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Klubovú kasu
napĺňajú brigádami
aj ubytovaním na
štadióne
Futbalisti Partizánu Súľov túžia po
postupe do vyššej súťaže.
3. mar 2020 o 21:09 DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ

V súľovskej kabíne sa zišla dobrá partia, v ktorej sa medzi
hráčmi nerobia rozdiely. (Zdroj: DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ)
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Vo futbalovom areáli neďaleko centra obce,
v obkolesení Súľovských vrchov, sa v utorok
podvečer schádzajú hráči miestneho TJ
Partizán Súľov-Hradná. Prichádzajú včaššie
ako zvyčajne. Okrem tréningovej jednotky
ich totiž čaká aj príprava na fašiangový
sprievod, ktorý sa v obci uskutoční v sobotu.
A v hlavnej úlohe budú práve futbalisti.
„Málokto sa na to v dnešnej dobe dá. Predsa
len, je to náročné. V obci však ostali už len
dve organizácie, ktoré sa do toho môžu
pustiť. Minulý rok chodili hasiči, tak teraz
sme sa na to dali my,“ hovorí na margo
dodržiavania tradícií Štefan Kocian, tréner
mužského celku Súľova.
VYPNÚŤ REKLAMU
Lacné PNEU na slovenskom trhu?
Tovar skladom, zasielame do 24
hodín!
ŠKrrTÁME ceny! S nami ušetríte,
máme zľavy na TV, slúchadlá,
sušičky a viac!
Baví ťa strojarina? Staň sa hrdinom
budúcnosti a pošli prihlášku na
našu fakultu
2 000 000 spokojných zákazníkov,
najnižšie ceny pneumatík s
dopravou ihneď.
Úpravne vody. Využívajte vodu zo
studne aj na pitie. Dodávame
zariadenia na...

„Chalani sa prezlečú do masiek a prejdú
obcou. Niečo vyzbierajú, my zas ľudí
pohostíme. Budeme variť kapustnicu, dačo
bude napečené,“ dodáva.
PREČÍTA JTE SI TIEŽ:

Kvalitná
tretia trieda

Mýlili si ju s
dcérou kouča či
roztlieskavačkou.
Ako prvý ju
povzbudil Guľa

Futbalový Partizán
datuje svoj vznik do
Čítajte
roku 1956. Jeho
mužstvá v priebehu
desaťročí hrávali najmä v oblastných
súťažiach. V roku 2017 pôsobili futbalisti zo
Súľova ešte v II. triede ObFZ Žilina, v závere
sezóny im však patrila posledná priečka a
spadli o súťaž nižšie. V tej aktuálnej sa chcú
pokúsiť o návrat.
„Chceli by sme postúpiť, je to naša túžba.
Nebude to však len o dvoch mužstvách.
Okrem nás a Trnového sú tam najmenej tri
ďalšie tímy, ktoré by ešte dokázali zabojovať
o postup,“ tvrdí Štefan Kocian.
Tretia trieda podľa neho má svoju kvalitu:
„Bol som prekvapený, že dokonca niektoré
mužstvá z druhej polovice tabuľky hrajú
dobrý futbal. Napríklad, Divine sme dali
víťazný gól až v poslednej minúte. Dolná
Tižina hrala proti nám doma vynikajúco,
takisto Kunerad. Akurát sa im nedarilo
získavať body. Ale futbal hrajú pekný.“
Na spomínané celky sa Súľovčania pozerajú
zhora. V tabuľke im so ziskom 26 bodov
patrí druhé miesto, na spomínané Trnové
strácajú dva body. „Jeseň hodnotím vcelku
pozitívne. Dva zápasy sme síce pokazili, ale
s ostatnými som spokojný. Hral sa dobrý
futbal. Nezvládli sme to doma s Mojšom a
vonku v Hrabovom. To nás mrzí, tým sme
sa pripravili o vedúcu priečku,“ povzdychne
si šéf lavičky.
V závere jesennej časti akoby Partizánu
dochádzal dych. Z troch duelov vyťažil len
dva body, remízy s Kuneradom a DivinkouLalinok prelínala prehra s Mojšom. „Mali
sme zranených troch kľúčových hráčov. V
polovici septembra sa nám v Babkove zranil
tvorca hry Dominik Kocian a na ihrisku bola
jeho neúčasť citeľná. Ale už sú všetci
zdravotne v poriadku, takže už by to zase
malo byť fajn,“ ponúka tréner vysvetlenie.

