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Čas voľna, na ktorý sa 
všetci každý rok tešíme, 

je takpovediac v polčase. Áno, 
ako sa hovorí, ani nevieme, ako tie dni ubehli. 
Tak mi napadlo... Prečo sú vlastne prázdniny 
prázdninami a dovolenka dovolenkou? Podľa 
slovníka sú prázdniny obdobím, kedy sa v ško-
lách nevyučuje. Ale dalo by sa povedať aj to, že 
prázdniny sú časom, kedy je v škole prázdno. 
No možno okrem školníka. Ak aj on nevyužije 
ten istý čas ako žiaci a učitelia. A napríklad 
kúpaliská zasa majú prázdniny, keď je prázd-
no v ich areáloch. Isté však je, že prázdniny 
nie sú časom „prázdnoty“. Veď si len skúste 
spomenúť na všetky prázdninové zážitky 
od detstva až po tie posledné letné prázdniny. 
Poznávanie nových neznámych miest, noví 
kamaráti, prázdninové lásky... Toto špecifické 
obdobie roka zaberá v našich spomienkach 
veľmi veľkú časť. Žiadne „prázdno“... 
Ako sa žiaci a študenti tešia na prázdniny, tak 
isto sa pracujúci tešia na dovolenku. Slovník 
napovedá, že ide o dočasné uvoľnenie zo 
zamestnania. Je pravda, že tento spôsob uvoľ-
nenia nám musí šéf „dovoliť“, ale keď nám 
už dovolí, môžeme si dovoliť aj my! Môžeme, 
a mali by sme si dovoliť zabudnúť na pra-
covné problémy, stres z termínov a dovoliť 
si aj to obyčajné ničnerobenie. Nie je predsa 
až také dôležité, kde si to môžeme dovoliť. 
Hlavne treba čas uvoľnenia z práce využiť na 
skutočné uvoľnenie, ktoré nebude prázdne, 
ale rovnako ako letné prázdniny plné zážit-
kov, na ktoré nikdy nezabudneme. A skvelé by 
bolo, keby sme aspoň v júli a auguste skúsili 
byť všetci trochu viac uvoľnení a bez horúcich 
hláv. Úplne stačí, že nám na ne pečie slnko... 
Mohlo by sa nám to tak zapáčiť, že by sme 
dovolenku či prázdniny mali 
aj počas zvyšku roka. 
Uvoľnení, zrelaxo-
vaní...

Drobizg z kaštieľa 
sa presťahoval pod horu
Materská škola v Malých Uherciach oslavuje 
v tomto roku 50. výročie od svojho otvorenia 
v súčasných priestoroch. 
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Bytovka na Nábrežnej 
zbúraná!
Zbúranie bytovky je výsledkom nekompro-
misného postupu mesta voči nezodpovedným 
a asociálne sa správajúcim nájomníkom.

st
ra

na
 3

PRÁZDNINY 
A DOVOLENKY

OD STREDY VO VYSIELANÍ

 
Ste manuálne zruční a máte skúsenosti vo výrobe? Neváhajte nás osloviť. Hľadáme práve Vás! 

NOVOVYTVORENÉ PRACOVNÉ MIESTA: 
ŠIČKA  

OPERÁTOR VO VÝROBE PRACOVNEJ OBUVI 
SEKAČ KOŽE, TEXTILU 

                                          ŠTRÓBLISTA 
Miesto výkonu práce: Nitrianska cesta 503/60, 958 01 PARTIZÁNSKE 

 
Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- manuálna  zručnosť, 
zodpovednosť,  

- pracovná disciplína, chuť 
pracovať a učiť sa novým 
veciam, 

-  skúsenosti s prácou na výrobnej  
linke VÝHODOU. 

Ponúkame: 
- stravovanie vo firemnej jedálni, 
- príspevok na cestovné,  
- bonus za výkon a kvalitu, 
- kariérny, osobnostný rozvoj. 

 
Kontaktujte nás priamo na recepcii spoločnosti v Partizánskom alebo 

 na  t. č.: 0915 137 043. Životopisy posielajte na 
kariera.partizanske@honeywell.com. 

„Ak sa nám práce podarí ukončiť včas, 
tak predpokladáme, že vodné dielo vo 
Veľkých Uherciach začneme napĺňať v 
roku 2015,“ uviedol hovorca Slovenského 
vodohospodárskeho podniku Ľuboš Krno 
pre redakciu vo februári minulého roku. 
Aktuálne máme koniec júla a na priehra-
de je pusto, ako keby ju v novembri 2013 
vypustili už nadobro. 

Po robotníkoch, ktorí 
by mali opravovať 
poškodený monoblok 
a súčasne aj odstra-
ňovať nežiaduce 
nánosy v hornej časti 
priehrady, niet stopy. 
Kedy sa začne s prá-
cami a aký je dátum 
napúšťania vodného 
diela, sme sa zaujímali 
koncom marca. Odpoveď 
znela – na jeseň tohto roka by mala byť rekonštruk-
cia hotová. Situácia sa medzičasom zmenila. Ako na 
júlovom stretnutí s primátorom Jozefom Bo-
žikom uviedol Marián Jursa, riaditeľ Správy 
povodia hornej Nitry v Topoľčanoch, termín 
realizácie bol posunutý na apríl 2016. Jeho 
slová nám tlmočil primátor: „Dôvodom sú kompliká-
cie vo verejnom obstarávaní a opakovaná verejná 
súťaž, nakoľko ide o značný objem finančných pros-
triedkov. Došlo k tomu, že jedna zo súťaží už bola 
zrušená, a preto sa opakuje. A tak skôr ako v apríli 
budúceho roka sa nedá predpokladať napúšťanie 
priehrady.“ 
Projekt je v rukách štátneho podniku Správy povodia 
hornej Nitry, ktorý zároveň rozhoduje o osude Bagra 
v Partizánskom. Pred vypustením priehrady sa totiž 
vodou z tejto nádrže vylepšil prietok do Bagra, ktorý 
slúži Slovenskému rybárskemu zväzu. Aj v prípade 
dodržania termínu dokončenia prác, je ohrozená 
budúcoročná letná turistická sezóna. Nie je totiž 
vylúčené, že priaznivci kúpania na voľných vodných 
plochách v prírode si budú musieť aj nasledujúce leto 
vyhliadnuť alternatívne vodné nádrže v okolí.
 Text: ma, foto MTP

Neistý osud priehrady 
vo Veľkých Uherciach

Kedy sa 
začne s práca-
mi a aký je dátum 
napúšťania  
vodného  
diela

(150583)
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

DRAHÉ MARHULE...
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Partizánskeho vznie-
sol obvinenie z prečinu porušovania domovej slobody a prečinu 
krádeže voči 23-ročnému Partizánčanovi Michalovi. Popoludní 
13. júla neodolal pokušeniu a neoprávnene vnikol do dvora bytové-
ho domu a záhrady na Ulici Rudolfa Jašíka. Pri oberačke približne 
5 kg marhúľ v hodnote asi 8 eur bol zadržaný. Za podobný čin bol 
Michal v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúde-
ný, preto mu teraz hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až 
tri roky.   KR PZ v Trenčíne

zastúpené primátorom mesta doc. PaedDr. Jozefom 
Božikom, PhD. vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie pracovného miesta

 Referent územného plánovania.
Kvalifikačné predpoklady: 
• vysokoškolské vzdelanie 
II. stupňa (fakulta architektúry 
alebo stavebná). 
Iné kritériá a požiadavky:
• 5 rokov praxe na podobnej 
pozícii, vo verejnej správe alebo 
v projekcii pozemných stavieb,
• orientácia v legislatíve 
týkajúcej sa stavebného zákona 
a územného plánovania, 
• bezúhonnosť,  
• dobrá znalosť práce s PC 
(Microsoft Office, internet),  
• vodičský preukaz skupiny B 
výhodou, 
• samostatnosť, vysoké 
pracovné nasadenie, 

komunikatívnosť, dobré 
vyjadrovacie schopnosti, 
analytické myslenie, presnosť 
a zodpovednosť. 
Zoznam požadovaných 
dokladov:
• profesijný životopis vrátane 
telefonického a mailového 
kontaktu,
• motivačný list, 
• doklad o najvyššom 
ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracúvaním 
osobných údajov v zmysle 
§ 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
Uzávierka prihlášok - termín doručenia: 31.7.2015 do 
10.00 h. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi  s označením 
"Výberové konanie – Referent územného plánovania – NEOTVÁ-
RAŤ“ zasielajte na adresu: Mestský úrad v Partizánskom, Nám. 
SNP 212/4, 958 01 Partizánske, alebo osobne do podateľne MsÚ 
Partizánske.

MESTO PARTIZÁNSKE

(150582)

Polícia vyzýva k opatrnosti
Leto je čas, kedy si chceme dopriať dovolenkovú 
pohodu, oddych a relax. Sme menej pozorní a 
opatrní, a to nahráva „dlhoprstým“. Zvýšený 
počet krádeží, vrátane vreckových zazname-
nala aj polícia v Partizánskom. Vyzýva preto 
občanov, aby si nenechávali tašky s osobnými 
vecami, resp. peňaženky, mobilné telefóny voľne 
odložené v nákupných košíkoch, v čakárňach u 
lekára, na verejných priestranstvách počas oddychu na lavičkách, 
v reštauráciách, baroch, na diskotékach a nedali tak príležitosť 
zlodejom.
Polícia taktiež vyzýva občanov, aby si nenechávali cennosti, vráta-
ne mobilných telefónov a peňaženiek voľne odložené bez dozoru 
počas návštevy kúpaliska Dúha v Partizánskom a aby zvýšili 
svoju pozornosť pri jazde motorovým vozidlom. Vodiči, dbajte na 
príslušné dopravné značenia! Zvýšený počet dopravných nehôd a 
škodových udalostí v 28. a v 29. kalendárnom týždni totiž svedčí 
o opaku. 

