky.“

? Sledujete dianie vo svojom bývalom materskom klube? 
Ako vnímate kritickú situáciu, ktorá vznikla v hádzanej  

v Partizánskom?
„Mám dostatok informácii a som veľmi smutná, že hádzaná  
v Partizánskom sa ocitla v ťažkej situácii. Pamätám si, ako 
naša generácia vyrastala pod dozorom výborných trénerov. 
Mrzí ma, že družstvo žien sa dostalo do pozície, keď praktic-
ky ani neexistuje. Mladé nádeje, ktoré v klube stále vyrastajú, 
tak môžu prísť nielen o svoje vzory, ale môžu zároveň stratiť aj 
motiváciu posúvať sa dopredu. Pevne verím, že sa nájde nie-
kto zanietený, kto zoberie dianie v klube pevne do rúk a vráti 
hádzanú v Partizánskom na pozíciu, ktorá jej patrí.“  mp

Andrea Švecová s novým slovenským rekordom
Premiérový titul pre štafetu chynorianskych žiakov  

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETIKE ŽIACTVA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
V Nových Zámkoch vyvrcholil maj-
strovstvami Slovenska seriál atle-
tických mítingov žiactva základ-
ných škôl. Na republikových majs-
trovstvách sa predstavili šampióni 
ôsmich slovenských krajov v jed-
notlivcoch a taktiež najúspešnejšie 
tímy chlapcov a dievčat. Účasť v zá-
verečných bojoch si v role úradujú-
cich šampiónov Trenčianskeho 
kraja zabezpečili v behoch na 60 a 
300 m Andrea Švecová z Gymnázia 
Partizánske, na šesťdesiatke René 
Ševčík zo ZŠ Šišov a v diaľke Philipp 

Charles Ručka zo ZŠ Valentína Beniaka Chynorany. Ten bol aj členom 
chynorianskeho zlatého kvarteta na 4 x 60 m, ktoré tvorili i Peter Goga, 
Štefan Enriko Bezák a Kristián Pilip. A po prvýkrát si štart na majstrov-
stvách Slovenska vybojovalo ziskom krajského titulu aj družstvo žiakov 
z rovnakej školy okresu Partizánske.
Medzi najväčšie favoritky na víťazstvo v behoch žiačok na 60 a 300 m 
patrila obhajkyňa minuloročných prvenstiev Andrea Švecová (na foto) 
z Gymnázia Partizánske, ktorá si postup na školské majstrovstvá vybo-
jovala tretí raz v rade. A talentovaná atlétka naplnila očakávaný scenár. 
S najlepším časom 8,09 sekundy postúpila z prvého miesta kvalifikácie 
do finále, kde s prehľadom triumfovala v čase 8,04 sekundy pred dru-
hou Erikou Brehuhovou (8,13 s) zo ZŠ Komenského Bardejov a treťou 
Lenkou Tomečekovou (8,27 s) zo ZŠ Dudova Bratislava. Zlaté medailo-
vé ambície naplnila aj na svojej ešte silnejšej tristovke. Štartovala hneď 
v prvom behu a ten bol ako na predošlých dvoch šampionátoch opäť 
najrýchlejší, keď aj ďalšie dve pretekárky potiahla v konečnom sumáre 
na medailové priečky: 2. Lea Farkas (ZŠ Zemné) 42,52 a 3. Veronika Me-
čiarová (ŠG Trnava) 42,63. Svoj druhý titul Švecová tak ako vlani vyšper-
kovala v novom slovenskom rekorde 39,96 sekundy, keď tentoraz sa po 
prvýkrát v kariére vtesnala pod štyridsaťsekundovú hranicu. A podľa 
papierových prognóz opäť sa stala najúspešnejšou účastníčkou repub-
likového šampionátu. Premiéru v súbojoch o slovenské zlato v behu na 
60 m si odkrútil René Ševčík zo ZŠ Šišov, ktorý z kvalifikácie postupo-

val zo šiestej pozície s časom 7,64 sekundy. Vo finále obhájil postupovú 
pozíciu a v čase 7,72 sekundy sa stal šiestym najlepším šprintérom na 
Slovensku. Z ôsmej priečky (7,74 s) si to do finále šesťdesiatky namieril 
aj Kristián Pilip zo ZŠ Valentína Beniaka Chynorany. Aj on vo finále za-
znamenal mierne pomalší čas 7,81 sekundy, no v konečnom poradí sa 
posunul na siedmu priečku. Oveľa viac radosti prežil v štafete na 4 x 60 
m, kde skvelým spôsobom finišoval pre zlato. Vôbec historicky prvý slo-
venský titul pre ZŠ Valentína Beniaka Chynorany vybojoval spolu s Ja-
kubom Nemcom, Štefanom Enrikom Bezákom a Philippom Char-
lesom Ručkom v novom rekorde školy 29,23 sekundy. Za očakávaním 
zaostal v skoku do diaľky Philipp Charles Ručka, ktorý patril k favori-
tom na jednu z medailí. Nakoniec však s výkonom 506 cm, ktorý je hl-
boko pod jeho možnosti, uzatváral najlepšiu desiatku diaľkárov. Žiaci z 