Výborné skóre
V Súľove začali s prípravou na druhú
polovicu sezóny v januári, hneď po výročnej
schôdzi. „Vyzerá to dobre, chlapci sa
zúčastňujú v hojnom počte. Snažíme sa
pripraviť čo najlepšie. Zatiaľ sa venujeme
najmä kondičnej príprave, máme však
naplánovaných zrejme päť prípravných
zápasov na umelej tráve v Považskej
Bystrici,“ približuje Štefan Kocian.
Jeho zverencov pred ostrým štartom
preveria mužstvá, ktoré hrajú o súťaž či dve
vyššie: „Traja súperi už sú istí, stretneme sa
s Hliníkom, Kamennou Porubou a
Pšurnovicami. Zvyšných ešte riešime.“
V kabíne sa zišiel
PREČÍTA JTE SI TIEŽ:
mix futbalistov s
V Nededzi našiel
rôznymi ročníkmi
futbalový domov
narodenia. Jadro
Čítajte
tvoria domáci hráči,
v kádri však
nechýbajú ani legionári z okolia. „V
mužstve je viacero vodcovských typov.
Nielen kapitán Branislav Fekete, ale aj
Roman Hudek. Je stálicou súľovského
futbalu. Má 45 rokov a stále hrá. Keď môže,
príde, ani dnes nechýba na tréningu. Je
oporou zadných radov, výborný obranca. Dá
sa na neho spoľahnúť.
Patrik Skotnický strelil počas jesene 11
gólov. Pochádza z Bytče, no rok – dva dozadu
sa prisťahoval do Súľova a začal na nás
hrávať. Darí sa mu, rovnako aj Marekovi
Kocianovi. To sú naši dvaja strelci.
Nemávam problém dať dokopy zostavu na
zápas. Chalani majú záujem hrať. Máme aj
zopár chlapcov zvonku, dvaja prišli z
Jablonového, ďalší hrával v Predmieri. Prišli
sami, chceli za nás hrať. Prejavili sympatie
k našej klubovej vízii, tak sme sa dohodli.
My nikomu nepovieme nie,“ hovorí
súľovský kormidelník.
Zatiaľ čo s 35 gólmi je ofenzíva Partizánu
druhou najlepšou v súťaži, 14 inkasovaných
gólov vynieslo Súľovčanov dokonca na
delenú prvú priečku v tejto štatistike.
„Brankárov máme dvoch a striedajú sa.
Povedal by som, že sú na rovnakej úrovni.
Jeden je trošku starší, druhý mladý. Raz ide
jednému, raz druhému. Vedia sa však
dohodnúť,“ dodáva na margo brankárskej
dvojice Anton Danížek – Matej Smatana.

Peniaze z ubytovne aj z
brigády
Štefan Kocian je rodákom z Hradnej. Futbal
hrával vyše dvadsať rokov predovšetkým za
domáci Partizán, s dvojročnou prestávkou
počas povinnej vojenskej služby. Mužstvo
vedie z pozície trénera od začiatku
prebiehajúceho súťažného ročníka.
„Pred pár rokmi som trénoval v
Jablonovom, keď postupovali. Tam bol
takisto veľký záujem hráčov. Tu medzitým
futbal upadol. Netrénovalo sa. Ako to býva v
niektorých obciach, chlapci sa v nedeľu zišli
a hrali. Snažíme sa dať to do poriadku.
Schádzame sa trikrát do týždňa a na ihrisku
je to potom vidno. Hráči majú záujem, ja sa
im prispôsobím a podarilo sa nám sceliť to,“
objasňuje.
Pri jeho rozhodovaní, či sa ujať trénerskej
taktovky, zavážil fakt, že v mužstve má
troch synov – Lukáša, Mareka a Dominika.
„Oni sú zvyknutí, trénoval som ich už ako
žiakov,“ reaguje s úsmevom na otázku, ako
zvládajú vzájomné futbalové pôsobenie.
„Marek s Dominikom istý čas hrávali v
Bytči tretiu ligu, Marek tam dokonca
približne dva roky dozadu robil kapitána.
Dominik mal nejaké zranenia, takže najskôr
sa vrátil on. A Marek má teraz také
zamestnanie, že nemôže tak často trénovať,
takže sa tiež pridal k nám.“
Hoci kvalitu súťaže si
Štefan Kocian
Ani na tréningu
pochvaľuje, zo
nik nechcel byť
spojenia dvoch
druhý, spomína
tretích tried do
Jaroslav Slučik
jednej, spoločnej,
na majstrovské
roky
veľmi nadšený nie je:
Čítajte
„Poviem pravdu,
nevítam to. Je to dosť
náročné na
cestovanie. Keď máme ísť na lietavskú
stranu, zaberie to veľa času. Myslím, že by
sa o tom mohlo porozmýšľať a trošku to
mužstvám zjednodušiť. Predsa len,
cestovanie niečo stojí a takmer nikde nie je
veľa financií.“
PREČÍTA JTE SI TIEŽ:

V Súľove sa o ich zisk pokúšajú rôznymi
spôsobmi. Tak, ako v mnohých dedinských
kluboch, i tu je dôležitá podpora od obce.
„Spolupráca s obcou je výborná, starosta je
bývalý futbalista. Navyše, pred niekoľkými
rokmi sme svojpomocne prerobili túto
budovu a hore máme päť izieb. Sú tam
ubytovaní ľudia a to nám pomáha, z toho
máme nejaké peniaze,“ hovorí tréner
Partizánu o budove stojacej v areáli TJ. Na
dolnom poschodí sa nachádza zázemie
futbalového klubu, vrchné slúži ako
ubytovňa.
Pridáva aj ďalší príklad, ako samotní hráči
prispievajú k naplneniu klubovej
pokladnice: „Nedávno bolo treba v obci
položiť dlažbu. Chlapci z mužstva sa zobrali,
urobili kus roboty a zarobili peniaze. Teraz
si chcú za ne kúpiť športové súpravy.“
Futbalisti TJ Partizán Súľov jednoducho
ťahajú za jeden povraz na ihrisku aj mimo
neho. Chcú hrať pekný, útočný futbal, tešiť
fanúšikov gólmi. A z gólov, ktoré sa
následne pretavia do víťazstiev, sa vedia
tešiť i oni sami.
„Chalani sa dokážu vyhecovať, radujú sa z
každého víťazstva. Majú futbal radi. V partii
sú starší aj mladí hráči, ale nikdy sa tu
nerobili rozdiely. Je to jeden kolektív. Bez
kolektívu sa totiž futbal hrať nedá a oni si to
uvedomili. Preto hráme taký futbal, aký
hráme,“ zakončuje Štefan Kocian.
Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za
obsah. Vážime si to.
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4 hodiny 24 hodín 3 dni 7 dní
1.

Žilinská nemocnica hlási ďalších dvoch
podozrivých na koronavírus 2 322

2.

KORONAVÍRUS: Hrozba šírenia choroby
zalarmovala mesto Žilina i žilinskú župu 519

3. Horskí záchranári pomáhali zranenému
skialpinistovi 148
4. Zelenožlté vozida žilinskej MHD vydezinﬁkujú 116
5. Škorvánek: Mikolášovi to musíme v domácich
zápasoch vrátiť FOTO 85
6. Futbalisti MŠK Žilina jasne zdolali Sereď 82
7.

Kobylky prehrali, no po troch rokoch môžu
zbrojiť na extraligové play-oﬀ FOTO 70

8.

Dominanta Žiliny sa zahaľuje do lešenia. Ako
dlho potrvajú práce na obnove kostola? FOTO 55

9. KORONAVÍRUS: Žilinská SAD vydezinﬁkuje 300
autobusov 53
10. Peter Fiabáne má najnižší plat spomedzi
primátorov krajských miest 31
Vypnúť reklamu

Inzercia

INZERCIA - TLAČOVÉ SPRÁVY
Vybrané Najnovšie Najčítanejšie
1. Slováci vytvorili kolu z prírodných surovín.
Prekoná aj originál
2. Ich nábytok je unikátny. Do prírody dávajú viac
ako z nej berú
3. Ras al Khaimah je vychádzajúca hviezda Emirátov
4. Súťaž Zdravá ﬁrma roka pozná víťazov 10. ročníka
5. Na čo dať pozor pri výbere bytu? Kto kŕmi
Slovensko?
6. Volkswagen Golf radí vyššiu rýchlosť
7. Našli sme dokonalé miesto pre vašu originálnu
svadbu
8. Turecký kúpeľ hammam: Očista tela tradičným
spôsobom
9. Rolls Royce medzi motorkami prichádza do
Bratislavy
10. Limitovaná ponuka Mercedes-Benz s
najmodernejšími technológiami
PR články vašej ﬁrmy na tomto mieste ›