Hasiči v akcii
Cenná pomoc profesionálov a techniky
Týždeň s tropickými teplotami od 13. do 20. júla pripravil hasičom 
a záchranárom z Okresného riaditeľstva HaZZ v Partizánskom 
nejednu skúšku, ktorá preverila ich profesionalitu. Najčastejšie 
zasahovali pri dopravných nehodách a požiaroch. V Hradišti 
13. júla v podvečer odstraňovali z vozovky sorbčným materiálom 
škvrnu, ktorá vznikla vytečením oleja po dopravnej nehode. Rov-
nako postupovali aj v Šimonovanoch, kde 15. júla pred 11. hodinou 
najskôr pomáhali účastníkom zrážky dvoch osobných vozidiel. 
Dvom zraneným poskytli hasiči a záchranári predlekársku prvú 
pomoc, naložili ich do sanitiek a poškodené vozidlá na odťahovku. 
Taký istý scenár ich pomoci mali aj dôsledky dopravnej nehody 
osobného vozidla na Riečnej ulici v Partizánskom 18. júla po 
17. hodine. Dvaja ľudia sa ľahšie zranili pri dopravnej nehode 
osobného vozidla s autobusom na Ulici R. Jašíka v Partizánskom 
19. júla tesne predpoludním. Prvú pomoc im poskytli hasiči a 
záchranári, miesto nehody očistili od skla a plastov. 
V horúcom a suchom lete riziko vzniku požiaru stúpa. V 
Hornej Vsi pohltil 16. júla dopoludnia lúku so suchou trávou na 
rozlohe 50 x 30 metrov. Hasiči požiar lokalizovali pomocou vyso-
kotlakového prúdu a zlikvidovali pomocou lafetovej prúdnice. Vy-
sokotlakovým prúdom uhasili aj požiar sena na rozlohe približne 
20 x 20 metrov v Žabokrekoch nad Nitrou. Červený kohút v obci 
šarapatil 19. júla pred 13. hodinou, na druhý deň pred 16. hodinou 
aj na sídlisku Šípok v Partizánskom. Tentoraz hasiči likvidovali 
požiar váľandy, vyhodenej k smetným nádobám na Horskej ulici.  
Profesionáli z HaZZ v Partizánskom poskytli technickú pomoc pri 
otváraní bytov 17. a 19. júla, pri odstraňovaní stromu z komuniká-
cie v Hradišti 20. júla a v ten istý deň aj pri transporte nadrozmer-
ného pacienta. (bab)
 Zdroj: OR HaZZ v Partizánskom

Podporiť rozvoj cykloturistiky a vytvoriť priestor pre všetkých, ktorí holdujú tejto voľnočasovej aktivite, sa mesto 
Partizánske intenzívne snaží už niekoľko mesiacov. Dôkazom toho je fakt, že v marci vstúpilo do rokovaní súvisia-
cich s vybudovaním cyklochodníka na hornej Nitre. Ďalšie rokovanie k tejto téme sa na pôde magistrátu usku-
točnilo začiatkom júla. Zúčastnili sa ho kompetentní zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správy 
povodia hornej Nitry a samosprávy. Pozvanie prijali aj zamestnanci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR - národný cyklokoordinátor Peter Klučka a štátna radkyňa Kristína Marošová.

Pozorným čitateľom novín isto neušlo, že 
danej téme sme sa v Tempe venovali len 
prednedávnom. Koncom júna sme tlmočili 
najnovšiu správu, ktorú priniesol Trenčian-
sky samosprávny kraj. Podľa nej sa v júni 
podpredseda TSK Richard Takáč a krajský 
cyklokoordinátor Matej Tinka stretli so 
zástupcami miest a obcí, cez ktoré bude 
cyklotrasa prechádzať. Nový cyklochodník, 
ktorý by mal byť podľa slov podpredsedu 
TSK vyasfaltovaný a riadne značený, podľa 
dohody prepojí mestá Handlovú, Prievidzu 
a Partizánske. Viesť by mal popri rieke 
Nitre. Terén cestičky si predstavite-
lia TSK v júni zmapovali aj osobne. 
Oficiálna obhliadka však potvrdila, 
že v meste Partizánske a jeho okolí 
zostáva trasa otvorená. Príčinou sú rôz-
ne aspekty, ktoré treba zohľadniť a vyriešiť 
ešte skôr, ako sa začne s plánovaním. V zá-
ujme mesta je vytvoriť vhodné podmienky 
na to, aby bola opravená koruna hrádze 
rieky Nitry, keďže sa ráta s jej využitím na 
realizáciu cyklochodníka. Predtým však 
treba rozlúsknuť problémy, súvisiace 
s trasovaním cyklochodníka. „Prvotné 
ťažkosti budú pravdepodobne s pozemka-
mi, je tam rôznorodé vlastníctvo, veľmi 
veľa vlastníkov. Samozrejme, najlepšie 
by to bolo ťahať popri rieke Nitre na hrá-

dzach, len všade sa to nedá. A budeme mať 
asi problémy aj s prejazdmi cez železničné 
priecestia, ktoré sa nachádzajú na tejto 
trase,“ priblížil výsledky obhliadky na júlo-
vom rokovaní v Partizánskom podpredseda 
TSK. 

Akou cestou 
sa vydať?

Eminentný záujem o to, aby projekt 
prešiel z prípravnej do realizačnej fázy, má 
primátor Jozef Božik. „Zo strany mesta je 
neustála ambícia vytvoriť podmienky na 
to, aby cyklochodník uzrel svetlo sveta čo 
najskôr. I keď si uvedomujem, že to bude 
náročné, či už z hľadiska čerpania pros-
triedkov z Európskej únie alebo z hľadiska 
vlastných zdrojov, ktoré treba investo-
vať do toho, aby sme mali v optimálnej 
podobe spracovaný povrch koruny hrádze 
rieky Nitry,“ potvrdil náročnosť projektu 
primátor. Problémy, ktoré súvisia 
s čerpaním eurofondov, odkazujú 
na to, že pri realizácii cyklochodníka 
je nevyhnutné dodržať podmienky 
stanovené Slovenskou technickou 
normou. Tá upravuje šírku cyklistickej 
komunikácie na 2,5 – 3 metre. „Dnes, keď 
sa voľným okom pozrieme na korunu 

rieky, zisťujeme, že to vôbec nie je jedno-
duché,“ skonštatoval primátor. Rovnako 
náročné je získať povolenie na budovanie 
od Správy povodia hornej Nitry alebo 
Slovenského vodohospodárskeho podniku. 
„O to viac, že nie je možné narúšať stabi-
litu stavby, ktorá chráni najmä zdravie, 
životy a majetok občanov pred povodňa-
mi,“ dodal Jozef Božik na margo úprav, 
týkajúcich sa koruny hrádze. Ako bolo 
naznačené na stretnutí, jednou zo schod-
ných ciest je riešiť vybudovanie cestičky pre 
cyklistov v intraviláne mesta cez vlastné 
prostriedky. Túto možnosť pripúšťajú na-
pokon viaceré mestá v kraji. „Ísť len cestou 
čerpania európskych prostriedkov by bolo 
komplikované, administratívne náročné 
a technicky si vyžaduje aj veľké zásahy do 
koruny hrádze, čo je z hľadiska Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku nemožné,“ 
zhrnul primátor. 

Kyslíková dráha 
pre všetkých

Aj keď na rokovaní zástupcovia TSK 
potvrdili, že tento rok sa vyčlenia finančné 
prostriedky na uskutočnenie prvotnej štú-
die realizovateľnosti cyklotrasy, primátor 
Jozef Božik sa chce pustiť do ďalšieho pro-
jektu. Potvrdil to aj po stretnutí na svojej 
stránke sociálnej siete: „Mojím záujmom 
spolu s kolegami bude vybudovať 
kyslíkovú dráhu na korune hrádze 
rieky Nitry, od sídliska Šípok po 
ľavej strane k najbližšiemu most-
nému objektu.“ Kyslíková dráha môže 
ľudí podnietiť k športovaniu a určená bude 
na rekreačné účely. Využívať ju môžu tak 
chodci, ako aj korčuliari, cyklisti či bežci. 
Jej projekt však bude možné zrealizovať 
až v druhej polovici volebného obdobia. 
Predstavuje ale paralelnú iniciatívu, ktorá 
má konkrétnejšiu budúcnosť ako samotný 
cyklochodník. Dotiahnuť náročný projekt 
do konca môže trvať aj niekoľko rokov. 
Kým v susednej Českej republike štát pod-
poruje vybudovanie nových cyklotrás, na 
Slovensku do týchto aktivít neinvestuje ani 
euro. O zlepšenie situácie sa snaží národný 
cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý aj na 
stretnutí prisľúbil, že bude so svojím tímom 
presadzovať, aby v rámci rozpočtu minister-
stva dopravy boli pravidelne vyčleňované 
štátne finančné prostriedky na budovanie 
cyklochodníkov.  ma

Motoristi majú radosť  
 železničná vlečka je odstránená 

Nevyužívaná železničná vlečka do areálu bývalých závodov v Partizánskom, ktorá komplikovala vodičom prejazd 
po frekventovanej Nitrianskej ceste, je už minulosťou. Po dvoch rokoch intenzívnych rokovaní s vedením radnice 
ju jej majiteľ v polovici júla na vlastné náklady odstránil. 