Chynorian mali nadosah historický úspech aj v celkovom poradí škôl, 
keď ešte dve disciplíny pred záverom boli na čele priebežného poradia. 
Nakoniec sa so ziskom 823 bodov museli uspokojiť so štvrtou priečkou 
za medailovou trojicou: 1. ZŠ L. Amadea Gabčíkovo (898 b), 2. ZŠ Zá-
horácka Malacky (834 b) a 3. ZŠ Komenského Bardejov (830 b). „Som 
šťastný a spokojný, že po devätnástich rokoch učenia v okrese Par-
tizánske sa mi so svojimi žiakmi podarilo postúpiť na majstrovstvá 
Slovenska v atletike. Titul v štafete je pomyselnou čerešničkou na 
torte, a to som si myslel, že sa mi niečo také nikdy nesplní, keďže 
trénujeme v skromných podmienkach,“ povedal učiteľ telesnej vý-
chovy a šéf chynorianskej výpravy Peter Vraňák, ktorý po slovenskom 
zlate v malom futbale žiačok z roku 2010 v Trebišove zaknihoval so svo-
jimi zverencami aj majstrovský titul z atletiky.
 Víťazi a umiestnenie našich žiakov – 60 m – kvalifikácia: 6. René Šev-
čík (ZŠ Šišov) 7,64 s, 8. Kristián Pilip 7,74, 13. Jakub Nemec 8,06, 25. 
Peter Goga (všetci ZŠ Chynorany) 8,42, finále: 1. R. Jelínek (ŠG Koši-
ce) 7,32, 6. René Ševčík (ZŠ Šišov) 7,72, 7. Kristián Pilip (ZŠ Chynora-
ny) 7,81, 300 m: 1. T. Matuščák (ZŠ Humenné) 37,13 s, 9. Jakub Nemec 
40,35, 25. Peter Goga 44,88, 29. Radovan Gajdoš (všetci ZŠ Chynora-
ny) 48,59, 1000 m: 1. K. Dráfi (ZŠ Nové Zámky) 2:40,09 min, 9. Phi-
lipp Charles Ručka 2:55,90, 19. Daniel Gaššo (obaja ZŠ Chynorany) 
3:15,25, diaľka: 1. R. Jelínek (ŠG Košice) 635 cm, 10. Philipp Charles 
Ručka 506, 16. Jozef Adam Bezák 482, 24. Radovan Gajdoš (všetci 
ZŠ Chynorany) 446, výška: 1. K. Tamáši (ZŠ Pov. Bystrica) 191 cm, 13. 
Jozef Adam Bezák 155, 23. Kristián Pilip (obaja ZŠ Chynorany) 150, 
guľa: 1. M. Haborák (ZŠ Pohronský Ruskov) 15,63 m, 12. Štefan Enriko 
Bezák 10,30, 19. Daniel Gaššo 9,40, 26. Radovan Krupka (všetci ZŠ 
Chynorany) 8,83, kriketová loptička: 1. D. Rendek (ZŠ Bojnice) 86,47 m, 
7. Radovan Krupka  71,72, 15. Štefan Enriko Bezák (obaja ZŠ Chy-
norany) 61,92, štafeta 4 x 60 m: 1. ZŠ Chynorany A (J. Nemec, Š. E. Bez-
ák, P. Ch. Ručka, K. Pilip) 29,23 s, 2. ZŠ Komenského Bardejov 29,33, 3. 
ZŠ L. Amadea Gabčíkovo 30,23, 8. ZŠ Chynorany B (P. Goga, D. Gaššo, 
J. A. Bezák, R. Gajdoš) 31,58.
 Konečné poradie družstiev žiakov: 1. ZŠ L. Amadea s VJM Gabčíkovo 
898 bodov, 2. ZŠ Záhorácka Malacky 834, 3. ZŠ Komenského Bardejov 
830, 4. ZŠ Valentína Beniaka Chynorany 823, 5. ZŠ Nižná 764, 6. ZŠ 
Saratovská Levice 763, 7. ZŠ Komenského Michalovce 760, 8. ZŠ Novo-
meského Lučenec 756.  mp

Zlatá štafeta žiakov zo ZŠ Valentína Beniaka Chy-
norany so svojím učiteľom Petrom Vraňákom – zľava: 
Philipp Charles Ručka, Štefan Enriko Bezák, Kristián 
Pilip a Jakub Nemec

Pri senzačnom postupe Slovenska
 aj guliar Matúš Olej

Slovenská atletická reprezentácia cestovala na súboje II. ligy majstrovstiev Európy družstiev do izrael-
ského Tel Avivu ako nováčik súťaže so skromným cieľom. Slovenskí atléti sa chceli udržať v súťaži, do 
ktorej postúpili z druhej priečky III. ligy na Európskych hrách v Baku 2015. Družstvo okolo kapitánky 
Dany Velďákovej napokon spôsobilo malú senzáciu. Už po prvom dni sa usadilo na druhej priečke za 
Maďarskom a ostalo na nej aj po záverečnej štyridsiatej disciplíne. V závere druhého súťažného dňa sa 
síce nebezpečne približovala Litva, ktorá však nakoniec postúpila z tretej priečky, a taktiež Slovinsko. 

