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CYKLOHOLEŠKA TOUR 2015

T

entokrát to bola obec Veselé, ktorá
privítala v utorok, 1. septembra
účastníkov 9. ročníka cyklistického
podujatia s názvom Cyklo Holeška tour.
Na trasu po trinástich obciach sa nakoniec
nazbieralo vyše tristo cyklistov, a to sa počas
pretekov ešte niektorí pridávali.
Dlhý pelotón po príhovore starostky
Veselého Viery Šipkovej a starostu Rakovíc
Dušana Daloša vyštartoval na cestu.
Sprievodným vozidlom bol netradične biely
skúter. Cyklisti postupne navštívili obce
Rakovice, Borovce, Trebatice, Krakovany. V
Ostrove ich čakalo občerstvenie a okrem
vytúženej vody si pochutili aj na vynikajúcich
pagáčoch. Nasledovalo mesto Vrbové, obce
Šterusy, Kočín-Lančár a Dolný Lopašov, kde
bolo pripravené pohostenie. Cez Chtelnicu a
Nižnú prešli účastníci do obce Veľké Kostoľany,
kde si vychutnali zmrzlinu a kofolu. Potom
pokračovali cez Dubovany až do cieľa, ktorý bol
opäť vo Veselom. Na ihrisku čakali cyklistov tri
kotly gulášu a pre deti rôzne hry.
PNky.sk

Futbalisti
stále bojujú

V

auguste sa opäť roztočil futbalový
kolotoč pre ročník 2015/2016. Do
súťaže sa zapojili všetky štyri
mužstvá. Dospelí, dorastenci, žiaci,
prípravka a v septembri sa k nim pripoja
zápasy predprípravky, ktoré sú organizované
formou turnajov.
Posledný ročník 2014/2015 bol
náročný, pretože v klube došlo k viacerým
zmenám a bolo treba doplniť káder
dorastencov a stabilizovať mužstvo
dospelých, keď obe mužstvá bojovali o
záchranu vo svojich súťažiach. Nakoniec sa
to obom mužstvám podarilo a dospelí sa
dokonca po výhre v poslednom kole vyšvihli
až na ôsmu priečku. Najlepšie sa v
uplynulom ročníku darilo mužstvu starších
žiakov, ktorí skončili po vynikajúcich
výkonoch na piatej priečke. V neposlednom
rade treba pochváliť za výborné výkony aj
mužstvá prípravky a predprípravky, ktoré
môžu svojim
prístupom, nasadením a
srdcom inšpirovať aj starších futbalistov.
Pre aktuálne začatý ročník sa podarilo
veľmi dobre doplniť mužstvo starších žiakov
a taktiež dorastenecký káder. Do mužstva
dospelých prišli posily práve z dorastu, no,
bohužiaľ, vďaka “vylepšenému“
prestupovému poriadku odišli dvaja hráči do
iných klubov bez možnosti vyjadrenia sa
materského klubu. Tento nový prestupový
poriadok bol uvedený do života pred
začiatkom nového ročníka aj napriek
mnohým námietkam klubov.
Nový ročník sa rozbehol a všetci v klube
veríme, že bude úspešnejší ako ten
predchádzajúci a futbal bude prinášať opäť
pozitívne emócie a radosť z hry.
R. Piešťanský

Foto: Mikroregión nad Holeškou

KÚDELA MAJSTROM

O

našom úspešnom občanovi Jánovi
Kúdelovi sme už raz písali. Tento
reprezentant nielen našej obce, ale
celého Slovenska, nás stále reprezentuje v
lukostreľbe a musíme povedať, že úspešne.
Hovorí sa, že kto luk chytí do ruky, už ho
nepustí. Táto hra je vysoko návyková.
Lukostreľba vznikla začiatkom 16. storočia
pred naším letopočtom a odvedy sa stal luk
jednou z najpoužívanejších zbraní vôbec.
Používal, a v niektorých krajinách sa ešte
používa v armáde na ochranu a tiež na lov.
Ako šport je dnes lukostreľba súťažou
medzi strelcami, ktorí strieľajú na kruhový
terč v rôznych vzdialenostiach. Z akej
vzdialenosti tentokrát strieľal p. Kúdela

