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Vitajte na palube 
našej lode. Posádka 

je pripravená k vašim 
službám. Týždeň čo týždeň sa vydá-
vame na tú istú, pre nás dobre známu 
plavbu. No vždy s inými pasažiermi 
a inými príbehmi. K dispozícii máme 
vždy iné možnosti, ako ju urobiť čo naj-
zaujímavejšou. Vyplávame z prístavu 
a nikdy dopredu nevieme, aká bude 
naša cesta a čo nás na nej čaká. Či sa 
budeme plaviť po pokojných vlnách 
oceánu, alebo nás pohltí rozbúrené 
more. Skúsený námorník sa však vie 
prispôsobiť každej situácii a nič ho 
neprekvapí. Očakáva sa od neho, že 
svoju prácu odvedie najlepšie, ako vie. 
V krízových okamihoch námorník ne-
podľahne panike a zachová si chladnú 
hlavu. Ak je hláv viac, šanca na úspech 
dopraviť loď do cieľa sa znásobí. Každý 
z nás pracuje samostatne, no dokopy 
vytvárame jeden celok. Tím námorní-
kov sa nezaobíde bez svojho kapitána, 
ktorého príkazy treba rešpektovať a je 
tu kedykoľvek v prípade potreby. Drží 
pevne v rukách kormidlo lode, aby na 
otvorenom mori nestratila svoj smer. 
Občas nás more rozkolíše, ale spolu 
vieme získať do plachiet ten správny 
vietor. Plavba oceánom má presne 
stanovený čas, za ktorý musíme trasu 
oboplávať. Po absolvovanej povinnej 
plavbe môže aj naša loď na krátky čas 
v prístave opäť zapustiť svoje kotvy, 
aby sme načerpali 
nové sily na ďalšiu 
výpravu. 

Vojna sa skončila, 
zabudnite...?
Najstaršia občianka mesta Partizánske, 
102-ročná Alžbeta Kapustová, spomína nielen 
na vojnové udalosti spred 70 rokov
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Zo života 
našich obcí
Hradište, obec učupená pod lužickým lesom, 
je ďalšou v seriáli, ktorý približuje krásy a 
zaujímavosti obcí regiónu
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NA VLNÁCH 
OCEÁNU

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Hľadáme kolegov na pozíciu 

ÚDRŽBÁR – ELEKTRIKÁR
NÁPLŇ PRÁCE

 vykonávať elektrické opravy strojov,
 vykonávať pravidelnú a preventívnu údržbu strojov a budov,
 zabezpečiť plynulý chod strojných zariadení vo výrobe,
 vypracovávať štandardy pre údržbu (TPM, LOTO, SWI). 

POŽIADAVKY
 odborná spôsobilosť podľa vyhlášky § 22, 
 skúsenosti v oblasti elektro techniky, hydrauliky a pneumatiky, 
  skúsenosti v oblasti elektro údržby strojných zariadení,
prax nevyhnutná minimálne 2 roky.

ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÝ LIST  
posielajte emailom na adresu zamestnanie@velux.com

Staň sa jedným z nás a pridaj sa k nám!

(150332)

Partizánske Building Components – SK, s.r.o.
je výrobná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou strešných okien, strešných výlezov 
a svetlovodov. Svojim zamestnancom ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie, 
príjemné, bezpečné a stabilné pracovné prostredie, osobnostný rozvoj a širokú 
škálu benefitov. Spoločnosť získala v uplynulom období dve prestížne ocenenia 
BEZPEČNÝ PODNIK a ZDRAVÁ FIRMA ROKA 2014.

Oslavy 70. výročia
oslobodenia Partizánskeho

Fotoreportáž z osláv na 2. strane
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Mestská polícia v Partizánskom od 25. do 31. marca 2015
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

LÚPEŽNÍK V HERNI
Policajti z Partizánskeho objasnili lúpež v herni a vyšet-
rovateľ Odboru kriminálnej polície obvinil z tohto zlo-
činu 21-ročného Dalibora z Partizánskeho. V nočných 
hodinách 22. februára  zazvonil na dverách herne na 
Nitrianskej ceste. Keď mu krupiérka otvorila, namieril 
na ňu zbraň a žiadal peniaze. Mladá žena mu ich zo 
strachu o svoj život a zdravie vydala. Okrem peňazí jej 
vzal aj starší mobil, položený na barovom pulte. Majite-
ľovi herne vznikla škoda asi 2 000 €. Obvinenému hrozí 
za lúpež väzenie na sedem až dvanásť rokov.

NALETEL PODVODNÍKOVI
Poverený príslušník Obvodného oddelenia z Parti-
zánskeho vzniesol 30. marca obvinenie pre prečin 
podvodu voči 29-ročnému Andrejovi z okresu Nové 
Mesto nad Váhom. V Partizánskom si 13. marca 
prevzal od 38-ročného muža 1000 eur ako zálohu na 
dovoz  auta zo zahraničia. Podľa zmluvy mal do 7 dní 
dodať poškodenému osobné auto zn. Škoda Octavia za 
4 200 eur. Obvinený už pri prevzatí zálohy vedel, že 
auto zo zahraničia nedovezie, peniaze nevráti a použije 
ich pre vlastnú potrebu. V prípade dokázania viny hrozí 
Novomešťanovi trest odňatia slobody až na dva roky.  
 KR PZ v Trenčíne

Obdivovatelia a fanúšikovia 
vojenských vozidiel si prišli 
na svoje pri záverečnom 
defilé vojenskej tech-
niky. Záujem u zvedavých 
divákov vzbudili dyna-
mické ukážky 11., 12. a 
13. mechanizovaného prá-
poru, v ktorých predviedli 
cvičenie kata so zbraňou, 
weapon handling alebo 
manipuláciu so zbraňou a 
prepad konvoja. Partizán-
čania s napätím sledovali aj 
ukážky vojenskej polície pri 
zadržiavaní páchateľa.

Oslavy 70. výročia
Sprievodné podujatia osláv 70. výročia oslobodenia mesta doslova odštartovali už 
v dopoludňajších hodinách. Na štartovaciu čiaru na Námestí SNP sa postavili v 
jednotlivých súťažných kategóriách žiaci základných škôl v Partizánskom. Do Behu 
oslobodenia mesta sa zapojila ZŠ na Veľkej okružnej, ZŠ vo Veľkých Bieliciach, 
ZŠ Radovana Kaufmana, ZŠ na Malinovského ulici a ZŠ Rudolfa Jašíka. Ocenení 
boli prví traja najlepší bežci v každej kategórii. Najúspešnejšou školou v behu sa 
stala ZŠ Rudolfa Jašíka, ktorá si za svoje prvenstvo odniesla víťazný pohár.   

Motívy vojny a povstania zachytené v kresbách Romana Benisku a jeho partnerky Natálie Kohútovej z Lehoty pod 
Vtáčnikom si návštevníci prezreli na vernisáži s názvom Zatmenie slnka vo výstavnej sieni Domu kultúry 

v Partizánskom. Medzi prítomnými hosťami nechýbal otec autora, Michal Beniska. Výstava dvadsiatich obrazov 
s protivojnovou tématikou bola poctou účastníkom a najmä obetiam 2. svetovej vojny.  Text: sč, foto: sč, ek

Oficiálna časť osláv 70. výročia oslobodenia mesta Partizánske sa začala pochodom 
a nastúpením jednotiek OS SR, vojenskej hudby, čestnej stráže a zhromaždením hostí 
na Námestí SNP. Významným okamihom bolo odovzdanie Pamätnej medaily 
ministra obrany III. stupňa z rúk zástupcu náčelníka Generálneho štábu generál-
majora Pavla Macka primátorovi Jozefovi Božikovi. Vo svojom príhovore zdôraznil, že 

pamätná medaila patrí celému mestu Partizánske, ktoré si ctí históriu a je hrdé na 
také udalosti ako Oslobodenie mesta Partizánske či Slovenské národné povstanie.   

Zástup hostí 
v sprievode 
vojenskej hudby 
smeroval k 
Pamätníku SNP, 
pri ktorom držali 
stráž príslušníci 
Čestnej stráže 
z Bratislavy. 
Po pietnom 
akte kladenia 
vencov a poklo-
není sa pamiatke 
hrdinov zaznela 
štátna hymna a 
na znak vďaky a 
úcty sa spustili 
čestné salvy.

 V ranných hodinách 25. marca 
ležala pri dome na Veľkej 
okružnej žena – bezdomovkyňa, 
odkiaľ bola hliadkou mestskej 
polície vykázaná. Dňa 27. marca 
odviezla hliadka mestskej polície 
domov 51-ročnú ženu, ležala na 
Škultétyho ulici. 

 V neskorých večerných 
hodinách 25. marca oznámil 
muž nachádzajúci sa v po-
hostinstve, že mu dvaja zá-
kazníci odcudzili z peňažen-
ky 150 eur. Hliadka mestskej 
polície na mieste zadržala 
35-ročného muža a 30-ročnú 
ženu, podozrivých z krádeže 
hotovosti. K poškodenému 
i k zadržaným osobám bola 
privolaná štátna polícia, 
ktorá si prípad prevzala.

 Dňa 26. marca preverila MsP 
situáciu na Námestí SNP na 
základe podnetu občana. Údajne 
hluchonemé osoby dávali niečo 

podpisovať okoloidúcim. MsP 
pomocou kamerového systému 
monitorovala priestranstvo, kde 
mohlo dochádzať k protizákon-
nej činnosti vyberaním peňazí 
s úmyslom obohatiť sa. Dňa 
29. marca MsP preventívne mo-
nitorovala aj hrádzu rieky Nitry 
a jej okolie vykonaním fyzických 
obhliadok z dôvodu pohybu veľ-
kej skupiny malých Rómov.

 O 04.15 hodine 28. mar-
ca bolo MsP oznámené, že 
došlo k prepadnutiu dvoch 
osôb zo Skačian v podchode 
partiou mladých mužov. MsP 
preverila okolnosti, vyho-
tovila kamerový záznam. 
Prípad rieši štátna polícia.

 Vzájomná súčinnosť zložiek štát-
nej a mestskej polície zabezpečila 
verejný poriadok pri cirkuse. 
Dňa 30. marca si všimol občan, 
že dochádza k znečisťovaniu 
Februárovej ulice blatom pada-

júcim z kolies vozidiel cirkusu. 
MsP vyrozumela o skutočnosti 
zodpovednú osobu a upozornila 
ju na nutnosť uviesť vozovku do 
pôvodného stavu. MsP dohliadla, 
aby bola ulica vyčistená. 

 Dňa 31. marca MsP nepre-
tržite s navýšeným počtom 
príslušníkov mestskej polície 
zabezpečovala akciu pri prí-
ležitosti 70. výročia oslobo-
denia mesta Partizánske.

 Na základe žiadosti štátnej 
polície hliadka mestskej polície 
zotrvala do príchodu rýchlej 
zdravotníckej pomoci pri mužovi, 
ktorý dostal na Družstevnej ulici 
epileptický záchvat. 

 MsP založila „papuču“ 
na motorové vozidlo zn. 
Mercedes. Vodič zaparko-
val vozidlo v križovatke na 
Malej okružnej 28. marca vo 
večerných hodinách tak, že 

ohrozovalo bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky.

 Ku kontajneru na odpad na 
Horskej ulici vyhodil 29. marca 
Róm z Nábrežnej ulice gauč. MsP 
zistila meno pôvodcu skládky a 
upozornila ho na protizákonné 
konanie, vyhotovila fotodo-
kumentáciu a dohliadla na 
odstránenie gauča z verejného 
priestranstva.

 Mestskú políciu 29. marca 
o 21.20 h upozornila oby-
vateľka žijúca v dome na 
Strojárenskej ulici na líšku 
pohybujúcu sa v tejto časti 
mesta. Po príchode hliadky 
líška ušla. MsP monitoruje 
nielen Strojárenskú ulicu 
a v prípade naskytnutia 
sa vhodnej príležitosti je 
pripravená líšku odchytiť do 
špeciálnej klietky. 
 Spracovala: Mária Rapková

oslobodenia  
Partizánskeho
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Kontrolný deň primátora na stavbách
Pozitívne zmeny v exteriéri aj interiéri
Do svojho pravidelného kontrolného dňa na stavbách zahrnul primátor Partizánskeho Jozef Božik vo štvrtok 
26. marca aj návštevu Základnej umeleckej školy v Partizánskom. Dôvodom boli doposiaľ nemedializované úpravy 
a modernizácia školy, do ktorých mesto v minulom volebnom období investovalo nemalé �nančné prostriedky.

Za ostatné štyri roky boli 
v základnej umeleckej škole 
zrealizované viaceré interiéro-
vé úpravy. Tie zahŕňali okrem 
iného vymaľovanie stien a 
výmeny podláh v nahráva-
com štúdiu a vo viacerých 
učebniach, ich výsledkom je 
však i príjemným estetickým 
dojmom pôsobiaca koncertná 
sála s kvalitnou akustikou. 
Investície mesta v škole sme-
rovali aj do nového interié-
rového nábytku, moderného 
technického vybavenia učební, 
nových hudobných nástrojov 
a učebných pomôcok. Z hľa-
diska úspory energií, a ná-
sledne i financií, bola nemenej 
hodnotná aj výmena kotlov 
a výmena okien v celej budove. 
„Základná umelecká škola, od 
vedenia po všetkých učiteľov, 
si váži prístup a spoluprácu 
s mestom. Sme veľmi spokojní 
a budeme sa to snažiť vrátiť 
minimálne tým, že sa budeme 
aj naďalej aktívne zapájať do 
kultúrnych podujatí mesta,“ 
uviedla riaditeľka školy Renáta 
Andrejová.

Nová autobusová  
zastávka na Šípku
V centre pozornosti boli v rám-
ci marcového kontrolného dňa 
aj dve menšie, nedávno zrea-
lizované investičné akcie. Jed-
nou z nich bola rekonštrukcia 
dámskych i pánskych hygie-
nických zariadení na prízemí 
Domu kultúry v Partizánskom, 
ukončená začiatkom marca. 
„Sme radi, že z ušetrených 
finančných prostriedkov nám 
mesto pomáha zveľaďovať 
aj interiér domu kultúry, čo 
určite ocenia nielen návštev-
níci podujatí, ale i účinkujúci,“ 
zdôraznila Martina Baboľová, 
riaditeľka Mestskej umelec-
kej agentúry Partizánske. Na 

sídlisku Šípok sa mesto pred 
niekoľkými týždňami postaralo 
o osadenie novej autobusovej 
zastávky na Malinovského 
ulici. V blízkom čase má ešte 
v zmysle požiadavky Výboru 
mestskej časti Šípok naplá-
nované odstránenie vedľajšej 
starej zastávky s objektom 
novinového stánku, po ktorom 
bude nasledovať úprava a skul-
túrnenie tejto plochy.

Pracovný ruch  
v Šimonovanoch
Z hľadiska rozsahu prác, času 
i financií je omnoho náročnejší 
investičný projekt, ktorý má 
mesto rozpracovaný v Ši-
monovanoch. Ďalšia etapa 
rekonštrukcie budovy so sídlom 
pošty, ktorá zahŕňa renováciu 
spoločenských priestorov na 
prízemí a zateplenie objektu, 

potrvá ešte zhruba dva mesiace. 
„Vysychanie omietok a podláh, 
nakoľko ide o starší objekt, 
nám trochu skomplikovalo 
práce. Aj napriek tomu však 
stále ideme podľa dohodnutého 
harmonogramu. Zároveň sme 
prešli aj na práce v exteriéri, 
kde pokračujeme v zatepľovaní 
obvodového plášťa a pripra-
vujeme terén na vydláždenie 
spevnenej plochy za budovou,“ 
opísal aktuálny stav na stavbe 
konateľ realizačnej spoločnosti 
Ondrej Bielský. 
Pracovná skupina mala v Šimo-
novanoch zastávku aj na Bez-
ručovej ulici. Dvojradová zá-
stavba rodinných domov, ktorú 
vybudoval súkromný investor 
na mieste zbúranej bývalej ma-
terskej školy, za ostatný mesiac 
opäť zmenila svoj vzhľad. Väč-
šina z osemnástich domov je už 
zateplená, v jednom rade sú už 
hotové aj podlahy a interiérové 
omietky. „Čo sa týka výstav-
by prístupovej komunikácie, 
máme menší časový sklz kvôli 
počasiu. Predpokladáme ale, že 
najneskôr do mesiaca by mala 
byť komunikácia pripravená 
na asfaltovanie a celá stavba 
ukončená do dvoch mesia-
cov,“ informoval z poverenia 
zástupcu investora Jaroslav 
Tkáč. Súčasťou tejto investície 
je aj vybudovanie detského 
ihriska s pôdorysom veľkosti 
9 x 23 metrov, ktoré budú môcť 
využívať všetky deti z mestskej 
časti. „Som rád, že popri in-
vestičnom zámere privátneho 
charakteru sa realizuje aj ve-
rejnoprávna investícia, ktorá 
pomôže rozvoju voľnočasových 
aktivít pre všetky deti v rámci 
mestskej časti Šimonovany,“ 
dodal primátor, ktorý marcový 
kontrolný deň zavŕšil prehliad-
kou rekonštruovanej bývalej 
slobodárne č. 8.
 Text a foto: www.partizanske.sk

Nájdu sa v meste nové priestory pre útulok?
Marcové zasadnutie Komisie pre sociálnu a bytovú politiku pri MsZ v Partizánskom malo nezvyčajný podtón. Okrem toho, že prítomní členovia prediskutovali na stretnutí ako 
tradične všetky stanovené témy, jeho záver bol tentoraz iný. Patril poďakovaniu za dlhoročnú spoluprácu Pavlovi Dormanovi, riaditeľovi Správy majetku mesta, ktorý v apríli 
odišiel do dôchodku. V mene svojom a všetkých členov komisie mu poďakovala predsedníčka a poslankyňa MsZ Mária Hazuchová. 

Ešte predtým však prišli na rad témy, ktoré pat-
rili k hlavným bodom zasadnutia. Jednou z pr-
vých bola po kontrole úloh, prijatých na pred-
chádzajúcom stretnutí, informácia o možnej 
spolupráci, ktorú komisii navrhol predseda 
Miestneho spolku SČK Andrej Barborka. Ako 
sme sa dozvedeli z jeho úst, záujem by mali dob-
rovoľníci najmä o pomoc sociálne odkázaným 
rodinám. Poskytnúť pomoc nie finančnú, 
ale hmotnú je hlavným motívom aktivít 
Slovenského Červeného kríža, ktoré spolu 
s partnermi realizuje po celom Slovensku. Aby 
mohol miestny spolok rozvíjať podobné aktivity 
aj v Partizánskom, oslovil Andrej Barborka ko-
misiu a požiadal jej členov o pomoc. Túto snahu 
ocenila predsedníčka Mária Hazuchová, ktorá 
navrhla, aby si konkrétne prípady občanov 
mesta, ktorým môžu dobrovoľníci poskytnúť 
pomoc, prešli na zasadnutí raz za pol roka. 
V programe zasadnutia mala miesto aj ďalšia 
téma, ktorej sa venovala sekretárka komisie 
Jarmila Sasková. Informovala prítomných, s 
ktorými občianskymi združeniami boli podpí-
sané dohody o poskytnutí príspevku z rozpočtu 
mesta a ktoré sú ešte v riešení. Komisia sa 
taktiež dozvedela o vyúčtovaní štátnych dotácií 
v súlade so zákonom o poskytovaní sociálnych 
služieb pre zariadenia mesta, ktoré poskytujú 

sociálnu službu. V rámci Partizánskeho sú 
týmito zariadeniami Domov, n. o., Zariadenie 
opatrovateľskej služby a Útulok OÁZA.

ÚTULOK BY MAL  
OSTAŤ ZACHOVANÝ
Na posledné uvedené zariadenie nadväzovala 
aj ďalšia téma. Jarmila Sasková v ďalšom bode 
programu informovala o situácii v Útulku OÁZA. 
Okolo jeho umiestnenia na prízemí mestskej 
bytovky č. 160 na Ulici Rudolfa Jašíka sa v 
posledných dňoch diskutovalo vo veľkom. Práve 
nedávne uzavretie tejto budovy primátorom 
Jozefom Božikom bolo stredobodom pozornosti, 
a logicky tak vyvstala otázka, aký osud čaká zaria-
denie. Verejnosti totiž neunikla informácia o tom, 
že o budovu sa zaujíma potenciálny kupca, ktorý 
ju však kúpi po presťahovaní útulku do iných 
priestorov. Preto sa komisia zaoberala tým, 
kam by mohli útulok, ktorý má z pohľadu 
oddelenia sociálnych vecí MsÚ svoju opod-
statnenosť, presťahovať. „Útulok by mal byť 
zachovaný, pretože sú situácie, kedy sa na ulici, 
či v inej núdzovej situácii ocitnú osamelí ľudia, 
či matky s deťmi z objektívnych dôvodov. A to 
najmä v zimných mesiacoch,“ uviedla na margo 
zachovania útulku predsedníčka komisie. Zariade-

nie má totiž svoj režim, platný pre všetkých, ktorí 
využívajú jeho služby. „Mnohí to berú tak, že tam 
chodia zanedbaní, zavšivavení bezdomovci, ktorí 
sa prídu večer umyť a ráno odídu. Ale tak to nie 
je, platia tam dosť prísne pravidlá, čo sa týka do-
držiavania poriadku,“ doplnila Mária Hazuchová. 
Členovia komisie sa preto zhodli, že zariadenie, 
ktoré vzniklo v roku 2006, navrhnú primátoro-
vi a mestskému zastupiteľstvu presťahovať do 
priestorov blízkej bytovky č. 652 na Ulici Rudolfa 
Jašíka. Tento objekt je rovnako ako ten súčasný 
pod dohľadom mestskej i štátnej polície a čo je 
vyhovujúce, má i samostatný vchod. 

VÝŠKOVÁ BUDOVA 
S OBSADENÍM 80 BYTOV
Súčasťou zasadnutí komisie bývajú informácie 
týkajúce sa bytovej politiky. Aktuálne údaje 
ozrejmila sekretárka komisie Andrea Barborková 
zo Správy majetku mesta, ktorá v stručnosti in-
formovala o pridelení bytov a nových žiadostiach, 
evidovaných SMM za posledné obdobie. Podľa 
zverejnených čísel sa na zozname uchádzačov 
o pridelenie bytu nachádza 458 žiadostí, z toho 
len sedemdesiati piati si svoju žiadosť aktualizo-
vali do 15. februára, ako bolo stanovené. Správa 
majetku mesta preto vyzýva záujemcov 

o pridelenie bytu, ktorí tak doposiaľ 
neurobili, aby svoje žiadosti aktualizovali 
do konca apríla. Inak budú vyradení z evi-
dencie. Andrea Barborková zároveň vymenovala 
jedenásť urgentných prípadov, záujemcov o byt, 
ktorí majú eminentný záujem, aby sa kompetentní 
zaoberali prednostne ich žiadosťou. Komisia sa 
však jednohlasne zhodla, že sa bude výlučne za-
oberať len tými žiadosťami občanov, ktorí bývajú 
vo výškovej budove na Námestí SNP č. 215 a majú 
zmluvu na dobu neurčitú. V zozname tzv. urgencií 
sa nachádzajú aj takéto žiadosti a členovia komi-
sie si ich odôvodňujú práve nedávno avizovanou 
správou o zatvorení budovy v horizonte najbliž-
ších dvoch rokov. Aj preto sme sa na zasadnutí 
dozvedeli viac o súčasnom stave bytovej politiky 
vo výškovej budove. Zo 101 bytových jednotiek 
je momentálne 21 bytov prázdnych. Vo výškovej 
býva 22 nájomníkov, ktorí majú zmluvu na dobu 
neurčitú, 58 nájomníkov má zmluvu na dobu 
určitú. Na adresu obyvateľov tejto bytovky sa v zá-
vere zasadnutia jasne vyjadrila Mária Hazuchová: 
„Nájomníci nemôžu so založenými rukami čakať, 
že sa im zrazu nájde ubytovanie, ak sa výšková 
zatvorí. Nemôžu sa spoliehať, že mesto im nájde 
náhradné ubytovanie. Túto povinnosť má zo 
zákona iba voči občanom, ktorí majú nájomnú 
zmluvu na dobu neurčitú.“ Martina Petrášová

Snem obcí  
stredného Ponitria
Prvý snem Regionálneho združenia obcí stredné Ponitrie po 
vlaňajších komunálnych voľbách sa konal 20. marca v rene-
sančnom kaštieli v Klátovej Novej Vsi. Prítomných 22 staros-
tov obcí okresu Partizánske, osobitne tých novozvolených a 
výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) Milana Mušku privítala starostka hostiteľskej obce 
Iveta Randziaková, predsedníčka regionálneho združenia. 

V predloženej správe zhodnotila 
činnosť združenia v minulom 
roku. Jeho náročnosť pre 
zachovanie stabilnej samosprávy 
spočívala v zabezpečovaní náras-
tu prenesených kompetencií v 
podmienkach kráteného podielu 
na dani. Ten by sa mal vrátiť 
na pôvodnú úroveň 70,3 %. 
Regionálne združenie je aktívne 
v príprave Integrovaného regio-
nálneho operačného programu a 
odhodlané čerpať prostriedky z 
programu rozvoja vidieka. Pred-
sedníčka pozitívne hodnotila 
projekt cezhraničnej spolupráce 
obcí Zlínska a stredného Ponitria 
a venovala sa aj významnej téme 
samosprávy – odpadovému 
hospodárstvu a separovanému 
zberu.
Správu o hospodárení združe-
nia za minulý rok predniesla 
predsedníčka revíznej ko-
misie Mária Lachkovičová. 
Starostovia jednohlasne 
navrhli a opätovne zvolili 
za predsedníčku združe-
nia Ivetu Randziakovú a za 
podpredsedu Otakára Sneženku, 
služobne najstaršieho vo funkcii 
starostu Žabokriek nad Nitrou. 
Členmi Rady združenia sa stali 
Mária Lachkovičová, Branislav 
Pajda a Martin Mikloš. Vedením 
finančných záležitostí bola opäť 
poverená Lýdia Petríková, revíz-
nu komisiu tvoria Táňa Sasková, 
Štefan Čepko a Anton Zima. 