Likvidácia časti železničnej 
vlečky, ktorá pretínala štátnu 
cestu I/64 a spomaľovala do-
pravu na hlavnom ťahu cez Par-
tizánske, trvala spolu s násled-
nými úpravami komunikácie tri 
dni. Stavebné práce si vyžiadali 
len čiastočné obmedzenia pre-
mávky. „Minulý rok sme sa 
po viacerých rokovaniach 
spoločne dohodli s majiteľom 
vlečky, že ju odstráni. A tak 
ako bolo dohodnuté, tak sa v 
tomto roku aj realizuje. Som 
veľmi rád, že môžem všetkým 
vodičom, ktorí jazdia po tejto 
ceste, oznámiť, že komplikova-
ný prejazd cez koľajisko je už 
minulosťou a že je absolútne 
bezproblémové prechádzať 
celým týmto úsekom,“ uviedol 

primátor Jozef Božik s tým, že 
majiteľ vlečky by mal v zmysle 
vydaného povolenia odstrániť 
nevyužívané koľajisko v celej 
dĺžke. Ide o 3,5 km dlhý úsek, 
od areálu bývalých závodov až 
po Veľké Bielice. 
Železničnú vlečku považoval 

jej majiteľ ešte pred rokmi za 
pridanú hodnotu pre potenci-
álnych investorov, ktorí by sa 
chceli usadiť v areáli bývalých 
závodov. Z tohto dôvodu inves-
toval pred siedmimi rokmi aj 
do jej rekonštrukcie. Nájsť však 
investora, pre ktorého by bola 

vlečka relevantná, sa nepodari-
lo. Navyše, koľajisko, križu-
júce štátnu cestu, nezvládalo 
narastajúci nápor prechádza-
júcich áut, čo sa napokon 
odzrkadlilo na jeho katastrofál-
nom technickom stave. „Dnes 
máme namiesto tohto umelého 
spomaľovacieho prahu súvislý 
asfaltový povrch. Ten moto-
ristom umožní, aby tadiaľ, bez 
toho, aby potrebovali spomaliť, 
alebo mali ohrozené vozidlá 
či podvozky, bezpečne prešli," 
zdôraznil. V tejto nadväznosti 
sa radnica obrátila aj na Okres-
ný dopravný inšpektorát PZ SR 
v Partizánskom s požiadavkou 
na pravidelné a intenzívne mo-
nitorovanie rýchlosti v tomto 
úseku. www.partizanske.sk

tam je (cyklo)cesta?
Kde je vôľa, 

Foto: Palo Cibula

Foto: net
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Lepší pomer 
preplatkov a nedoplatkov
Pozrime sa na nepriaznivé klimatické zmeny spôsobe-
né globálnym otepľovaním, ktoré nám dáva v týchto 
dňoch poriadne zabrať, aj z iného, pozitívnejšieho uhla. 
Práve ich vplyvom mohli totiž správcovia bytového 
fondu v Partizánskom - Stavebné bytové družstvo a 
Správa majetku mesta vyúčtovať vlastníkom a nájom-
níkom bytov nižšie náklady spojené s užívaním bytu. 
Veľmi mierna zima a pod-
statne nižšie náklady na 
vykurovanie boli totiž hlavným 
faktorom, ktorý sa podpísal 
na vyúčtovaní za rok 2014. 
Obe organizácie v listoch, 
ktoré adresovali s vyúčtovaním 
všetkým užívateľom bytov, 
konštatujú dobré hospodá-
renie, ďakujú im za šetrné 
zaobchádzanie s energiami...
Záujem podeliť sa o konkrétne 
poznatky s ročným vyúčtova-
ním prejavila Správa majetku 
mesta Partizánske. Rozhovor 
redakcii poskytla riaditeľka 
SMM Jarmila Machová.

Na úvod hádam hlavné 
údaje. V akej sume ste 
narátali preplatky a v akej 
nedoplatky?
Vyúčtovanie nákladov spoje-
ných s užívaním bytov za rok 
2014 ukázalo dve sumy. Ne-
doplatky vo výške 62 240 eur 
a preplatky 448 069 eur. Pred 
rokom bol tento pomer diamet-
rálne odlišný. Vlastníci spolu s 
nájomcami bytov v našej sprá-
ve mali preplatky 283 014 eur 
a nedoplatky takmer dvojná-
sobne vyššie ako za minulý 
rok, 115 343 eur. Vzhľadom 
na priebeh zimného obdobia 
sme preplatky v takej výške, 
ako tento rok, ešte nemali. 
Nedoplatky pripisujeme hlavne 
zle odhadnutej situácii v rodi-
nách, v ktorých sa zmenil počet 
jej členov, a tým sa zmenili 
spotrebované energie. Výmery 
– predpisy mesačných záloh 
aktualizujeme k 1. júnu podľa 
skutočnej spotreby v predchá-
dzajúcom roku. Keď bola nízka, 
je nižší aj nový výmer. Máme 
však skúsenosť, že ľudia chcú 
radšej zostať na pôvodných 
vyšších výmeroch z obavy, 
aby po roku, ak by bola tuhšia 
zima, nespadli do kategórie 
užívateľov s nedoplatkami. Je 
pre nich určitou istotou byť v 
pluse. Svojou zodpovednosťou 
sa vyhýbajú prípadným upo-
mienkam či vymáhaniu dlhov 
súdnou formou. 

Čo okrem miernej zimy 
prispelo k vysokým preplat-
kom?
Naša mestská organizácia 
spravuje 70 vlastníckych 
domov, z ktorých si ku koncu 
roka 2014 uzatvorilo 24 úver 
na rekonštrukciu domu a v 
prvom polroku 2015 k nim 
pribudlo ďalších osem 
domov, ktorým vybavujeme 
úver v prevažnej miere na 
zateplenie bytového domu. 
Napriek tomu, že ceny energií 
sa zvyšujú, práve vplyvom za-
teplenia obyvatelia konkrétne 
pociťujú dopad tejto investí-
cie. Úsporu pripisujeme aj 
šetrnejšiemu zaobchádzaniu 
s energiami a tiež výmene 
starých okien za plastové. 
Postupne si ľudia uvedomujú, 
že platia cenu za skutočne 
spotrebované energie. Žiaľ, 
mnohým sa toto pravidlo ešte 
nedostalo pod kožu. Pri vyúč-
tovaní sa čudujú nad vysokou 
spotrebou vody, a pritom 
benevolentne registrujú celý 
rok tečúce WC, namiesto 
sprchovania si napúšťajú plnú 
vaňu, neregulujú kúrenie... 
Najmä pre nájomníkov so 
zmluvami na dobu určitú 
je vyúčtovanie nedoplat-
ku zdvihnutým varovným 
prstom, aby sa zmobilizovali. 
Ak nedoplatky neuhradia do 
30 dní od doručenia vyúčto-
vania, hrozí im strata strechy 
nad hlavou. V rovnakej lehote 
sme nájomcom či vlastníkom 
bytov zaslali preplatky za 
užívanie bytu. 

O koľkých užívateľoch vlast-
ne hovoríme?
K polroku 2015 spravuje SMM 
celkom 2 248 bytov v osobnom 
vlastníctve a 575 nájomných 
bytov. Tak ako je tendencia 
v iných mestách, rovnako aj 
Partizánske sa uberá cestou 
počet nájomných bytov naďa-
lej znižovať.

 Za informácie poďakovala  
 M. Babčanová

Nepokosené pozemky v Partizánskom

 Kto je na vine?
Prečo nie je pokosená tráva a kto je za to zodpovedný? S podobnými otázkami sa na samosprávu pravidelne 
obracajú občania. Keďže v Partizánskom je viacero vlastníkov pozemkov, nie všetky môže mesto kosiť. 

Stav zelene v meste a jeho oko-
lí bol témou rokovania, ktoré v 
úvode júla inicioval primátor 
Jozef Božik. Za stolom vo 
svojej pracovni sa stretol so 
zástupcami Správy povodia 
hornej Nitry, Slovenského po-
zemkového fondu, Správy ciest 
TSK, Slovenskej správy ciest 
a Železníc SR. Dôvodom spo-
ločného stretnutia boli najmä 
sťažnosti a pripomienky 
občanov, ktorí apelovali 
na nepokosené pozemky – 
jednak v blízkosti vozo-
viek, bez ohľadu na to, či ide 
o cesty I., II. alebo III. triedy, 
jednak v blízkosti železnič-
ných tratí, a rovnako aj 
v okolí brehov rieky Nitry. 
Hoci sa k téme vyjadrili na 
rokovaní všetci diskutujúci, 
výstižne zhrnul ťažiskový 
problém Marián Jursa, riaditeľ 
Správy povodia hornej Nitry, 
ktorý potvrdil, že „štát nemá 
peniaze.“ Týmto argu-
mentom zároveň zdôvodnil 
frekvenciu kosenia na svahoch 
brehov rieky Nitry. Na stretnu-
tí totiž uviedol, že Správa 
povodia hornej Nitry má kaž-
doročne prostriedky na jednu, 
maximálne dve kosby trávy na 

svahoch brehov rieky Nitry. 
Takéto kosenie má mesto už za 
sebou a ako zaznelo na roko-
vaní, druhá kosba sa tento rok 
zatiaľ neplánuje. S rovnakým 
problémom zápasí aj Slo-
venská správa ciest a Správa 
ciest TSK, ktorej zástupca na 
stretnutí priznal, že s kosením 
trávy v okolí ciest III. triedy 
začali tento rok neskoro, a to 
kvôli problémom s technickým 
stavom kosačiek. Aj preto pri-
mátor do budúcnosti požiadal 
Slovenskú správu ciest, aby 
zmluvu so Správou ciest TSK 
uskutočnila podstatne skôr. 
Kosiť by sa tak nezačalo v júli, 
ako tomu bolo tento rok na 

niektorých miestach, ale ešte 
pred sezónou. 
Občania sa často ponosujú aj 
na neupravené okolie v blíz-
kosti železničných tratí, pri-
čom si neuvedomujú, že tieto 
pozemky a ochranné pásmo 
sú vo vlastníctve Železníc 
SR, a nie mesta Partizánske. 
Dôvody nepokosených plôch 
sú v tomto prípade jasné. 
„Stáva sa, že obhospodáriť 
napríklad 27 km železničnej 
trate majú na starosti štyria 
zamestnanci, ktorí majú na 
pleciach najprv údržbu ko-
ľajových zvrškov a až potom 
kosenie,“ vysvetlil primátor 
Jozef Božik. 

