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Bez zbytočných 
slov svedčia ani nie 

tak o sebe, ako o nás 
samotných. Príbehom 

lásky sa k nám prihovára napríklad 
indický Tádž Mahál, postavený sultá-
nom zosnulej manželke. Alebo tiež py-
ramídy, pomníky strachu egyptských 
faraónov zo smrti už po tisícročia 
manifestujú silu ľudského ega. 
Charakter sveta môžeme vďaka le-
teckým záberom vynikajúco sledovať 
aj počas cyklistického podujatia Tour 
de France. Okrem výkonu a taktiky 
súťažiacich sme si mohli z nadhľadu 
pripomenúť dobre zachovalé stredo-
veké mestá, akým je z dnes mystické 
Château de Vitré v Bretónsku. Stačí 
však prejsť od Vitré do dedinky Ora-
dour-sur-Glane. Známa je ruinami, 
ktoré sú dielom druhej svetovej vojny. 
Predstava nehygienického stredoveku 
plného moru, inkvizície a vojen nám 
teda trochu paradoxne nastavuje zr-
kadlo. Vďaka novodobej snahe chrá-
niť našu bezpečnosť je tendencia obrať 
nás aj o posledný biometrický údaj 
takmer inkvizičnou paralelou. K tomu 
už doslovne zničené životné prostre-
die a tiež zamorenie elektrosmogom 
ako dôsledok nášho posadnutia počí-
tačovými technológiami... Škoda slov. 
Ale nie tých, ktoré vyslovil islandský 
esejista H. K. Laxness: „Dejiny sa 
opakujú a zakaždým to stojí viac.“  
A pokiaľ ide o budúcnosť, pozoruhod-
ná je predstava, že našu dobu budú 
raz nazývať „staré dobré 
časy“. Čo myslíte?

PARALELY

Všetko je dovolené...
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Tajomstvá kaštieľa  
poodhalilo umenie 

Pre mnohých nepoznaný, pre iných tajomný. 
Kaštieľ vo Veľkých Uherciach má svoje tajom-
stvá pod zámkom. V prvý júlový večer ich na 
chvíľku poodhalilo umenie.
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Chce sa vám spievať, tancovať, kúpať sa, šantiť vo vode, či radšej chodiť po horách, 
spoznávať nové krajiny a mestá..., alebo jednoducho nerobiť vôbec nič? Cez leto je všetko 

dovolené, zvlášť keď si užívate prázdniny či dovolenku. Nech sa vám vydaria podľa predstáv 
a šťastná cesta vás privedie späť do bezpečného prístavu menom Domov. Ak nie inde, tak 

do skorého videnia na kúpalisku Dúha v Partizánskom!

Kúpele Termály v Malých Bieliciach 
 Noví majitelia majú veľké plány!

Na prvý pohľad je nové detské ihrisko v areáli kúpeľov v Malých Bieliciach podobné mnohým iným. Predsa je ale niečím výni-
močné. Za jeho slávnostným otvorením v prvý júlový deň stojí nové partnerstvo.

„Je to prvý počin, ktorý súvisí 
so spoluprácou medzi kúpeľmi 
Termály v Malých Bieliciach 
a mestom Partizánske,“ predstavil 
projekt primátor Jozef Božik na 
otvorení, krátko po prestrihnutí 
pásky na mieste, kde stojí nové 
ihrisko. Po areáli kúpeľov, ktoré 
majú vyše mesiaca nové vedenia, 
ho sprevádzal zástupca riaditeľa 
Jiří Zevl. O smerovaní kúpeľov 
do budúcna majitelia s primáto-
rom už diskutovali. Myšlienke, 
že chcú spolupracovať s mestom, 
je primátor naklonený: „Je tu 
veľká snaha ďalej rozvíjať oblasť 
cestovného ruchu, nielen vo väzbe 
na mesto a región Partizánskeho, 
ale aj na územie celého bývalého 
Československa.“ V jeho slo-
vách zároveň zaznelo, že mesto 
už v tejto chvíli pripravuje 
Memorandum o spoluprá-
ci a jeho cieľom je rozvoj 
cestovného ruchu. „V rámci 
neho budú pripravené aj kon-
krétne investície, ktoré budú 

znamenať aj rozširovanie 
celého areálu, skvalitňovanie 
služieb a hlavne prilákanie 
ešte väčšieho množstva ľudí 
zo širokého okolia k nám do 
mesta, do mestskej časti Malé 
Bielice,“ priblížil Jozef Božik.
Pritiahnuť do kúpeľov viac turis-
tov i zo zahraničia je prvoradým 

zámerom nového vedenia. „Chce-
me sem dostať trochu inú 
klientelu, než sem jazdila, 
chceme spropagovať Ter-
mály v širšom okolí, nielen 
tu blízko,“ potvrdil Jiří Zevl. 
Návštevníkov do Malých Bielic 
vždy lákala hlavne minerálna voda 
s teplotou 43 °C, ktorá priaznivo 

pôsobí najmä na pohybové ústro-
jenstvo, nervovú sústavu, je urče-
ná na rehabilitáciu a regeneráciu 
organizmu. Teplá termálna voda 
by mala byť prioritou aj v rámci 
novej stratégie. V kombinácii s po-
núkanými službami a pokojným 
prostredím sú kúpele synonymom 
pokoja a oázou oddychu, čo je pre 
turistov atraktívne. 
Hoci chcú majitelia prilákať 
najmä „cezpoľných“, ochudob-
není o bohatstvo, ktoré majú pod 
nosom, by nemali byť ani domáci. 
Azda najväčšiu radosť by Parti-
zánčania mali zo zamýšľaného 
projektu. „Chceme tu postaviť 
krytý plavecký bazén. Takže 
chceme do areálu investovať, 
výhľadovo by to malo byť 
do 5 rokov,“ prezradil Jiří Zevl. 
S touto myšlienkou sa nové vede-
nie zatiaľ iba pohráva. No už teraz 
je isté, že plánuje areál rozšíriť 
a podporiť tým aj rozvoj cestovné-
ho ruchu v meste.
 (ma)

Foto: MTO

Dva pondelky 
bez Tempa
Milí čitatelia, dávame vám ešte raz do po-
zornosti, že noviny, ktoré práve držíte v ru-
kách, sú posledné v júli. Po dovolenke nás 
v redakcii nájdete od utorka 26. júla, kedy 
začíname pripravovať Tempo s dátumom 
vydania 1. augusta. Jeho uzávierka je vo 
štvrtok 28. júla. Po dva týždne, od 20. júla 
do 3. augusta si na obrazovke Mestskej 
televízie Partizánske budete môcť pozrieť 
zostrihy najdôležitejších reportáží z prvé-
ho polroka 2016. 
 redakcia
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Mestská polícia v Partizánskom 
od 29. júna do 5. júla 2016

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

NOTORICKÝ ZLODEJ, ČI ALKOHOLIK?
Poverený policajt Obvodného oddelenia PZ v Bánovciach nad 
Bebravou obvinil z  prečinu krádeže 23-ročného Miroslava z Báno-
viec. Obvinený muž 5. júla doobeda odcudzil v obchodnom dome 
vo svojom bydlisku dve fľaše alkoholu v hodnote 39 eur. Za podob-
ný čin bol už v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, 
a teraz mu hrozí trest odňatia slobody až dva roky. 
 KR PZ v Trenčíne

 – 20 rokov v regióne
Firma Gabor prišla do Bánoviec pred dvadsiatimi rokmi a v súčasnosti je najväčším zamestná-
vateľom v regióne. Dáva prácu okolo 1600 zamestnancom, z toho asi 900 je z okresu Bánovce 
nad Bebravou a zvyšných 700 dochádza najmä z okresov Partizánske a Prievidza. Dvadsiate 
výročie etablovania spoločnosti v meste Bánovce nad Bebravou bolo dôvodom na oslavu, pre-
to vedenie �rmy pripravilo pre zamestnancov zábavné popoludnie. Pozvanie prijalo aj vedenie 
mesta. Primátor Marián Chovanec využil príležitosť a konateľom Jurajovi Vodičkovi a Gerhardo-
vi Mörtlovi odovzdal pamätnú medailu mesta a ďakovný list za rozvoj zamestnanosti v regióne. 
Ocenenie prevzali obaja i pre majiteľa spoločnosti Achima Gabora. Výročie bolo aj vhodným 
dôvodom dozvedieť sa viac informácií o �rme. Rozhovor novinám Tempo poskytol konateľ 
spoločnosti Juraj Vodička.

 Prečo sa majitelia 
¦rmy rozhodli pred 

dvadsiatimi rokmi práve 
pre Bánovce? 
Predovšetkým sme na 
Slovensku hľadali mestá 
s dlhoročnou tradíciou obuv-
níckej výroby. A takým bolo 
aj Partizánske, čo je len kúsok 
od Bánoviec. V Partizánskom 
vtedy ešte nemali pripravený 
projekt priemyselného parku, 
naopak, Bánovce ponúkli 
pozemok pre výstavbu nového 
závodu. V tom čase bola miera 
nezamestnanosti v Bánovciach 
na úrovni 20 percent, dnes je 
okolo šesť. Gabor sem prišiel 
ako prvý zahraničný investor, 
čo bolo impulzom aj pre ďalšie 
zahraničné firmy, ktoré prišli 
po nás. 

 Počet zamestnancov 
je v súčasnosti 

zastabilizovaný, plánujete 
ešte rozširovať výrobu?
Momentálne máme takmer 
1600 zamestnancov a ročne 
vyrobíme vyše tri milióny 
párov obuvi. S týmito počtami 
ideme aj do najbližších rokov, 
v prípade zvýšeného dopytu 
po našich výrobkoch sa tieto 
počty môžu aj zvýšiť. 

 Počas dvadsaťročné-
ho pôsobenia v meste 

ste mysleli aj na verejné 
„blaho“...
Vybudovali sme úplne 
novú ulicu so železničným 

priecestím. V oblasti športu 
dlhodobo podporujeme 
družstvá ženskej hádzanej 
v Bánovciach, v Partizánskom 
(3. miesto v najvyššej sloven-
skej súťaži), i prievidzských 
basketbalistov, ktorí v tomto 
roku získali majstrovský titul 
v najvyššej súťaži. V sociálnej 
oblasti dlhodobo podporu-
jeme sociálne odkázaných, 
prispievame na rôzne kultúr-
ne a mládežnícke podujatia 
v regióne. 

 Vaša ¦rma je medzi 
Bánovčanmi známa 

rôznymi bene¦tmi pre 
svojich zamestnancov. 
Spomeňme aspoň tie 
najdôležitejšie...
Naším prvoradým cieľom je 
byť atraktívnym zamestnáva-
teľom. Tým najaktuálnejším 
opatrením je zvýšenie platov 
zamestnancov vo výrobe od 
prvého júla o desať percent. 
Najdôležitejším benefitom je 
podniková doprava zamest-
nancov do práce. Prevádz-
kujeme osem autobusových 
liniek, ktorými zvážame 
pracovníkov aj zo vzdiale-
nejších obcí a miest, napr. 
z Partizánskeho, Prievidze, 
či Handlovej. Na dopravu 
zamestnancom prispievame 
troma štvrtinami ceny. Zo 
sociálneho fondu hradíme 
permanentky na kúpaliská 
vo všetkých mestách, odkiaľ 
máme zamestnancov. V po-

slednom čase sa nám osvedči-
li poznávacie zájazdy. Okrem 
tradičných predvianočných 
sú to tri-štyri zájazdy aj v lete. 
Napríklad teraz navštívime 
Zamagurie, predtým to bol 
Český Krumlov, Budapešť, 
Lednice-Valtice... Zamest-
nancom ponúkame vstupenky 
na rôzne kultúrne a športové 
podujatia. Organizujeme 
prázdninové pobyty pre deti 
našich zamestnancov, už teraz 
máme obsadené dva tábory 
po štyridsať detí. Príspevky 
zamestnancom poskytujeme 
aj na denné tábory, ktoré 
organizuje Centrum voľného 
času v Bánovciach. Rokovali 
sme aj s mestským úradom 
o prevádzke materských škôl 
počas prázdnin tak, aby to 
vyhovovalo našim pracovní-
kom. Obľúbená je vianočná 
tombola, v ktorej zamestnanci 
vyhrávajú množstvo hodnot-
ných cien. Darčeky dostávajú 
aj k životným a firemným 
jubileám. 

 Oceňujete aj dlhoroč-
ných zamestnancov?

Každý zamestnanec poberá 
vernostný príspevok 17 eur 
za každý rok odpracovaný 
v našej firme. K tomu dostane 
za každých päť odpracovaných 
rokov prémiu ďalších 50 eur, 
za desať 100 eur, za pätnásť 
150 eur a v tomto roku sme 
mali prvých „dvadsaťročných“ 
s prémiou 200 eur. 

 Okrem dvojzmennej 
prevádzky ste zriadili 

aj jednozmennú...
Zriadenie jednozmennej 
prevádzky je tiež benefitom, 
najmä pre pracujúce matky 
malých detí. V bánovskom 
závode pracuje až sedemdesiat 
percent žien. Naši zamestnan-
ci majú dovedna asi deväťsto 
detí a našou snahou je podpo-
rovať zladenie práce a rodiny. 
Uvažujeme o tzv. zdieľaných 
pracoviskách, to znamená, že 
by zamestnanec mohol prísť 
do práce v čase, ktorý mu 
vyhovuje z hľadiska starost-
livosti o deti. Mohlo by ísť 
aj o skrátené úväzky na šesť 
alebo na štyri hodiny. Tento 
projekt však musíme najskôr 
organizačne pripraviť a zistiť 
záujem.

 Aká bola odozva na 
¦remný deň spojený 

s oslavou výročia spustenia 
výroby v Bánovciach? 
Pozvanie prijalo aj vedenie 
mesta...
Z rúk primátora mesta Ma-
riána Chovanca sme prijali 
ocenenie, ktoré nás veľmi 
potešilo a určite poteší aj pána 
Gabora. Osemnásteho júna 
sme oslavovali 20. výročie 
pôsobenia na Slovensku, 
30. výročie založenia výrob-
ného závodu v Portugalsku 
a 50. výročie firmy v Nemecku, 
takže sme dohromady oslavo-
vali storočnicu... (160545)

 MsP preverila oznámenie 
o vytekajúcom oleji z motoro-
vého vozidla zaparkovaného 
na Februárovej ulici, následne 
zistila meno majiteľky vozidla, 
po upozornení urobila nápravu. 
 Vodič nerešpektujúci zá-

kazové dopravné značenie 
na Horskej ulici si našiel 
29. júna na svojom moto-
rovom vozidle „papuču“. 
Priestupok zistený pomo-
cou kamerového systému 
vyriešila MsP v blokovom 
konaní. 
 MsP asistovala zamestnan-

com oddelenia sociálnych vecí 
pri kontrole občanov z dôvodu 
spísania správ o povesti. Na zá-
klade telefonickej žiadosti z ne-
mocnice bola hliadka mestskej 
polície prítomná z bezpečnost-
ných dôvodov pri „odovzdáva-
ní“ pacientky z Nábrežnej ulice 
do domácej liečby. Dňa 5. júla 
zabezpečovali verejný poriadok 
pred kostolom po vykázaní 
nemiestne sa správajúcich ma-
loletých Rómov. Okolo polnoci 
v uvedený deň asistovali pri 
dopravnej nehode na Jesenské-
ho ulici. 
 Pri svojom aute na par-

kovisku na Nitrianskej 
ceste našiel a 29. júna na 
oddelenie MsP priniesol 
mobilný telefón čestný 
nálezca pán D. Š. z domu 
č. 1308 na Horskej ulici. 
MsP odovzdala telefón 
OO PZ Partizánske.
 Pri Peróne na Námestí SNP 

vykonávali nepovolenú zbierku 
30. júna Rumuni. Hliadka 
mestskej polície na mieste 
zadržala a na oddelenie MsP 
predviedla dve osoby. Po 
príkaze zástupcu náčelníka 
mestskej polície boli z mesta 
vykázané. Hliadka mestskej 
polície dohliadla na ich odchod 
z mesta vlakom.
 MsP 30. júna uložila 

blokovú pokutu vo výške 
30 eur 25-ročnému mužo-
vi, ktorý odcudzil z Námes-
tia SNP horský bicykel.
 MsP v súčinnosti so štátnou 

políciou začala pátrať 1. júla 
o 00.15 h po nezvestnej mla-
distvej osobe z Čerenian. MsP 
vykonala pátranie podľa indícií, 
následne o 01.34 h prijala tele-
fonické oznámenie o dotyčnej 
osobe nachádzajúcej sa pri 
čerpacej stanici Shell. Hliadka 
mestskej polície hľadaného za-
držala, na mieste si ho prevzala 
štátna polícia. 
 Hliadky mestskej polície 

vykázali Rómov z Nábrež-
nej ulice, kde rušili nočný 
pokoj 1. júla, 2. júla opa-
kovane, ale aj 5. júla pred 
polnocou. Zo železničnej 
stanice vykázali troch 
mužov, ktorí mali medzi 
sebou nezhody 1. júla, 
2. júla po polnoci z Ulice 
1. mája osoby pochádza-
júce z Veľkých Uheriec, 
z Nemčíc, z Dolných Ves-
teníc a z Partizánskeho. 

Pred polnocou 1. júla bola 
po napomenutí hliadkou 
mestskej polície stíšená 
hudba šíriaca sa z pre-
vádzky na sídlisku Šípok, 
kde sa konala akcia. 
Mestskí policajti napome-
nuli aj obyvateľku domu 
na Bielickej ceste rušiacu 
nočný pokoj hlasnou hud-
bou i nájomníka bytu na 
Makarenkovej ulici, ktorý 
narúšal verejný poriadok 
hlučnou oslavou naro-
denín. Dňa 4. júla pred 
21.00 h vykázali zo striech 
garáží na Škultétyho ulici 
rómske deti, po polnoci 
4. júla z pohostinstva na 
Veľkej okružnej 10 ľudí 
rušiacich nočný pokoj...
 V dome na Horskej ulici 

riešila 2. júla pred 23.00 h MsP 
rodinné problémy na základe 
žiadosti štátnej polície. Do bytu 
sa dobýjal príbuzný, ktorý tam 
nemal trvalý pobyt.
 Anonym upozornil mest-

skú políciu 2. júla o 07.27 h 
na ležiacu osobu na Čer-
venej ulici. Išlo o 72-ročnú 
ženu silno pod vplyvom 
alkoholu. MsP k nej privo-
lala rýchlu zdravotnícku 
pomoc.
 Občan si všimol, že dlh-

šiu dobu nie je zabezpečené 
motorové vozidlo zaparkované 
na verejnom priestranstve. 
MsP zistila pomocou lustrácie 
majiteľa vozidla a vyrozumela 
ho o tom. Auto si zabezpečil. 
 Z fontány vykázali prís-

lušníci mestskej polície 
3. júla o 04.15 h dvadsaťde-
väťročného muža z Parti-
zánskeho a dvadsaťjeden-
ročného muža zo Skačian. 
Kúpali sa tam. MsP konala 
ihneď po odhalení skutku 
kamerami.
 Blokovú pokutu vo výške 

33 eur uložila MsP mužovi 
z Prievidze, ktorý porušili VZN 
mesta č. 3/2015 o podmien-
kach predaja, podávania a poží-
vania alkoholických nápojov na 
území mesta Partizánske tým, 
že konzumoval alkoholické 
nápoje v Parku M. R. Štefánika 
3. júla. 
 Pri zberni surovín na Veľ-

kej okružnej sa potuloval 
vlčiak. Mestskí policajti 
zistili, že pes ušiel z areálu 
prevádzky vo Veľkých Bie-
liciach, kam bol následne 
zahnaný späť. 
 Pracovníčka Operačného 

strediska KR HaZZ v Trenčíne 
žiadala o súčinnosť mestskú 
políciu pri hasení horiaceho 
kontajnera na Komenského 
ulici 4. júla o 22.50 h. MsP 
následne po uhasení požia-
ru pátrala po páchateľovi. 
Kamerové záznamy potvrdili, 
že pred vznikom požiaru sa pri 
kontajneri na separovaný zber 
pohyboval popisu zodpovedajú-
ci muž, ktorý požiar pravdepo-
dobne spôsobil.
 Spracovala Mária Rapková

Jubilanti, na zdravie!
V hojnom počte sa s primátorom Jozefom Božikom opäť po dvoch mesiacoch stretli občania, ktorí v uplynulom 
období oslávili svoje významné jubileá. 

Spoločná oslava bola pre nich 
1. júla pripravená v Klube 
spoločenských organizácií. Po 
príhovore im primátor poprial 
veľa zdravia, šťastia, lásky 
a spokojnosti a zároveň poďa-
koval za ich prácu, ktorou sa 
nezmazateľne zapísali do histó-
rie mesta. Hoci si aj tí najmladší 
z jubilantov pripísali na chrbát 
pomyselný siedmy krížik, ako 
sme sa dozvedeli, vo svojich 
spomienkach sa radi vracajú 
do čias detstva a mladosti, 
ktoré boli úzko späté s Partizán-
skym. Oslava sa nezaobišla bez 
prípitku, osobných gratulácií 
a obdarovania kvietkom. 
Všetko najlepšie poprial senio-
rom i spevácky súbor Nádej. 
Ako darček im venoval okrem 
bohatej nádielky piesní aj 
jednu novinku, ktorá pribudla 
do ich repertoára. Zároveň si 
členky súboru pripravili aj milé 
prekvapenie pre primátora, 
ktorý oslávil v máji okrúhle 
narodeniny.
Významného jubilea 70 rokov 
sa dožili Alžbeta Bajlová, 
Vladimír Bernát, František 
Bujna, Mária Hubinská, 
Jozef Dobiaš, Miroslav 

Cimerman, Antónia Hude-
cová, Ľudmila Kletečková, 
Magdaléna Košíková, Eva 
Krištofová, Anna Lazarčí-
ková, Ivan Lazarčík, Oľga 
Lukáčiková, Mária Ma-
dziová, Oľga Nemečková, 
Michal Pápay, Eva Petrí-
ková, Peter Prekop, Libuša 
Salasovičová a Margita 
Tóthová.
Blahoželania k 75. narodeninám 
prijali Anna Bazalová, Fran-
tiška Belianská, Magdaléna 

Cabanová, Ján Fulka, Irena 
Gulová, Eva Kocmaníko-
vá, Petronela Kochanová, 
Dušan Lettrich, Marta 
Medová, Eva Michalová, 
Františka Modoryová a Pa-
vel Piaček. 
Všetko najlepšie k 80-tke sa pria-
lo Jozefovi Arvayovi, Anne 
Ďurianovej, Antónii Fran-
covej, Bernardíne Gézeovej, 
Brigite Lehotskej, Marte 
Mečiarovej, Augustínovi Me-
šinovi a Rozálii Obselkovej.

Krásne životné jubileum 85 ro-
kov oslávili Gabriela Bulí-
ková, Anton Jablonický, 
Gertrúda Kyselicová, Ve-
ronika Mikušová, Zuzana 
Mokošová, Pavel Valašik 
a 90 rokov Mária Krátka. 
Úctyhodných 91 rokov sa dožil 
Zeno Malík a k najstarším 
jubilantom patrili 94-ročné 
Františka Bystrá a Justína 
Tatarková. 
Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme! sč
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Od zasadačky po lúku
Obdobie letných mesiacov je žatvou celoživotných manželských sľubov. Pomerne novodobým trendom je obrad 
mimo svadobnej siene. Viete, čo vás to bude stáť?