V Rade ZMOS-u bude región 
zastupovať Iveta Randziaková, 
do kontrolnej komisie ZMOS 
navrhli Máriu Lachkovičovú a za 
kandidáta na predsedu ZMOS 
Michala Sýkoru, starostu Štrby. 
Členský príspevok do regio-
nálneho združenia schválili vo 
výške 0,15 eura na obyvateľa. 
Snem sa zaoberal aj účasťou 
starostov združenia Stredné 
Ponitrie na republikovom sneme 
ZMOS, ktorý sa bude konať 28. a 
29. apríla v Bratislave.
Hosť snemu Milan Muška 
vyslovil predpoklad, že príjmy 
do rozpočtov obcí v roku 2015 
narastú o 5 - 9 %. Otvorila sa 
aj téma zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, ktorého 
novela je v pripomienkovom 
konaní. ZMOS požaduje aj zjed-
nodušenie zákona o verejnom 
obstarávaní a navrhuje zvýšenie 
limitov pre elektronické trhovis-
ko od 3 - 5 000 eur. Predstavil aj 
projekt DCOM, ktorý sa zaoberá 
elektronickými službami pre 
samosprávy.
Po opätovnej kritike havarijného 
stavu cesty I/64 medzi Partizán-
skym a Žabokrekmi nad Nitrou 
sa starostovia dohodli, že vstúpia 
do rokovania s riaditeľom Slo-
venskej správy ciest.
Snem obcí stredného Ponitria sa 
niesol v priateľskej atmosfére,  
pokračujúcej aj počas neformál-
nej diskusie. (LP)

Modernizovaná koncertná sieň ZUŠ

Práce v budove pošty v Šimonovanoch napredujú podľa harmo-
nogramu
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Márne by ste hľadali, kedy presne 
vznikla obec Hradište. Neexistu-
jú totiž žiadne historické dôkazy, 
predpokladá sa len, že obec, ktorá 
leží v údolí rieky Nitrice, vznikla ako 
osada v druhej polovici 9. storočia. 
Hovoria o tom len skromné archeo-
logické nálezy a existencia kostola, 
podľa ktorej musela obec vzniknúť 
ešte skôr. Obec s niekdajším názvom 
Haranenicha sa prvýkrát spomína v 
kráľovskej listine uhorského kráľa 
Ondreja II. z roku 1232, ktorú vydal 
v súvislosti s výmenou pozemkov v 
Lelovciach pri Novákoch za pozemky 
v Nedašovciach. Haranenicha bola 
uvedená v listine ako osada, ktorá sa 
nachádzala na východ od Nedašoviec. 
V inej listine bola Haranenicha dedina 
situovaná v blízkosti Skačian. Nech 
sa páči, zahĺbte sa s nami do histórie i 
súčasného diania v obci Hradište. 

Zasvätený  
sv. Barnabášovi  
Románsky kostol, ktorý sa týči v západ-
nej časti pravekého lužického hradiska 
nad obcou, upúta snáď každého, kto 
prichádza do obce. Patrí medzi najstar-
šie sakrálne stavby na území Slovenska. 
Podľa historických údajov sa vznik kos-
tola odhaduje na koniec 11. storočia, pri-
bližne v roku 1096. Postavený bol ako 
jednoloďový s kvadratickou apsidou, no 
neskôr bol rozšírený prístavbou širšej 
románskej lode takmer štvorcového 
pôdorysu so západnou vstavanou vežou. 
Na začiatku sedemdesiatych rokov dos-
tal novú plechovú strechu a tiež novo-
dobú severnú sakristiu. Zasvätený je sv. 
Barnabášovi, apoštolovi a mučeníkovi, 
ktorý je zároveň aj patrónom obce. 
Nepatril síce do skupiny dvanástich 
apoštolov, ktorých spomína evanjelium, 
ale cirkev mu priznala titul apoštola 
pre jeho úzku spoluprácu s nimi. Svätý 
Barnabáš zomrel mučeníckou smrťou – 
ukameňovaním, ktoré je zachytené aj na 
maľbe na obraze nad hlavným oltárom 
v hradištskom kostole. Doposiaľ v ňom 
nebol realizovaný podrobný výskum, 
ktorý by priniesol viac zaujímavých 
informácií z jeho histórie, či odhalil 
architektonické prvky alebo nástenné 
maľby, o ktorých existujú domnien-
ky, že môžu byť ukryté pod novšou 
fasádou. Veľkou zaujímavosťou kostola 

je románska päťosová empora, ktorá na 
Slovensku nemá obdobu. V súčasnosti 
kostol patrí farnosti v Skačanoch a slúži 
ako filiálny chrám. V jeho areáli bolo 
modernizované osvetlenie a vyrúbané 
stromy, čo zlepšilo výhľad na neho.

Zápisnice z vizitácií
Históriu Hradišťa sčasti popisujú aj 
kanonické vizitácie. Konali sa vo 
farnostiach nitrianskej diecézy na prí-
kaz biskupov, ktorí vymenovali členov 
vizitácie. Ich poslaním bola previerka 
hospodárenia farnosti, inventarizácia 
sakrálnych predmetov a previerka sta-
vu nehnuteľností patriacich cirkevnej 
obci. Najstaršia vizitácia bola v roku 
1575, no zápisnicu z nej na fare v Ska-
čanoch nenájdeme. Kanonická vizitácia 
z roku 1729 napríklad zistila, že Hradiš-
te malo 270 obyvateľov. Zápis z nej 
hovorí tiež o tom, že tu bol pred rokmi 
farár a fara, ktorá bola z nedostatočne 
objasnených príčin zrušená a kostol bol 
pričlenený k farnosti v Skačanoch. Ďal-
ším dôkazom o fare v Hradišti bola ka-
menná krstiteľnica, ktorú v 30. rokoch 
20. storočia premiestnili do múzea v 
Bojniciach. Podľa cirkevných predpisov 
mohli byť krstiteľnice len vo farských 
kostoloch. Hradištská fara bola zrušená 
pravdepodobne v 14. storočí kvôli 
niekoľkoročnej neúrode a živelným 
pohromám, ktoré ničili úrodu. Keďže 
Hradište nemohlo zabezpečiť obživu 
pre svojho farára, obyvatelia súhlasili 
s pričlenením obce ako filiálky do 
skačianskej farnosti. 

Hradišťanka  
známa široko - ďaleko
Aj malá obec ako Hradište má dokonca 
svoju súkromnú základnú umeleckú 
školu. Tá vznikla v roku 1992 ako jedna 
z prvých SZUŠ na Slovensku. Založil ju 
Partizánčan Ikov Kopáčik, dlhoročný 
pedagóg ZUŠ v Partizánskom. „ZUŠka 
je špecializovaná na vyučovanie hry na 
dychové nástroje a od roku 2004 sa roz-
šírila aj o tanečný odbor so zameraním 
na mažoretky,“ hovorí riaditeľ SZUŠ 
Akord Vratislav Skaličan. Dodáva, že jej 
žiaci sú zároveň členmi Detskej dycho-
vej hudby Hradišťanka, ktorá funguje 
pod vedením jeho a Karola Podoliaka. 
Členmi Hradišťanky sú tiež žiaci zo ZUŠ 

Partizánske a deti z okolitých obcí. DDH 
Hradišťanka oslávila v roku 2014 svoje 
tridsiate výročie založenia. Od roku 
1927 pôsobila v Hradišti dychová ka-
pela, ktorú založil miestny učiteľ Pavel 
a na jej tradície nadväzuje spomínaný 
detský orchester, ktorý patrí k najúspeš-
nejším detským dychovým orchestrom 
na Slovensku. „Minulý rok sme vyhrali 
celoslovenskú súťaž detských dycho-
vých orchestrov v Dolnej Súči, kde sme 
získali zlaté pásmo Cum laude a titul 
Laureát súťaže,“ netají sa úspech-
mi Hradišťanky Vratislav Skaličan. 
Približne stovka koncertov v zahraničí, 
v krajinách ako Španielsko, Belgic-
ko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, 
Maďarsko, Poľsko, Bulharsko či v 
susedných Čechách, to je bilancia toho, 
čo za roky svojej existencie členovia 
DDH Hradišťanka absolvovali. Úspešní 
bývalí členovia pôsobia vo vojenských 
hudbách v Bratislave alebo v Banskej 
Bystrici, ďalší z nich je členom zboru 
Slovenskej filharmónie. K prezentácii 
dychových hudieb neodmysliteľne patrí 
Festival dychových hudieb v Hradišti, 
ktorý organizujú miestne dychovky 
spolu s obecným úradom. „Festival 
dychových hudieb sa koná vždy prvý 
júlový víkend, ak je výročie, trvá 
dva dni, v bežný rok je to jeden deň,“ 
bližšie oboznamuje s jeho organizáciou 
Vratislav Skaličan. Zúčastňujú sa ho 
pravidelne známe dychové kapely nielen 
zo Slovenska, ale aj z Moravy, ktoré sú 
podľa slov Vratislava Skaličana najväč-
ším ťahákom pre návštevníkov.

Čo sa deje v obci?
Každá obec sa snaží o svoje zveľaďo-
vanie, ak má na to potrebné finančné 
prostriedky. Výnimkou nie je ani 
Hradište. Podľa slov starostu Miloša 
Baránika má obec v pláne v najbližšej 
dobe ako jednu z prioritných investič-
ných akcií prestrešenie Domu smútku. 

Nevyhnutné je to najmä kvôli zateka-
niu. Samozrejme, podobných akcií by 
sa našlo aj viac. Momentálne sa však 
nedá ešte hovoriť o konkrétnych záme-
roch, pretože ako sa vyjadril starosta, 
všetko závisí od finančných možností 
a od toho, ako a kedy sa podarí tieto 
financie získať. 
Hradište patrí k obciam, ktoré nezabú-
dajú ani na kultúrny život obyvateľov 
organizovaním rôznych kultúrno 
– spoločenských akcií, ale aj športo-
vých podujatí. Kultúra má v obci dlhú 
tradíciu, ktorá siaha až do roku 1920, 
odkedy tu začalo pôsobiť ochotnícke 
divadlo. Okrem spomínaného Festivalu 
dychových hudieb sa každoročne koná 
novoročný koncert, jasličková pobož-
nosť, vynechať sa nemôžu ani kultúrne 
popoludnie k sviatku MDŽ či obľúbené 
varenie gulášu a ďalšie akcie.      

Keď sa povie rodná obec...
„Som rodák z dediny Hradište pri 
Partizánskom, kde som takmer pred 

60 rokmi prišiel na tento svet. Neza-
budnuteľné detské roky i roky skoršej 
mladosti do maturity som prežil v 
rodnej dedine. V roku 1973 som odišiel 
na štúdium na Právnickú fakultu UK 
do Bratislavy, kde dodnes pôsobím 
i žijem. Na svoju rodnú dedinu, na 
kamarátov z detstva, na život v dedine 
v tom období si často a veľmi rád spo-
mínam. Návraty domov do Hradišťa 
sú pre mňa vždy nezabudnuteľné, sú 
oživením krásnych, jedinečných spo-
mienok. Rodný kraj nosím stále hlboko 
v srdci a je pre mňa výnimočným 
miestom, kam sa vždy rád vraciam. V 
súčasnosti pôsobím ako vysokoškolský 
profesor na Vysokej škole ekonómie 
a manažmentu verejnej správy v 
Bratislave, kde svoju odbornosť a 
skúsenosti odovzdávam študentom 
pripravujúcim sa na pôsobenie vo ve-
rejnej správe,“ hovorí generál profesor 
JOZEF KURIL.

Významným hradištským rodákom je 
aj profesor RUDOLF KROPIL, rektor 
Technickej univerzity vo Zvolene. 
V roku 1987 ukončil vysokoškolské 
štúdium v odbore lesné inžinierstvo 
na Lesníckej fakulte Vysokej školy 

lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Za 
vysokoškolského profesora v odbore 
aplikovaná zoológia a poľovníctvo bol 
vymenovaný v roku 2005 prezidentom 
SR. V roku 2014 ho Slovenská rektor-
ská konferencia zvolila za prezidenta 
slovenských vysokých škôl na dobu 
dvoch rokov. Pôsobí ako zástupca 
vo viacerých radách, komisiách a 
inštitúciách v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a lesníckeho výskumu. Vo 
svojej vedeckovýskumnej činnosti sa 
zameriava najmä na riešenie prob-
lematiky aplikovanej zoológie lesa v 
prepojení na ďalšie disciplíny. V roku 
2000 si prevzal doktorskú cenu a zlatú 
medailu za významný vedecký prínos 
vo výskume na svetovom kongrese 
Medzinárodnej únie lesníckych vý-
skumných organizácií v Kuala Lumpur 
v Malajzii.

Prostredníctvom objektívu zachytáva 
krásy prírody ornitológ, spisovateľ a 
fotograf prírody Hradišťan IVAN KŇAZE. 
„Ak poľovníkovi zážitky so zverou pripo-

mínajú jej trofeje, pre mňa sú to obráz-
ky. Každý sa mi prihovára a vyvoláva 
vo mne spomienky na chvíle a okamihy 
prežité v prírode. Nie sú ohurujúce, dra-
matické, ale často veľmi nenápadné a 
krehké, lebo taká je aj príroda. Fotograf 
prírody však nie je len lovcom obrázkov. 
Postupne sa z neho stáva amatérsky 
zoológ, lebo bez podrobných a neraz až 
dôverných znalostí života jednotlivých 
druhov zveri by nevedel, na čo vlastne 
čaká a čo by mohol vyfotografovať,“ 
píše v jednej zo svojich kníh Poľovačka s 
fotoaparátom. Vyučeného drevomodelá-
ra priviedol k fotografovaniu otec, ktorý 
vlastnil fotoaparát na sklenené platne. 
Jeho rozhodnutie fotografovania vtákov 
prišlo po zhliadnutí knihy Kde vtáky 
hniezdia od Jozefa Ponca. Začínal ako 
dopisovateľ do mnohých časopisov, v 
roku 2004 ho prijali za riadneho spisova-
teľa pôvodnej tvorby na Slovensku. Jeho 
prvá kniha s názvom Vo vtáčích búdkach 
vyšla v roku 1987. Neskôr pribúdali 
ďalšie a spolu mu vyšlo 12 kníh.     

Svoje rodisko mal v Hradišti aj JOZEF 
KOMPÁNEK, národný buditeľ, kazateľ, 
autor historických a náboženských 
diel, ktorý pôsobil ako farár v Ostra-

ticiach 45 rokov, kde je aj pochovaný. 
Tu sa venoval najmä buditeľsko – 
osvetovej činnosti v prospech sloven-
ského národa. Z jeho literárnej tvorby 
je známy cestopis Pútnická cesta, 
ktorý napísal pri príležitosti púte do 
Ríma na oslavu pontifikátu pápeža 
Leva XIII. a obsahuje aj zaujímavé 
historické reminiscencie. 

K významným rodákom z Hradišťa 
patrí aj profesor ŠTEFAN ĎURINA, kto-
rý bol jedným zo zakladajúcich členov 
futbalu v Hradišti. Po úspešných štúdi-
ách v Prahe, Záhrebe či vo Viedni získal 
titul inžiniera a pracoval na rôznych 
miestach v odbore poľnohospodárstva. 
Rôznorodá bola aj jeho publikačná čin-
nosť, z ktorej sa najznámejším dielom 
stala Pamätnica obce Hradište, ktorú 
venoval všetkým rodákom.

Pripravila: Sandra Čaprnková
Zdroje: OcÚ Hradište, internet, kniha 
Poľovačka s fotoaparátom – Ivan 
Kňaze

HRADIŠTE: Obec učupená pod lužickým hradiskom
Zo života našich obcí

Dobré meno Hradišťu doma i vo svete robí Detská dychová hudba Hradišťanka a mažoretky Akord. Na fotogra¡i vo fran-
cúzskom meste Barr v októbri 2014.  Foto: Vratislav Skaličan

Typický hradištský kroj a vzorky tradičnej výšivky Foto: archív redakcie

Hradištský kostol zasvätený sv. Barnabášovi je jedným z najstarších kostolov 
na Slovensku. Foto: Anton Fodora

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI:
Prvá zmienka o obci:  r. 1232 
Počet obyvateľov:  1003 (r. 2014) 
Rozloha:  4,8 km2

Nadmorská výška:  212 m n.m. 
Starosta obce:  Miloš Baránik 

Erb: modrý štít, v ktorom zo zeleného trávnatého vŕšku 
vyrastá zlatý listnatý strom, sprevádzaný strieborným 
čerieslom a lemešom
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

Prvé aprílové dni pozdravili kvetmi a najbližší gratu-
láciami jubilantov – Martu Čákovskú, ktorá oslávila 

65. narodeniny a Annu Náhlikovú, ktorá prišla na svet 
v slobodnú jar pred 70 rokmi. Obom oslávenkyniam patrí 
aj úprimné želanie dobrého zdravia od priateľov z Klubu 
absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom. Životné 
jubileá sú príležitosťou na priateľský pozdrav aj od výboru 
ZO SZTP v Partizánskom. Posielajú ho čerstvej šesťdesiat-
ničke Márii Borchovej a Alžbete Paškovej, ktorá oslá-
vila 75. narodeniny. Všetko najlepšie vám a veľa zdravia!
Meniny oslávi – Albert, Milena, Igor, Igora, Július, 
Leo, Lev, Estera, Ester a Aleš.

Sen noci svätojánskej v Astorke
Vzdelávať sa 
neznamená iba 
písať domáce úlohy 
či sedieť v školskej 
lavici a počúvať výklad 
učiteľa. Vzdelávanie 
môže byť aj zábavné 
a prinášať veľa zážit-
kov. Vďaka učiteľkám 
Ivane Šútorovej a 
Zuzane Poluchovej sa 
gymnazisti z Partizán-

skeho, študenti 1.A, 1.C triedy a niekoľko ďalších zúčastnili 
divadelného predstavenia Sen noci svätojánskej od Williama 
Shakespearea. Nálada v bratislavskom divadle Astorka bola 
od prvej chvíle príjemná a veselá. V predstavení účinkova-
lo veľa známych hercov ako Lukáš Latinák, Juraj Kemka, 
Anna Šišková, Róbert Jakab a mnoho ďalších. Na javisku 
predvádzali skutočné umenie a majstrovské kúsky. Príbeh 
odohrávajúci sa v dávnej minulosti dokázali pretransformo-
vať do modernej podoby. Každá scéna sršala vtipom a často 
bolo naozaj ťažké cez slzy smiechu zalapať po dychu. Blízky 
kontakt s hercami zážitok ešte znásobil. Pri záverečnom 
búrlivom potlesku gymnazisti obdarovali kvietkom všetkých 
účinkujúcich. Z Astorky si odniesli aj spoločnú fotografiu s 
hercami Vladom Černým a Mariánom Labudom mladším.
 Kristína Zajícová, Adriana Bryndzová

"Ukrajina sa nachádza v zlej hospodárskej situácii a 
vojnový konflikt tento problém ešte prehĺbil. Podporujem 

poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine pod pod-
mienkou, že finančné prostriedky budú použité na zníženie 
chudoby. Súčasne musia byť prijaté opatrenia na boj proti 
rozšírenej korupcii a na zlepšenie daňovej disciplíny." 
 Reakcia Moniky Smolkovej,  
 slovenskej europoslankyne na pôžičku, ktorú schválil pre 

 Ukrajinu Európsky parlament.

Panoramatické kino Partizánske
Pre rekonštrukciu sály 3D kino v Partizánskom v apríli 

a máji nepremieta.

In¡nity CLUB
 10. apríla – piatok – LATINO NIGHT
 11. apríla – sobota – VIDEOPARTY BY DJ JULO alias 
PYTHON

Ocenenia pre Obchodnú akadémiu 
V Bratislave sa 26. marca konal 20. roč-
ník Veľtrhu študentských spoločností, 
ktorý pod záštitou prezidenta Slovenskej 
republiky Andreja Kisku organizovala me-
dzinárodná nezisková organizácia Junior 
Achievement Slovensko. Študentské 
spoločnosti v rámci predmetu aplikovaná 
ekonómia simulujú princípy akciovej spo-
ločnosti. Študenti majú v spoločnostiach 
možnosť zdokonaliť svoje manažérske, 
komunikačné a prezentačné schopnosti. 
Obchodnú akadémiu Partizánske na veľtr-
hu reprezentovali dve študentské spoloč-
nosti – Faciemo a WisLords. Spoločnosť 
Wislords sa zaoberá výrobou jazykových 
príručiek, prehľadov gramatiky v anglic-
kom i nemeckom jazyku, účtových osnov 
a hravých omaľovánok pre mladších. 
Spoločnosť Faciemo má vo svojej náplni 
výrobu Faciemo – strojom, ktorý vyrezáva 
rôzne texty, obrazce a ornamenty do 
potravinových a nepotravinových pro-
duktov (napr. do ovocia alebo sviečok). 
Ďalším produktom spoločnosti je káva vo 
vrecku Fenergio –  mletá káva, balená do 
čajových vrecúšok tak, aby tzv. sós, ktorý 
upcháva vodovodný odtok a spôsobuje 
tráviace ťažkosti, zostal vo vrecúšku. 

Študentská spoločnosť Faciemo si 
odniesla z veľtrhu 3. miesto v ka-
tegórii SAP podnikateľský nápad. Za 
20-ročnú aktívnu činnosť v programe 

Aplikovaná ekonómia bola ocenená 
Obchodná akadémia a pani učiteľky 
Ingrid Rigáňová a Fatima Blažeková.
 Adriána Valášková

Mladí recitátori  
v Chynoranoch
Dva dni, 24. a 25. marca sa v Základnej škole 
V. Beniaka v Chynoranoch konala okresná 
súťaž v prednese poézie a prózy jednotlivcov 
i recitačných kolektívov, ktorá dostala na 
okresnej úrovni pomenovanie po Valentí-
novi Beniakovi, významnom predstaviteľovi 
slovenskej poézie a miestnom rodákovi – 
BENIAKOVE CHYNORANY.
Za účasti hostí zo štátnej správy a zástup-
cov samosprávy Jozefa Božika - primátora 
Partizánskeho a Márie Lachkovičovej - 
starostky Chynorian, riaditeľov základných 
škôl a členov miestneho odboru Matice 
slovenskej súťaž otvorila svojím príhovorom 
riaditeľka školy Jana Magdolenová. V uví-
tacom programe vystúpil recitačný kolektív 
Čmáranice, školský spevácky zbor pod 
taktovkou Miroslavy Valkovičovej a zaznela 
i báseň z tvorby Valentína Beniaka v podaní 
Ľudovíta Košíka. Ceremoniál sa ukončil 
poklonením sa pamiatke zosnulého básnika 
pred jeho bustou na nádvorí školy.
Organizátori súťaže – Obvodný úrad Tren-
čín, Centrum voľného času a ZŠ V. Beniaka 
s MŠ v Chynoranoch uvítali v tomto ročníku 
až 73 súťažiacich z 10 základných škôl 
a z Gymnázia z okresu Partizánske. Z nich 
tretina si z Chynorian odniesla ocenenia. V 
najmladšej kategórii školákov najcennejšie 
prvé miesto v prednese poézie Samuel Far-
ba zo ZŠ vo Veľkých Bieliciach, v prednese 
prózy Nikol Duchovičová zo ZŠ Rudolfa 
Jašíka v Partizánskom. Stredná veková 
kategória mala v poézii víťazku Adrianu 
Cabadajovú z usporiadateľskej ZŠ Valen-
tína Beniaka, v próze Samuela Ďurku zo 
ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou. Z najstarších 
školákov v prednese poézie porotu presved-
čila Emma Bačová zo ZŠ v Žabokrekoch 
nad Nitrou a v próze Filip Ďuriš zo ZŠ v 
Skačanoch. Ocenené boli aj dva domáce 
detské recitačné kolektívy – Čmáranice a 
Hlučné ticho. Denisa Horváthová

Prekvapenie v ZŠ Rudolfa Jašíka
Sviatočný deň sa snažia učiteľom spríjemniť tak ako každý rok. Lenže 
tentoraz to bolo úplne iné. Žiacka školská rada pri ZŠ R. Jašíka sa pod 
vedením učiteľky Evy Ďurinovej rozhodla vytvoriť štyridsaťpäťminútový 
program, o ktorom nikto iný z učiteľov nebude nič vedieť. 
Naozaj sa to udržalo v tajnosti počas celej 
prípravy. Nikto ani len netušil, čo sa chys-
tá, dokonca ani pani riaditeľka. Skúšky, 
počas ktorých žiaci trénovali, boli tajné 
a krátke. Zúčastniť sa programu nebolo 
povinné. Predstavilo sa v ňom deväť čísel. 
Niektorí žiaci spievali, hrali na hudobných 
nástrojoch, hrali scénky, iní recitovali 
básne, alebo dokonca aj rapovali. Všetky 
básne, ktoré odzneli, boli pôvodné (teda 
vlastnej tvorby), takže nielen učitelia, ale 
aj žiaci sa pobavili. Udialo sa to v pia-
tok 27. marca v školskej jedálni. Všetko 
nachystať a pripraviť za taký krátky čas 
počas jednej vyučovacej hodiny bolo dosť 
namáhavé, ale učiteľka Eva Ďurinová to 
mala všetko naplánované. Pomohli jej 
najmä jej žiaci z 9. B, ktorí boli moderátor-
mi, zvukármi, kameramanmi, fotografmi 
i technikmi. Po tretej vyučovacej hodine 
žiaci 9. B v školskom rozhlase vyhlásili: 
„Prosíme, aby sa všetci učitelia a žiaci 
5. – 9. ročníka spolu s vedením školy 
ihneď dostavili do školskej jedálne.“ 

Nikto nič netušil. Učitelia boli šokovaní 
a prekvapení, čo sa deje. Ich tváre boli 
naozaj znepokojené. Keď sa všetci usadili 
na svoje miesta v jedálni, mohlo sa začať. 
Moderátori Veronika Mačuhová, Barbara 
Anna Kročilová a Denis Javořík sprevá-
dzali programom, ktorý mal formu vtipnej 
vyučovacej hodiny. Pedagógovia sa naozaj 
zabávali. Medzi jednotlivými číslami sa 
hovorili vtipy o učiteľoch. Žiaci z mnohých 
tried dali po vystúpení svojim triednym 
učiteľom kvety alebo iné darčeky, ktoré si 
pre nich pripravili. V závere programu sa 
slova ujala riaditeľka Dagmar Pučeková, 
ktorá bola milo prekvapená tým, že to žia-
ci celé udržali v tajnosti a že sa im vôbec 
niečo také podarilo zorganizovať. Poďako-
vala všetkým účinkujúcim a učiteľke Eve 
Ďurinovej za milé a vtipné predstavenie. 
Svoj cieľ žiaci splnili. Všetci učitelia boli 
šokovaní a milo dojatí, pretože nečakali, 
že sa im týmto štýlom deti poďakujú za to, 
čo pre ne celý rok robia.
 Linda Cimermanová, žiačka 8. C

Úspech  
v celoslovenskej súťaži 
V prvý jarný deň privítala Spojená škola 
Svätej Rodiny v Bratislave až tri finalist-
ky z okresu Partizánske v celoslovenskej 
súťaži v prednese duchovnej poézie a prózy 
„...a Slovo bolo u Boha“. Recitátor-
ky Adriana Cabadajová, Annamária 
Mikulová a Daniela Chrenková, všetky zo 
Základnej školy Valentína Beniaka v Chy-
noranoch, sa do najvyššieho kola prebo-
jovali z krajskej prehliadky v Trenčíne, 
kde svojimi zaujímavými interpretáciami 
básní a poviedky zaujali členov poroty. Ani 
v Bratislave nezostali ich prejavy nepo-
všimnuté. Piatačka Annamária Mikulo-
vá si domov odnášala cenu za vynikajúce 
1. miesto v prednese prózy v II. kategórii.
 Denisa Horváthová 

Poďakovanie učiteľom
„Sila pravdy vyzbrojená svetlom poznania je nepremožiteľná.“ Nad 
výrokom Jana Ámosa Komenského môžeme polemizovať. Určite však 
nespochybníme úlohu poznania v našom živote. 
Je známe, že dnes, keď 
technológie, veda a výskum 
idú míľovými krokmi, majú 
učitelia náročnú úlohu 
sprostredkovať dosiahnuté 
znalosti a odovzdať múdrosť 
mladším generáciám. Aj 
keď je v súčasnosti rola uči-
teľa finančne nedocenená, 
ich zásluhy oceňuje množs-
tvo spokojných rodičov, 
ktorí sa pýšia dosiahnutými 
výsledkami svojich detí. 
Učiteľ, ktorý vie naučiť, 
usmerniť a „postaviť“ do 
života, je na nezaplatenie. 