Do reči prišiel aj „nešťastný“ 
nepokosený pozemok v Parti-
zánskom (na foto z novembra 
2014), neďaleko svetelnej kri-
žovatky, nachádzajúci sa medzi 
železnicou a štátnou cestou 
I/64, o ktorom už v novembri 
2014 informovala Mestská te-
levízia Partizánske. Majiteľom 
neudržiavanej plochy je Sloven-
ský pozemkový fond, no ten na 
jeho kosenie nemá prostriedky. 
Riešenie tejto situácie načrtla 
predbežná dohoda, ktorú pri-
mátor navrhol zástupkyni Slo-
venského pozemkového fondu: 
„Mesto Partizánske požiada 
o bezodplatný nájom pozemku 
v intraviláne mesta tak, aby 
sme sa oň mohli starať a aby 
sa neopakovala tá situácia, 
ktorá tu bola pred rokom.“ 
Podobné stretnutie chce 
primátor iniciovať každý rok 
v mesiaci apríl – máj, teda v 
úvode sezóny, kedy sa začína 
s údržbou zelene. Aj takýmto 
spôsobom si samospráva 
ujasní a môže tlmočiť ob-
čanom, čo možno očakávať 
od štátu, „aby sa eliminovali 
problémy medzi jednotlivými 
inštitúciami, ktoré sa starajú 
o zeleň.“  ma

Bytovka na Nábrežnej zbúraná!
Kedysi to bol pekný kút mesta, dnes sú bytovky na Nábrežnej ulici v Partizánskom zdevastované a na ostatných 
obyvateľov pôsobia odpudivo. Dôvodom sú ich nájomníci, ktorí sa ku svojmu bývaniu stavajú vlažne a nestarajú sa 
ani o okolie svojich príbytkov. Ich ľahostajný prístup sa odzrkadlil na osude jednej z bytoviek. 
Budova bývalej slobodárne č. 207 na 
Nábrežnej ulici v Partizánskom sa prá-
ve „vďaka“ ľuďom, ktorí v nej žili, stala 
neobývateľnou. Po postupnom vysťahovaní 
24 nájomníkov bola bytovka 17. októbra 
minulého roka uzatvorená. Vedenie mesta 
tak opakovane potvrdilo svoj jednoznačný 
postoj v zápase za práva slušných ľudí. Ako 
uviedol primátor mesta Jozef Božik: „Zbúra-
nie bytovky je výsledkom nekompromis-
ného postupu mesta voči nezodpovedným 
a asociálne sa správajúcim nájomníkom.“ 
Búracie práce financovalo mesto z vlastných 
prostriedkov. Na mieste, kde bytový dom 
stál, zostane len spevnená plocha. Mesto 
v súčasnosti neuvažuje o výstavbe nájom-
ných bytov a v každom prípade bude veľmi 
obozretne riešiť prideľovanie bytov, aby sa 
podobná situácia neopakovala. Dokazuje 
to aj reakcia primátora na stránke sociálnej 
siete: „Mesto si musí chrániť majetok. 
Pokiaľ ide o vybývané byty, mali by ste 
ich vidieť. Nikto slušný by tam nechcel 
bývať. Keď sa raz táto lokalita stane 
bezproblémovou, môžu tam vyrásť krásne 
nadštandardné komerčné byty. Potom 
musia nasledovať prísne zákony, kontrola 
ich dodržiavania a objektívne stanovené 

sankcie, aby všetci pochopili, že správať sa 
slušne, je normálne a správne.“
Voči obyvateľom, ktorí si nevedia vážiť 
bývanie a neplnia si svoje povinnosti, bude 
mesto postupovať primerane tvrdo a princi-

piálne. Svedectvom nie je len vysťahovanie 
viac ako 105 nájomníkov v minulom voleb-
nom období, ale podobne ako na Nábrežnej 
ulici uzatvorenie bytovky č. 160 na ulici 
Rudolfa Jašíka v marci tohto roku.   ek

Aktuálne na Nábrežnej ulici – po bytovke č. 207 sa zľahla zem...

Foto: kk

Prví obyvatelia si bývanie na Nábrežnej nevedeli vynachváliť Foto: archív redakcie

Foto: MTP
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Kronika vedená od prvých septem-
brových dní roku 1950 uvádza: Keď 
súdružka učiteľka išla s deťmi na 
prechádzku, každému občanovi z 
Malých Uheriec sa vyjasnila tvár pri 
pohľade na veselý drobizg... Na krát-
ky čas v nasledujúcom roku prebrala 
učiteľovanie Matilda Gendiarová, v 
máji sa materská škola zrušila, no 
v roku 1953, po vzniku JRD bola 
pre pracujúce matky znovu obno-
vená. Deti učila Anna Brunclíková, 
pestúnkou bola Mária Bučková. Počas 
sezónnych prác pribudli k 25 deťom 
ďalšie a ďalšia opatrovníčka, veľakrát 
školníčka – upratovačka. V nasle-
dujúcom školskom roku prichádza 
do MŠ najdlhšie pôsobiaca učiteľka 
Elena Vanková. Učila v dvoch eta-
pách, od 8. do 12. hodiny a popoludní 
od 14. do 16. hodiny. Deti pravidelne 
prehliadal MUDr. Perkač z Veľkých 
Uheriec, mesačne sa vážili a merali. 

Malé, ale útulné
Malouherčania si túžbu mať vlastnú 
školskú budovu, aby nemuseli školáci 
dochádzať do Šimonovian, či Veľkých 
Uheriec, splnili jej postavením v akcii 
Zet. Vybrali ideálny areál v blízkosti 
lesa a už do roka od prvého výkopu, 
od septembra 1965 sa v novoposta-
venej málotriedke začali v dvoch 
triedach učiť prváci s tretiakmi a 
druháci so štvrtákmi. Učiteľský byt 
v budove zostal neobsadený, tak sa 
do neho mohla po malých úpra-
vách od 1. novembra presťahovať z 
kaštieľa aj materská škola. „Boli to 
priestory síce malé, ale útulné. Jeden 
záchodík, jedno umývadlo. Ale aký 
komfort oproti kaštieľu, kde museli 
deti chodiť na toalety von cez dvor a 
blato!“ cituje v kronike zaznamenanú 
radosť súčasná riaditeľka materskej 
školy Jana Šútorová. Zapísala ju jej 
predchodkyňa Elena Vanková, ktorá 
mala v opatere pred polstoročím 
okolo tridsiatky detí. Tohtoročných 
osláv 50. výročia sa už nedožila. Ich 
najstaršou účastníčkou bola 83-ročná 
Terézia Tomová, učiteľka zo sedem-
desiatych rokov minulého storočia. 
S úctou si prítomní spomenuli aj na 
nebohého učiteľa ZŠ Jána Pivarčiho i 
prvú riaditeľku Základnej školy v Ma-
lých Uherciach Martu Kopálovú. Na 
poste riaditeľky MŠ neskôr pôsobili  
Mária Čepková a po zlúčení so ZŠ na 
Malinovského ulici až do opätovného 
osamostatnenia sa materskej školy 
v roku 1998 Anna Galková. 
„Vo funkcii riaditeľky pôsobím v Ma-
lých Uherciach už 16 rokov a vlastne 
prvé deti, ktoré som učila, už k nám 
dnes vodia svoje deti,“ ilustruje beh 
času Jana Šútorová a spomenie ďalšie 
dôležité fakty meniacej sa štruktúry 
žiakov. 
Keď sa v Partizánskom v šesťdesia-
tych rokoch dala do prevádzky ZŠ 
na Obuvníckej ulici, málotriedka v 
Malých Uherciach zanikla. Deti začali 
dochádzať do mesta a materská škola 
fungovala do roku 1989 ako podni-
kové predškolské zariadenie ZDA. 

Potom prešla pod Školskú správu 
v Topoľčanoch a po vzniku okresu 
Partizánske sa malouherská materská 
škola zlúčila s MŠ na Malinovského 
ulici. Na konci milénia, pri popu-
lačnom boome na susednom Šípku, 
kapacita základnej školy na sídlisku 
nepostačovala a deti sa museli v zá-
kladnej škole zmenovať. Vtedy prišli 
vhod aj dve elokované triedy v budove 
v Malých Uherciach a pre predško-
lákov zostala iba jedna trieda. Keď 
sa zmenovanie pominulo, vrátila sa 
MŠ k svojej dvojtriedke. V roku 2001 
sa osamostatnila a po decentralizácii 
prešla pod obec. 

Spätosť so sídliskom
Prechod z jednej triedy na dve nebol 
jednoduchý. Chýbal nábytok, učebné 
pomôcky... 
„Všeličo sme si prežili. Vybavenie 
nám poskytli  z Materských škôl 
v Ješkovej Vsi, z Veľkej okružnej, 
či z Obuvníckej ulice. Doplnili sme 
ležadlá, paplóniky, postupne každý 
rok nábytok o novú skrinku, pribudli 

učebné pomôcky, až sme sa dopra-
covali k dnešnému stavu. Vo väčšej 
miere sme začali využívať veľký 
priestranný školský areál, vďaka 
ktorému sme sa zviditeľnili najmä 
podujatím Športujeme s mackom 
Uškom. Na začiatku športovali len 
naše deti a ich rodičia. Postupne 
prichádzalo čoraz viac rodičov s 
deťmi zo sídliska Šípok, k spolupráci 
sa prihlásil výbor tejto mestskej časti, 
rodičia sa zapojili do brigád. Pílili 
sme spoločne staré a choré stromy, 
natierali nábytok. Za starostovania 
pani Baričákovej sme škôlku plynofi-
kovali, postavili nové oplotenie, keď 
viedol obec Milan Guba, zrekonštru-
ovalo sa kúrenie, kuchyňa, triedy. Za 
zrenovovaný vonkajší vzhľad budovy 
sme vďační súčasnému starostovi 
Štefanovi Čepkovi a, samozrejme, za 
mnohé úpravy a drevené hračky v 
záhrade šikovným rukám rodičov a 
starých rodičov, ktorí sú vždy ochotní 
pomôcť. Aj pri našom najväčšom 
športovo-zábavnom podujatí Športu-
jeme s mackom Uškom. Má za sebou 
už 22. ročníkov. Pôvodne sme ho 

totiž organizovali dvakrát v roku a 
pre veľký záujem aj pre iné mater-
ské školy. Dnes sa v septembrovom 
termíne pri športovaní s mackom 
Uškom zoznamujeme s novými deťmi 
našej školy a ich rodičmi,“ rekapitulu-
je riaditeľka.
V jarnom termíne zostalo podujatie 
celookresným pre predškolákov a v 
spolupráci s občianskym združením 
Začať spolu sa rozšírilo aj pre školopo-
vinné a hendikepované deti. Dnes 
je z neho megapodujatie so stovkou 
dobrovoľníkov  a takmer štyristo 
športujúcimi deťmi. Jana Šútorová 
čísla upresňuje: „Musíme ešte prirá-
tať rodičov, starých rodičov a deti v 
kočíkoch... Školáci sa môžu vyhrať a 
zasúťažiť si aj na pripravených sta-
novištiach v lese. Nechýba spoločná 
opekačka a na záver všetci pomáhajú 
aj s upratovaním... V novembri vstu-
pujeme s deťmi do Raja čarodejníc, 
tradíciu má u nás okresná súťaž v 
skladaní puzzle...,“ dopĺňa informácie 
riaditeľka. V malouherskej materskej 
škole zostala zo starého kolektívu iba 
sama. Spolu s troma kolegyňami – 

učiteľkami sa v dvoch triedach venujú 
46 deťom z Malých Uheriec, sídliska 
Šípok i širšieho okolia. Stravu varia vo 
vlastnej školskej jedálni a pochvaľuje 
si ju aj niekoľko obyvateľov obce.