BAŤOVSKÁ CENA
Plán vysnívaného obradu sa 
vôbec nemusí zmeniť na nočnú 
moru. Potvrdil nám to jeden 
sympatický pár, ktorý sme 
náhodne oslovili pred Matrič-
ným úradom v Partizánskom: 
„Myslím, že keď chce mať 
niekto obrad na inom mieste, 
ako je bežné, nie je to až taká 
púť, ktorá by sa nedala zre-
alizovať,“ zhrnul prípravy na 
svoju svadbu Miloš Bélik, rodák 
z Veľkých Bielic. „Vybrali sme 
si obrad pod holým nebom na 
nádherne upravenom trávniku 
v blízkosti termálnych kúpe-
ľov. Ani jeden nemáme trvalé 
bydlisko v Partizánskom, a tak 
sme museli ísť najskôr na mat-
riku v mieste nášho trvalého 
bydliska, kde sme požiadali 
o realizovanie sobáša v inom 
obvode. Vypísali sme žiadosť, 
predložili potrebné doklady 
a s vyplnenými sme sa dosta-
vili na matriku v Partizán-
skom. Tu sme takisto predložili 
našu žiadosť a teraz sa ideme 
dohodnúť na konkrétnom prie-
behu samotného obradu. Je to 
len o jednu návštevu matriky 
viac, ako je bežné,“ opísala púť 
po úradoch Milošova snúbenica 
Lucia. Dvere k matrikárke sa 
vtom otvorili a očividne šťastní 
snúbenci vstúpili dnu doladiť 
posledné formality svojho 
veľkého dňa. 
My sme, samozrejme, čakali 
ďalej, aby sme si u matrikárky 
Martiny Cibulkovej ozrejmili, 
s akými poplatkami sa pri 
uzatváraní manželstva v Par-
tizánskom možno stretnúť: 

„Snúbenci musia zaplatiť 
poplatok 16,50 eur za so-
báš mimo úradného dňa, 
potom sa platí 66 eur za 
obrad zrealizovaný mimo 
úradne určenej miestnos-
ti. Ďalej je tu ešte možnosť 
tzv. delegovaného sobáša, 
teda keď snúbenci nie sú 
Partizánčania, tak platia 
ďalších 16,50 eur, čiže do-
kopy takýto sobáš vychá-
dza na 99 eur.“ Partizánske 
si teda zatiaľ udržiava „baťov-
skú cenu“ a účtuje len základné 
správne poplatky. Keby ste boli 
napríklad z Petržalky a ohrdli 
by ste tamojšou sieňou, vyšlo 
by vás to na 248,50 eur. Nie-
ktoré úrady si totiž môžu pýtať 
viac, keďže okrem správneho 
poplatku si účtujú ešte aj úhra-
du nákladov, určenú uznese-
ním daného mesta. 

VEREJNE A SLÁVNOSTNE
Mestá a obce si stanovujú nie-
len výšku niektorých poplatkov, 
ale aj sobášne dni. Teda tie, 
počas ktorých vás oddajú na 
cestu spoločným životom zdar-
ma. „Mestské zastupiteľstvo 
v Partizánskom stanoví vždy 
na začiatku volebného obdo-
bia, ktoré dni budú sobášne. 
Vtedy sa ustanovia sobášiaci 
a ustanovia sa aj sobášne dni. 
U nás sú stanovené nepárne 
soboty. Vtedy sa teda ani za 
sobáš neplatí,“ vysvetlila mat-
rikárka z MsÚ v Partizánskom. 
Keďže deň „D“ má byť dokona-
lý, páry si čím ďalej, tým viac 
dávajú záležať na výbere miesta 
obradu, čo redakcii potvr-

dila aj matrikárka: „Oproti 
minulosti dnes zaľúbenci 
vymýšľajú. Zo 120 sobá-
šov za tento rok máme 
asi 7 mimo siene. Nahlá-
sený je napríklad sobáš 
v záhradkárskej oblasti. 
Medzi tie klasické patrí aj 
park v Brodzanoch alebo 
v Malých Bieliciach. My ich 
zväčša usmerňujeme, aby to 
bolo aspoň po pracovnom čase. 
Všetci naši obradkonajúci nie 
sú totiž zamestnanci mestského 
úradu, a tak potrebujú čas, 
aby sa mohli dostaviť na dané 
miesta.“ 
Predpis, kde by mal sobáš byť, 
neexistuje. V zákone o rodi-
ne sa píše len to, ako má byť 
uzatvorený: „Manželstvo sa 
uzaviera súhlasným vyhláse-
ním snúbencov pred orgánom 
obce alebo mestskej časti, kto-
rá vedie matriku, alebo pred 
orgánom registrovanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti. 

Snúbenci verejne a slávnost-
ným spôsobom v prítomnosti 
dvoch svedkov vyhlásia, že 
uzavierajú manželstvo.“ Práve 
táto formulka oprávňuje páry 
na netradičné „vychytávky“. 
Je však aj na matrikárke, či sa 
s vami vyberie do mínusových 
teplôt na Lomnický štít. 
Zaskočiť by vás mohli 
ešte rôzne obmedzenia, 
ktoré so zákonom o rodine 
a správnych poplatkoch 
nemajú nič spoločné. 
Najbližším príkladom poruke je 
Vodný hrad v Šimonovanoch, 
o ktorý už prejavili záujem 
viacerí adepti na sobáš. Keďže 
jeho oprava bola hradená 
z eurofondov a definovaným 
účelom rekonštrukcie bolo 
prevádzkovanie knižnice, týmto 
účelom je na päť rokov aj pod-
mienený. Až po uplynutí danej 
doby by teda mohlo odznieť 
prvé „áno“ aj v priestoroch 
hradu.  (dl)

Prázdniny a učenie
Pre rodičov je to vždy dilema. Pripomínať, či nepripomínať deťom počas prázdnin školu? Dva mesiace je dlhá 
doba, a hlavne tí menší žiačikovia by podľa mienky viacerých mohli čo-to zabudnúť. Písať, čítať, počítať... Hoci 
sme len na začiatku pre deti najobľúbenejšej časti roka, spýtali sme sa rodičov a pedagogičky, aký majú názor 
na to, do akej miery treba prevetrať vedomosti školákov. Aký režim majú zaužívaný, či pre aký sa rozhodli počas 
týchto prázdnin? Dávajú deťom úplnú voľnosť? 

Miroslava 
Korcová: „Jeden 
školák má desať, 
druhý dvanásť 
rokov. Sú to chlapci 
Maťko a Kubko. 
Teraz majú voľno, 
sú po táboroch, 
u jednej starej 
mamy, u druhej 
starej mamy. Škole 

sa venujeme až potom, posledný týždeň 
prázdnin. Vtedy si už začínajú chystať 
školské pomôcky, opakovať si, čo potrebu-
jú. Obidvaja musia.“

Katka (vľavo na foto): „S dcérou, budúcou 
deviatačkou prežívame neľahké obdobie 
puberty. A to viete, že prázdniny, to sú aj 
vychádzky po večeroch s kamarátkami. Až 
týždeň pred školou sa z vlastnej iniciatívy 
pustí do opakovania učiva. V ôsmej triede 
si už písali predbežné prihlášky na stredné 
školy a viac-menej je rozhodnutá pre zdra-
votnú. Hlavne, keď bola malá, si s veľkou 
zvedavosťou prelistovala učebnice do no-
vého školského roku. No aj teraz, keď si ich 
balí, zvykne radostne zvolať – Jéj, aj toto 
sme sa už učili! Je šikovná. Jednotkárka.“

Martina (vpravo na foto): „Mám školáka, 
a tak ako všetci, má radšej prázdniny ako 
školu. Do tábora nechcel ísť, a sme radi 
za to, že máme starých rodičov a môžu ho 
trošku pomerkovať. Opakovanie príde na 
rad až týždeň pred školou. Nejaké diktáty, 
ak pristane, dobrovoľne – nasilu, ale aj 
matematika musí byť, násobilka. Ide do 
šiestej triedy, tak nech niečo vie. Myslím 
si, že nielen on, ale deti všeobecne cez 
prázdniny zabúdajú. Vždy v septembri 
nachytá zlé známky a potom má čo robiť, 
aby si ich opravil. Do dvoch, troch týždňov 
stihne aj trojku z diktátov. Čomu porozu-
mel, nezabudne, čo sa nabiflil, zabudne. 
Veď to vieme aj podľa seba. Za vysvedčenie 
si kúpil knihu o matematike, čo sme boli 
prekvapení. Pozerá do nej, rieši hlavolamy 
a záhady. Baví ho to. Dokonca sa dal aj na 
šach a začal ho hrať s manželom. Pritom 
z matematiky mal sólovú dvojku, ostatné 
samé jednotky. Možno, že ho baví mate-
matika nejak hravo. Iná ako v škole. Alebo 
jednoducho sa venuje tomu, čo ho baví 
a nie tomu, čo musí.“ 

Dagmar Pučeko-
vá, riaditeľka ZŠ 
Rudolfa Jašíka, 
Partizánske: 
„Prázdniny sú na to, 
aby si dieťa 
odpočinulo. Sú 
určené na oddych, 
zábavu, relaxáciu, 
spoznávanie nových 
ľudí, vecí a miest.

No nie je na škodu občas s deťmi využiť 
vhodnú chvíľu na krátke opakovanie poznat-
kov, čítania alebo počítania. Najúčinnejšie 

sú nenápadné spôsoby. Napríklad cestou 
na dovolenku opakovať získané poznatky 
zo zemepisu a dejepisu, dať dieťaťu nahlas 
prečítať zaujímavý článok a podobne. Pri 
tých najmenších školákoch nezabudnúť aj na 
občasné písanie. Všetko ale uvoľnenou, zábav-
nou formou a hrami, kde sa trénujú postreh, 
výrečnosť a myslenie. A to aj vtedy, ak dieťa 
nemalo dobré vysvedčenie. Ani v tomto prípa-
de nemôže rodič od dieťaťa chcieť, aby sa celé 
prázdniny učilo. Veď to vysvedčenie neprišlo 
z jedného dňa na druhý. Známky treba zobrať 
ako fakt a nájsť riešenie do budúcna. 
Začiatok školského roka prebieha pozvoľna 
a učitelia rátajú s tým, že učivo z predchádza-
júceho školského roka treba s deťmi najskôr 
zopakovať, kým sa prejde na nové. Deti tak 
majú možnosť postupne nabehnúť na školský 
režim.“ 

Juraj Krasula: „Na 
začiatku prázdnin 
sme sa zúčastnili 
takého milého 
stretnutia, 
podujatia Kristien 
Land v Sklenom, 
odkiaľ je zriaďova-
teľ Cirkevnej školy 
v Partizánskom, 
kde dcéra ukončila 

prvý ročník. V tomto čase si malá užíva 
prázdniny so starkou. Plánujeme ísť do 
Maďarska, do Senca, a, samozrejme, že 
nechceme zabudnúť ani na školu. Ale nie 
nejakým učením, ale skôr takou nenásilnou 
formou – čítaním si kníh, opakovaním si, 
tak, aby ju to nezaťažovalo, aby nemala 
pocit, že ju nútime učiť sa.“
 Pripravila M. Babčanová.

Fitpark 
pre všetky generácie
Efektívne a bezplatné cvičenie na čerstvom vzduchu. 
Pre všetky vekové kategórie sú určené prvky nového 
workoutového ihriska, ktoré za dva júlové dni vyrást-
lo v Parku M. R. Štefánika v Partizánskom. Slúžiť má 
širokej verejnosti.
Jeho súčasťou sú štyri kovovo-drevené prvky, ktoré človeka nútia 
pri cvičení využívať hmotnosť vlastného tela. Popularita také-
hoto funkčného tréningu na Slovensku narastá, pretože okrem 
stabilných workoutových prvkov nie je potrebné používať ďalšie 
špeciálne vybavenie, netreba permanentku, benefitom je čerstvý 
vzduch a v prípade Partizánskeho aj príjemné prostredie parku.
Workoutové ihriská zväčša ponúkajú precvičovanie základných 
cvikov, a inak tomu nie je ani v novom fitparku. K dispozícii 
je záujemcom vonkajší posilňovací stroj na trénovanie 
hornej časti tela, prvok na posilňovanie svalov horných 
končatín, nájdu tu aj tzv. šliapacie zariadenie, ktoré 
slúži na trénovanie stehenných svalov, lýtok a spodnej 
časti brucha a štvrtým prvkom sa rozvíja koordinácia 
tela a zvyšuje sa pohyblivosť dolných končatín.
„Športovci“, ktorým viacej vyhovuje mentálne cvičenie, ocenia 
doplnkový prvok – šachovnicu. Ako napovedá názov, určená je 
pre šachistov a kartárov. 
Celý projekt vyšiel mesto Partizánske na 14 485 eur.  (ma)

Fitpark je verejnosti k dispozícii od pondelka 11. júla

Ocenení školáci
Žiakov a študentov z Bánoviec nad Bebravou, ktorí sa v uplynulom 
školskom roku umiestnili na popredných miestach v medzinárodných, 
celoslovenských, krajských, okresných a obvodných kolách súťaží oce-
nil na tradičnej akcii Talent mesta Bánovce nad Bebravou primátor 
Marián Chovanec. 
Zaslúžené ocenenia záskali Zuzana Kvaková zo ZŠ na Partizánskej 
ulici, Kristína Fantúrová zo ZŠ na Školskej ulici, Jakub Junás 
zo ZŠ na Komenského ulici, Boris Pavlásek zo ZŠ na Gorazdovej 
ulici, Diana Jakubíková, študentka Gymnázia Janka Jesenské-
ho, Frederik Fodora zo Strednej odbornej školy na Farskej ulici, 
Alexandra Rosenbergová zo ZUŠ Dezidera Kardoša a Divadelný 
súbor KALORIK z tej istej školy. Ten na medzinárodnom festivale 
detí a mládeže v Poľsku spomedzi 19 divadelných súborov z Európy 
získal 1. miesto s autorským divadelným predstavením ELLYMAT. 
Ďalšími ocenenými boli štyria žiaci zo ZŠ na Školskej ulici, ktorí 
reprezentovali mesto Bánovce nad Bebravou a ako jediní aj Trenčian-
sky kraj na Majstrovstvách Slovenska v súťaži Mladý záchranár. Stali 
sa Majstrami Slovenska v súťaži Mladý záchranár pre rok 2016.  (red)
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V centre pozornosti obce
je výstavba bytovky

Naše prvé kroky smerujú do zrekonštruo-
vanej budovy obecného úradu, kde nás víta 
starosta Vladimír Baláška. 
Ako sa dozvedáme, počiatky obce sia-
hajú do roku 1351, kedy sa prvýkrát 
spomína v darovacej kráľovskej lis-
tine ako Pasyth, keď ju kráľ daroval 
zemanom z Baračky, a tí ju neskôr 
v roku 1395 podarovali lefantovským 
paulínom. Čo je zaujímavé, obec patrila 
aj panstvu vo Veľkých Uherciach, v 17. sto-
ročí boli jej majiteľmi Hunyadyovci a od 
polovice 19. storočia tu získali lesné majet-
ky Thonetovci. Názov Pažiť nesie od roku 
1808. Jej súčasťou bola do roku 1828 osada 
Mohelnica.
Po úvodnom rozhovore sa vyberáme 
do ulíc obce. Oproti obecnému úradu 
a kultúrnemu domu nám starosta ukazuje 
zrekonštruovanú budovu, ktorá je v súčas-
nosti sídlom čalúnnickej firmy. Takzvaný 
„maschinhaus“, ako bola v minulosti  
táto stavba nazývaná, slúžil na uloženie 
poľnohospodárskych strojov a vozov. 
„Neskôr slúžila aj ako krčma a klub pre 
mládež,“ dopĺňa starosta. Kým v minulosti 
sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohos-
podárstvom, dnes v obci pôsobia firmy za-
oberajúce sa výrobou čalúneného nábytku, 
kovovýrobou či pekárenskou výrobou. 
„Máme pripravený projekt na Mi-

nisterstve dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR na výstavbu 
bytového domu s osemnástimi byto-
vými jednotkami. Momentálne čakáme 
na schválenie dotácie zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania. Z poskytnutej dotácie 
tvorí 40 % nenávratná finančná pomoc 
a 60 % úver, ktorý sa bude splácať formou 
nájomného,“ dozvedáme sa o najväčších 
investičných plánoch, ktoré sa chystajú 
v obci. Bytovka by mala vyrásť v centre, 

neďaleko obecného úradu. 
Starosta podotýka, že i námestie pred 
obecným úradom by malo prejsť zmenou, 
a to vybudovaním pešej zóny. Pokračujeme 
ďalej ulicou, ktorá vedie popri potravi-
nách a miestnej krčme a dostávame sa až 
k rímskokatolíckemu Kostolu sv. Domi-
nika Savia, ktorý bol dostavaný v roku 
1991 v modernom štýle. Začal sa stavať 
v roku 1967 ako dom smútku, pretože 
vtedajší politický systém by stavbu kostola 
nepovolil. 
Aktuálny stav ciest v dedine napovedá 
o tom, že tu prebieha budovanie kanali-
zácie v rámci projektu ČOV Sever, ktorá 
podľa slov starostu má byť dokončená do 
konca roka. Po nej prídu na rad i opravy 
ciest a chodníkov.

Teší sa záujmu o bývanie

Pažiť je počtom obyvateľov pomerne malá 
obec, no ako tvrdí starosta, občania sa 
tu snažia vychádzať spolu dobre a čo je 
najdôležitejšie, je to jedna z mála obcí, 
v ktorých počet občanov neubúda, ale na-
opak rastie. Vo svojich plánoch má malá 
dedinka i zriadenie denného stacionára 
pre seniorov v budove bývalej základnej 
školy. Prechádzame okolo materskej 
školy, ktorá sa nachádza v jednom areáli 
spolu s tenisovým a futbalovým ihriskom. 
Detské ihrisko tiež čaká rekonštruk-
cia. Smerujeme k dolnému koncu obce 

zastavanému novými rodinnými domami. 
„Čoraz viac sa rozvíja individuálna 
bytová výstavba. Za posledných 
päť rokov sa postavilo okolo 35 
nových rodinných domov,“ hovorí 
starosta Baláška. „Vzhľadom na to sme 
investovali do miestnych komunikácií. 
Vybudovali sme dve nové ulice,“ dodáva. 
Na jednej z nich, nachádzajúcej sa pri 
vstupe do obce za železničným priecestím, 
vzniká nová priemyselná zóna.

Kultúrne vyžitie v Pažiti ponúka pestrá 
paleta akcií organizovaných pravidel-
ne každý rok. Patrí k nim januárový 
reprezentačný ples, pochovávanie basy, 
stavanie mája, deň matiek, deň detí, 
mesiac úcty k starším, či vítanie nového 
roka. Veľkým podujatím je Leto na Pažiti 
s bohatým programom a občerstvením.  

Ich rodná Pažiť

Na miestnom cintoríne má hrob vý-
znamný rodák, umelec, spisovateľ 
a literárny kritik profesor RUDOLF 
UHLÁR (1904 – 1934). Jeho detstvo 
bolo poznamenané hrôzami I. svetovej 
vojny. Počas štúdia na gymnáziu v Nitre sa 
venoval písaniu a vydávaniu časopisov. Stal 
sa zodpovedným redaktorom mesačníka 
Svojeť. Na Filozofickej fakulte Karlovej 
univerzity študoval československý jazyk 
a literatúru, francúzštinu a neskôr i ma-
ďarčinu. Publikoval v Eláne, Slovenských 
pohľadoch a iných periodikách. Študoval aj 
na univerzitách v Taliansku a vo Fran-
cúzsku. Po návrate vyučoval slovenčinu 
a francúzštinu na gymnáziu v Bratislave 
a sústreďoval sa aj na divadlo. Zomrel ná-
hle na výron do mozgu vo veku 30 rokov.

Obec je rodiskom historika a kultúr-
neho činovníka VLADA UHLÁRA (1912 
– 1996). Vyštudoval Karlovu univerzitu 
v Prahe a pôsobil ako stredoškolský profe-
sor v Košiciach, Prešove, Skalici a v Ru-
žomberku, kde je aj pochovaný. Zaslúžil sa 
o rozvoj celoslovenskej recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín, publikoval jazy-
kovedné štúdie, články a písal učebnice. 
O jeho záujme o rodný kraj svedčí mono-
grafia Veľké Uherce 1274 – 1974 a Náčrt 
dejín dediny Pažiť do roku 1930.

Rodákom z Pažite je i JOZEF PAULO-
VIČ (1834 – 1905), ktorý pôsobil 
ako kaplán a farár. Od roku 1878 sa 
stal čestným kanonikom. Pochovaný je 
v Sučanoch.

Dobré meno obce šíri v súčasnosti 
kňaz JÁN DUBINA, ktorý bol v roku 
2015 menovaný za pápežského cere-
moniára. Po vysvätení za kňaza pôsobil 
ako kaplán v Banskej Bystrici. V Úrade 
liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza 
vo Vatikáne pracuje od roku 2011. Tvorí 
scenár pápežových vystúpení a sprevádza 
ho na jeho zahraničných cestách. 

Pripravila: Sandra Čaprnková
Zdroje: OcÚ Pažiť, 

publikácie o Pažiti, internet

PAŽIŤ: Rozrastá sa o nových obyvateľov
Zo života našich obcí
Do obce, ktorá svoj názov dostala podľa trávou porasteného piesčitého miesta – pažitníka 
pri potoku Mohelnica, sme sa vybrali v jedno letné dopoludnie. Dopadajúce lúče slnka na 
ulice dotvárali ucelený obraz malej, ale zato príjemne pôsobiacej dedinky Pažiť.

Vizualizácia bytového domu, na výstavbu 
ktorého požiadala obec o dotácie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI:
Prvá zmienka o obci: r. 1351 
Počet obyvateľov:  456 (r. 2015) 
Rozloha:  3,06 km2

Nadmorská výška:  218 m n. m. 
Starosta obce:  Vladimír Baláška

Erb: V modrom štíte nad zlatou oblou pažiťou stúpajúci 
strieborný polmesiac so zlatou hviezdou, ktorých 
vrcholy sú guľôčkovo zakončené.

Kostol sv. Dominika Savia slúži občanom od roku 1991

Bezprizorní v zornom poli
Nedávno som so známymi rozvíjala debatu o bezdomovcoch, ktorých 
považujem za skutočný, nielen sociálny problém. Ako málo je ich len 
nachovať, a neriešiť ich systematicky. A tiež vôbec neuvažujem nad 
tým, či si za to môžu sami alebo nie; samozrejme, že áno, môžu si za 
to, lebo sa príliš skoro vzdajú, sú to slabosi, ktorí pri svojom väčšom 
nešťastí či menšom blahoobdarení upadnú do eufórie už len vďaka 
alkoholu a potom sa bezprizorne, no hlavne bezbreho potulujú pred 
stanicami, pred obchodmi a krčmami. Niektorí sú oplzlí, niekto-
rí apatickí, iní zase otravní, a mnohí – degenerovaní vykrádači 
mestských smetiakov – sú len ako zvieratá schopné základných 
živočíšnych pudov a úkonov.
Nemám rada bezdomovcov, ale keby som bola v politike, nebodaj 
vo vláde, bezdomovcov a Cigánov by som riešila ako prvých, ako zá-
sadnú vec. Lebo to, čo nás ako ľudí, ako spoločnosť najviac ohrozuje, 
deptá a zahanbuje, nie je len naša neschopnosť a nemohúcnosť riešiť 
tento problém, ale je to aj naša nevôľa a neochota. A je to najmä 
naša hanba, keď bezdomovcami a Cigánmi pohŕdame, lebo oni už 
hanbu nemajú, len ten svoj holý život a len tú svoju holú...  Iwa
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Myšlienka na tento týždeň
„Slovensko môže pomôcť EÚ opätovne získať 

sebadôveru v jej vzťahoch so zvyškom sveta. 
Naše predsedníctvo ponúka možnosť napredovať 
v procese rozširovania na západnom Balkáne 
a priniesť novú motiváciu a pohľad na vzťahy so 
širším susedstvom. Slovensko by malo využiť svoje 
skúsenosti z integračného procesu a svoj pozitívny 
prístup k svojim najbližším susedom na dosiahnutie 
skutočného pokroku v oblasti vízovej liberalizácie 
a pokračovania rokovaní s kandidátskymi krajina-
mi EÚ.
Toto predsedníctvo musí potvrdiť európsky postoj 
Slovenska. Krajina zo strednej Európy sa stane 
stredom Európy.” 
 Eduard Kukan, europoslanec

Blahoželáme
Meniny oslávi – Nina, Margita, Kamil, 

Henrich, Egon, Šarlota, Drahomír, Rút, 
Bohuslav, Kamila, Dušana, Iľja, Eliáš, Da-
niel, Magdaléna, Magda, Oľga, Lilien, Libor, 
Vladimír, Jakub, Timur, Anna, Hana, Anita, 
Božena, Krištof, Marta, Libuša, Ignác, Boži-
dar a Božidara. 