Prácu pedagogických, ale aj 
nepedagogických zamest-
nancov si každoročne uctí 
aj mesto Partizánske. Pri 
príležitosti Dňa učiteľov 
sa v Dome kultúry na 
Námestí SNP konalo 
podujatie, počas kto-
rého bolo pätnástim 
zamestnancom školstva 
udelený ďakovný list z 
rúk primátora mesta 
Jozefa Božika. Poďako-

vanie tentoraz dostali tí, 
ktorí doslova celý život 
zasvätili školstvu a čaká 
ich zaslúžený starobný 
dôchodok. S láskou a 
šarmom im po ukončení 
oficiálneho programu 
zaspieval sólista Opery SND 
v Bratislave Ivan Ožvát. 
Ako vníma rolu učiteľov, re-
dakcii prezradil tesne pred 
vystúpením: „Všetko záleží 
od učiteľa, ako vás zaují-
mavou formou prevedie 
vyučovacou hodinou, da-
nou látkou. A to je podobné 
aj mojej profesii, lebo spev 
a hudbu máme všetci radi, 
ale dôležité je, aký interpret 
vám to zaspieva, kto vám 
to ako podá, čo vyžaruje, 
akú má charizmu... a takú 
charizmu rozhodne mali a 
majú aj učitelia.“

Poďakovanie dostali 
nasledujúci pedagogickí 
a nepedagogickí zamest-
nanci: Mgr. Helena 
Šimončičová (ZŠ s MŠ 

na Veľkej okružnej), 
Mgr. Mária Kamienová (ZŠ 
s MŠ na Veľkej okružnej), 
PhDr. Eva Struhárová 
(Gymnázium), PaedDr. 
Tibor Csollár (Gymnázium), 
Mgr. Vincent Kročka 
(Gymnázium), Marianna  
Straková (MŠ na Maka-
renkovej), PhDr. Mária 
Biceková (Spojená ško-
la, organizačná zložka 
Stredná priemyselná 
škola), Ing. Věra Holičková 
(Spojená škola, organizačná 
zložka Stredná odborná ško-
la), Miluška Kovalíková 
(Školská jedáleň pri MŠ 
na Malej okružnej), Mgr. 
Alica Koláriková (ZŠ na 
Malinovského), Mgr. Dra-
homíra Nikmonová (ZŠ 
na Malinovského), Mgr. 
Dana Zigová (ZŠ na Mali-
novského), Jana Čuháko-
vá (ZŠ na Malinovské-
ho), Mgr. Viera Ondrejková 
(ZŠ Rudolfa Jašíka) a Mgr. 
Magdaléna Gažová (ZŠ 
Rudolfa Jašíka). dl
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Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Vitajte medzi nami!

Nina Grolmusová z Partizán-
skeho urobila svojím príchodom 
na svet šťastných rodičov Petru 
a Miroslava. V deň narodenia, 
30. marca ich prvé bábätko vážilo 
3800 g a meralo 53 cm.

Alex Kubrický z Topoľčian 
má mamičku Moniku a otecka 
Lukáša. Ich prvé dieťatko pri-
šlo na svet 25. marca s váhou 
3100 g a dĺžkou 52 cm. 

Alexander Gyepes z Parti-
zánskeho sa narodil 28. marca 
s váhou 3770 g a dĺžkou 51 cm. 
Svojho prvého potomka s radosťou 
na svet vítali rodičia Mária Pú-
chovská a Szabolcs Gyepes.

Mestská televízia PartizánskeMestská televízia PartizánskeMestská  Televízia  Partizánske

LIVE
STREAM
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Týždeň vody v ZŠ v Klátovej Novej Vsi
V Základnej škole v Klátovej Novej Vsi pri príležitosti Svetového dňa vody skloňovali vodu celý týždeň od 16. do 20. marca. 

Každú veľkú prestávku mali 
žiaci možnosť dopĺňať si tekuti-
ny vo „vodnom bare“ na rôzne 
spôsoby – vodou ochutenou 
mätou či medovkou, citrónom, 
pomarančom, jablkom so 
škoricou, prebiehala degustácia 
minerálnych vôd... Postupne si 
zvykali na nesladené vody, čo 
bolo vlastne zámerom. Pláno-
vaná bylinková záhradka v are-
áli školy bude stálym prísunom 
čerstvých ingrediencií.
Ktorá farba by lepšie symbo-
lizovala vodu, ak nie modrá? 
V „modrý štvrtok“ sa všetci 
s nadšením pustili do súťaže 
o najmodrejšiu triedu! Samo-
zrejme, že sme nemaľovali trie-
dy namodro, stačilo sa obliecť 

do tónov modrej. Výzvu prijali 
nielen žiaci. V modrom sa 
v ten deň objavil aj pán školník 
a pani upratovačky, dokonca 

aj pani riaditeľka. Cítili sme sa 
ako jedna veľká modrá rodina... 
Aktivitou, ktorá siahala za 
brány školy, bola rozhlasová 

relácia o vode. Prostredníctvom 
miestnych rozhlasov sa niesla 
éterom obcí v Klátovej Novej 
Vsi, v Ješkovej Vsi a vo Veľkom 
Klíži. Úlohu rozhlasových 
moderátoriek si vyskúšali tri 
žiačky.
Týždeň ukončili environhry 
s podtitulom Voda naša kaž-
dodenná. Na všetkých stano-
vištiach sa hovorilo o vode (a 
nielen po slovensky), zadávali 
sa úlohy s ňou súvisiace, riešili 
sa rébusy, robili sa pokusy, 
počítali sa príklady, športovalo 
sa. Všetci si to vychutnáva-
li – žiaci aj učitelia. Hektický 
týždeň splnil svoje poslanie – 
výchovné aj vzdelávacie.
 Silvia Bielichová

Paulínka Paninárová z Oslian, vytúžená dcérka rodičov Jozefa 
a Zlatice, sa narodila na babkine meniny, 27. marca. Na sestrič-
ku, ktorá v ten deň vážila 3590 g a merala 52 cm, sa teší zakrátko 
sedemročná Sandrinka. 

Hodinu bez elektriny 
Najmä počas búrok sa pritrafí, že „vypadne elektrina“. Ak sa to stane navečer, keď si nemáme čím 
posvietiť, hodina čakania na prúd býva veľmi dlhá.
Počas 28. marca 2015 sa 
v 19 mestách Slovenska 
povypínali svetlá, ale tento-
raz dôvodom nebola búrka. 
Pod rúškom tmy sa ukrývalo 
podujatie Hodina Zeme, ktoré 
vzniklo v roku 2007. Vtedy 
viac ako 2 milióny obyvateľov 
austrálskeho Sydney zhasnutím 
svetiel vyjadrili svoj postoj k 
životnému prostrediu. Takzva-
né svetelné znečisenie je totiž 
aktuálne jedným z najzávaž-
nejších problémov. Nočné 
svetlo, ktoré sa odráža od častíc 
v atmosfére, sa šíri ďaleko za 
miesto jeho vzniku. Toto rušivé 
svetlo sa prejavuje viditeľne 
jasnejšou nočnou oblohou na 
väčšej ploche a vzdialenosti.  
Spánok v takto nadmerne 
osvetlenom meste je zdra-

viu neprospešný. Vraj už 
svetelná hodnota jedného 
luxu pôsobí na znižovanie 
hladiny hormónu - mela-
tonínu, ktorého nedosta-

tok prispieva k viacerým 
civilizačným ochoreniam.  
V rámci šetrenia domáceho 
rozpočtu učíme deti zhasínať. 
Symbolická hodina vypnutia 

osvetlenia miest ale poukazuje 
najmä na ekologický a zdravot-
ný dopad nešetrného zaobchá-
dzania so zdrojmi energie. Do 
akcie Hodina Zeme sa zapojilo 
aj mesto Patizánske, ktoré o pol 
deviatej večer vyplo osvet-
lenie centrálneho námestia. 
Zúčastnení, na čele s primáto-
rom Jozefom Božikom, sa za 
pomoci lampiónov vydali na 
pochod k Parku Jana Antonína 
Baťu, pred Kostol Božského 
Srdca Ježišovho a odtiaľ naspäť 
k Domu kultúry. Na Námestí 
SNP, bez elektriny, sa zišli 
pokochať na svetelnej ohňovej 
šou. Vystúpenie skupiny Bojník 
z Bojníc všetci doslova hltali 
očami. Ich výkony s ohňom 
predstavili tento prastarý zdroj 
svetla a tepla.  dl

Osvetlené nebo v nočom Mexiku zdroj wikipedia

V znamení žltých narcisov
Stretnúť ste ich mohli i v uliciach Partizánskeho. Dobrovoľníkov, ktorí sa 
zapojili do 19. ročníka verejnoprospešnej zbierky organizovanej Ligou proti 
rakovine, Dňa narcisov.

Narcis, žltý kvietok je symbolom života a 
nádeje. V piatok 27. marca ho dostal kaž-
dý, kto sa rozhodol prispieť ľubovoľnou 
sumou a vyjadril tak spolupatričnosť s 
ľuďmi, ktorí sú postihnutí onkologickými 
chorobami. Klub Nezábudka v Partizán-
skom obdržal podľa informácií jeho pred-
sedníčky Margity Ondrejkovej 40 tisíc 
narcisov a 80 pokladničiek, ktoré rozdelili 
dobrovoľníkom na jednotlivé stanoviská 
v meste, do terénu a do priľahlých obcí. 
Dobrovoľníci boli v tento deň označení 
oranžovou rozetou s nápismi a číslom. 
Taktiež každá pokladnička bledomodrej 
farby mala svoje číslo, prelepená bola 
nálepkou Ligy proti rakovine a priložené 
k nej bolo povolenie z ministerstva. K 
dobrovoľníkom sa pripojili aj žiaci základ-
ných škôl, ktorí sa týmto činom rozhodli 

pomôcť pre dobrú vec. Jediné, čo toh-
toročnému Dňu narcisov neprialo, bolo 
počasie. V chladom daždivom nečase sa v 
tento deň v uliciach pohybovalo omno-
ho menej ľudí ako po iné roky. Napriek 
tomu mala po celkovom sčítaní vyzbiera-
ných peňazí Margita Ondrejková dobrú 
správu. V Partizánskom sa podarila 
vyzbierať suma 10 289,73 eur, čo je 
len o 125 eur a 27 centov menej ako vlani. 

Celý výťažok poputoval na pomoc 
onkologickým pacientom.  sč  

Spolu  
pomôžeme
Koncom februára sa na pôde Mest-
ského úradu v Partizánskom uskutoč-
nilo spoločné zasadnutie všetkých 
organizačných jednotiek Slovenské-
ho Červeného kríža, ktoré v Partizán-
skom doposiaľ pôsobili.

Výstupom zasadnutia je zjednotenie činnosti 
v záujme efektívnejšieho plnenia úloh Sloven-
ského Červeného kríža, zastrešené jedným 
subjektom, novoustanoveným Miestnym 
spolkom Slovenského Červeného kríža Par-
tizánske.
Mladší, starší, nadšenci prvej pomoci, ale i 
sociálnej pomoci, či bezpríspevkoví darcovia 
krvi sa dohodli, že ich ďalšia činnosť bude 
prebiehať jednotne, v úplnom súlade s mot-
tom Slovenského Červeného kríža – Spolu 
pomôžeme. 
Novoustanovený miestny spolok si tiež zvolil 
svoje predsedníctvo, ktoré bude pracovať vo 
veľmi zaujímavom medzigeneračnom zložení 
od 15 do 61 rokov, a to: predseda – Andrej Bar-
borka, podpredseda pre prácu s mládežou – 
Pavol Andel, podpredsedníčka pre vzdelávacie 
aktivity – Anna Hudečeková, podpredsedníčka 
pre sociálne záležitosti – Tatiana Böhmová, 
podpredsedníčka pre prácu so seniormi – 
Zlatica Michníková, pokladníčka – Darina 
Jančichová. Prítomní členovia spoločne naplá-
novali aktivity spolku, ktoré budú zamerané 
na šírenie poznatkov a výučby prvej pomoci 
žiakov, ako aj verejnosti, prezentáciu dôleži-
tosti podpory krvných programov a bezprís-
pevkového darovania krvi, sociálnu činnosť a 
podobne. Miestny spolok bude klásť dôraz na 
záujem svojich členov a ich možnosti zapájať 
sa do jednotlivých oblastí činnosti spolku.
 Andrej Barborka, predseda MS SČK
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Najstaršia občianka Partizánskeho, 102-ročná Alžbeta Kapustová
spomína nielen na udalosti spred 70 rokov

Vojna sa skončila, zabudnite...?
Do citlivej detskej duše sa hlboko vryl strach, ktorý prežívali ženy, čakajúce na návrat mužov, bratov, synov. Šesťročné dievča vtedy ešte nerozumelo slzám, ktoré ronila jeho 
matka, čítajúc list od syna z frontu prvej svetovej vojny. Až neskôr si Alžbetka vypočula, akým utrpením vojaci prešli, ako sa od hladu napchávali lístím zo stromov... Ľudstvo ale 
príliš rýchlo zabudlo. Utrpenie sa po dvadsiatich rokoch opakovalo a pani Kapustová na vlastnej koži okúsila, čo je to strachovať sa o svojho muža, o malého synčeka...

Sedíme oproti sebe, jedna druhej hľa-
díme do očí. V duchu sa spytujem, či 
mám vôbec právo vyvolávať v pamäti 
stareny udalosti z obdobia, kedy sa 
napáchalo toľko zla a trpelo toľko 
nevinných ľudí? Opatrovateľka, neter 
102-ročnej dámy ma však ubezpečuje, 
že nemusím mať zábrany. Tetuška, 
ako ju oslovuje, často rozpráva o 
rokoch vojny. Jediný problém v rozho-
vore je, že slabšie počuje. Neraz preto 
musím otázku zopakovať hlasnejšie, 
či vyrušiť ju z neprítomného pohľadu. 
Len si domýšľam, koho asi vidí tam 
niekde v diaľke v neurčitom priestore 
za mnou... Je to jej manžel, syn? Obaja 
sú už na pravde Božej a na vyrozprá-
vanie pohnutého osudu jej rodiny 
zostala sama. 

PROTI FAŠISTOM  
OD ROKU 1941
Mladí Kapustovci sa do vtedajších 
Baťovian prisťahovali v roku 1942 s 
jeden a polročným synčekom. Hlave 
rodiny, dlho bez práce, dala chlieb, 
tak ako mnohým v regióne, rozmá-
hajúca sa Baťova fabrika. Vyučený 
remeselník získal miesto vedúceho 
stolárskej dielne a byt v dvojdomku 
na Štúrovej ulici. Vojnové udalosti 
však bránili tomu, aby tu žili v pokoji 
a mieri. Čestný mladý muž neváhal 
ani okamih a už od roku 1941 sa 
zapojil do ilegálneho protifašistického 
hnutia a v auguste 1944 bol medzi 
prvými, čo šli do Povstania. Ako 
môžeme čítať v dokumente z jeho 
pozostalosti – „Bol som pridelený 
z Hornonitrianskej partizánskej 
brigády skupiny Pavol – Trojan k 
pojazdným leteckým dielňam ako 
opravár trupov lietadiel na letisku Tri 
duby, čo potvrdzuje aj doklad overený 
generálom Golianom.“ 
Po potlačení Povstania Rudolfa 
Kapustu spolu s ďalšími mužmi 
legitimovali v lese esesáci. Osobné 
preukazy im vzali, no pustili ich, aby 
ich vzápätí zajali ďalší Nemci ako po-
dozrivých bez preukazov totožnosti. 
Počas transportu vlakom do Bratisla-
vy mohli zajatcom na jednej zastáv-
ke podať ľudia vody. Túto chvíľu 
povstalec z Baťovian využil a v modrej 
kombinéze leteckého mechanika sa 
zamiešal medzi domáce obyvateľstvo. 
S ich pomocou sa dostal k sesternici 
do Piešťan. Tá ho ratovala aj s pani 
Alžbetou. U kamaráta pána Rudyho 
mu vybavili občiansky preukaz. S 
tým už mohol pomýšľať konečne na 
návrat domov, no na pokojný spánok 
ani náhodou. Ak by sa prišlo na to, 
kto je a kde je, guľka by ho neminula. 
Udavači nespali a zbehov gestapo 
bralo pod rúškom noci. Potom sa pod 
nimi doslova zľahla zem. V týchto 
neistých časoch prespával v novej veži 

kostola, ktorý bol obkolesený lešením. 
Možno práve tým si zachránil život.

STRACH  
A NEISTOTA
Pri rozprávaní 102-ročnej ženy vidím 
pani Alžbetu ako na plátne v čier-
no-bielom vojnovom filme. Bez muža, 
samu s dieťaťom na rukách... Keď 
gestapo pritvrdilo a začalo sa zaujímať 
o jej muža, dala synčeka radšej k 
rodičom do Továrnik. Veľmi sa jej za 
ním cnelo a po čase si ho priviedla 
naspäť. Odísť z Baťovian nemohla. 
„Hľadali by ma. Veď každý druhý 
deň som sa musela hlásiť na gestape. 
Raz som tam zastihla vypočúvať ľudí 
zo Šimonovian. Mali vraj doma po-
schovávané zbrane. Gestapák tak na 
mňa skríkol... Bože môj, myslela som 
si, že umriem od strachu! Jeden starší 
učiteľ z ulice mňa aj mladú susedku 
upokojoval – Nebojte sa dievčatká, ja 
vás nedám, ja sa budem o vás starať. 
Keď by k niečomu prišlo, dám vám 
vedieť. Zbalíte sa a pôjdeme do hory... 
Celý dom sme zablokovali, všetko po-
zastierali a schúlili sa spolu v jednej 
posteli. Tak strašne sme sa báli... Keď 
sa v noci ozval buchot na dvere, ani 
sme nedýchali. Ráno k nám ako prvý 
prišiel učiteľ s radostným úsmevom: 
Ej vy huncútky, ale ste mi narobili 
strachu!...  To on v noci búchal a mys-
lel si, že sme zmizli...“ 
Pomery, ktoré panovali bezprostredne 
pred príchodom frontu v Baťovanoch, 
vykresľuje pani Kapustová vykráda-
ním a rabovaním v obchodoch. Ľudia 
brali potraviny, látky, v Šimonovanoch 
v pálenici aj lieh a zakopávali ho. Báli 
sa, že keď prídu Rusi, opijú sa a všetko 
poberú. Chodili s kýblami, demižónmi. 
„Keď Nemci vyhodili jeden most, 
druhý, aj tretí, muž mi hovorí - Už 
končia... Spávali sme v pivnici na 
matracoch na stolárskom ponku a 
chlapec vedľa nás v postieľke. Okolo 
polnoci klope niekto na dvere. Ja ťa 
nepustím, ja ťa nedám - hovorím 
mužovi. Išla som sama k dverám. Za 
nimi nemeckí vojaci. Prosili, že sú 
hladní, smädní, chcú sa vyspať.

To už vyšiel hore aj muž a hovorí 
im: Tu nemôžete spať, už dopadá 
delostreľba, sme v pivnici. Er hat 
recht – potvrdil vojak, keď sa sám 
presvedčil. Pošikovali sme im miesto 
blízo nás, po farárovi, ktorého zobrali 
preč. Môj ich tam viedol, no nebo-
lo mi všetko jedno. Neodvlečú ho? 
Ostatní zostali pod naším oknom a 
rozprávali sme sa. Z nemčiny som 
niečo pochytila zo služby u baróna 
Stummera. Rozkrájala som im celý 
chlieb, dala čistej vody. Inšie som pre 
toľkých vojakov nemala. Chudáci, ani 
nevedeli, kam vlastne prišli. Baťo-
vany totiž na vtedajších vojenských 
mapách ešte neboli zakreslené. Boli 
len tak na pešo, bez všetkého. Vojna 
sa končila, ustupovali. Nakoniec ich 
zajali v krypte kostola. Ani neviem, 
ktorá armáda...“

NEMČÚRIKY
Stará osôbka sa vzápätí nahlas smeje 
pri spomienke na svojho synčeka, 
pobehujúceho počas okupácie za 
Nemcami. Bol malý a hlúpučký, čosi 
započul od detí a začal za nimi pokri-
kovať: Nemčúriky moje, nemčúriky 
moje...  Vojaci to od dieťaťa prijali. 
Ľúbili ho a obdarovali cukríkmi. 
„Bála som sa, že mi ho ukradnú. 
Jedného dňa počujem buchot, krik. 
Otvorím dvere a lietadlo nadlie-
ta celkom nízko. Bombardovali 
Chynorany. Rozbehla som sa proti 
nemu. Ľudia odtiaľ, ja tam, a môj 
chlapec medzi dvermi. Voľačo straš-
né! Pri ďalšom poplachu ma sused 
ohlásil – Ide sa do krytu! Zobrala 
som synčeka na chrbát, tašku do 
ruky a hybaj na kraj hory. Bác do 
jamy! Vytiahla som sa, zase utekala, 
zase pád. Boli sme hádam v polovici 
mosta cez rieku, keď siréna zahúkala 
koniec náletu. Všetko to vidím, ako 
keby to bolo dnes. Čo som ja zažila 
toho strachu...“
V spomienkach sa pani Kapustovej 
vynorí aj iný obraz:
„Bývali sme blízo hory, kde sa často 
pohybovali vojenskí dôstojníci. Raz 
išli dvaja uniformovaní a jeden civil 
s rýľom a lopatou. Naspäť už len 
dôstojníci nesúci čižmy... Keď tam 
postrieľali ľudí, pohádzali ich do 
masového hrobu, do starého riečišťa 
Nitry. Po vojne vyťahovali telá z 
hrobu tí, čo ich Nemcom poudávali 
v meste aj po dedinách. ...Všetci 
zabíjali. Aj Nemci, aj Rusi“ - hlesne 
pani Kapustová. „Jedno dievča išlo 
po ceste do Šimonovian a Nemci ju 
pre nič za nič zastrelili z lietadla. 
Tak sa robilo...“ 

POKLAD
Z povstaleckého obdobia koluje v Par-
tizánskom mýtus o fabrickom poklade. 
Čo je na ňom pravdy, skúšam prezve-
dieť aj u pani Kapustovej. Predsa len, 
jej manžel bol v kontakte s Trojanom, 
správcom Baťovho veľkostatku v 
Šimonovanoch... Partizánsky veliteľ, 
ktorý sa stal po vojne riaditeľom obuv-
níckej fabriky, neskončil slávne. V 
roku 1953 ho na základe vykonštruo-
vaného obvinenia popravili. Manželka 
pána Kapustu vie len toľko, že údajný 
poklad putoval od jedného k druhé-
mu a každého pálil ako žeravé uhlie. 
Rozpamätáva sa, že naposledy bol u 
mladého chlapca, skrývajúceho sa v 
nemocnici v Partizánskom. Tam ho aj 
chytili a zabili. A kam zmizol poklad? 
„To už vedia len tí, čo s ním boli,“ znie 
jej odpoveď.

