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V LABYRINTE 
ŠTÚDIÍ

Toto sme nezažili 
17 rokov!
Najprv veľmi dlho nič a potom v jeden deň 
doslova peklo. Mesto Partizánske bolo v stre-
du 5. júla svedkom ničivého vyčíňania. Búrka 
pochovala stromy, ničila strechy a zanechala 
po sebe nepríjemnú spúšť.
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Hovorí sa, že z múky 
sa lepia črevá. 

Mlieko zahlieňuje, cukor 
a soľ sú nové biele drogy, 

vajcia obsahujú cholesterol a sú zdrojom 
salmonely. Sladké ovocie minimálne kazí 
zuby a zelenina býva rýchlená s množstvom 
dusičnanov. Ryby by mohli byť zdravé, 
ale v znečistených moriach obsahujú ťažké 
kovy, či dokonca jedy. Medzi vyslovene 
nezdravé patrí grilované a údené mäso. 
Orechy síce majú vzácny vitamín E, ale zá-
roveň sú častým alergénom. Aj voda môže 
uškodiť, lebo príliš riedi krv. Ak už niečo nie 
je explicitne nezdravé, tak to nezdravým 
urobí spracovanie, skladovanie či nami 
prijímané množstvo. Je vzrušujúce sledovať, 
ako sa pod vplyvom lepších a presnejších 
vedeckých štúdií mení pohľad na potraviny 
a stravovanie. Masť je toho príkladom. Ke-
dysi bola čiernou ovcou kuchyne. Nahradili 
sme ju teda olejom akéhokoľvek druhu, ne-
skôr len olivovým, a najnovšie ani ten nie je 
OK, lebo olej je olej a to znamená tuk. A tuk 
nikto nechce. Je zaujímavé, že zaznávaná 
čokoláda má svoj Deň v medzinárodnom 
kalendári a to dokonca dvakrát. Prvý raz 
7. júla, kedy si pripomíname jej uvedenie 
na európsky trh a druhý raz 13. septembra 
ako oslava najpopulárnejšej sladkosti na 
svete. Svoje Dni má aj spomínané mlieko, 
vajcia, cestoviny, či jablká. Najviac sa mi 
však pozdáva Deň absurdít, ktorý upozor-
ňuje na nezmysly odporujúce logike. Keď 
sa tak pozerám na ďalšiu overenú štúdiu 
o potravinách, pýtam sa, ako sme vôbec 
mohli z praveku prežiť až do 
dnešných čias? Že by to 
bola otázka do Dňa 
absurdít?

Aktívni seniori 
na športovej olympiáde
Dôkazom toho, že športovať sa dá v každom 
veku, sú aj seniori z organizácií JDS v Parti-
zánskom a okrese. Svoje sily si pravidelne me-
rajú na najväčšom športovom podujatí svojho 
druhu – Olympiáde dôchodcov.

Bude v Partizánskom
ĎALŠÍ KRUHOVÝ OBJAZD?

Na júnovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Partizánskom poslanci odsúhlasili zmenu územného plánu 
mesta. Týka sa pripravovanej výstavby rozšírenia existujúcej obchodnej galérie Primum pri nákupnom centre 
Tesco. Ako tento projekt súvisí s vybudovaním kruhového objazdu, ktorý by sa mal nachádzať  
v blízkosti nákladnej brány areálu bývalých závodov?

Pokračovanie 
nájdete na s.3

Foto: mm

ZOS-ka prejde pod krídla Domova

Cieľom presunu sociálnej služby zo ZOS pod Domov, 
n.o. je zefektívniť prevádzku Zariadenia opatrovateľskej 
služby. Tento verdikt padol pri schvaľovaní návrhu 
mestskými poslancami na júnovej schôdzi. Presun tejto 
sociálnej služby by nemal nijako ovplyvniť poskytované 
služby, klientov, zamestnancov, kapacitu či umiest-

nenie ZOS-ky. Nahráva tomu i fakt, že obe zariade-
nia susedia v tesnej blízkosti a majú spoločný dvor. 
Zariadenie totiž sídli na prízemí budovy na Družstevnej 
ulici (oproti kinu), kým Domov sa nachádza vedľa na 
Nádražnej ulici, takpovediac na spoločnom území. 
Kapacita ZOS-ky je v súčasnosti 25 lôžok. 
Po novom bude ZOS neoddeliteľnou súčasťou 
Domova, n.o., ktorý je v súčasnosti poskytova-
teľom piatich druhov sociálnej služby – zariade-
nie pre seniorov s kapacitou 77 miest, domov sociál-
nych služieb s kapacitou 10 miest, denný stacionár, 
ktorý slúži ôsmim klientom, požičiavanie pomôcok 
a súčasťou je i jedáleň.  (ma)

Sociálnu službu v rámci Zariadenia opatrova-
teľskej služby (ZOS) v Partizánskom bude od 
1. januára 2018 poskytovať zariadenie Domov, 
n.o. ako novozaregistrovanú službu. Jej súčas-
ným poskytovateľom je mesto Partizánske. 

V meste chýbajú 
sociálne služby
Poslanci v Bánovciach nad 
Bebravou schválili na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva komu-
nitný plán rozvoja sociálnych 
služieb. Podľa informácií TASR 
z neho vyplýva, že sociálne 
služby na území mesta nie sú 
dostatočné. Ako sa pre tlačovú 
agentúru vyjadrila prednostka 
MsÚ v Bánovciach na Bebravou 
Alexandra Gieciová, komunitný 
plán tvorili štyri pracovné skupi-
ny, z ktorých každá sa venovala 
určitej skupine obyvateľstva. 
Požiadavky z jednotlivých 
skupín sa však veľmi prelínali. 
Ďalej uviedla, že mesto nemá 
vybudované sociálne služ-
by, ako napríklad útulky 
pre bezdomovcov, zaria-
denia sociálnej starostli-
vosti pre seniorov alebo 
denné centrá pre seniorov 
a zdravotne postihnutých. 
Potrebné je tiež zriadiť terénnu 
sociálnu prácu, na čo mesto 
využilo možnosť zapojiť sa 
do projektu, pričom vybralo 
i pracovníkov, ktorí ju budú za-
bezpečovať. Rovnako sa zvyšuje 
počet seniorov, ktorých potreby 
mesto nedokáže uspokojovať len 
opatrovateľskou službou, ktorú 
poskytuje. Podľa slov prednost-
ky MsÚ, pracovné skupiny tiež 
poukázali na doplnenie zamest-
nanca na odbor sociálnych vecí. 
Ako dodala pre TASR, mesto 
bude musieť v nadchádzajúcom 
období zrealizovať body komu-
nitného plánu.
 (sč)
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OD  STREDY VO VYSIELANÍ
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Môžete rozhodnúť!
Aj do okresu Partizánske môže potiecť finančná podpora z prostriedkov kraja. Jediné, čo je treba urobiť,  
je bezplatne zahlasovať na internetovej stránke župy.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) re-
alizuje prvý ročník participatívneho ko-
munitného rozpočtu. Objem finančných 
prostriedkov činí čiastku 99 000 eur. Tie 
budú použité na realizáciu projektov, 
o ktorých rozhoduje verejnosť do 15. júla. 
Uvedený objem finančných prostried-
kov bude rovným dielom rozdelený na 
deväť okresov. Z celkového počtu 35-tich 
zaslaných projektov posunula župa do 
verejného hlasovania 29, z čoho päť patrí 
okresu Partizánske. Na webovej stránke 
TSK, v sekcii ´financie´, a podsekcii 
´participatívny komunitný roz-
počet´ stačí zvoliť ´okres´ a vybrať si 
v ňom daný projekt. Po kliknutí naň sa 
objaví zelené pole ´hlasujem za tento 

projekt´, nad ktorým je biele políčko. 
Stačí do neho vypísať vašu emailovú 
adresu a kliknúť. Do vašej mailovej 
schránky vám následne príde link na po-
tvrdenie hlasovania. Hlas bude započíta-
ný až po potvrdení linku. Stačí teda päť 
kliknutí plus vypísanie adresy a následné 
otvorenie vašej mailovej schránky, kde 
svoj hlas potvrdíte. Jednoduché nielen 

pre tých, ktorí majú počítače v malíčku. 
Výsledky hlasovania zverejní kraj naj-
neskôr do piatich dní odo dňa ukon-
čenia hlasovania na svojom webovom 
sídle i na úradnej tabuli. Šanca pomôcť 
prísunu investícií do nášho okresu je 
veľká. Okres Bánovce nad Bebravou sa 
do participatívneho rozpočtu ako jediný 
nezapojil.  (dl)

Päť kliknutí, vypísanie mailovej adresy  
a otvorenie mailovej schránky, kde svoj hlas 
potvrdíte – týchto pár jednoduchých krokov stačí na to, aby ste 
pomohli okresu získať peniaze na realizáciu zmysluplného projektu.

ČÍSLO NÁZOV PROJEKTU PREDKLADATEĽ CIEĽ PRIOJEKTU

1
ODDYCHOVÁ ZÓNA 

PRE RODIČOV S DEŤMI
Obec Ostratice

Vybudovať detské ihrisko a umiestniť športové zariadenie pre rodičov. 
Prostriedky sa použijú na nákup a montáž detského domčeka, 

hracej lavičky a outdoor fitness zariadenia. Celkové výdavky projektu 
sú vo výške 3 048,67 eur, nárokovaná výška podpory 2 200 eur. 
Spolufinancovateľom je Obec Ostratice. Budú ho môcť využívať 

obyvatelia, ale aj návštevníci obce.

2
INTERAKTÍVNA 

ZÁŽITKOVÁ VEDA
Centrum voľného času 

Partizánske 

Rozšíriť už existujúce aktivity, krúžkovú činnosť a akcie typu 
prímestských táborov elektrotechnického a robotického zamerania 

s využívaním moderných informačných technológií. 
Prostriedky by sa využili na nákup multimediálneho počítača, 

technických stavebníc a modelov. Celkové výdavky projektu, ako aj 
nárokovaná výška podpory je vo výške 2 200 eur.

3
S DEŤMI PRE RADOSŤ 

A PRE ZDRAVIE

Základná škola  
s materskou školou  
na Veľkej okružnej  

v Partizánskom 

Osadiť preliezkovú zostavu s dvomi hojdačkami a lezeckú stenu 
s rebrinou v areáli školy. Absenciu hracích prvkov pociťuje 140 detí 

z ŠKD. Projekt bude slúžiť nielen deťom zo ŠKD, MŠ a žiakom základnej 
školy. Budú ho ale môcť využívať aj detí z priľahlého sídliska. Celkové 

výdavky projektu, ako aj nárokovaná výška podpory je 2 138 eur.

4
TSK ŽIACKA 

FLORBALOVÁ LIGA 
Športový klub HARVARD 

Partizánske

Podpora detí a mládeže prostredníctvom organizovania žiackej 
florbalovej ligy pre deti ZŠ v okrese Partizánske. Finančné prostriedky 
by sa využili na nákup športového vybavenia, tričiek, propagačného 
materiálu a cien pre víťazov súťaže. Celkové výdavky projektu sú vo 

výške 2 500 eur, nárokovaná výška podpory je 2 200 eur.

5 ANTÉNNY SYSTÉM RK Rádioklub Kapa, OM7M 

Cieľom je zvýšiť šance vo svetových súťažiach a konkurovať top 
európskym staniciam v rádioamatérskom športe. Prostriedky budú 

použité na nákup anténneho systému na pásmo 20 m. Celkové 
výdavky sú vo výške 3 600 eur, nárokovaná výška podpory je 2 000 eur.

Váš názor
v centre pozornosti   
Horúce letné dni už potrápili viacerých obyvate-
ľov. Ktoré témy z diania vôkol nás však boli pre 
nich rovnako horúce ako počasie, sme sa pýtali 
v centre mesta Partizánske.   

Miroslava V.
Bola som doteraz doma na 
maródke a mala som čas sledovať 
trochu Tour de France, lenže 
skončilo to tak, ako to skončilo... 
Teraz ma to už moc neláka, keď 
tam nie je Peťo Sagan. Vnímam to 
ako krivdu pre Slovensko. 

Juraj H.
Mám takú tému, ktorou som žil. 

V Partizánskom vo farskom kostole 
boli misie, a bol to veľmi zvláštny 
čas. Tí, ktorí sa zúčastnili aspoň 
jednej, dvoch omší, mohli prežiť 
niečo, čo funguje medzi nebom 

a zemou. A to si myslím, že je TOP. 
Ťažko to vystihnúť pár slovami, to 

musí človek zažiť, ale toto bola pre mňa 
najdôležitejšia téma, ktorá ma oslovila. 

Erika T.
Zaujímajú ma akcie, ktoré sa v meste  
Partizánske usporadúvajú, ako bol 
napríklad Folklórny festival. Tým 
som žila. Rada športujem a mrzí 
ma, že sa ochladilo, lebo chcem 
ísť aj na kúpalisko. Som čerstvá 
dôchodkyňa a politické dianie vo 
svete i na Slovensku vnímam už len 
okrajovo. Ani spoločenské a politické 
témy veľmi nesledujem. Viem síce, že 
napríklad Adela Banášová mala svadbu, ale 
môjho osobného života sa to netýka, takže to nie je pre mňa dôle-
žité. Riešim svoj život a rodinu. Rodina je moja hlavná téma. 

Dušan R.
Ja som robil kedysi v tlačiarni, takže 

noviny sú mi blízke. Mám zvyk, 
že stále sledujem a čítam, čo je 
nové. Z toho, čo sa deje, vnímam 
podrobnejšie najmä politický 
vývin Ruska a situáciu v Ukrajine. 

Toho sa trošku obávam, čo tam 
vznikne. A Slovensko? Naposledy 

ma dosť zaujala krádež v muničnom 
sklade v Martine z konca júna. Chcel by 

som vedieť, komu to bolo a na čo.  

Gabriela Z.
No momentálne je uponáhľaná 
doba, každý žije najmä svojimi 
starosťami, ako prežiť v dnešnej 
dobe. Ja to v obchode počúvam na 
dennom poriadku. To sú najdôleži-
tejšie témy pre každého človeka, aj 
pre mňa. Politika a podobne naozaj 
dnes nikoho nezaujíma.

Vladimír K.
Cyklistika. To je horúca téma 

a Sagan. Chceli ho odpáliť, tak to 
aj urobili. Keď je už aj v športe 
špinavá politika, to je už zle. Boj-
kotujem to, nebudem to sledovať. 
Inak som na dôchodku, a tam je 

len jedna silná téma – dožiť. 
 
  Pripravila Dana Legeňová.

 MsP zabezpečovala podujatie 
Deň Radovana Kaufmana, 
ktoré sa konalo 28. júna 
a sprevádzala cyklistov na 
Námestie SNP. Hliadka MsP 
bola zastavená pedagógom 
Základnej školy vo Veľkých 
Bieliciach z dôvodu, že 
účastníci podujatia našli na 
Nádražnej ulici peňaženku 
s dokladmi. Mestskí policajti 
ju odovzdali príbuznej osobe 
majiteľky. Mobilný telefón vrá-
tili majiteľovi vďaka čestnému 
obyvateľovi domu č. 1106 na 
Veľkej okružnej, ktorý nález 
priniesol na oddelenie MsP. 
Rovnako bol aj 4. júla vrátený 
mobilný telefón nájdený pri 
obchodnej prevádzke. 

 Počas kontroly mesta 
spozorovali mestskí poli-
cajti ležiacu osobu, ktorá 
spadla z bicykla. Sedem-
desiatdvaročného muža 
postavili na nohy a chceli 
mu privolať zdravotnícku 
pomoc. Tú odmietol s vy-
svetlením, že mal chvíľko-
vú nevoľnosť. 

 MsP preverila oznámenie 
o vytekajúcej kvapaline z vo-
zidla zaparkovaného na Hor-
skej ulici. Na mieste vyhotovila 
fotodokumentáciu, lustráciou 
zistila meno majiteľa vozidla 
a vyrozumela TSM o znečiste-
nom parkovisku.

Bieleho retrivera odchy-
teného občanom previezli 
mestskí policajti 28. júna 
z Malých Bielic do útulku 
v Šimonovanoch. Krátko po 
tom odchytili a do útulku 
umiestnili aj psa túlajúceho 
sa po Februárovej ulici.

 Oznamovateľ priestupku, údaj-
ne napadnutý agresívnym psom, 
žiadal mestskú políciu o zjedna-
nie nápravy. MsP preverila situ-
áciu v dome na Družstevnej ulici, 
kde sa incident odohral. Zistila, 
že k uhryznutiu psom nedošlo, 
oznamovateľ sa len naľakal. 
MsP napomenula majiteľa psa 
z Klížskeho Hradišťa.

 V stredu 28. júna po 
22.00 h príslušníci MsP upo-
zornili na správanie Rómov 
pri Centre sociálnych služieb 
na Škultétyho ulici. Dňa 
29. júna vykázali po napome-
nutí z detského ihriska Bod-
kolienka tínedžerov rušiacich 
nočný pokoj, napomenuli 
tiež muža rušiaceho nočný 
pokoj obyvateľov Hviezdo-
slavovej ulice. Na Nábrežnej 
ulici poučili partiu Rómov, 
ktorí vzbudzovali verejné 
pohoršenie svojim hlučným 
správaním a poškodzovaním 
verejnej zelene. Dôrazne 
napomenuli i dvadsaťdva-
ročného muža rušiaceho 
nočný pokoj hlasnou hudbou 

pred prevádzkou vo Veľkých 
Bieliciach po 22.00 h 30. 
júna. Po polnoci napomenuli 
prevádzkarku pivárne na Ma-
lej okružnej. V nedeľu 2. júla 
mestskí policajti upozornili 
na hlučné správanie zákazní-
kov pohostinstva na sídlisku 
Šípok, svadobčanov v Kul-
túrnom dome vo Veľkých 
Bieliciach a v hoteli, zákaz-
níkov prevádzok na uliciach 
Družstevná a Hrnčírikova. 
V túto noc o 3.00 h upozorni-
li na hlučné správanie muža 
z Krásna pri prevádzke na 
Ostrove. V noci z 1. na 2. júla 
zabezpečovala MsP verejný 
poriadok na území mesta 
so zameraním na Námestie 
SNP, kde sa pohybovalo veľa 
mladých ľudí pod vplyvom 
alkoholu. 

 Hliadka MsP zadržala na Ná-
mestí SNP dvoch mužov vo veku 
36 a 55 rokov, ktorí znečisťovali 
verejné priestranstvo vykonáva-
ním osobnej potreby. Neminuli 
ich blokové pokuty.

 Pomocou kamerového 
systému spozorovala 2. júla 
MsP na Námestí SNP osobu, 
ktorá poškodzovala verejnú 
zeleň trhaním okrasných 
rastlín. Mestskí policajti za-
držali na mieste tridsaťpäť-
ročnú ženu a žiadali od nej 
vysvetlenie. Tá uviedla, že 

levanduľu trhala do sirupu 
pre svoje deti. MsP vyriešila 
priestupok proti životnému 
prostrediu napomenutím. 

 MsP 2. júla v nočných ho-
dinách preverila oznámenie 
o podozrivej osobe pri prevádzke 
s potravinami na Malej okružnej. 
Hliadka MsP zistila, že dvere 
na predajni sú otvorené, zámka 
je vylomená. MsP privolala na 
miesto štátnu políciu.  