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

11. júla – pondelok o 19. h – LEGENDA O TARZANO-
VI

12. júla – utorok o 16.30 h – ZEM, KTORÁ HĽADÁ 
SVOJE NEBO

13. júla – streda o 19. h – LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ 
KAPELY

15. júla – piatok o 19. h – OČISTA: VOLEBNÝ ROK
14. až 19. júla – štvrtok o 16.30 aj o 19. h, piatok až uto-

rok o 16.30 h, 23., 24. a 31. júla – sobota, nedeľa a nedeľa 
o 16.30 h – DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK

16. a 17. júla – sobota a nedeľa o 19. h – MIKE A DAVE 
ZHÁŇAJÚ BABY

18. a 19. júla – pondelok a utorok o 19. h – PATTAYA
21. a 24. júla – štvrtok a nedeľa o 19. h – UČITEĽKA
22. a 23. júla – piatok a sobota o 19. h – NEZHASÍNAJ
28., 30. a 31. júla – štvrtok a nedeľa o 19. h, sobota 

o 16.30 h – KROTITELIA DUCHOV
29. a 30. júla a 1. augusta – piatok, sobota a pondelok 

o 19. h – JASON BOURNE

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
15. júla – piatok – DJ MAJCO DANCEMANIA
16. júla – sobota – BEST OF INFINITY CLUB HITS
22. júla – piatok – DJ-ane TAMIRA IN THE INFINITY
23. júla – sobota – SUMMER MIX BY DJ LUSO
29. júla – piatok – INFINITY FRIDAY NIGHT
30. júla – sobota – VIDEOOLDIES MIX. Made in dVj.

kukoo

Nedeľa v parku ozdobená muzikou
Čo myslíte, aký podiel na všet-
kých koncertoch na Slovensku 
má dychová hudba? Údajne je to 
len desať percent. Hoci má tento 
hudobný žáner takmer 200-roč-
nú tradíciu a v súčasnosti vysokú 
interpretačnú úroveň, patrí 
k menšinovým. K vylepšeniu 
štatistiky môže prispieť Partizán-
ske a leto, ktoré s prívlastkom 
kultúrne odštartovala Mestská 
umelecká agentúra v nedeľu 3. 
júla Festivalom dychových hu-
dieb. Hneď nasledujúcu nedeľu 
sa v promenádnom koncerte na 
pešej zóne blysli členovia dycho-
vej hudby Nadličanky a domáca 
Bieličanka udrie do nôty poslu-
cháčom na tom istom mieste 
v poslednú júlovú nedeľu. 
Milovníkov dychovky festival 
s účinkovaním kvarteta kapiel 
poriadne navnadil. Veď posúďte! 
Úvod v podaní detskej dy-
chovej hudby Hradišťanky 
a mažoretiek Akord, po nich 
Bojnická kapela, Krásinka 
z Dolnej Súče a trojhodi-
nové muzicírovanie, spev 
a virtuózne sóla uzavrela 
Nedanovčianka. 

V bohatom repertoári si každý 
našiel tú svoju obľúbenú 
skladbičku a pridal sa k spe-
vákom. K ľudovke, známemu 
valčíku či polke, k populárnej 
piesni, či klasickej skladbe odetej 
do netradičného hávu. A kto by 
povedal, že aj známu Coheno-
vu skladbu Hallelujah si bude 
pohmkávať pri lahodných tónoch 

dychovky? Výrazne omladené 
hudobné telesá presvedčili, že 
tejto hudbe v žiadnom prípade 
nedochádza dych. 
Park Milana Rastislava Štefánika, 
kde početných návštevníkov pri-
vítali primátor mesta Jozef Božik 
a riaditeľka Regionálneho kultúr-
neho centra v Prievidzi Ľudmila 
Húsková, ponúkol festivalu 

v ideálnom počasí tú najkrajšiu 
kulisu. K úplnej spokojnosti 
a príjemným dojmom prispel 
vtipný moderátor Ladislav Jurík, 
stánky s výrobkami ľudových 
remeselníkov, občerstvenie a ve-
kové rozpätie festivalových hostí 
od nula do sto rokov. Prechádzka, 
koncert a stretnutie s priateľmi, 
to predsa k nedeli patrí!  (bab)

Predpoveď 
pre Partizánske
Po búrkovom fiasku zo soboty 2. júla 2016, keď zrážky 
doslova preskočili stredné Ponitrie, pokračovalo aj minu-
lý týždeň sucho. Tentoraz je šanca na búrky alebo dážď 
väčšia, a to približne v strede týždňa. Dovtedy k nám 
bude prúdiť veľmi teplý tropický vzduch. Za frontom by 
sa v druhej polovici týždňa malo citeľne ochladiť. Uvidí-
me, či sa teda dočkáme výraznejšej vlahy.

Denné teploty: 30/35 °C, postupne ochladenie 
20/25 °C
Nočné teploty: 22/17 °C

Výčiny počasia v minulosti
Dokážete si predstaviť, že v priebehu hodiny 
spadne pri búrke 230 mm vody? To je 230 litrov 
na meter štvorcový. Takéto niečo sa udialo 
12. júla 1957 v Salke pri Štúrove. Bol to najvyšší 
úhrn zrážok počas jednej búrky na Slovensku. 
Dodnes nebol prekonaný. V roku 2000 sme v tomto 
období mali v Partizánskom tlakovú níž. Tá nám pri-
niesla daždivé a veterné počasie s mimoriadne nízkymi 
teplotami. V dňoch 16. a 17. júla 2000 sme vyťahovali zo 
šatníka bundy, keďže teploty boli len okolo 13 stup-
ňov. Naopak, pred rokom odštartovala v tomto období 
10-dňová vlna horúčav a 17. júla 2015 sme už mali teplo-
ty nad 35 °C. Túto hranicu sme dosiahli aj 15. júla 2001, 
ale poobede nás schladila prietrž mračien s prudkým 
vetrom a ľadovcom. Známe „do roka a do dňa“ sa 
takmer naplnilo, keď sa podobná búrka prehna-
la Partizánskym 13. júla 2002. Táto bola ešte 
intenzívnejšia a blesky križovali oblohu praktic-
ky nonstop od 15. hodiny až do polnoci. 
  Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

počasie

Tajomstvá kaštieľa poodhalilo umenie
Dlhé roky spal kaštieľ vo Veľkých Uherciach sladkým spánkom ako Šípková Ruženka. Zo sna ho na chvíľku prebu-
dilo umenie a poodhalilo tajomstvá, ktoré si historický klenot držal dlho pod zámkom. 

Priestranný anglický park sa v prvý júlový 
večer naplnil vravou desiatok návštevníkov. 
Nikto si nechcel nechať ujsť podujatie, ktoré 
otvorilo cestu do neprebádaného areálu. 
„Tento kaštieľ sa otvára prvýkrát 
pre verejnosť po mnohých desiatkach 
rokov, neviem to presne, ale môže to 
byť 50, 60, ale aj 70 rokov, odkedy 
kaštieľ neslúžil svojmu účelu,“ potvrdil 
redakcii Juraj Valuch starší z Občianskeho 
združenia Umenie nás spája, ktoré funguje pri 
Súkromnej ZUŠ vo Veľkých Uherciach. Z jeho 
radov vzišiel nápad usporiadať v parku kaštie-
ľa podujatie, ktoré bude vzácne nielen svojím 
kultúrnym odkazom, ale zároveň zoznámi 
verejnosť s pôsobivým prostredím, do ktorého 
je neogotická pamiatka zasadená. „Impulzom 
pre túto akciu bola myšlienka pána učiteľa 
Františka Broža (pozn. redakcie: v Súkrom-
nej ZUŠ učí hru na gitare), a spočiatku sme jej 
nevenovali prílišnú pozornosť, zdalo sa nám 
to totiž dosť náročné. Avšak, premysleli sme 
si to a navštívil som majiteľa kaštieľa, pána 
Thoneta. Predostrel som mu túto myšlienku 
a našli sme spoločnú reč,“ odhaľuje pozadie 
podujatia Juraj Valuch. 
Vytvoriť dielo hodné scenérii historickej 
stavby a rozľahlého parku nebolo jednoduché. 
Ruka v ruke s obcou Veľké Uherce a rodi-
nou Thonetovcov, žijúcou v Rakúsku, ľudia 
z občianskeho združenia uviedli na svet nové 
podujatie. „Páči sa mi to, nečakal som, že 
príde toľko veľa ľudí, nadšene priznal v úvode 
Flavio Thonet, majiteľ kaštieľa a dodal, že 
z toho, aký záujem vyvolal prvý koncert v par-
ku, bol ohromený. 
Kulisu pódiu dotvárala budova členená 
bohatými neogotickými architektonickými 
prvkami. Čím viac sa stmievalo, tým pôsobila 

impozantnejšie a nechala vyniknúť diela 
umelcov. K početnému publiku sa pros-
tredníctvom hudby prihovorili hostia 
od Nitry, cez Bratislavu až po Prahu. 
A svoje hudobné počiny predstavili 
i domáci z miestnej Súkromnej ZUŠ-ky. 
Album, ktorý nedávno nahrali v nitrianskom 
štúdiu, pokrstili v romantickom prostredí 
parku. Za krstného otca si vybrali Flavia 
Thoneta. „Nechali sme našim učiteľom pri 
zostavovaní koncertu voľnú ruku. Jednak 
mali vlastné projekty, na ktorých pracovali 
v uplynulých rokoch a mali sa teda s čím 
predstaviť, a k tomu sme doplnili známych 

hudobníkov, ktorých poznáme,“ uviedol Juraj 
Valuch na otázku, čím sa organizátori nechali 
inšpirovať pri výbere účinkujúcich. Netají sa, 
že by podobné podujatia rád videl v parku 
častejšie: „Keď vyhodnotíme túto prvú akciu, 
a tí, ktorí na nej spolupracovali, zvážia, že to 
má význam pre región, pre obec, a ak táto 

dobrá vôľa bude pokračovať, tak určite niečo 
zorganizujeme.“ 
Kultúrny „počin“ napokon odobrili aj diváci, 
ktorých myšlienka podujatia v ešte nepo-
znanom prostredí, chytila za srdce. „Som 
mimoriadne spokojná. Baví ma hudba, aj 
sama som hrala kedysi, aj moje vnučky 
hrajú. Myslím si, že už sa tu mohlo robiť 
niečo také skôr, lebo to má šmrnc,“ potvrdila 
redakcii jedna z návštevníčok. „Prostredie je 
naozaj skvelé, je to niečo, čo naozaj veľmi 
poteší aj domácich a nielen ich, sú tu aj 
zahraniční hostia,“ neskrýval nadšenie mladý 
muž, študujúci v zahraničí. Uznal, že návšteva 

rodnej obce ho prekvapila týmto príjemným 
kultúrnym osviežením. Dobrým dojmom 
zapôsobil koncert aj na majiteľa Flavia Thone-
ta. Dokonca až tak, že sa podobným akciám 
nebráni ani do budúcna a želá si, aby sa park 
pri kaštieli naplnil kultúrou aj častejšie: „Som 
otvorený tejto myšlienke, ako som povedal 
aj v úvode, takéto podujatie sa môže 
zopakovať hoci aj každý rok. Vidno, 
že ľuďom sa to páči a aj toto miesto je 
nádherné.“ 
Čaro parku sa ešte viac zvýraznilo, ako do 
neho začala sadať tma. Svetlo zapálených fa-
kieľ podčiarklo jeho atmosféru. Bola by naozaj 
škoda nechať toto miesto umlčané a pre verej-
nosť naďalej nedostupné. Zmeniť by to mali 
zámery majiteľov. Areál chcú sprístupniť 
najmä záujemcom o sobáše, krsty a kul-
túrne podujatia. „Chceme začať pomaličky, 
postupne budúci rok, keď bude dokončená aj 
kaplnka. Myslím si, že kombinácia starého 
a nového, renovovanej kaplnky a tradičného 
prostredia je veľmi pôsobivá,“ predstavil 
plány do budúcna Flavio Thonet. Ak by sa 
jeho slová naplnili, v parku by opäť pulzoval 
život tak, ako kedysi a kaštieľu, ktorý vlastníci 
postupne renovujú, by sa prinavrátila zašlá 
sláva a pozornosť. (ma), foto: MTP

Cestičku k miestu koncertu lemovali vystavené výtvarné práce žiakov SZUŠ Ars Akade-
my. Horiace fakle vytvorili podujatiu v parku neopakovateľnú kulisu

Koncert v doposiaľ nedostupnom prostredí prilákal hostí z obce i širokého okolia

Krásinka z Dolnej Súče Foto: Michaela Gunišová

OD STREDY VO VYSIELANÍ
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Vitajte 
medzi nami!

Samko Poliak z Oponíc sa 
narodil 2. júla s váhou 2940 g 
a dĺžkou 50 cm. Je prvým potom-
kom šťastných rodičov Dominiky 
Svitkovej a Daniela Poliaka.

Ondrej Bičan 
z Partizánskeho 
zahlásil plačom 
svoj príchod 
na svet 4. júla, 
kedy vážil 3100 g 
a meral 48 cm. 
Z dieťatka sa tešia 
rodičia Zuzana 
Matiašková a Ja-
roslav Bičan.

Martin Jozef 
Humaj z Prievidze 
bude svoje narodeni-
ny oslavovať 5. júla 
a meniny aj s otcom 
Martinom. Prvé die-
ťatko s váhou 3390 g 
a dĺžkou 54 cm pri-
viedla na svet šťastná 
mamička Martina 
Feherváriová.

Tamara Laciková z Malých 
Krštenian je druhou dcérkou 
šťastných rodičov Martiny a Pavla. 
Narodila sa 1. júla s váhou 3550g 
a dĺžkou 50 cm. Doma sestričku 
čakala trojročná Laura.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Marián Pilát 
z Návojoviec je syn-
čekom hrdého otecka 
s rovnakým menom 
a mamičky Jany. 
Narodil sa 28. júna 
s váhou 3490 g a dĺž-
kou 54 cm. Doma 
bračeka čakala päť 
a polročná Lucka.

Dorothy Šve-
cová z Oslian 
má mamičku 
Michaelu Belico-
vú a otecka Petra 
Šveca, trojročnú 
sestričku Hannah. 
Svetlo sveta 
uzrela 4. júla, 
kedy vážila 3110 g 
a merala 50 cm.

Nela Belicová 
z Bošian sa pri-

hlásila na svet 
28. júna s váhou 
3580 g a dĺžkou 
53 cm. Dievčat-

ko je dcérkou 
Dáše Jakušovej 

a Richarda 
Belicu, sestrič-
kou deväťroč-
ného Patrika 

a sedemročnej 
Klaudie.

Lian Aliu z Topoľ-
čian, prvé dieťatko 
šťastných rodičov 
Zuzany a Ethena, 
prišlo na svet 5. júla. 
V ten deň vážilo 
3810 g a meralo 
56 cm. 

Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín, má 
do Partizánskeho namierené za darcami krvi aj v let-
nom čase. Naše zdravie si totiž dovolenku nevyberá 
a životodarná tekutina je vždy potrebná. Dobrovoľní 
darcovia ju môžu darovať v utorky 12. alebo 26. júla 
v čase od 8. do 11. hodiny v priestoroch CVČ na Ulici 
gen. Svobodu. O

d
be

ry
 v

 jú
li

Rýchla lekárska záchranná služba – tel. 155 a 112, pohotovostná 
lekárska služba - 749 24 51, ambulancia lekárov pohotovostnej 
služby 749 51 59. Pohotovosť lekárov je v pracovných dňoch 
od 15.30 do rána 7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov nepre-
tržite. V Partizánskom je v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej 
ulici a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení, v Bánovciach 
nad Bebravou je v hlavnej budove NsP. Pohotovosť lekární 
zabezpečuje v Partizánskom Lekáreň Sunpharma v Kauflan-
de v čase od 8.00 do 20.00 h. V Bánovciach nad Bebravou 
(v pracovných dňoch od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez 
sviatky od 8.00 do 18.00 h) pohotovosť zabezpečuje od 11. do 
17. júla Lekáreň Pharmacum v Tescu, 18. až 22. júla Lekáreň 
Schneider v Kauflande, 23. júla Lekáreň Pharmacum v Tescu, 
24. júla Lekáreň Schneider v Kauflande, 25. až 29. júla Lekáreň 
sv. Lukáša na Záfortni, 30. júla Lekáreň ku Gymnáziu na Radlin-
ského ulici, 31. júla Lekáreň Schneider v Kauflande a 1. augusta 
Lekáreň sv. Kataríny na Ulici M. R. Štefánika. 

Sandra Čanigová z Krušo-
viec potešila svojím príchodom 
mamičku Janu, otecka Martina 
a päťročného bračeka Nicolasa. 
Dievčatko sa narodilo 4. júla 
s váhou 3500 g a dĺžkou 52 cm.

Denis Baláž z Partizánskeho 
má dátum narodenia 1. júl. V ten 
deň mu v pôrodnici zapísali váhu 
3330 g a dĺžku 50 cm. Z  prvoro-
deného dieťatka sa tešia rodičia 
Timea a Lukáš.

Vyložte si nohy! 
Horúce letné dni nám prinášajú nielen bronzové opálenie, ale aj pálenie v dolných končatinách. Za nepríjemné 
pocity opuchnutých nôh však slnko nemôže. Horúčavy iba zhoršujú stav, ktorý lekári nazývajú chronická venózna 
insu�ciencia (CVI), čiže chronická žilová nedostatočnosť. 

Vykročiť 
správnym smerom
Nielen pohovoriť si o probléme, 
ale tiež absolvovať základné 
lekárske vyšetrenie mohli 
koncom júna Partizánčania 
v mobilnej ambulancii, ktorá 
organizuje Hnutie za zdravé 
nohy. Spoznali ste ju vďaka 
farebnému autobusu zaparko-
vanému netradične na Námestí 
Slovenského národného pov-
stania.
Odbornými garantmi štvrtého 
ročníka Roadshow za zdravé 
nohy boli Slovenská spoločnosť 
cievnej chirurgie, Slovenská 
angeziologická spoločnosť 
a Slovenská lekárnická komora. 
„Hnutie za zdravé nohy 
aj tento rok pripravilo 
turné po 46 miestach, kde 
si ľudia môžu dať skontro-
lovať dolné končatiny na 
chronické žilové ocho-
renie. V tomto autobuse 
upozorňujeme na to, že 
chronické žilové ochorenie 

nie je nádchou, a preto nie 
je dobré pokúšať sa ho lie-
čiť bez lekárskej pomoci,“ 
uviedol redakcii produkčný 
Emil Daňko.
Pred vstupom do autobusu, 
v ktorom prebiehali konzultá-
cie s lekármi, si záujemcovia 
mohli na modeloch končatín 
pozrieť stupne ochorenia 
a metodiku im prislúchajúcej 
liečby. Poradenstvo posky-

tovali dvaja lekári, ktorí vám 
vizuálne skontrolovali stav 
žíl. Aj keď viacerí občania boli 
spokojní, niektorých sklamalo, 
že lekári „nemali ani vreckový 
ultrazvukový prístroj, ktorý sa 
používa v rutinnej praxi. Kaž-
dému predpisovali Detralex. 
Neviem, čo bolo skutočným 
zmyslom tejto akcie,“ vyjadril 
sa nemenovaný pán v stred-
ných rokoch. Iná návštevníčka 

vyšetrenia si naopak pochvaľo-
vala: „Je to vlastne prevencia, 
každý človek, ktorý sa nedostal 
k lekárovi, alebo doposiaľ ho 
to nejako nezaujímalo, ale 
začínajú bolieť nôžky, mohol 
takúto možnosť využiť.“

Sila prevencie
Odborníci sa zhodujú, že chro-
nická žilová nedostatočnosť je 
tzv. civilizačným ochorením. 
„Je to preto, lebo ľudia kedysi 
dávno celý deň prevažne krá-
čali. Denne človek nachodil aj 
10 - 20 km a keď človek necho-
dil, tak ležal. V dnešnej dobe 
ľudia najčastejšie stoja alebo 
sedia. Zoberte si nejakých Afri-
čanov, ktorí žijú ešte v kmeni. 
Celý deň kráčajú, nesedia nad 
počítačom, alebo nad tabletmi, 
či TV,“ povedal lekár Marek 
Földesi. 
Pre región, ktorý bol charakte-
ristický pásovou výrobou obuvi 
a prácou postojačky, je výskyt 
daného ochorenia bežný. 

Príčiny CVI sú však variabilné, 
pričom svoju úlohu zohrávajú 
nielen vplyvy zamestnania, ale 
aj dedičnosť. Rizikovými fak-
tormi sú aj nadváha, hormonál-
ne vplyvy u žien (tehotenstvo, 
hormonálna liečba) či fajčenie. 
Kým prevenciou CVI je zdravý 
životný štýl, liečba prebieha 
na viacerých úrovniach. Prvou 
je kompresívna terapia formou 
elastickej bandáže. Jej úlohou 
je urýchliť žilový tok a znížiť 
tlak na žilovú stenu, čím do-
chádza k zmenšeniu opuchov. 
Konzervatívna liečba zahŕňa 

podávanie tzv. venofarmák, 
ktoré podporujú cirkuláciu 
krvi a znižujú zhlukovanie leu-
kocytov. Liečebnou metódou 
je kompresívna sklerotizácia 
varixov, ktorej cieľom je che-
mické postihnutie žilovej steny 
s jej následnou fibrotizáciou, 
čiže zvláknením tkaniva. Túto 
liečbu možno uskutočňovať 
ambulantne a opakovane 
u odborníka. Ak je žilový 
systém dolných končatín vážne 
poškodený, posledným ostáva 
chirurgické riešenie, ktoré 
spočíva v odstránení žíl. (dl)

Dobré vedieť
Ochorenie chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI) znamená 
porušenie mechanizmov žilového návratu, kedy dochádza 
k dlhodobému hromadeniu krvi a zvýšenému krvnému tlaku 
v žilách dolných končatín. CVI spôsobuje dlhodobú poruchu 
návratu žilovej krvi z dolných končatín smerom k srdcu, čo 
vyvoláva typické príznaky ochorenia – pocity ťažkých a unave-
ných nôh, opuchy a bolesti dolných končatín, tŕpnutie a nočné 
kŕče. Toto ochorenie treba odlíšiť od tzv. syndrómu nepokoj-
ných nôh (RLS). Typické sú preň čiastočne podobné príznaky - 
nepríjemné pocity v končatinách ako mravčenie, tŕpnutie, pocit 
napätia a ťažkých nôh, ale najmä pocit nutkania hýbať nohami. 
Prejavuje sa len počas odpočinku či pred spaním. Počas aktivity 
problémy miznú. Toto ochorenie má však neurologický pôvod, 
aj keď môže byť vyvolané sekundárne, napríklad poruchami štít-
nej žľazy, či nedostatkom železa. V oboch prípadoch však treba 
navštíviť dobrého špecialistu.  
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Desatoro na leto
Ako v zdraví a pohode prežiť letné dni s tropickými teplotami? Tvárime sa, že 
všetky dobré rady ovládame, no nikdy nie je na škodu zopakovať si ich.