Guľka nehrozila len tým, čo prišli do 
kontaktu s pokladom, ale vystrieľanie 
celej rodine tak, ako rodinám partizá-
nov. „Suseda raz na mňa kričí: Vy ste 
povedali, že váš muž išiel k rodičom. 
On nešiel domov, on išiel za partizán-
mi! Čo by ste na to povedali? Ľudia sa 
sami vyzrádzali medzi sebou... Keby 
to voľakto počul, sme v háji... Veď išlo 
o život! Aj tým najlepším kamarátom 
som mala hovoriť len to, že šiel k 
rodičom do Továrnik. V Baťovanoch 
sa udávalo, obviňovalo, obohacovalo. 
Veľa nespravodlivosti bolo. Muž sa 
bál, že ho niekto zaškrtí, a pritom 
nič zlého nespravil. V roku 1948 sme 
odišli do Továrnik, začas bývali u 
svokry, potom manželovi pridelili 
v parku skleník. Vybudovali sme 
si vlastný byt, aj stolársku dielňu. 
Poctivo robil svoje remeslo, aj roboty 
sa mu šikovalo pre miestne kasárne. 
Len potom prišli komunisti, a všetko 
zobrali. Spomínam si, ako sa v tých 
rokoch manžel pohádal s Pavlom 
Havaldom kvôli krivému obvineniu 
jedného človeka. Môj bol sudcom z 
ľudu na súde v Topoľčanoch a bránil 
nevinného. Bol taký rozhorčený z 
toľkej nespravodlivosti! A sú ešte ko-
munisti? Vtedy, kto nebol komunista, 
nič nedocielil.“  

JEDINÝ SYN ZA OCEÁNOM
Zlých spomienok už bolo dosť. Chcem 
preladiť na inú tému a pýtam sa na 
veselšie roky. Boli aj také... 
„Muž začal dobre zarábať, a mohla 
som si kúpiť, čo som chcela. Stolárči-
na ho bavila, a hlavne včely. Boli sme 
veľkí včelári a získali sme aj medaily. 
Mňa mal za pomocníčku. Kŕmila som 
včelstvá, vytáčala med. Keď prišiel z 
roboty, nešiel jesť, ale najprv k vče-

lám. To bolo jeho všetko. Mávali sme 
aj vyše 50 rodín.“ 
Kde sa našli? Vraj, ešte ako deti na 
pohrebe malého dievčatka, keď boli v 
sprievode za družičku a družbu. „Asi 
sme si boli súdení. Keď som sa vydá-
vala, mala som už 27 rokov. Spolu 
sme prežili vyše 50 rokov. Náš jediný 
syn Otko sa vysťahoval do Spojených 
štátov, do San Francisca v Kalifornii 
a tam aj ako 42-ročný zomrel. Pobudli 
sme u neho najskôr tri mesiace, druhý 
raz šesť týždňov. Bolo tam krásne, ale 
vždy sme sa s mužom vrátili.“ 
Svoje dievčenské roky spája pani Ka-
pustová so službami u baróna a grófa. 
Najskôr pomáhala v kuchyni kaštieľa 
v Továrnikoch u baróna Stummera. 
Mladej Alžbetke tam bolo výborne. 
„Raz ale hlavná kuchárka naháňala 
potkana, spadla a zlomila si nohu. 
Prišla náhradná a začali miznúť 
zásoby. Frajerom posielala barónove 
koňaky a povedala na nás, dievčence, 
že kradneme. Bola som hrdá a dala 
výpoveď. Novú službu som si našla 
v druhom kaštieli, u grófa v Mote-
šiciach. Šľachtická rodina bola ale 
chudobná, a pani grófka aj na rozum. 
Naháňala ma okolo svojej jedinej 
dcéry s pokrikom – Das ist meine 
Tochter! Alebo ma pri umývaní okien 
ťahala z rebríka za nohu. Celý cirkus 
sme mali s ňou. Ale nečudo, gróf 
mal frajerku. Nebyť toho, že kaštieľ 
predali Židovke, boli by zbankrotova-
li. U Židovky som už nechcela slúžiť a 
vrátila som sa domov. Najdlhšie pred 
dôchodkom som pracovala v školskej 
družine pri deťoch. Raz ma syn, už 
ako študent, hľadal v práci a riadi-
teľka na mňa okríkla – Súdružka Ka-
pustová! On na to - A čo je vám moja 
mama, aká súdružka?“ Spomienku 
na jediného syna sprevádza láskavý 
úsmev. Je čas nechať matku v pokoji 
snívať o krajších okamihoch života. 

„Vidíte tú horu? Tam sme chodili po 
lavičke cez rieku hádam každý deň. 
Manžel urobil chlapcovi na strome 
hojdačku, ja som hľadala hríby. 
Nášho syna veľmi ľúbil muž mojej 
dobrej kamarátky, susedky pani Na-
hálkovej. Boli sme zadobre. Oni mali 
ešte len bábätko, náš mal už tri roky. 
Raz vyšiel Otko von a začal bábätko 
v kočíku kŕmiť chlebíčkom – Papaj, 
papaj! Ešte šťastie, že vyšla pani 
Nahálková, bol by ho pridusil. Chcel 
živú bábiku...“ - vynorí sa pani Kapus-
tovej sedemdesiatročná príhoda pri 
pohľade na staré fotogra¡e.

 Magda Babčanová
 Foto: archív A. Kapustovej  
 a archív redakcie

Kompletná rodinka Kapustovcov v bývalých Baťovanoch pred domom na Štú-
rovej ulici aj so susedkou Nahálkovou. Pani Kapustová sa v pokročilom veku 
vrátila do Partizánskeho k svojej neteri pred šiestimi rokmi.

Partizánsky preukaz Rudolfa Kapustu 
a ocenenie, ktoré dostal bezprostred-
ne po II. svetovej vojne
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Dňa 12. apríla 2015 si pripomína-
me štvrté smutné výročie, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamička, babička

Marta VARGOVÁ   
z Veľkých Bielic.

S lásku spomínajú manžel, dcéra 
s manželom a vnučka Michaela.
 (150295)

Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.

Dňa 6. apríla 2015 sme si pripo-
menuli piate výročie smrti nášho 
drahého manžela a otca

Jozefa HLINKU    
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
66 rokov.

S láskou, úctou a s vďakou za 
tichú spomienku všetkým, ktorí 
na neho nezabudli 
manželka, deti a ostatná rodina.
 (150297)

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
ten, kto ju miloval,
nevie zabudnúť.

Dňa 7. apríla 2015 uplynie deväť 
smutných rokov od chvíle, čo nás 
navždy opustila vo veku 69 rokov 
naša milovaná manželka, mamič-
ka a starká

Anna KOPRDOVÁ   
rod. Letková

z Partizánskeho.

S láskou a úctou na ňu spomína 
celá rodina.

V tichej modlitbe venujte jej spo-
lu s nami úprimnú spomienku.
 (150207)

Kúpim 
v katastrálnom území 
Skačany ornú pôdu, 

pasienky a lesnú pôdu. 
Tel. 0911 648 032.

(15015)

(150024)

1 JAZDA V PARTIZÁNSKOM už od 1€    aj 7 a 9 MIESTNE TAXI

Nočný klub v  Starej Turej prijme 
sympatické dievčatá. Bohatá do-
máca i zahraničná klientela a pekné 
peniaze na ruku každý deň. Pra-
covná doba i dohodou. Zdarma za-
bezpečené ubytovanie hotelového 
typu. Serióznosť a  diskrétnosť sa-
mozrejmosťou. Príďte sa presvedčiť 
a  nebudete ľutovať. Začiatočníčky 
vítané. www.erotickysalon.sk. Tel. 
0905 244 226. (150021) 

Tepujeme koberce, sedacie 
súpravy strojom Kärcher. Tel. 
0948 467 010. (150242)

 

Dovoz všetkých štrkopieskov do 
5 t a odvoz stavebného materiá-
lu. Tel. 0902 816 607. (150326)

Predám lacno smrek – tatran. 
obklad 2,90 €, zrub. pro�l, dlážku 
na podlahu a hranoly. Tel. 0908 
234 866. (150091)

Predám palivové drevo 12 m za 
360 € aj s dovozom. Tel. 0903 217 
785. (150284)

Predám staršiu 4-zásuvkovú 
mrazničku zn. Calex – cena 60 € 
a nový nevybalený kávovar zn. 
TCHIBO CAFISSIMO Classic, 
červenej farby – cena 70 €. Tel. 
0902 421 695. (150301)

Darujem za odvoz pôdu-ornicu 
z výkopu zámkovej dlažby. Tel. 
0902 561 283. (150318) 

Hľadáme CO zváračov a zámoč-
níkov. PRAX NUTNÁ. Nástup 
ihneď. Partizánske. Tel.: 0905 522 
372 (150327)

OPUSTILI NÁS
 Juliana MOŠAŤOVÁ zo Ža-

bokriek nad Nitrou, 1.3.2015 vo 
veku 81 rokov,
 Libuša LEGÉŇOVÁ z Parti-

zánskeho, 2.3.2015 vo veku 
77 rokov,
 Peter STRUČKA z Veľkých 

Krštenian, 3.3.2015 vo veku 
72 rokov,
 Ján GAŠPAROVIČ z Veľkých 

Krštenian, 4.3.2015 vo veku 
73 rokov,
 Valéria TOKARČÍKOVÁ z Par-

tizánskeho, 7.3.2015 vo veku 
83 rokov,
 Ján Ladislav ORSZÁGH 

zo Skačian, 7.3.2015 vo veku 
92 rokov,
 Anton ILIAŠ z Čerenian, 

8.3.20105 vo veku 89 rokov,
 Jozef HANTABAL z Parti-

zánskeho, 8.3.2015 vo veku 
74 rokov,
 Ernest MIŠKÁLE z Hornej Vsi, 

9.3.2015 vo veku 77 rokov,
 Ľubomír BENÍK z Parti-

zánskeho, 10.3.2015 vo veku 
30 rokov,
 Jozef BOLECH z Prús, 

10.3.2015 vo veku 92 rokov,
 Ján LAURO z Hradišťa, 

10.3.2015 vo veku 70 rokov,
 Vladimír MAGDOLEN 

z Chynorian, 11.3.2015 vo veku 
63 rokov,
 Emília VANKOVÁ z Parti-

zánskeho, 11.3.2015 vo veku 
83 rokov,
 Anna ĎURIŠOVÁ z Veľkých 

Krštenian, 11.3.2015 vo veku 
88 rokov,
 Jozef VRBIČAN zo Žabokriek 

nad Nitrou, 12.3.2015 vo veku 
67 rokov,
 Pavel LUKAČKA z Chynorian, 

13.3.2015 vo veku 65 rokov,
 Iveta KRIŽANOVÁ z Diviackej 

Novej Vsi, 13.3.2015 vo veku 
52 rokov,
 Ivan BUJNA z Veľkého Klíža, 

13.3.2015 vo veku 61 rokov,
 Jozef KLUČKA z Veľkých Bie-

lic, 15.3.2015 vo veku 93 rokov,
 Anna ŽUCHOVSKÁ z Pažite, 

16.3.2015 vo veku 85 rokov,
 Štefánia ZVALOVÁ z Hradiš-

ťa, 17.3.2015 vo veku 90 rokov,
 Vladimír ZRNEK zo Ža-

bokriek nad Nitrou, 19.3.2015 
vo veku 55 rokov,
 Anna KRAMÁROVÁ z Chyno-

rian, 19.3.2015 vo veku 70 rokov,
 Anastázia LAURINCOVÁ 

z Veľkých Uheriec, 19.3.2015 
vo veku 91 rokov,
 Štefan HUSÁR z Partizán-

skeho, 20.3.2015 vo veku 81 
rokov,
 Ladislav HUNKA z Parti-

zánskeho, 21.3.2015 vo veku 
83 rokov,
 Peter TOMA z Partizánskeho, 

22.3.2015 vo veku 64 rokov,
 Marta GAŠPARÍKOVÁ 

z Kolačna, 22.3.2015 vo veku 
76 rokov,
 Margita FERAIOVÁ z Parti-

zánskeho, 24.3.2015 vo veku 
68 rokov,
 Bohuš HULLA z Partizánske-

ho, 24.3.2015 vo veku 64 rokov,
 Mária HLINKOVÁ z Parti-

zánskeho, 24.3.2015 vo veku 
72 rokov,
 Brigita KRÁLIKOVÁ z Hor-

ných Vesteníc, 25.3.2015 vo 
veku 72 rokov,
 František JANKULA z Hornej 

Vsi, 26.3.2015 vo veku 77 rokov,
 Eleonóra MAJTÁNIKOVÁ 

z Veľkých Krštenian, 28.3.2015 
vo veku 87 rokov,
 Terézia BARBORÍKOVÁ 

zo Žabokriek nad Nitrou, 
30.3.2015 vo veku 78 rokov,
 Marta BEZÁKOVÁ z Chyno-

rian, 31.3.2015 vo veku 70 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Srdiečko láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám živým zostávajú len
spomienky a žiaľ.

Dňa 6. apríla 2015 sme si pripo-
menuli druhé smutné výročie, čo 
nás navždy opustila naša milova-
ná manželka, mamička, babička a 
prababička

Zuzanna NEŠTINOVÁ  
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú smútiaci 
manžel a dcéry s rodinami. (150302)

Naša láska k Tebe
smrťou nekončí.

Dňa 3. apríla 2015 sme si pripo-
menuli smutné desiate výročie, 
čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a dedo

Otto PAŠKA  
z Partizánskeho.

S úctou a láskou spomínajú man-
želka a tri dcéry s rodinami. (150310)

Dňa 5. apríla 2015 uplynulo päť 
rokov od chvíle, čo nás vo veku 
86 rokov navždy opustil manžel, 
otec a starký

Bohumil HEREL  
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra a syn s rodinami.
 (150311)

Vyslovujeme úprimnú vďaku 
všetkým príbuzným, priateľom a 
susedom, že ste sa prišli rozlúčiť s 
naším bratom, otcom a dedkom

Petrom TOMOM
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil dňa 
22. marca 2015 vo veku nedo-
žitých 65 rokov. Všetkým Vám 
ďakujeme za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary.

Tiež vyslovujeme našu vďačnosť 
MUDr. Cibulkovej a všetkým le-
károm, sestričkám a zamestnan-
com Nemocnice na okraji mesta, 
n.o., Partizánske za vzornú 
starostlivosť počas jeho krátkej 
hospitalizácie.
Smútiaca rodina (150325)

Dňa 24. marca 2015 nás vo veku 
68 rokov navždy opustila naša 
manželka, matka a babka

Margita FERAIOVÁ
rod. Krajčovičová
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí zosnulú 
odprevadili na poslednej ceste.

Všetkým ďakujeme za kvetinové 
dary a prejavenú sústrasť, ktorou 
sa snažili zmierniť našu bolesť.
Smútiaca rodina (150316)

Prešiel čas desiatich rokov, 
čo nie je medzi nami,
kto ho poznal a mal rád,
nech spomína s nami.

Dňa 5. apríla 2015 sme si pripo-
menuli desiate výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko

Rudolf GAŠPAROVIČ 
z Malých Uheriec.

S láskou spomínajú manželka, 
deti s rodinami, vnúčatá a prav-
núčatá. (150319)

Pred ôsmimi rokmi, na Veľkonoč-
ný pondelok od nás navždy odišiel 
vo veku 33 rokov náš milovaný 
syn, brat a moderátor 

Braňo DVONČ
z Partizánskeho.

Tvoj odchod nikdy neprebolí! 
S úctou a láskou sa skláňame! 
Spomíname rodičia, brat Juraj s 
rodinou a brat Andrej. (150324)

Len kyticu kvetov a horiacu sviečku
Ti na hrob môžeme dať
a vo svojom srdci
si Ťa navždy zachovať.

Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach zostaneš s nami.

Dňa 6. apríla 2015 uplynul 
smutný rok od chvíle, čo od nás 
nečakane navždy odišiel náš 
manžel, otec, dedo, starký

Bohumil KOVAČIK  
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú manželka Ire-
na, dcéra Daniela a syn Miroslav s 
rodinami a ostatná rodina. (150309)

Ťažko je uveriť, že srdce nebije,
ťažko je pochopiť, že už nežiješ. 
Ťažko je bez Teba naučiť sa žiť,
už nič nie je také, aké malo byť...
Prázdno a ticho... Bolesť a žiaľ... 
Kde je tá Tvoja usmiata tvár? 
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu 
a späť vrátiť čas. 
Pre nás nikdy nezomrieš, 
žiť budeš stále v nás... 

Dňa 9. apríla 2015 si pripomenie-
me veľmi smutné šieste výročie, 
čo nás navždy opustil vo veku 
30 rokov 

Branislav KAPRI 
z Partizánskeho. 

S bolesťou v srdci spomínajú 
rodičia, sestry Vladka a Evka a 
krstné deti Erik a Samko. (150322)

Predám stavebný pozemok 
v  obci Kolačno – Habrová, 
2 923 m2, šírka 26 m, vcelku. Cena 
8 €/m2. Tel. 0904 410 340 (150148)

Predám stavebný pozemok o 
výmere cca 560 m2 na lukratív-
nom mieste v Partizánskom, Ulica 
Jilemnického. Cena dohodou. Tel. 
+420 608 928 128. (150247)

Predám starší jednopodlažný RD 
s dvomi bytovými jednotkami, 
vhodný aj na komerčné účely – 
v Partizánskom, Šimonovianska 
ulica, oproti kaštieľu. Celková roz-
loha pozemku cca 1000 m2. Cena 
dohodou. Tel. +420 724 590 914.
 (150248)

Dám do prenájmu rodinný dom 
vo Veľkých Bieliciach. Tel. 0905 
850 950. (150287)

Predám 1-izbový byt v Partizán-
skom. Tel. 0940 259 166. (150290)

Predám 4-izbový rodinný dom 
v Partizánskom. Cena dohodou. 
Tel. 038/749 15 59. (150312)

Predám rodinný dom vo Veľkých 
Uherciach. Tel. 0918 101 953.
 (150317)

Predám novinový stánok na Ulici 
gen. Svobodu, výhodná poloha 
(možnosť využitia aj na iné účely), 
z dôvodu sťahovania. Len osob-
né jednanie! Tel. 0905 507  271.
 (150323)

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 nepretr-
žite. V Partizánskom je v stre-
disku ambulancií na Hrnčírikovej 
ulici a pre deti je v nemocnici 
v detskom oddelení, v Bánov-
ciach nad Bebravou je v hlav-
nej budove NsP. Pohotovosť 
lekární zabezpečuje v Partizán-
skom Lekáreň Sunpharma v Kau-
flande v čase od 8. do 20. hodiny, 
od 7. do 12. apríla aj Lekáreň Sa-
nus na Nádražnej ulici, a to v čase 
od 8. do 18. hodiny. V Bánov-
ciach nad Bebravou (v pracov-
ných dňoch od 15.30 do 18.00 h, 
v sobotu, nedeľu a cez sviatky 
od 8.00 do 18.00 h) pohotovosť 
zabezpečuje od 7. do 10. apríla 
Lekáreň Zornica na Textilnej 
ulici, 11. apríla Lekáreň sv. Lukáša 
na Záfortni, 12. apríla Lekáreň 
Schneider na Svätoplukovej ulici, 
13. apríla Lekáreň Pharmacum 
na Námestí Ľ. Štúra.

ZDRAVOTNÍCKA  
POHOTOVOSŤ
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Mestský úrad Partizánske 
oznamuje všetkým občanom, 
právnickým a fyzickým oso-
bám, vlastniacim alebo užíva-
júcim objekty na území mesta, 
v ktorých sa zdržiavajú alebo 
by sa mohli zdržiavať škodlivé 
hlodavce, potkany a myši, že v 
dňoch 1. až 30. apríla 2015 
sa na území mesta uskutoční 
povinná celoplošná dera-
tizácia. Povinnú ochrannú 
deratizáciu môžu vykonávať 
iba právnické a fyzické osoby, 
ktoré majú na túto činnosť 

oprávnenie podľa osobitných 
predpisov. Právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podni-
kanie predložia protokol, 
resp. hodnotiacu správu o 
vykonaní deratizácie
Mestskému úradu Parti-
zánske, oddelenie život-
ného prostredia, dopravy 
a komunálnych služieb do 
31. mája 2015.
MsÚ vyzýva občanov, aby 
pomohli podchytiť všetky 
miesta výskytu hlodavcov, 
a tým zvýšiť úspešnosť 

deratizácie. Pomoc spočíva 
v bezodkladnom oznámení 
správcom, resp. užívateľom 
nehnuteľností miesta, v 
ktorých spozorovali výskyt 
hlodavcov. Zároveň žiada 
občanov, aby počas výkonu 
deratizácie dodržiavali poky-
ny deratizačných pracovníkov 
a zvýšili opatrnosť v dohľade 
nad maloletými deťmi a v sta-
rostlivosti o domáce zvieratá, 
ktoré by mohli prísť do styku 
s kladenými deratizačnými 
prostriedkami.

ZBER KONÁROV
od domu k domu a v zberných centrách 
Mestský úrad Partizánske, 
referát životného prostredia a 
dopravy oznamuje, že 10. aprí-
la sa v mestskej časti 
ŠIMONOVANY uskutoční 
na základe podnetu občanov 
zber konárov v rámci pilotného 
programu Od domu k domu.

Občania, ktorí chcú túto po-
nuku mesta využiť, musia:

Najskôr večer pred termí-
nom zberu a najneskôr do 
7. hodiny ráno v deň zberu 
pripraviť orezané konáre pred 
nehnuteľnosťami tak, aby bol 
k nim bezproblémový prístup a 
aby neznemožňovali používanie 
chodníkov pre chodcov a ne-
obmedzovali plynulosť cestnej 
premávky.

Konáre musia byť zviazané 
pevne do zväzku (špagátom, nie 
drôtom) v dĺžke maximálne do 
jedného metra.

Konáre vyložené na iných 

miestach, či po zbere, nebudú 
odvezené.

Po odvoze konárov je povin-
ný každý majiteľ nehnuteľnosti 
vyčistiť priľahlý chodník od 
drobných zvyškov.
Odvoz sa nevzťahuje na trávu, 
lístie a iné mäkké zvyšky rastlín. 
Rastlinný odpad tohto charak-
teru, ktorý si občan nedokáže 
svojpomocne skompostovať 
na vlastnom pozemku, môže  
v priebehu celého roka bezplat-
ne odovzdať v zbernom dvore. 

Mesto Partizánske vyšlo pilot-
ným projektom v ústrety obča-
nom, ktorí si nedokázali samo-
statne zabezpečiť odvoz odpadu 
na určené zberné miesto. Je 
náhradou za hromadný zber 
zeleného odpadu na zbernom 
mieste pri cintoríne, ktorý sa 
túto jar nebude v Šimonova-
noch organizovať. 
V ostatných častiach mesta 

Partizánske sa zber konárov 
uskutoční 13. apríla. V pia-
tok, sobotu a nedeľu (10. 
až 12. apríla) ich treba pri-
niesť do zberných centier:

Centrum, Štrkovec –  
Riečna ulica (pri plynároch) 
a Rooseveltova ulica

Malé Bielice – pri kaštieli
Veľké Bielice – Agátová ulica 
Návojovce – pod cintorínom

Dodržiavajte uvedené termí-
ny, pretože pri dodatočnom 
dozbieravaní odpadu vznikajú 
ďalšie náklady na prepravu, 
ktoré ovplyvnia výšku miestneho 
poplatku za komunálny odpad 
v budúcom roku. Rešpektujte 
vyhradené termíny pred zberom, 
počas ktorých je možné ukladať 
odpad na určené zberné centrá.  
Využitím tejto možnosti zberu 
pomôžete efektívne zhodnotiť 
odpad zo záhrad, a zbytočne tak 
nezaťažujete životné prostredie.

(150333)

(150334)
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Keď ide tvorba 
od ruky 
Už piaty rok sa pravidelne, raz do 
týždňa, stretávajú členky Klubu žien 
Babky-Priadky zo Štrkovca. Rozhod-
li sa totiž samotu pred televízorom 
zameniť za spoločnosť veselých ka-
marátok. Rady si spoločne potrápia 
telo rozcvičkou, pamäť kvízmi, no a 
rovnako si s radosťou zaspievajú a 
popritom aj urobia niečo na osoh. 
Ani posledné týždne nesedeli so založenými rukami. Plietli z papiera i z prútia, drôtikovali, mo-
delovali... Jednoducho, robota im išla od ruky. Svoje práce skompletizovali v utorok 24. marca do 
výstavy, ktorú pripravili len tak – pre vlastné potešenie. Vajíčka vyzdobené na všakovaké spôsoby, 
pletené košíky, výšivky s jarnými kvetmi tentoraz súviseli s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. 
 Eva Zajacová
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II. FUTBALOVÁ LIGA ŽIEN – SKUPINA ZÁPAD B

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 25
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 ŠTK na základe pretrvávajúceho nepriaznivé-
ho počasia zrušila stretnutia mužov a dorastu plá-
nované na 4.-5. apríla 2015. Stretnutia sa odohra-
jú nasledovne: 18. kolo MO PD sa odohrá 8.5. 2015 
o 17. h (muži) a 14.30 h (dorast), 16. kolo I. trieda 
MO PD muži, 16. kolo I. trieda MO PE-BN muži, 12. 
kolo II. trieda MO PD muži, 16. kolo II. trieda MO PE 
muži a 11. kolo I. trieda MO PD dorast sa odohra-
jú 21.6. 2015 o 17. h (muži) a o 14.30 h (dorast), 10. 
kolo II. trieda MO BN muži sa odohrá 7.6. 2015 o 17. 
h,10. kolo I. trieda MO PE-BN dorast sa odohrá 7.6. 
2015 o 14.30 h..
 ŠTK upozorňuje FK Partizánske B a FK Veľké Kršteňa-
ny na povinnosť dodržiavať RS bod 9, písm. j. V prípade 
opakovania nedostatku budú voči FK vyvodené disci-
plinárne dôsledky.
 Zmeny MFS – MO PD dorast: 16. kolo Valaská Belá – 
Opatovce nad Nitrou 1.5. 2015 o 16. h..