 Dňa 30. júna vo večerných 
hodinách MsP preveri-
la situáciu na Nábrežnej 
ulici pri dome č. 204, kde 
sa konal rodinný piknik. 
Účastníci rodinnej oslavy 
odmietli výzvu hliadky MsP, 
aby stôl s jedlom z verejné-
ho priestranstva odpratali. 
MsP zabezpečovala verejný 
poriadok na Nábrežnej ulici 
opakovanými kontrolami. 
Hliadky mestskej polície 
upozornili na dodržiavanie 
verejného poriadku viace-
rých obyvateľov Nábrežnej 
ulice a vysvetlili im, že ne-
môžu bez povolenia organi-
zovať spoločenské podujatia 
na verejnom priestranstve. 
Mestskí policajti sa nevyhli 
vulgárnemu osočovaniu, 
vyhrážkam a kriku zo strany 
Rómov.

 Spracovala M. Rapková

Mestská polícia v Partizánskom v dňoch od 28. júna do 4. júla 2017

JEDNOU VETOU
 pikošky  zaujímavosti  rekordy 

Zoologická záhrada v Bojniciach nesie od 1. júla názov Národ-
ná zoologická záhrada Bojnice. Najstaršia zoo na Slovensku 
sa tak zaradila medzi významné inštitúcie, akými sú napríklad 
národné parky.

Legendárna Obuv Partizánske zbankrotovala. Vo februári tohto 
roka vyhlásila bankrot.
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Bude v Partizánskom 
ďalší kruhový objazd?
Dokončenie z 1. strany

V súčasnosti sa v obchodnej galérii medzi nákupným centrom a are-
álom bývalých závodov nachádza päť predajní. Projekt ráta s tým, 
že v ich blízkosti vznikne ďalší podobný objekt. Podľa informácií 
dostupných v materiáloch k poslednej schôdzi MsZ, „zámerom 
investora je realizácia rozšírenia obchodných priesto-
rov galérie, vybudovanie spojených služieb zákazníkom 
v rámci územia účelovej vybavenosti o obchodné priesto-
ry, parkoviská a novú prístupovú komunikáciu, ktorá by 
prepojila a zokruhovala miestnu dopravu.“ 

Záujmom mesta je práve vybudovať cestu, ktorá by z veľkej časti 
riešila dopravnú situáciu a eliminovala vznikajúce kolóny na štátnej 
ceste v popoludňajších hodinách. „Nová cesta by mala viesť 
areálom bývalých závodov a vyúsťovať by mala pri 
nákladnej bráne. Požiadavkou mesta je, aby bola v blíz-
kosti nákladnej brány vybudovaná kruhová križovatka, 
ktorá by jednak zabezpečila rýchlejšiu mobilitu a flexibili-
tu motorových vozidiel, ale pomohla by aj zamestnancom 
jednotlivých firiem, ktoré sa nachádzajú v areáli bývalých 
závodov,“ spresnil primátor Jozef Božik s tým, že nové riešenie by 
eliminovalo pretlak áut, ktoré sa na štátnej ceste hromadia v popolud-
ňajších hodinách. 
Všetky náklady späté s rozšírením obchodnej galérie by pritom 
znášal investor, vrátane vybudovania prístupovej komunikácie. Práve 
v novej ceste vidia poslanci spolu s primátorom vhodné prepojenie 
hnedého parku s obchodnými zónami. „Aspoň sčasti by sme areál 
otvorili a bolo by to krajšie a prístupnejšie pre občanov a návštev-
níkov mesta, a možno aspoň čiastočne by sme napodobnili to, čo 
sa podarilo v Zlíne. Aj keď tieto dve mestá ťažko prirovnávať, čo sa 
týka počtu obyvateľov i dotácie, ktorú Zlínu na zveľadenie priemy-
selnej zóny poskytol štát,“ podotkol primátor.
Svojím súhlasom poslanci odštartovali proces prípravy zmeny územ-
ného plánu. Ak všetko pôjde bez komplikácií a plénum schváli finálnu 
verziu, nemecký investor plánuje nové obchodné centrum vybudovať 
do dvoch rokov od odsúhlasenia projektu. Text a foto: ma

Skládku odpadu 
zachvátil požiar
Skládka odpadu v obci Dežerice v okrese Bánovce nad 
Bebravou skončila 3. júla v plameňoch. Požiar bol ohlá-
sený krátko pred 15. hodinou. 

Na zásah boli postupne vyslaní štyria príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru z Bánoviec nad Bebravou a traja hasiči z Trenčína. 
„Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, 
že požiarom je zasiahnutá časť skládky komunálneho od-
padu rozprestierajúca sa na ploche približne 60x60 met-
rov. Na mieste udalosti fúkal pomerne silný vietor a hrozilo, že sa 
požiar rozšíri,“ povedal riaditeľ KR HaZZ v Trenčíne Igor Šenitko. 
Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili štyri hasebné 
prúdy za účelom lokalizácie požiaru postupne. Tlejúca časť skládky 
bola za stáleho hasenia postupne rozhrabávaná pracovným strojom, 
čím sa podarilo zlikvidovať aj skryté lokálne ohniská. Ako sme sa 
dozvedeli, doprava vody na hasenie bola zabezpečovaná kyvadlovým 
spôsobom z neďalekej požiarnej nádrže. Pri zásahu profesionál-
nym hasičom asistovali aj šestnásti členovia DHZ z Bánoviec nad 
Bebravou a obcí Svinná, Bobot a Vlčkovo. „Krátko pred pol piatou 
poobede bol požiar zlikvidovaný, miesto udalosti skontrolované 
a odovzdané zástupcovi skládky odpadov,“ uzatvoril Igor Šenitko. 
Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
 (vs, KR HaZZ Trenčín), foto: KR HaZZ Trenčín

Vrásky na čele 
narobilo ne-
predvídateľné 
počasie obyvateľom 
niekoľkých panelá-
kov na sídlisku Luhy. 
Vietor im poškodil či 
dokonca odtrhol čas-
ti strešnej krytiny. 

Hoci sú pouličné lampy pravidelne kontrolované, 
vyčíňanie počasia dve z nich nevydržali. Prudký 

vietor stĺpy verejného osvetlenia doslova vytrhol zo 
zeme. Podľa našich informácií, na mieste hneď po skon-
čení búrky zasahovali príslušníci záchranných zložiek, 
ktorí sa snažili lampu zabezpečiť. 

Na fotografii sú poškodené pomníky na cintoríne vo Veľkých 
Bieliciach. Popadaná zeleň zničila aj oplotenie v areáli ZŠ s MŠ 

na Veľkej okružnej. Následkom vetra bolo porušené vedenie mest-
ského rozhlasu a internetu. V okolí Malej okružnej zostala znefunkč-
nená aj káblová televízia. 

Zamestnanci Technických služieb mesta mali plné 
ruky práce s odstraňovaním následkov vetra a kru-
pobitia. Spilovanie a odpratávanie zvyškov stromov im 
zabralo veľa času. Aj preto bolo vedenie mesta vďačné 
všetkým, ktorí sa do pomocných prác zapojili či už sa-
motným odstraňovaním polámaných vetiev z chodníkov 
a komunikácií, ale aj napríklad zametaním ulíc. 

Zabrať dostalo aj Námestie SNP. Po búrke, ktorá 
sa mestom prehnala, sa tam váľali vetvy stromov 

a množstvo listov. Majitelia kaviarní s terasami nedostali 
možnosť pripraviť sa na prudkú zmenu počasia, ktorá aj 
im spôsobila škody. 

Krátko po búrke sa mestom rozozvučali sirény hasičských 
áut. Príslušníci HaZZ v Partizánskom okamžite začali riešiť, čo 
sa dalo. Okrem popadaných stromov však museli ratovať aj 
porušené káble a zatarasené cesty. 

Nečakaná búrková smršť zasiahla Partizánske v stredu 
5. júla vo večerných hodinách. Spolu so silným vetrom, 
lejakom a krupobitím napáchala škody nielen na verej-
nej zeleni, ale aj na majetkoch. Podľa slov amatérskeho 
meteorológa Miloša Úradníčka, ktorý počasie sleduje 
už niekoľko desiatok rokov, naše mesto podobná búrka 
zasiahla naposledy pred 17 rokmi. „Bolo to 4. júla 2000. 
Tá búrka však bola omnoho slabšia. Len pre porovna-
nie, pri búrke v roku 2000 spadlo 6 mm zrážok na m², 
teraz to bolo 12 mm/m²,“ povedal s tým, že svoju rolu 
zohrali aj krúpy. 

Toto sme nezažili 17 rokov!

„Trafilo nás zo západu prichádzajúce búrkové jadro, pri ktorom sa 
nedá predpovedať, kde presne sa vyvŕbi,“ povedal amatérsky mete-
orológ Miloš Úradníček. Na základe svojich dlhoročných pozorovaní 
nám prezradil, čo je pre naše mesto typické: „Väčšinou nás búrky 
obídu, no potom príde jedna, ktorá nás poničí.“ Dať mesto po tomto 
vystrájaní počasia opäť do poriadku, potrvá minimálne niekoľko dní.
 Spracovala: Veronika Sobolčíková, zdroj foto: Facebook

K obchodnej galérii by mal podľa projektu pribudnúť ďaľší 
podobný objekt

OD  STREDY VO VYSIELANÍ
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Obec Bošany,
 ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, 
zastúpená starostom  obce Mgr. Branislavom Paj-
dom v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-
nom záujme v znení neskoršíc predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie  
riaditeľa

Základnej umeleckej školy, 
Ul. Pribinova  č. 227/24, 956 18 Bošany

Kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné 
požiadavky uchádzača na 
výkon funkcie riaditeľa školy 
v zmysle zákona č. 317/2009 
Z.z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikač-
né požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných 
zamestnancov a zákona 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:
▪ spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu,
▪ znalosť príslušnej legislatívy,
▪ riadiace a organizačné 
schopnosti, 
▪ komunikatívnosť. 

Zoznam požadovaných 
dokladov:
▪ overené kópie dokladov 
o dosiahnutom vzdelaní, 
▪ doklad o dĺžke pedagogickej 
praxe (min. 5 rokov pedago-
gickej praxe),
▪ profesijný štruktúrovaný 
životopis,
▪ výpis z registra trestov nie 
starší ako tri mesiace,
▪ návrh koncepcie rozvoja 
základnej umeleckej školy,
▪ súhlas na použitie osob-
ných údajov pre potreby 
výberového konania v zmysle 
§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania 
prihlášky:
Prihlášku je potrebné doručiť 
do 31.07.2017 do 14.00 
hodiny na adresu:
Obec Bošany, Ul. SNP č. 112, 
956 18 Bošany.
Obálku označiť „Výberové 
konanie na riaditeľa ZUŠ “ 
„Neotvárať“
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DHZ Kolačno
„Za tie roky
to už máme v rukách.“

História hasičstva v obci Kolačno sa začala 
písať v roku 1922. O 12 rokov neskôr zbor 
zakúpil motorovú striekačku, ktorej krst-
ným otcom sa stal statkár Thonet. Ten na 
jej kúpu daroval 500 Kčs. Ako píše kniha 
TSK Dobrovoľné hasičské zbory v Tren-
čianskom kraji, striekačka je dodnes plne 
funkčná. Rok 1971 sa do histórie DHZ 
Kolačno zapísal najmä z dôvodu začiatku 
výstavby požiarnej zbrojnice. 
V súčasnosti má organizácia 66 čle-
nov, z nich je 20 žien, 46 mužov 
a 5 čestných členov. Okrem toho je 

12 členov zboru vyškolených v rámci 
prevencie a boja s požiarmi. „Ich úlohou je 
vykonávať preventívne prehliadky budov, 
ale spolupodieľajú sa aj na likvidácii 
požiarov,“ vysvetlil predseda DHZ Kolačno 
Josef Čangel, ktorý sa k dobrovoľným 
hasičom dostal už na základnej škole: 
„Už vtedy som bol v hasičskom družstve 
mladých. Chodili sme na súťaže, brigády, 
kultúrne akcie. Bolo to vtedy super a láska 
k hasičstvu mi zostala dodnes.“ 
Na požiare sú dobrovoľní hasiči pripravení. 
Čo sa týka technického vybavenia, majú 
hasičský automobil, štyri čerpadlá, z toho 
tri s vozíkmi a tiež plávajúce čerpadlo. 
„Našou pýchou je najmä historická strie-
kačka Flader z roku 1934, ktorá je stále 
funkčná,“ hovorí predseda. 

Úspechy na súťažiach
neprichádzajú zadarmo
Činnosť kolačianskych dobrovoľných ha-
sičov je rôznorodá, a to športová, kultúrna 
i zásahová. Ak ide o šport, členovia DHZ 
Kolačno sa pravidelne zúčastňujú 
Okresnej súťaže hasičských družstiev 
v kategóriách muži a dorast. „V po-
sledných rokoch máme niekoľko úspechov. 
Naši dorastenci získali v rokoch 2013 
a 2015 druhé miesto, v roku 2014 a minulý 
rok skončilo naše družstvo mužov tretie,“ 
s radosťou vymenúva Josef Čangel. Darilo 
sa im aj v pohárových súťažiach, kde od 
roku 2013 jedenásťkrát zvíťazili, deväťkrát 
skončili na druhej a deväťkrát na tretej 
priečke. Nič však nie je zadarmo a aj oni 
musia kvôli dosahovaniu dobrých výsled-
kov tvrdo trénovať. „Býva to dosť náročné, 
pretože techniku musíme na tréningy 
presúvať zo zbrojnice na ihrisko a nao-
pak,“ hovorí. Základom dnešného družstva 
mužov sú bývalí dorastenci, ktorí súťažia 
už štyri sezóny. „Za tie roky to už majú, 
ako sa vraví, v rukách. Na tréningoch sa 
zameriavame najmä na rýchlosť a pres-
nosť prevedenia,“ vysvetľuje Josef Čangel. 
V súčasnosti sa venujú aj ženskému 

tímu, ktorý vzni-
kol len tento rok. 
„Ženy sú však veľmi 
šikovné a makajú 
na sebe. Na domácej 
pôde vyhrali okres-
nú súťaž a postú-
pili do krajského 
kola, kde v silnej 
konkurencii skon-
čili šieste. Niektoré 
trénujú dokonca aj 
samostatne, doma, 
aby boli lepšie 
a lepšie,“ hovorí. 
Len pred pár dňami 

sa zúčastnili Nočnej hasičskej súťaže na 
Šišove, kde družstvo mužov získalo tretie 
miesto, družstvo žien bolo štvrté a do-
konca sa im podarilo zostaviť aj družstvo 
veteránov. „V tejto kategórii musia mať 
všetci pretekári viac ako 35 rokov. Hneď 
pri svojej premiére v súťaži na Šišove sa 
našim veteránom podarilo umiestniť sa 
na krásnej tretej priečke,“ dodáva nadšene 
predseda DHZ. 

Zažívajú 
aj krušné chvíle
Členovia zboru majú dočinenia aj s kultúr-
nymi aktivitami v obci Kolačno. V spolu-
práci s obecným úradom organizujú akcie 
ako vatru SNP, ukončenie leta a pomáhajú 
aj pri stavaní mája. S radosťou sa zúčastňu-
jú i súťaže vo varení gulášu a zorganizovali 
tiež Deň otvorených dverí v hasičskej zbroj-
nici. „Najviac si to užívali naše deti, ktoré 
sa po penovom kúpeli podobali skôr na 
prasiatka ako na naše ratolesti,“ prezrádza 
so smiechom predseda zboru. Hasiči boli, 
sú a budú pripra-
vení pomôcť vždy, 
keď je to potreb-
né. O tom svedčia 
aj historické 
zápisky, z ktorých 
sme sa dozvedeli, 
že dobrovoľní 
hasiči z Kolačna 
zasahovali už 
v roku 1940 pri 
ničivom požia-
ri Bojnického 
zámku. Nápomocní 
boli aj pri povod-
niach, ktoré postihli 
Kolačno v roku 1979. 
Novodobá história je 
však rovnako bohatá 
na zásahy. Členovia 
DHZ asistovali pri 
hasebných prácach 
pri požiari rodinného 

domu v obci. „Horelo podkrovie a stre-
cha novostavby rodinného domu, požiar 
zasiahol celú strechu. Tú bolo treba, aj 
s využitím dýchacích prístrojov, rozobrať,“ 
opisuje Josef Čangel. V nočných hodinách 
v máji roku 2012 ich z postelí vytiahol po-
žiar, ktorého hasenie trvalo dva dni. Horel 
les na vrchu Šípok. DHZ Kolačno sa spolu 
s DHZ Veľké Uherce a príslušníkmi OR 
HaZZ v Partizánskom a v Prievidzi museli 
popasovať so zle prístupným terénom, 
suchým lístím aj vetrom, ktorý opätovne 
rozdúchaval oheň. To však nebolo všetko. 
„Počas odhrabávania lístia sa našla 
delostrelecká mína z obdobia druhej 
svetovej vojny. Podľa pyrotechnika 
bola plná trhaviny, ale, našťastie, 
bez zapaľovača,“ rozpráva o krušných 
chvíľach predseda zboru. Tie zažili aj pri 
hasení horiacej chaty v Ondrášovej. „HaZZ 
Partizánske nemalo dostatok síl, lebo väčši-
na techniky likvidovala rozsiahly požiar 
v Chynoranoch,“ hovorí. Na miesto prišli 
aj hasiči z Prievidze a spolu s DHZ Kolačno 
pomáhali s hasením. „Postupne sme navo-
zili a doplnili viac ako 10-tisíc litrov vody. 
Podarilo sa zabrániť škodám na susednej 
chate, ktorá bola v tesnej blízkosti požiaru,“ 
hovorí. Zasahovať museli aj pred pár dňami, 
keď pomáhali hasiť požiar divokej skládky 
pri obci Nadlice. Cestou domov však naďa-
bili na ďalší problém. „Pri obci Chynora-
ny sme spozorovali vedľa cesty požiar, 
pravdepodobne vznikol od cigarety. Fúkal 
vietor, takže oheň sa rýchlo šíril. Spolu 
s DHZ Skačany, ktorý s nami zasahoval 
v Nadliciach, sme požiar uhasili a riadili 
dopravu na ceste 1. triedy,“ dodáva.

 (vs, dj), foto: archív DHZ Kolačno

Voda studená, srdcia horúce
Kto nemá strach zo studenej vody a jeho srdce je dosť horúce na to, aby bol pripravený 
pomáhať vo dne i v noci? Predsa každý dobrovoľný hasič. V našom okrese funguje viacero 
dobrovoľných hasičských zborov, ktoré stoja za pozornosť. V tomto vydaní vám predstavíme 
DHZ Kolačno. 