Dospelý človek by 
mal počas dňa vypiť 
najmenej tri litre 

vody. Nevhodné sú 
však nápoje s obsa-

hom cukru, kofeínu, chinínu či 
alkoholu. Ideálna je obyčaj-
ná voda. Nápoje by sa mali 
prijímať pravidelne v menších 
dávkach. Dôležitá je tiež ich 
teplota - vhodnejšie sú vlažné 
nápoje. Potreba pitia rastie 
nielen v závislosti od vonkajšej 
teploty, ale aj od telesnej aktivi-
ty a zdravotného stavu. 

V letných me-
siacoch má 
byť strava 
„ľahšia“, t.j. 
ľahko strávi-

teľná, s nižšou 
energetickou 

hodnotou, súčasne 
však musí poskytovať dostatok 
výživných látok. Zložením 
má byť vyvážená a pestrá. 
Kupovať by sme mali len také 
množstvo a druhy potravín, 
ktoré sme schopní skonzumo-
vať do vyznačeného dátumu 
spotreby, a pre ktoré máme 
zaistené podmienky skladova-
nia podľa pokynov výrobcu na 
obale. Po nákupe treba potravi-
ny čo najskôr dopraviť domov 
a uschovať v chladničke.

Úrad verejného 
zdravotníctva 

odporúča verej-
nosti kúpať sa 
len v kúpa-

liskách, ktoré 
sú pod stálou 

kontrolou. Úrad 
pravidelne počas letnej kúpacej 
sezóny monitoruje kvalitu vody 
a výsledky zverejňuje na svojej 
internetovej stránke.

Schladiť sa ňou 
môžeme v aute, 
či domácom, 
alebo pracov-
nom prostredí. 

Aby nám klima-
tizácia neškodila, 

musí byť nastavená 
tak, aby rozdiel teplôt medzi 
vonkajším a vnútorným 
prostredím nebol vyšší ako 
5, maximálne 7 stupňov 
Celzia. Náhle zmeny teplôt 
vzduchu predstavujú pre orga-
nizmus stresovú situáciu, vznik 
tzv. teplotného šoku.

Podľa možnosti má 
byť odev svetlých 
farieb a z prírod-
ných materiálov, 
vzdušný a voľného 

strihu. Syntetické 
materiály nie sú 

vhodné, pretože neumožňujú 
odparovanie potu. Chráňte svoj 
zrak kvalitnými slnečnými oku-
liarmi a používajte pokrývku 
hlavy.

Na priame slnenie 
sú vhodné len 
ranné a neskoré 
popoludňajšie 

hodiny. Vo voľnej 
prírode, pri vode, na 

kúpalisku sa treba od 10. do 
16. hodiny zdržiavať na 
tienistom mieste. Osobitne 
sa musia pred slnkom chrániť 
dojčatá a malé deti, starí ľudia, 
osoby trpiace kardiovaskulár-

nym ochorením.

Dôležitý je 
dostatok 
pitnej vody 
a vhodný 

pracovný 
odev. Možná je 

úprava režimu práce a odpočin-
ku dohodou medzi zamestná-
vateľom a zástupcami zamest-
nancov, najmä pri prácach 
s nadmernou fyzickou záťažou 
a pri prácach na vonkajších pra-
coviskách (napr. posun začiatku 
pracovnej zmeny do skorších 
ranných hodín, zaradenie pre-

stávok v práci). 

Prípadná úprava 
režimu práce 
a oddychu najmä 

pri prácach s nad-
mernou fyzickou 

záťažou a pri prácach na vonkaj-
ších pracoviskách - napr. posun 
začiatku pracovnej zmeny, 
dĺžka a zaradenie prestá-
vok a pod. má byť riešená 
dohodou medzi zamestnávateľom 
a zástupcami zamestnancov. 
Zamestnávateľ sa riadi Zákonní-
kom práce alebo ustanoveniami 
v Kolektívnej zmluve.

V domácnosti je 
potrebné zabrániť 

prenikaniu pria-
mych slnečných 
lúčov cez okná 
alebo svetlíky, 

tienením, napr. 
žalúziami alebo 

roletami. Taktiež je potrebné za-
bezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu 
vetraním. Pri používaní ventilá-
torov je potrebné ich umiestniť 
a nasmerovať tak, aby priamo 
neochladzovali povrch tela. 

Starší a chronicky 
chorí ľudia by 
mali na mini-
mum obmedziť 
svoje aktivity 

a z domovov vy-
chádzať, pokiaľ sa 

dá, len ráno alebo večer.

Pitný 
režim

Plameň v Miezgovciach
Pilotný projekt cezhra-
ničnej spolupráce me-
dzi obcou Miezgovce 
z okresu Bánovce nad 
Bebravou a mestom 
Milotice v ČR úspešne 
pokračuje. Na ihrisku 
v Miezgovciach sa 
o tom mohli presved-
čiť účastníci prvého 
ročníka medzinárod-
nej žiackej hasičskej 
súťaže Plameň 2016. 
Organizátorom podu-
jatia - Dobrovoľnému 

hasičskému zboru, 
Obecnému úradu 
a Slovenskému orlu sa 
podarilo v horúci 2. júl 
pripraviť pre 10 druž-
stiev peknú športovú 
akciu. Súťaž prebehla 
v dvoch disciplínach 
bez rozdielu kategórií, 
a to v štafete 8x50 m 
a v dvoch požiarnych 
útokoch. Popri dru-
žobných Miloticiach 
región reprezentovali 
chlapci a dievčatá 

z Bánoviec nad Bebra-
vou, Kšinnej, Uhrovca, 
Miezgoviec a Žitnej 
Radiše. Celkovým víťa-
zom sa napokon stalo 
kombinované družstvo 
družobných Milo-
tíc. Druhé miesto 
patrilo domácim 
dievčatám a rovna-
ko tak tretie miesto 
chlapcom z Miezgo-
viec. Ceny najlepším 
kolektívom odovzdali 
riaditeľ HaZZ v Bá-

novciach nad Bebra-
vou Jaroslav Šlosár, 
starosta Milotíc Jozef 
Levek, riaditeľ prete-
kov Juraj Trgiňa ml. 
a starosta Miezgoviec 
Juraj Trgiňa st.. Bodku 
za peknou akciou 
a letným večerom dali 
organizátori hosťom z  
Milotíc na spoločnom 
večernom posedení 
pri moravskom vínku, 
muzike a opekačke. 
 M.Š.

Júl 
Verte, neverte, aj pred 60 rokmi zavítalo do Partizánskeho leto a s ním aj čas 
dovoleniek. Ako si starí baťovci dobre pamätajú, tá celozávodná v ZDA Partizán-
ske bola každoročne druhé dva júlové týždne. Osirela nielen fabrika s niekoľkými 
tisíckami zamestnancov, ale doslova „vymreté“ bolo aj mesto, z ktorého sa zo 
slobodární vrátili do svojich domovov stovky mladých mužov a mladých žien. 
A o čom písal v tom čase závodný časopis Úderník? Z júlových vydaní sme vy-
brali niekoľko zaujímavostí.

 K fotografii z júnového kon-
certu 120-členného umelecké-
ho súboru ministerstva vnútra 
pridáva Úderník aj kritické 
postrehy o nízkej účasti obyva-
teľov mesta na koncerte.

 Partizánske bolo v júli 1956 
miestom konania 2. kola 
celoštátnej súťaže o najlepšie 
družstvo požiarnikov. Prven-
stvo v rámci okresu získalo 
v kategórii družstiev z povola-
nia družstvo ZDA.

 Opakovane boli v letnom 
období nespokojní s dodávkou 
teplej vody obyvatelia slobo-
dární a vyjadrili nespokojnosť 
aj na stránkach novín.

 Fotografie a pozdravy zo 
zahraničných služobných ciest 
adresovali svojim spolupra-
covníkom Cyprián Bolebruch 
z holandského Amsterda-
mu a K. Pötzl z talianskeho 

Milána. Na pôde podniku zasa 
vedúci pracovníci na čele s ria-
diteľom Jaroslavom Rakom 
privítali veľvyslanca FLRJ 
(Juhoslávie) v ČSR Ivana 
Vejvodu. 

 Kino v Partizánskom malo 
na júlovom programe farebný 
francúzsko-rakúsky film Bel 
Ami podľa románu Guy de 
Maupassanta. Bol mládeži 
neprístupný, rovnako aj ma-
ďarský film Posledný hradný 
pán.

 Počas medzinárodných rá-
dioamatérskych pretekov mali 
rádioamatéri z Partizánskeho 
svoju kótu na Vtáčniku, kam 
im materiálové zásoby zhodili 
letci padákom. Pracovalo sa 
nepretržite 25 hodín a rádio-
amatéri, medzi nimi po prvý 
raz aj dve radistky Malecová 
a Karlubíková, nadviazali 
127 spojení. Z dvojdňového 

pobytu na Vtáčniku zhotovil 
krátky film Michal Mentel.

 Basketbalisti Iskry Parti-
zánske bojovali o postup do 
celoslovenskej oblastnej ligy. 
Nepodaril sa a skončili celkovo 
na 3. mieste, hneď za Košicami 
a Žilinou.

 V preddovolenkovom vydaní 
Úderníka si môžeme prečítať 
aj pozvánku na strávenie do-
volenky na chate Ondrej. Pre 
veľký záujem pribudol k chate 
nad Brodzanmi aj stanový 
tábor pre sto ľudí. O jedlo 
a občerstvenie rekreantov sa 
pričinili pracovníci Spoločen-
ského domu. 

 Stanovalo sa aj na známom 
Ostrove lásky v Partizánskom 
a chlapci a dievčatá počas 
týždňa holdovali člnkovaniu 
na rieke Nitre, čo dokumentuje 
aj fotografia J. Mentela. Na 
prvom turistickom zraze sú-
ťažilo 47 účastníkov v rôznych 
disciplínach, víťazné družstvo 
v zložení Zoller, Ďuračka, Tkáč. 
Z dievčat najmä zásluhou 
výborného plávania zvíťazili 
Krähenbielová a Gejdošová.

 Z početných reportážnych 
textov a fotogra®í zo zájazdov 
pracovných kolektívov ZDA do 
prírody, miest na Slovensku 
i v zahraničí zaujme v Úderní-
ku informácia o osemdňovom 
cykloturistickom zájazde 
do Poľska, ktorý pripravoval 
v tom roku novozaložený 
turistický oddiel pri TJ Iskra 
Partizánske.  (bab)

O čom písal  
v roku 1956?

Člnkovanie na rieke Nitre z Ostrova lásky

Stravovanie

Kvalita 
vody

Klimatizácia

Vhodný 
odev

Slnenie

Horúčavy na 
pracovisku

Domácnosť 
v lete

Pracovný 
čas

Obmedze-
nie aktivít

Dievčatá a chlapci DHZ v Miezgovciach, ktorí obsadili 2. a 3. miesto
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Len kytičku kvetov
Ti na hrob môžeme dať, 
tichú modlitbu odriekať

a s láskou na Teba spomínať.

Dňa 7. júla 2016 uplynuli dva 
smutné roky od chvíle, čo sme 
sa naposledy rozlúčili s naším 
drahým manželom, otcom, synom 
a bratom

Vladimírom BOHUŠOM
z Veľkých Bielic,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
43 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Janka, dcéra Barborka, syn 
Michal, rodičia, brat Peter a Jozef 
s rodinou a ostatná rodina. (160532)

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.

V júli si so smútkom v srdci pripo-
míname nedožité 80. narodeniny 
a 4. výročie úmrtia

Vojtecha KOVÁČA 
z Veľkých Uheriec.

S láskou a úctou naňho spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

Kto ste ho poznali, spomínajte 
s nami. (160534)

Dňa 15. júla 2016 si pripome-
nieme 6. výročie úmrtia nášho 
manžela, otca a starého otca

Jozefa ZVALU  
z Baštína.

S úctou a láskou spomínajú man-
želka a deti s rodinami. (160537)

Dňa 11. júla 2016 uplynie 10 rokov 
od smrti

Stanislava KYJACIHO
z Nedanoviec.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia s rodinami 
a ostatná rodina. (160523)ä

Predám stavebný pozemok 
16x50 m - Veľké Bielice, pri rieke. 
Prístup autom, v blízkosti pozem-
ku inžinierske siete. Informácie na 
tel. č. 0907 271 335. (160476)

Prenajmem 3-izbový zariadený 
byt na Luhoch. Tel. 0907 866 699.
 (160527)

Predám stavebný pozemok 
v  Čereňanoch o  výmere 
1350 m2. Cena za m2 14€. Tel. 
0905 560 050. (160533)

Dám do prenájmu jednoizbový 
byt v  Partizánskom na Moyzeso-
vej ulici č. 51. Inf. p. Vašková, Lo-
monosovova 12, tel. 0908 244 399.
 (160536)

Dám do prenájmu 3-izbový pre-
robený byt v  PE. Tel. 0905 545 
853. (160541)

ANGLIČTINA rôzne úrovne podľa 
požiadavok (začiatočníci, mierne 
pokročilí, pokročilí, Business En-
glish...). Mám vyštudovanú City 
University of Seattle vyučovanú 
v AJ a international IEP certi´cate. 
Cena dohodou. Tel. 0907 432 033.
 (160535)

Ponúkam prevoz tovaru, piesku, 
štrku a  iných stavebných mate-
riálov do 5 t. Tiež ponúkam pre-
pravu malým autom do max. 2 t. 
Tel. 0910 103 609. (160538)

OPUSTILI NÁS
 Jarmila FOLTÁNOVÁ z Čere-

nian, 1.6.2016 vo veku 50 rokov,

 Jozef CIFRA z Partizánskeho, 
1.6.2016 vo veku 63 rokov,

 Gabriela LANCÍKOVÁ z Hor-
ných Štitár, 2.6.2016 vo veku 
85 rokov,

 Jozef PASTVA z Ostratíc, 
4.6.2016 vo veku 72 rokov,

 Pavel FRIČ z Nadlíc, 6.6.2016 
vo veku 66 rokov,

 Eduard SCHOLZ z Parti-
zánskeho, 7.6.2016 vo veku 
62 rokov,

Helena PRAVDOVÁ z Malých 
Krštenian, 8.6.2016 vo veku 
89 rokov,

Milan ŠARAY z Klížskeho 
Hradišťa, 9.6.2016 vo veku 
77 rokov,

Mária MARHEVKOVÁ z Veľ-
kých Krštenian, 10.6.2016 
vo veku 87 rokov,

Irena GÁLIKOVÁ z Parti-
zánskeho, 11.6.2016 vo veku 
72 rokov,

Ivan KOTERBA z Bošian, 
11.6.2016 vo veku 73 rokov,

Vincent ČEREŠNÍK z Parti-
zánskeho, 12.6.2016 vo veku 
92 rokov,

Ing. Jozef JEDINÁK z Veľkých 
Uheriec, 13.6.2016 vo veku 
71 rokov,

Vilma KERTESZOVÁ MRIŽOVÁ 
z Partizánskeho, 13.6.2016 vo 
veku 90 rokov,

Milan KOLLÁR z Radobice, 
13.6.2016 vo veku 62 rokov,

Ondrej HOVORKA z Parti-
zánskeho, 14.6.2016 vo veku 
84 rokov,

Július STAŇO z Malých Uhe-
riec, 15.6.2016 vo veku 73 rokov,

Jakub NEŠŤÁK z Partizánske-
ho, 17.6.2016 vo veku 26 rokov,

Ivan LAUKO z Klátovej Novej 
Vsi, 18.6.2016 vo veku 51 rokov,

Aurélia HUNKOVÁ z Parti-
zánskeho, 20.6.2016 vo veku 
75 rokov,

Karel AMBROŽ z Veľkých Uhe-
riec, 23.6.2016 vo veku 81 rokov,

Emília GOGOVÁ zo Skačian, 
23.6.2016 vo veku 77 rokov,

Anna BURZOVÁ z Livinských 
Opatoviec, 24.6.2016 vo veku 
91 rokov,

Viera MAKRÓCIOVÁ z Kolačna, 
26.6.2016 vo veku 80 rokov,

Elena ŠKARBOVÁ z Oslian, 
27.6.2016 vo veku 84 rokov,

Jozefína HOFFMANOVÁ z Paži-
te, 27.6.2016 vo veku 89 rokov,

Juliana GAHÉROVÁ zo 
Skačian, 29.6.2016 vo veku 
79 rokov,

Michal BOĎA z Partizánskeho, 
30.6.2016 vo veku 82 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

So zármutkom v srdci si dňa 
17. júla 2016 pripomenieme 3. 
výročie, čo od nás navždy odišiel 
vo veku 89 rokov náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Anton LAURO
z Brodzian.

S láskou a úctou spomínajú smú-
tiaca manželka a deti s rodinami.
 (160529)

Dňa 25. júla 2016 uplynú tri roky, 
čo sme sa naposledy rozlúčili 
s našou drahou

Amáliou DUCHYŇOVOU  
rod. Laurovou

z Brodzian.

S láskou spomínajú švagriná, 
neter a synovec s rodinami. (160529)

Pre viac informácií volajte 0910 998 521, 
alebo pošlite mail na dukas@stonline.sk.
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Priestory 
od 20 do 60 m2

Posledná kancelária 26 m2!

DRAŽBA!!!
www.imagination.sk

2-izbový byt - 50,77 m2

Najnižšie podanie: 10 300 €
Predmet dražby:
2- izbový byt - 50,77 m2, Školská 223, Žabokreky nad Nitrou
Miesto konania dražby:
Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, 958 01 Partizánske
Dátum a čas konania dražby: 10. augusta 2016 o 11.00 h
Opakovanie dražby: prvé kolo
Najnižšie podanie: 10 300 eur 
Výška dražobnej zábezpeky: 3 000 €
Účet: SK94 1111 0000 0013 6301 4000 - UniCredit Bank, a.s.
Termíny obhliadok:
27.7. 2016 o 15.00 h (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 560 050)
3.8. 2016 o 15.00 h (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 560 050)

(1
60

53
3)

Hoci si odišiel
a niet Ťa medzi nami,

v našich srdciach zostaneš 
stále s nami...

Dňa 17. júla 2016 uplynie 5 rokov od 
smrti nášho manžela, otca a deda

Jozefa BELEŠA 
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosíme, tichú spomienku.

Smútiaca rodina, manželka a deti 
s rodinami (160503)

(160271)

Kto v srdci žije, nezomiera...
Dňa 15. júla 2016 uplynie 20 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a dedko

Ján KRPELAN
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí na 
neho nezabudli a venujú mu 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, syn a dcéra s rodinami. (160543)

PDP Veľké Uherce prijme do 
pracovného pomeru:

údržbára – elektrikára,
kontakt: PDP Veľké Uherce 

038/748 62 30,
vodiča nákladného auta, 

kontakt 0917 664 889. Termín 
nástupu ihneď.  (160530)

Prijmeme zamestnancov do 
črevárne. Práca na Slovensku 
a v Rakúsku. Zaučíme. Tel. 0905 
804 429. (160520)

CSS Partizánske hľadá zdravot-
nú sestru na zmeny a  staničnú 
sestru na rannú zmenu. Bližšie inf. 
na č. t. 0901 918 627. (160528)

Prijmeme železiara, zvárača. Vo-
lajte 0911 500 514. (160544)

Predám smrekový tatran. obklad 
3 €, zrubový pro´l, hranoly aj 
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908 
234 866. (160202)

Predám od 2,70 € tatranský pro-
´l, zrubový obklad, dlážkovicu. 
Tel. 0948 038 516. (160217)

Darujem za odvoz drevené okná 
z domu, 36 ks. Tel. 0907 749 320.
 (160539)

Ponúkame na prenájom obchod-
né priestory v  centre mesta na 
Námestí SNP/pod Spoločenským 
domom/. Na zriadenie obchodnej 
prevádzky je k  dispozícii priestor 
s  výmerou 135  m2. Cena 184  € 
bez DPH za m2 ročne. V  cene je 
započítané nájomné a  kúrenie. 
K dispozícii od 01.08.2016. Prená-
jom priestoru na obchodnú pre-
vádzku vhodnú do centra mesta 
okrem herne, záložne, lekárne, 
zlatníctva a papiernictva. Kontakt: 
0903 415 094. (160546)
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Predajňa

SELEKTRA 
Partizánske

prijme pracovníkov 
do trvalého pracovného 

pomeru na pozície:

ASISTENT/KA PREDAJA
 

PRACOVNÍK OBCHOD-
NEJ PREVÁDZKY 

(SKLADNÍK) 
 

Tel. 038/749 00 00
Pohovory 

 Pon - Pia o 8.00 h.
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Pribaľte si do dovolenkového kufra 

pre dobrú náladu
Ahoj Dežo, ako sa máš? 
- Ako dvere. 
- ??? 
- Sem-tam si vrznem, sem-tam 
do mňa kopnú, ale zväčša bývam 
zavretý.

- Čo budeš dnes robiť? 
- Nič... 
- Ale to si robil aj včera. 
- Ja viem, ale nemám to ešte 
hotové. 

Ide Arab po púšti a desať metrov 
pred ním ide jeho žena. Príde za 
ním druhý Arab a vraví mu:  

„Čo to robíš? Veď v koráne je 
jasne napísané, že žena má ísť za 
svojím mužom.” 
„To je pravda, ale keď sa písal 
korán, tak vtedy ešte nepoznali 
nášľapné míny.” 

Dvaja dedkovia sa prechádzajú 
po cintoríne: 
„Chcel by som ležať vedľa Anky 
Chochoľovej.” 
„A ja by som chcel ležať pri Milke 
Zuzuľovej.” 
„Ale veď tá má iba štyridsať a ešte 
žije...” 
„Práve preto!” 

Viac krížoviek na www.krizovkarsky-raj.sk

Minule podvečer sme cestou 
z návštevy v neďalekej dedine 
stretli dvojicu Rómov – muža 
a ženu. Vliekli sa po kraji 
cesty, v rukách dve poloprázd-
ne biele vedierka, jedno také 
z trojkilovej kapusty a druhé 
z polkilovej.
Rudolf zabrzdil a ja som vystú-
pila z auta.
„Dobrý deň, máte na predaj 
hríby?“ pýtam sa s nádejou 
v hlase, lebo hríby sme dávno 
nemali. Odkedy behajú diviaky 
aj po značkovaných chodní-
koch, Rudolf do lesa chodí 
menej rád.
Muž a žena sa pozreli na seba.
„No, máme,“ povie jeden 
z nich a žena otrčí väčšie 
vedierko smerom ku mne. „Ale 
len kuriatka.“
„Kuriatka sú dobré, a po čom 
sú?“
Hlúpa otázka, možno mám len 
ponúknuť cenu za všetko, čo 
tam je a hotovo.
„Štyri eurá, pani, iste je to 
kilo, vidíte, celý deň sme s mu-
žom chodili po hore a zbierali, 
až teraz sa vraciame…“
Kilo-nekilo, som ochotná dať 

za ne 4 eurá, veď v obchode 
stojí pár kúskov 2,50, a je to 
tak len na chuť do polievky. 
Ale aj tak sa v poloprázdnom 
vedre ešte trochu prehŕňam, 
pozerám, čo v ňom vôbec je. 
Kuriatka sú dosť obschnuté 
a celé od zeme, s orezávaním si 
títo dvaja námahu nerobili.
„Celý deň, viete, a muž je veľ-
mi chorý, chudák, úplne sme 
vyčerpaní…,“ žena pridáva 
ďalšie informácie, aby ma 
dojala a prinútila ku kúpe.

„Aj dubáky sú tam, pani, 
dva…“ Chvíľu čumíme do ve-
dierka a žena hľadá proklamo-
vané dubáky. Prvý našla hneď 
a po minúte hľadania aj druhý, 
asi 3-centimetrový dubáčik, 
ktorý mal za sebou nanajvýš 
dva dni života. Ale je mi to 
jedno, veď ja chcem kuriatka.
„Dobre, vezmem si ich.“ Oto-
čím sa k Rudolfovi a vypýtam 
si štyri eurá. Rudolf vytiahne 
papierovú päťku, naozaj ne-
máš drobné?, už to vidím, ako 
mi budú títo zberači vydávať.