Foto: J. Kúdela

nevieme, ale vieme, že v dňoch 27. a 28. 6.
2015 sa pri Starej Turej v Podvišňovom konali
Majstrovská Slovenska v 3D lukostreľbe. A v
kategórii veterán BB - holý luk sa umiestnil na
1. mieste a stal sa tak Majstrom Slovenska pre
rok 2015.
O týždeň neskôr (7. 7. - 10. 7. 2015) sa
následne zúčastnil na Majstrovstách Európy,
organizácie HDH - IAA v Chorvátskom meste
Pakrac, kde v kategórii veterán BB – holý luk
obsadil 1. miesto a stal sa tak Majstrom
Európy pre rok 2015.
Gratulujeme k úspechom a želáme veľa
ďalších do nasledujúcej sezóny.
- RED -
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100 MÍĽ KRAJOM MALÝCH KARPÁT,
ALEBO AKO SME V TICHOSTI PREPISOVALI HISTÓRIU

P

o štvrtýkrát sa v letnom období
stala CHTELNICA miestom,
kde sa stretávajú naozaj
„zocelení“ jedinci, aby pokorili
Malé Karpaty v aktuálne najdlhšom
horskom diaľkovom behu a pochode
na našom území.
Stretáva sa tu hŕstka, ako my hovorievame,
„nie úplne zdravých“, aby zistili, čo znamená
pochodovať, bežať väčšinou celý jeden víkend
bez výraznejšieho oddychu s nami „obdobne
postihnutými“, ktorí pre nich toto potešenie už
štvrtý rok zabezpečujeme.

Prví na Slovensku
Tento ročník bol naozaj výnimočný.
Hlavná trasa totiž merala 204 km a výškové
prevýšenie 7400 m. Familiárne povedané, bola
to „dvestovka“. A to je naozaj vážna vec,
nakoľko diaľkový pochod s takouto dĺžkou v
horskom teréne ešte v histórii na území
Slovenska a ani Čiech doteraz nikto
neorganizoval. Boli sme teda prví, a to nám, ako
sa hovorí, už nikto nikdy nemôže vziať.
Tejto akcii predchádzali jej minulé ročníky,
v ktorých sa hlavná trasa vždy o niečo
predlžovala a po 180 km v roku minulom, bola
dvestovka logickým vyústením nášho
smerovania. V poslednom období popularita
tzv. ultra-trailov prudko narastá, rovnako ako aj
ich počet. Tých, u ktorých dĺžka presahuje 200
km však naozaj veľa nenájdete. V blízkom okolí
sú to 2 podujatia v Poľsku a v Maďarsku.
Predposledný augustový víkend bol teda
historickým míľnikom, kedy sa v priestoroch
ZŠ Chtelnica zišlo nakoniec 36 odvážlivcov,
odhodlaných pokoriť malokarpatský masív.
Historický ročník poctili svojou účasťou okrem
tradičného početného zastúpenia z Čiech a
domoviny aj dvaja zástupcovia z Poľska a dvaja
z Maďarska.

že medzi tými, ktorí ukončovali z rôznych
dôvodov závod predčasne, boli prevažne,
najmä zástupcovia najkratšieho variantu.
Počasie, ktoré hrá pri takto dlhých podujatiach
viac ako významnú úlohu, sme vybavili skoro
ideálne. Trópy ustúpili a až na jednu kratšiu
búrku, ktorá navyše nezastihla každého, sa nič
vražedného z pohľadu klímy nekonalo.
A tak sa po necelých 39 hodinách
heroického výkonu v priestoroch cieľa objavil
ako prvý starý český ultratrailový harcovník
Honza SUCHOMEL, nasledovaný slovenskou
dvojicou Peter MAZÁN a Martin KEREKEŠ.
Štvorku doplnil ďalší skúsený borec od
susedov, Petr HRUBÝ. Postupne sa do cieľa v
rozličnom „štádiu rozkladu“ doplazilo až 14
borcov na hlavnej trase, medzi ktorými
nechýbala po naozaj neskutočnom výkone
jediná účastníčka nežného pohlavia Andrea
NOVÁKOVÁ z Čiech. Sólo závod na trase B
úspešne zvládol domáci Michal KMEŤ.
Najkratšiu trasu, ktorú nakoniec dokončilo 5
účastníkov zvládol najrýchlejšie najdomácejší
z domácich, Naháčan Maroš FANČOVIČ.
Kompletné výsledky môžete nájsť na webe
podujatia : www.100mkmk.wbl.sk
Čo dodať na záver? Prvý historický ročník