V pohárových súťažiach žnú jeden úspech za druhých. Od 
roku 2013 jedenásťkrát zvíťazili, deväťkrát skončili na druhej  
a deväťkrát na tretej priečke

Pri hasení horiacej chaty v Ondrášovej navozili viac ako 10-tisíc 
litrov vody, čím zabránili škodám na susednej chate

Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici si najviac užili práve 
deti. Dobrovoľní hasiči mali pre ne pripravený aj penový kúpeľ
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počasie

Myšlienka na tento týždeň
„Hlupák má jednu veľkú výhodu pred človekom 
vzdelaným - je sám so sebou spokojný.“
 (Napoleon Bonaparte)

Program klubu
MESTSKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 15. júla – sobota o 16.00 h – SPIDER-MAN: 
NÁVRAT DOMOV
 15. a 16. júla  - sobota a nedeľa o 19.00 h – VOJNA 
O PLANÉTU OPÍC
 16. júla – nedeľa o 16.30 h – JA, ZLODUCH 3

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 14. júla – piatok – FRIDAY SUMMER MUSIC MIX
 15. júla – sobota – INFINITY LATINO NOCHE

Blahoželáme
Členovia ZO Slovenského zväzu telesne pos-
tihnutých v Partizánskom srdečne blahoželajú 
Daniele Petrovičovej, ktorá 3. júla oslávila 

svoje 65. narodeniny. Aj my z redakcie Tempo 
sa ku gratulácii pripájame a oslávenkyni želáme 
veľa zdravia a ešte mnoho rokov prežitých v kruhu 
najbližších.

Meniny oslávi – Milota, Nina, Margita, Kamil, 
Henrich, Egon, Šarlota, Drahomír a Bohuslav.     

AKO nám bude
Na začiatku týždňa bude cez naše územie postupovať studený 
front, ktorý postupne ukončí prílev veľmi teplého vzduchu. 
S#frontom budú spojené aj občasné prehánky alebo búrky. Tie 
sa môžu potom vyskytnúť aj v strede týždňa. Teploty by mali 
mať skôr klesajúcu tendenciu. Po pondelkovej horúčave to však 
bude asi príjemné osvieženie.

Denné teploty: v pondelok 30/33 °C, postupne 23/28 °C

Nočné teploty: 20/17 °C, od stredy postupne 15/11 °C

TOP meteo-správy
Udalosťou číslo jeden na Slovensku začína byť pomaly, ale isto 
sucho. Začalo sa už začiatkom roka a doteraz všetky mesiace 
okrem apríla boli suché na väčšine západného Slovenska. 
V Partizánskom chýba od začiatku roka približne 125 mm 
vody, čo je 125 litrov na každý meter štvorcový. Najhoršia 
situácia je na juhozápade Slovenska, kde v okresoch Bratislava 
a Senec chýba od začiatku roka až 170 mm vody! V tejto oblasti 
boli suché zatiaľ všetky mesiace. Je to ešte horšie ako v roku 
2003, ktorý bol doteraz jedným z najsuchších na Slovensku. 
V Partizánskom vtedy spadlo za rok len 389 mm vlahy. Pre 
porovnanie, v doteraz najdaždivejšom roku 2010 to bolo až 
983 mm! 

Aj Európu v minulom týždni opäť potrápili extrémne horú-
čavy. Tentokrát bola zasiahnutá juhovýchodná časť starého 
kontinentu. V Grécku prepisovali rekordy na mnohých stani-
ciach. Atény zaznamenali tri dni po sebe teplotu nad 40 °C. 
V lokalite Elefsis namerali až 44,8 °C. Mimoriadne horúco 
bolo aj v Turecku. V známej dovolenkovej destinácii Antalya 
sa teplota 1. júla vyšplhala až na 45,4 °C. Nikdy predtým tam 
až tak horúco nebolo. O deň neskôr padol historický teplotný 
rekord v lokalite Bodrum, kde sa oteplilo až na 46,8 °C! Zatiaľ 
najvražednejšie teplo v tomto roku v rámci sveta zaknihova-
la stanica Ahwaz v Iráne, kde 29. júna namerali až 53,7 °C! 
Doslova divokým kontrastom je -33,0 °C na stanici Summit 
v Grónsku, ktoré tu zaznamenali 4. júla. Ide o najnižšiu júlovú 
teplotu na tejto stanici a zároveň to bolo aj júlové teplotné 
minimum celej severnej pologule.
 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Ukrytá v živote
Do veršov básní môžeme vniesť 
city, nálady, radosť i smútok. Svoje 
o tom vie aj Mária Kovalíková, 
rodáčka z Chynorian, ktorá v stre-
du 28. júna uviedla do života svoju 
v poradí štvrtú knihu poézie.

Zbierka nesie názov Ukrytá v živote. „Obsa-
huje niekoľko básní, ktoré zachytávajú môj 
pohľad na život, prírodu, ale aj príležitost-
né básne a veršíky pre deti,“ zmienila sa 
autorka, ktorá svoju tvorbu zasiela aj do lite-
rárnych súťaží. Knižná novinka uzrela svetlo 
sveta päť rokov od poslednej publikácie. 
Slávnostne ju za prítomností hostí uviedli 
medzi čitateľov v Pamätnej izbe Valentína 
Beniaka, najznámejšieho chynorianskeho 
rodáka. „Krstilo“ sa netradične, pier-
kami. „Vymyslela to moja priateľka 
Marta Lukovinyová. Prirovnala 
to k starostiam a smútku, ktoré 
čítaním veršov odletia ako pier-
ko,“ prezradila Mária. Pripravený bol aj 
krátky program, v ktorom zaspieval ženský 
spevokol Benetky a sólistky z Folklórne-
ho súboru Jánošík senior. „Z knižky boli 
prezentované aj dve básne a vystavených 
bolo osem namaľovaných obrázkov od 
Jozefa Košíka, ktorými je kniha ilustro-
vaná,“ doplnila Mária Kovalíková, ktorá je 

tiež členkou FS Jánošík senior. Ako ďalej 
dodala, pred dvomi rokmi začala písať aj 
duchovnú poéziu a v tejto tvorbe by chcela 
ešte pokračovať. 
 (sč), foto: Jakub Kovalík

Počas slávnostného uvedenia knihy 
do života vystúpil na podujatí  

FS Jánošík senior

V básňach novej knižky zachytáva  
Mária Kovalíková aj svoj pohľad na život

Po výdatných lejakoch v metropole Rumunska, v Bukurešti
 Zdroj foto: facebook.com/meteoplus 

Všetko, čo k folklóru patrí
Najväčšie folklórne slávnosti na Slovensku organizuje už roky obec Východná. S významným Sviatkom 
sv. Cyrila a Metoda vždy prichádza aj známy festival. No nielen v srdci Liptova znela ľudová hudba.

Aj v mladom meste Partizánske sa 
folklóru pomerne darí. Či už je to 

vďaka súborom, ktoré tu pôsobia, alebo 
organizátorom, ktorí podporujú uspo-
radúvanie akcií tohto typu. Na príprave 
tohtoročného Folklórneho festivalu sa 
podieľali okrem primátora mesta Jozefa 
Božika a poslancov MsZ aj organizá-
cie MUA v Partizánskom v spolupráci 
s Fabrikou umenia a tiež s Regionálnym 

kultúrnym centrom v Prievidzi. Okrem 
pozvaných súborov mali návštevníci 
možnosť nielen občerstviť sa, čo k letným 
akciám akosi patrí, ale najmä nahliadnuť 
do tajov tradičnej ľudovej tvorby. Jedným 
z nich je aj paličkovaná čipka, ktorá patrí 
k unikátnym dielam práce ľudských rúk. 
Do Partizánskeho ju prišla predviesť mladá 
Liptovčanka Lucia Halajová: „Začala som 
paličkovať, keď som mala osem rokov, lebo 

sme v základnej škole mali krúžok palič-
kovania. Potom, ako som bola na strednej, 
tak som sa tomu nevenovala, ale teraz ma 
to opäť chytilo. Ak sa naučíte základný 
steh, tak už môžete paličkovať hoci-
čo.“ Aj preto veľmi rada pomáha naučiť sa 
tomuto krásnemu umeniu, ktoré predviedla 
v Partizánskom. V tôni stromov Parku Mi-
lana Rastislava Štefánika kus tradičnej výro-
by, tentoraz syra, doniesli na koštovku spod 
Vtáčnika. Mohli ste ho ochutnať a zakúpiť si 
ho, ale aj dozvedieť sa niečo o jeho výrobe. 
„Sú to syry zo 100 %-ného nepasterizova-
ného ovčieho mliečka, bez konzervantov. 
Ide o syry zrejúce v pivniciach, pričom 
sa o ne treba dobre starať. Tri mesiace 
sú uložené na dubových policiach, 
kde sa potierajú pivom, aby bola ich 
kôrka konzumovateľná,“ prezradila re-
dakcii Andrea Fáryová. Deti veľmi potešilo, 
že si mohli pohladkať aj dve mladé ovečky 
a len o kúsok ďalej sa povoziť na drevenom 
kolotoči, ktorý bol na ručný pohon. K tomu 
zneli piesne v podaní súborov Trenčan, 
Kolovrátok, Fialka a iných. Program bol 
vskutku bohatý, aj keď nie sme v srdci Lip-
tova. Klincom programu bola vokálno-in-
štrumentálna skupina BANDA, na ktorú sa 
oplatilo počkať. 
 Text: dl, foto:MTP

Školskému roku odzvonilo
Najočakávanejší deň všetkých školákov nastal v piatok 30. júna. Pred dvojmesačnými prázdninami si 
prevzali svoje koncoročné vysvedčenia aj žiaci základných škôl v Partizánskom.

Redakcia sa tento rok vybrala na 
slávnostné ukončenie školského 
roka 2016/2017 do Základnej 
školy vo Veľkých Bieliciach. Ešte 
pred samotným odovzdávaním 

vysvedčení sa žiaci spolu s peda-
gógmi zišli na nádvorí školy. Tí 
najlepší boli zároveň odmenení 
za výborný prospech a vzorné 
správanie. Ocenenia dostali aj 

za usilovnosť napríklad v zbere 
papiera. V Základnej škole 
vo Veľkých Bieliciach bolo 
odovzdaných 195 vysved-
čení a s vyznamenaním 
prospelo 74 žiakov. Na 
základe poskytnutých informácií 
z ostatných škôl v meste sme 
sa dozvedeli, že v Základnej 
škole Radovana Kaufmana 
si prevzalo svoje konco-
ročné hodnotenia 404 
detí a z nich 128 prospelo 
s vyznamenaním. V Základ-
nej škole na Malinovského 
ulici odovzdali triedni 
učitelia spolu 254 vysved-
čení a 110 žiakov sa tešilo 
z prospechu s vyznamena-
ním. Vysvedčenia dostalo 

tiež 388 žiakov Základnej 
školy Rudolfa Jašíka, 
s vyznamenaním prospelo 
165 detí. V posledný deň 
si vysvedčenia odnieslo aj 
337 žiakov Základnej školy 
s MŠ na Veľkej okružnej, 
kde ich prospelo s vyzname-
naním 170. 
Nové zážitky v školskom prostre-
dí nadobudli najmä prváčikovia, 
ktorým sa do rúk dostali ich prvé 
hodnotenia. Tento deň bol záro-
veň záverečným pre deviatakov. 
Roky strávené v základnej škole 
zavŕšili rozlúčkou a posledným 
zvonením. Návrat do školských 
lavíc žiakov základných i stred-
ných škôl čaká opäť 4. septem-
bra. (sč), foto: MTP

Svoje prvé vysvedčenie si odniesli aj prváci zo ZŠ vo Veľkých 
Bieliciach   

OD  STREDY VO VYSIELANÍ



Noviny troch generácií6 10. júl 2017  Tempo č. 27

Cigareta je...
... tabak obalený papierikom, 
ktorý má na jednom konci 
malý plamienok a na druhom 
ignoranta.
V predposledný deň Týždňa zdravia 
sa v Klube spoločenských organizácií 
v Partizánskom konala prednáška lekára 
Daniela Pauloviča na tému Účinok 
fajčenia na zdravie. Pneumológ s mnoho-
ročnou praxou sa okrem liečenia pľúcnych 
chorôb venuje aj prevencii. V roku 1986 
založil prvú pľúcnu poradňu. Píše články, 
vystupuje v televízii, organizuje športové 
podujatia. Ročne sa mu podarí odučiť 
fajčiť asi 30 ľudí. Pred prednáškou urobil 
každému záujemcovi spirometrické vyšet-
renie, ktoré odborníkovi prezradí, aký je 
stav a funkčnosť našich pľúc.
Fajčenie je taká istá závislosť ako 
pitie alkoholu, užívanie drog či hranie 
hazardných hier. Už desať sekúnd 
po potiahnutí si prvého šluku sa 
v mozgu vyplaví dopamín. Je to 
hormón súvisiaci s našou náladou. 
Čím viac ho v určitej oblasti mozgu 
máme, tým lepšie sa cítime. Lenže 
po určitom čase vyžaduje orga-
nizmus stále viac a viac takýchto 
nikotínových impulzov. Ak ich telo 

nedostane, človek sa cíti mizerne 
a z nedostatku drogy má abstinenč-
né príznaky – zlú náladu, nespa-
vosť, podráždenosť, nesústredenosť 
a nervozitu. A tak sa počet vyfajčených 
cigariet zväčšuje. Ako hovorí doktor 
Paulovič, najlepšou metódou odvykania si 
je nahradiť nikotínovú závislosť inou, a to 
takou, ktorá neškodí. Môže to byť pravi-
delné športovanie, pohyb na vzduchu, ale 
aj sex. Iba dvadsatina fajčiarov sa dokáže 
zbaviť svojho zlozvyku sama. Ostatní 
potrebujú pomoc odborníka.
Na Slovensku fajčí okolo 36 percent dos-
pelých ľudí. Patria medzi nich aj lekári, 
zdravotné sestry, a dokonca i tehotné ma-
mičky. Fajčí sa na ihriskách, v školských 
areáloch, na autobusových zastávkach, 
v nemocniciach, cigarety sa predávajú pri 
športových podujatiach – a pokutovanie 
sa uplatňuje zriedkavo. Prvé skúsenosti 
s cigaretami majú už 12-ročné deti a u Ró-
mov dokonca 7-roční výrastkovia. Veľký 
vplyv na prepadnutie tejto závislosti u detí 
má zlý príklad rodičov. Zvláštne je, že 
u nás vo vekovej kategórii mladých do 
20 rokov fajčí viac dievčat ako chlapcov.
Cigareta obsahuje vyše 4000 chemických 
látok, z toho 60 karcinogénnych. Tie 
spôsobujú mutácie génov, ktoré sú zodpo-
vedné za vznik rakoviny. Fajčenie zužuje 

cievy, ničí chuťové a čuchové bunky, zvy-
šuje krvný tlak, a teda aj riziko infarktu 
či cievnej mozgovej príhody. Fajčiari sa 
preto dožívajú priemerne o 10 rokov me-
nej. Možno neviete, že ak dofajčíte svoju 
poslednú cigaretu, už po 20 minútach sa 
váš krvný tlak a pulz vrátia do normálu. 
Neskôr sa zlepší krvný obeh a výkon pľúc 
sa zvýši o tretinu. Ustúpi kašeľ a uvoľnia 
sa dutiny. Výrazne sa zníži riziko infarktu, 
rakoviny a zmiznú dýchacie problémy. 
Tak to teda s tou poslednou ciga-
retou aspoň skúste. Alebo vám je 
príjemnejšie žiť v tele rozožratom 
rakovinou, trpieť veľkými bolesťami 
a čakať, kedy vás celá tá prebujnelá 
masa zmutovaných buniek načisto 
zaplaví alebo zaživa udusí?
A čo sa týka neustálych planých poplachov 
ohľadne bômb uložených na najrozlič-
nejších miesta: Polícia by sa radšej mala 
venovať pokutovaniu osôb, ktoré fajčia 
na zakázaných miestach, či trestaniu pre-
davačov, ktorí bez mihnutia oka predajú 
cigarety i 14-ročným nedorastkom, ako 
splašene behať so psami pri každom maili 
obsahujúcom slovo bomba. Na Sloven-
sku ročne zomiera vyše desaťtisíc ľudí na 
následky fajčenia. Na výbuchy ohlásených 
bômb tuším ani jeden.
 M. Agliová

Simonka Utekalová zo Ska-
čian je malou princezničkou ma-
mičky Sone Utekalovej-Kopálovej 
a otecka Martina. Ich vytúžená 
dcérka prišla na svet 29. júna 
s mierami 3270 g a 49 cm. 

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 10. do 14. júla Lekáreň Schneider v Kauflande 
Dňa 15. júla Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinského ulici
Dňa 16. júla Lekáreň Schneider v Kauflande
Dňa 17. júla Lekáreň Pharmacum v Tescu

Pohotovosť lekární

Bibiana Sušienková z Bošian 
je prvorodenou dcérkou mamičky 
Nikoly a otecka Martina. Ich 
bábätko po prvý raz zaplakalo 
27. júna, kedy vážilo 3850 g a me-
ralo 53 cm.

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

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

Vitajte 
medzi nami!

Michal Duchyňa zo Žabokriek 
nad Nitrou prvým plačom 3. júla 
potešil mamičku Miroslavu 
a otecka Romana. Z chlapčeka 
narodeného s mierami 3030 g 
a 50 cm majú radosť aj súrodenci 
päťročný Matej a dvojročný 
Roman.

Turistika 
v Rakúsku

Turistický klub Horec pozýva záujemcov v sobotu 15. júla na 
zájazd do Rakúska. V rámci vysokohorskej túry vystúpite na 
2300-metrový vrch Hochschwab s podmanivým kruhovým 
výhľadom. Odchod autobusu je v noci o 1.45 hodine zo sídliska 
Šípok a o 2. hodine od železničnej stanice.