Žena mi pomôže presypať 
hríby do tašky, je to určite viac 
než kilo. Podám jej päťku do 
ruky.
„Jáj, pani zlatá, ale my nemá-
me vydať, viete, my nemáme 
so sebou peniaze…“
Žene ovisnú plecia, asi dnes 
nezarobí.
Poviem jej, že je to dobre, veď 
čo už, euro hore-dole, také 
je už riziko „podomového” 
predaja. Nasadnem do auta 
a kým si zapínam pás, pár už 
kráča ďalej, pred sebou má 
posledný kilometer. Sotva sa 
pohneme, žena pred nami 
zastane, otočí sa k autu a začne 
mávať nádobou.
Vystúpim, ona mi vtlačí do 
ruky to malé vedierko s pät-
násťdekovým obsahom a po-
vie: „Tak aj tieto si vezmite, 
keď už vám nemáme vydať, 
pani…“
Keď som tento príbeh opisova-
la svojmu známemu, ktorému 
zvyknem rozprávať aj o svojich 
snoch, spýtal sa ma: „A to sa ti 
snívalo?“
Nie, toto sa mi nesnívalo.
 Iwa

Kuriatka

Kto hľadá, nájde... a vyhráva!
Hneď v úvode vám prezradíme, že ide o názov letnej prázdninovej hry, ktorú odštartovala Krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) na hrade Uhrovec. Jej cieľom je motivovať rodiny s deťmi, mladých ľudí k návšteve 
hradov, zámkov a hradných zrúcanín v Trenčianskom kraji.

Na území Trenčianskeho samo-
správneho kraja sa nachádza 
11 prístupných hradov, 
zámkov a hradných zrú-
canín. Málokto sa dnes môže 
pochváliť návštevou každého 
z nich. Na letné prázdninové 
mesiace júl – august 2016 
KOCR Trenčín región pripra-
vila zábavno-poznávaciu hru 
ŠTURIZMUS zameranú na 
rodiny s deťmi a mladých ľudí. 
Projekt v sebe spája turizmus 
a odkaz významnej osobnosti 
Slovenska, vášnivého cestova-
teľa a rodáka z obce Uhrovec 
– Ľudovíta Štúra. V rámci 
súťaže bol na každý z hradov 
umiestnený odkaz, ktorý 
budú podľa GPS súradníc 
a indícií bádatelia hľadať. 
Formou populárnej hry geo-
caching tak mladí ľudia môžu 
spoznávať nielen hrady, ale aj 

prírodné krásy Trenčianskeho 
kraja.
Schránky ukrývajúce odkaz 
s úryvkom citátu Ľudovíta 
Štúra, ktorý bol vybratý z jeho 
cestopisu Cesta po Považí, budú 
môcť súťažiaci hľadať od 1. 
júla do 31. augusta 2016. 
Podmienkou zaradenia do sú-
ťaže je odoslať poskladaný citát 
spolu so „selfie“ z navštívených 
11 hradov Trenčianskeho kraja. 
Najväčšou cenou a lákadlom 
súťaže je zapožičanie elektromo-
bilu na celý víkend.

Prvými pátračmi po skrytom 
poklade na hrade Uhrovec 
boli deti zo ZŠ v Uhrovci. 
Na hľadanie odkazu ich moti-
voval kastelán Uhrovského 
hradu – Pavel Pavlis, ktorý 
mladým bádateľom vyroz-
prával povesť O kozej bašte. 
Po preskúmaní zákutí hradu 
bol prvý odkaz úspešne 
objavený.

Súradnice a indície ku 
skrytým odkazom nájdete 

v tabuľke.

Spomienková akcia 
na Žarnove
Už vyše 15 rokov sa horci vždy počas vianočných sviatkov pobera-
jú na Žarnov, aby trochu rozhýbali svoje prejedené telá. Tentoraz 
sa však výstup na tento skalnatý vrch sopečného pôvodu uskutoč-
nil v netradičnom termíne – uprostred horúceho leta. Začiatkom 
júla si dvadsiatka turistov z Partizánskeho išla na 840-metrový 
vrch pripomenúť prvé výročie tragickej smrti ich kamaráta, dlho-
ročného člena TK Horec a horolezca Damiána Kaletu.
Dňa 1. júla 2015 vystúpil Damián spolu so svojím priateľom 
na tatranský vrchol Vysoká, ktorý patrí k najkrajším štítom 
Tatier. Pri zostupe juhozápadnou stenou došlo k pošmyknutiu 
a tragédia bola na svete. Výbor klubu zabezpečil výrobu pamätnej 
tabule, ktorú dvadsiatka turistov rok po nešťastí vyniesla na Žar-
nov a pripevnila ku skale. Pribudla aj vázička s kvetmi a kahan-
ček. Predseda horcov Peter Horváth predniesol dojímavé slová. 
Vyzdvihol priateľskú a obetavú povahu Damiána Kaletu. Pamätná 
tabuľka sa začína slovami: Miloval som hory a hory si ma vzali. 
Turisti spolu s rodinnými príslušníkmi vybavujú umiestnenie 
podobnej plakety aj na symbolickom cintoríne pri Popradskom 
plese. Ľubo M. Uhrovský hrad 
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Šok! Predseda OblFZ Prievidza Ivan Bartoš odstúpil! A nielen on... 
A to sa zdalo, že uplynulý piatok 8. júla konajúca 
sa riadna konferencia Oblastného futbalového 
zväzu Prievidza v spojení s Aktívom ŠTK OblFZ 
Prievidza bude mať dlhý, no v prvom rade kľud-
ný priebeh. Po  odznení 12. bodu, ktorý v  takej 
podobe najprv ani nefiguroval v programe kon-
ferencie, drvivej väčšine prítomných padla sán-
ka. Ale pekne po poriadku. Rokovacia sála Domu 
kultúry v  Novákoch praskala vo švíkoch obsa-
dená delegátmi s hlasovacím právom, a to ešte 
počas schvaľovania 4. bodu, ktorým bolo meno-
vanie skrutátorov a  overovateľov zápisnice, zo-
pár oneskorencov ešte prišlo. Konferenciu mal 
pôvodne viesť podpredseda prievidzského Ob-
lFZ Jozef Mišák, no keďže sa kvôli náhlej zdra-
votnej indispozícii ospravedlnil, jeho úlohu pre-
vzal predseda najväčšieho oblastného zväzu na 
Slovensku Ivan Bartoš. Ten v úvode upozornil, že 
hoci boli pozvaní aj predstavitelia Slovenského 
futbalového zväzu, nik neprišiel. Vzápätí sa pustil 
do kritiky ročných členských príspevkov schvále-
ných konferenciou SFZ a rovnako aj do ich zatiaľ 
nedoriešeného spôsobu platby, ktoré by mali 
prichádzať na účet najvyššie postaveného fut-
balového zväzu na Slovensku. Hoci členské prí-
spevky, ktorých termín splatnosti je stanovený 
do 30. septembra tohto roku, pripomínajú legál-
ne novodobé výpalníctvo, informáciu o  ich za-
vedení prijali predstavitelia klubov s príznačnou 
slovenskou apatiou. 

Schválené členské príspevky: kluby 20 €, hrá-
či do 18 rokov 3 €, hráči dospelí 6 €, tréneri 
10  €, delegáti stretnutí 10 €, delegáti pozo-
rovatelia 10 €, rozhodcovia 10 €, funkcioná-
ri SFZ 10 €, sprostredkovatelia 10 €, ostatní 
riadni a pridružení členovia 20 €.

Po nasledujúcom jednohlasnom prijatí FK Is-
kra Nováky a TJ Slovan Ješkova Ves za riadnych 
členov OblFZ Prievidza, čím sa len spečatilo ich 
schválenie Výkonným výborom SFZ, prišlo na 
rad schvaľovanie zmien v stanovách OblFZ Prie-
vidza na základe už vykonaných zmien stanov 
SFZ. Z  nich Bartoš vypichol tri podstatné zme-
ny. Tou prvou je spôsob prijímania nových čle-
nov, ktorých podľa nového znenia prijíma VV 
SFZ na základe odporučenia VV OblFZ, čo bol aj 
prípad Iskry Nováky a Ješkovej Vsi. Druhé pod-
statné nóvum je zavedenie nezávislých kontro-
lórov, ktorí budú dozerať na ekonomickú časť 
fungovania futbalových zväzov a budú mať väč-
šie právomoci ako predsedovia revíznych komi-
sií. Ďalšia zmena sa týka volieb, kde novozvolený 
predseda OblFZ sa automaticky stáva kandidá-
tom na člena VV ZsFZ, pokiaľ túto možnosť vy-
užije. Schválenie zmien stanov, ktoré sú najvyš-

ším predpisom OblFZ Prievidza, prebehlo opäť 
jednohlasne. 
A  potom prišiel na rad avizovaný bod číslo 12. 
V  jeho znení predseda Ivan Bartoš navrhol čle-
nom konferencie odvolanie člena VV ZsFZ za 
OblFZ Prievidza, ktorým je Róbert Šuník. Ako 
dôvod uviedol stratu postavenia OblFZ Prie-
vidza v  štruktúrach ZsFZ. A  nasledovalo ďalšie 
prekvapenie, keď Ivan Bartoš informoval prítom-
ných o svojom rezignovaní na funkciu predsedu 
revíznej komisie ZsFZ k 4.7. 2016 a ďalej prehlá-
sil: „Som presvedčený, že v orgáne, ako je Vý-
konný výbor ZsFZ, má byť štatutárny zástup-
ca OblFZ Prievidza, aby niesol zaň zodpoved-
nosť aj na tejto úrovni. Do budúcnosti je to 
navrhnuté aj v  stanovách OblFZ Prievidza. 
Z  tohto dôvodu predkladám na schválenie 
návrh na odvolanie člena Výkonného výboru 
ZsFZ za OblFZ Prievidza s tým, že vo Výkon-
nom výbore ZsFZ by mal náš oblastný futba-
lový zväz zastupovať jeho predseda. V prípa-
de, že pri schvaľovaní tohto návrhu budete 
iného názoru, dňom 8.7. 2016 sa vzdám funk-
cie predsedu OblFZ Prievidza. Pri zdôvodne-
ní môjho návrhu nemám záujem vracať sa do 
minulosti, ale chcem, aby sa náš zväz vrátil na 
takú pozíciu, aká mu v ZsFZ patrí.“ Ťažko po-
vedať, či si všetci prítomní uvedomili, čo si práve 
vypočuli. Ešte pred odsúhlaseným tajným odvo-
lávaním Róbert Šuník využil predsedom ponúk-
nuté právo verejnej obhajoby a pádnymi argu-
mentmi sa snažil vysvetľovať. Diskusia medzi 

oboma hlavnými aktérmi však nabrala charak-
ter obojstranného prania špinavého prádla, keď-
že priniesla aj informácie, ktoré nemali vyplávať 
na povrch. Napríklad lobing za ihrisko s umelým 
trávnikom, ktoré sa vybudovalo v  Bánovciach 
nad Bebravou, pričom Šuník prvotne upred-
nostňoval Handlovú, aj keď požiadavku neskôr 
stiahol. Za všetkým je však údajne stále neutí-
chajúci osobný spor z nedávneho tvrdého boja 
o  stoličku predsedu ZsFZ, v  ktorom Šuník bol 
jedným z  trojice kandidujúcich, pričom Bartoš 
stál na druhej strane barikády po boku ďalšie-
ho z trojice nominantov Jána Panáka a neskôr aj 
zvoleného Pavla Šipoša. Na základe vypočutého 
môže byť za všetkým aj súčasná snaha o presku-
penie síl vo Výkonnom výbore v ZsFZ, do ktoré-
ho však obyčajný futbalový funkcionár denno-
denne sa lopotiaci medzi mlynskými kameňmi 
za to, aby jeho klub fungoval, bohužiaľ nevidí. 
Nech už je za tým čokoľvek, nešťastné odvolá-
vanie spôsobilo šok! Zo všetkých 92 právoplat-
ných hlasov, ktorými disponuje OblFZ Prievidza, 
bola k odvolaniu potrebná nadpolovičná väčši-
na, teda 47. Za odvolanie Róberta Šuníka však 
hlasovalo 45 delegátov, proti bolo 17 a tri hlaso-
vacie lístky boli neplatné. Dva hlasy tak rozhod-
li, že Šuník naďalej zostáva vo Výkonnom výbore 
ZsFZ, pričom niekoľko delegátov nevyužilo prá-
vo hlasovania. Vzápätí Ivan Bartoš do bodky na-
plnil vopred ohlasovaný krok a abdikoval aj na 
post predsedu OblFZ Prievidza. Ako dôvod uvie-
dol nedôveru voči svojej osobe, ktorú mu pred-

stavitelia klubov vyslovili počas tajného hlasova-
nia. V  diskusii Šuník vyzval Bartoša, aby stiahol 
svoju rezignáciu, no ten svoje rozhodnutie ne-
zmenil a vzápätí s úsmevom a so vztýčenou hla-
vou opustil rokovaciu sálu. A pritom doteraz nič 
nenasvedčovalo tomu, že prvý muž OblFZ Prie-
vidza, a  treba dodať, že po zásluhe, by nemal 
mať pevnú a neohroziteľnú pozíciu. To však ne-
bolo všetko, nasledoval ho Slavomír Cifrík, kto-
rý sa vzdal členstva vo Výkonnom výbore OblFZ 
Prievidza. A do tretice  na post predsedu discipli-
nárnej komisie rezignoval Jaroslav Novotka. A ti-
cho v  sále nováckeho kulturáku sa dalo krájať. 
Nechápavé krútenia hlavou s  vyslovenou otáz-
kou „Prečo?“ nad sledom udalostí vystriedali po-
kriky niektorých delegátov, kým iní sa zodvihli 
a  sálu opustili tiež. Následky vyústenia konfe-
rencie OblFZ Prievidza sú momentálne nedefi-
novateľné. Navyše slogan „Spojme sa pre futbal“ 
dostal poriadnu facku! V OblFZ Prievidza môže 
ešte nastať patová situácia. Vznikne vtedy, ak by 
rezignovali aj ďalší členovia Výkonného výbo-
ru OblFZ Prievidza a ten sa stane neuznášania-
schopným. Vtedy musí byť zvolaná mimoriad-
na konferencia OblFZ Prievidza. Po odstúpení 
Bartoša s Cifríkom klesol počet členov VV OblFZ 
Prievidza z pôvodných deviatich na sedem. Ale 
nepredbiehajme. Každopádne, v stanovách sa aj 
uvádza, že ak zanikne výkon funkcie predsedu, 
do času, kým konferencia nezvolí nového pred-
sedu, právomoci predsedu dočasne vykonáva 
podpredseda poverený výkonným výborom. Ak 
žiadny podpredseda nie je zvolený, alebo nemô-
že vykonávať svoju funkciu, právomoc predsedu 
prechádza na výkonný výbor, ktorý rozhodne 
o tom, kto bude vykonávať oprávnenia predse-
du. Najbližšia volebná konferencia OblFZ Prie-
vidza je na programe až v decembri budúceho 
roku. Dámy a páni, začína nový boj o post pred-
sedu OblFZ Prievidza. Aj keď v tejto chvíli úplne 
zbytočný...     

Ocenení jubilanti
Na konferencii OblFZ Prievidza sa tradične pri 
príležitosti životného jubilea oceňovali pamät-
nou plaketou aj bývalí, ale i súčasní futbaloví či-
novníci. Pri príležitosti 80. rokov: Vladimír Bar-
toň za FK Podlužany, Adolf Medo (OŠK Veľký 
Klíž), 70 rokov: Augustín Vavro (TJ Baník Halá-
čovce-Otrhánky), Pavol Toma (OŠK Veľký Klíž), 
Dušan Čavoj (OŠK Veľký Klíž), Peter Bihary 
(OFK Klátova Nová Ves), 60 rokov: Pavel Pod-
hájsky (TJ Slovan Podhradie), Peter Mikuš (TJ 
Partizán Miezgovce), Rudolf Maják (TJ Baník 
Haláčovce-Otrhánky), Vladimír Jakubis (OFK 
Baník Lehota p/Vt.) a Jozef Jaško (VPS Hradec).
 mp

Padali rekordy
Keď sa v  poslednú júnovú sobotu počasie roz-
hodlo ukázať svoju silu a slnko rozpálilo deň, pa-
dali nielen teplotné rekordy. Jedenásty ročník 
športovej olympiády dôchodcov sa nedal v  ni-
čom zahanbiť.
Napriek páľave sa v športovom areáli ZŠ Rudolfa 
Jašíka odohrávala tradičná akcia, ktorá je v Par-
tizánskom akýmsi zavŕšením Týždňa zdravia. 
Tento rok sa olympiády zúčastnilo 221 pre-
tekárov zo šestnástich organizácií JDS okre-
su Partizánske, Prievidze a  Valašského Me-
ziříčí. Neprekonal sa síce rekord počtu zúčastne-
ných z minulého roku, kedy prišlo až 240 senio-
rov, ale účasť to bola aj tak výborná. Na jednot-
ku bola tiež samotná organizácia, ktorú má v ru-
kách Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v Par-

tizánskom. „Báli sme sa tých veľkých teplôt, 
ale našťastie je trošku pod mrakom, takže sa 
to všetko zvláda,“ povedal nám na margo po-
časia rozhodca Rudolf Ivanovič. Súťažilo sa v ka-
tegórii muži a ženy, pričom každá mala po sedem 
disciplín. Po prvýkrát sa súťažilo v petangu a na-
miesto vrhu guľou bola u mužov zaradená nová 
disciplína hod medicinbalom, čiže plnou loptou. 
Medzi tie najatraktívnejšie súťaže patril aj tento 
rok hod granátom na cieľ, či kop futbalovou lop-
tou na minibránku. U žien sa popularite teší kla-
sická až detská disciplína hod handrovou loptič-
kou do plechoviek, v ktorej súťažilo až 60 prete-
károk. Ako redakcii uviedol Ivanovič: „Aj výkony 
boli na vek a  veľkú účasť naozaj úctyhodné. 
Veď napríklad hod spomínanou plnou lop-
tou bol cez 10 metrov, vynikajúca bola štafe-
ta 3x jedna tretina kola, ktorá sa zabehla za 
53,6 sekundy. Takže naozaj dnešní dôchodco-
via sa veľmi snažia a sú športuchtiví.“ 

Dôkazom týchto slov je určite aj výsledok účasti 
seniorov z Partizánskeho na IX. ročníku krajských 
športových hier JDS Trenčianskeho kraja v Novej 
Dubnici. Akcia pod taktovkou predsedníčky Kraj-
skej organizácie JDS Trenčín Anny Prokešovej 
sa aj v tomto roku tešila veľkej účasti. Do súťaží 
sa zapojilo 241 jednotlivcov. Medzi nimi bolo aj 
19 pretekárov z okresu Partizánske. Svoje sily si 
zmerali v  9 súťažných disciplínach rozdelených 
pre ženy a mužov do dvoch vekových kategórií. 
V úvode si seniori zmerali svoje sily v hode graná-
tom a loptou na basketbalový kôš, či v útoku na 
futbalovú bránku. Popoludnie patrilo súťažiam 
napríklad v stolnom tenise a v rýchlostnom behu 
na rôzne dlhé trate. „Naši“ seniori sa ani tu ne-
nechali zahanbiť. Ako v skutočnosti uspeli, nám 
prezradila predsedníčka JDS v  Partizánskom 
Anna Martineková. „Bola som šokovaná! Vola-
li mi najskôr, že získali 26 medailí. Nechcela 

som veriť. No a nakoniec ich priniesli až 29! Vie-
te, keď som ich ráno vyprevádzala s takou ma-
lou dušičkou, tak som im hovorila, že nevadí, aj 
keby žiadnu medailu nedoniesli, nič sa nede-
je, len aby prišli zdraví. A nakoniec takéto pre-
kvapenie. Je pravda, že sa hry konali po našej 
olympiáde, takže dôchodcovia boli vytrénovaní 
a mali to ešte v nohách. Je to však veľký úspech.“
 

VÝSLEDKY OKRESNEJ 
OLYMPIÁDY DÔCHODCOV

MUŽI
Stolný tenis: 1. P. Vácval (Partizánske), 2. L. Be-
ňačka (Veľké Uherce), 3. J. Bezák (Bošany), Streľ-
ba zo vzduchovky v ľahu: 1. M. Bednárik (Valaš-
ské Meziříčí), 2. J. Dian (Veľké Kršteňany), 3. V. 

Pitel (Dolné Vestenice), Hod granátom na cieľ: 
1. M. Reisel (Dolné Vestenice), 2. F. Szabo (Chy-
norany), 3. P. Vácval (Partizánske), Petang jed-
notlivci: 1. F. Ďatelinka (Partizánske), 2. M. Konc 
(Partizánske), 3. J. Rímsky (Partizánske), Kop fut-
balovou loptou na bránku: 1. F. Bezák (Chynora-
ny), 2. J. Poboda (Ostratice), 3. A. Kližan (Hradiš-
te), Hod na basketbalový kôš: 1. M. Šakový (Par-
tizánske), 2. J. Furek (Chynorany), 3. P. Bezák 
(Žabokreky), Hod obuvníckym kopytom: 1. J. 
Koleda (Hradište), 2. A. Kákoš (Žabokreky), 3. P. 
Fodora (Hradište), Hod plnou loptou: 1. J. Sol-
čiansky (Partizánske), 2. R. Ivanovič (Partizán-
ske), 3. M. Šakový (Partizánske)

ŽENY
Stolný tenis: 1. I. Popluhárová (Partizánske), 
2. A. Gubková  (Veľké Uherce), 3. J. Šramko-
vá (Partizánske), Streľba zo vzduchovky v  ľahu: 
1. M. Tyirjaková (Partizánske), 2. M. Davidová 
(Chynorany), 3. E. Vlasáková (Partizánske), Hod 
granátom na cieľ: 1. M. Mokrá (Veľký Klíž), 2. J. 
Kňazeová (Chynorany), 3. M. Janáková (Veľký 
Klíž), Petang jednotlivci: 1. D. Struhárová (Ska-
čany), 2. A. Ďatelinková (Partizánske), 3. J. Le-
vická (Skačany), Kop futbalovou loptou na brán-
ku: 1. Ľ. Illová (Dolné Vestenice), 2. B. Miklašo-
vá (Hradište), 3. G. Krchová (Partizánske), Hod 
handrovou loptou do plechoviek: 1. M. Ďurišo-
vá (Skačany), 2. B. Miklašová (Hradište), 3. B. 
Sedláková (Nováky), Hod na basketbalový kôš: 
1. G. Rusová (Nováky), 2. I. Bujnová (Veľký Klíž), 
3. M. Hlaváčeková (Veľký Klíž), Hod obuvníc-
kym kopytom: 1. M. Kližanová (Hradište), 2. G. 
Naďová (Chynorany), 3. B. Dúcka (Dolné Veste-
nice), Štafeta 3x1/3 kola zmiešané družstvo: 1. 
G. Naďová, F. Bezák, F. Bebjak (Chynorany), 2. 
A. Šuleková, O. Šulek, V. Talajka (Bošany), 3. J. 
Solčiansky, E. Badinská, V. Zábojník (Partizán-
ske) Text a foto (dl)

Bánovská bežecká liga načala druhú polovicu
Desaťdielny seriál 5. ročníka Bánovskej bežeckej ligy, organizo-
vaný OZ Športovo herný a  outdoorový klub v  Bánovciach nad 
Bebravou, Bánovskí behúni a projekt Radosť z pohybu, pokračoval 
šiestymi pretekmi, ktoré otvorili jeho druhú polovicu. Po tretí raz 
v aktuálnom ročníku sa vytrvalci zišli pri rybárskej bašte pri vod-
nej nádrži v Prusoch. Aj napriek hroziacemu rannému dažďu sa na 
štart šiesteho kola postavilo tridsaťdva bežcov. V hlavnej súťažnej 
kategórii si účastníci zmerali sily na 10 km dlhej trati vedúcej po 
brehu vodnej nádrže do obce Dubnička a späť. Pre hobby kategó-
riu organizátori pripravili menej náročnú lesnú 4 km dlhú trať. Za-
súťažili si aj štyri deti Alžbeta Bátorová, Alžbeta Janovičová, Benja-
mín Benca a Ema Cabuková, ktoré si vyskúšali šprint po hrádzi prie-
hrady. Absolútnym víťazom hlavných pretekov sa v čase 40:47,45 
min opäť stal Tomáš Podpera z Trenčína, ktorý si v aktuálnom roč-
níku BBL drží štatút nezdolaného pretekára. Z domácich zástup-

cov bol prvý v cieli Adam Lisý, ktorý dosiahol čas 42:48,36 minú-
ty. Najrýchlejšou ženou bola s časom 54:19,89 min Mária Selešo-
vá z klubu Bánovských behúňov. Najmladším účastníkom v hlav-
nej súťažnej kategórii bol jedenásťročný Sofián Repa z Bánoviec 
nad Bebravou, naopak najstarším vytrvalcom v  štartovom poli 
bol šesťdesiatdeväťročný Ján Michalík z Topoľčian. V poradí sied-
me kolo BBL je na programe 31. júla so štartom o 10. h v obci Ľutov.
 