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 2.4. 2015: 
Martin Kozárik (Horná Nitra B), Patrik Šándrik (Osla-
ny), Pavol Valko (Nitr. Pravno), Peter Krištof (Dol-
né Naštice), Lukáš Rajnoha (Chynorany), Juraj Čan-
gel (Chynorany), Erik Adamček (Pravenec), Matúš 
Greschner (Pravenec), Roman Krč (Pravenec), Pavol 
Netopil (Pravotice), 2 s.s. od 2.4. 2015: Boris Šán-
drik (Oslany). 
 PODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. do 30.6. 2015: To-
máš Žáčik (Nitr. Pravno), 3 s.s. do 15.9. 2015: Michal 
Švajc (Nadlice).

KOMISIA MLÁDEŽE
 Schválené výnimky MFS – III. trieda MO PE žiaci: 12. 
kolo Šimonovany – Skačany 6.5. 2015 o 16. h, 12. kolo 
Nedanovce – Partizánske B-Brodzany 1.5. o 11.30 h, 
15. kolo Veľký Klíž – Veľké Uherce 26.4. 2015 o 13. h, 
III. trieda MO BN žiaci: 22. kolo Prusy – Brezolupy 29.5. 
2015 o 17. h..
 Všetky majstrovské stretnutia žiakov OblFZ Prie-
vidza, plánované odohrať 4.-5. apríla 2015: 12. kolo 
MO PE a 14. kolo MO BN a 12. kolo MO PD Sever 
a 11. kolo MO PD Juh, sa odohrajú 1. mája 2015 v 
ÚHČ žiakov.

Ekonomická komisia
EK žiada predložiť doklad o úrade prvej splátky na 
delegované osoby do 9.4. 2015 na sekretariáte Ob-
lFZ Prievidza nasledovné FK: Malé Bielice, Diviacka 
Nová Ves, Krásno, Malá Čausa, Sebedražie, Divia-
ky nad Nitricou, Rudnianska Lehota, Nadlice, Bre-
zolupy, Veľké Držkovce, Haláčovce-Otrhánky, Ča-
voj a Nováky.

SEKRETÁR
 Upozorňuje funkcionárov FK, že v ISSF boli vygene-
rované zberné faktúry za mesiac marec so splatnosťou 
do 13.4. 2015. 
 Upozorňujem klubových ISSF manažérov, že vše-
obecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za za-
platenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte 
SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym varia-
bilným symbolom! Nie, keď pošlete na SFZ doklad o 
zaplatení.

DELEGAČNÝ LIST Č.20
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 19. KOLO – 11.4.  o 15.30 h: Ka-

menec pod Vtáčnikom – Chynorany (Stránsky, La-
zar st., Hudák), Nitrianske Pravno – Malá Hradná 
(Kluka, J. Drábik, Duhina), Oslany – Čereňany (Ficel, 
Preťo, Penčák), Horná Nitra B – Dežerice (Vážny, Mi-
chale, Deraj – Važan, v Handlovej), 12. 4. o 11. h: Veľ-
ké Bielice – Veľký Klíž (Grznár, Horeháj, Jakubík – Ze-
lenák), o 15.30 h:Rudnianska Lehota – Dolné Našti-
ce (Fazekaš, Gebrlín, Ševčík – Gelačák), Opatovce nad 
Nitrou – Skačany (Preťo, Zaťko, Plecho – Duchovič), 
Sebedražie – Nitrianske Rudno (Bereš, M. Bulík, An-
tala – Pastierik). 
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 17. KOLO – 11.4. o 15.30 
h: Brezolupy – Krásna Ves (Uhlár, M. Mokrý, Iliaš – Ze-
lenák), 12.4. o 11. h: Zlatníky – Biskupice (Bolfa, Vido, 
Krchlík), o 15.30 h: Prusy – Nadlice (Jančich, Mikoláš, 
J. Drábik – Kozinka), Ostratice – Pečeňany (D, Mokran, 
Chochula – D), Miezgovce – Rybany (Valach, Bolfa, 
Krchlík – D), Horná Ves – Pravotice (Grznár, Duhina, 
Duhinová – D), Dvorec – Žabokreky nad Nitrou (Pá-
nis, Iliaš, Deraj – Zábojník). 
 II. TRIEDA MO PE – 17. KOLO – 11.4. o 15.30 h: Pa-
žiť – Malé Bielice (Mikoláš, Jančich, Sliepka st.), o 16. 
h: Partizánske B-Brodzany – Návojovce (M. Bulík, Be-
reš, Antala, v Brodzanoch), 12.4. o 15.30 h: Radobica 
– Klátova Nová Ves (Ficel, Janík, Struhár), Hradište – 
Malé Uherce (Híreš, Vido), Veľké Kršteňany – Malé 
Kršteňany (Horeháj, Jakubík), Livinské Opatovce – 
Kolačno (J. Majzlan, Mendel, Mikši)   
 II. TRIEDA MO BN/B – 11. KOLO – 11.4. o 15.30 h: De-
žerice B – Kšinná (Mokran, Grznár, Chochula), 12.4. o 
11. h: Horné Naštice – Žitná-Radiša (Duhina, Kluka, 
Duhinová), o  15.30 h: Veľké Držkovce – Ruskovce 
(Bebjak, Koči), Podlužany – Veľké Hoste (Sliepka st., 
Petrek), Šišov – Nedašovce (Kluka, Chrenková).

DORAST
 MO PRIEVIDZA – 19. KOLO – 11.4. o 13. h: Nitrian-
ske Pravno – Valaská Belá (J. Drábik, Duhina), o 14. 
h: Veľké Bielice – Veľký Klíž (Bebjak, Koči), o 15.30 
h: Chrenovec-Brusno – Nedožery-Brezany (Ševčík, 
Severová), Veľké Uherce – Uhrovec (Jakubík, Hore-
háj), 12.4. o 12.45 h: Čereňany B – Čereňany (Matuš-
ka, Svitok, v Porube), o 13. h: Opatovce nad Nitrou – 
Skačany (Zaťko, Plecho), Sebedražie – Pravenec (M. 
Bulík, Antala). 
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 11. KOLO – 11.4. o 15.30 h: 
Zlatníky – Biskupice (Valach, Vido), Podlužany – Pe-
čeňany (Bolfa, Krchlík), 12.4. o 13. h: Haláčovce-Otr-
hánky – Krásna Ves (Bebjak, Koči), Ostratice – Dolné 
Naštice (Mokran, Chochula).
 I. TRIEDA MO PD – 17. KOLO – 12.4. o 15.30 h: Nit-
rianske Sučany – Koš (M. Mokrý, M. Švolík, Lazar ml. 
– Černo). 

STARŠÍ ŽIACI
 III. TRIEDA MO PE – 12. KOLO – 11.4. o 10.30 h: Klá-
tova Nová Ves – Šimonovany (Kráľ), o 11. h: Chy-
norany – Nedanovce (Grznár), o 11.30 h: Veľké Bieli-
ce – Skačany (Koči), o 14. h: Veľký Klíž – Bošany (Kráľ), 
12.4. o 11. h: Partizánske B-Brodzany – Veľké Uher-
ce (Kráľ, v Brodzanoch), o 11.30 h: Žabokreky nad Nit-
rou – Horná Ves (Bebjak).       
 III. TRIEDA MO Bn/B – 15. KOLO – 11.4. o 10. h: Bisku-
pice – Miezgovce (Krchlík), o 11.30 h: Malá Hradná – 
Ostratice (Petrek, v Ruskovciach), Uhrovec – Brezolupy 
(Antala), Rybany – Zlatníky (Bereš), 12.4. o 10. h: Deže-
rice – Dolné Naštice (Vido, v Haláčovciach), o 13.30 h: 
Podlužany – Prusy (Petrek).

FUTBALOVÁ MLÁDEŽFUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
IV. LIGA SEVEROZÁPAD

 VÝSLEDKY 20. KOLA: Partizán Domaniža – 
Slovan Šimonovany 0:1 (0:0). V 44. min do-
máci brankár Zdurienčík zneškodnil pokutový 
kop Laurincovi. O výsledku rozhodla 50. mi-
núta, kedy brankár Zdurienčík pri odkope tra-
fil Sobotu, od ktorého sa lopta odrazila a do-
kotúľala do domácej bránky. GÓL: 50. M. Sobo-
ta. ŽK: 67. Braciník – 79. P. Kotula. ROZHODO-
VALI: R. Farkas – Volf a Mlinkovics – 100 divá-
kov. PARTIZÁN: Zdurienčík – Haviar (68. L. Bla-
žek), Braciník, Vaštík, D. Pilár ml., Marek Kvaš-
šay, Rybár (63. J. Král), D. Pilár st. (75. J. Kardoš), 
Miroslav Kvaššay, Sovík, Svoboda, tréner: P. Ko-
šík. SLOVAN: Martin Gašparík – Patrik Chrenko, 
Miroslav Oršula, P. Kermiet, J. Žiak ml. (90. A. 
Reichel), L. Varga, M. Sobota, P. Kotula, T. Lauri-
nec (81. P. Baláška), B. Baniat (60. D. Obžera), R. 
Halás, tréner: J. Žiak st.. Nová Dubnica – Čast-
kovce 0:0, ČK: 85. M. Burdej (ND). Jaslovské 
Bohunice – Modranka 3:1 (0:1), 51. K. P. Yao, 
81. M. Machovič, 85. S. Poláček – 24. A. Gregú-
rek. Chocholná-Velčice – Kanianka 4:0 (2:0), 
36. a 40. J. Tuhársky, 75. J. Tulpík, 86. L. Cingel. 
Trenčianske Teplice – Trenčianske Stankov-
ce 2:1 (2:0), 30. M. Kopúň, 37. F. Bretschneider 
– 66. S. Puna. Stretnutia Tempo Partizánske – 
Beluša, Gabor Bánovce n/B. – Boleráz a Hor-
ná Nitra – Holíč boli odložené.

1. Trenčianske Teplice 20 12 2 6 34:19  38 (+8)
2. Horná Nitra            19 11 4 4 39:14  37 (+10)
3. Spartak Bánovce n/B. 19 11 4 4 37:17  37 (+10)
4. Beluša                19 12 1 6 38:25  37 (+7)
5. Modranka             20 11 1 8 20:29  34 (+4)
6. Slovan Šimonovany 20 10 2 8 27:23  32 (+2)
7. Boleráz                19 9 3 7 35:23  30 (0)
8. Domaniža             20 8 6 6 23:18  30 (0)
9. Trenč. Stankovce 19 8 4 7 34:30  28 (-2)
10. Tempo Partizánske 19 8 4 7 21:25  28 (+1)
11. Holíč                  19 6 4 9 19:21  22 (-8)
12. Nová Dubnica  19 6 3 10 21:34  21 (-6)
13. Častkovce          20 5 5 10 19:27  20 (-10)
14. Jaslovské Bohunice 20 5 3 12 23:38  18 (-12)
15. Kanianka           20 5 2 13 27:43  17 (-13)
16. Chocholná-Velčice 20 5 0 15 26:57  15 (-15)

 PROGRAM 21. KOLA – 11.4. o 15.30 h: 
Jaslovské Bohunice – Spartak Bánovce n/B. 
(Volf, R. Farkaš, Mlinkovics – Benovič), 12.4. o 
15.30 h: Slovan Šimonovany – Boleráz (Ju-
diny, K. Birkus, Révai – Vyskočil), Častkovce – 
Tempo Partizánske (Ondráš, Šmátrala, Ilon 
– Schmidt), Modranka – Nová Dubnica, Belu-
ša – Horná Nitra, Holíč – Chocholná-Velčice, 
Kanianka – Trenčianske Teplice, Trenčianske 
Stankovce – Domaniža.      

V. LIGA SEVER

BOŠANY – HOROVCE 3:0 (2:0) 
Už v 9. min Tkáčovu strelu z jedenástich metrov Ciesar vyrazil. O minútu Murko hlavou z ôsmich 
metrov namieril len do brankára hostí a odrazenú loptu poslal nad bránku. V 12. min sa po 
prihrávke Murka dostal za obranu hostí Mišeje a strelou do ľavého dolného kúta otvoril skóre 
stretnutia. V 14. min sa domáci takmer opäť radovali, no Murkovu strelu spoza šestnástky vyko-
pol z prázdnej bránky Štefanec. O päť minút po Frankovom centri Kubala iba tesne minul brán-
ku Tatrana. V 22. min Tkáč hlavou posunul loptu Kubalovi, ten sa dvomi kľučkami zbavil obran-
cov súpera, jeho strelu spoza veľkého vápna Ciesar vyrazil. V 25. min pohrozili hostia, no Siekel z 
uhla minul domácu svätyňu. V 29. min Frankov center si Tkáč elegantne spracoval na prsiach a 
ponad Ciesara zvýšil na 2:0. Hneď po zmene strán sa Mišeje ocitol sám pred brankárom, miesto 
strely posunul loptu Frankovi, ktorý z desiatich metrov pálil vysoko nad. V 50. min Kollmanov-
mu pokusu z uhla z ľavej strany chýbali centimetre. V 58. min sa po Tkáčovom priťuknutí Mišeje 
dostal zoči-voči Ciesarovi, ale zakončil vysoko nad. V 74. min predviedli ďalšiu peknú akciu, keď 
Sroka dlhým pasom našiel Mišejeho, ktorý spätnou prihrávkou nabil Frankovi, jeho delovku z 
dvadsiatich metrov Ciesar vyrazil len pred seba a Kubala do prázdnej bránky pohodlne spečatil 
na 3:0. V závere mohli víťazstvo Bošian ešte prikrášliť Mišeje, Kubal, Tkáč i Frank, no sieť už ne-
rozvlnili. Bošany tak po vysokej výhre v Trenčianskej Turnej príjemne prekvapili aj na domácom 
trávniku a po najlepšom výkone jari porazili Horovce.

 GÓLY: 12. I. Mišeje, 29. E. Tkáč, 74. J. Kubala.  ŽK: 69. Siekel.  ROZHODOVALI: Toběr-
ný – Ďurčovič a Husár – 100 divákov.  OFK: T. Sláma – S. Frank, J. Kubala, E. Tkáč, M. Kos-
tolný (81. Marek Halmo), S. Mikloš, P. Kapusta, I. Mišeje (85. M. Meluš), Milan Murko, P. Ja-
nuška, M. Beko (68. P. Sroka), tréner: P. Meluš.  TATRAN: Ciesar – Kučo, Gašparek, Kuric, 
Stratený, Barták, Štepanovič (46. Kollman), Barkáč, Siekel, Štefanec, Prekop, hrajúci tré-
ner: J. Barkáč.  Jozef Janík

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 20. KOLA: Dolné 
Vestenice – Ladce 0:5 (0:3), 4. J. Pagáč, 34. M. 
Eliáš, 41. E. Mrážik, 69. J. Mokrička, 79. M. Mi-
kuška. Myjava B – Prečín 2:0 (1:0), 5. M. Jas-
tráb, 88. J. Gaža. Stretnutia Zemianske Kos-
toľany – NŽ Veľké Uherce, Tatran Uhrovec – 
Podolie, Malá Čausa – Cígeľ, Stará Turá – Le-
hota p/Vt. a Streženice – Trenčianska Turná 
boli odložené.

 PROGRAM 21. KOLA – 11.4. o 15.30 h: Myjava 
B – Dolné Vestenice, 12.4. o 15.30 h: NŽ Veľké 
Uherce – Malá Čausa (Lauko, Frič, M. Chudý – 
Čornák), Prečín – OFK Bošany (Urbanovič, Pav-
lovič, Jurkas – Drozd), Trenčianska Turná – Tat-
ran Uhrovec (Berec, Hybský, Szalai – Truhlík), 
Horovce – Streženice, Podolie – Zemianske Kos-
toľany, Cígeľ – Stará Turá, Lehota p/Vt. – Ladce.

1. Myjava B            20 14 3 3 52:16  45 (+15)
2. Prečín                 19 13 3 3 43:14  42 (+18)
3. Ladce                  20 10 5 5 33:16  35 (+5)
4. NŽ Veľké Uherce 19 10 3 6 36:27  33 (+3)
5. Zem. Kostoľany  19 9 4 6 28:21  31 (+4)
6. Cígeľ                     19 8 7 4 25:18  31 (+1)
7. Horovce                20 10 1 9 30:37  31 (+1)
8. Malá Čausa        19 8 4 7 36:31  28 (+1)
9. OFK Bošany         20 8 3 9 37:43  27 (-3)
10. Tatran Uhrovec 19 6 7 6 37:21  25 (-2)
11. Trenčianska Turná 19 7 2 10 27:42  23 (-7)
12. Stará Turá         19 6 2 11 24:36  20 (-7)
13. Podolie                18 5 4 9 31:42  19 (-11)
14. Lehota p/Vt.        18 5 4 9 26:34  19 (-11)
15. Streženice            18 3 5 10 19:40  14 (-13)
16. Dolné Vestenice 20 0 5 15 15:61  5 (-25)
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STARŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

 20. KOLO: Štúrovo – Spartak Bánovce 
n/B. 1:3 (0:1), góly:  81. L. Szép (11 m) – 45. 
A 67. R. Mrocek, 63. S. Turoň, ČK: 81. S. Mi-
kuš, 90. L. Furmančok (obaja Spartak). SPAR-
TAK: P. Žáčik – M. Čahoj, P. Hostačný, S. Mikuš, 
L. Furmančok, R. Kolárik, M. Filin, R. Mrocek, 
S. Turoň, R. Piešťanský, B. Henček, tréner: T. 
Zita. Nové Mesto n/V. – Šaľa 4:1 (1:0). Hlo-
hovec – Brvnište 2:3 (1:0). Galanta – Zla-
té Moravce B 0:9 (0:3)0. Komárno – Du-
najská Streda B2:1 (1:0). Stretnutia Tempo 
Partizánske – Šurany, Šamorín – Považská 
Bystrica a Lednické Rovne – Piešťany boli 
odložené.           
1. Zlaté Moravce B 20 13 6 1 73:20  45 (+15)
2. Komárno            20 13 4 3 63:19  43 (+13)
3. Šaľa                   20 12 5 3 50:25  41 (+11)
4. Nové Mesto n/V. 20 12 3 5 82:35  39 (+9)
5. Brvnište              20 11 5 4 49:23  38 (+8)
6. Spartak Bánovce n/B. 20 11 4 5 50:35  37 (+7)
7. Tempo Partizánske 19 10 6 3 49:17  36 (+9)
8. Považská Bystrica 19 10 3 6 27:15  33 (+3)
9. Dunajská Streda B 20 8 5 7 50:29  29 (-1)
10. Šurany              19 7 4 8 30:39  25 (-5)
11. Piešťany           19 7 0 12 31:48  21 (-9)
12. Hlohovec           20 6 2 12 25:56  20 (-10)
13. Šamorín           19 3 6 10 16:42  15 (-12)
14. Galanta            20 3 2 15 22:93  11 (-19)
15. Lednické Rovne 19 1 3 15 19:72  6 (-21)
16. Štúrovo               20 0 2 18 15:83  2 (-28)

DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD 

 20. KOLO: Dolné Vestenice – Boleráz 4:1 
(4:0). Veľké Kostoľany – Nováky 2:1 (1:1). Vr-
bové – Nemšová 4:1 (2:1). Nová Dubnica – Ila-
va – nehralo sa (hostia nepricestovali). Stretnu-
tia Nitrianske Rudno – OFK Bošany, Borčice – 
Holíč, Trenčianske Stankovce – Beluša, Dolná 
Súča – Plevník-Drieňová a Borčice – Holíč boli 
odložené.            
1. Vrbové                20 17 2 1 94:20  53 (+20)
2. Nová Dubnica      18 14 4 0 65:15   46 (+22)
3. Plevník-Drieňová 19 13 3 3 67:21  42 (+12)
4. Borčice                 19 13 2 4 61:29  41 (+17)
5. Nemšová             20 11 4 5 59:25  37 (+7)
6. Veľké Kostoľany 20 11 3 6 50:26  36 (+6)
7. Dolná Súča           19 10 2 7 56:35  32 (+5)
8. Beluša                 19 8 2 9 39:34  26 (-4)
9. Ilava                     19 7 4 8 34:40  25 (-5)
10. Dolné Vestenice 20 7 1 12 39:59  22 (-8)
11. OFK Bošany       18 6 3 9 24:50  21 (-9)
12. Trenč. Stankovce 19 6 2 11 36:55  20 (-7)
13. Nitrianske Rudno 19 5 4 10 27:40  19 (-8)
14. Boleráz              20 3 2 15 18:68  11 (-19)
15. Holíč                  19 2 1 16   4:82  7 (-23)
16. Nováky                20 1 1 18 30:104 4 (-26)

V. LIGA SEVER
 20. KOLO: OŠK Chynorany – Kanianka 2:0 
(2:0), góly: 4. M. Pospíchal, 40. vlastný A. Hepner. 
OŠK: N. Rosa – Matúš Mikula, Dávid Bezák, M. La-
dický, Marek Benko, S. Magdolen (87. D. Mikula), 
F. Rajnoha, M. Neubauer, D. Gerbel, Michal Pospí-
chal (90. M. Záhumenský), D. Marko (73. D. Kra-
már), tréner: R. Šimko. Trenčianska Turná – Do-
maniža 1:2 (0:0). Stretnutia OFK Klátova Nová 
Ves – Opatová nad Váhom, Drietoma – Slovan 
Šimonovany, Streženice – Košeca, Častkovce 
– Bošáca, Dubodiel – Papradno a Stará Turá – 
Prečín boli odložené.                               
1. Kanianka            20 13 4 3 71:19  43 (+13)
2. Papradno           18 13 3 2 41:14  42 (+12)
3. Opatová n/V.      18 13 1 4 67:17  40 (+10)
4. OFK Klátova N. Ves 19 13 1 5 44:19  40 (+13)
5. Košeca               18 12 3 3 55:26  39 (+9)
6. Bošáca               19 10 4 5 36:24  34 (+4)
7. Domaniža           19 10 3 6 54:31  33 (+6)
8. Prečín                 18 7 3 8 28:30  24 (0)
9. Trenčianska Turná 20 7 2 11 43:66  23 (-7)
10. Stará Turá        19 7 1 11 50:45  22 (-5)
11. Dubodiel           18 5 3 10 37:52  18 (-6)
12. Drietoma          18 6 0 12 23:44  18 (-6)
13. OŠK Chynorany 19 5 3 11 34:78  18 (-12)
14. Častkovce        19 5 1 13 23:50  16 (-11)
15. Streženice        18 3 2 13 19:43  11 (-16)
16. Slovan Šimonovany 18 3 0 15 27:94  9 (-21)

MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

 20. KOLO: Štúrovo – Spartak Bánovce n/B. 
1:1 (1:0), góly: 8. Harach – 54. M. Bilčík. SPARTAK: 
J. Ďureje – M. Bernát, P. Hrebíček, D. Smolka, J. 
Hrabal, B. Piešťanský, A. Zita, M. Bilčík, D. Bernát, 
Š. Chromek (48. J. Žatko), Ľ. Kmeťo, tréner: T. Zita. 
Nové Mesto n/V. – Šaľa 0:6 (0:6). Hlohovec – 
Brvnište 3:1 (1:1). Galanta – Zlaté Moravce B 
1:7 (0:3). Komárno – Dunajská Streda B 1:1 
(1:1). Stretnutia Tempo Partizánske – Šurany, 
Šamorín – Považská Bystrica a Lednické Rov-
ne – Piešťany boli odložené.           
1. Dunajská Streda B 20 13 4 3 67:26  43 (+13)
2. Šaľa                   20 13 1 6 62:28  40 (+10)
3. Komárno            20 12 4 4 52:25  40 (+10)
4. Spartak Bánovce n/B. 20 12 3 5 51:19  39 (+9)
5. Šurany                19 11 5 3 42:21  38 (+8)
6. Hlohovec            20 9 6 5 40:26  33 (+3)
7. Piešťany             19 9 5 5 34:27  32 (+2)
8. Zlaté Moravce B 20 8 6 6 31:29  30 (0)
9. Tempo Partizánske 19 7 4 8 25:35  25 (-2)
10. Galanta            20 5 6 9 33:56  21 (-9)
11. Šamorín           19 5 5 9 34:44  20 (-7)
12. Lednické Rovne 19 6 2 11 26:37  20 (-7)

13. Považská Bystrica 19 6 2 11 26:40  20 (-10)
14. Štúrovo            20 6 2 12 23:54  20 (-10)
15. Nové Mesto n/V. 20 4 1 15 35:77  13 (-17)
16. Brvnište             20 2 2 16 24:61  8 (-22)

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

 20. KOLO: Sereď – Komárno 0:2 (0:1). Nová-
ky – Dubnica n/V. 2:5 (0:1). Galanta – Loko-
motíva Trnava 2:1 (0:0). Nové Zámky – ČFK 
Nitra 0:0. Šaľa – Skalica 2:2 (0:0). Piešťany – 
Hlohovec 7:0 (4:0). Stretnutia Tempo Partizán-
ske – Topoľčany a Považská Bystrica – Zlaté 
Moravce boli odložené.