Autor knihy Blažej Belák je 
rodák z Dolných Mote-

šíc pri Trenčíne, ktorý svoje 
stredoškolské štúdiá absolvoval 
v jedenásťročnej strednej škole 
v Bánovciach nad Bebravou. 
Potom ho vietor zavial do 
Prahy, Prievidze, ale i Martina. 
Na otázku, ako si spomína na 
časy stredoškolského štúdia, 

odpovedal spisovateľ, filológ 
a majster slova ako inak než 
poeticky. „Každý objektívne 
zmýšľajúci človek si spomí-
na na svoje študentské časy 

ako na čas nezrelosti a to aj 
vtedy, keď sa končia úspešnou 
´skúškou zrelosti´ (maturita 
v roku 1956).  Nikto vtedy 
netušil, ako rýchlo bude plynúť 
čas, a to nielen osobný, ale 
najmä čas nad krajinou a ako 
sa čas tejto krajiny začne 
strácať v zaoblení vesmíru.“ Za 
sebou má mnohé publikácie, 
ale aj štúdie z oboru múzejníc-
tva a bibliografie. Čo ho teda 
motivovalo k spísaniu povestí 
a legiend? „Predovšetkým sa 
cítim zaviazaný svojmu rod-
nému kraju, ľuďom žijúcim na 
brehoch Bebravy a jej prítokov, 
povedať o minulosti našich 
rodičov, prarodičov i dávnejších 
predkov čosi, čo iní nestihli, 
nemohli alebo nedocenili. Mojím 
prvým cieľom bol teda vlasti-
vedný zámer – predstaviť náš 
kraj ako neopakovateľné 
prírodné a ľudské pros-
tredie pre život cieľavedo-
mých, pracovitých a uni-
verzálne schopných ľudí, 
po stáročia zakotvených 
vo viere a morálke pod-
ľa dávnej cyrilo-metodskej 
tradície. Veď Bebrava je vlast-
ne pokračovaním či začiatkom 

rieky, ale aj mesta Nitry, od 
ktorej je do našich dolín iba na 
skok. Druhým nemenším cieľom 
bolo predstaviť našu minulosť 
cez deje a príbehy, ktoré sa sčas-
ti zachovali v pamäti ľudí, sčasti 
v dokumentoch, a to literárnym 
jazykom. To jest prerozpráva-
ním, ozvláštnením a oddelením 
typického od náhodného. Za 
mojich detských čias a aj 
niekoľko rokov neskôr (po 
druhej svetovej vojne) špecific-
ké formy symbiózy s prírodou, 
ustálený spôsob poľnohospo-
dárskej malovýroby,  drobného 
gazdovania, celoročných prác 
v poli, na lúkach a v horách, ako 
aj bývanie v typických pripotoč-
ných dedinách spolu s príkladmi 
susedského nažívania ľudí v na-
šich končinách, chvalabohu, ešte 
existovali. Všetky tieto formy 
našli vyjadrenie v cha-
rakteristickej reči, ktorú 
sme, žiaľ, pre budúcnosť 
dostatočne nezachytili 
a ktorej hlavné črty v tomto 
čase práve nenávratne 
zanikajú. Nuž aspoň voľačo 
som sa pokúsil z nej pri týchto 
príbehoch oživiť,“ vysvetlil Blažej 
Belák. Legendy a príbehy nie sú 
teda len o samotnom deji, ale aj 
o forme, ktorou sú prerozprá-
vané, resp. zapísané. Až potom 
autenticky vystupujú z minulosti 
a prihovárajú sa nám živým 
dejom, opisom a jazykom. „Azda 

jediné, čo nám rýchlo a bez-
nádejne v súčasnosti rapídne 
nemení svoj odveký charakter, 
je naša pekná krajina, naše 
chotáre od Čiernej Lehoty až po 
Topoľčany. Kam sa ale podeli 
naše nádherné jazerá, jazierka 
a vrchovištia, či už v Moteši-
ciach, Slatine, Slatinke alebo 
v Čiernej Lehote? Spýtajme sa, 
či sa nedali megavodovody pro-
jektovať aj technicky dômysel-
nejšie?“ zamýšľa sa literát. Ako 
teda vzniká v dnešnej dobe 
kniha plná zabudnutých 
príbehov?  
„O dnešnom zbieraní a za-
pisovaní povestí už nemôže 
byť reč. Musí ho nahrádzať 
dosť namáhavý literárny 
a archívny prieskum a naj-
mä vyhodnotenie chotár-
nych názvov a pôvodu slov. 
Ťažký je chlebík folkloris-
tov a naratívnych histori-
kov v 21. storočí! Ľudoví roz-
právači dnes nerozprávajú, ako 
im kážu tradícia a talent. Ne-
rozvíjajú povesťové dedičstvo 
starých otcov, ale sedia pred 
televízorom spolu s niekdajší-
mi rozprávačkami miestnych 
povestí a pasívne vnímajú stále 
nové a nové povesti o psoch, 
mačkách a kostýmoch kraj-
ských, celoslovenských alebo 
zahraničných ´celebrít´,“ dodal 
Belák.
 Text a foto: (dl)

Potešilo 
nás

Prednedávnom nám do redakcie prišla neča-
kaná zásielka. Nikto si nič neobjednal, a tak 
sme zvedavo otvárali záhadný balík. Publikácia 
Slovenské povesti – Kňaží stôl o príbehoch 
z povodia Bebravy nás potešila. Zároveň nám 
pripomenula články, ktoré sme vo februári toh-
to roka písali o tajomstvách objavených arche-
ológmi nad obcou Slatina nad Bebravou.  

STOPY 
na námestí

Letný nedeľný podvečer 16. júla sa na pešej zóne pred 
Domom kultúry v Partizánskom bude niesť v znamení pro-
menádneho koncertu country a bluegrassovej kapely Stopy. 
Hudobné podujatie sa začína o 19. hodine a všetci ste naň 
srdečne pozvaní.

HODINOVÁ, POLDENNÁ aj CELODENNÁ starostlivosť pre deti

Vybavujte veci bez stresu, 
pracujte s vedomím,

že je o Váš poklad dobre postarané. 

od 6 mesiacov do 3,5 roka.
Nájdete nás na Školskej ulici (budova priemyslovky) v Partizánskom

Cvičeni
e  

s fyzio
terapeu

tkou Angličtin
a 

hravou
 formouSme tu aj
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Kontakt: 0917 812 610

Spisovateľ Blažej Belák 
 Foto: literama.sk



10. júl 2017 Tempo č. 27www.novinytempo.sk 7

JÚL 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 júli 1957?

HYGIENA LEN  
PRE DOSPELÝCH?
„Naše kúpalisko je teraz mimo-
riadne vyhľadávaným miestom, 
ktorému sa tešia nielen dospelí, 
ale aj deti. Tí rodičia, čo však 
sem chodia pravidelne so svo-
jimi deťmi, sa nevedia zmieriť 
s tým, že zatiaľ čo veľké kúpa-
lisko má čistú vodu, v detskom 
bazéne je táto doslova špinavá.“

V PARTIZÁNSKOM 
KULTÚRA SPÍ?
„Veď tu nič nie je. Aspoň, že 
usporiadali u nás majstrovstvá 
v boxe. Čo robí ZK, čo robí 
Dom osvety? Nič nepodnika-
jú? Či je to ozaj tak, ako si to 
v Partizánskom mnoho ľudí 
vysvetľuje? Spí osveta alebo 
spia návštevníci?“

PRIATELIA  
Z ĎALEKEJ ZEME
„Ťažké boli roky, keď nad ne-
veľkou Kóreou zavládla hrôzo-

strašná vojna imperialistických 
uchvatiteľov. Ostávali smutné 
vdovy a opustené siroty. Ba nie! 
Sila socialistickej spolupatrič-
nosti je veľká a tak ešte keď 
nad Kóreou hrmeli bombardéry 
rozvážajúce smrť, odchádzali 
prvé siroty do socialistických 
štátov. Päť takýchto sirôt vidí-
me aj v našom závode, kde ako 
žiaci priemyslovej obuvníckej 
a gumárenskej školy došli pra-
xovať. Na otázky, ako sa cítia 
v našej vlasti, mali iba slová 
chvály, vďaky a uznania.“

KEĎ HOSŤ ZAMETÁ
„Najmä teraz v letných dňoch si 
nemálo rodín zájde na Salaš za 
odpočinkom a zábavou. Jeden 
z návštevníkov bol nepríjem-
ne prekvapený, keď videl, že 
tanečné parkety sú znečistené. 
Márne bolo jeho upozornenie 
vedúceho podniku. Keď sa 
napokon návštevník nemohol 
na toto dívať, sám vzal metlu 
a demonštratívne zamietol 
parkety.“  (vs)

„Ani sme sa nenazdali a horúce letné dni nám už pri-
niesli žatevné práce. Pre začiatok je to, samozrejme, 
ozimná repka, ktorá najsamprv dozrieva. Šikovne išla 
robota družstevníkom, za čo ich chválime. No nechvá-
lime ich za to, že týždeň po kosbe ozimnej repky nema-
li ešte plochu podmietnutú.“  Úderník, júl 1957

Aktívni seniori na olympiáde
Dôkazom toho, že športovať sa dá v každom veku, sú aj seniori z organizácií JDS v Partizánskom a okrese. Svoje 
sily si pravidelne merajú na najväčšom športovom podujatí svojho druhu – Olympiáde dôchodcov.

Na ihrisku Základnej školy Rudolfa Jašíka 
v Partizánskom sa v sobotu 1. júla stretol 
rekordný počet 248 seniorov. „Olympiáda 
vznikla pred dvanástimi rokmi, keď pán 
Kováčik čítal knihu Olymp a prišiel za 
vtedajším predsedom pánom Haluškom 
s tým, že my sme vždy boli naučení špor-
tovať, či by sme ako dôchodcovia nemohli 
túto olympiádu uskutočniť. Ako aj mesto 
Partizánske bolo známe športom a my sme 
ešte tá generácia, ktorá to všetko zažila, tak 
sme si povedali, že budeme v športovaní po-
kračovať,“ prezradila predsedníčka MO JDS 
Anna Martineková. Za prítomnosti starostov 
obcí, poslancov MsZ, riaditeľky ÚPSVaR 
Partizánske a riaditeľky odboru sociálnych 
vecí a rodiny úradu práce sa všetkým pri-
hovoril primátor Jozef Božik, ktorý zároveň 
slávnostne otvoril olympiádu. Nechýbalo 
ani zloženie prísahy. V nej účastníci sľúbili, 
že budú súťažiť čestne a v duchu športových 

disciplín. Po vztýčení vlajky a zapálení olym-
pijského ohňa sa pustili do súťaženia.   
Svojho športového ducha ukázali v desiatich 
disciplínach a vo dvoch kategóriách. Najstar-
ším účastníkom tohtoročnej olympiády bol 
Ján Duchovič z Kolačna, ktorý dovŕšil úc-
tyhodný vek 87 rokov. Okrem obcí z okresu 
Partizánske si zašportovať prišli aj dôchodco-
via z Dolných Vesteníc, Novák a partnerské-
ho mesta Valašské Meziříčí. Čestným hosťom 
boli členovia zo ZO JDS vo Svite. „Sme veľmi 

radi, že sme to mohli 
vidieť. Podobné 
súťaže robíme aj my 
vo Svite, kde sme zor-
ganizovali 7. ročník 
okresných športo-
vých hier seniorov. 
Sme milo prekvapení 
organizáciou, jednak 
disciplínou, účasťou 
ľudí, takže je to také 
milé poznanie do bu-
dúcnosti aj pre nás,“ 
zaznelo od Miroslava 
Jurčáka, predsedu 
ZO JDS vo Svite. Za 
svoje športové výko-
ny boli aktívni seniori 
v oboch kategóriách 
odmenení medailami. 
Najlepšou športovky-
ňou medzi ženami sa 
stala Partizánčanka 
Valéria Surovi-
čová so ziskom 
jednej zlatej a jednej 
striebornej medaily. 
Z mužov si najlepšie 
počínal Partizánčan 
Miroslav Šakový, 
ktorý získal dve zlaté 
medaily.  

Výsledky 12. ročníka olympiády:

ŽENY
Hod granátom na cieľ: 1. J. Kňazeová 
(Hradište), 2. G. Naďová (Chynorany), 
3. M. Klamárová (Klátová Nová Ves), streľ-
ba zo vzduchovky v ľahu: 1. M. Tyirjaková 
(Partizánske), 2. M. Janovicová (Partizán-
ske), 3. E. Vlasáková (Partizánske), stolný 
tenis: 1. I. Popluhárová (Partizánske), 
2. A. Gubková (Veľké Uherce), 3. J. Šram-

ková (Partizánske), kop na futbalovú bránku: 
1. M. Šrámeková (Partizánske), 2. Ľ. Illová 
(Dolné Vestenice), 3. J. Bujnová (Veľký 
Klíž), petang: 1. M. Kováčová (Skačany), 2. 
M. Slivková (Partizánske), 3. M. Šrámeko-
vá (Partizánske), hod plnou loptou: 1. O. 
Vráblová (Chynorany), 2. V. Surovičová 
(Partizánske), 3. M. Šupová (Chynorany), 
hod na basketbalový kôš: 1. V. Surovičová 
(Partizánske), 2. M. Kyselová (Partizán-
ske), 3. K. Gašparíková (Klátová Nová 
Ves), hod obuvníckym kopytom na cieľ: 1. K. 
Cvešperová (Hradište), 2. H. Železníková 
(Bošany), 3. M. Struhárová (Hradište), 
hod handrovou loptičkou do plechoviek: 1. E. 
Kamanová (Malé Uherce), 2. E. Fodorová 
(Hradište), 3. F. Čepanová (Veľký Klíž). 

MUŽI
Hod granátom na cieľ: 1. M. Reisel (Dolné 
Vestenice), 2. P. Jurík (Hradište), 3. J. 
Kováčik (Partizánske), streľba zo vzduchov-
ky v ľahu: 1. F. Sabo (Chynorany), 2. P. 
Zvalo (Hradište), 3. F. Rado (Partizánske), 
stolný tenis: 1. P. Minarovič (Bošany), 2. P. 
Vacval (Partizánske), 3. L. Beňačka (Ska-
čany), kop na futbalovú bránku: 1. R. Doboš 
(Partizánske), 2. M. Kováčik (Chynorany), 
3. M. Reisel (Dolné Vestenice), petang: 1. 
R. Struhár (Skačany), 2. L. Paluš (Par-
tizánske), 3. Ľ. Ondrejka (Skačany), hod 
plnou loptou: 1. M. Šakový (Partizánske), 
2. P. Blaho (Žabokreky nad Nitrou), 3. M. 
Bánovský (Skačany), hod na basketbalový 
kôš: 1. M. Šakový (Partizánske), 2. K. Švec 
(Veľké Uherce), 3. J. Furek (Chynorany), 
hod obuvníckym kopytom na cieľ: 1. J. Ko-
šťál (Dolné Vestenice), 2. P. Kaman (Malé 
Uherce), 3. F. Žifčák (Partizánske).

Štafetový beh na 3x 1/3 kola: 1. Bošany – A. 
Šuleková, O. Šulek, J. Grac, 2. Chynorany – 
G. Naďová, F. Bezák, F. Bebjak, 3. Parti-
zánske – D. Turčeková, J. Solčianský, V. 
Zabojník. (sč), foto: MTP

Na 12. ročníku si svoje sily zmeral rekordný počet - 248 seniorov

Výhradne ženskou disciplínou bol hod handrovou loptičkou 
do plechoviek

Muži previedli presnú mušku v streľbe zo vzduchovky

NAPÍSALI NÁM

Stretnutie bývalých žiakov 8. a 9. ročníka I. Základnej školy v Partizánskom, ktorí končili 
školu v roku 1959/60, pokropil v sobotu 10. júna dážď, ale aj množstvo spomienok. Vtipne 
ich zhrnul organizátor stretnutia Pavel Toma (na foto prvý sprava) do Paródie na Detvana, 
kde si zaspomínal na rôzne etapy spoločného života školákov: „Ej, veselo bolo za tou bránou 
hornej Nitry, 57 liet ubehlo dolu vodou, čo stretla sa dnes tá školská mlaď. Či poznajú sa 
ešte? Snáď!“ (úryvok) Foto: Mária Hubinská

Súťaž krásy Miss face 2017, resp. 
Miss tváre má nové finalistky. Po 
sobote 24. júna sa medzi ne zaradila 
aj 15-ročná Vanesa Laurincová 
z Nedanoviec. Žiačka Základnej školy 
Valentína Beniaka v Chynoranoch 
získala ocenenie I. vicemiss. Súťaže 
o titul krásy sa zúčastnilo 55 dievčat 
z rôznych kútov Slovenska a Česka.    
 Foto: Miriam Chalupová-Laurincová  

Filmové leto na pešej zóne
Filmové zážitky pod holým letným nebom sľubuje Bažant Kinema-
tograf, ktorého atmosféru zažijú Partizánčania už o pár dní. V mes-
te sa pojazdný autobus objaví v polovici júla a privezie kolekciu pia-
tich filmov slovenskej a českej produkcie. Premietanie na Námestí 
SNP štartuje v stredu 19. júla českým titulom Teória tigra, ktorý 
potvrdí, že aj skrotení muži môžu „zdivočieť“. Klasika, ktorá poteší 
všetky vekové kategórie – Obecná škola, je v programe letného 
kina vo štvrtok 20. júla. Piatkový večer 21. júla môžete stráviť v spo-
ločnosti rozprávky Sedem zhavranelých bratov na motívy diela 
Pavla Dobšinského. O tom, ako si učiteľka postupne podrobí rodiny 
svojich žiakov a manipuluje celým okolím, hovorí film Učiteľka, 
ktorý sa bude na pešej zóne premietať v sobotu 22. júla. Sériu filmov 
zavŕši v nedeľu 23. júla titul Baba z ľadu o šesťdesiatničke Hane, 
ktorá zisťuje, že nikdy nie je neskoro vziať život do vlastných rúk. 
Zmena programu je vyhradená. Začiatok premietania je každý večer 
o 21.30 hodine, vstup je voľný. Predstavenia sa v prípade nepriazni-
vého počasia nekonajú.
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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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OPUSTILI NÁS
? Milan ADAMKA z Ostratíc, 
1.6.2017 vo veku 68 rokov,

? Mária FÁBEROVÁ zo Skačian, 
1.6.2017 vo veku 82 rokov,

? Rudolf BELIS z Veľkých Uhe-
riec, 1.6.2017 vo veku 81 rokov,

? Štefan MIHÁLYI z Parti-
zánskeho, 3.6.2017 vo veku 
90 rokov,

? Anna CITTELHOFEROVÁ 
z Partizánskeho, 4.6.2017 vo 
veku 63 rokov,

? Anna ČERNÁKOVÁ zo Skýcova, 
5.6.2017 vo veku 78 rokov,

? Ladislav FÓBEL z Partizánske-
ho, 6.6.2017 vo veku 89 rokov,

? Peter MIKUŠ z Partizánskeho, 
7.6.2017 vo veku 21 rokov,

? Tatiana BEZÁKOVÁ z Parti-
zánskeho, 8.6.2017 vo veku 
54 rokov,

? Stanislav HRABOŠ z Parti-
zánskeho, 9.6.2017 vo veku 
85 rokov,

? Jolana DARMOVÁ z Bratislavy, 
9.6.2017 vo veku 82 rokov,
? Helena SUCHÁROVÁ z Veľ-
kých Uheriec, 10.6.2017 vo veku 
69 rokov,

? Jozefína PILÁTOVÁ zo Ska-
čian, 10.6.2017 vo veku 93 rokov,

? Jozef NEDAS z Chynorian, 
12.6.2017 vo veku 75 rokov,

? Hedviga FRANCOVÁ z Radobi-
ce, 12.6.2017 vo veku 66 rokov,

? Peter TURČEK z Nedanoviec, 
13.6.2017 vo veku 69 rokov,

? Ján JAMRIŠKA z Partizánske-
ho, 17.6.2017 vo veku 89 rokov,

? Igor BELIANSKY z Malých 
Uheriec, 17.6.2017 vo veku 
50 rokov,

? Alžbeta ŠÚTOROVÁ z Veľkých 
Uheriec, 21.6.2017 vo veku 
28 rokov,

? Pavol MARTIŠKA z Parti-
zánskeho, 22.6.2017 vo veku 
67 rokov,

? Soňa LAUKOVÁ z Klátovej 
Novej Vsi, 23.6.2017 vo veku 
44 rokov,

? Kvetoslava SKUČKOVÁ z Par-
tizánskeho, 24.6.2017 vo veku 
70 rokov,

? Ľubomír KOVÁČIK z Nedano-
viec, 25.6.2017 vo veku 67 rokov,

? Róbert GRGULA z Oslian, 
25.6.2017 vo veku 55 rokov,

? Anna VALOVÁ z Partizánske-
ho, 25.6.2017 vo veku 74 rokov,

? Helena KOVÁČIKOVÁ z Veľ-
kých Uheriec, 26.6.2017 vo veku 
58 rokov, 

? Mária GAŠPAROVIČOVÁ z Veľ-
kých Uheriec, 27.6.2017 vo veku 
80 rokov,

? Jozef KOLLÁR z Brodzian, 
27.6.2017 vo veku 70 rokov,

? Natália KOTLÁROVÁ z Par-
tizánskeho, 28.6.2017 vo veku 
9 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!
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Len ten, kto stratil toho, 
koho mal rád, 

vie, čo je bolesť a žiaľ.

Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť a vyprevadiť na 
poslednej ceste našu milovanú 
mamičku, starkú, švagrinú 
a krstnú mamu

Máriu JAKUBIČKOVÚ 
rod. Gubovú

z Veľkých Bielic, 

ktorá nás navždy opustila 1. júla 
2017 vo veku 62 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými ste sa snažili zmierniť náš 
veľký žiaľ.

Smútiaca rodina. (170550)

Dňa 9. júla 2017 uplynulo 20 ro-
kov, čo nás opustil náš manžel, 
otec a starký

Štefan MIKLAŠ
zo Skačian.

S láskou spomínajú manželka 
a ostatná rodina. 

Ďakujeme za tichú spomienku.
 (170558)

Obuvnícka firma z  Partizán-
skeho prijme väčší počet 
pracovníkov do spodkovej 
dielne, a  to na pozície drá-
sanie, napínanie strán a  vle-
povanie stielok. Tel. 0905 
864 395.  (170547)

Ponúkam na dlhodobý prená-
jom 1-izbový byt na Šípku. Tel. 
0905 826 331.  (170537)

Dám do podnájmu garsónku 
vo Veľkých Uherciach, voľná 
ihneď. Tel. 0907 044 259. (170538)

Gymnázium Partizánske 
ponúka prenájom priesto-
rov na účely prevádzko-
vania školského bufetu 
o  výmere 33 m2 v  nájom-
nej cene 33,20 €/m2/rok. 
Doba prenájmu na 5 rokov. 
Svoje ponuky posielajte 
do 19.7.2017 do 12.00 h 
na adresu Gymnázium, 
Komenského 2/1074, Par-
tizánske. Podrobnejšie in-
formácie nájdete na www.
gympe.sk a úradnej tabuli 
www.tsk.sk. (170552)

Tepujeme koberce, sedačky, 
profesionálnym strojom Kär-
cher. Tel. 0948 467 010.  (170536)

Chcete mať jasno v  dome, 
v  byte? Ponúkam elektroin-
štalačné práce a  opravy pre 
domácnosť. Tel. 0915 320 530. 
 (170554)

Kúpim ľudové kroje a  starožit-
nosti. Tel. 0902 708 047.  (170548)

Pozývame Vás do novootvo-
renej predajne autodielov na 
Ulici Rudolfa Jašíka oproti 
bowlingu. Otvorené denne od 
8-17 h. Prvých 100 zákazníkov 
získava zľavu 10 % na nákup. 
Tešíme sa na Vašu návštevu. 
 (170553)

Predaj 
BROSKÝŇ a MARHÚĽ

na zaváranie

Otvorené: Po - Pia: 07.30 - 16.30 h                                                         
                    So:          07.30 - 12.00 h

Kontakt: 038/ 768 84 15, 0907 518 154

naša produkcia

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! 

Mestská televízia Partizánske

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

Mestská  Televízia  Partizánske

LIVE
STREAM

www.respublica.skwww.respublica.sk

(1
70

55
5)

http://www.gympe.sk
http://www.gympe.sk
http://www.tsk.sk
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DODATOK 
K PRACOVNEJ ZMLUVE 

platný od 1.7.2017
1. Nemocenská
Zamestnávateľ nebude akceptovať potvrdenie od lekára o pra-
covnej neschopnosti. Kto môže dôjsť k lekárovi, môže dôjsť aj 
do práce.

2. Chirurgické zákroky
Všetky operácie sú v období vášho pracovného pomeru zaká-
zané! Firma vás prijala ako celého a neporušeného človeka. 
Pokiaľ si necháte niečo odstrániť, bude to posudzované ako 
hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

3. Voľno na zotavenie
Každý zamestnanec má nárok na 104 voľných dní za rok. Tieto 
dni sa budú nazývať soboty a nedele.

4. Absencia kvôli úmrtiu
Táto absencia vám bude ospravedlnená iba za predpokladu, 
že zamestnávateľa upovedomíte minimálne 14 dní dopredu, 
pretože ste povinný za seba zapracovať náhradu.

5. Návšteva toalety
Návštevy na toaletách sa budú riadiť abecedným poradím. 
Všetci zamestnanci začínajúci na písmeno A pôjdu na toaletu 
medzi 8.00 a 8.20 hodinou, zamestnanci na písmeno B v čase 
od 8.40 hodiny, atď... Pokiaľ to nestihnete v uvedenom čase, 
musíte počkať do druhého dňa, alebo si vymeniť časenku 
s iným zamestnancom. Na použitie toalety sú stanovené 
3 minúty. Po uplynutí tohto limitu sa ozve zvukové znamenie, 
toaletný papier sa ukryje a dvere toalety sa otvoria dokorán.

6. Prestávka na obed
Chudí zamestnanci – 1 hodina (musia lepšie vyzerať!)
Štandardní zamestnanci – 30 minút (stačí pre udržanie váhy)
Tuční zamestnanci – 5 minút (na vypitie kokteilu)

7. Kódex obliekania
Odporúča sa, aby zamestnanci chodili do práce oblečení prime-
rane svojmu platu. Kto bude pristihnutý v značkovom oblečení, 
bude to znamenať, že je na tom finančne dobre a môže mu byť 
znížený plat.

Ďakujeme vám za lojalitu voči našej spoločnosti.

Váš zamestnávateľ
 Zdroj: internet
 Foto: net
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A F O R I Z M Y 
▪ V relácii Milujem Slovensko milujú účinkujúci kadečo, 
len nie slovenčinu.

▪ Minule ma v parku doštípalo toľko komárov, že by som si aj ja 
zaslúžil permanentku na kúpalisko ako dobrovoľný darca krvi. 

▪ Štát vždy vie, čo sú povinní robiť občania, len akosi ne-
vie to, čo je povinný robiť on sám. 

▪ Jedným zo znakov civilizácie je, že kritériom pravdy sa stáva 
pečiatka. 

▪ Kedysi som si často kupovala šaty kvôli rozmarom, dnes 
kvôli rozmerom.  - wqr -

Múdre slová z obrazoviek
Ich termíny korigujú 
s našimi.

Vrele vás na to vítam.

Tá predsedkyňa spravila 
pekné flopa.

Podarilo sa kreovať vznik 
laboratória.

Nadájali sme sa, že poča-
sie sa umúdri.

Vytlačíme jednu originálnu 
kópiu.

Vyzývam predsedu parla-
mentu Národnej rady SR...

 - wqr -



Š P O R T10 Noviny troch generácií10. júl 2017  Tempo č. 27

Aktív ŠTK s kritickým príhovorom 
zastupujúceho predsedu OblFZ Prievidza

Aktív Športovo-technickej komisie Oblastného futbalového zväzu Prievidza, ktorý sa pod koordinátor-
skou taktovkou jeho podpredsedu Františka Bokora konal uplynulý piatok v sále Domu kultúry v No-
vákoch, mal hladký priebeh a jeho sedem bodov programu odsýpalo plynule. Zaujal príhovor zastupu-
júceho predsedu OblFZ Jozefa Mišáka. Súčasný prvý muž najväčšieho oblastného zväzu na Slovensku 
sa obzrel za uplynulou riadnou konferenciou OblFZ, ktorej sa nemohol zúčastniť pre vážne zdravotné 
potiaže. Pre mnohých šokové udalosti spolu s odstúpením vtedajšieho predsedu Ivana Bartoša označil 
za frašku. Vo svojom takmer polhodinovom monológu zhodnotil aj činnosť jednotlivých komisií oblast-
ného zväzu, ktorému predsedá. Vyzdvihol prácu Komisie mládeže predovšetkým pri organizácii mlá-
dežníckych podujatí. A nešetril aj kritikou do vlastných radov. Ako skonštatoval, najväčšie problémy 
kvárili Komisiu rozhodcov, ktorá sa počas uplynulého ročníka potýkala s neustálymi zmenami v jej člen-
skom obsadení a podľa jeho slov jej prácu deštruovali zákulisné ťahy. Za zlom považoval odstúpenie 
jej predsedu Štefana Hodošku staršieho, ktorého nahradil Anton Laco v úlohe garanta stability rozhod-
covskej komisie. Plamenné slová s podtónom pohoršenia smeroval k neprístojnostiam, ktoré sa udiali v 
stretnutí jesennej časti I. triedy Majstrovstiev okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou mužov Veľký 
Klíž – Slatina nad Bebravou. Následne apeloval na prítomných funkcionárov klubov, aby sa vyvarovali 
a aj sami zabránili nevraživosti na futbalových trávnikoch v nastávajúcom súťažnom ročníku. V závere 
kritiku vystriedali pochvalné slová adresované špeciálne sekretárovi OblFZ Prievidza Jánovi Balážovi, 
ale aj všetkým tým, ktorí sa svojou poctivou prácou snažia o napredovanie futbalových klubov a rov-
nako i oblastného futbalového zväzu.

Cena fair-play pre Zlatka Bakoša
V slávnostnom bloku ocenení víťazov a najlep-
ších strelcov všetkých súťaží najviac zarezono-
valo odovzdanie historicky prvej ceny fair-play 
udelenej OblFZ. Vyslúžil si ju srbský útočník  
s čuchom na góly Zlatko Bakoš, momentál-
ne hráč ŠK Vegum Dolné Vestenice, za svoj 
na slovenských trávnikoch naozaj nevšedný a 
pozoruhodný počin v majstrovskom stretnu-
tí 6. kola I. triedy Majstrovstiev okresov Parti-
zánske a Bánovce nad Bebravou mužov Ne-
danovce – Slatina nad Bebravou. V prebie-
hajúcej druhej minúte nadstaveného času 
po súboji Zlatka Bakoša, vtedy ešte útočníka 
Slatiny nad Bebravou, s nedanovským bran-
károm Bystríkom Peciarom v domácej šest-
nástke ukázal hlavný rozhodca Jozef Váž-
ny na biely bod. Následne Zlatko Bakoš bez 
mihnutia oka avizoval, že nebol faulovaný  
a pokutový kop sa nezahrával. A stretnutie 
dvoch popredných celkov skončilo nerozhod-
ne 1:1. „Prihrávka mi ušla a v šestnástke som 
išiel do súboja s brankárom Peciarom, ale 

ten ma nefauloval. Rozhodca mi ďakoval, 
vravel, že s niečím takým sa ešte nestretol. 
Rodičia mi povedali, že sú na mňa hrdí, že to 
by hocikto neurobil,“ povedal vtedy 23-ročný 
Zlatko Bakoš, ktorý s futbalom začínal v Slávii 
Kovačice, odkiaľ pochádza. K oceneniu fair-
play, ktorú si Zlatko Bakoš prevzal z rúk Joze-
fa Mišáka, pridali všetci prítomní v sále potlesk  
s intenzitou, akú si úžasný čin futbalistu zo Srb-
ska plne zaslúžil. Treba len dúfať, že na dlhé 
roky nezostane ojedinelý...

Zmeny v novom Rozpise súťaží
O tých najpodstatnejších zmenách v Rozpi-
se súťaží nastávajúceho futbalového ročníka 
2017/2018 informoval predseda ŠTK OblFZ Prie-
vidza Marián Mikula. Novinkou bude počet strie-
daní v majstrovských futbalových stretnutiach.  
V zápasoch mužov budú môcť tréneri siah-
nuť po novom výmene piatich hráčov, v due-
loch dorastu k šiestim a v žiackych zápasoch 
bude možnosť striedať takzvaným hokejovým 
spôsobom. Pri žiadosti o zmenu termínu maj-

strovského stretnutia pri lehote nad 21 dní ne-
bude potrebný súhlas súpera, pokiaľ sa odohrá 
počas víkendu. V ostatných dňoch súhlas ŠTK  
i súpera bude potrebný. Pri vetovaní rozhod-
cov na stretnutie bude klub musieť uviesť aj dô-
vod zmeny. Hlavný usporiadateľ majstrovského 
stretnutia bude môcť vykonávať len túto funkciu 
a žiadnu inú. Vrátilo sa aj k minulosti dôležitému 
bodu rozpisu súťaží, keď v prebiehajúcej sezóne 
odhlásené družstvo mohlo od nasledujúceho 
ročníka pokračovať v aktívnej činnosti od najniž-
šej okresnej súťaže. Do platnosti vstupuje aj dlho 
pretriasaná zmena povinnosti klubov štartujú-
cich v Majstrovstvách oblasti a prvých triedach 
dospelých mať konkrétny počet mládežníckych 
družstiev. Od sezóny 2017/2018 stačí mať jedno 
mládežnícke družstvo zaradené do dlhodobej 
súťaže. A dokonca, kluby, ktoré túto povinnosť 
nesplnia, môžu zaplatiť pokutu odstupňova-
nú výškou súťaže – v najvyššej oblastnej súťaži  
700 € a v prvých triedach 500 €. Tento krok 
označil Marián Mikula za koniec mládežnícke-
ho futbalu.

Diskusia aj s kritikou
V diskusii ako prvý vystúpil hosť aktívu Róbert 
Šuník, ktorý je členom Výkonného výboru Zá-
padoslovenského futbalového zväzu. Najskôr 
prehovoril k funkcionárom klubov, aby pri pre-
stupoch hráčov komunikovali medzi sebou  
a neschovávali sa za ISSF systém, pretože tým 
zbytočne vznikajú trecie plochy. Vzápätí spo-
menul nedávne výjazdové zasadanie Výkon-
ného výboru Slovenského futbalového zväzu 
v Bánovciach nad Bebravou. Za neúctu ozna-
čil krok predstaviteľov SFZ, ktorí neprizvali za-
stupujúceho predsedu OblFZ Prievidza, na 
ktorého pôde sa zasadanie konalo, hoci na-
príklad funkcionári trenčianskeho a považ-
skobystrického oblastného zväzu v Bánov-
ciach nechýbali. Zaujímavý návrh predostrel 
predseda TJ Priehrada Nitrianske Rudno Mi-
lan Kútny. Podľa neho by sa pokuty zinkaso-
vané od klubov za nesplnenie povinnosti mať 
mládežnícke družstvo mali prerozdeliť medzi 
oddiely, ktoré mládež i napriek ťažkým pod-
mienkam vychovávajú.  mp

Zastupujúci predseda OblFZ Prievidza Jozef Mišák (vľavo) spolu s predsedom ŠTK OblFZ Prievidza 
Mariánom Mikulom (v strede) odovzdali cenu fair-play srbskému futbalistovi Zlatkovi Bakošovi  
 Foto: Ján Baláž

Vylosovanie nového ročníka 2017/2018

futbalových súťaží OblFZ Prievidza
Očakávaným bodom aktívu ŠTK OblFZ Prievidza 
bola ako každoročne organizačná príprava no-
vého súťažného ročníka 2017/2018. Do maj-
strovských súťaží sa zaregistrovalo 77 družstiev 
dospelých a  25 dorasteneckých. Predseda Ko-
misie mládeže a školského futbalu Ján Martina 
a predseda ŠTK Mariána Mikulu oboznámili prí-
tomných funkcionárov s pridelenými losovacími 
číslami, hracími termínmi i schválenými zmena-
mi termínov hracích časov, ktoré sa spolu s prí-
tomnými funkcionármi snažili ešte doladiť k ich 
spokojnosti. Najväčšia zmena sa udiala v súťa-
žiach dorastencov, ktoré sa zredukovali na dve 
rovnocenné Majstrovstvá oblasti. Jednu skupinu 
budú tvoriť kluby z prievidzského okresu, druhú 
kluby z okresov Partizánske a Bánovce nad 
Bebravou. V prípade, že záujem o postup do V. 
ligy Sever prejavia víťazi oboch skupín, odohrajú 
barážové stretnutie na neutrálnej pôde. Pri po-
hľade na obsadenie žiackych súťaží zarmútil po-
kles družstev v okresoch Partizánske a Bánovce 
nad Bebravou oproti predošlému ročníku. V naj-
nižších okresných súťažiach dospelých nebudú 
mať v tomto ročníku zastúpenie Haláčovce-Otr-
hánky a Veľké Hoste, no po ročnej odmlke sa na 
futbalovú mapu vrátil OFK Malé Kršteňany, ktorý 
bude vystupovať aj pod názvom FC Cukríkovo. 
Kolotoč súťaží v Majstrovstve oblasti dospelých,  
v Majstrovstve oblasti dorastu skupiny Prievidza  
a v prvých triedach mužov sa rozkrúti 12. augus-
ta, zostávajúce súťažne odštartujú 26. augusta. 
Detaily súťaží prípraviek budú doladené na spo-
ločnom pracovnom stretnutí klubov.

MUŽI
VI. LIGA – MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA
 1. KOLO (12.-13.8.): 1 Malá Hradná – 16 Rud-
nianska Lehota, 2 Sebedražie – 15 Veľké Bieli-
ce, 3 Kolačno – 14 Dolné Vestenice, 4 Nitrianske 
Pravno – 13 Dežerice, 5 Nitrianske Rudno – 12 
Chynorany, 6 Nitrianske Sučany – 11 Handlová, 7 
Skačany – 10 Kamenec pod Vtáčnikom, 8 Diviac-
ka Nová Ves – 9 Opatovce nad Nitrou.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Dežeri-
ce – sobota ÚHČ, Kolačno – sobota ÚHČ, Dol-
né Vestenice – sobota ÚHČ, Handlová – sobota 
ÚHČ, Veľké Bielice – nedeľa o 11. h, Nitrianske 
Sučany – v sobotu 12.8. v ÚHČ.

VII. LIGA – I. TRIEDA 
MO BÁNOVCE N/B. a PARTIZÁNSKE

 1. KOLO (12.-13.8.): 1 Žabokreky nad Nitrou – 
14 Pravotice, 2 Dolné Naštice – 13 Pečeňany, 3 
Miezgovce – 12 Dvorec, 4 Veľký Klíž – 11 Krásno, 
5 Ostratice – 10 Krásna Ves, 6 Slatina nad Bebra-
vou – 9 Biskupice, 7 Rybany – 8 Nedanovce.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Pravoti-
ce – sobota ÚHČ, Nedanovce – sobota ÚHČ, Sla-
tina n/B. – sobota ÚHČ, Rybany – sobota ÚHČ, 
Biskupice – nedeľa o 11. h.

VIII. LIGA – II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE
 1. KOLO (26.-27.8.): 1 Radobica – 12 Malé  
Kršteňany-FC Cukríkovo, 2 Hradište – 11 Nadli-
ce, 3 Klátova Nová Ves – 10 Malé Bielice, 4 Malé 

Uherce – 9 Partizánske B-Brodzany, 5 Livinské 
Opatovce – 8 Veľké Kršteňany, 6 Pažiť – 7 Ná-
vojovce.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Malé 
Uherce – sobota ÚHČ, Pažiť – sobota ÚHČ, Malé 
Bielice – sobota ÚHČ, Radobica – sobota ÚHČ, 
Návojovce – nedeľa o 11. h, Partizánske B-Bro-
dzany – na ihrisku v Brodzanoch.