PORADIE V 6. KOLE BBL (10 km)
 ŽIACI: 1. Sofián Repa (Bánovce n/B.) 1:22:04,54 h.
 A-MUŽI 18-32 rokov: 1. Adam Lisý (Prusy) 42:48,36 min, 2. L. 
Pavlíček (Prievidza) 45:42,95, 3. Kristián Podlucký (VIA LS Bánov-
ce n/B.) 48:22,78.
 B-MUŽI 33-42 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín) 40:47,45 min, 2. M. 
Makiš (Trenčín) 44:27,53, 3. Pavol Struhár (Bánovskí behúni Bá-

novce n/B.) 47:54,74, 4. Peter Netopil 50:00,17, 5. Ľuboš Vido 
50:41,10, 6. Stanislav Mikloš (všetci Bánovce n/B.) 52:35,57, 7. Ľu-
boš Repa (Radosť z pohybu Bánovce n/B.) 55:33,40.
 C-MUŽI 43-52 rokov: 1. Pavol Kyselica (Bánovce n/B.) 43:55,56 
min, 2. Miroslav Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 45:51,24, 3. Jaro-
slav Ďurech (Dolné Ozorovce) 50:25,76.
 D-MUŽI 53-62 rokov: 1. Dušan Ďuračka (Sokol Šišov) 48:28,64 
min, 2. J. Michalík (Topoľčany) 53:00,91, 3. Ľubomír Magdolen 
(Chynorany) 54:58,59, 4. Marián Adamkovič (Bánovskí behúni 
Bánovce n/B.) 55:13,02.
 A-ŽENY 18-42 rokov: 1. Mária Selešová (Bánovskí behúni Bá-
novce n/B.) 54:19,89 min, 2. Naďa Kyselicová (Bánovce n/B.) 
55:56,99, 3. B. Kiššová (Trenčín) 1:02:33,56 h, 4. Jana Janovičová 
1:04:56,58, 5. Michaela Obstová (obe Radosť z pohybu Bánovce 
n/B.) 1:04:57,31. mp, ok

Šimon Rus si vyjazdil pódiové umiestnenie 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V DOWNHILL 2016

Na trati Rocky Face DH v Jasnej si zmerali sily naj-
lepší downhilloví jazdci  nielen zo Slovenska. Ten-
to ročník podujatia bol výnimočný najmä tým, že 
okrem majstrovstiev Slovenska v kategóriách mas-
ters, juniori a  muži elite a  3. kola zo šesťdielneho 
seriálu Slovenského pohára sa v  Nízkych Tatrách 
konal aj Maďarský pohár. Zároveň sa zjazd v Jasnej 
stal jedinými pretekmi na Slovensku vôbec, na kto-
rom sa všetky nazbierané body počítali aj do UCI 
C2 kvalifikácie. Pretekári túto príležitosť nepremeš-
kali a na štart v siedmich kategóriách sa postavilo 
196 jazdcov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, 
Ruska a  Anglicka. Na náročnej 1850 m dlhej tra-
ti s  prevýšením 463 m predvádzali jazdci skutoč-
ne profesionálne bikerské výkony. Rocky Face DH 
patrí medzi najlepšie downhillové trate na Sloven-
sku. Svojim prevýšením a  obtiažnosťou vyžaduje 
od jazdca nielen vysokú technickú zručnosť, ale 
aj rýchle reakcie a obratnosť. V najrýchlejšom čase 
2:43,43 min ju pokoril víťaz kategórie mužskej elity 
Jozef Ondič (Kellys Factory Team). Nový slovenský 
šampión pokoril minuloročný rekord maďarského 

pretekára Attilu Lisziho. V mužskej elite Slovenského pohára štartoval Ľubomír Cifrík z DH-Positive 
Partizánske, ktorý v kvalifikácii obsadil 33. miesto s časom 3:23,05 min. Vo finále síce mierne spomalil 
na 3:24,99 min, no o jednu priečku si zlepšil pozíciu a v zredukovanom poradí slovenského šampionátu 
obsadil pätnáste miesto. Z reprezentantov DH-Positive Partizánske si tradične najlepšie viedol Šimon 
Rus, ktorý sa vrátil do súťažného kolotoča po zranení kolena na svetovom pohári v rakúskom Leogan-
gu. V kategórii juniorov si v kvalifikácii vyjazdil druhé miesto s časom 2:58,24 min, keď sa pred neho 
dostal len Adam Rojček (2:48,06 min) z Banshee bikes. Vo finále Rojček zrýchlil na 2:46,48 min a tretím 
prvenstvom potvrdil pozíciu lídra v Slovenskom pohári a zároveň sa stal majstrom Slovenska. Rýchlej-
šiu jazdu predviedol vo finále aj Šimon Rus, avšak jeho čas 2:55,34 min stačil na bronzovú medailu v po-
hári i v republikovom šampionáte. Striebro bral s časom 2:48,73 min Filip Zeman s CTM Racing Team. 
Po kvalifikácii figuroval na deviatom mieste s časom 3:14,71 min Bánovčan Benjamín Filip (Kellys Fac-
tory Team). Vo finálovej jazde však šliapol do pedálov a s časom 3:06,58 min poskočil na konečnú šies-
tu priečku v oboch slovenských podujatiach. Dvadsiatu štvrtú pozíciu v kvalifikácii si s časom 3:57,09 
min si vyjazdil Partizánčan Matúš Radosa, ktorý si vo finále polepšil na 3:48,55 min a posunul sa na 
21. miesto a v poradí majstrovstiev Slovenska skončil devätnásty. Oproti 28. miestu (3:59,91 min) po 
kvalifikačných jazdách si polepšil aj Erik Kalinay z DH-Positive Partizánske. Vo finále dosiahol rýchlejší  čas 
3:51,90 min znamenajúci v Slovenskom pohári 24. miesto a v slovenskom šampionáte 22. priečku. mp

Vylosovanie majstrovských súťaží OblFZ Prievidza 
Po riadnej konferencii OblFZ Prievidza nasledoval aktív ŠTK, na ktorom 
bolo prítomných už len zopár najvytrvalejších klubových funkcionárov. 
Tí si z úst predsedu komisie mládeže a školského futbalu Jána Martinu 
a predsedu ŠTK Mariána Mikulu v komornej atmosfére vypočuli zák-
ladné informácie (pridelenie losovacích čísel, hracie termíny, schválené 
zmeny termínov hracích časov) ohľadom vylosovania majstrovských 
súťaží nového ročníka 2016/2017. Kolotoč súťaží dospelých a  doras-
tu v Majstrovstve oblasti, v prvých triedach a v II. triede MO Bánovce 
n/B. sa rozkrúti 6. augusta, 20.  augusta je na programe úvodné kolo 
v druhých triedach mužov MO Prievidza a MO Partizánske a taktiež v I. 
triede dorastu MO Partizánske a Bánovce n/B. a 27. augusta vstúpia do 
súťažného ročníka aj žiaci a prípravkári. Komisia mládeže navrhla v ka-
tegórii mix prípravky zmenu hracieho modelu, keď pôvodný turnajový 
by mal nahradiť klasický a zápasy by sa mali hrať v hracom čase 2 x 25 
minút na šírku hracej plochy.
Zloženie súťaže dospelých Majstrovstiev oblasti Prievidza ovplyvnil 
fakt, že ani jedno družstvo neprejavilo záujem o postup do V. ligy Sever, 
z ktorej sa navyše porúčala pre nedostatok financií Malá Čausa. Preto 
sa k vypadávajúcim z najvyššej oblastnej súťaže Dolné Naštice a Veľký 
Klíž pridali aj celky, ktoré by sa inak pôvodne zachránili – štrnáste Opa-
tovce nad Nitrou a trináste Chynorany. Tie zas spôsobili zostup Brezo-
lúp z I. triedy MO Partizánske a Bánovce n/B., ktoré v uplynulej sezóne 
skončili jedenáste. V II. triede dospelých MO Partizánske už nefiguruje 
jej dlhoročný účastník OFK Malé Kršteňany, ktorý sa neprihlásil kvôli 
nedostatku hráčov, pritom klub si v tomto roku pripomína 65. výročie 
svojho založenia, pribudli však vypadávajúce Nadlice. Druhá trieda MO 
Bánovce nad Bebravou dospelých sa bude hrať zas bez rezervy OFK 
Dežerice, avšak s vypadávajúcimi Zlatníkmi a do futbalového kolotoča 
opäť vstúpia Rybany, ktoré sa v uplynulom ročníku odhlásili z I. triedy.

MUŽI       
VI. LIGA – MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA

 1. KOLO (6.-7.8.): 1 Dežerice – 16 Malá Hradná, 2 Dolné Vesteni-
ce – 15 Prievidza & Handlová B, 3 Skačany – 14 Nitrianske Rudno, 
4 Kamenec pod Vtáčnikom – 13 Malá Čausa, 5 Nitrianske Sučany 
– 12 Veľké Bielice, 6 Nitrianske Pravno – 11 Diviacka Nová Ves, 7 
Kolačno – 10 Sebedražie, 8 Lehota pod Vtáčnikom – 9 Rudnian-
ska Lehota.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Dežerice – sobota ÚHČ, 
Kolačno – sobota ÚHČ, Dolné Vestenice – sobota ÚHČ, Nitrian-

ske Pravno – sobota ÚHČ, Veľké Bielice – nedeľa o 11. h, Prie-
vidza & Handlová B – sobota ÚHČ na ihrisku v  Handlovej, Nit-
rianske Sučany – v sobotu 6.8. v ÚHČ, Kamenec p/Vt. – v sobo-
tu 6.8. v ÚHČ.

VII. LIGA – I. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. a PARTIZÁNSKE
 1. KOLO (6.-7.8.): 1 Miezgovce – 14 Pravotice, 2 Podlužany – 13 
Nedanovce, 3 Biskupice – 12 Žabokreky nad Nitrou, 4 Dolné Našti-
ce – 11 Pečeňany, 5 Ostratice – 10 Dvorec, 6 Veľký Klíž – 9 Chynora-
ny, 7 Slatina nad Bebravou – 8 Krásna Ves.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Pravotice – sobota ÚHČ, 
Nedanovce – sobota ÚHČ, Slatina n/B. – sobota ÚHČ, Biskupice 
– nedeľa o 11. h, Veľký Klíž – sobota 3.9. v ÚHČ.

VIII. LIGA – II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE
 1. KOLO (20.-21.8.): 1 Radobica – 12 Veľké Kršteňany, 2 Malé 
Uherce – 11 Nadlice, 3 Livinské Opatovce – 10 Hradište, 4 Kláto-
va Nová Ves – 9 Krásno, 5 Malé Bielice – 8 Návojovce, 6 Partizánske 
B-Brodzany – 7 Pažiť. 

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Malé Uherce – sobota 
ÚHČ, Pažiť – sobota ÚHČ, Malé Bielice – sobota ÚHČ, Návojov-
ce – nedeľa o 11. h, Partizánske B-Brodzany – na ihrisku v Bro-
dzanoch.

VIII. LIGA – II. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. 
 1. KOLO (6.-7.8.): 1 Rybany – 14 Zlatníky, 2 Brezolupy – 13 voľno, 
3 Nedašovce – 12 Veľké Hoste, 4 Šišov – 11 Žitná-Radiša, 5 Ruskov-
ce – 10 Haláčovce-Otrhánky, 6 Kšinná – 9 Prusy, 7 Horné Naštice 
– 8 Veľké Držkovce.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Nedašovce – sobota ÚHČ, 
Rybany – sobota ÚHČ, Haláčovce-Otrhánky – sobota ÚHČ, Žit-
ná-Radiša – sobota ÚHČ, Zlatníky – nedeľa o 11. h, Ruskovce – 
nedeľa o 11. h, Horné Naštice – nedeľa o 11. h.  

DORAST
VI. LIGA – MO PRIEVIDZA

 1. KOLO (6.-7.8.): 1 Pravenec – 14 Prievidza & Handlová B, 2 Če-
reňany – 13 Žabokreky nad Nitrou, 3 Skačany – 12 Šimonovany, 4 
Dolné Naštice – 11 Veľké Bielice, 5 Chrenovec-Brusno – 10 Uhro-
vec, 6 Nitrianske Pravno – 9 Sebedražie, 7 Veľké Uherce – 8 Leho-
ta pod Vtáčnikom.

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Veľké Bielice – sobota 
o 14. h, Žabokreky n/N. – sobota o 15. h, Nitrianske Pravno – 
sobota ÚHČ, Lehota p/Vt. – sobota ÚHČ, Dolné Naštice – sobota 
ÚHČ mužov, Veľké Uherce – sobota ÚHČ mužov (1. a 5. kolo sobo-
ta ÚHČ dorastu na ihrisku v Oslanoch, 3. kolo sobota ÚHČ dorastu 
na ihrisku v Oslanoch), Chrenovec-Brusno – sobota ÚHČ mužov, 
Šimonovany – nedeľa o 15. h, Prievidza & Handlová B – sobota 
ÚHČ na ihrisku v Handlovej.

VII. LIGA – I. TRIEDA MO Bn/B a PE
 1. KOLO (20.-21.8.): 1 Podlužany – 6 Rybany, 2 Biskupice – 5 Ha-
láčovce-Otrhánky, 3 Krásna Ves – 4 voľno. 

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Podlužany – sobota ÚHČ 
mužov, Biskupice – sobota o 14. h, Haláčovce-Otrhánky – nedeľa 
o 11. h, Rybany – nedeľa 30 minút pred ÚHČ dorastu.

ŽIACI
III. TRIEDA MO PE

 1. KOLO (27.-28.8.): 1 Veľké Bielice – 10 voľno, 2 Partizánske 
B-Brodzany – 9 Bošany, 3 Žabokreky nad Nitrou – 8 Klátova Nová 
Ves, 4 Veľké Uherce – 7 Skačany, 5 Chynorany – 6 Horná Ves. 

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Klátova N. Ves – sobota 
o 10.30 h, Partizánske B-Brodzany – sobota o 10.30 h na ihrisku 
v Brodzanoch, Žabokreky n/N. – nedeľa o 11.30 h. 

III. TRIEDA MO BN
 1. KOLO (27.-28.8.): 1 Prusy – 12 Uhrovec, 2 Pečeňany – 11 voľno, 
3 Rybany – 10 Krásna Ves, 4 Ostratice – 9 Brezolupy, 5 Podlužany – 
8 Biskupice, 6 Miezgovce – 7 Zlatníky. 

 SCHVÁLENÉ ZMENY TERMÍNOV MFS: Prusy – nedeľa ÚHČ doras-
tu, Ostratice – nedeľa o 11. h, Podlužany – nedeľa 2 h pred ÚHČ 
mužov, Miezgovce – nedeľa 2 h a 30 min pred ÚHČ mužov, Zlat-
níky – nedeľa o 14. h, Biskupice – nedeľa o 14. h, Krásna Ves – 
27.8. u súpera. 

MIX PRÍPRAVKA
 A-SKUPNA (27.-28.8.) – účastníci: Oslany, Kolačno, Veľké Uherce, 
Nedanovce, Šimonovany a Veľký Klíž.

 E-SKUPINA (27.-28.8.) – účastníci: Dežerice, Rybany, Pravotice, 
Malá Hradná a Slatina nad Bebravou. mp

Keďže Partizánske žije tradíciou obuvníctva, disciplína hod obuvníckym kopytom je stá-
le v obľube

Ivan Bartoš Robert Šunik
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16.7. od 9. h: 1. ročník futbalového turnaja žien ŽFK Bánovce cup v Miezgovciach. Okrem domá-
ceho ŽFK Bánovce nad Bebravou štartujú aj juniorky Slovana Bratislava, Myjava, Trnava, Trenčian-
ske Teplice. 

17.7. od 13. h: 25. ročník futbalového turnaja O putovný pohár starostu Veľkého Klíža na ihrisku 
Hôrka vo Veľkom Klíži. Účastníci: OŠK – FO Veľký Klíž, Slovan Brodzany, OFK Krásno a OFK Skýcov.

17.7. od 13.30 h: 69. ročník futbalového turnaja mužov O pohár SNP vo Veľkých Uherciach. Účast-
níci: TJ Nový Život Veľké Uherce, FK Tempo Partizánske, FK Skačany a TJ Družstevník Kolačno.

KAM ZA ŠPORTOM

Futbalový turnaj mládeže do 16 rokov
Po dvojročnej pauze sa o oslovo opäť hlási prázdninový turnaj v malom futbale mládeže do 16 ro-
kov. VMČ Šípok v Partizánskom organizuje už jeho dvanáste pokračovanie. Turnaj sa koná v piatok 
22. júla na ihrisku s umelým trávnikom v areáli ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom. Prezentácia 
družstiev sa uskutoční o 8. h, začiatok turnaja je naplánovaný na 8.30 h. Účastníci turnaja sú povinní 
priniesť si kartičku poistenca (stačí aj kópia). Bližšie informácie získate u hlavného organizátora tur-
naja Martina Savaru na mob. č.: 0905 494 922. mp

Biskupická jedenástka
Na futbalovom štadióne TJ Sokol Biskupicke sa v sobotu 23. júla uskutoční 16. ročník súťaže v kopoch 
zo značky pokutového kopu – Biskupická jedenástka. Atraktívne jedenástkové podujatie ponúka opäť 
tri súťažné kategórie. Víťaz najmladšej – detí do 12 rokov – sa domov odvezie na horskom bicykli. 
Prvenstvo v spoločnej kategórií detí do 15 rokov a žien bude ocenené tabletom a najlepší exekútor 
jedenástiek v hlavnej mužskej kategórii si prilepší o finančnú hotovosť 400 €. Registrácia súťažiacich 
bude prebiehať od 12. h, samotná súťaž odštartuje o 14. h.. mp

V sobotu sa o slovo hlási  
ProDress cup!

V sobotu 16. júla sa uskutoční druhé pokračovanie letnej edície turnaja v malom futba-
le hráčov nad 16 rokov ProDress cup. Po nultom ročníku hranom na ihrisku s umelým 
trávnikom na sídlisku Šípok v Partizánskom sa ten prvý presťahoval na štadión ŠK Malé 
Uherce, na ktorom sa bude turnaj hrať aj tentoraz. Na prírodnej trávnatej ploche sa budú 
stretnutia hrať paralelne na dvoch vytvorených ihriskách zodpovedajúcim parametrom 
malého futbalu. Na podujatí, ktoré sa opäť bude konať pod záštitou primátora Partizán-
skeho Jozefa Božika, sa predstaví šestnásť kolektívov z Bratislavy, Pohorelej, Hurbanova, 
Dolných Vesteníc, Diviackej Novej Vsi, Malých Uheriec, Partizánskeho a medzinárodný 
punc nasadí turnaju celok z Rakúska. Tie budú opäť rozdelené do štyroch štvorčlenných 
skupín, z ktorých priamo do štvrťfinále postúpia ich víťazi a družstvá z druhého a tretie-
ho miesta sa pobijú o zostávajúce štyri miestenky v play off. V štartovom poli nechýba 
ani štvorica najlepších tímov z predošlého ročníka podujatia. Minuloročný triumf príde 
obhajovať FC Bepon Bratislava, ktorý je úradujúcim vicemajstrom Slovenska. Začiatok 
turnaja je stanovený na 9. hodinu.   mp

Na Fragaria cupe FC Liverpool, Dinamo Minsk i Tempo Partizánske
Po vydarenej sezóne, okorenenej viacerými tur-
najovými triumfami, prijali mladé nádeje prí-
pravky FK Tempo Partizánske pozvanie do Pre-
šova na jubilejný 15. ročník turnaja Fragaria 
Cup. Prešovské podujatie, ktoré sa radí medzi 
najväčšie medzinárodné futbalové turnaje na 
starom kontinente, je pokladané za neoficiálne 
klubové majstrovstvá Európy mládežníckych 
družstiev. Aj tohto roku bolo veľkou výzvou pre 
všetkých  212 klubov z  pätnástich krajín, ktoré 
sa predstavili v deviatich vekových kategóriách. 
Ozdobou aktuálneho ročníka turnaja bola aj 
účasť futbalových nádejí FC Liverpool.  
Pre prípravkárov FK Tempo Partizánske U10 
mala byť premiérova účasť na podujatí hlavne 
o zbieraní skúsenosti a o motivácii do ďalšej tvr-
dej práce. To, že v Prešove zanechajú za sebou 
výraznú stopu, veru málo kto čakal. Vstup do 
turnaja mali tempáci ako hrom, keď deklasovali 
poľský celok BTS Rekord Bielsko Biala v pomere 
5:1. Veľký favorit na celkové víťazstvo maďarský 
Szolnoki FBC bol však za úmorného tepla nad 
sily Partizánčanov, ktorí prehrali 2:4, čo trochu 
otriaslo sebavedomím hráčov. Na druhý deň 
zverenci trénera Milana Valaštína po dobýjaní 
bránky podľahli tesne 0:1 bieloruskému celku 
FC Junior Minsk a nevydarený deň dokonali pre-
hrou 1:4 s FC Favorit Velikiy Berezniy z Ukrajiny. 
Poobedňajšie termíny zápasov tentoraz zahrali 
do kariet trénerom, keď video analýzy predchá-
dzajúcich zápasov, taktická príprava  a psycho-
logická predpríprava hráčov slávili úspech. Po-
četný a  hlučný fanklub podporoval ambicióz-

nych mladých Poliakov z  UKS Polonia Slubice 
len do stavu 2:0. Pri treťom góle Martina Kote-
sa do šibenice uznanlivo kývali hlavami a dvíha-
li hore palec. Konečný výsledok 3:0 pre Tempo 
bol však ešte len začiatok. Prvého slovenské sú-
pera, ktorým bola Futbalová akadémia Prešov, 
zdolali 3:2 a postup zo základnej skupiny z tre-
tieho miesta spečatili Partizánčania rovnako tes-
ným víťazstvom 1:0 nad nepríjemným rumun-
ským celkom CS FC Elektrica 1869 Timisoara. 
V osemfinále namotivovaní tempáci zatlačili ne-
známych Estóncov z  Kivioli FC Irbis, ktorí skon-