Vypnúť reklamu

Inzercia

BLOGY SME
Najnovšie Najčítanejšie
1. Ľubica Kočanová: Starkí sú ohrození najviac
ochorením na COVID - 19
2. Vladimír Čuchran: Antivírus - taký fejtónik k
zamysleniu
3. Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku :
Hlavné správy aj Zem a Vek sa snažia tváriť ako
seriózne médiá, to však nie sú ani zďaleka
4. Michael Achberger: Stres dokáže naše telo
poriadne potrápiť a v dôsledku neho naša
hmotnosť kolíše
5. Marian Nanias: Jadrová energia – Európska
atómová dilema – Atómky, alebo bomby? - 2
6. Ladislav Kucharik: Mexiko Veľký okruh - 01 Mexico
City
7. Ingrid Tkáčiková: Dúbravka, (ne)bezpečná lokalita.
8. Ján Šeďo: Bude fungovať investigatívna
žurnalistika aj na vidieku ?

Téma: Fašiangy
Po ulici behala krava aj akčné babky (foto)
Fašiangy v Rovensku zakončili zábavou a
pochovávaním basy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc idze
Radzimovský fašang prilákal opäť množstvo
ľudí
Sprievod maškár mali aj v Nosiciach a
Kvašove (foto)
PREČÍTA JTE SI A J ĎALŠIE ČLÁNKY K TÉME

Hlavné správy z SME | MY
Žilina - aktuálne správy
Peter Fiabáne má najnižší plat spomedzi
primátorov krajských miest
Hoci je Žilina ako krajské mesto
suverénne najväčším sídlom v
kraji, Peter Fiabáne nemá
spomedzi primátorov Žilinského
kraja najvyšší plat.

Návšteva praktického lekára bez čakania
a poplatkov? Je to možné už aj v Žiline!
Žilinčania už môžu bez
zbytočného čakania navštevovať
ambulanciu všeobecných
lekárov, otvorenú v novostabe na
mieste bývalej Starej pošty na
Poštovej ulici na sídlisku Vlčince.

Horskí záchranári pomáhali zranenému
skialpinistovi
Poranil si hornú končatinu v
oblasti ramena.

Kobylky prehrali, no po troch rokoch
môžu zbrojiť na extraligové play-off
Vo vyraďovacej časti ich čaká 1.
FBC Trenčín.

Najčítanejšie články
MyRegiony.sk
Pozitívny na koronavírus je aj človek zo
Senca. Pribudli ďalšie dva prípady
Celkovo je tak potvrdených spolu
päť prípadov.

V Trenčíne zasadol krízový štáb, radnica
vyzvala zvážiť organizovanie aj účasť na
hromadných podujatiach
V Trenčíne zasadol v súvislosti s
možným šírením koronavírusu
krízový štáb.

Zahraniční študenti boli na týždennom
pobyte vo Zvolene, rodičia sú
znepokojení
Študentov zo štyroch krajín
hostilo zvolenské gymnázium.

V Senci zasadal krízový štáb. Mesto
prijalo opatrenia
Žena nakazená koronavírusom
má síce trvalé bydlisko v Senci,
ale býva v Bratislave.

Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie
Zľavy

Kantína Poštová
Poštová 1
Žilina

Denné menu Žilina
Odporúčané reštaurácie Žilina
Najlepšie hodnotené reštaurácie Žilina
Reštaurácie, denné menu, akcie, hodnotenia
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Už ste čítali?
POVAŽSKÁ BYSTRICA

Trvalo sto rokov, kým sa
príbuzní prvý krát stretli,
prišli sem až z Argentíny

NITRA

Vyšetrovanie smrti malého
Sebastiána je ukončené
skôr, ako predpokladali

ORAVA

Policajtka z Oravy rieši aj
vraždy a súboje gangov
v americkom Chicagu

NOVÉ ZÁMKY

Ženy, ktoré prekonali
rakovinu, pomáhajú
onkologickým pacientom

ŠARIŠ

Politológ o Matovičovi: Je
uveriteľný a nie sterilná
politická figúrka
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