„Nech to dá, čo to dá...!“
Po krátkej inštruktáži presne o 22.00 hod.
vyštartovalo do piatkovej noci ( 21. 8. 2015 ) už
spomínaných 36 hrdinov na troch trasách.
Okrem hlavnej s dĺžkou 204 km, bola
pripravená ešte 170 km trasa (1 účastník) a
„najkratšia“ s dĺžkou cca 129 km (11
účastníkov). Z toho je zrejmé, že väčšina (24
borcov) si zvolila ten „najšťavnatejší“ variant,
zrejme podľa motta „ nech to dá, čo to dá...“
Kritériom trasy nebola len jej dĺžka, ale
samozrejme aj iné dôležité faktory. Jednak
približne rovnaké vzdialenosti medzi
občerstvovacími stanicami (cca 15 - 25 km), a
tiež vedenie trasy cez, podľa možností, čo
najviac zaujímavých miest, ktoré by mal hlavne
nováčik v tomto horskom masíve poznať. Či už
všetky hlavné malokarpatské 750-ky (Záruby –
Vápenná – Vysoká), alebo miesta ako Vítek,
Bradlo, Katarínka, Smolenický zámok, hrad
Červený kameň, Plavecké Podhradie s okolím,
Kršlenica, Čierna skala či Rozbehy.
Už od štartu sa pole účastníkov pomaly, ale
iste rozťahovalo a taktiež aj prerieďovalo.
Zocelenosť hlavných hrdinov umocňoval fakt,

Inštrukcie pre bežcov. Foto: I. Cisár

pochodu s gigantickou dĺžkou 200 km sa nám,
myslím si, celkom vydaril. Obrovskú zásluhu
na tom samozrejme majú všetci, ktorí nám pri
jej organizácii pomáhali. V prvom rade, už
tradične, ZŠ Chtelnica a pani riaditeľka Mgr.
Ružena Lukačovičová, ktorá nám poskytla
dôležité štartovo-cieľové zázemie. Tiež náš
každoročný partner „READY2RUN“, ktorý
nám pomáha, aspoň symbolicky, oceniť tých
najlepších. No a samozrejme všetci
„vypomáhači“ na šachovom poli karpatského
masívu – ľudia na občerstvovacích staniciach,
ktorí boli ochotní obetovať svoj čas počas
celého víkendu pre hŕstku sebatrýzniteľov.
Týmto všetkým patrí naša obrovská vďaka.
Historickú trasu v análoch slovenských
diaľkových behov a pochodov som symbolicky
nazval „Cesta tieňového bojovníka“. Títo
bojovníci vyhrávali v stredoveku
najdôležitejšie bitky, často za cenu vlastného
obetovania. Všetci, ktorí sa v predposledný
augustový víkend postavili na štartovú čiaru
nášho podutia síce nikoho neporazili, pokúsili
sa však vyhrať ten najdôležitejší boj - boj
samého nad sebou. A za to im patrí úprimný
obdiv a ocenenie.
Slavomír Glesk
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DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

PORUCHOVÉ LINKY
Elektrina – 0800 111 567
ZMENA - Voda - 033 596 61 94
Plyn - 0850 111 727
Linka 112 - tiesňové volanie
OBECNÝ ÚRAD
033/779 41 25, 033/779 42 05,
NOVÉ ČÍSLO - 0901 910 009
Po
Ut
St
Št
Pi

7.30-12.00 13.00 - 16.00
7.30 - 12.00 13.00 - 16:00
7.30 - 12.00 13.00 - 17.30
nestránkový deň
7.30 -12.00 13.00 - 14.30

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB
033/779 42 02

Po
Ut
St
Št
Pi

POŠTA Chtelnica
033/779 41 38
7.30 - 11.30 14.00 - 15.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30 14.00 - 17.00
7.30 - 11.30 14.00 - 15.30
7.30 -11.30 14.00 - 15.30
LEKÁREŇ
033/779 42 60

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO
LEKÁRA

MUDr. Lucia Gajdošová
033/779 41 18
Po 07.00 -13.00
Ut 07.00 - 13.00
St
12.00 - 16.00
Št
07.00 - 13.00
Pi
07.00 - 11.00
Partizánska ul., Chtelnica

AMBULANCIA PRE DETI
A DORAST s. r. o.

MUDr. Marta Hermanová
033/779 42 11, 0908 718 813
ZBERNÝ DVOR
pondelok, streda 15.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00
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