čili druhí vo svojej skupine, a jedna veľká šanca 
striedala ďalšiu. Nakoniec však z  diskutabilné-
ho priameho kopu, ktorý bol jedinou strelou na 
bránku Tempa, Estónci rozhodli o svojom šťast-
nom víťazstve. V boji o konečnu trinástu prieč-
ku chlapci z Tempa čelili súperovi ACD Kids Tam-
pa z tristotisícového rumunského mesta Brasov. 
Partizánčania však po nešťastnej osemfinálovej 
prehre nenašli v  sebe dostatok vnútorných síl  
a  ukončili svoje účinkovanie na turnaji výsled-
kom 1:5. „Konfrontácia s kvalitnými zahranič-
nými klubmi nám ukázala všetky naše pred-

nosti i nedostatky, ale i to, kam sa dnes ube-
rá moderný európsky futbal. Dôraz kladený 
na rozvoj osobnosti mladého hráča, jeho in-
dividuálnych schopností a  kreativity, ktorý 
presadzujeme od začiatku, je správny. Rov-
nako sme sa utvrdili v tom, že viazanosť mla-
dých hráčov na prísne taktické dodržiavanie 
nacvičených herných foriem síce produku-
je čiastkové úspechy, ktoré vidíme aj v na-
šej krajskej lige U10, v konečnom dôsledku 
však neskôr produkuje nepoužiteľných hrá-
čov pre veľký futbal. Veľká vďaka patrí ro-
dičom, ktorí tento finančne náročný turnaj 
v plnej výške podporovali,“ povedal po tur-
naji asistent trénera prípravky FK Tempo Rado-
slav Čangel. FK Tempo Partizánske U10 na tur-
naji reprezentovali Adam Meliš, Lukáš Kušnier, 
Branko Pinďura (6 gólov), Matej Valach (6), 
Martin Kotes (2), Kristián Stručka (2), Šimon Mi-
šiak, Robert Vavro, Jakub Čangel a Leo Kubáň.
 rč

Tréner mužov ŠK Slovan Šimonovany Jozef Žiak st.: 
„Náš úspech je výsledkom štvorročnej cieľavedomej práce“

? O vás je známe, že ste maxi-
malista, ale ruku na srdce, 

verili ste, že by Slovan mohol skon-
čiť na medailovej priečke? V rozho-
vore pred jarnou časťou ste sa vy-
jadrili, že by ste boli spokojný s ob-
hajobou štvrtej priečky z jesene...
„Stále sa snažíme hrať tak, aby 
sme obstáli čo najlepšie. Myslel 
som si, že štvrté miesto v  tak ťažkej súťa-
ži bude úspech. Tretie miesto je ešte niečo 
navyše. Snažili sme sa vydať zo seba všetko, 
bojovali sme o každý bod a nakoniec to vy-
pálilo tak, že sme dosiahli najlepšie umiest-
nenie v histórii účinkovania Slovana v štvr-
tej lige.“

? Vráťme sa na úplný začiatok jarnej časti 
súťaže. Čo ste si pomysleli po prvom 

odvetnom stretnutí v Prečíne, ktoré ste prehrali 
vysoko 1:4?
„Bol to zápas, v ktorom sme osemdesiat mi-
nút mali navrch, no domáci strieľali góly. Po 
tomto zápase zavládlo v  klube veľké skla-
manie, doslova skepsa. Treba však dodať, že 
sme nastúpili bez viacerých zranených opôr, 
no aj tak sme boli veľmi nahnevaní, rovna-
ko aj po prehre v Bolerázi. Ale aj taký vie byť 
futbal.“

? Čo všetko podľa vás stojí za historicky 
najlepším umiestnením Šimonovian 

v IV. lige?
„Napríklad, veľký podiel má na tom aj môj 
asistent Ján Valuch, ktorý počas jari viedol 
tréningový proces tímu, keďže som si musel 
dokončiť trénerskú B-licenciu. A  družstvo 
pripravil naozaj výborne. Keby som to mal 
však zhrnúť, náš úspech je výsledkom štvor-

ročnej cieľavedomej práce na bu-
dovaní jednoliateho kolektívu. 
Postupne sa do družstva dostala 
hráčska kvalita, tím sa zohral, zo-
celil a krok za krokom sa posúval 
ďalej a ďalej.“

? Slovan inkasoval najmenej 
gólov – 32 – spomedzi všet-

kých družstiev, a to vám zranenia vyradili skúse-
ných obrancov Pavla Kermieta a Martina Oršulu. 
Môžeme povedať, že pevná obrana, ktorú ste 
nanovo zložili, bola základom vášho úspechu? 
„Samozrejme, plne s tým súhlasím. Dovolím 
si tvrdiť, že v  bránke máme v  podobe Jara 
Grambličku jedného z  najlepších brankárov 
v  súťaži. Navyše pred ním stála mladá štvo-
rica obrancov, Rado Halás, Adam Reichel, Jo-
zef Žiak a  Miro Oršula, ktorý zaskakoval na 
stopérskom poste za jeho brata Martina. Na 
druhej strane to prinieslo aj svoje negatíva, 
keďže spoľahlivá hra brankára a  obrany si 
nevyžiadala rotáciu na týchto postoch, ďalší 
hráči tak dostávali menej príležitostí.“

? V  priebehu súťaže, presnejšie pred 
druhým jarným kolom sa z Krásna vrátil 

do Slovana skúsený obranca Marek Švec...
„Keďže v  Krásne trénuje môj brat Robert, 
a  viem, čo znamená pre družstvo Mareko-
va prítomnosť, bola to pre mňa zložitá situá-
cia. Prišiel na podnet samotných funkcioná-
rov a jeho návrat si vyžiadal práve stav, ktorý 
vyplýval zo zranení hráčov. Patrí medzi ikony 
futbalu v  Šimonovanoch, jeho hráčske kvali-
ty sú známe, navyše vie odľahčiť napätú situ-
áciu, povzbudiť hráčov a  stmeliť kolektív. Aj 
z  pozície obrancu dokázal strieľať góly, kto-
rými nám dopomohol k zisku cenných bodov. 

Bol naším jediným strelcom, či už v domácom 
zápase s  Malženicami, alebo v Trenčianskych 
Tepliciach. Jeho príchodom dostalo družstvo 
nový impulz.“ 

? Súhlasíte, že zlomovým momentom 
v  ceste za medailovou priečkou bolo 

vaše víťazstvo 3:0 v medziokresnom derby v Bá-
novciach nad Bebravou?
„Presne tak! Hrdinom stretnutia v  Bánov-
ciach bol náš brankár Jaro Gramblička, ktorý 
podal doslova heroický výkon. Po tomto zá-
pase som hráčov burcoval, že máme šancu na 
historický úspech, ktorý si ľudia v Šimonova-
noch zaslúžia.“ 

? Ako sa hovorí, s  jedlom rastie chuť. 
Nemrzí vás teraz, že ste neskončili na 

druhej priečke, pretože tá šanca tu bola...
„Priznám sa, práve po zápase v  Bánovciach 
sme začali pomýšľať na  druhé miesto, keďže 
Malženice sa nevyhli zaváhaniu. Konštelácia 
však nebola pre nás nakoniec priaznivá, ale 
aj s  tretím miestom som spokojný. Musíme 
športovo uznať, že Beluša a  Malženice boli 
lepšie.“  

? Klubová latka, čo sa týka umiestnenia, je 
postavená dosť vysoko, čo teraz?

„To by sme aj my radi vedeli...(úsmev) Bude 
veľmi ťažké zopakovať rovnaký úspech. Sto-
jím si za tvrdením, že štvrtoligové zápasy sa 
vyrovnávajú stretnutiam tretej ligy. Súťaž je 
už teraz náročná a ak sa schváli ďalšia reor-
ganizácia, v  ďalšej sezóne bude ešte nároč-
nejšia. Navyše si myslím, že ostatné družs-
tvá sa budú po tom, čo sme skončili tretí, ešte 
dôslednejšie na nás pripravovať. Budeme sa 
s tým musieť vyrovnať a rozhodne sa bude-

me chcieť znovu pobiť o predné priečky. Pod-
mienky na to máme vytvorené.“ 

? Sila Slovana by ešte mohla vzrásť dolie-
čením zranených hráčov Martina Oršu-

lu, Petra Kotulu, Pavla Kermieta, Matúša Sobotu 
a Tomáša Laurinca, s čím, myslím si, aj počítate... 
„Priznám sa, už sa neviem dočkať, kedy sa 
tak stane a budem ich mať k dispozícii. Sám 
som zvedavý, akú tvár nadobudne družstvo 
v plnej sile.“

? A čo tak zaútočiť na postup do III. ligy?
„Neviem si predstaviť, čo by sa dia-

lo, keby sa nám podarilo postúpiť. Ale odpo-
viem inak, hráči sami prišli za nami a  pove-
dali, že majú záujem zostať v Šimonovanoch 
a chcú ešte spolu niečo dokázať. Už toto na-
svedčuje, aké ambície majú oni sami a o aké 
miesta sa chcú pobiť...“

? Viete už teraz povedať, aké hráčske po-
suny nastanú v kádri?

„Družstvo by malo prejsť minimálnymi zme-
nami. Podľa informácií, ktoré mám, do Dol-
ných Vesteníc odchádza brankár Jerguš Prec, 
do Žabokriek nad Nitrou sa vracia Matúš 
Čačko a Marek Švec by mal prerušiť aktívnu 
činnosť. Z Rakúska by k nám mal prísť býva-
lý dlhoročný hráč Prievidze Dušan Oravec, 
na skúške u  nás sú Andrej Belanec, ktorý je 
hráčom Cígľa a opäť aj Robert Rusnák z Ga-
lanty. Pozitívom je, že sa do prípravy zapoji-
li aj Pavol Kermiet, Martin Oršula, Matúš So-
bota a  Tomáš Laurinec, naopak negatívom 
je, že Peter Kotula je po operácii zraneného 
kolena.“

 Káder ŠK Slovan Šimonovany v  súťažnom 
ročníku 2015/2016 – brankári: Jaroslav Gram-
blička, Jerguš Prec, Ľuboš Bohunský st., ob-
rancovia: Miroslav Oršula, Martin Oršula, Pa-
vol Kermiet, Jozef Žiak ml., Adam Reichel, 
Radovan Halás, Marek Švec, Miloš Gajdoš, 
záložníci: Matúš Sobota, Lukáš Varga, Mar-
tin Barta, Peter Kotula, Tomáš Laurinec, Pat-
rik Baláška, Peter Rybanský, Matúš Čačko, 
Tomáš Škoda, Dominik Obžera, a  útočníci: 
Patrik Chrenko, Peter Jakubík, Denis Ko-
daj, Marián Petráš, tréner: Jozef Žiak st., asis-
tent trénera: Ján Valuch, vedúci družstva: Ivan 
Kráľ st. mp

Mladí futbalisti!
Ak ste narodení v  rokoch  2006 a 2007, 
tak potom pozorne čítajte! Ak miluje-
te futbal a  chcete rozvíjať svoj talent 
a  byť súčasťou úspešného futbalového 
klubu FK Tempo Partizánske, radi vás 
u  nás privítame! Bližšie informácie zís-
kate u trénera Milana Valaštína na mob. 
č. 0915 792 658 a Radoslava Čangela na 
mob. č.: 0905 355 047.

Michal Peškovič 
opäť v poľskej ekstraklase

Slovenský brankár Michal Peškovič (na foto) z  Klátovej Novej Vsi bude vo svojej kariére 
pokračovať v  klube z  najvyššej poľskej futbalovej súťaže Korona Kielce. Odchovanec FK 
Tempo Partizánske predtým naposledy pôsobil v azerbajdžanskom Neftchi Baku, za kto-
rý v  jesennej časti sezóny 2015/2016 nastúpil v  dvoch stretnutiach. Štvormesačný kon-
trakt s Neftchi mu vypršal 31. decembra 2015. „Mal som ju predĺžiť o polroka, ale v deň 
podpisu nastala devalvácia azerbajdžanskej meny a moja zmluva po predĺžení by už 
nebola taká, ako predtým. S mojou snúbenicou sme sa preto rozhodli, že v Baku už 
nebudem pokračovať a nájdem si klub v Poľsku. Žiaľ, môj zámer mi nevyšiel. Nezo-
stávalo mi nič iné, len sa v Poľsku počas celej jarnej časti individuálne pripravovať. 
Tri-štyrikrát počas týždňa som iba trénoval a čakal, kedy sa začne príprava na ďalšiu 
súťažnú sezónu,“ priblížil turbulentné obdobie bez zápasovej praxe Michal Peškovič, kto-
rý sa obzrel za svojím pôsobením v Baku. „S Neftchi som podpísal zmluvu až po letnej 
príprave v priebehu ligy, keď družstvo malo za sebou už tretí zápas. O to som to mal 
ťažšie, keďže som v príprave nemohol zabojovať o post jednotky v bránke. Pôsobe-
nie v Baku mi ubehlo rýchlo. Mal som kvalitného trénera brankárov, ktorý ma naučil 
zas niečo nové. Hlavne som sa otestoval, že môj organizmus ešte zvládne ťažkú tré-
ningovú záťaž. Neftchi je najstarší a najpopulárnejší klub v Azerbajdžane, účinkoval 

aj v ruskej lige za čias ZSSR. Teraz prežíva trošku slabšie obdobie, ale klub má vždy 
najvyššie ambície. Vôbec by som sa nedivil, ak by v budúcnosti hral v skupinovej fáze 
európskej ligy, alebo aj v lige majstrov.“ Po úspešnej skúške sa s funkcionármi Korona 
Kielce dohodol na zmluve na jednu sezónu s opciou na prípadné následné predĺženie vzá-
jomnej spolupráce o rok. „Na nový angažmán som bol dobre pripravený, avšak je veľ-
mi ťažké sa niekde dostať. Počas skúšky v Korone som najskôr odohral sedemdesiat 
minút v prípravnom zápase, dva dni som trénoval s mužstvom na sústredení a po od-
chytaní ďalších sedemdesiat minút v prípravnom stretnutí som sa už dohodol na no-
vej zmluve. Jej podpis je pre mňa odmenou za poctivú prípravu počas piatich mesia-
cov, ktoré neboli ľahké. Bol som bez klubu, ale tvrdá práca na tréningoch a viera, že 
v lete si nájdem klub, mi dávali silu a chuť trénovať. Veľmi som rád, že sa mi podarilo 
vrátiť do poľskej ekstraklasy a teším sa, že znovu budem môcť bojovať o najvyššie 
ciele,“ neskrýval radosť tridsaťštyriročný Michal Peškovič, pre ktorého bude Korona Kielce 
už štvrtou zastávkou v klube z poľskej ekstraklasy. V minulosti hájil farby Polonie Bytom, 
Podbeskidzia Bielsko-Biala a Ruchu Chorzów, s ktorým sa v sezóne 2011/2012 stal poľským 
vicemajstrom len o bod za víťazným Ślaskem Wrocław a skončil druhý aj v Poľskom futba-
lovom pohári. „Poľská ekstraklasa patrí v porovnaní s okolitými krajinami medzi naj-
kvalitnejšie súťaže. Hrá sa na pekných štadiónoch v skvelej atmosfére pred početnou 
diváckou kulisou, navyše je veľmi medializovanou ligou. Je to už môj štvrtý poľský 
klub v ekstraklase a veľmi sa teším na ďalšiu výzvu. Po nie práve najvydarenejšom 
futbalovom období som presvedčený o tom, že prichádzajú časy kedy budem mať 
radosť z futbalu nielen ja, ale budem ju robiť aj mojim blízkym i futbalovým fanúši-
kom,“ vyslovil prianie Michal Peškovič, ktorý počas svojej pestrej futbalovej kariéry okúsil 
najvyššie súťaže v štyroch krajinách. Okrem Poľska aj na Slovensku v drese FC ViOn Zlaté 
Moravce, v Dánsku v tíme Viborg FF a v Grécku s klubom Aris Soluň. Do mužskej kategórie 
vletel rovnými nohami už ako 16-ročný, keď v IV. lige hájil svätyňu FK Tempo Partizánskom. 
Medzi jeho najväčšie úspechy patrí aj triumf v Slovenskom pohári v máji 2007 s FC ViOn Zla-
té Moravce, z ktorého sa tešil spolu aj s Partizánčanom Romanom Greguškom. Na Sloven-
sku pôsobil aj v FC Nitra a v OFK 1948 Veľký Lapáš. mp

Róbert Gális starší si udržal tretiu priečku
V  Zbehoch bolo na programe štvrté kolo 
šesťdielneho seriálu Open ligy Zbehy v špor-
tovej streľbe z malokalibrových zbraní. Súťaž 
je zároveň aj otvoreným šampionátom okre-
su Partizánske. V športovej streľbe z ľubovoľ-
nej malorážky na 60 rán obsadil Róbert Gális 
starší z ŠSK DaM Partizánske aj tentoraz pia-
te miesto, keď nastrieľal 560 bodov po polož-
kách 94, 92, 95, 89, 95 a 95. Víťazstvo si so zis-
kom 585 bodov zaknihoval Ivan Bublák z ŠSK 
Turany, druhú priečku obsadil Jozef Jelínek 
(581 b) z ŠSK Chrabrany a tretí skončil Milan 
Vrábel (579 ) z BC Prievidza. Aj napriek dote-
raz najslabšiemu výkonu si Róbert Gális star-
ší udržal priebežnú tretiu pozíciu za prvým 
Bublákom a druhým Jelínkom. Aj v štvrtom 
kole pretekov bol hlavným rozhodcom Vin-
cent Kročka z Partizánskeho. Liga bude po-
kračovať 30. júla záverečným piatym kolom 
základnej časti.

 Poradie v 4. kole – ľubovoľná malorážka na 
60 rán: 1. I. Bublák (ŠSK Turany) 585 bodov, 2. 
J. Jelínek (ŠSK Chrabrany) 581, 3. M. Vrábel (BC 
Prievidza) 579, 4. M. Prokop (ŠSK Rumanová) 
561, 5. Róbert Gális st. (ŠSK DaM Partizánske) 

560, 6. F. Bujka (ŠSK Kajal) 559, 7. M. Slančík (ŠSK 
Rudno n/Hr.) 552, 8. Milan Botka (ŠSK Bánovce 
n/B.) 534, 9. M. Vašíček (SZTŠ Zbehy) 534, 10. J. 
Prokop (obaja ŠSK Rumanová) 530, 11. Andrej 
Nociar st. (ŠSK DaM Partizánske) 525, 12. Ľ. Pat-
rovič (ŠSK Šaľa) 523.

 Poradie po 4. kole – ľubovoľná malorážka na 
60 rán: 1. I. Bublák (ŠSK Turany) 2341 bodov, 2. 
J. Jelínek (ŠSK Chrabrany) 2330, 3. Róbert Gá-
lis st. (ŠSK DaM Partizánske) 2291, 4. Andrej 
Nociar st. (ŠSK DaM Partizánske) 2153, 5. Ľ. 
Patrovič (ŠSK Šaľa) 2087, tri štarty: 6. M. Vrá-
bel (BC Prievidza) 1762, 7. W. Wollmann (ŠSK 
Šaľa) 1646, 8. M. Vašíček (SZTŠ Zbehy) 1640, 
dva štarty: 9. M. Prokop (ŠSK Rumanová) 1131, 
10. F. Bujka (ŠSK Kajal) 1101, 11. M. Slančík (ŠSK 
Rudno n/Hr.) 1101, 12. J. Prokop (ŠSK Rumano-
vá) 1088, 13. Róbert Gális ml. (ŠSK DaM Par-
tizánske) 1072, 14. Milan Botka (ŠSK Bánov-
ce n/B.) 1038, jeden štart: 15. A. Helerová (ŠSK 
Piešťany) 572, 16. P. Tóth (ŠSK Kajal) 562, 17. F. 
Doboš (ŠSK Piešťany) 551, 18. E. Horník (ŠSK 
Rumanová) 532, 19. Veronika Tomová (ŠSK 
DaM Partizánske) 517, 20. E. Sedláčková (ŠSK 
Piešťany) 505. mp 

ŠK SLOVAN ŠIMONOVANY 
V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2015/2016

UMIESTNENIE
3. Slovan   30  16  5  9  51:32  53  (+8)

JESEŇ
4. Slovan 15  8  1  6  21:15  25  (+1)

JAR
3. Slovan  15  8  4  3  30:17  28  (+7)

DOMA
2. Slovan  15  11  3  1  34:9   36   (-9)

VONKU
5. Slovan  15  5  2  8  17:23   17  (+17)

Najúspešnejším spomedzi našich regionálnych 
klubov v  IV. futbalovej lige dospelých Severozá-
pad je aj po skončení súťažnej sezóny 2015/2016 
ŠK Slovan Šimonovany. Slovanisti figurovali po je-
sennej časti na štvrtej priečke so ziskom 25 bodov. 
V odvetnej časti získali ešte o tri body viac a s cel-
kovou bilanciou: 30 16 5 9 51:32 53 (+8), obsadili 
bronzový stupienok, čo je v histórii klubu najvyš-
šie umiestnenie v  štvrtoligovej súťaži. O  vydare-
nom ročníku sme sa porozprávali s  trénerom ŠK 
Slovan Jozefom Žiakom starším (na foto).
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Tréner Peter Olšavský odišiel z Partizánskeho do Poruby
V  DHC Sokol Poruba už poznajú meno nástupcu slovenského 
kouča Jána Beňadika, s ktorým český účastník interligy hádzaná-
rok WHIL ukončil po piatich rokoch spoluprácu. Na lavičke Po-
ruby nahradí Beňadika krajan Peter Olšavský, ktorý v uplynulom 
období viedol HK Slávia Partizánske. „S  funkcionármi Poruby 
sme sa zatiaľ dohodli na dva roky. Ponuku som zvažoval dlh-
ší čas, v hre bol aj mužský tím ŠKP Bratislava a aj jedno druž-
stvo žien z Rakúska. A samozrejme, aj Partizánske, ktoré mi 
za tie roky prirástlo k srdcu. Nakoniec som sa však predsa len 
rozhodol pre zmenu. Poruba je pre mňa novou výzvou a dú-
fam, že bude aj ďalším posunom v mojej kariére. Už sa teším 
na nové pôsobisko, kde ma čaká mladé družstvo. Verím, že 
sa nám bude dobre spolupracovať," povedal Peter Olšavský, 
ktorý zastáva aj post asistenta Dušana Poloza v slovenskej repre-
zentácii žien. V Porube bude jeho asistentom Michal Hradil, keď-
že okrem Beňadika nepokračuje v DHC Sokol ani Ján Lajčák, kto-
rý je Olšavského kolegom v slovenskom národnom tíme, kde má 
na starosti brankárky. Poruba získala pred štyrmi rokmi majstrov-
ský titul v  Českej republike. Bronzový medailista z  národného 
play-off a štvrtý tím konečného poradia spoločnej slovenko-čes-
kej súťaže žien WHIL 2015/2016 má tradične v ostatných rokoch 
medailové ambície. „Nebol som pod tlakom v minulosti a ani 
tu pod ním dúfam nebudem. Po dohovore s generálnym ma-
nažérom klubu Liborom Adámkom mám plnú dôveru a voľ-

nú roku. Takisto to bolo aj v Partizánskom, ani tam nikto na 
mňa netlačil. Podľa mňa to ani nie je správne. Chce to dávku 
trpezlivosti a výsledky sa dostavia," tvrdí 45-ročný rodák z Ko-
šíc. V Partizánskom strávil Olšavský dve obdobia. Najskôr tam pô-

sobil v sezóne 2011/2012 a vybojoval s ním bronz v národnom 
play-off, i  triumf v  Slovenskom pohári žien. Potom od ročníka 
2013/2014 až doteraz, pričom práve v tej sezóne obsadila Slávia 
štvrtú priečku vo WHIL, čo je v histórii klubu najlepšie umiestne-
nie v česko-slovenskej interlige. V súťažnom ročníku 2014/2015 
získal so svojimi zverenkami historický prvý titul vicemajstra Slo-
venska a vo finále boli aj v Slovenskom pohári 2015/2016. Okrem 
toho pribudli Partizánčankám do zbierky dva ligové bronzy z ná-
rodného play-off z rokov 2014 a 2016. „Myslím si, že za tie roky 
sme dosiahli pekné úspechy. Škoda poslednej sezóny, v kto-
rej sme chceli postúpiť do finále národného play off. V inter-
lige sme túžili skončiť štvrtí, čo sa tiež nepodarilo, no aspoň 
sme si konečnou šiestou priečkou oproti predošlému roční-
ku polepšili o dve miesta. Chcem sa ľuďom nielen v klube, ale 
i fanúšikom v Partizánskom poďakovať za skvelú spoluprá-
cu. Na Partizánske mi zostanú len pekné spomienky, a to nie-
len čo sa týka hádzanej, ale aj mimo nej. Mám tam viac pria-
teľov ako v rodných Košiciach alebo v Bratislave. Istým spô-
sobom mi je ľúto, že odchádzam a mením klub, ale taký je 
športový život. Nové výzvy by sa nemali odmietať, obzvlášť, 
keď s Porubou budeme účinkovať aj na európskej scéne. To 
sú veci, ktoré ma môžu posunúť a priniesť nové možnosti," 
vyznal sa Peter Olšavský. Otázka ohľadom jeho nástupcu v  HK 
Slávia Partizánske je zatiaľ otvorená. mp, zdroj: szh