III. LIGA SEVER
 16. KOLO: Dubnica n/V. B – Spartak Bánov-
ce n/B. 0:3 (0:1), góly: 18. F. Dráb, 48. Matej Kráľ, 
62. P. Tuchyňa. SPARTAK: M. Kočica (36. P. Guniš) 
– V. Srnec, M. Belák, P. Rédeky (14. T. Janečka), 
A. Pristach, A. Zelenák, F. Gális (48. P. Tuchyňa), 
F. Dráb, V. Brida, A. Lagin (36. J. Šiko), Matej Kráľ, 
tréner: Milan Kráľ. AS Trenčín – Kanianka 12:0 
(4:0). Dolné Vestenice – Papradno 5:2 (3:1). 
Stretnutia Lednické Rovne – Nové Mesto n/V., 
Nitrianske Pravno – Nitrianske Rudno, Belu-
ša – Nová Dubnica a Zemianske Kostoľany – 
Nemšová boli odložené.
1. AS Trenčín          16 13 1 2 132:14 40 (+16)
2. Nemšová            15 12 2 1   79:21 38 (+14)
3. Nové Mesto n/V. 15 12 1 2   57:16 37 (+13)
4. Kanianka            16 8 5 3   45:38 29 (+5)
5. Dubnica n/V. B      16 9 1 6   45:27 28 (+4)
6. Nitrianske Pravno 15 8 4 3   42:29 28 (+7)
7. Spartak Bánovce n/B. 16 8 3 5   37:36 27 (+3)
8. Nitrianske Rudno 14 5 4 5   29:29 19 (-2)
9. Nová Dubnica       15 5 3 7   43:32 18 (-6)
10. Beluša              14 3 3 8   34:53 12 (-9)
11. Dolné Vestenice 16 3 1 12   15:75 10 (-14)
12. Zem. Kostoľany 15 2 2 11   24:70 8 (-13)
13. Lednické Rovne 15 2 0 13   17:72 6 (-15)
14. Papradno         16 1 2 13   14:101 5 (-19)

MLADŠÍ ŽIACI 
II. LIGA ZÁPAD

 20. KOLO: Sereď – Komárno 0:4 (0:2). No-
váky – Dubnica n/V. 0:5 (0:3). Galanta – Lo-
komotíva Trnava 2:4 (0:2). Šaľa – Skalica 1:7 
(1:4). Piešťany – Hlohovec 0:4 (0:2). Stretnutia 
Tempo Partizánske – Topoľčany, Nové Zámky 
– ČFK Nitra a Považská Bystrica – Zlaté Morav-
ce boli odložené.
1. Skalica               20 17 0 3 118:32 51 (+21)
2. Hlohovec            20 15 2 3   68:20 47 (+14)
3. Zlaté Moravce       19 15 1 3   90:22 46 (+16)
4. Dubnica n/V.         20 15 0 5 104:22 45 (+15)
5. Galanta              20 13 3 4   64:28 42 (+12)
6. Šaľa                   20 12 0 8   56:36 36 (+9)
7. Nové Zámky         19 8 3 8   74:64 27 (0)
8. Lokomotíva Trnava 20 8 2 10   38:35 26 (-4)
9. Komárno            20 8 2 10   47:47 26 (-4)
10. Topoľčany          19 8 1 10   50:47 25 (-5)
11. Tempo Partizánske 19 7 3 9   56:66 24 (-3)
12. Považská Bystrica 19 6 3 10   37:75 21 (-6)
13. Sereď               20 4 3 13   30:73 15 (-15)
14. ČFK Nitra          19 4 1 14   27:80 13 (-17)
15. Piešťany           20 2 1 17   36:116 7 (-23)
16. Nováky             20 1 3 16   13:145 6 (-24)
 

III. LIGA SEVER
 16. KOLO: Dubnica n/V. B – Spartak Bánov-
ce n/B. 2:1 (1:0), góly: 25. a 38. E. Štiblárik – 40. 
L. Krištof. SPARTAK: M. Benčík – Ľ. Baško, J. Žikla, 
A. Fraňo, P. Konta, D. Tretinár, S. M. Jakub, J. Kyse-
lica, D. Súkeník, L. Štrauch, L. Krištof, M. Országh, 
L. Rumler, M. Obst, tréner: Pavol Kováč. AS Tren-
čín – Kanianka 4:2 (2:0). Dolné Vestenice – 
Papradno – nehralo sa (hostia nepricestovali). 
Stretnutia Lednické Rovne – Nové Mesto n/V., 
Nitrianske Pravno – Nitrianske Rudno, Belu-
ša – Nová Dubnica a Zemianske Kostoľany – 
Nemšová boli odložené.
1. Nová Dubnica    15 13 0 2   88:18 39 (+15)
2. AS Trenčín         16 11 1 4 124:34 34 (+10)
3. Nové Mesto n/V. 15 11 0 4 119:23 33 (+9)
4. Nemšová            15 11 0 4   79:21 33 (+9)
5. Spartak Bánovce n/B. 16 10 2 4   95:26 32 (+8)
6. Kanianka            16 10 0 6   57:40 30 (+6)
7. Lednické Rovne 15 9 1 5   52:36 28 (+7)
8. Nitrianske Pravno 15 8 2 5   45:24 26 (+5)
9. Dubnica n/V. B   16 7 0 9   49:63 21 (-3)
10. Nitrianske Rudno 14 6 0 8   37:46 18 (-3)
11. Beluša              14 4 0 10   20:87 12 (-9)
12. Papradno          15 2 0 13   22:91 6 (-18)
13. Zem. Kostoľany 15 1 0 14   14:109 3 (-18)
14. Dolné Vestenice 15 0 0 15     0:183 0 (-21)

ŽIAČKY
II. LIGA – ZÁPAD B

 10. KOLO: Považská Bystrica – ŽFK Bánovce 
n/B. – odložené na 6.6.. Dubnica n/V. – Myjava 
1:1 (0:0). Topoľčany – Beluša 6:0 (4:0). Tren-
čianske Teplice – AS Trenčín 4:0 (4:0). Bojná – 
Horná Nitra 1:4 (1:0). 
1. Trenčianske Teplice 10 9 0 1 102:4  27 (+12)
2. AS Trenčín         10 8 0 2   70:13 24 (+9)
3. Horná Nitra           10 8 0 2   48:8  24 (+12)
4. Bojná                    10 7 0 3   45:10 21 (+3)
5. Dubnica n/V.       9 3 2 4   12:44 11 (-4)
6. Myjava                   9 3 1 5   18:33 10 (-2)
7. Topoľčany              10 3 1 6   14:40 10 (-8)
8. Považská Bystrica 9 2 1 6   12:56 7 (-5)
9. ŽFK Bánovce n/B. 9 2 1 6   11:57 7 (-11)
10. Beluša                 10 0 0 10     2:69 0 (-9)

 13. KOLO: ORLI Partizánske – 1. FC Pažiť 
SG 1:8 (1:4), J. Bratkovič – R. Kopál 2, J. Sagan 
2, Pavol Chrenko 2, R. Hartmann, M. Baláž. 
ALKÁČI Dolné Vestenice – EXTROWER Par-
tizánske 8:3 (3:1), D. Jarošinec 4, J. Kundala 
2, Ľ. Harag 2 – R. Baláž, S. Adamik, M. Grác. 
BELASÍ Partizánske – ELÁN Partizánske 
4:1 (3:0), R. Szabo 2, P. Kermiet, J. Bóka – Pa-
vol Kollár. FC KUVAJT Horné Vestenice – 
MADERA Partizánske 3:0 (3:0), R. Prokop, 
D. Krajčík, J. Galus.

 KANONIERI: 19 gólov – S. Adamik (EX-
TROWER), 16 – J. Kundala (ALKÁČI), 13 – P. 
Okenka (1. FC PAŽIŤ SG), 12 – D. Obžera 
(ELÁN), R. Szabo (BELASÍ), 11 – L. Vavro (AL-
KÁČI), M. Desat (BELASÍ), 10 – P. Šimurka (FC 
KUVAJT), M. Grác (EXTROWER)...

TABUĽKA 
1. BELASÍ    13 11 0 2 61:45  33
2. ALKÁČI    11 9 0 2 76:38  27
3. FC KUVAJT 11 7 1 3 49:31  22
4. ELÁN          13 5 2 6 42:41  17
5. EXTROWER  13 5 1 7 50:52  16
6. 1. FC PAŽIŤ SG 13 3 2 8 45:69  11
7. MADERA 13 3 1 9 30:53  10
8. ORLI               13 2 3 8 31:55  9

 PROGRAM 14. KOLA – 11.4. o 9. h: ELÁN 
Partizánske – ALKÁČI Dolné Vestenice, o 10. 
h: 1. FC Pažiť SG – FC KUVAJT Horné Veste-
nice, o 11. h: MADERA Partizánske – BELASÍ 
Partizánske, o 12. h: EXTROWER Partizáns-
ke – ORLI Partizánske, služba: ELÁN Parti-
zánske, (areál Športcentra DUKAS v Partizán-
skom). mp 

 VÝSLEDKY 16. KOLA: ŽFK Bánovce n/B. 
– Považská Bystrica – odložené. Dubnica 
n/B. – Myjava 1:3 (0:2), 50. R. Kaššová – 13. 
a 58. Z. Horešová, 16. I. Neveďalová. MFK To-
poľčany – Beluša 4:1 (2:1), 2. N. Španková, 
5. N. Jánošová, 65. P. Helbichová, 68. V. Špan-
ková – 43. D. Pišojová. AS Trenčín – voľno. 

 PROGRAM 17. KOLA – 11.4. o 15.30 h: Be-
luša – ŽFK Bánovce n/B., 12.4. o 15.30 h: 

Myjava – MFK Topoľčany, Dubnica n/B., Po-
važská Bystrica a AS Trenčín – voľno. 
1. Myjava 10 8 1 1 58:7 25 (+4)
2. Topoľčany 10 6 2 2 27:9 20 (+5)
3. Považská Bystrica 10 6 1 3 24:15 19 (+4)
4. ŽFK Bánovce n/B. 9 5 2 2 23:9 17 (+2)
5. AS Trenčín 11 3 3 5 19:41 12 (-3)
6. Beluša 11 2 3 6 9:24 9 (-3)
7. Dubnica n/V. 11 0 0 11 2:57 0 (-18)
 mp

Okresné futbalové súťaže odložili
Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky ŠTK a KM a ŠF OblFZ Prievidza odloži-
la všetky stretnutia mužov, dorastu a žiakov, ktoré sa mali hrať v dňoch 4.-5. apríla 
2015. Z rovnakého dôvodu sa na viacerých futbalových štadiónoch nehrali ani 
krajské súťaže mužov, dorastu a žiakov riadené ZsFZ.

ECS s premiérovým titulom
Záverečnými súbojmi o medailové priečky vyvrcholila súťažná sezóna 2014/2015 v novodobej histórii 
amatérskych hokejových líg v Partizánskom. Z premiérového titulu v II. lige sa tešili hráči ECS Partizán-
ske, ktorí dokázali zdolať Raptors Partizánske aj v druhom finálovom stretnutí. Bronzovú priečku obsadil 
domáci Drivers, ktorý v jedinom dueli o tretie miesto zdolal víťaza základnej časti, prievidzský Ice Boys 
vysoko 9:2. Obhajca triumfu Baťovka skončil šiesty. V play off v súťaži AHL sa prvým medailistom stali 
sršni z Rudna. Obhajca vlaňajšieho triumfu tentoraz získal bronz. Fendek cup v súťaži AHL sa stal koris-
ťou družstva Rupas Prievidza, ktoré vyhralo semifinálovú sériu 3:2 na zápasy nad EKO Nitrianske Sučany. 
Tretie miesto patrí obhajcovi vlaňajšieho prvenstva, sršňom z Rudna. Víťazom finále play out O pohár 
nádeje AHL sa stali hráči Lokomotív Partizánske, ktorí sériu proti TomCats Prievidza vyhrali v pomere 3:1. 
Pod triumf Lokomotívu, ktorý dokázal zvrátiť nepriaznivý stav 0:2, sa dvomi gólmi podpísal Dávid Varga. 

II. LIGA
 FINÁLE: RAPTORS Partizánske – ECS 
Partizánske 4:6 (0:1, 1:4, 3:1), 30. L. Guliš 
(Ľ. Goga), 31. D. Žák (M. Hurčík), 37. D. Žák (A. 
Žuchovský), 41. A. Žuchovský (A. Píšťanský) – 13. 
M. Macega (J. Fabo, M. Fabo), 18. M. Fabo (Ivan 
Valach, J. Valjent), 18. L. Ševčík (Igor Valach), 22. 
Ivan Valach (L. Ševčík), 26. M. Fabo (J. Fabo), 31. L. 
Ševčík (D. Kopiar), stav série: 0:2.

 O 3. MIESTO: DRIVERS Partizánske – ICE 
BOYS Prievidza 9:2 (3:0, 3:2, 3:0), 5. A 39. M. 
Adamik (Ľ. Galovič), 14. M. Adamik (Pavol Kollár, 
Ľ. Galovič), 14. a 44. Ľ. Galovič (M. Adamik), 20. 
L. Lorenc (B. Adamik, M. Turček), 24. L. Lorenc (Ľ. 
Galovič), 30. A. Galovič (Ľ. Galovič, M. Adamik), 
31. Martin Buček (M. Súlovský, Ľ. Galovič) – 25. 
M. Nedeliak (D. Ondrčka), 27. D. Ondrčka (M. 
Rychňavský), stav série: 1:0.

 INDIVIDUÁLNE OCENENIA – najlepší brankár: 
Marcel Buček (ECS Partizánske), najlepší ob-
ranca: Michal Hallo (ECS Partizánske), najlepší 
útočník: Ľudovít Galovič (Drivers Partizánske), 
najproduktívnejší hráč: Ladislav Guliš (Raptors 
Partizánske), najužitočnejší hráč play off: Ľudo-
vít Galovič (Drivers Partizánske), cena fair play: 
Scorpions Topoľčany.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. ECS Partizánske, 2. 
Raptors Partizánske, 3. Drivers Partizánske, 4. 
Ice Boys Prievidza, 5. Scorpions Topoľčany, 6. 
Baťovka Partizánske, 7. Blue Žabokreky nad 
Nitrou a 8. Red Wings Bánovce nad Bebravou.

AHL FENDEK CUP 
PLAY OFF 

 FINÁLE: RUPAS Prievidza – EKO Nitrian-
ske Sučany 1:4 (0:0, 1:0, 0:4), 20. T. Pásovský 

(A. Gazda) – 32. D. Ševce (V. Ivan), 37. P. Masarik, 
40. M. Gerdenich (M. Knapek), 41. M. Gerdenich 
(P. Masarik, M. Knapek), stav série: 2:2. EKO Nit-
rianske Sučany – RUPAS Prievidza 0:2 (0:1, 
0:1, 0:0), 9. J. Libo (M. Žiško,) 19. T. Pásovský (R. 
Melichar), stav série: 2:3. 

PLAY OUT 
 FINÁLE: LOKOMOTÍV Partizánske – Tom-
Cats Prievidza 5:4 (0:2, 1:2, 4:0), 22. Miroslav 
Novotný, 32. Marián Varga (D. Varga), 32. L. Ba-
logh, 35. a 35. D. Varga – 12. K. Gazdág, 15. A. Pi-
piška (D. Cagáň), 22. M. Cirok (A. Pipiška), 26. A. 
Pipiška (K. Gazdág), stav série: 3:1.

 INDIVIDUÁLNE OCENENIA – najproduktívnejší 
hráč: Michal Sandánus (Sharks Topoľčany) – 53 
bodov (41 gólov + 12 asistencií), najlepší strelec: 
Michal Sandánus (Sharks Topoľčany) – 41 gó-
lov, najlepší nahrávač: Juraj Lutonský (Žabokre-
ky n/N.) – 25 asistencií, najlepší brankár: Martin 
Šiška (Rangers Topoľčany), najlepší obranca: 
Roman Mihok (TOHC Továrniky), najužitočnejší 
hráč play off: Ján Drobec (Sršni Rudno), hráč fair 
play: Erik Solčanský (Rangers Topoľčany), cena 
AHL: Vladimír Ivan (EKO Nitrianske Sučany) a 
cena fair play: Rupas Prievidza. 

 KONEČNÉ PORADIE: 1. Rupas Prievidza, 2. 
EKO Nitrianske Sučany, 3. Sršni Rudno, 4. 
Warriors Topoľčany, 5. Blue Žabokreky nad 
Nitrou B, 6. Dynamo Bystričany, 7. TPS To-
poľčany, 8. Rangers Topoľčany, 9. Red Wings 
Bánovce nad Bebravou B, 10. Nadlice, 11. Lo-
komotív Partizánske, 12. TomCats Prievidza, 
13. TOHC Tovarníky, 14. Spartak Dolné Veste-
nice, 15. Sharks Topoľčany, 16. HK 46 Devils 
Prievidza, 17. Ostratice a 18. Tornádo Parti-
zánske. (mp, ms, až)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
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MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

SÚŤAŽ MAJSTROVSKÝ ZÁPAS TIP
1-0-2

1. MO PD VEĽKÉ BIELICE – VEĽKÝ KLÍŽ

2. I. TRIEDA OSTRATICE – PEČEŇANY

3. I. TRIEDA ZLATNÍKY – BISKUPICE

4. II. TRIEDA V. KRŠTEŇANY – M. KRŠTEŇANY

5. II. TRIEDA LIV. OPATOVCE – KOLAČNO

6. II. TRIEDA HORNÉ NAŠTICE – ŽITNÁ-RADIŠA

7. II. TRIEDA ŠIŠOV – NEDAŠOVCE

SÚŤAŽ MAJSTROVSKÝ ZÁPAS

1. MO PD VEĽKÉ BIELICE – VEĽKÝ KLÍŽ

2. I. TRIEDA OSTRATICE – PEČEŇANY

Tipovacia súťaž

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

MENO A PRIEZVISKO: 

ADRESA BYDLISKA: 

     TEL. ČÍSLO: 

SÚŤAŽNÝ KÓD:         PODPIS: 

Účasťou v súťaži ŠŤASTNÁ SEDMIČKA dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., Partizán-
ske, svoj súhlas so spracovaním a zverejnením svojho mena, priezviska a  bydliska. Súhlas sa dáva 
na dobu neurčitú a účastník ho môže kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať.

Tiket č. 5

 O ČO SA HRÁ
1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venova-
lo Poľnohospodárske družstvo podielnikov 
PDP Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna vý-
roba, pekárenska činosť, výroba strojov a 
zariadení pre všeobecné účely, výroba ob-
rábacích strojov, spracovanie poľnohospo-
dárskych produktov, www.pdpvu.sk). 
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma 
STAVIVÁ Mališka, kompletný stavebný ma-
teriál, fasádne štúdio a moderné kúpeľňo-
vé štúdio, Šimonovianska 1763/102, 958 03 
Partizánske, mob. č.: 0905 841 840, 0901 776 
858, 0905 426 503, www.maliska.sk).
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predaj-
ňa KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, že-
leziarstvo, spojovací materiál, Šimonovian-
ska 34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 038/749 
44 99, www.kovomax.sk).
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma 
Ladický, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 

03 Malé Uherce, mob. č.: 0903 130 531, 
www.ladicky.sk).
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneuser-
vis MIKONA, Nemocničná 1569, Partizánske 
– futbalový štadión ŠK Slovan Šimonovany, 
mob. č.: 0905 329116, www.mikona.sk).  
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo ob-
chodné centrum BAJZÍK, s.r.o. – všetko pre 
domácnosť, Nitrianska ulica 1640/110, 958 
01 Partizánske, www.bajzik.sk, 038/749 22 
66, 749 36 66, 749 91 92).
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Det-
ský obchod FEŠI na Malinovského ulici (v 
Modráku oproti obchodu CENT) na síd-
lisku Šípok v Partizánskom, mob. č. 0949 
605 458).

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV
Vyplnené tikety môžete poslať prostredníc-
tvom poštovej služby, či už prilepené na ko-
rešpondenčnom lístku, alebo v obálke. Ďal-

ším variantom, ktorý vám ponúkame, sú 
zberné miesta vami vyplnených tiketov:
SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom areáli 
v Partizánskom,
SCHRÁNKA TEMPA umiestnená na výškovej 
budove na Nám. SNP v Partizánskom, kde 
sídli naša redakcia,
Potraviny TINA – predajňa na  Horskej ulici 
v Partizánskom (sídlisko Šípok),
SOŇA - poštový novinový stánok vo Veľkých 
Uherciach (centrum),
TIPOS - A. Dubčeka, Bánovce nad Bebravou
(POZOR ODTERAZ ZMENA!) 
Zberňa FK SPARTAK na Námestí Ľ. Štúra 
v Bánovciach nad Bebravou.

TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA 
 Hrá sa o finančné ceny v hodnote 500 €!

SPRÁVNE TIPY 4. KOLA: 1. Partizánske – Beluša (nehralo sa), 2. Bošany – Horovce 1 (3:0), 3. Chynorany – Veľký Klíž (nehralo sa), 4. Pečeňany – 
Brezolupy (nehralo sa), 5. Klátova Nová Ves – Kolačno (nehralo sa), 6. Krásno – Brodzany (nehralo sa), 7. Malé Bielice – Hradište (nehralo sa). Do 
tipovacej súťaže sa zaratáva len výsledok 2. stretnutia Bošany - Horovce, ostatné zápasy sú anulované.

Termín pre doručenie tiketov, 
či už poštou, priamo do redak-
cie, alebo na zberné miesta, je 
vždy v piatok do 11. hodiny!

KAM ZA ŠPORTOM
STOLNÝ TENIS (III. LIGA – MUŽI) 11.4. o 10. h: 
STK TEVOS Partizánske B – Trenčianska Teplá (te-
locvičňa SPŠ), STK Veľké Uherce B – Nová Dubni-
ca B (telocvičňa ZŠ), ŠKST Bošany – Lazany, STK 
Malé Chlievany – STK Prievidza, 11.4. o 15. h: 
STK TEVOS Partizánske B – Nová Dubnica B (te-
locvičňa SPŠ), STK Veľké Uherce B – Trenčianska 
Teplá (telocvičňa ZŠ), ŠKST Bošany – STK Prie-
vidza, STK Malé Chlievany – Lazany.
(IV. LIGA – MUŽI) 11.4. o 10. h: STK Orol Otr-
hánky – ŠKST Bošany B, 11.4. o 15. h: STK Orol 
Otrhánky – ŠKST Bošany C.  
KOLKY (III. LIGA – MUŽI) 9.4. o 18. h: BKK Bá-
novce n/B. B – KK Hustra Uhrovec B.

BASKETBAL (II. LIGA – MUŽI) 11.4. o 18. h: 
BBK Bánovce n/B. – Klokani Ivanka p/D. (špor-
tová hala).

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 12.4. o 15.30 h: Slo-
van Šimonovany – Boleráz.
(V. LIGA) 12.4. o 15.30 h: NŽ Veľké Uherce – 
Malá Čausa.
(MO PD) 12. 4. o 11. h: Veľké Bielice – Veľký Klíž.

(I. TRIEDA) 11.4. o 15.30 h: Brezolupy – Krás-
na Ves, 12.4. o 11. h: Zlatníky – Biskupice, 12.4. 
o 15.30 h: Prusy – Nadlice, Ostratice – Pečeňa-
ny, Miezgovce – Rybany, Horná Ves – Pravotice, 
Dvorec – Žabokreky nad Nitrou.                          
(II. TRIEDA MO PE) 11.4. o 15.30 h: Pažiť – Malé 
Bielice, 11.4. o 16. h: Partizánske B-Brodzany 
– Návojovce (v Brodzanoch), 12.4. o 15.30 h: 
Radobica – Klátova Nová Ves, Hradište – Malé 
Uherce, Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany, Livin-
ské Opatovce – Kolačno.                    
(II. TRIEDA MO BN) 11.4. o 15.30 h: Dežerice 
B – Kšinná, 12.4. o 11. h: Horné Naštice – Žit-
ná-Radiša, 12.4. o 15.30 h: Veľké Držkovce – 
Ruskovce, Podlužany – Veľké Hoste, Šišov – Ne-
dašovce.

FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 11.4. o 10. a 12.30 
h: Spartak Bánovce n/B. – Tempo Partizánske. 
(IV. LIGA) 12.4. o 13. h: OFK Bošany – Veľké Kos-
toľany.
(V. LIGA) 12.4. o 10. h: Slovan Šimonovany – 
Opatová nad Váhom.

(MO PD) 12.4. o 14. h: Veľké Bielice – Veľký Klíž, 
12.4. o 15.30 h: Veľké Uherce – Uhrovec. 
(I. TRIEDA) 11.4. o 15.30 h: Zlatníky – Biskupi-
ce, Podlužany – Pečeňany, 12.4. o 13. h: Halá-
čovce-Otrhánky – Krásna Ves, Ostratice – Dol-
né Naštice.

FUTBAL-ŽIACI (III. LIGA) 12.4. o 10. a 12. h: 
Spartak Bánovce n/B. – AS Trenčín (v Horných 
Ozorovciach).
(III. TRIEDA PE) 11.4. o 10.30 h: Klátova Nová 
Ves – Šimonovany, 11.4. o 11. h: Chynorany – 
Nedanovce, 11.4. o 11.30 h: Veľké Bielice – Ska-
čany, 11.4. o 14. h: Veľký Klíž – Bošany, 12.4. o 
11. h: Partizánske B-Brodzany – Veľké Uherce (v 
Brodzanoch), 12.4. o 11.30 h: Žabokreky nad 
Nitrou – Horná Ves.    
(III. TRIEDA BN) 11.4. o 10. h: Biskupice – Miez-
govce, 11.4. o 11.30 h: Malá Hradná – Ostrati-
ce (v Ruskovciach), Uhrovec – Brezolupy, Ryba-
ny – Zlatníky, 12.4. o 10. h: Dežerice – Dolné 
Naštice (v Haláčovciach), 12.4. o 13.30 h: Pod-
lužany – Prusy. 
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V 28. kole II. ligy mužov kolkári BKK Bánovce nad 
Bebravou zvíťazili na domácich dráhach 5:3 na 
body nad rezervou Rakovíc a naďalej si udržali 
priebežnú štvrtú priečku. BKK sa presadil na pr-
vých troch dráhach, no hostia stav po hodoch 
dvojíc vyrovnali. Bánovčania však zvalili o 73 ko-
lov viac 3130:3057 a strhli víťazstvo na svoju stra-
nu. Dôležité dva body si na konto pripísali aj kol-
kári KK Hustra Uhrovec, ktorí zdolali v pomere 6:2 
tím DKK Nové Mesto nad Váhom, od ktorého zva-
lili o 102 kolov viac 3141:3039. V 18. kole III. ligy 
skupiny Trenčín rezerva BKK Bánovce nad Bebra-
vou zdolala na domácich dráhach vo vyrovna-
nom zápase družstvo Extrémisti Trenčín o 16 ko-
lov 1910:1894. O tretí najlepší individuálny výkon 
kola sa postaral Michal Papšo z bánovského BKK, 
ktorý poslal na zem 523 kolov. Kolkári ,,béčka“ KK 
Hustra Uhrovec mali voľno.