Deti sa vracajú  
ako dobrovoľníci
Pri otázke, koľko detí je do škôlky 
prihlásených od nového školského 
roku, spomenie riaditeľka aj situáciu 
s odmietnutím prihlášky od rodi-
čov. Mali smolu, bolo po termíne a 
kapacity naplnené. Detí je veľa a až v 
septembri uvidia, či všetky nastúpia. 
Šanca pre ďalšie deti je v prípadoch, 
keď sa rodina odsťahuje, či umiestni 
svojho potomka v inej materskej ško-
le, alebo mamička zostane na mater-
skej dovolenke. Aby bolo odmietnutí 
čo najmenej, už dlhšie hľadajú spolu 
so starostom možnosti rozšírenia 
priestorov prebudovaním podkrovia 

školy. Prečo je taký záujem o umiest-
nenie detí práve v ich zariadení?
„Prostredím, a hádam aj pestrou po-
nukou edukačných aktivít. Odjakživa 
ich máme veľa. Aj vďaka spolupráci 
s rodičmi a inými organizáciami. 
Systém našej práce sa osvedčil a 
rodičom sa páči. Rovnako ako sta-
rostlivosť o deti. Snažíme sa byť takí 
rodinnejší.“ 
Menia sa deti? Sú dnes iné ako pred 
rokmi?
„Myslím si, že sa menia. Prácu a 
starostlivosť poznačuje vyťaženosť 
rodičov. Pri odchode domov deti 
neraz súria – Ponáhľame sa, poď 
rýchlo, lebo... Nie je to dobré pre nich, 
ani pre ich ratolesti. Žiaľ, následkom 
stresových situácií a sledovaním ne-
primeraných televíznych programov 
majú deti čoraz viac neurotických a 
agresívnejších prejavov. Rodičom 
odporúčame navštíviť psychológa, 
pri nesprávnej výslovnosti logopé-
da. Viac práce sa nabaľuje aj  nám, 
učiteľkám.“ 
Na otázku, čo ju ako pedagogičku 
najviac teší, Jana Šútorová odpovedá 

stručne a jasne: „Práca s deťmi! Vidí-
me, ako rastú. Teší ma ich spokojnosť, 
spokojnosť rodičov, a hlavne, že naša 
práca nemá jednostranné zameranie. 
Je tvorivá, každý deň prináša niečo 
iné, nové projekty, nové výzvy, do 
ktorých sa zapájame. Mám radosť 
z toho, že sa k nám deti vracajú zo 
základných a stredných škôl ako 
dobrovoľníci, pomocníci pri veľkých 
podujatiach. Menších školákov stále 
láka náš veľký areál, kde sa môžu 
hrať. Teší ma ústretovosť obecného 
úradu a osobne starostu Štefana Čep-
ku, ktorý je tiež „absolventom“ našej 
materskej školy. Spoločne hľadáme 
možnosti, ako zvýšiť kapacitu školy 
prestavbou podkrovia. Veľmi ťažko 
sa mi totiž hovorí rodičom, že stav 
máme naplnený a ich dieťa nemôže-
me prijať...“
 
 Magda Babčanová
 Foto: archív MŠ

Polstoročnica Materskej školy v Malých Uherciach
Drobizg z kaštieľa sa presťahoval pod horu
Pravda o polstoročnici je len polovičná. Materská škola v Malých Uherciach síce oslavuje v tomto roku 50. výročie od svojho otvorenia v súčasných 
priestoroch, avšak už 15 rokov predtým, v roku 1950 prvých 32 detí z obce (17 chlapcov a 15 dievčat) pani učiteľka Mária Hozová vítala denne v bývalom 
byte veľkostatkára Pacscha v miestnom kaštieli. Materská škola s učebňou, herňou a kuchyňou poskytovala deťom opateru so stravovaním a prípravu 
do elementárnej triedy. 
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Kolo, kolo mlynské – malouherské deti v materskej škole na dvore kaštieľa v 
polovici minulého storočia

Dedina bola na nohách – v septembri 1965 sa odovzdávala do užívania novo-
postavená školská budova

Súčasný pohľad na materskú školu a jej obyvateľov
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Blahoželáme

Myšlienka na tento týždeň
„Zmyslom života je prežiť šťastný život. Všetci 

by sa mali vážne zamyslieť nad tým, ako urobiť 21. sto-
ročie šťastnejším. To je najlepší darček, aký mi môžete k 
narodeninám dať.” 
 Duchovný vodca Tibetu Dalajláma 

 pri príležitosti svojich 80. narodenín

Program kina 
Panoramatické 3D kino Partizánske

 28. a 29. júla – utorok a streda o 19. h – BOJOVNÍK
 30. a 31. júla, 1. a 2. augusta – štvrtok až nedeľa o 
16.30 h – MALÝ DRÁČIK, o 19. h – MISSION IMPOSSIBLE: 
NÁROD GRÁZLOV

Gratulácie od priateľov a blízkych prijímala v 
ostatných júlových dňoch k svojim životným jubileám 
aj trojica členov Klubu ABŠ v Partizánskom. K 70. na-
rodeninám Viliam Maco, k 75. narodeninám  Helena 
Feketová a Milan Tomiš. Výbor klubu im aj prostred-
níctvom Tempa želá hlavne veľa zdravia, šťastia a poho-
dy. Rovnaké želanie tlmočíme aj Cyrilovi Matejovi k 
65. narodeninám a Aladárovi Paulíkovi, ktorý oslávil 
85 rokov života. S gratuláciou na nich nezabudli priate-
lia zo ZO SZTP v Partizánskom. Všetko najlepšie!

Meniny oslávi – Krištof, Marta, Libuša, Ignác, Bo-
židara, Božidar, Gustáv, Gustáva a Jerguš.

Blahoželanie jubilantom 
Vyobliekaní a s dobrou náladou, tak sa zišli jubilanti na stretnutí s primátorom Jozefom Božikom v Klube spoločen-
ských organizácií v Partizánskom, aby tu 3. júla spoločne oslávili svoje okrúhle narodeniny. 
Pravidelné stretnutia jubilantov sú dôka-
zom toho, že Partizánske nezabúda ani na 
svojich najstarších obyvateľov a zároveň si 
váži všetko to, čo sami pre mesto urobili. 
V úvodnom príhovore primátor poďakoval 
za prijatie pozvania a hosťom priblížil i to, 
čím mesto žije a ako sa rozvíja. K význam-
nému životnému jubileu poprial každému 
osobne najmä veľa zdravia, šťastia, lásky, 
spokojnosti a k blahoželaniu pripojil ako 
darček karafiát. Ako to už na oslavách býva, 
nechýbal ani spoločný prípitok. Po ňom 
nasledoval ešte jeden dar, a to hudobný v 
podobe piesní. O ten sa postaral tentoraz 
spevácky súbor Nádej z Veľkých Bielic, kto-
rý funguje pod vedením Heleny Okkelovej. 
Slávnostná atmosféra pretrvávala medzi 
oslávencami aj po skončení oficiálnej časti 
programu. 
Všetko najlepšie k 70. narodeninám 
sa prialo Miroslavovi Benovičovi, 
Františkovi Ďatelinkovi, Rozálii 
Habalovej, Petrovi Chovanovi, Eve 
Jaďuďovej, Anne Ježovej, Valérii 
Kopálovej, Jaroslavovi Kucharovi, 
Štefanovi Markovi, Gizele Mar-
tiškovej, Margite Pavlíkovej, Márii 
Poliačekovej, Eve Staňovej, Milanovi 

Tlčimukovi a Otílii Vajovej. Jubilea 
75 rokov sa dožili Jozef Fábry, Mária 
Gergeľová, Mária Janíková, Dušan 
Marek, Ján Novák, Margita Olacho-
vá, Jozef Smatana. Okrúhlych 80 ro-
kov oslávili Alžbeta Biliková, Marta 
Boratková, Ján Chochula, Helena 
Kamačaiová, Milan Kráľ, Miloš Kve-
tan, Vladimír Olach, Terézia Šišková 
a Aurélia Vašková. K 85. narodeninám 
sa blahoželalo Ondrejovi Dorčiakovi, 

Emilovi Farbiakovi, Ferdinandovi 
Hlaváčovi, Milanovi Kasalovi, Márii 
Mišeje, Michalovi Mišeje a Dionýzovi 
Žatkovi a k 90. narodeninám Zenovi 
Malíkovi. Úctyhodných 91 rokov sa dožili 
Vladimír Bužek, Vincent Čerešník, 
Anton Kosáč a Katarína Mihaličková. 
K najstarším oslávencom patrili 92-ročná 
Mária Babková, 93-ročné Františka 
Bystrá a Justína Tatarková a 94-ročný 
Ján Magula (na foto vľavo). sč