Matúš Olej piaty raz v rade 
slovenským šampiónom

Najúspešnejším klubom 
69. majstrovstiev Slovenska 
v atletike sa stal usporiada-
júci VŠC Dukla Banská Bys-
trica. Domáci atléti a atlétky 
vybojovali dvanásť zlatých, 
sedem strieborných a  rov-
naký počet bronzových 
medailí. Za víťaznými Ban-
skobystričanmi nasledova-
li druhý AC Stavbár Nitra (9 
– 2 – 2), tretia Slávia UK Bra-
tislava (3 – 3 – 9), štvrtý BK 
HNTN Bratislava (3 – 1 – 2) 
piaty Spartak Dubnica nad 
Váhom (2 – 4 – 2), šiesta Slá-
via STU Bratislava (2 – 1 – 1) 
a  siedmy UMB Banská Bys-
trica (2 – 0 – 0). K prvenstvu 
VŠC Dukla prispel aj Matúš 
Olej (na foto) z  Brodzian, 
ktorý po piaty raz suverén-
ne ovládol dianie v  guliar-
skom sektore. Po dvoch 
úvodných neplatných po-
kusoch poslal 7,26  kg vá-
žiacu guľu do vzdialenosti 
17,37 m a  následne si za-
písal 17,10 m. V  piatej sé-
rii dosiahol najdlhší pokus 
17,82  m a  po piatykrát za 
sebou sa stal majstrom Slo-
venska. V poslednej šiestej sérii sa rozlúčil so súťažou s výkonom 17,54 m. „S výkonom nie som spo-
kojný, ale tento rok som formu ani neladil na majstrovstvá Slovenska. Kvôli olympiáde, ktorá je 
v auguste, sa konali príliš skoro, preto som sa zameral len na umiestnenie. Mojím cieľom je vrh-
núť osobný rekord v  aktuálnej sezóne,“ povedal päťnásobný guliarsky slovenský šampión Matúš 
Olej, ktorého najlepší výkon v tomto roku má hodnotu 18,61 m. Striebornú priečku z predošlého šam-
pionátu obhájil s výkonom 15,51 m Robert Löbb z ŠK ŠOG Nitra a tretie miesto obsadil so 14,42 m jeho 
oddielový kolega  Viktor Daňo. Premiéru na atletickom šampionáte mužov a žien si odkrútil dorastenec 
Matúš Opavský z Partizánskeho. Zverenec trénera Vladimíra Ištvána sa predstavil v behu na 200 m, kde 
si so štvrtým najrýchlejším časom 22,56 s zabezpečil účasť vo finále. To sa opäť stalo záležitosťou Jána 
Volka z AC Stavbár Nitra, ktorý oproti rozbehom zrýchlil o jednu stotinu sekundy na  20,96 s k prvenstvu 
na stovke pridal ďalší titul, čím si zopakoval šprintérske double z predošlého roka. Druhé miesto obsadil 
Roman Turčáni (21,77 s) zo Slávie UK Bratislava a tretí skončil Michal Mecháček (22,48 s) z AC Malacky. 
O poradí na štvrtej až piatej pozícii rozhodla cieľová kamera, ktorá určila, že štvrtý skončil Adam Fázik 
(22,69 s), piaty Miroslav Marček (22,70 s, obaja VŠC Dukla Banská Bystrica) a šiesty v rovnakom čase Ma-
túš Opavský. Študentovi Obchodnej akadémie v Partizánskom však predovšetkým išlo o zdolanie limi-
tu na majstrovstvá Európy do 17 rokov, pričom „béčkový“ limit mu v rozbehoch ušiel len o jednu stotinu 
sekundy. Účasť na šampionáte starého kontinentu v gruzínskom Tbilisi si však pred časom vybojoval 
v šprinte na 100 m. V behu na 3000 m cez prekážky finišovala na štvrtej pozícii s časom 13:17,37 min 
juniorka Ivana Bitarová z Partizánskeho, keď na medailových priečkach sa zrodilo poradie: 1. Zuzana 
Gejdošová (AK Poprad) 11:51,89, 2. Anna Brisudová (Slávia ŠG Trenčín) 11:54,68 a 3. Barbara Bakóová 
(ŠK ŠOG Nitra) 12:50,30. Na štadióne na Štiavničkách nechýbal ani ďalší atlét reprezentujúci ŠK ŠOG 
Nitra Marek Halmo z Klátovej Novej Vsi, ktorý sa postavil na štart behu na 110 m cez prekážky. Siedmy 
najrýchlejší čas 16,30 s ho z rozbehov posunul do finále, v ktorom skončil opäť siedmy, keď tentoraz ča-
somiera za jeho menom ukazovala 16,46 sekundy. mp

 Andrea Švecová opäť najúspešnejšou 
členkou slovenskej výpravy

Na 11. ročníku medzinárodných detských atletických hier konaných v poľskej Varšave si slovenská vý-
prava zopakovala historicky najlepšie umiestnenie. Po veľmi kvalitných výkonoch v celkovom sumári 
národov mladí slovenskí reprezentanti s bilanciou siedmich zlatých a desiatich bronzových medailí ob-
hájili vlaňajšie tretie miesto. Prvenstvo si odniesla výprava Maďarska (13 – 12 – 5), druhé skončilo Poľ-
sko (10 – 10 – 10), štvrtá priečka patrí Lotyšsku (4 – 6 – 9), piate miesto obsadila Litva (1 – 4 – 4) a šieste 
Estónsko (1 – 4 – 0). Po štvrtýkrát reprezentovala slovenské farby na podujatí Andrea Švecová z Parti-
zánskeho, ktorá sa aj na jedenástom ročníku podujatia predstavila v dvoch bežeckých disciplínach. Na 
tristovke žiačka Osemročného gymnázia v Partizánskom napriek hustému lejaku preťala cieľovú čiaru 

na prvej pozícii vo výbornom čase 40,94 sekundy pred druhou Boglarkou Kovácsovou (42,81 s) z Ma-
ďarska a treťou Júliou Dziarskou (43,42 s) z Poľska. „Tohtoročná Varšava bola, čo sa týka počasia, veľ-
mi 'aprílová'. Pri príchode na štadión ukazoval teplomer tridsaťšesť stupňov. Akonáhle sa však 
preteky rozbehli, prudko sa schladilo na menej než dvadsať stupňov a navyše sa strhol prudký 
lejak. Počas behu na tristo metrov bol dážď taký silný, že som si chcela utrieť tvár, ktorú mi ne-
ustále zalievali kvapky a takmer nič som nevidela,“ povedala úspešná obhajkyňa zlata na tristov-
ke trinásťročných dievčat Andrea Švecová. Všestranná atlétka potvrdila medailové ambície aj v šprinte 
na hladkej šesťdesiatke, kde si v rovnako kvalitnom čase 8,04 s dobehla pre bronz za víťaznou Bibor-
kou Skrivanovou (7,79 s) z Maďarska a druhou Agatou Pierogovou (7,83 s) z Poľska. „Na šesťdesiatke 
bolo obsadenie veľmi kvalitné, dievčatá prišli po sústredeniach naozaj vynikajúco pripravené. 
V rámci podmienok a počasia som zabehla veľmi rýchly čas. S oboma behmi som veľmi spokojná 
a som vďačná aj za takúto dažďovú skúsenosť,“ zhodnotila svoje posledné vystúpenie na Interna-
tional Children’s Athletics Games vo Varšave Andrea Švecová, ktorá bola tak ako vlani, vyhlásená za naj-
úspešnejšiu členku slovenskej ekipy. Talentovaná atlétka z Partizánskeho zanechala v Poľsku výraznú 
stopu. So štyrmi nomináciami sa stala rekordérkou nielen v počte štartov na medzinárodných hrách, 
ale prím drží aj ziskom siedmich vzácnych kovov. Na tristovke získala dve strieborné a dve zlaté medai-
ly, kým pri troch štartoch na šesťdesiatke si vybojovala jednu striebornú a dve bronzové priečky. mp

V Partizánskom sa začala písať história 
Československého florbalového pohára

V  Mestskej športovej hale v  Partizánskom sa 
v prvý júlový víkend začala písať história Česko-
slovenského florbalového pohára. Premiérový 
ročník turnaja sa konal pri príležitosti 10. výročia 
založenia klubu ŠK Harvard Partizánske. „V mi-
nulosti sme pravidelne v Bošanoch organizo-
vali hokejbalový turnaj pod názvom Harvard 
cup. Keďže sa ŠK Harvard Partizánske už šesť 
rokov venuje florbalu, bolo načase naštarto-
vať podobný projekt, preto sme sa rozhod-
li pre Československý florbalový pohár.  Ne-
chceme zostať len pri prvom ročníku, práve 
naopak, našim zámerom je každoročne pri-
lákať do Partizánskeho viac a viac družstiev, 
alebo športových klubov nielen zo Sloven-
ska. Chceme vybudovať jeden tradičný a prí-
jemný turnaj, na ktorý sa budú družstva radi 
stále vracať. Myslím si, že nám k tomu v pre-
miérovom ročníku dopomohlo aj to, že sme 
dostali podporu od ČSOB nadácie a od mes-
ta Partizánske,“ povedal prezident ŠK Harvard 
Partizánske Dušan Ďuríček, ktorý je zároveň aj 
mládežníckym trénerom a  taktiež kormidelní-
kom družstva mužov. Premiérový ročník podu-
jatia otvoril primátor Partizánskeho Jozef Božik, 
ktorému organizátori pripravili prekvapenie. Za 
jeho podporu rozvoja florbalu v  Partizánskom 
mu odovzdali pamätnú plaketu. Za vzornú re-
prezentáciu ŠK Harvard boli zas ocenení hokej-
baloví majstri sveta Miroslav Behúl a Tomáš Hir-
kala, brankárka juniorskej florbalovej reprezen-
tácie Slovenska a účastníčka svetového šampio-
nátu Petra Hačková a taktiež kapitán celku mu-
žov FBK Harvard Ivan Skukálek, ktorý reprezen-
tuje klub v hokejbale i vo florbale už od jeho zro-
du. Ocenenie za budovanie klubu by si zaslúžili 
aj ďalší, ktorí sami oceňovali druhých, či už Du-
šan Ďuríček, Peter Ivanka alebo Lenka Ďuríčko-
vá. Odmenou im boli aspoň pozitívne ohlasy na 
premiérový ročník podujatia predovšetkým od 
cezpoľných účastníkov. Dobrá reklama evokuje 
nádej na vyšší počet účastníkov v budúcom roč-
níku podujatia. Na jeho prvom ročníku mali pô-
vodne štartovať aj ženské tímy, no šibeničný ter-

mín spôsobil, že sa hralo len v mužskej kategó-
rii s  osemčlenným zložením. Historicky prvým 
víťazom Československého florbalového pohá-
ra sa stali florbalisti extraligistu AS Trenčín, ktorí 
vo finále zdolali Žochár Topoľčany v pomere 3:0. 
Ako bonus si za prvenstvo prilepšili o 500 euro-
vú prémiu. Česť trojice domácich zástupcov za-
chraňoval mužský tím FBK Harvard, ktorý obsadil 
bronzový stupienok, keď v súboji o tretie miesto 
porazil 3:1 rovnako prvoligový Snipers Bratislava. 
Harvarďáci mohli skončiť aj vyššie, to by však v se-
mifinále s AS Trenčín museli premieňať gólové prí-
ležitosti. Za najlepšieho brankára turnaja bol vy-
hlásený Ján Lacika z FBK Harvard Partizánske, naj-
lepším hráčom sa stal Miroslav Mikolaj z AS Tren-
čín a  cenu pre najlepšieho strelca získal Jakub 
Dušan Vaňo zo Stavivá Mališka Partizánske, ktorý 
vsietil štrnásť gólov.

TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: Mladé pušky Partizánske – Sta-
vivá Mališka Partizánske 2:8 (1:4, 1:4), F. Tupý, 
M. Sklenár – J. Vaňo 5, Z. Tupý, J. Gašparovič, Š. 
Hrkotáč. Snipers Bratislava – AS Trenčín 2:2 

(1:2, 1:0). Mladé pušky Partizánke – Snipers 
Bratislava 1:1 (1:0, 0:1), gól MP: F. Tupý. Stavi-
vá Mališka Partizánske – AS Trenčín 1:4 (1:1, 
0:3), góly SM: J. Gašparovič. Snipers Bratislava 
– Stavivá Mališka Partizánske 3:2 (1:2, 2:0), 
góly SM: D. Turček, J. Gašparovič. AS Trenčín – 
Mladé pušky Partizánke 7:2 (0:5, 2:2), góly 
MP: F. Tupý, A. Staňo. 

TABUĽKA
1. AS Trenčín 3 2 1 0 13:5 5
2. Snipers Bratislava 3 1 2 0 6:5 4
3. Stavivá Mališka PE 3 1 0 2 11:9 2
4. Mladé pušky PE 3 0 1 2 5:16 1
 
 B-SKUPINA: IBF Pressburg Bratislava/Košice 
– Žochár Topoľčany 7:8 (1:5, 6:3). Suomi Brati-
slava – Harvard Partizánske 1:2 (0:1, 1:1), góly 
Harvardu: P. Ivanka, L. Poliak. Suomi Bratisla-
va – Žochár Topoľčany 1:5 (1:2, 0:3). Harvard 
Partizánske – IBF Pressburg Bratislava/Košice 
3:1 (3:1, 0:0), góly Harvardu: L. Poliak 2, P. Ivan-
ka. IBF Pressburg Bratislava/Košice – Suomi 
Bratislava 3:5 (0:2, 3:3). Harvard Partizánske 

– Žochár Topoľčany 2:4 (1:1, 1:3), góly Harvar-
du: D. Múčka, E. Takács. 

TABUĽKA 
1. Žochár Topoľčany 3 3 0 0 17:10 6
2. Harvard Partizánske 3 2 0 1 7:6 4
3. Suomi Bratislava 3 1 0 2 7:10 2
4. IBF Pressburg BA/KO 3 0 0 3 11:16 0

 O 5.-8. MIESTO: Stavivá Mališka Partizánske 
– IBF Pressburg Bratislava/Košice 6:10 (1:2, 
5:8), góly SM: J. Vaňo 5, M. Gróf. Suomi Brati-
slava – Mladé pušky Partizánke 4:0 (0:0, 4:0).     
 SEMIFINÁLE: AS Trenčín – Harvard Partizán-
ske 4:3 (2:1, 2:2), góly Harvardu: D. Múčka, E. Ta-
kács, L. Poliak. Žochár Topoľčany – Snipers Bra-
tislava 3:1 (0:1, 3:0).
 O 7. MIESTO: Stavivá Mališka Partizánske – 
Mladé pušky Partizánke 8:7 (4:1, 4:6), J. Vaňo 
4, D. Turček 2, Š. Peniaška, M. Gróf – F. Tupý 3, M. 
Petrík 2, D. Krajčík, A. Staňo. 
 O 5. MIESTO: IBF Pressburg Bratislava/Koši-
ce – Suomi Bratislava 1:2 (0:1, 1:1).
 O 3. MIESTO: Harvard Partizánske – Snipers 
Bratislava 3:1 (1:1, 2:0), góly Harvardu: J. Korec, 
E. Takács, L. Poliak.
 FINÁLE: AS Trenčín – Žochár Topoľčany 3:0 
(2:0, 1:0). 

 KONEČNÉ PORADIE: 1. AS Trenčín, 2. FbO 
Žochár Topoľčany, 3. FBK Harvard Partizán-
ske (Ján Lacika, Richard Nguyen – Marek Lenner, 
Peter Baštrnák, Ivan Skukálek, Denis Múčka, Pe-
ter Ivanka, Jakub Korec, Erik Takács, Libor Botka, 
Lukáš Poliak, Adrián Botka, Miroslav Behúl, tréner: 
Dušan Ďuríček), 4. Snipers Bratislava, 5. Suomi 
Bratislava, 6. IBF Pressburg Bratislava/Košice, 
7. Stavivá Mališka Partizánske (Peter Bezák – 
Jakub Dušan Vaňo, Dávid Turček, Zdenko Tupý, 
Juraj Gašparovič, Ján Majerčík, Šimon Peniaška, 
Štefan Hrkotáč, Adam Grman, Marko Gróf), 8. 
Mladé pušky Partizánke (Petra Hačková – Filip 
Tupý, Marek Križan, Ronald Ferai, Daniel Krajčík, 
Matej Sklenár, Matej Petrík, Stanislav Druska, Ma-
túš Nižňanský, Michal Krištín, Adam Staňo, Marek 
Tupý).  Text: mp, foto: Martina Vavrincová

Slovenky aj s Anetou Bencelovou bronzové
Slovenské basketbalové reprezentantky do 
15  rokov sa zúčastnili prestížneho medzinárod-
ného turnaja v  maďarskom Győri, ktorý organi-
zuje Széchenyi Kosárlabda Akadémia Györ. Ešte 
predtým reprezentantky národného tímu Slo-
venska dali zraz v Bratislave, kde absolvovali dva 
tréningy. Dres najmladšieho reprezentačného 
družstva Slovenska obliekla aj Aneta Bencelo-
vá z Malých Uheriec. Mladé Slovenky si postup-
ne zmerali sily s o rok staršími dievčatami Čiernej 
Hory U16, ktorým podľahli 56:73. Nad rovesníč-
kami z  Chorvátska U15 vyhrali 50:36 a  domá-
cemu Maďarsku U15 podľahli 48:75. Slovenské 
reprezentantky obsadili tretiu priečku za víťaz-
nou Čiernou Horou U16 a  druhým Maďarskom 
U15 a  štvrté skončilo Chorvátsko U15. „Očaká-
vali sme, že to nebudú ľahké zápasy a  kva-
lita družstiev bude na vysokej úrovni. Naše 
súperky sa spolu pripravovali viac než pol 
roka, kým my len dva dni, čo bol náš najväč-
ší hendikep. Úvodný zápas proti Montenegru, 
v  ktorom sme podľahli o  sedemnásť bodov, 
som považovala za najťažší nielen pre veko-
vý rozdiel, ale hlavne kvôli technickej vyspe-
losti súperiek. Spravili sme veľa zbytočných 
chýb, či už nepremenené príležitosti, stratené 
lopty, alebo prehraté doskoky. Našťastie sme 
sa z chýb rýchlo poučili a v zápase s Chorvát-
skom dokázali, že vieme hrať kvalitný basket-

bal. Vyhrali sme síce o štrnásť bodov, no Chorvátky vonkoncom neboli ľahkým súperom. Do po-
slednej minúty sme bojovali a neustále sa povzbudzovali. Do posledného zápasu proti domáce-
mu výberu Maďarska sme vstupovali s tým, že už nemôžeme nič stratiť, len získať, keďže bron-
zovú medailu sme mali istú. Od začiatku to bol vyrovnaný duel, no bohužiaľ, nepodarilo sa nám 
ho dotiahnuť do víťazného konca. Na jednej strane sme boli z prehry smutné, ale na druhej sme 
sa tešili z bronzových medailí. Stretnutia ukázali, že stále treba na sebe pracovať a urobiť všetko 
pre to, aby sme boli tými najlepšími,“ povedala odchovankyňa BK Iskra Partizánske Aneta Bencelová, 
ktorá od súťažnej sezóny 2012/2013 pôsobí v klube BKM junior UFK Nitra. V tej poslednej si s nitriansky-
mi juniorkami zaknihovala titul vicemajstra Slovenska. Dres národného tímu obliekla Aneta Bencelová 
po prvý raz v minulom roku. „Reprezentácia je pre mňa najlepšou motiváciou sa stále zlepšovať 
a učiť sa nové veci. Veľmi si cením, že môžem byť súčasťou reprezentačného výberu. Najbližší 
zraz ma čaká v októbri,“ dodala členka najmladšieho reprezentačného družstva Slovenska.  mp

Medailová žatva zápasníkov Olympu
Reprezentanti zápasníckeho klubu Olymp Partizánske sa v uplynulých dňoch zúčastnili na troch podu-
jatiach v zápasení voľným štýlom, na ktorých miešali karty na medailových priečkach. Najskôr sa pred-
stavili na 15. ročníku Memoriálu Jiřího Klepca v českej Ostrave, kde sa zišlo 186 zápasníkov z tridsia-
tich oddielov z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny. Na kvalitne obsadenom me-
dzinárodnom podujatí si medzi mužmi Ivan Molnár vybojoval prvú priečku v hmotnostnej kategórii 
do 61 kg, Elbrus Chertkoev nenašiel premožiteľa vo váhe do 70 kg a rovnako triumfoval aj Boris Ma-
koev v hmotnosti do 86 kg. V kategórii B-prípravky do 22 kg si Sofia Kotríková-Múčková vyzápasila 
druhú priečku. 
V Považskej Bystrici sa uskutočnil nultý ročník Memoriálu Ondreja Manca v zápasení voľným štýlom. 
Na mládežníckom turnaji, ktorý podporil obranca Edmonton Oilers a kapitán slovenskej hokejovej re-
prezentácie Andrej Sekera, predviedli mladé nádeje Olympu Partizánske doslova medailovú žatvu. Ví-
ťazmi svojich kategórií sa stali Sofia Kotríková-Múčková, Adam Ancharaz, Matej Balaška, Lukáš Kušnier 
a na druhom mieste skončili Samuel Mikuláš a Tomáš Špidlík. V súťaži klubov si mladí zápasníci Olympu 
Partizánske na základe sumáru individuálnych umiestnení vybojovali striebornú priečku za víťazným 
Corgoňom Nitra, tretie miesto obsadil domáci SZK Považská Bystrica, štvrtá skončila Trenčianska Turná 
a piata priečka patrí Mladosť Prievidza.

Na 25. ročníku Memoriálu Vac-
lawa Ziólkowskiego v poľskom 
meste Spala reprezentoval 
Olymp Partizánske Ivan Mol-
nár. Na zápasníckom turnaji, 
ktorý je svojim obsadením 
považovaný za jeden z najťaž-
ších v  Európe, sa po prvý raz 
stretol so svetovou špičkou. 
V  premiére medzi seniormi 
vo hmotnosti do 61 kg sa na-
koniec prebojoval do duelu 
o  tretie miesto, v  ktorom ne-
stačil na svetového šampióna 
Bekh Goigereeva z Ruska a ob-
sadil konečnú piatu priečku. 
Víťazom sa stal Daulet Niya-
zbekov z  Kazachstanu pred 
druhým Bermardom Futrellom 
z  USA a  bronzovými ruskými 
zápasníkmi Bekh Goigeree-
vom a Dzh Otarsultanovom.  
 mp, km

Úspešní mladí zápasníci Olymp Partizánske na turnaji v Považskej Bystrici

Andrea Švecová so svojím otcom Jozefom Švecom, ktorý ju pripravoval na medzinárodný 
míting a bol aj členom slovenskej výpravy