II. LIGA – ZÁPAD
 28. KOLO: BKK Bánovce n/B. – TJ Rakovice B 
5:3 (3130:3057), ako hrali: M. Papšo 545/1 – Ko-
váč 539/0, P. Bročko 558/1 – Masár 503/0, J. Po-
dolák 510/1 – Verčíková (61. h Hudcovič) 431/0, 
J. Lipták (61. h A. Šujan) 494/0 – Duračka 547/1, 
J. Bročko 520/0 – Dalošová 530/1, A. Pristač 503/0 
– Medzibriczký 507/1. KK Hustra Uhrovec – DKK 
Nové Mesto n/V. 6:2 (3141:3039), ako hrali: J. 
Mišina 564/1 – Bača 515/0, V. Danaj 525/1 – Maka-
ra 517/0, P. Petreje 503/0 – Mitana 497/1, I. Orságh 
500/0 – Švaro 518/1, P. Sitár 522/1 – Bielko 507/0, 
M. Mišina 527/1 – Mokrohajský 485/0. Karpa-
ty Limbach – KK Preseľany B 5:3 (3066:2986). 
KK Pobedim B – TKK Trenčín B 7:1 (3349:3158). 
Slavoj Sládkovičovo – ZKK Nové Mesto n/V. B 
7:1 (3263:2819). Slávia Nitra – ŠK Modranka B 

6:2 (3158:3154). Zlaté Klasy B – Slovan Galan-
ta B 1:7 (3184:3285). Tatran Bratislava – ŠKK Tl-
mače 5:3 (3224:3160).

TABUĽKA
1. Modranka B 28 25 0 3 170,5:53,5 3251 50
2. Sládkovičovo 28 21 1 6 149,0:75,0 3228 43
3. Slávia Nitra 28 19 1 8 133,5:90,5 3141 39
4. BKK Bánovce n/B. 28 16 1 11 122,5:101,5 3142 33
5. KK Pobedim B 28 15 2 11 121,5:102,5 3161 32
6. TKK Trenčín B 28 15 1 12 117,0:107,0 3143 31
7. Tatran Bratislava 28 15 1 12 109,5:114,5 3114 31
8. Karpaty Limbach 28 14 1 13 108,0:116,0 3098 29
9. KK Zlaté Klasy B 28 13 1 14 113,0:111,0 3102 27
10. MKK Galanta B 28 13 0 15 106,0:118,0 3141 26
11. Preseľany 28 11 1 16 98,5:125,5 3061 23
12. TJ Rakovice B 28 10 1 17 100,0:124,0 3143 21
13. DKK Nové Mesto n/V. 28 9 2 17 96,5:127,5 3134 20
14. KK Hustra Uhrovec 28 8 2 18 88,5:135,5 2891 18
15. ZKK Nové Mesto n/V. B 28 6 2 20 80,5:143,5 3024 14
16. ŠŠK Tlmače 28 5 1 22 77,5:146,5 3075 11 

III. LIGA – TRENČÍN
 18. KOLO: BKK Bánovce n/B. B – Extrémisti 
Trenčín 1910:1894(+16-), ako hrali: D. Adamko-
vič 445 – M. Mikuš 486, M. Vujičič 492 – Stašík 461, 
M. Papšo 523 – Š. Mikuš 456, Maroš Nagy (61. h 
A. Pristač) 450 – Hupčíková 491. Moravské Lies-
kové – MKK Stará Turá C 2054:1921 (+133-). KK 
Hustra Uhrovec B – voľno.    

 TABUĽKA
1. Moravské Lieskové 15 10 0 5 1936 20
2. MKK Stará Turá C 15 9 0 6 1937 18
3.  Extrémisti Trenčín 14 7 0 7 1933 14
4. BKK Bánovce n/B. B 14 7 0 7 1875 14
5. KK Hustra Uhrovec B 14 3 0 11 1850 6
 (mp, rt, lg) 

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV

Michal Papšo šiesty v kraji
Na dráhach v Pobedime sa konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja mužov v kolkoch, čím sa skom-
pletizovali všetky kategórie pre rok 2015. Krajským šampiónom sa stal Marek Uhlík, ktorý zvalil rov-
ných 600 kolov. Druhého v poradí Pavla Černého zo ZKK Nové Mesto nad Váhom predstihol o šesť 
kolov, kým bronzový Marek Mrekaj z usporiadateľského KK Pobedim zvalil 589 kolov. Najlepším z na-
šich kolkárov bol Michal Papšo z BKK Bánovce nad Bebravou, ktorý s výkonom 586 kolov skončil piaty.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. M. Uhlík (Stará Turá) – 600 kolov, 2. P. Černý (ZKK Nové Mesto n/V.) – 594, 3. 
Marek Mrekaj – 589, 4. M. Benko (obaja KK Pobedim) – 588, 5. Michal Papšo – 586, 6. Pavel Bročko 
(obaja BKK Bánovce n/B.) – 582, 8. Milan Truska (TKK Trenčín) – 568, 11. Ivan Orságh (KK Hustra Uhro-
vec) – 560, 13. Jaroslav Podolák (BKK Bánovce n/B.) – 554, 24. Pavol Jorík (TKK Trenčín) – 523, 28. 
Marián Mišina (KK Hustra Uhrovec) – 511, 31. Ivan Žitňan (BKK Bánovce n/B.) – 493.    

Tretí ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok v hre 
301 double out, hranej na sedem víťazných le-
gov, pokračoval v Charlie pube na sídlisku Šípok 
v Partizánskom ďalšími stretnutiami. Prekvape-
ním kola bol remízový duel vedúceho šípkara 
súťaže Martina Boszoráda s Jaroslavom Paná-
kom. Poradie na medailových priečkach však zo-
stalo nezmenené.

 VÝSLEDKY: Michal Trčo – Ivan Gogola 7:4. 
Lukáš Guba – Michal Trčo 7:5. Ladislav Boszo-
rád – Rudolf Trčo 7:5. Martin Boszorád – Ja-
roslav Panák 6:6. Ivan Drndzík – Štefan Bilas 
7:3. Radovan Fereje – Milan Javořík 7:2. Ivan 
Salinka – Milan Guba 7:4. 

TABUĽKA
1. Martin Boszorád 20 17 3 0 137:50 37
2. Ivan Drndzík 19 16 1 2 125:62 33
3. Ladislav Boszorád 22 14 4 4 135:97 32
4. Lukáš Guba 22 15 1 6 130:78 31
5. Ivan Salinka 23 12 2 9 130:105 26
6. Milan Guba 21 9 7 5 122:103 25
7. Radovan Fereje 22 11 3 8 113:115 25
8. Michal Trčo 21 10 4 7 121:102 24
9. Jaroslav Panák 18 8 6 4 103:88 22
10. Martin Trčo 25 9 3 13 116:139 21
11. Ivan Gogola 22 8 3 11 105:122 19
12. Zdeno Snoha 25 8 2 15 110:138 18
13. Július Števica 18 5 5 8 88:102 15
14. Jozef Zigo 18 4 3 11 84:108 11
15. Štefan Bilas ml. 23 4 1 18 75:146 9
16. Milan Javořík 20 3 3 14 67:125 9
17. Rudolf Trčo 23 0 5 18 75:156 5
 (mp, mit)

ŠÍPKARSKÁ LIGA  
V HÁDZANÍ ŠÍPOK

V 8. kole nadstavbovej časti IV. šachovej ligy päť-
členných družstiev dospelých skupiny B22 sa vo 
finálovej skupine šachisti OŠK Chynorany rozišli 
deľbou bodov v stretnutí s lídrom z Bojníc. Dôle-
žité víťazstvá pre OŠK získali na prvých dvoch ša-
chovniciach Peter Alexy s Radovanom Bezákom. 
V priamom súboji o 5. miesto ŠO Poľnoslužby 
Rybany vyhral 3,5:1,5 nad ,,céčkom“ Handlovej.

SKUPINA O 1.-4. MIESTO 
 9. KOLO: ŠK PRM Bojnice B – OŠK Chynora-
ny 2,5:2,5, ako hrali – 1. šachovnica: Žákovič 
(elo:1825) – P. Alexy (elo: 1935) 0:1, 2.š.: Dražo 
(1874) – R.  Bezák (1645) 0:1, 3.š.: Lukáč (1662) 
– P. Košík (1306) 0:1, 4.š.: Federič (1500) – J. Ďur-
ček (1297) 0,5:0,5, 5.š.: Hamara (1563) – T. Bebjak 
(1000) 1:0. Tatran Kamenec p/Vt. – ŠK Handlo-
vá B 1,5:3,5.

1. ŠK PRM Bojnice B 9 7 2 0 31,5:13,5 23
2. ŠK Handlová B 9 6 1 2 28,5:16,5 19
3. OŠK Chynorany 9 4 3 2 25,0:20,0 15
4. Tatran Kamenec p/Vt. 9 3 1 5 20,0:25,0 10

SKUPINA O 5.-8. MIESTO
 9. KOLO: ŠO Rybany – ŠK Handlová C 
3,5:1,5, ako hrali – 1. šachovnica: E. Bista (elo: 
1731) – Krajčovič (1858) 1:0, 2.š.: M. Krištof (1596) 
– Sklenka (1783) 0,5:0,5, 3.š.: Š. Hollý (1463) – 
Kothaj (1766) 1:0, 4.š.: V. Žatko (1470) – Bauko 
(1593) 1:0, 5.š.: L. Hollý (1322) – Arendas (1000) 
0:1. ŠK Prievidza C –  MK SO Prievidza 1,5:3,5.
5. ŠO Rybany 9 4 3 2 25,0:20,0 15
6. ŠK Handlo vá C 9 3 2 4 23,5:21,5 11
7. MK SO Prievidza 9 2 0 7 11,5:33,5 6
8. ŠK Prievidza C 9 0 2 7 15,0:30,0 2
 mp

IV. ŠACHOVÁ LIGA

Víťazný pohár  
do Zlatník

Na ihriskách s umelou trávou v areáli ZŠ na ulici 
Partizánska v Bánovciach nad Bebravou sa usku-
točnil 7. ročník turnaja v malom futbale O pohár 
ZŠ Partizánska. Turnaja, ktorý za finančnej pod-
pory MFK Spartak a mesta Bánovce nad Bebra-
vou organizovala ZŠ na ulici Partizánska, sa zú-
častnilo šesť žiackych futbalových družstiev. Tie 
boli rozdelené do dvoch základných skupín. 
Kým v A-skupine sa vykryštalizovalo nasledov-
né poradie: 1. Spartak Bánovce n/B., 2. Dolné 
Naštice., 3. Miezgovce, B-skupinu vyhrali Zlatní-
ky pred druhými Brezolupmi a družstvom uspo-
riadateľa turnaja ZŠ na ulici Partizánska. Víťazi 
skupín sa stretli vo finále o celkové prvenstvo. 
Turnajový triumf si vybojovali chlapci zo Zlatník. 
V riadnom hracom čase skončilo ich finálové zá-
polenie so žiakmi bánovského Spartaka neroz-
hodne 1:1, no v rozstrele sedem metrových ko-
pov boli úspešnejší Zlatníčania. Druhé miesto 
tak obsadil Spartak Bánovce nad Bebravou, tre-
tie skončili Dolné Naštice, štvrté Brezolupy, pia-
ta priečka patrí ZŠ na ulici Partizánska a siedma 
Miezgovciam. Najlepším hráčom turnaja sa stal 
Miroslav Belák z Brezolúp a za najlepšieho bran-
kára bol vyhlásený Miloš Kočica zo Zlatník. Ceny 
najlepším družstvám a jednotlivcom odovzda-
li vedúci odboru školstva OÚ Bánovce n/B. Mi-
chal Uhrín, ďalej riaditeľ ZŠ na ulici Partizánska 
Ján Lobotka a prvý ligový futbalista, ktorý vzi-
šiel z futbalových tried zo ZŠ na ulici Partizánska, 
brankár Marek Igaz. Marek Hruška 

Prípravkári FK Tempo  
víťazne v Močenku

V Športovej hale v Močenku sa pod názvom Spring cup 2015 konal turnaj v ma-
lom futbale v kategórii hráčov do 9 rokov. Desať družstiev, vrátane prípravkárov FK 
Tempo Partizánske U9, bolo rozdelených do dvoch skupín, v ktorých hral každý s 
každým o umiestnenie v skupine. Chlapci z Partizánskeho sa rozbiehali pomalšie 
a vo svojom úvodnom vystúpení v B-skupine sa s ŠKF Sereď rozišli bezgólovou re-
mízou. Ani druhé stretnutie nezačali práve najlepšie, keď prehrávali 0:1. Chlapci sa 
však zmužili a gólmi Mišiaka a Stručku otočili skóre s MFK Karlova Ves vo svoj pro-
spech na 2:1. V treťom skupinovom dueli sa Partizánčania potrápili s družstvom 
CFM Jozefa Adamca Vrbové, keď dve minúty pred koncom vyrovnal Pinďura na ko-
nečných 1:1. V zápase ,,o všetko“ museli prípravkári Tempa, ak chceli pomýšľať na 
finále turnaja, zvíťaziť s dosiaľ nezdolaným MŠK Iskra Petržalka. Nakoniec sa im to 
po dobrom výkone podarilo a Braňo Pinďura rozhodol o tesnom víťazstve Tempa 
v pomere 1:0. Vo finále na zverencov trénera Milana Valaštína čakalo družstvo FK 
Rača Bratislava, ktoré dovtedy stratilo len jeden bod. Futbalové nádeje z Partizán-
skeho sa ujali vedenia gólom Šimona Mišiaka a tento tesný náskok za výdatného 
povzbudzovania rodičov a fanúšikov udržali až do konca zápasu.    mv

FK Tempo Partizánske U9 – horný rad zľava: Robert Vavro (vedú-
ci družstva), Kristian Stručka, Jakub Jančovič, Jakub Čangel, Bra-
nislav Pinďura, Milan Valaštín  (trenér), dolný rad: Robert Vavro 
ml., Šimon Mišiak, Leo Kubáň, vpredu brankári: Lukáš Kušnier a 
Adam Meliš.

Naši vytrvalci na bratislavskom ČSOB maratóne
Organizátorom 10. ročníka ČSOB Bratislava Marathonu sa splnili sny, traťo-
vé rekordy prekonali kenskí vytrvalci v maratóne aj polmaratóne. Hlavný beh 
na 42 195 m vyhral Hosea Kiplagat Tuei za 2:17:18 hodiny. Víťaz bratislav-
ských polmaratónov 2010 a 2011 prekonal vlaňajšie traťové maximum Joe-
la Mwangiho o 1:04 min. Zo Slovákov bol najrýchlejší Gabriel Švajda (Ready-
2run Dvory nad Žitavou), ktorého osobný rekord 2:36:08 h stačil na siedme 
miesto. Medzi ženami sa o kvalitný výkon aj traťový rekord postarala Hellen 
Jepkosgeiová Kimutaiová z Kene, čas 2:35:35 h je o 7:06 min lepší ako maxi-
mum Lucy Murigiovej z Kene z roku 2012. Najlepšou Slovenkou bola Romana 
Komarňanská (BMSC), ktorá v čase 2:58:59 h skončila piata. Víťazom polmara-
tónu sa v traťovom rekorde 1:02:33 h stal Keňan Hilary Kiptum Maiyo. Medzi 
ženami sa presadila Rebecca Korirová za 1:13:34 hodiny. Na jubilejnom de-
siatom ročníku bratislavského mestského maratónu štartovalo celkom 9711 
bežcov. Podujatie podporili aj vytrvalci z okresov Partizánske a Bánovce nad 
Bebravou. Z nich sa na maratónskej trati najvyššie umiestnil Jozef Zeleník z  
Honeywell Partizánske, ktorý nechýbal na štarte ani v jednom z doterajších 
ročníkov ČSOB maratónu. V čase 3:37:08 h skončil štvrtý v kategórii mužov 
nad 60 rokov a dosiahol tak svoj 208. maratón v kariére. 

Z našich bežcov najrýchlejší  
opäť Kundala so Selešovou

Seriál 4. ročníka Bánovskej bežeckej ligy, kto-
rý organizuje OZ Športovo herný a outdooro-
vý klub, pokračoval 3. kolom v Žitnej Radiši. Na 
dvadsaťdeväť vytrvalcov čakala 8 km dlhá kom-
binovaná trať s prevýšením 220 metrov.  Abso-
lútnym víťazom mužskej kategórie sa opäť stal 
Trenčan Tomáš Podpera, ktorý triumfoval v čase 
30:30 minúty. Najlepším z našich bežcov bol tretí 
v cieli Jozef Kundala z Veľkých Bielic, ktorý v čase 
33:06,28 min skončil druhý v kategórii mužov od 
30 do 40 rokov. Spomedzi šiestich štartujúcich 
žien bola znovu najrýchlejšia Mária Selešová z 
Bánoviec nad Bebravou, ktorá zaznamenala čas 
40:09,00 minúty. V poradí 4. kolo BBL sa usku-
toční 19. apríla so začiatkom o 10. h vo Vlčkove.

PORADIE V 3. KOLE BBL
 MUŽI 15-30 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín) 
30:30,00 min, 2. Adam Gerbel (Veľké Chlieva-
ny) 33:42,36, 3. Filip Pokrývka (Bánovce n/B.) 
34:17,09, 4. Adam Lisý (Prusy) 34:50,94, 5. M. Bil-
čík ml. (3A Prievidza) 39:13,54.
 MUŽI 30-40 rokov: 1. P. Vyhnička (Beluša) 
32:27,00 min, 2. Jozef Kundala (Veľké Bielice) 

33:06,28, 3. M. Letko (Trenč. Stankovce) 33:23,70, 
4. Michal Korec (Bánovce n/B.) 33:28,81, 5. Pa-
vol Struhár 37:01,15.
 MUŽI 40-50 rokov: 1. Miroslav Podlucký (VIA 
LS Bánovce n/B.) 35:29,09 min, 2. Pavol Grňo 
(BYTTHERM Bánovce n/B.) 36:47,45, 3. J. Jan-
duch (Šútovce) 38:24,02, 4. M. Bilčík (Handlová) 
39:13,83, 5. Peter Vraňák (Partizánske) 41:51,68, 
6. Peter Minarovič (Bánovce n/B.) 44:25,50, 7. 
Rado Žaťko (Žitná-Radiša) 47:11,46, 8. Miroslav 
Bitarovský (Bánovce n/B.) 47:40,76.
 MUŽI 50 rokov a starší: 1. E. Páleník (Trenčín) 
33:28,51 min, 2. V. Koníček (Drietoma) 34:56,52, 
3. Dušan Ďuračka (Šišov) 39:48,49, 4. Marián 
Adamkovič (Bánovce n/B.) 43:10,02, 5. Ľubo-
mír Margolien (Chynorany) 45:36,90.
 ŽENY do 39 rokov: 1. Mária Selešová (Bánov-
ce n/B.) 40:09,00 min, 2. Karin Mikušková (Ľu-
tov) 41:13,18, 3. Veronika Kvaková (Bánovce 
n/B.) 42:39,57.
 ŽENY od 40 rokov: 1. Monika Domovcová 
(Bánovce n/B.) 41:10,61 min, 2. M. Žilková (Dub-
nica n/V.) 44:09,54, 3. M. Doskočilová (Trenčín) 
47:40,30.     mp

Bežci z okresu Partizánske – zľava: Marián Kováč, Libor Volárik, 
Tomáš Mihalička, Marta Ďatelinková-Bajlová a Jozef Zeleník

 Maratón – muž  do 39 rokov: 184. Patrik Koči 
(Partizánske) 3:43:02 h, 284. Martin Petreje 
(Dolné Naštice) 4:03:21, muži 40-49 r.: 119. La-
dislav Balogh (Partizánske) 3:43:04, 213. Mari-
án Kováč (VELUX Partizánske) 4:31:53, 50-59 r.: 
78. Marián Hamada (Veľké Uherce) 3:59:35, 60 

a viac r.: 4. Jozef Zeleník (Honeywell Partizán-
ske) 3:37:08.
 Polmaratón – muži do 39 rokov: 438. Ľuboš 
Hamada (Veľké Uherce) 1:44:45 h, 539. Ras-
tislav Baláž (Chynorany) 1:47:35, 779. Libor 
Volárik (VELUX Partizánske) 1:57:23, 1142. To-

máš Mihalička (Partizánske) 2:23:39, ženy do 
39 r.: 139. Mária Stanovičová 1:58:23, 155. 
Marta Ďatelinková-Bajlová (obe Partizánske) 
1:59:24.
 10 km – muži do 39 r.: 52. Juraj Terlanda (Par-
tizánske) 47:18 min.. mp

M-TN KRAJA – MLADŠIE ŽIAČKY
 8. KOLO (turnaj v Bánovciach n/B.): Trenčín 
B – Gabor Bánovce n/B 4:19 (1:11). Tren-
čín – Slávia Partizánske 26:11 (15:5), góly 
Slávie: B. Hunková 4, N. Škodová 2, Ch. Baj-
talová 2, V. Tirolová, N. Kovačová, V. Horňa-
nová. Martin – Bytča 7:34 (2:20). Trenčín B 
– Nitra 9:15 (3:8). Bytča – Gabor Bánovce 
n/B. 19:17 (7:7), góly Gabora: V. Chrenková 
6, S. Števanková 4, H. Galková 3, M. Bežová 3, 
S. Duchoňová. Slávia Partizánske – Martin 
21:17 (12:5), góly Slávie: V. Horňanová 6, B. 
Hunková 5, N. Škodová 4, N. Šlosarová 3, Ch. 
Bajtalová 2, S. Adamusová. Nitra – Trenčín 
12:20 (5:10).  

TABUĽKA
1. MHK Bytča 16 14 1 1 286:145 29
2. Štart Trenčín 16 13 1 2 313:174 27
3. UDHK Nitra 16 11 0 5 291:229 22
4. Gabor Bánovce n/B. 16 8 0 8 276:221 16
5. Slávia Partizánske 16 5 0 11 195:278 10
5. Štart Trenčín B 16 4 0 12 145:219 8
7. MHáK Martin 16 0 0 16 128:371 0
(HK Slávia Medik Martin hrá mimo súťaže, jeho 
výsledky sa ale započítavajú do tabuľky.)
 (mp, fj)
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II. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV
Harvard rozstrieľal Sereď a je vo finále!

V druhej najvyššej florbalovej lige Západ bol na programe druhý semifinálový duel medzi FBK Harvard 
Partizánske a ŠK Ice Players Sereď. Po víťazstve 9:3 v Seredi v prvom meraní síl sa florbalisti FBK Harvard 
chceli pokúsiť uzavrieť sériu už v druhom semifinálovom zápase na svojej palubovke v Mestskej špor-
tovej hale v Partizánskom. Druhé víťazstvo by im zaručovalo postup do finále a možný postup do prvo-
ligovej súťaže. Partizánčania mali od začiatku zápasu navrch a Sereď, ktorá pôsobila odovzdaným doj-
mom, rozstrieľali v pomere 11:3. Harvard si tak zahrá finále so susedným ŠK Rebels 91 Topoľčany, ktorý 
o svojom postupe v súboji so Stars Nová Dubnica rozhodli až v treťom zápase na domácej pôde po 
víťazstve 6:1. Novodubničania obsadili konečné tretie miesto pred štvrtou Sereďou. ,,Po úvodnej tre-
tine, ktorú sme vyhrali tri-nula, som bol nespokojný s naším prejavom hry. Sereď prišla zrejme 
do Partizánskeho zápas odohrať, a nie zabojovať o vyrovnanie série, čo moje družstvo vycítilo. 
Nasadenie išlo bokom a skôr sme sa chceli súperovi prispôsobiť. V druhej tretine sme postupne 
ožili, aj keď sme ju paradoxne odohrali nerozhodne, pričom sme inkasovali tri góly. Nakoplo nás 
to však k lepšiemu výkonu v poslednej časti hry. Udržali sme tak divákov v hľadisku a som rád, 
že ich je stále viac,“ pochvaľoval si tréner FK Harvard Dušan Ďuríček. Očakávaná finálová séria medzi 
Harvardom a Rebels odštartuje v sobotu 11. apríla v Topoľčanoch. 

HARVARD PARTIZÁNSKE – PLAYERS SEREĎ 11:3 (3:0, 3:3, 5:0)
Od úvodných minút to boli domáci florbalisti, ktorí si vytvárali jednu príležitosť za druhou. Prvýkrát sa 
ale presadili až v 12. min, keď Lennerom nahodenú loptičku dopravil do bránky Poliak. V tej istej minú-
te sa ešte strelou švihom spoza chrbta presadil Takács. Ten istý hráč v závere prvej časti hry upravoval 
aj na 3:0, keď s Druskom výborne zrealizovali štandardku. V prvej polovici druhej tretiny sa presadili 
postupne Krištín, Vaňo, a starší z bratov Botkovcov Adrián a Harvard viedol už 6:0. Sereď reagovala na 
stav striedaním brankárov, keď výborne chytajúceho Hvižďáka z úvodného zápasu semifinálovej série 
striedal Bodlák. Hostia v druhej časti pridali v aktivite a podarilo sa im znížiť na 3:6. V 45. min mal veľkú 
príležitosť Lašák, no Sklenár zneškodnil jeho samostatný nájazd. Vzápätí domáci hráči v oslabení strelili 
svoj siedmy gól zásluhou Libora Botku, ktorého pekne vysunul do gólovej šance Lenner. A v 48. min sa 
domáci znovu radovali, keď v presilovke nádherne trafil od poliacej čiary Hudec. O minútu bolo už 9:3, 
keď vyšla spolupráca tretieho útoku s koncovkou Hrkotáča a posledné slovo mal v 55. a v 60. min Libor 
Botka, ktorý svoje devätnáste narodeniny oslávil hetrikom.