S odstupom 23 rokov  
Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v roku 1992 bol dôležitý politický akt, ktorý viedol ku vzniku 
samostatnej SR. Na vtedajšie udalosti, ktoré smerovali k rozpadu federácie, sa dnes môžeme pozrieť s odstupom času. 
Určité zhodnotenie dejinného 
a politického vývoja slovenskej 
štátnosti prebehlo hlavami oby-
vateľov Slovenska 17. júla, teda 
na výročie podpisu deklarácie. 
Bolo tomu tak aj v Partizán-
skom za Mestskou športovou 
halou, kde vatra zvrchovanosti, 
symbol samostatnosti, zahorela 
večer, krátko po 21. hodine. 
Účastníci sa mohli v prítmí 
letného večera pokochať na 
iskričkách poletujúcich vo vetre 
a mohli sa taktiež zamyslieť 
nad osudom národa, ktorého 
sú súčasťou. 
Vďaka národným piesňam v 
podaní spevácko-dramatického 
súboru Jeseň sa všetci naladili 
na vlny patriotizmu. V príhovo-
re primátor Jozef Božik zhod-
notil politické udalosti nielen 
v historickom kontexte, ale aj 
z pohľadu súčasného geopoli-
tického vývoja. My sme sa ho 
opýtali, či rozdelenie federácie 
vníma ako správny krok. „Ak 
zoberieme, čo všetko sa 
turbulentne dialo v 90. ro-
koch na území Európy 
a porovnáme Balkán s 

Československom, tak je 
to neporovnateľné. Práve 
mierový rozchod dvoch 
bratských národov bol 
vzorom aj pre iné národy 
a doteraz sa spomína ako 
niečo, čo bolo jedinečné. 
Koniec koncov aj súčasné 
vzťahy medzi Slovákmi a 
Čechmi sú dôkazom toho, 
že to rozhodnutie bolo 
správne,“ povedal primátor. 
Keďže sme medzi divákmi ve-
černej akcie našli aj poslanca a 
historika Vladimíra Marka, ne-
dalo nám a zisťovali sme aj jeho 
pohľad na vec: „Zaniklo niečo, 

čo trvalo takmer celé 20. storo-
čie a na druhej strane vznikol 
slovenský štát, ku ktorému sme 
v praxi speli dlhými desaťro-
čiami. Niekto to vníma pozitív-
nejšie, niekto negatívnejšie. Z 
môjho pohľadu sa dá povedať, 
že Československo bola svetová 
značka, ale na druhej strane, 
Slováci sú dnes autonómnejší 
vo svojich rozhodnutiach.“ 
Či už ste čechoslovakisti alebo 
hrdí národniari, aj vám na ľu-
dovú nôtu počas večera zvesela 
zahrala partia Veselá sedma z 
Hradišťa pri Partizánskom. Po 
tom, ako sa pre obrovské sucho 

rozhorela tráva vôkol vatry 
a tak trochu bolo treba hasiť 
národný oheň, sa občania v 
pokoji rozišli domov.  dl

Mali by sme vedieť

  SNR prijala Deklaráciu 
o zvrchovanosti SR 17. júla 
1992.

  Ústava SR bola prijatá 
1. septembra 1992. 
  Zákon o zániku ČSFR 
nadobudol platnosť o pol-
noci z 31. decembra 1992 
na 1. januára 1993.

  1. januára 1993 došlo k 
vzniku samostatnej SR.

  Samostatnosť SR už 
počas prvého dňa jej 
existencie diplomaticky 
uznalo 93 štátov sveta. 

  Pri príležitosti sviatku 
Dňa vzniku SR udeľuje 
prezident krajiny štátne 
vyznamenania osobnos-
tiam spoločenského, 
kultúrneho a politického 
života.

Nedeľný podvečer  
s hudbou

Promenádnym koncertom sú naklonené takmer všetky 
nedeľné augustové podvečery. Pre Partizánčanov a náv-
števníkov mesta to znamená, že v sprievode hudby môžu 
v príjemnom prostredí Námestia SNP nasávať letnú atmo-
sféru. V nedeľu 2. augusta bude všetkých, ktorí sa roz-
hodnú stráviť záver víkendu v spoločnosti promenádneho 
koncertu, tešiť svojím vystúpením hudobná skupina 
Vega z Nitrianskych Sučian. O týždeň neskôr 9. au-
gusta sa pred Domom kultúry v Partizánskom rozoznejú 
tóny populárnej hudobnej skupiny Univerz, ktorá 
bola súčasťou aj mestských osláv v predvečer 1. mája. 
Začiatky promenádnych koncertov sú o 19.00 h.

Spomienka na Milana Rastislava Štefánika
Presne 135 rokov uplynulo 21. júla od narodenia slovenského astronóma, politika, diplomata, generála Milana Rasti-
slava Štefánika. Túto udalosť si pripomenulo aj mesto Partizánske. 
Miestom spomienky na významnú osob-
nosť v našich novodobých dejinách sa v 
piatok 17. júla stal Park Milana Rastisla-
va Štefánika. Pri pamätnej tabuli, ktorá 
mu bola odhalená v máji minulého roku, 
sa v mene dobrovoľného občianskeho 
združenia Spoločnosti M. R. Štefáni-
ka prihovorila jeho podpredsedníčka 
Jana Masaryková. Ako poznamenala, 
poslaním Spoločnosti M. R. Štefánika je 
sprostredkovať informácie o významnej 
slovenskej osobnosti a aktualizovať jeho 
odkaz. „Milan Rastislav Štefánik zažiaril 
ako meteor. Zažiaril a zhasol. Krátky, 
ťažký a strastiplný život popretká-
vaný úspechmi i neúspechmi, ale 
za ním dielo záchrany malého 
národa v strede Európy,“ vyjadrila 
sa o Štefánikovi vo svojom príhovore 
Jana Masaryková. Primátor Jozef Božik 
tiež zdôraznil, že hodnoty, ktoré vyznával 
Štefánik, sú blízke i občanom Partizán-
skeho a hrdo sa k nim hlásia. 

Významné výročie si spolu s primátorom 
a podpredsedníčkou Spoločnosti M. R. 
Štefánika položením kvetov k pamätnej 
tabuli uctili i poslanci MsZ, predseda a čle-
novia Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v 

Partizánskom a Miestneho odboru Matice 
slovenskej (na foto). Spomienkové podu-
jatie moderovala Mária Bielešová a svojím 
spevom akciu doplnila Zuzana Hradiská. 
 sč

S matičiarmi na Cerovú 
a do Uhrovca

Miestny odbor Matice slovenskej v Partizánskom si v 
tomto roku pripomína 65. výročie svojho založenia a 
25. výročie znovuoživenia miestneho odboru. V jubilejnom 
roku pozýva svojich členov a sympatizantov aj na nasle-
dujúce pripravované podujatia. Pre opekačku a gulášparty 
24. septembra si matičiari zvolili chatu v Cerovej. Spo-
ločný odchod od kina v Partizánskom bude o 10. hodine, 
členovia zaplatia 2,50, sympatizanti 5,50 €.
Bez účasti matičiarov z Partizánskeho sa nezaobídu ani 
oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Uhrovci. 
Uskutočnia sa 24. októbra. Predpokladaný odchod z 
Partizánskeho je o 12. hodine od kina. Bližšie informácie 
dostanú záujemcovia pri zapisovaní v Klube spoločenských 
organizácií na Februárovej ulici 18. a 25. septembra.

O polstoročie späť
Putovanie v čase, aspoň virtuálne zažili účastníci svojej 
vôbec prvej stretávky –  bývalí žiaci 9. B Základnej školy 

na Obuvníckej ulici v Partizánskom. Z jej lavíc vyšli pred 
polstoročím a dnes sa do nich znovu vrátili ako sivovlasí 
seniori aj so svojím triednym učiteľom Milanom Tomišom. 
Hoci jemu aj jeho žiakom pribudli vrásky, všetky tváre 
rozjasnili milé spomienky na dobrý kolektív, ktorý tvorili. 
Z 31 bývalých deviatakov sa stretávky zúčastnili dvadsiati 
vo veku 65 rokov, a preto si sľúbili, že s ďalším stretnutím 
nebudú toľko otáľať.  Napokon, organizátori si už dali tú 
námahu, že vyhľadali kontakty aj na spolužiakov, ktorých 
osud zavial do Mosta, Považskej Bystrice, Bratislavy či iných 
kútov Slovenska.

Foto: MTP

Foto: MTO

Foto: MTO
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Vitajte 
medzi  
nami!

Rýchla lekárska záchranná 
služba – tel. 155 a 112, pohoto-
vostná lekárska služba - 749 24 
51, ambulancia lekárov poho-
tovostnej služby 749 51 59. 
Pohotovosť lekárov je v pra-
covných dňoch od 15.30 do rána 
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov nepretržite. V Parti-
zánskom je v stredisku ambu-
lancií na Hrnčírikovej ulici a pre 
deti je v nemocnici v detskom 
oddelení, v Bánovciach nad 
Bebravou je v hlavnej budove 

NsP. Pohotovosť lekární 
zabezpečuje v Partizánskom 
Lekáreň Sunpharma v Kauflan-
de v čase od 8.00 do 20.00 h. 
V Bánovciach nad Bebra-
vou (v pracovných dňoch od 
15.30 do 18.00 h, v sobotu, 
nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 
18.00 h) pohotovosť zabezpeču-
je od 27. do 31. júla a 1. augusta 
Lekáreň Pharmacum v Tescu, 
2. augusta Lekáreň Schneider v 
Kauflande a 3. augusta Lekáreň 
Valika na Ulici SNP.

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Martin Souissi z Topoľčia-
nok je bračekom dvojročného 
Alexandra a synčekom mamičky 
Zuzany a otecka Majeda. Narodil 
sa 4. júla s váhou 3600 g a dĺžkou 
52 cm. 