VIII. LIGA – II. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. 
 1. KOLO (26.-27.8.): 1 Brezolupy – 12 Ruskovce, 
2 Kšinná – 11 Zlatníky, 3 Horné Naštice – 10 Žit-
ná-Radiša, 4 Podlužany – 9 Šišov, 5 Prusy – 8 Ne-
dašovce, 6 voľno – 7 Veľké Držkovce.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Neda-
šovce – sobota ÚHČ, Šišov – sobota ÚHČ, Žit-
ná-Radiša – sobota ÚHČ, Brezolupy – sobota 
16.9. v ÚHČ, Zlatníky – nedeľa o 11. h, Ruskovce 
– nedeľa o 11. h, Horné Naštice – nedeľa o 11. h.

DORAST
VI. LIGA – MAJSTROVSTVÁ OBLASTI 

SKUPINA PE A BN
 1. KOLO (26.-27.8.): 1 Uhrovec – 12 Veľké Bie-
lice, 2 Dolné Naštice – 11 Zlatníky, 3 Miezgovce 
– 10 Haláčovce-Otrhánky, 4 Podlužany – 9 Krás-
na Ves, 5 Ostratice – 8 Biskupice, 6 Šimonovany 
– 7 Veľké Uherce.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Ostrati-
ce – sobota ÚHČ, Veľké Bielice – sobota o 14. h, 
Biskupice – sobota 14.30 h, Zlatníky – sobota 
ÚHČ mužov, Dolné Naštice – sobota ÚHČ mu-
žov, Podlužany – sobota ÚHČ mužov, Šimono-
vany – nedeľa o 10. h.

ŽIACI
III. TRIEDA MO PE

 1. KOLO (26.-27..8.): 1 Veľké Uherce – 6 Chy-
norany, 2 Skačany – 5 Žabokreky nad Nitrou, 3 
Klátova Nová Ves – 4 Horná Ves.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Klátova 
N. Ves – sobota o 10. h, Chynorany – sobota 11. 
h, Horná Ves – nedeľa 10.30 h, Žabokreky n/N. 
– nedeľa o 11.30 h.

III. TRIEDA MO BN
 1. KOLO (26.-27.8.): 1 Haláčovce-Otrhánky – 8 
Zlatníky, 2 Krásna Ves – 7 Rybany, 3 Podlužany – 
6 Uhrovec, 4 Prusy – 5 Biskupice.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Prusy 
– nedeľa ÚHČ dorastu, Podlužany – nedeľa 2 h 
pred ÚHČ mužov, Rybany – nedeľa ÚHČ, Zlatní-
ky – nedeľa o 14. h, Biskupice – nedeľa o 14. h.

MIX PRÍPRAVKA
 A-SKUPNA – účastníci: Chynorany,Veľké Bieli-
ce, Veľké Uherce, Veľký Klíž,  Šimonovany, Oslany, 
Bošany, Nedanovce a Kolačno.

 E-SKUPINA – účastníci: Pravotice, Dežerice, 
Brezolupy, Slatina nad Bebravou, Haláčovce-Otr-
hánky, Ostratice a Malá Hradná.  mp

Matúš Opavský dvojnásobným slovenským šampiónom
Najúspešnejším klubom spomedzi tridsiatich šiestich, ktoré mali zastúpenie na juniorských majstrov-
stvách Slovenska v atletike, sa stal ŠK ŠOG Nitra. Jeho reprezentanti si vybojovali sedem titulov, dve 
strieborné a sedem bronzových medailí. Na druhom mieste skončil AK Spartak Dubnica s bilanciou 
4 – 5 – 5 a tretie miesto patrí AC Stavbár Nitra (3 – 3 – 2). Na bratislavskom štadióne Mladá Garda sa  
o prvenstvo nitrianskeho ŠOG veľkou mierou pričinil šprintér Matúš Opavský (na foto) z Partizánske-
ho, ktorý si z hlavného mesta odniesol dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Najskôr v behu na 100 m 
vyhral prvý rozbeh kvalifikácie v čase 11,27 sekundy, čo znamenalo druhý najlepší čas za Jakubom 
Bendom (11,21 s) z AC Stavbár Nitra. Vo finále stovky však Opavský v skvelom čase 10,76 sekundy 
potvrdil, že je najrýchlejším slovenským juniorom a iba o stotinu zaostal za limitom EA na juniorské 
majstrovstvá Európy v talianskom Grossete. Na druhom mieste skončil Máté Kišš (10,82 s) zo Slávie TU 
Košice a bronz získal Jakub Benda v čase 10,90 sekundy. V prvý súťažný deň si Opavský zaknihoval aj 
druhé zlato, keď s kvartetom nitrianskeho ŠOG, ktoré tvorili aj Anton Turányi, Richard Brath a Richard 
Schnek, vyhrali s časom 44,08 sekundy štafetu na 4 x 100 metrov pred druhým Spartakom Dubnica 
nad Váhom (44,96 s) a treťou Sláviou STU Bratislava (45,12 s). Opačný scenár mal priebeh behu na 
200 m v druhý súťažný deň šampionátu. Z kvalifikácie postupoval Opavský s najrýchlejším časom 
22,29 sekundy, pred druhým Jakubom Bendom (22,39 s) a tretím Máté Kiššom (22,43 s). V rýchlom 
finále, v ktorom si prvých päť šprintérov zlepšilo osobné limity, zvíťazil Benda v čase 21,79 sekundy, 
čím zároveň splnil limit IAAF na majstrovstvá sveta do 17 rokov. Na druhej pozícii preťal cieľovú čia-
ru Matej Lánik (22,01 s) zo Slávie Trnava a bronzovú priečku obsadil Opavský s časom 22,11 sekundy. 
„Majstrovstvá Slovenska dopadli pre mňa na jednotku. Dve zlaté medaily ma veľmi potešili  
a zabehnutý vynikajúci čas na stovke bol len čerešničkou na torte. Trochu ma však mrzí, že k 
limitu na majstrovstvá Európy juniorov mi chýbala jediná stotinka sekundy,“ okomentoval svoj 
zlatý beh na 100 m Matúš Opavský, ktorý pridal aj svoj pohľad na štart na dvojnásobne dlhej trati: „Čo 
sa týka behu na dvesto metrov, vzhľadom na moju prípravu, ktorá bola neustále prerušovaná 
kvôli zraneniu stehenného svalu, som vedel, že vyhrať bude ťažké. Síce som si vylepšil 
osobné maximum, no chcel som prekonať hranicu dvadsiatich dvoch sekúnd, žiaľ, nepodarilo 
sa.“ Na juniorskom republikovom šampionáte sa v drese ŠK ŠOG Nitra predstavili aj tri atlétky z Parti-
zánskeho, ktoré však na medailové stupienky nedosiahli. Najbližšie k nim bola Romana Ondrušová, 
ktorá v osobnom rekorde 13:54,19 minúty skončila štvrtá v behu na 3000 m cez prekážky a hneď za 
ňou dobehla na piatej pozícii v čase 14:00,08 minúty Ivana Bitarová. V behu 200 m si zlepšila osobný 
rekord na 26,92 sekundy Katarína Ištvánová, no stačil len na šestnáste miesto. Na štyristovke skon-
čila Ištvánová (1:02,39 min) dvanásta a v behu na 800 m obsadila Ondrušová (2:43,42 min) devätnáste 
miesto.  Text: mp, foto: Vladimír Ištván

Slovan sa predstaví v Cígli
Športovo-technická komisia Západoslovenského futbalového zväzu zverejnila dvojice 
1. kola nového ročníka 2017/2018 pohárovej súťaže Slovnaft Cup, ktoré je na progra-
me v termíne 22.–23. júla. Medzi 211 prihlásenými účastníkmi je aj jediný zástupca 
spomedzi tímov z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou účinkujúcich v kraj-
ských súťažiach – štvrtoligový ŠK Slovan Šimonovany. Zverenci trénera Jozefa Žiaka 
staršieho sa v prvom kole SC predstavia na pôde piatoligového klubu TJ Partizán Cígeľ. 
V uplynulom ročníku súťaže, z ktorej vedie cesta do pohárovej Európy, sa Šimonovany 
prebojovali až do 4. kola medzi 32 najlepších družstiev, kde skončili na štíte účastníka 
Fortuna ligy MFK Ružomberok, ktorému na domácom trávniku podľahli 1:7. Nasade-
nými celkami do 2. kola sú Púchov, Beluša a Dubnica nad Váhom.

r Dvojice 1. kola  – 22.-23.7.: TJ Partizán Cígeľ – ŠK Slovan Šimonovany, Kmeťovo – Veľké Ludince, 
Salka – Šahy, Oponice – Topoľčany, Jacovce – Solčany, Veľké Zálužie – Hrušovany, Kostolné Kračany – 
Nový Život,  Nevidzany – Kozárovce, Dvory nad Žitavou – Nové Zámky, Bešeňov – Šurany, Horné Saliby 
– Kolárovo, Pata – Galanta, Veľké Kosihy – Svätý Peter, Lehnice – Vydrany, Prečín – Domaniža, Považská 
Bystrica – Borčice, Podolie – Myjava, Veľká Hradná – Trenčianske Teplice, Jaslovské Bohunice – Hloho-
vec, Zemianske Kostoľany – Prievidza & Handlová, Plevník- Drienové – Trenčianske Stankovce, Horovce 
– Častkovce, Veľké Kostoľany – Malženice.  mp

Simona Lackovičová štvrtá 
na školských majstrovstvách sveta

Na školských majstrovstvách sveta v at-
letike, ktoré sa v rámci podujatia Jean 
Humbert Cup 2017 konali vo francúz-
skom Nancy, obsadilo družstvo diev-
čat Športového gymnázia Nitra štvrté 
miesto so ziskom 704 bodov. Od bron-
zového tímu reprezentujúceho Čínu 
delili Nitranky len štyri body. Zvíťazila 
škola z Austrálie (756 b) a druhé skonči-
lo družstvo zo Španielska (711). Chlap-
ci nitrianskeho gymnázia skončili na 
osemnástom mieste. „Veľmi nás pote-
šilo a prekvapilo umiestenie dievčat. 
Na druhej strane je smola, že na tre-
tiu priečku im chýbali štyri body a na 
druhú len sedem bodov. Medaila by 
bol pekný bonus. Slovensko na tej-
to súťaži štartuje dlhodobo, no tento 
rok patril z pohľadu umiestnení k naj-
úspešnejším. Mrzelo nás, že všetci, 
ktorí štartovali v Nancy, nemohli sú-
ťažiť na juniorských majstrovstvách 
Slovenska, kde by väčšina z nich bo-
jovala o medaily a o účasť na me-
dzištátnom stretnutí juniorov. Za ten-
to skvelý výsledok to však stálo," povedal tréner atlétov ŠG Nitra Martin Illéš. Nitrianske gym-
názium reprezentovala aj Simona Lackovičová (na foto) z Partizánskeho, ktorá sa predstavila  
v dvoch disciplínach. V behu na 800 m obsadila výborné štvrté miesto s časom 2:30,57 minúty, 
keď zvíťazila Martina Drásalová (2:23,98 min) z Gymnázia Šumperk pred druhou Angličankou 
Ashley Beth (2:24,64 min) z High School For Girls Southend a treťou Ploomipuu Lisette (2:26,06 
min) z estónskeho German Gymnázia Talin. Druhou Lackovičovej disciplínou bol skok do výšky, 
ktorému sa špeciálne nevenuje. Latku prekonala vo výške 135 cm, čo znamenalo delené deviate 
miesto. S výkonom 153 cm zvíťazila Bianco Beatriz z brazílskeho Sao Ludgero, kým druhé a tretie 
miesto obsadili Fuica Antonia z Čile a Angličanka Hannah Badger, ktoré skočili zhodne 150 cm. Na 
svetovom šampionáte štartovalo vyše osemsto mladých atlétov (ročníky narodenia 1999 – 2002) 
z tridsiatich dvoch krajín.   Text: mp, zdroj: saz, foto: vi

15.7. od 15. h: 6. ročník turnaja v malom futba-
le a súťaž v kopaní jedenástok na futbalovom 
štadióne v Kolačne.

15.7. od 14. h: 1. ročník futbalového turnaja 
mužov O pohár TJ Slovan Malé Bielice. Program 
– o 14. h: Slovan Malé Bielice – OFK Krásno,  

o 15.30 h: Slovan Oslany – Slovan Brodzany,  
o 17. h: stretnutie o 3. miesto, o 18.30 h: finále 
(turnaj sa hrá na futbalovom štadióne ZJ Slo-
van Malé Bielice).

16.7. od 13.30 h: 70. ročník futbalového tur-
naja mužov O pohár SNP vo Veľkých Uher-
ciach. Účastníci: TJ Nový Život Veľké Uherce, 
OFK Malé Kršteňany – FC Cukríkovo, FK Tempo 
Partizánske a ŠK Vegum Dolné Vestenice.

KAM ZA ŠPORTOM
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Prezident ŠK Slovan Šimonovany Peter Hudok:

„Pred jarnou časťou nikto v klube nehovoril o záchranárskych prácach“
Po dvoch predchádzajúcich úspeš-
ných sezónach sa futbalisti ŠK Slo-
van Šimonovany ocitli v opačnej si-
tuácii. Po vystúpení v jesennej časti 
uplynulého ročníka 2016/2017, kto-
ré pôsobilo kontrastne v  porovna-
ní s historicky najúspešnejším účin-
kovaním v Slovnaft cupe, sa Slovan 
ocitol v pásme ohrozenom zostu-
pom. Výkony v odvetnej časti však 
vrátili futbalistom Šimonovanom 
stratené pozície. Stali sa tretím naj-
lepším tímom jari a razom sa znovu 
zaradili medzi popredné kluby súťa-
že. Nielen o tom sme sa rozprávali 
s prezidentom ŠK Slovan Šimonova-
ny Petrom Hudokom (na foto).

? Nakoniec sa naplnil scenár, ktorý ste 
predpokladali, že Slovan nebude mať 

žiadne problémy rýchlo sa na jar odpútať od spod-
ných priečok a posunúť sa do bezpečných vôd...

„Vyšla nám nad očakávanie, z pohľadu získaných bo-
dov, i konečného postavenia v tabuľke. Predovšetkým bola obra-
zom tvrdej zimnej prípravy, ktorá vyústila do vynikajúcej kondície 
mužstva. V odvetných zápasoch sme dominovali herne i kondič-
ne. Výborne nám vyšiel vstup do odvety, keď sme z troch zápasov 
u súpera doniesli maximálny počet deväť bodov. A to bol pre nás 
všetkých upokojujúci moment. Pred jarnou časťou nikto v klube 
nehovoril o záchranárskych prácach. Už pred Vianocami sme za-
čali pracovať na vhodnom doplnení kádra futbalovo a hlavne cha-
rakterovo vhodnými typmi hráčov ochotných vstúpiť do rodiny 
zvanej Slovan Šimonovany.“

? Slovan sa stal tretím najlepším celkom jarnej časti, čím len potvr-
dil, že má kvalitný káder. Nemrzí vás, že nebyť slabšej jesene, 

mohlo byť celkové umiestnenie Šimonovian ešte lepšie?  
„Čo k tomu povedať...? Každý, kto vie čítať tabuľku, vidí, že máme 
druhú najlepšiu obranu po víťazovi súťaže. Nerodilo sa to ľahko, 
lebo po jeseni bolo veľa takzvaných futbalových poradcov, ktorí 
poukazujúc na zlé výsledky mužstva videli jedinú možnosť v po-
dobe výmeny trénera. Rady typu, že zmeny v minulosti pomohli, 
sme počúvali zo všetkých strán. Našťastie pozeráme do budúcnos-
ti, sústredíme sa predovšetkým na seba a ako to robia iní, nás ne-
zaujíma. Tréner Jozef Žiak starší, ktorý je u nás na pozícii športo-
vého manažéra, dostal plnú dôveru výboru s voľnou rukou výberu 
vhodných hráčov pre jarnú časť sezóny. A po pol roku sa potvrdi-
lo naše správne rozhodnutie. Na jar sme poskladali kvalitné muž-
stvo, aj keď pred začiatkom odvetnej časti nás sklamali niektoré 
odchody hráčov a zamrzeli zranenia v príprave, ale potešil nás prí-
chod nových chlapcov, ktorí zapadli do super partie. Nie je tajom-
stvom, že u nás nemáme problém si sadnúť s hráčmi za jeden stôl 
a po dobrom výkone zanôtiť víťazne pesničky. A verte, že na jar  
k tomu bol viackrát dostatočný dôvod.“

? Po skončení súťažnej sezóny ste si určite rozanalizovali, čo sa 
podpísalo pod slabšiu jeseň. Aj vydarená jar potvrdila, že histo-

ricky najúspešnejšie účinkovanie v Slovnaft cupe, kde ste sa prebojova-

li do 4. kola, asi s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo menšiu krí-
zu Slovana v prvej časti súťaže...
„Samozrejme, po bodovo slabšej jeseni sme cez zimnú prestávku 
hľadali príčiny postavenia mužstva v tabuľke. Pripúšťame, že po-
diel na tom môže mať aj úspešne ťaženie mužstva v Slovnaft cupe, 
a to z jednoduchého dôvodu. Niektorí naši chlapci pracujú v ne-
pretržitých prevádzkach, iní zase do večerných hodín. Museli si 
tak vymieňať zmeny, keďže všetci do jedného chceli prísť. Po zá-
pasoch sa zas podaktorí ponáhľali na nočné zmeny a viditeľne tak 
absentovala regenerácia. K nej sa pridalo pár nevydarených maj-
strovských stretnutí hlavne v domácom prostredí a minikríza bola 
na svete. V závere jesennej časti pribudlo ešte pár zranení, a preto 
sme boli aj radi, že skončila.“

? Neuvažujete, že sa vyvarujete náročného variantu z uplynulého 
ročníka a družstvo neprihlásite v nastávajúcom ročníku do Slov-

naft cupu?
„Slovnaft cup je síce dobrovoľná súťaž, ale my sme sa prihlásili aj 
do nového ročníka. V minulom roku sme v nej prežili jednoducho 
nezabudnuteľné zážitky. Po postupe cez Jacovce a Šurany sme pri-
vítali Inter Bratislava na čele s jeho prezidentom Jozefom Barmo-
šom. Následne nás pokutové kopy katapultovali až k stretnutiu  
s Fortunaligistom z Ružomberka. A rovnako sme si uctili všetkých 
jeho funkcionárov na čele so športovým riaditeľom Dušanom Tite-
lom. Rady od funkcionárov, ktorých mužstvá neštartovali v pohári 
z rôznych dôvodov, sú negované marketingovým rozmerom tých-
to zápasov. Veď povedzme si úprimne, kedy nás poctí ligista pria-
teľským stretnutím? A v neposlednom rade sa treba spýtať tých 
približne dvetisícpäťsto divákov, ktorí boli na našich domácich po-
hárových stretnutiach, či je na čo spomínať. Aj pre nás funkcioná-
rov z nižších súťaží sú to chvíle, ktoré považujeme ako odmenu za 
odvedenú prácu. Nenahovárame si, že nový ročník pohára bude 
pre nás rovnako úspešný ako predošlý, ale pritiahnuť opäť atrak-
tívneho súpera, zviditeľniť klub a mesto Partizánske, bude len bo-
nusom v novej sezóne.“