 GÓLY: 12. L. Poliak (M. Lenner), 12. E. Takács (P. Ivanka), 20. E. Takács (S. Druska), 24. 
M. Krištín (S. Zelezník), 27. J. D. Vaňo (Š. Hrkotáč), 29. A. Botka (L. Poliak), 45. L. Botka (M. 
Lenner), 48. D. Hudec (L. Botka), 49. Š. Hrkotáč (S. Zelezník), 55. L. Botka (A. Botka), 60. L. 
Botka (M. Lenner), – 33. S. Krivosudský (P. Janda), 35. P. Jakúbek (T. Vašulka), 39. P. Janda 
(M. Lašák).  HARVARD: M. Sklenár – M. Lenner, D. Hudec, A. Botka, L. Botka, L. Poliak – I. 
Skukálek, P. Ivanka, E. Takács, R. Ferai, S. Druska – P. Baštrnák, S. Zelezník, Michal Krištín, J. 
D. Vaňo, Š. Hrkotáč – M. Ondruška, tréner: D. Ďuríček. (mp, dď)

Partizánske historicky najvyššie 
Záverečnými štvrtými turnajmi v Šuranoch a v Bratislave o konečné umiestnenie vyvrcholil súťažný 
ročník 2014/2015 v druhej najvyššej bedmintonovej súťaži zmiešaných družstiev skupiny Západ. Vo 
finálovej štvorke o majstra II. ligy Západ, ktorá sa hrala v Šuranoch, sa po prvý raz v histórii existencie 
klubu predstavili aj bedmintonisti Gymnázia Partizánske. V záverečnom kole však gymnazisti nezís-
kali ani bod, keď znovu podľahli 1:7 domácim Šuranom a prehry zo základnej časti im vrátil Klenovec 
(1:7) i Trenčín (3:5). Partizánske obsadilo konečnú štvrtú priečku, čo je historicky najvyššie umiestne-
nie v klubovej súťaži. Najúspešnejším bedmintonistom gymnázia na záverečnom turnaji bol Samuel 
Ivanka, ktorý vyhral dve dvojhry a spolu s Naďou Horváthovou bodovali aj v mix-štvorhre. Víťazom 
II. ligy Západ sa tak ako minulý rok stal tím BK Šurany. Spolu s majstrom II. ligy z východu SOTX Košice 
a s posledným extraligovým družstvom KPŠ Košice, si zahrajú baráž o postup do Motip Dupli Extrali-
gy powered by Yonex.

FINÁLOVÁ SKUPINA
 4. KOLO: RODON Klenovec – Gymnázium 
Partizánske 7:1 (sety – 14:5), ako hrali: Šplíchal 
– P. Hornák 21:10, 21:14, Radovan Kaštan – S. 
Ivanka 21:23, 18:21, Rudolf Kaštan – A. Urmin-
ský 21:13, 21:16, Parobeková – N. Horváthová 
22:24, 21:12, 21:12, Bálint-Radovan Kaštan – P. 
Hornák-A. Urminský 21:7, 16:21, 21:12, Rudolf 
Kaštan-Jánoš – S. Ivanka-P. Holák 21:14, 20:22, 
21:14, Parobeková-Lichancová – N. Horvátho-
vá-S. Hlavačková 21:12, 21:16, Šplíchal-Lichan-
cová – T. Kútny-D. Lukačková 21:14, 21:14. BK 
Šurany – BK MI Trenčín 7:1 (sety – 14:2). Gym-
názium Partizánske – BK MI Trenčín 3:5 (sety 
– 6:12), ako hrali: P. Hornák – Juríček 15:21, 21:19, 
21:14, S. Ivanka – Talčík 21:14, 19:21, 21:15, T. Kút-
ny – Dobiáš 21:18, 21:16, D. Lukačková – Liško-
vá 11:21, 7:21, S. Ivanka-P. Holák – Pagáč-Kohút 
17:21, 18:21, A. Urminský-T. Kútny – Talčík-Jurí-
ček 17:21, 17:21, N. Horváthová-D. Lukačková – 
Lišková-Jamborová 19:21,18:21, A. Urminský-N. 
Horváthová – Pagáč-Jamborová 12:21, 11:21. 
BK Šurany – RODON Klenovec 6:2 (sety – 12:6). 
RODON Klenovec – BK MI Trenčín 4:4 (sety – 
8:9). BK Šurany – Gymnázium Partizánske 7:1 

(sety – 15:5), ako hrali: Jánošík – P. Hornák 16:21, 
21:10, 21:6, Kiš – S. Ivanka 21:13, 21:16, Majerčík 
– A. Urminský 12:21, 21:16, 21:18, Raučinová – 
N. Horváthová 21:17, 21:12, Jánošík-Demín – P. 
Hornák-A. Urminský 21:13, 21:12, Kiš-Konárek – 
P. Holák-T. Kútny 21:13, 21:10, Raučinová-Han-
galová – S. Hlavačková-D. Lukačková 16:21, 
21:16, 21:9, Konárek-Hangalová – S. Ivanka-N. 
Horváthová 16:21, 21:14, 18:21.

KONEČNÁ TABUĽKA 
1. BK Šurany 9 7 0 2 51:21 14
2. RODON Klenovec 9 5 1 3 41:31 11
3. BK MI Trenčín 9 5 1 3 38:34 11
4. Gymnázium Partizánske 9 4 0 5 33:39 8

SKUPINA O 5.-7. MIESTO
 4. KOLO: Spoje Bratislava B – Koliba Bratisla-
va 6:2 (sety – 13:5). Spoje Bratislava B – Fénix 
Bratislava 5:3 (sety – 12:7). Fénix Bratislava – 
Koliba Bratislava 5:3 (sety – 10:8).

KONEČNÁ TABUĽKA
5. Spoje Bratislava B 8 4 0 4 31:33 8
6. Fénix Bratislava 8 2 0 6 24:40 4
7. Koliba Bratislava 8 2 0 6 22:42 4
  mp

II. BEDMINTONOVÁ LIGA DRUŽSTIEV – ZÁPAD

SLAVIA PRAHA – SLÁVIA PARTIZÁNSKE 37:30 (18:15)  
Na góly bohaté stretnutie otvorila z krídla domáca Chmelařová a v 2. min Keclíková posielala Pražanky do vedenia 3:1. O dve minúty Ši-
máková svojím druhým gólom zrovnala skóre, no v 6. min po Kordovskej zakončení z krídla išla Slavia do trojgólového vedenia 6:3. Lenže 
to nebolo všetko a po rýchlom protiútoku zakončenom Keclíkovou odskočili domáce v 14. min už na rozdiel šiestich gólov 13:7. Násled-
ne Partizánčankám zahrali do kariet vylúčenia domácich a postupne začali ukrajovať z gólového manka. V 22. min zaznamenala tretí gól 
v rade Bettáková, keď tentoraz parádne trafila pod brvno a Partizánske bolo späť v hre – na ukazovateli skóre svietil stav 14:13. V zostáva-
júcich minútach sa však rozchytala domáca brankárka Satrapová, s ktorou hrali aj tyče a Pražanky odchádzali do šatní s vedením 18:15. A svoje vedenie po 
prestávke navýšili až na rozdiel desiatich zásahov, keď v 46. min Kordovská prenikla deravou obranou Slávie a upravila na 29:19. Zostávajúce minúty duelu 
patrili Partizánčankám, no tie sa bližšie ako na šesť gólov nedokázali priblížiť domácim slavistkám. Tie mali posledné slovo, keď v záverečných sekundách 
Jedličková v oslabení stanovila na 37:30. 
 DHC SLAVIA: Kudláčková, Satrapová – Chmelařová 3, Motejlová 1, Rezlerová 3, Franková 1, Pešková 1, Rajnohová 5, Jonášová 1, Kordovská 6, 
Pokorná 1, Jedličková 3, Keclíková 5/1, Stellnerová 2, Chlupová 5/1, tréner: R. Řezáč.  HK SLÁVIA: K. Škvareninová, N. Beláková – S. Vasić 3, N. 
Szökeová 1, K. Kankulová 2, L. Radovanović 2, K. Michnová 9/2, E. Bettáková 5, V. Gajdošová 3, D. Krajčovičová, Z. Hollá 3, M. Šimáková 2, tréner: 
P. Ivanka.  POK. HODY: 2/2 – 4/2.  VYLÚČENÉ: 4 – 1.  ROZHODOVALI: Brůna a Halada – 150 divákov.  PRIEBEH: 1:0, 1:1, 3:1, 3:3, 6:3, 6:5, 7:6, 
11:6, 11:7, 13:7, 13:8, 14:9, 14:13, 17:13, 17:14, 18:14, (18:15), 22:15, 22:17, 24:17, 24:18, 27:18, 29:19, 30:20, 30:22, 31:23, 32:24, 33:25, 34:27, 
35:29, 36:29, 36:30, 37:30. 

Medzinárodná česko-slovenská liga v hádzanej žien WHIL mala na programe stretnutia predposledného 21. kola. Trojica medailistov interligy je známa. Bronz má istý Poruba, 
o poradí na prvých dvoch priečkach sa rozhodne až v poslednom kole. Hádzanárky HK Slávia Partizánske cestovali za svojím súperom za rieku Moravu. V českej metropole Pra-
he sa predstavili na palubovke svojej menovkyne. Domáca Slavia zaznamenala trénerskú zmenu, keď Tomáša Hlavatého, ktorý odišiel do Maďarska, vystriedal jeho doterajší 

asistent Richard Řezáč. Slovenskú Sláviu opäť viedol Peter Ivanka, keďže trenérovi Petrovi Olšavskému zdravotný stav stále nedovoľuje aktívnu činnosť. Súboj dvoch ,,S“, hrajúci sa v pražskom Edene, 
bol bohatý na góly. Partizánčanky dokázali vsietiť na palubovke súpera 30 gólov, no nestačilo to ani na zisk bodu. Pražanky strelili o sedem viac a v aktuálnej sezóne triumfovali vo vzájomnom mera-
ní síl aj po druhý raz. Najlepšou kanonierkou druhého duelu bola s 9 gólmi Klaudia Michnová. Kanonierka HK Slávia si upevnila vedúcu pozíciu v tabuľke strelkýň WHIL, ktorú vedie s 135 gólmi pred 
Lenkou Hradilovou (131) z HC Zlín a Tatianou Trehubovovou (129) z Iuventy Michalovce.

 Zostávajúce výsledky 21. kola: Baník Most – 
HC Veselí n/M. 31:20 (16:11). Iuventa Micha-
lovce – Bemaco Prešov 29:18 (17:9). DHK Zora 
Olomouc – Sokol Poruba 21:35 (10:16). HC 
Zlín – Duslo Šaľa 27:28 (13:14). Predohraté: So-
kol Písek – ŠKP Bratislava 35:16 (19:10).
 Dohrávka 15. kola: HC Zlín – Slavia Praha 
21:19 (9:10).

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 21 17 3 1 637:493 37
2. Baník Most         21 17 2 2 612:427 36
3. Sokol Poruba     21 16 1 4 596:448 33
4. Slavia Praha       21 15 0 6 613:494 30
5. Duslo Šaľa         21 11 3 7 624:547 25
6. HC Zlín               21 9 1 11 519:499 19
7. Zora Olomouc    21 9 0 12 532:539 18
8. HC Veselí n/M.   21 7 2 12 538:552 16
9. Sokol Písek        21 7 2 12 485:560 16
10. HK Slávia Partizánske 21 6 3 12 504:512 15
11. Bemaco Prešov 21 3 1 17 424:586 7
12. ŠKP Bratislava 21 0 0 21 366:793 0

 Program 22. (posledného) kola – 11.4. o 18. h: 
Bemaco Prešov – HK Slávia Partizánske, ŠKP 
Bratislava – Zora Olomouc, Duslo Šaľa – Sokol Pí-
sek, HC Veselí n/M. – Slavia Praha, Iuventa Micha-
lovce – HC Zlín, Sokol Poruba – Baník Most. 

Peter Ivanka (HK Slávia Partizánske): „Utiekol 
nám začiatok zápasu, keď sme nezachytili 
rýchle protiútoky domácich. Streliť tridsať 
gólov súperovi je dosť, na druhej strane 
sme množstvo lacných dostali. Za rozhodu-
júce považujem, že sme nedokázali ubrániť 
Keclíkovú a Rajnohovú.“ (mp, rb)

Richard Řezáč (DHC Slavia Praha): ,,Tridsať gólov sme dlho ne-
dostali, ale to je príčinou toho, že sme dali priestor všetkým 
hráčkam na striedačke. Celkovo som s výkonom dievčat spo-
kojný, koncovka sa nepatrne zlepšila. Trochu sme si spravili 
náladu po zápase v Zlíne, kde tá prehra bola veľmi trpká. Pra-
cujeme však tak, aby sme sa pripravili na play-off, ktoré bude vr-
cholom sezóny.“

Iskra sa v lotyšskej Jurmale nestratila
Až tisícdvesto kilometrov dlhú cestu autobusom do Lotyšska ab-
solvovali deviataci HK Iskra Partizánske. Prijali pozvanie klubu Ho-
keja skola Jurmala na hokejový turnaj do 16 rokov WINTER CLAS-
SIC Jurmala 2015. Na turnaji, ktorý sa hral na polozakrytom štadió-
ne so strechou, ale bez bočných stien, sa okrem domácich a HK 
Iskra, predstavili aj lotyšské kluby Hokeja skola Riga, Hokeja skola 
PRIZMA Pardaugava, estónsky tím Viru Sputnik Kohtla-Jarve, bielo-
ruský Chimik Novopolock a Bielije medvedi Moskva z Ruska. 
Hneď po príchode a slávnostnom otvorení turnaja nastúpila Iskra 
proti domácemu celku. Sedemnásťhodinová cesta autobusom sa 
však prejavila na hre Iskry veľmi negatívne. Aj keď na začiatku zá-
pasu viedla, nakoniec zvíťazili Lotyši v pomere 3:2. Druhý duel pro-
ti HS Prizma začali Partizánčania raketovo, keď už v 10. sekunde 
vsietili prvý gól. Postupne pridali ešte dva, ale po individuálnych 
chybách súper štyri minúty pred koncom vyrovnal. Rozhodovalo 
sa tak v samostatných nájazdoch. Gól padol až v piatej sérii, ale do 
bránky Iskry, ktorá získala len jeden bod a až ďalší priebeh turnaja 
ukázal, aká krutá to bola prehra. Na druhý deň Partizánčania na-
stúpili proti favoritovi turnaja – Bielym medveďom z Moskvy. Na 
úvodný gól Iskry zo začiatku stretnutia odpovedal súper nátlako-
vou hrou, pričom si vďaka individuálne vyspelým hráčom vypraco-
val niekoľko šancí. Hoci chlapci dlho odolávali, inkasovali tri góly v 
rade. Nevzdávali sa však a streleným gólom sa im podarilo vykre-
sať iskierku nádeje. Chlapci sa navzájom povzbudzovali a striedač-
kou sa ozývalo: „Ideme!“, „Žijeme!“ Záver zápasu bol dramatický a 
aj keď mladé nádeje Iskry urputne bojovali, výsledok sa nezme-
nil. Partizánčanom sa však po zápase dostalo od trénera ruského 
družstva uznania a pochvaly. Následne Iskru čakal ďalší kvalitný sú-
per, bieloruský Chimik Novopolock, ktorému minulý rok podľahli 
na turnaji Ilju Kovaľčuka v Tveri. Partizánske sa ujalo vedenia 3:0, 
súper sa však nevzdával a v súbojoch na ľade sa až iskrilo. Chimik 
síce znížil na 2:3, ale vzápätí si Iskra poistila vedenie gólom na 4:2 
a po takticky zvládnutom závere stretnutia si do tabuľky pripísa-
la 3 body. Ďalšie víťazstvo si Partizánčania zaknihovali s HK Riga, 
keď po jednoznačnom priebehu zápasu vyhrali 6:0. ,,Na druhý ne-
deľný zápas proti estónskemu Viru Sputnik sme nastupovali 
s vedomím, že kvôli chýbajúcim bodom za prehru s HS Priz-
ma už tretí na turnaji skončiť nemôžeme. Chceli sme však za-
bojovať o štvrté miesto. Po tak trochu nehokejovom výsledku 
v prvej tretine, ktorá sa skončila bezgólovo, sme na začiatku 
druhej inkasovali gól a zdalo sa, že po sérii vylúčení na našej 

strane nebudú mať hráči sily zvrátiť výsledok. Podarilo sa nám 
však otočiť skóre na dva-jeden v náš prospech a v tretej tre-
tine sme si víťazstvo poistili tretím gólom,“ zhodnotil posled-
né vystúpenie nádejí HK Iskra na turnaji vedúci družstva Matúš 
Martiška, ktorý dodal: ,,Hráči absolvovali vyčerpávajúcu cestu 
na turnaj, odohrali šesť náročných zápasov plných individuál-
nych súbojov pri mantineloch i v strede hracej plochy. Opäť 
mali možnosť konfrontácie s kvalitnými súpermi, kde mohli 
ukázať svoje kvality. Chcem sa poďakovať rodičom hráčov, že 
im umožnili zúčastniť sa tohto turnaja, pretože okrem štartov-
ného financovali všetky náklady výpravy.“ Nie všetci hokejisti 
Iskry však mohli vycestovať do Lotyšska. Klub tak reprezentovali aj 
,,cezpoľní hráči“ – brankár Martin Vičan z Topoľčian, Richard Masár 
z HKM Zvolen a Matúš Jablonský z HK Brezno. Počas záverečného 
ceremoniálu bol Alexander Hvizdoš vyhodnotený za najlepšieho 

hráča HK Iskra a Jakub Martiška sa dokonca stal najlepším obran-
com turnaja Winter Classic Jurmala. 

 Výsledky a góly HK Iskra Partizánske: Iskra Partizánske – HS 
Jurmala 2:3, Smatana, Sedlár. Iskra Partizánske – HSD Priz-
ma Pardaugava 3:4, Hvizdoš, Ďurech, Sedlár. Iskra Partizánske 
– Bielije Medvedi Moskva 2:3, Hvizdoš, Sedlár. Iskra Partizán-
ske – Chimik Novopolock 4:2, Ďurech, Sedlár, Gajdoš, Švec. Iskra 
Partizánske – HS Riga 6:0, Sedlár 2, Hvizdoš, Švec, Kozinka, Ďu-
rech. Iskra Partizánske – Viru Sputnik Kohtla-Jarve 3:1, Moška, 
Bezák, Sedlár.

 Konečné poradie: 1. Bielije Medvedi, 2. HS Jurmala, 3. Chimik 
Novopolock, 4. HK Iskra Partizánske, 5. Viru Sputnik, 6. HS Prizma 
Pardaugava a 7. HS Riga.  (mp, mm)

HK Iskra Partizánske – horný rad zľava: Peter Hričina (tréner), Matúš Martiška (vedúci družstva), Nikolas Kozinka, An-
drej Bezák, Juraj Gajdoš, Enrik Švec, Jakub Martiška, Róbert Padúch, Róbert Raučina, Matúš Pánik, Ľubomír Hvizdoš 
(vedúci výpravy), dolný rad zľava: Peter Urminský, Matej Ďurech, Richard Masár, Martin Vičan, Patrik Sedlár, Alexander 
Hvizdoš, Max Moška a Matúš Jablonský.

Samuel Lojška  
slovenským šampiónom

Seriál slovenských 
šampionátov v zá-
pasení pokračoval v 
City aréne v Prievidzi 
kategóriou mladších 
žiakov. O slovenské 
tituly v štrnástich 
hmotnostných ka-
tegóriách zápasilo v 
gréckorímskom štýle 
deväťdesiattri prete-
károv z osemnástich 
klubov. Na prievidz-
ských žinenkách sa 
predstavila aj pätica 

reprezentantov MZK Bánovce nad Bebravou. Premiéro-
vý titul slovenského šampióna si vybojoval Samuel Lo-
jška (na foto), ktorý nenašiel premožiteľa v hmotnostnej 
kategórii do 68 kg. Radosť v tábore bánovského MZK za-
vládla aj po vystúpení Michala Káčera, ktorý vo váhe do 
35 kg získal kov strieborného lesku. Tesne za medailovými 
priečkami sa umiestnil Tomáš Miškolci, ktorý v najťažšej 
hmotnosti do 85 kg obsadil štvrté miesto. Na bodovanej 
šiestej priečke skončil Matúš Karas s jedenástimi účast-
níkmi v najobsadenejšej váhe do 40 kg a Marcel Španko 
obsadil vo váhe do 48 kg siedme miesto. Najúspešnejším 
klubom šampionátu sa stal ZK Dunajská Streda, ktorého 
dvanásť pretekárov si vyzápasilo 43 bodov. Druhé miesto 
obsadil Spartacus Komárno (8 zápasníkov – 35 bodov), 
tretí skončil domáci Baník Prievidza (9 – 33), kým MZK Bá-
novce n/B. sa zo ziskom 16 bodov umiestnil na deviatej 
priečke. mp

Bánovskí zápasníci za riekou Moravou
Najmenší reprezentanti MZK Bánovce nad Bebravou (ročníky 2004 až 2008) sa  zúčastnili v Hodo-
níne azda najväčšieho turnaja v Čechách, kde štartovalo 252 zápasníkov z dvadsiatich siedmich 
klubov z ôsmich krajín. Okrem domácich a slovenských oddielov mali na podujatí zastúpenie aj 
Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a Chorvátsko. Bánovskí zápasníci sa v kvalitne ob-
sadenom štartovom poli vôbec nestratili, keď traja našli premožiteľa až vo finále, a získali tak strie-
borné medaily. V hmotnostnej kategórii do 42 kg sa strieborným medailistom stal Denis Lastovi-
ca, vo váhe do 45 kg Martin Viselka a v hmotnosti do 28 kg Patrik Urbánek. O stupienok nižšie 
na bronzovej priečke sa v hmotnosti do 30 kg umiestnil Jakub Lieskovský. Smolu mal Eros Čele-
chovský v hmotnosti do 36 kg, ktorý podal vynikajúci výkon a po troch vyhratých a dvoch pre-
hratých zápasoch skončil na nepopulárnom štvrtom mieste. V tej istej hmotnosti skončil Matyáš 
Filo siedmy a vo váhe do 54 kg obsadil Ivan Baško piate miesto. Zostávajúci bánovskí zápasníci 
Martin Lieskovský, Alex Janeček a Ondrej Čukan prehrali dve stretnutia a z ďalších bojov vy-
padli. V konkurencii dvadsiatich siedmich klubov obsadil bánovský MZK deviate miesto. mu

Výprava zápasníkov MZK Bánovce n/B. v českom Hodoníne

Úspešní karatisti na Grand Prix Žilina
Celkom 469 pretekárov z päťdesiatich 
troch klubov z Čiech, Poľska a Slovenska 
štartovalo v telocvični žilinského Športo-
vého gymnázia na medzinárodnom tur-
naji v športovom karate Grand Prix Žilina 
2015. Na tradičnom podujatí, ktoré bolo 
zároveň otvorenými Majstrovstvami Stre-
doslovenského zväzu karate v kategórii 
detí a žiakov, nechýbali ani zástupcovia 
karate klubov Drap Partizánske a Trend 
Bánovce nad Bebravou. Z osmičky drapá-
kov dosiahli na medailové priečky Zuza-

na Mišovychová, ktorá skončila tretia 
v športovom zápase mladších žiačok v 
hmotnosti do 27 kg a rovnako bronzovú 
priečku obsadila Nina Chudá v kumite 
junioriek vo váhe +59 kg. Smolu mal Ti-
bor Ďurček, ktorý v nerozhodnom súboji 
o bronz v kumite seniorov prehral až na 
rozhodcovské vlajky. Tesne za medailo-
vými pozíciami skončili v kumite aj Do-
minik Buday, Adam Buday, Nina Špá-
niková i Ema Melišová. V súbornom cvi-
čení kata súťažil David Melichárek, ktorý 

však nepostúpil do súbojov o medaily. Zo 
šestice reprezentantov bánovského Tren-
du sa na žilinských tatami najviac dari-
lo Matúšovi Jánošíkovi, ktorý zvíťazil v 
kata chlapcov a premožiteľa nenašiel ani 
v kumite chlapcov v hmotnosti +30 kg. 
Strieborné medaily si v kumite vybojova-
li Sara Dianová a Michaela Václavíková, 
kým bronzové kovy v kata získali Alica 
Niková s Benediktom Jánošíkom, ktorý 
skončil tretí aj v kumite. Medailová zbier-
ka dvoch zlatých, dvoch strieborných a 
troch bronzových medailí vyniesla Tren-
du v súťaži klubov jedenáste miesto, keď 
zvíťazil MŠK Žiar nad Hronom (10 – 1 – 4) 
pred druhým ŠŠK Prievidza (7 – 6 – 4) a 
tretím Farmex Nitra (5 – 4 – 3). 

 KATA – mladšie žiačky: 3. Alica Niková, 
chlapci: 1. Matúš Jánošík, starší žiaci: 3. 
Benedikt Jánošík (všetci Trend).

 KUMITE – mladšie žiačky -27 kg: 3. 
Zuzana Mišovychová, 4. Nina Špáni-
ková (obe Drap) -37 kg: 2. Sara Dianová 
(Trend), staršie žiačky -40kg: 5. Ema Me-
lišová (Drap), mladšie dorastenky -45 kg: 
2. Michaela Václavíková (Trend), junior-
ky +59 kg: 3. Nina Chudá (Drap), chlapci 
+30kg: 1. Matúš Jánošík, starší žiaci +40 
kg: 3. Benedikt Jánošík (obaja Trend), 5. 
Adam Buday, juniori -76 kg: 4. Domi-
nik Buday, seniori BRH: 4. Tibor Ďurček 
(všetci Drap). mpKaratisti Drap Partizánske