Natália Bártfayová z Topoľ-
čian je meno prvorodeného 
dieťatka Zuzany a Romana Bár-
tfayovcov. Na svet sa dievčatko 
prihlásilo 8. júla, kedy vážilo 
3160 g a meralo 50 cm.

Michal Sabo z obce Koš dostal 
meno po svojom oteckovi Micha-
lovi. Mamička Mária Tisaiová ho 
na svet priviedla 9. júla v pôrod-
nici v Partizánskom. V tento deň 
vážil 3090 g a meral 53 cm.

Klaudio Kvasnica z Prievidze 
uzrel svetlo sveta 12. júla, kedy 
vážil 3670 g a meral 50 cm. Je 
synčekom mamičky Natálie Škre-
kovej a otecka Jána, bračekom 
päťročného Fabiána Baláža.

Jakub Fodor z Nitrianskych 
Sučian má dátum narodenia 
5. júl, kedy vážil 3690 g a meral 
53 cm. Z prvorodeného dieťatka 
sa tešia mamička Miriama a 
otecko Juraj.

Paulínka Staňová 
z Chynorian, druhá 
dcérka rodičov Jany 
Jozefákovej a Juraja 
Staňu, prišla na svet 
20. júla s váhou 
3260 g a dĺžkou 
51 cm. Malú slečnu 
doma čakala šesťroč-
ná sestrička Tamarka. 

Simon Kukan z Veľkých Kršte-
nian, synček mamičky Natálie, 
sa narodil 20. júla s váhou 3510 g 
a dĺžkou 53 cm. Na bračeka sa 
tešila trojročná Lusinka.

Klára Fereje z Topoľčian je 
prvorodeným dieťatkom rodičov 
Daniely a Michala. K dátumu 
narodenia, 18. júlu jej v pôrodnici 
v Partizánskom pripísali váhu 
3310 g a dĺžku 49 cm.

Dominika 
Belkovičová 
zo Žabokriek 
nad Nitrou 
potešila svojím 
príchodom na 
svet rodičov 
Andreu a Jána 
Bulika. V deň 
narodenia, 9. júla 
vážila Dominika 
3040 g a merala 
50 cm. Doma ju 
netrpezlivo čakali 
súrodenci Janko, 
Karolína a Miška.

Alex Jozef Uhlár 
z Kamenca pod 
Vtáčnikom uzrel 
svetlo sveta 16. júla, 
kedy vážil 3550 g 
a meral 51 cm. 
Je prvorodeným 
synčekom mamičky 
Márie Mojžišovej a 
otecka Vladimíra.

Adela Ivanová z Partizánskeho 
urobila šťastných rodičov Marcelu 
a Juraja, i dvojročného bračeka 
Samka. V deň narodenia, 2. júla 
vážila 3100 g a merala 52 cm. 

Tifany Stojková z Partizánske-
ho je dcérkou mamičky Denisy 
a otecka Ladislava Ráca, sestrou 
siedmich súrodencov. Narodila 
sa 2. júla s váhou 3200 g a dĺžkou 
49 cm.

Alexander 
Krošlák z 
Partizánske-
ho sa narodil 
6. júla rodičom 
Michaele a 
Jozefovi. Z 
chlapčeka, 
ktorý v ten deň 
vážil 3110 g a 
meral 53 cm, 
má radosť 
aj dvojročná 
sestrička 
Michaela.

Na svete je publikácia o Návojovciach
Karel Čapek vedel, že uchovávanie duchovného dedičstva národa je možné aj prostredníctvom kníh a povedal: 
„Kniha je najmocnejšia zbraň národa. Národ, ktorý si váži knihy, váži si zároveň aj svoju duchovnú nezávislosť a ne-
stratí ju, kým bude mať svoju literatúru.“

Snáď aj symbolicky, počas Sviatku sv. 
Cyrila a sv. Metoda, uzrela svetlo sveta 
knižná publikácia s názvom Návojov-
ce - 690. výročie prvej písomnej 
zmienky autorky Jany Mikušovej. 
V tento deň prijali pozvanie na udalosť 
- uvedenie knihy do života od Jany 
Mikušovej do Kultúrneho domu v Návo-
jovciach aj primátor mesta Partizánske 
Jozef Božik, prednostka MsÚ Dáša Ja-
kubíková, poslanec mestského zastupi-
teľstva Vladimír Marko a poslankyňa za 
mestskú časť Návojovce Iveta Matejo-
vová, ktorá podujatie aj uvádzala, i kňaz 
farnosti Jozef Tomica. V sprievodnom 
programe svoj umelecký talent v hre na 
hudobné nástroje, spev či prednes básne 
o vierozvestcoch predviedli najmladší 
obyvatelia Návojoviec.
Publikácia vyšla s finančnou podporou 
mesta Partizánske a ako uviedol pri-
mátor Jozef Božik, že „práve v histórii 
nachádzame korene a poznanie, ktoré 

nám umožňuje tvoriť prítomnosť,“ 
a preto neváhal podať pomocnú ruku. 
V knižnej publikácii na takmer 
osemdesiatich stranách sa 
autorka venovala najmä prvej 
písomnej zmienke o obci, ale 
zmapovala údaje o dedinke 
Návojovce aj od 15. storočia 
po súčasnosť. V knižke sú fakty 
o spoločenských i cirkevných dejinách 
a množstvo dobových fotografií, ale 
aj zaujímavé rozprávania najstarších 
rodákov Návojoviec. O fotografie zo 
súčasnosti, návrh obálky, a tiež dizajn 
celej publikácie sa postarala rodáčka 
z Návojoviec Katarína Komžíková.
V priestoroch kultúrneho domu si 
autorka Jana Mikušová pripravila pre 
hostí aj výstavu fotografií s podrobný-
mi popismi a keďže zastáva aj funkciu 
kronikárky obce, prítomní mohli do 
nich nahliadnuť a zaspomínať si. 
 Text a foto: Denisa Horváthová

Primátor Jozef Božik s autorkou publikácie Janou 
Mikušovou

Pitný režim
Pitný režim chápe každý po svojom. Napríklad taký malý Petrík 
pije kakavko ráno, na obed sa mu zas žiada a keď ho mamička 
ukladá do postieľky, túli si k sebe, ako ináč, fľašku s cumľom a v 
nej kakavko. Pije cez deň aj vodu, ale zo všetkého najviac miluje 
KA-KAV-KO! Príkladom číslo dva je Vlado, školák. Ten odmieta 
mlieko a všetky mliečne nápoje. Ten je celý „vodový“. Od mala 
maličkého mal hlavu pod vodou a sŕkal ju priamo z vodovodu. 
Neobľuboval sladené nápoje, len tú svoju čistú pramenistú. 
A mali ste vidieť, keď sa napil. Po tvári sa mu rozlial blažený 
úsmev a Vlado bol nadmieru spokojný. Tretí a zároveň najstarší 
z trojice bol dôchodca Dežo. Odmlada ho lákali autá. Chodil 
do práce na motorke. Celý deň vozil z lesa drevo do drevoskla-
du a v závere svojej pracovnej činnosti ho zlákal kamión. Bol 
stopercentný šofér. Nepil, nefajčil, motory miloval nadovšetko 
a alkohol nenávidel. Prišiel čas odchodu do dôchodku. Na lekár-
skej prehliadke mu objavili šedý zákal, a tým sa skončilo aj jeho 
šoférovanie. Oči mu slabli a objavili sa aj iné zdravotné neduhy 
a postupne Deža vyraďovali z činnosti. Myslel Dežo, myslel, až 
vymyslel. Deti nemal, času mal veľa – tak čo s ním? Zašiel do 
krčmy po prvý raz a zaľúbilo sa mu. Nebol sám a krčmárka 
bola rada, že bude mať nového štamgasta. A tak Dežo statoč-
ne krčmu navštevoval, objímal sa s kamarátmi, vyprevádzal 
domov, ba aj na cintorín tých, čo to nezvládli, lebo nevedeli piť. 
Pitný režim treba dodržiavať – to boli prvé slová Deža pri vstu-
pe do krčmy. Krčmárke sa plnila buksa, Dežovi sa točila hlava, 
ale nepoľavil. Pil ten Dežo, pil, až sa upil. No aj on, ako tie deti 
predtým pitný režim dodržiavali. Tí dvaja vyrástli a zdravo pijú 
ďalej, len Dežko už pitný režim dodržiavať nemôže. A ktovie, 
keby ešte raz žil, či by sa polepšil? Elena Foltánová