? V zimnej prestávke zo Šimonovian do FK Spartak Bánovce nad 
Bebravou, ktorý je pokračovateľom klubu FC Horses v III. lige, pre-

stúpili Martina Barta a Radovan Halás. Ešte počas jarnej časti ste viackrát 
FC Horses urgovali, aby uhradil faktúru za ich prestup podľa tabuľkovej 
hodnoty 1000 € za jedného. Zmenilo sa niečo v tejto transakcii?
„Je mi smutno z toho, čo sa udialo okolo prestupu našich hráčov 
do klubu FC Horses. Slovenský futbalový zväz nastavil tabuľko-
vé hodnoty za hráčov v amatérskom futbale, ktoré by sme mali 
všetci rešpektovať. Funkcionári FC Horses však naďalej hrajú 
mŕtveho chrobáka. Klub, ktorý sa hrdí, že nemal problém kú-
piť licenciu do tretej ligy, má problém poslať na náš účet dve-
tisíc eur. Kde je morálka a funkcionárska česť týchto ľudí? Ako 
sa stavajú k svojim obchodným partnerom, tak sa správajú aj 
k svojim zamestnancom? Ich počínanie je neospravedlniteľné! 
Môžeme sa biť na športovom poli, ale pravidlá akceptujme všet-
ci! Spýtajte sa napríklad funkcionárov piatoligových Nevidzian, 
odkiaľ k nám prišli dvaja hráči, na nami vyplatenú faktúru vo 
výške tisícpäťsto eur pred uplynutím splatnosti. Ani na chvíľu 
sme neváhali danú faktúru zaplatiť. Je to náš štýl práce, nepo-
známe nevyrovnané dlhy, chceme byť dôveryhodným partne-
rom a hlavne mať dobré vzťahy s poctivými funkcionármi iných 
klubov.“

? Môže klub v takejto situácii, v akej sa ocitol ŠK Slovan, využiť 
nejaké páky, aby sa domohol spravodlivosti a vymohol si podlž-

nosti?
„Môže. Myslel som si, že po mojom telefonickom kontakte z dlho-
ročným tajomníkom klubu Spartak Bánovce nad Bebravou sa zá-
ležitosti dajú do poriadku, no nestalo sa. Rozhodli sme sa veci me-
dializovať v regionálnom týždenníku a ohlasy boli veľké. Mal som 
niekoľko telefonátov ohľadom toho, ako veľké kluby tým menším 
neplatia a všetci nám vyjadrovali podporu, len hlavný vinník opäť 
mlčal. Rozbehli sme konanie na Slovenskom futbalovom zväze v 
komisii pre riešenie sporov, kde nám bola pridelená spisová znač-
ka a zaplatili sme poplatok stopäťdesiat eur. V súčasnosti bol usta-
novený senát, ktorý bude pojednávať v spore ŠK Slovan Šimono-
vany verzus FC Horses. Keďže sa nachádzame v právnom štáte, 
dúfame, že dôjde k doriešeniu sporu a my sa dostaneme k svo-
jim financiám. Medializáciou a osobnou intervenciou na kompe-
tentných miestach sme asi pomohli všetkým, pretože od nového 
prestupového termínu sa čiastky za prestupy a hosťovania hráčov 
budú dávať do zberných mesačných faktúr. Ich neuhradenie bude 
mať za následok odrátanie bodov a ďalšie disciplinárne postihy. Je 
to nástroj na niektorých funkcionárov, ktorí svojou aroganciou za-
krývajú vlastnú neschopnosť.“

? Ako by ste okomentovali zásahy do uplynulého ročníka? Na jeho 
začiatku najskôr ŠTK zaradila do súťaže Holíč, neskôr ho vyradila 

na úkor regulárne prihlásených Borčíc. Po prvom odohratom kole Holíč 
vrátili späť do súťaže, ktorú následne nanovo rozlosovali so sedemnás-
timi účastníkmi. Počas zimnej prestávky Spartak Bánovce nad Bebra-
vou využil príležitosť, odhlásil sa zo IV. ligy a prešiel do III. ligy, no a pred 
posledným kolom ŠTK vylúčila Spartak Myjava B zo súťaže a aj jeho výs-
ledky sa anulovali...
„Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Čo môžeme my funkcionári s tým 
spraviť? Akurát si zanadávame, pošomreme a kára ide ďalej. Tak 
atypický súťažný ročník, aký sme naposledy absolvovali, je však 
veľkou raritou. Treba asi širokú diskusiu na konferencii Západoslo-
venského futbalového zväzu, pretože čo nám Športovo-technická 
komisia predloží, to musíme akceptovať. Dúfam, že v novom roč-
níku nás nebude znovu sedemnásť...“

? Viete už teraz povedať, aké zmeny nastanú v kádri družstva mu-
žov počas krátkej letnej prestávky pred začiatkom nového súťaž-

ného ročníka?
„Zmeny nastanú v oboch smeroch. Momentálne viem povedať 
len o odchodoch, lebo tie nám hráči avizovali. Odchádza brankár 
Jaroslav Gramblička, ktorý ide pracovať do Nemecka. Kolektív sa 
s ním rozlúčil a my sme mu poďakovali za služby, ktoré odviedol 
pre náš klub. Ďalšou citeľnou stratou bude Patrik Chrenko, kto-
rý chce pokračovať v kariére v Rakúsku. Do Nedanoviec prestúpil 
Lukáš Geleta a do svojich materských klubov sa po skončení hos-
ťovania vracajú Patrik Bielich do Veľkého Klíža a Patrik Adamček 
do Pravenca. Predovšetkým za prvých dvoch menovaných musí-
me nájsť adekvátne náhrady. O nových hráčov nebudem rozprá-
vať, pokiaľ nie je matrikárom schválený ich prestup alebo hosťo-
vanie. Určite príde k posilneniu kádra hráčmi so skúsenosťami  
z vyšších súťaži. Procesy prebiehajú a po ich skončení a skonsoli-
dovaní kádra budeme čitateľov Tempa a fanúšikov nášho klubu 
včas informovať.“ 
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Prezident FK Tempo Partizánske Vladimír Karásek:

„Nebyť nevydarenej jesennej časti, mohli sme pokojne okupovať stred tabuľky“
Futbalový klub Tempo Partizánske 
má za sebou ďalší hektický súťažný 
ročník. Prvému tímu mužov opäť ne-
vyšla jesenná časť v IV. lige Severo-
západ podľa očakávaných predstáv 
a jarná odveta tak vyústila znovu do 
bojov o záchranu. V zimnej prestávke 
tvorcu predchádzajúcej záchrany Mi-
roslava Maťaše vystriedal pri kormid-
le Július Čikas a aj jemu sa podarilo so 
svojimi zverencami udržať pre klub 
štvrtoligovú súťaž. Uplynulú sezónu 
2016/2017 sme bilancovali s prezi-
dentom FK Tempo Partizánske Vladi-
mírom Karáskom (na foto).

? Družstvo mužov aj tentoraz naplnilo cieľ 
spred začiatku odvety a zachránilo sa  

v IV. lige. V klube by teda mala panovať relatívna 
spokojnosť...

„Relatívne panuje spokojnosť, no my sme sa nechceli 
zachraňovať! Pred začiatkom ročníka sme mali ambíciu pohybo-
vať sa v pokojných vodách súťaže. Absolvovali sme výbornú letnú 
prípravu, v ktorej zápasy nám ukázali, že sme dobre pripravení... 
Potom však začala súťaž, prišlo niekoľko nešťastných prehier, nie-
ktorí hráči sa zranili a zrazu sme nemali psychické sily produkovať 
futbal, na ktorý sme reálne mali. Našťastie, jarná sezóna nás opäť 
presvedčila, že máme hráčsky materiál, ktorý keď vhodne dopl-
níme našimi dorastencami a skúsenými hráčmi z okolia, môžeme 
hrať vyrovnanú partiu s ktorýmkoľvek mužstvom v súťaži.“

? Súhlasíte, že v silách kádra je oveľa viac, než je konečná trinásta 
priečka v zredukovanej tabuľke?

„Jednoznačne! Nebyť nevydarenej jesennej časti, kedy sme sa trá-
pili s veľkým množstvom zranených hráčov, mohli sme pokojne 
okupovať stred tabuľky.“

? Neobávate sa, že chronickým opakovaním situácie, keď jesenná 
časť nevyjde družstvu podľa predstáv a na jar následne musí ab-

solvovať náročné boje o záchranu, môže prísť k demotivácii hráčov?
„Dúfam, že k demotivácii hráčov nepríde, aj keď nie je príjemné 

už niekoľký raz dobiehať na jar to, čo nám ujde pomedzi prsty po-
čas jesennej časti. Na konci tohto ročníka sme sa preto dohodli, 
že musíme našim chlapcom pomôcť aj iným spôsobom. Oslovili 
sme skúsených hráčov, ktorí pôsobili aj vo vyšších súťažiach, aby 
nemuseli družstvo výkonnostne ťahať stále tí istí hráči. Chceme 
oživiť káder novým tvárami aj preto, aby sa v ňom zvýšila kon-
kurencia.“

? Z prvého tímu mužov snáď najviac upútal výkon kapitána Petra 
Křapku. Už na jeseň zaskakoval v obranných radoch, kde sa po-

čas odvetnej časti pravidelne objavoval a tento nový post mu naozaj 
sadol...
„Svojim prehľadom, schopnosťou čítať hru a dirigovaním spolu-
hráčov si Peťo brilantne zastal novú úlohu. Zároveň nám vyrie-
šil obsadenie postu v zostave, kde sme viac rokov nevedeli nájsť 
vhodného adepta. Je prirodzeným lídrom družstva, ktorého reš-
pektuje každý hráč. Myslím si, že takého zodpovedného kapitá-
na by chcel mať v kádri každý tréner. Sme mu za to veľmi vďační.“

? V jarnej časti viedol družstvo tréner Július Čikas, ktorý naplnil zá-
chranársku misiu. Stále platí pôvodný plán, že v nastávajúcom 

ročníku sa na trénerskú lavičku vráti Miroslav Maťaše, ktorý bol prvým 
trénerom na jeseň?
„Aj touto cestou chcem poďakovať trénerovi Júliusovi Čikasovi, 
že nám bol ochotný pomôcť a svoju úlohu zvládol. Naša dohoda 
s Mirom Maťaše bola, že jarnú časť sa bude venovať dorastencom 
a v lete sa vráti k mužom. Mal dostatok času osobne dorastencov 
nielen spoznať, ale ich aj pripravovať na hrací systém, ktorý chce-
me prezentovať v kategórii mužov. Náš prioritný záujem je, aby 
sa naši odchovanci postupne zapracovávali do A-družstva mu-
žov. Napĺňať tento cieľ mu na poste asistenta trénera bude Sergej 
Sedláček. Tešíme sa na ich spoluprácu.“

? Ako by ste okomentovali zásahy do uplynulého ročníka? Na jeho 
začiatku najskôr ŠTK zaradila do súťaže Holíč, neskôr ho vyradila 

na úkor regulárne prihlásených Borčíc. Po prvom odohratom kole Holíč 
vrátili späť do súťaže, ktorú následne nanovo rozlosovali so sedemnás-
timi účastníkmi. Počas zimnej prestávky Spartak Bánovce nad Bebra-
vou využil príležitosť, odhlásil sa zo IV. ligy a prešiel do III. ligy, no a pred 
posledným kolom ŠTK vylúčila Spartak Myjava B zo súťaže a aj jeho výs-
ledky sa anulovali...

„Čo k tomu dodať? Nie je štandardné, aby od začiatku súťažného 
ročníka nebolo jasné, koľko družstiev bude hrať v súťaži, koľkí po-
stúpia alebo zostúpia. A to, čo umožnili Bánovciam nad Bebravou, 
to je takmer neuveriteľné! Aby niekto postúpil, prípadne si kúpil 
v priebehu súťaže licenciu družstva, ktoré hrá o súťaž vyššie... Po-
kiaľ takéto spôsoby budú fungovať v slovenskom futbale, potom 
je ťažko ho posúvať vpred. A vylúčiť Myjavu zo súťaže tesne pred 
posledným kolom... Je to ale vec Športovo-technickej komisie.“

? Viete aj po tejto situácii konkretizovať, aké zmeny okrem už spo-
mínanej rošády na trénerskom poste zasiahnu káder prvého 

družstva mužov? Počítate aj so zaradením dorastencov, ktorí zavŕšili 
pôsobenie v treťoligovom družstve U19?
„Ako som už spomenul, máme veľký záujem o zabudovanie našich 
odchovancov do družstva mužov. Chceme dať preto v príprave 
šancu nielen tým, ktorí už vekovo patria do družstva mužov, ako 
Tomáš Blaho, Daniel Šakový a Dávid Križan, ale aj najtalentova-
nejším dorastenom, aby počas letnej prípravy ukázali svoj poten- 
ciál. Káder mužov chceme posilniť aj skúsenejším hráčmi, ktorí sa 
môžu ihneď zaradiť k jeho lídrom.“

? Čo je na tom pravdy, že FK Tempo uvažuje ohľadom výchovy 
mládeže nad spoluprácou s MŠK Žilina?

„Prácu s mládežou chceme posunúť kvalitatívne vyššie. FK 
Tempo, ako lokálny klub s dlhoročnou futbalovou tradíciou, 
v ktorom začínali s futbalom mnohí výborní hráči, má záujem 
vytvoriť projekt Partnerského klubu. Fungoval by na základe 
inovačných prístupov v kooperácii výkonnostného a profesio-
nálneho futbalu a dobrých vzťahov s MŠK Žilina. V rámci tohto 
projektu by sa zabezpečili metodické stretnutia trénerov, orga-
nizovali by sa stáže trénerov v partnerskom klube a realizoval 
by sa aj vzájomný miniturnaj mládežníckych družstiev. Záro-
veň by fungovala aj vzájomná komunikácia trénerov ohľadom 
talentovaných hráčov a ich prípadné hosťovanie na tréningoch 
partnerského klubu. Cieľom projektu je, aby sme v spolupráci s 
rodičmi, mestom, školami a s partnerským klubom umožnili ta-
lentovaným jedincom osobnostný i futbalový rast na prospech 
obom klubom i slovenskému futbalu. Táto aktivita by mala byť 
ďalším krokom k tomu, aby sme naplnili našu ambíciu, ktorej 
cieľom je vytvoriť v našom klube futbalovú akadémiu.“ 
 mp

K O N E Č N Á  TA B U Ľ K A

J E S E Ň

J A R

D O M A

V O N K U

IV.  FUTBALOVÁ LIGA 
SEVEROZ ÁPAD DOSPELÝCH 

 SÚŤA ŽNÝ ROČNÍK 
2016/2017

1. Borčice               28 26 1 1 97:14  79 (+37)
2. Malženice            28 17 6 5 67:37  57 (+15)
3. Boleráz               28 15 6 7 43:31  51 (+9)
4. Jasl. Bohunice      28 12 8 8 45:29  44 (+2)
5. Nová Dubnica        28 12 7 9 43:29  43 (+1)
6. Slovan Šimonovany 28 12 6 10 36:26  42 (0)
7. Trenč. Stankovce 28 11 7 10 41:40  40 (-2)
8. Vrbové                28 10 6 12 43:50  36 (-6)
9. Častkovce            28 9 8 11 26:35  35 (-7)
10. Holíč                 28 10 5 13 31:36  35 (-7)
11. Trenč. Teplice  28 9 7 12 34:64  34 (-8)
12. Domaniža           28 8 5 15 40:57  29 (-13)
13. Tempo Partizánske 28 7 5 16 42:65  26 (-16)
14. Hlohovec            28 5 6 17 36:68  21 (-21)
15. Prečín               28 5 1 22 32:75  16 (-26)

Spartak Myjava B bol vylúčený zo súťaže a jeho výsled-
ky boli anulované.

1. Borčice               14 13 1 0 46:6    40 (+16)
2. Malženice           14 8 4 2 32:15  28 (+7)
3. Častkovce           14 7 5 2 20:10  26 (+5)
4. Holíč                   14 6 3 5 15:13  21 (0)
5. Jaslovské Bohunice 14 5 5 4 19:11  20 (+2)
6. Nová Dubnica      14 5 5 4 18:14  20 (-1)
7. Trenč. Stankovce 14 6 2 6 16:16  20 (-1)
8. Boleráz               14 5 4 5 22:18  19 (+1)
9. Vrbové                14 4 5 5 24:29  17 (-7)
10. Domaniža         14 5 2 7 22:27  17 (-4)
11. Hlohovec           14 4 4 6 21:28  16 (-2)
12. Trenčianske Teplice 14 3 5 6 14:31  14 (-10)
13. Slovan Šimonovany 14 3 4 7   9:19  13 (-11)
14. Prečín               14 3 1 10 16:38  10 (-8)
15. Tempo Partizánske 14 2 2 10 21:40  8 (-13)

1. Borčice               14 13 0 1 51:8    39 (+21)
2. Boleráz               14 10 2 2 21:13  32 (+8)
3. Slovan Šimonovany 14 9 2 3 27:7    29 (+11)
4. Malženice            14 9 2 3 35:22  29 (+8)
5. Jaslovské Bohunice 14 7 3 4 26:18  24 (0)
6. Nová Dubnica       14 7 2 5 25:15  23 (+2)
7. Trenč. Stankovce 14 5 5 4 25:24  20 (-1)
8. Trenčianske Teplice 14 6 2 6 20:33  20 (+2)
9. Vrbové                14 6 1 7 19:21  19 (+1)
10. Tempo Partizánske 14 5 3 6 21:25  18 (-3)
11. Holíč                 14 4 2 8 16:23  14 (-7)
12. Domaniža          14 3 3 8 18:30  12 (-9)
13. Častkovce           14 2 3 9   6:25  9 (-12)
14. Prečín               14 2 0 12 16:37  6 (-18)
15. Hlohovec           14 1 2 11 15:40  5 (-19)

1. Borčice               14 14 0 0 53:8    42 (0)
2. Trenč. Stankovce 14 9 3 2 29:11  30 (-12)
3. Malženice           14 9 3 2 34:21  30 (-12)
4. Boleráz               14 9 2 3 23:15  29 (-13) 
5. Jaslovské Bohunice 14 8 2 4 29:14  26 (-16)
6. Nová Dubnica    14 7 4 3 20:12  25 (-17)
7. Vrbové                14 7 4 3 25:20  25 (-17)
8. Holíč                   14 7 4 3 17:13  25 (-17)
9. Častkovce          14 7 4 3 18:15  25 (-17)
10. Slovan Šimonovany 14 7 3 4 22:10  24     (-18)
11. Domaniža         14 7 3 4 30:24  24 (-18)
12. Tempo Partizánske 14 6 3 5 25:22  21 (-21) 
13. Trenčianske Teplice 14 5 3 6 16:33  18 (-24)
14. Prečín               14 5 1 8 20:28  16 (-26)
15. Hlohovec          14 4 3 7 21:28  15 (-27)