To však napokon skončilo štvrté a nepostúpilo. Slovensko si tak so ziskom 306,5 bodu vybojovalo sen-
začne postup do I. ligy spolu so suverénnym víťazom Maďarskom (372,5 b). Do III. ligy majstrovstiev 
Európy tímov vypadli posledné tri družstvá – Srbsko, Island a Moldavsko. O postup Slovenska do I. ligy 
sa pričinil aj Matúš Olej (na foto) z Brodzian. Hneď v prvý súťažný deň obsadil vo vrhu guľou s výko-
nom 18,01 metra druhú priečku za víťazným Banevičiusom (19,29 m) z Litvy. „Možno to každý nedo-
káže oceniť, ale postúpiť do prvej ligy ako jediná krajina, ktorá nemá použiteľný osemdráhový 
atletický štadión v hlavnom meste v Európe, je niečo ako sen,“ rozplýval sa šéftréner Slovenského 
atletického zväzu Martin Pupiš a pokračoval: „Všetkým, ktorí sa pričinili o tento fantastický postup 
do prvej ligy, patrí veľká vďaka. Každý bod bol vybojovaný ťažko, ale mozaiku toho výsledku by 
sme nevyskladali ani bez jednobodových výsledkov za dvanáste miesta. Atléti aj celý realizačný 
tím odviedli maximum. Ukázalo sa, že všetci tréneri pripravili svojich zverencov na toto poduja-
tie ako na vrchol sezóny, za čo im patrí veľké ďakujem! Tento tím prešiel z tretej ligy až do prvej a 
viacerí z neho zažili a zažijú všetky úrovne. S viacerými sme si zaspomínali na časy, keď sme si ne-
mali poriadne čo na seba obliecť, chýbal tímový duch a mnohí si na majstrovstvá Európy tímov 
len odskakovali ako na individuálnu súťaž.“ Slovenská reprezentácia si v Tel Avive vybojovala devät-
násť medailových umiestení zo štyridsiatich disciplín. Slováci dosiahli bilanciu štyroch zlatých, šiestich 
strieborných a deviatich bronzových medailí.

 Konečné poradie II. ligy ME tímov: 1. Maďarsko 372,5 bodu, 2. Slovensko 306,5, 3. Litva 298,5, 4. Slo-
vinsko 296, 5. Lotyšsko 258, 6. Cyprus 258, 7. Chorvátsko 253,5, 8. Izrael 242, 9. Rakúsko 240,5, 10. Srb-
sko 238,5, 11. Island 181, 12. Moldavsko 168,5.  (mp, zdroj: saz)

Švecová strieborná 
na medzištátnom mítingu 

Slovenským dorasteneckým atletickým výberom sa v medzištátnom štvorstretnutí U18 v maďar-
skom Miskolci nedarilo podľa očakávania. Chlapci aj dievčatá skončili na štvrtých priečkach s veľ-
kou stratou za predposledným Slovinskom. Dorastenci (101 bodov) zaostali o 37 bodov, dorasten-
ky (92,5) dokonca až o 66,5. V oboch kategóriách triumfovali české atletické nádeje, čo znamena-
lo aj ich celkové prvenstvo. Slováci nezískali ani jedno individuálne víťazstvo, medailové pozície 
si vybojovali iba piati. Svojím výkonom však zaujala Andrea Švecová z Partizánskeho, ktorá ešte 
len prvý rok patrí do kategórie starších žiačok. Žiačka Gymnázia Partizánske si v silnej konkurencii 
starších atlétok dobehla vo výbornom čase 57,09 sekundy pre striebornú medailu v behu na hlad-
kej štyristovke. Víťazkou sa s časom 55,32 sekundy stala česká pretekárka Barbora Malíková, kým 
tretia skončila Adél Király (57,22 s) z Maďarska.

 Celkové poradie štvorstretnutia: 1. Česko 431 bodov, 2. Maďarsko 371,5, 3. Slovinsko 297, 4. Slo-
vensko 193,5, poradie dorastencov: 1. Česko 221, 2. Maďarsko 185, 3. Slovinsko 138, 4. Slovensko 101, 
poradie dorasteniek: 1. Česko 210, 2. Maďarsko 186,5, 3. Slovinsko 159, 4. Slovensko 92,5.  mp
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