1. Borčice               14 12 1 1 44:6    37      (+37)
2. Malženice            14 8 3 3 33:16  27 (+27) 
3. Boleráz               14 6 4 4 20:16  22 (+22)
4. Nová Dubnica     14 5 3 6 23:17  18 (+18)
5. Jaslovské Bohunice 14 4 6 4 16:15  18 (+18)
6. Slovan Šimonovany 14 5 3 6 14:16  18 (+18)
7. Trenčianske Teplice 14 4 4 6 18:31  16 (+16) 
8. Vrbové                14 3 2 9 18:30  11 (+11)
9. Holíč                   14 3 1 10 14:23  10 (+10)
10. Častkovce          14 2 4 8  8:20   10 (+10)
11. Trenč. Stankovce 14 2 4 8 12:29  10 (+10)
12. Hlohovec          14 1 3 10 15:40  6 (+6)
13. Domaniža         14 1 2 11 10:33  5 (+5)
14. Tempo Partizánske 14 1 2 11 17:43  5 (+5)
15. Prečín               14 0 0 14 12:47  0          (0)
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Československý florbalový pohár 
prvýkrát s medzinárodným puncom

Po minuloročnom úspešnom premiéro-
vom ročníku Československého florbalo-
vého pohára sa organizátori z ŠK Harvard 
rozhodli pokračovať v novozačatej tradí-
cií turnaja. O hlavnú cenu v podobe prize 
money vo výške 500 € súperilo v Mestskej 
športovej hale v Partizánskom v prvý júlo-
vý víkend opäť osem kolektívov. Podujatie, 
ktoré otvoril primátor Partizánskeho Jozef 
Božik, malo tentoraz medzinárodný punc. 
Poľský celok Eurotrip Unihockey obsadil 
siedme miesto, kým o dve priečky lepšie 
skončili florbalisti švajčiarskeho družstva 
Freunde des gepflegten ballsports, ktoré 
ako jediné malo vo svojich radoch aj zá-
stupkyne nežného pohlavia. „Úroveň a or-
ganizácia turnaja boli výborné. Aj s po-
hostinnosťou sme boli maximálne spo-
kojní. Slovensko považujem za príjem-
nú krajinu a v Partizánskom sa nám veľ-
mi páčilo. Nie sme ale spokojní s umiest-
nením, keďže sme chceli turnaj vyhrať. 
Na budúci rok prídeme každopádne so 

silnejším družstvom,“ povedal po turnaji 
kapitán švajčiarskeho družstva Severin 
Bärtschi. Omladený prvoligový tím uspo-
riadateľa ŠK Harvard predviedol sympatic-
ký výkon, no na postup do súbojov o me-
daily nestačil. V otváracom stretnutí viedli 
zverenci trénera Dušana Ďuríčka nad úra-
dujúcim vicemajstrom slovenskej extraligy 
už 5:0, no v záverečných sekundách prišli 
o plný bodový zisk. Po hladkom víťazstve 
7:2 nad poľským tímom Eurotrip Unihoc-
key a tesnej prehre 0:1 s FBC Frýdek-Místek 

z Českej republiky, prišli Partizánčania o 
postup do súbojov o medaily len kvôli 
horšiemu gólovému skóre v porovnaní s 
trenčianskymi florbalistami. Harvard ob-
sadil nakoniec šieste miesto po prehre 2:4 
s celkom z krajiny Helvétského kríža. „Pre 
nás nebolo dôležité celkové umiestne-
nie, ale to, že sme dali možnosť ukázať 
sa aj trom našim dorastencom. Som rád, 
že dokázali využiť, čo sa naučili, a len 
potvrdili moje očakávania,“ konštato-
val tréner FBK Harvard Partizánske Dušan 
Ďuríček, ktorý pridal i stručné zhodnote-
nie vystúpenia svojich zverencov: „V zák-
ladnej skupine sme odohrali výborné 
zápasy a chýbalo len veľmi málo, aby 
sme sa dostali do semifinále. V posled-
nom stretnutí so Švajčiarmi sme urobi-
li viacej chýb ako súper a to rozhodlo, 
že sme skončili na šiestom mieste.“ Tretí  
v konečnom poradí skončil obhajca minu-
loročného prvenstva AS Trenčín, ktorý mal 
vo svojich radoch aj organizátormi zvole-

ného najlepšieho hráča turnaja Juraja Ma-
tejku. V stretnutí o bronz florbalisti spod 
hradu Matúša Čáka zdolali Snipers Brati-
slava vysoko 11:4. O dôstojnú bodku za 
druhou edíciou Československého florba-
lového pohára sa vo finále postarali český 
FBC Frýdek-Místek a FRAM Floorball Team 
nabitý slovenskými reprezentantmi. Dra-
matické stretnutie vyústilo po remíze 4:4 
v riadnom hracom čase do samostatných 
nájazdov. V nich boli úspešnejší florbalis-
ti Frýdku-Místku, ktorí premenili dva a za-

slúžene zodvihli nad hlavy víťazný pohár. 
„Pocity máme skvelé! Náš tím bol po-
skladaný na poslednú chvíľu, preto sme 
veľmi šťastní. Turnaj bol veľmi náročný a 
na druhej strane aj kvalitne zorganizo-
vaný. Na budúci rok určite prídeme ob-
hajovať prvenstvo,“ nechal sa počuť au-
tor víťazného samostatného nájazdu Mar-
tin Ulman z FBC Frýdek-Místek, ktorý sa  
s deviatimi zásahmi stal najlepším strelcom 
turnaja. Za najlepšieho brankára poduja-
tia bol vyhlásený Maroš Paľko z družstva 
FRAM Floorball Team.

ČFP V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: AS Trenčín – Harvard 
Partizánske 5:5 (2:5), góly Harvardu: A. 
Botka 2, L. Botka, D. Vlčko, D. Petrík. Frý-
dek-Místek – Eurotrip Unihockey 4:2. 
AS Trenčín – Frýdek-Místek 4:6. Harvard 
Partizánske – Eurotrip Unihockey 7:2 
(5:1), góly Harvardu: M. Križan 2, A. Botka 
2, L. Botka 2, D. Krajčík. Frýdek-Místek – 
Harvard Partizánske 1:0 (1:0). Eurotrip 
Unihockey – AS Trenčín 0:13.

TABUĽKA
1. FBC Frýdek-Místek  3  3  0  0  11:6   6
2. AS Trenčín  3  1  1  1  22:11  3
3. Harvard Partizánske  3  1  1  1  12:8   3
4. Eurotrip Unihockey  3  0  0  3 4:24  0

 B-SKUPINA: Žochár Topoľčany – Sni-
pers Bratislava 1:2. FRAM Floorball 
Team – Freunde des gepflegten ball-
sports 3:2. Žochár Topoľčany – FRAM 
Floorball Team 2:10. Snipers Brati-
slava – Freunde des gepflegten ball-
sports 5:1. FRAM Floorball Team – Sni-
pers Bratislava 5:3. Freunde des gep-
flegten ballsports – Žochár Topoľča-
ny 5:1.

TABUĽKA
1. FRAM Floorball Team 3  3  0  0  18:7 6
2. Snipers Bratislava  3  2  0  1  10:7 4
3. Freunde des GB  3  1  0  2 8:9 2
4. Žochár Topoľčany  3  0  0  3 4:17 0
(Stretnutia, ktoré sa hrali v  hracom čase  
2 x 15 minút, rozhodovali Andrej Glonek  
z Trenčína, Jakub Kučera zo Žiliny a Dávid 
Vagaský z Bratislavy.) 

 O 5.-8. MIESTO: Harvard Partizánske 
– Žochár Topoľčany 3:2 sn (1:0), góly 
Harvardu: L. Botka, I. Skukálek, samo-
statné nájazdy za Harvard premenili: E. 
Takács, A. Botka, L. Botka. Freunde des 
gepflegten ballsports – Eurotrip Uni-
hockey 1:0.
 SEMIFINÁLE: FBC Frýdek-Místek – 
Snipers Bratislava 5:2. FRAM Floorball 
Team – AS Trenčín 3:2.
 O 7. MIESTO: Žochár Topoľčany – Eu-
rotrip Unihockey 1:3.
 O 5. MIESTO: Harvard Partizánske – 
Freunde des gepflegten ballsports 2:4 
(2:2), góly Harvardu: L. Botka 2.
 O 3. MIESTO: Snipers Bratislava – AS 
Trenčín 4:11.
 FINÁLE: FBC Frýdek-Místek – FRAM 
Floorball Team 5:4 sn (1:2).

r KONEČNÉ PORADIE: 1. FBC Frý-
dek-Místek (Česká republika), 2. FRAM 
Floorball Team (družstvo zložené predo-
všetkým zo slovenských reprezentantov), 
3. AS Trenčín, 4. Snipers Bratislava, 5. Fre-
unde des gepflegten ballsports (Švajčiar-
sko), 6. FBK Harvard Partizánske, 7. Eu-
rotrip Unihockey (Poľsko), 8. FbO Žochár 
Topoľčany. 
 Text: mp, foto: Martina Vavrincová

Gulaev s európskym bronzom!
Na juniorských majstrovstvách Európy 
v zápasení voľným štýlom v Nemecku 
získal slovenský reprezentant s ruský-
mi koreňmi Akhsarbek Gulaev (na 
foto) bronzovú medailu v kategórii 
do 74 kg. Devätnásťročný zápasník ZK 
Olymp Partizánske zdolal v osemfiná-
le Bulhara Durguta Tasima technickou 
prevahou 12:1 na body. Po tomto due-
li sa však necítil dobre a vo štvrťfinále 
prehral s neskorším európskym šam-
piónom Rusom Rustamom Magome-
dovom 0:4, ktorého predtým porazil 
na medzinárodnom turnaji v Rumun-
sku. V opravnej repasáži však Gulaev 
zdolal Azerbajdžanca Abubakra Aba-
karova v pomere 3:1 a postúpil do sú-
boja o bronz. V ňom po necelej minú-
te Albertsa Jurcenka z Lotyšska najprv 

otočil, čím získal prvé dva body a potom po sérii štyroch chmatov cez prekrížené nohy zvíťa-
zil po 81 sekundách technickou prevahou 10:0. „Akhsarbek je na tréningoch veľmi snaživý  
a momentálne je vo výbornej forme. Aj na európskom šampionáte zápasil výborne. Pove-
dal som, že s novým tímom chceme dostať slovenskú vlajku na stupeň víťazov a podarilo 
sa,“ komentoval bronz reprezentačný tréner Radion Kertanti, ktorý je zároveň aj šéftrénerom 
v ZK Olymp Partizánske. Juniorský bronz pre Slovensko získal naposledy Jozef Jaloviar v roku 
2009. V Dortmunde štartoval aj Jozef Mesiarkin z Bánoviec nad Bebravou. Člen klubu ZK 1904 
Košice zápasil v hmotnostnej kategórii do 84 kg, kde vypadol už v kvalifikácii po technickej pre-
vahe 2:12 s Osmanom Gocenom z Turecka.   (mp, zrdoj: szz)

Ducho víťazne
Sokol Vítkovice usporiadal 17. ročník Memoriálu Jiřího Klepca. Ostrav-
ská hala hostila takmer dvesto účastníkov z Rakúska, Poľska, Slovenska 
a Čiech. V silnej konkurencii sa snažilo presadiť aj sedem reprezentantov 
MZK Bánovce nad Bebravou. Najviac sa to podarilo Petrovi Duchovi, kto-
rý vo svojej kategórii nenašiel premožiteľa a stal sa víťazom memoriálu. 
Na medailovú pozíciu siahli aj Martin Viselka a Denis Lastovica, ktorí vo 
svojej kategórii obsadili tretie miesta. Zostávajúca štvorica Adam Janov-
čík, Matúš Karas, Viliam Daniš a Samuel Karas prehrala svoje kvalifikačné 
duely a do ďalších bojov nepostúpila.  mu

Gális bod od bronzu 
V Rumanovej sa v rámci podujatia Putovný pohár starostu obce uskutočnila Krajská strelec-
ká liga v športovej streľbe z malokalibrových zbraní. V disciplíne ľubovoľná malorážka na 
60 rán v ľahu si prvenstvo v kategórii mužov vystrieľal so ziskom 584 bodov Milan Vrábel  
z BC Prievidza, druhú priečku obsadil domáci pretekár Bohuslav Popovič s 579 bodmi a tretí 
skončil Milan Slančík (571 b) zo Žarnovice. O jediný bod za bronzovou priečkou zaostal štvr-
tý v poradí Róbert Gális starší z ŠSK DaM Partizánske, ktorý po položkách 93, 93, 97, 92, 98 
a 97 dosiahol 570 bodov. Poradie najlepšej desiatky strelcov uzatváral s 523 bodmi vekom 
ešte junior Róbert Gális mladší z ŠSK DaM Partizánske. Kategóriu dorastencov vyhral Ma- 
rián Okoličányi z Kolty, ktorý zaznamenal 560 bodov. Druhé miesto obsadil s výkonom  
517 bodov Roman Gális z ŠSK DaM Partizánske.  mp

Trojica najlepších individualít turnaja – zľava: hráč Juraj Matejka, strelec Martin Ul-
man a brankár Maroš Paľko

Kristína Néč-Lapinová obhájila 
slovenský titul v kros duatlone

Absolútnym víťazom 4. ročníka Oravského duathlonu so štartom v Campingu Gäceľ v Dolnom 
Kubíne sa stal František Kubínek z Ekol Team/RSFK, ktorý vyhral hlavnú kategóriu mužov v čase 
1:47:26,5 hodiny pred druhým Tomášom Jurkovičom (1:48:23,1 h) z KPŠ Nereus Žilina a tretím 
Mester Bálint (1:50:58,0 h) z Maďarska. Na podujatí, ktoré bolo zároveň majstrovstvami v kros 
duatlone, ďalej 4. kolom kros triatlonového Slovenského pohára a nominačnými pretekmi na 
európsky šampionát v kros duatlone a v kros triatlone, bola prvou ženou v cieli Kristína Néč-La-
pinová (na foto) z Bánoviec nad Bebravou. Reprezentantka klubu TRIAN ŠK UMB Banská Bys-
trica zvládla objemovú porciu – 8 km beh + 25 km cyklistika + 4 km beh – vo víťaznom čase 
2:00:12,0 hodiny a s takmer dvanásť minútovým odstupom od druhej v poradí Zuzany Dudášo-
vej (2:11:58,1 h) z MPK Dolný Kubín obhájila titul slovenskej šampiónky. Bronzovú priečku obsa-
dila Zuzana Páleniková (2:22:17,4 h) rovnako z MPK Dolný Kubín. „Šampionát bol pre mňa hlav-
ne „povinnou jazdou", aby ma triatlonová únia nominovala na majstrovstvá Európy v kros 

duatlone, kde budem obhajovať striebro z minulého roku. Zo začiatku tohtoročnej sezóny 
som sa viac venovala cestným duatlonom a triatlonom, ale stihla som aj jeden kros triatlon 
zo série Svetového pohára na Malte, kde som obsadila šieste miesto. Teší ma, že sa stále 
zlepšujem, či už kondične, ale aj technicky na MTB bicykli. V Dolnom Kubíne sa mi preteka-
lo výborne, čo dokazuje aj víťazstvo s veľkým náskokom pred kvalitnými súperkami. Dú-
fam, že sa mi bude ďalej dariť v dobre rozbehnutej sezóne. Popravde, kros triatlony a du-
atlony ma bavia viac, takže práve teraz začína obdobie mojich obľúbených pretekov,“ po-
vedala Kristína Néč-Lapinová, ktorá bola najrýchlejšia na všetkých troch súťažných úsekoch. Na 
prvom 8 km dlhom behu dosiahla čas 33:32,9 minúty, 25 km jazdu na bicykli zvládla za 1:08:08,2 
hodiny a záverečnú štvorkilometrovú trať pokorila v čase 17:42,7 minúty. Na štart kategórie ve-
teráni 2 (ročník 1965 a starší) sa postavil aj Juraj Papp z Partizánskeho, ktorý skončil piaty v čase 
2:43:23,2 hodiny.  mp

FBK Harvard Partizánske – horný rad zľava: Peter Ivanka, Adrián Botka, Stanislav Druska, Dušan Ďuríček, Daniel Krajčík, Libor Bot-
ka, Michal Križan, dolný rad zľava: Dávid Petrík, Ivan Skukálek, Matej Sklenár, Ján Lacika, Patrik Hájovský, Erik Takács. Chýbajú Dá-
vid Hudec a Dominik Vlčko 

Radujúci sa hráči FBC Frýdek-Místek s víťaznými trofejami

Szökeová na reprezentačnom zraze  
Letné mesiace tradične patria príprave v kluboch, ale slo-
venská hádzanárska reprezentácia žien má naplánovaný 
výcvikový tábor aj v tomto období. Národný tím sa zišiel 9. 
júla v Púchove, kde pobudne do 12. júla. Hlavný tréner Du-
šan Poloz nominoval na sústredenie s kondičným zame-
raním v Sports & Training Centre šestnásťčlenný káder. K 
dispozícii má výlučne hráčky zo spoločnej slovensko-čes-
kej súťaže WHIL, jedinou výnimkou je Soňa Furgaláková z 
MHK Bytča. Z hráčok HK Slávie Partizánske, ktorý sa zmieta 
v existenčných problémoch a v nastávajúcej sezóne prihlá-
sil družstvo žien do I. ligy, bola nominovaná len krídelníč-
ka Natália Szökeová (na foto). „Priznám sa, že nominá-
cia ma prekvapila. Beriem to tak, že je čas dovoleniek  
a nie všetky hráčky sú k dispozícii, preto tréner zavolal 
aj mňa. Zraz je zameraný na kondíciu, čo je pre mňa len 
plus, keďže ma následne čaká letná príprava na novú 
sezónu,“ povedala krídelníčka Slávie, ktorá vzápätí nazna-

čila zmenu klubovej príslušnosti: „Som viac-menej dohodnutá s klubom z WHIL, no do sedemnáste-
ho júla, odkedy by sme mali začať trénovať, nechcem prezradiť jeho názov. Je veľmi smutné, ako to  
v Partizánskom dopadlo s hádzanou. Ja len dúfam, že sa nájdu ľudia, ktorí pomôžu stabilizovať 
klub a vrátia družstvo žien do interligy.“

 Nominácia hádzanárok Slovenska na sústredenie v Púchove – brankárky: Zuzana Haládiková 
(Duslo Šaľa), Lucia Gubiková (Bemaco Prešov), Soňa Furgaláková (MHK Bytča), pivotky: Eva Mi-
nárčiková (Sokol Poruba/Česko), Martina Tulipánová (Duslo Šaľa), Kristína Pastorková (SHK Ve-
selí nad Moravou/Česko), krídelníčky: Alžbeta Rechtorisová (Sokol Poruba/Česko), Mária Holeš-
ová (Iuventa Michalovce), Natália Szőkeová (HK Slávia Partizánske), spojky: Alica Kostelná (Sokol 
Poruba/Česko), Mária Olšovská (SHK Veselí nad Moravou/Česko), Veronika Habánková, Marian-
na Rebičová (obe Iuventa Michalovce), Karin Bujnochová (Duslo Šaľa), Sofia Demajová a Tatiana 
Šutranová (obe Bemaco Prešov).  mp, zdroj: szh
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