Deti zo sociálne slabších rodín si môžu prázdniny užiť 
v letnom tábore, a to bezplatne. Takúto možnosť ponúka 
ministerstvo vnútra v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády 
SR. Tábory sú pripravené pre deti vo veku od 8 do 12 rokov, 
pochádzajúce z rodín, kde minimálne jeden člen spoloč-
ne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný. Celkový 
mesačný príjem domácnosti pritom nie je viac ako 800 eur. 
Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do tábora, musíte po-
trebnú žiadosť a prílohy poslať priamo na adresu rekreač-
ného zariadenia. Dokumenty sú k dispozícii na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny Partizánske, resp. na obecných úra-
doch v mieste bydliska, kde vám poskytnú aj viac informácií. 
Dodávame, že pre deti z okresu Partizánske a Bánovce nad 
Bebravou je určený kaštieľ na Duchonke. Ide o dva týždňové 
tábory a prvý sa začína hneď v úvode augusta. 
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Na poľskom národnom symbole
Už po štvrtý raz vo svojej 15-ročnej histórii sa turisti z Horca vybrali spoznávať krásy Poľských Tatier. V štvrtý júlový 
deň bola ich cieľom východná časť hlavného hrebeňa Červených vrchov.  Zo známeho turistického strediska Zako-
pané sa 45-členná výprava turistov z Partizánskeho a okolia dostáva do východiskového bodu, do horského stredis-
ka Kužnice, k dolnej stanici lanovky na Kasprov vrch. Po kamenistej ceste, vedúcej zeleným lesom popri potoku, sa 
konečne dala vychutnávať samota, i keď trošku nečakaná. Väčšina turistov totiž zostala pri lanovke. 
Cestou hore obdivujeme krásu okolitej 
prírody. Za hodinu sme na vyhliadke pri 
medzistanici lanovky Myslenickie Turnie. 
Odtiaľ sa cesta mení na klasický chodníček. 
Občasný hukot nás núti dvihnúť hlavu k 
lanovke asi 15 metrov nad nami. Čoskoro 
sa naše cesty rozchádzajú. Les sa končí, ko-
cháme sa výhľadmi. Počasie je prekrásne, 
pohľad na rozvetvujúcu sa dolinu pod nami 
úchvatný, rovnako na horstvo, ktoré ju ob-
klopuje. Vpravo od nás, na severnej vetve 
hrebeňa vidieť vrcholový kríž na Giewonte. 
Kolorit krajiny sa mení, kosodrevina sa 
mieša so skalami. Prechádzame akoby 
skalnými izbami, miestami obklopenými 
z viacerých strán kamennými stenami, v 
ktorých panuje úplné bezvetrie. Stúpame 
postupne po poschodiach tohto horského 
domu až tesne pod vrchol. 
V nohách máme ďalších zhruba 150 výš-
kových metrov a ocitáme sa pri vrcholovej 
tabuli a observatóriu na Kasprovom vrchu. 
Z vrcholu schádzame kúsok do Suchého 
sedla, odkiaľ vidieť serpentíny stúpajúce z 
Tichej doliny. Východ, čiže Tatry sú krásne 
osvietené stále viac páliacim slnkom. 
Pokračujeme západným smerom na hrebeň 
Červených vrchov. Majú to, na čo sme v 
Západných Tatrách zvyknutí: úzky hrebeň, 
ktorým sa vinie úzky chodníček, skalnaté i 
trávnaté úseky. Napravo vidieť dolinky so 
vzdialeným Zakopaným. Viac nás fascinuje 
pohľad na druhú stranu. Tichá dolina tu 
chvíľu beží rovnobežne s nami, neskôr sa 

vo veľkom oblúku stáča na juh. Na západe 
vidieť Bystrú s Blyšťom. Po pravej strane 
vystupuje Giewont. Sedlá sa striedajú s 
vrchmi, za Goričkovou prichádza Kondra-
tova kopa s odbočkou na Giewont. Vrchol 
sa opäť zaľudňuje, no najväčšie zhromaž-
denie je v sedle medzi Kopou a Giewontom. 
Prudké klesanie do sedla strieda záverečný 
stupák dňa. Množstvo ľudí a úzky chodník, 
na konci spestrený reťazami, znemožňujú 
rýchlejší postup, a tak si s náležitou úctou 
vychutnávame záverečné metre výstupu na 
poľský národný symbol. 
O chvíľu stojíme hore ocenení nerušeným 
kruhovým výhľadom. Ľudia neustále 
prichádzajú. Vrcholový 15-metrový kríž je 

impozantný. Tabuľka na ňom, mnoho vy-
povedajúca o samotných Poliakoch, slučka 
chodníka (aby sa nestretali tí, čo prichá-
dzajú, s tými, čo odchádzajú) premyslená. 
Pozor treba dať na hladký povrch balvanov, 
vyprofilovaný miliónmi podrážok, ktoré 
po nich prešli. Z vrchu a potom aj zo sedla 
smerom na Halu Kondratowu sa zostupuje 
dosť prudko, čo po celodennom šliapa-
ní nie je nič príjemné. Výhľad stále viac 
obmedzujú priľahlé svahy. Isté zážitkové 
vykúpenie prinesie samotná Hala Kon-
dratowa, horská poľana s peknou chatou 
a možnosťou občerstvenia. Zostup lesom 
a v Kužniciach sa prekrásna vysokohorská 
túra končí.  Peter Horváth

Partizánčankám 
sa v scrabble darilo
Slovenský spolok scrabble, ktorý už 17. rok propaguje obľúbenú 
a rozšírenú slovnú hru, zorganizoval v Partizánskom ďalší kvalifi-
kačný turnaj. Začiatkom júla sa zišlo 26 hráčov z celého Slovenska 
v reštaurácii na Luhoch. Organizátorka Erika Tomková po prvý 
raz privítala súťažiacich v týchto priestoroch a po organizačných 
pokynoch sa už mohlo začať prvé zo siedmich kôl. Počas tropické-
ho letného dňa sa darilo hlavne domácim hráčkam. Na najvyššej 
priečke skončila práve Erika Tomková (na foto v strede), čo je 
zároveň jej prvá zlatá medaila na živých turnajoch. Na druhom 
mieste skončil Ivan Pastucha z Ružomberku a tretie miesto 
získala opäť Partizánčanka Mirka Janikovičová. DP

Letný dostavník  
priviezol country a folk
Teplé letné podvečery sú ako stvorené na to, aby sme ich mohli stráviť v prítomnosti 
priateľov, dobrého jedla a zvučných tónov hudby. Bolo tomu tak i na prvom ročníku 
mestského festivalu country a folk hudby v Partizánskom s názvom Letný dostavník. 
Ten do Parku Milana Rastisla-
va Štefánika v sobotu 18. júla 
priviezol toho naozaj dosť. Na 
country nôtu zahrali domá-
ce kapely z Partizánskeho, 
ale pricestovali aj hudobní 
hostia z blízkeho okolia. Fes-
tival odštartovala so svojimi 
trampskými piesňami dvojica 
Zuzka a Tipe z Krásna, po nich 
nasledovala štvorica hudob-
níkov z kapely Stopy. Tí sú 
medzi Partizánčanmi dobre 
známi. „Výborná atmosfé-
ra, fantasticky pripravené, 
veľmi dobrá spolupráca aj 
so zvukármi a vôbec celé 
pekne zorganizované,“ nešetril 
slovami chvály po vystúpení 
Ján Holénia zo skupiny Stopy. 
Medzi kapelami nechýbal ani 
Folktón z Partizánskeho (na 
foto) s najmladšou speváčkou 
spomedzi všetkých účinku-
júcich, školáčkou Martinkou 
Harcegovou . „Je fajn, že 

mesto zriadilo takýto festival, 
pretože ľudia chcú folk a 
country počúvať,“ prezradil 
Tibor Harceg z Folktónu. 
Ako zaznelo od primátora 
Jozefa Božika, ktorý sa pri-
hovoril všetkým nadšencom 
hudobných štýlov v znamení 
country a folku: „Mesto Parti-
zánske má ambíciu vytvárať 
podmienky na organizovanie 
podujatí pre všetky záujmové 
skupiny, nehovoriac o tom, 
že pravidelne každý rok 
sa organizuje Regionálny 
folklórny festival, Regionálny 
dychovkový festival, prome-
nádne koncerty a myslím si, 
že minimálne raz do roka 
na pôde mesta by mal byť aj 
regionálny festival zameraný 
na country a folk.”
Na svoje vystúpenie sa 
tešila i folková kapela Katea, 
ktorej časť členov pochádza 
z Dolných Vesteníc a časť z 

Partizánskeho. S piesňami 
vlastnej tvorby si rovnako 
ako ostatní vyslúžili potlesk 
od publika. Hlavným hosťom 
festivalu bola prievidzská ka-
pela Louiziana, ktorá vznikla 
už v roku 1985 a dnes funguje 
v zložení štyroch členov. Za-
hrali ako poslední, keď sa už 
zvečerilo a ich koncert dotvoril 
pravú country atmosféru. 
Počas podujatia hudobné čísla 
striedali tanečné vystúpenia 
írskych tancov, ktoré pred-
viedli dievčatá z tanečnej sku-
piny Rhiannon. Organizátori 
podujatia mesto Partizánske 
a Mestská umelecká agentúra 
mysleli na všetko a nezabud-
li ani na občerstvenie pre 
návštevníkov, ktorých lákala 
vôňa gulášu a iných špecialít. 
Pre tých najmenších, ktorí 
prišli so svojimi rodičmi, boli 
pripravené autíčka a skákací 
hrad.    Text a foto: sč
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Chcete si zaspomínať na udalosti spred 60 rokov? 
Zalistujme si spoločne v podnikových novinách 
Úderník, vydávaných v Partizánskom pre zamestnan-
cov obuvníckej fabriky ZDA.

JÚL 1955
Prvé júlové vydanie závod-
ných novín bolo tematic-
ky venované prehliadke 
športového a kultúrneho 
života – Dni ZUŠ (závodná 
učňovská škola – pozn. 
red.), ktorá sa pripravovala 
v Partizánskom s boha-
tým programom pre 600 
mladých ľudí z 11 ZUŠ na 
Slovensku a zo Svitu Got-
twaldov (dnes Zlín).

Podnikový riaditeľ 
Jaroslav Rak mal v 

tematických novinách úvodník 
s titulkom – Z mládeže 
vychovávame politicky 
uvedomelých a odborne 
vyspelých pracovníkov.

Dni ZUŠ sa v Partizán-
skom konali od 8. do 10. 

júla a napríklad víťazkami 
turnaja vo volejbale sa stali 
dievčatá ZUŠ z Veľkých Uheriec 
pred ZUŠ Partizánske a Odevou 
Trenčín. Bleskový futbalový 
turnaj vyhrala Makyta Púchov 
po predĺžení nerozhodného 
zápasu so ZUŠ Lednické Rovne. 

Žatva – upevnenie zväzku 
robotníkov a roľníkov. V 

lete roku 1955 sa očakávala 
mimoriadne bohatá úroda 
obilia. Žatvu oddialilo 
nepriaznivé počasie, a preto 
bol zo 17. na 24. júla odložený 
aj začiatok celozávodnej 
dovolenky v ZDA Partizánske, 
aby mohli zamestnanci fabriky 
pomáhať pri zbere úrody.  

Pred žatvou sa nielen v 
dielňach prijímali 

konkrétne socialistické záväzky. 
Úderník informuje, že 
brigádnické hodiny sa zaviazali 
odpracovať aj členovia TJ Sokol 
Návojovce, konkrétne pri 
znášaní obilia do krížov a 
znášaní do stohov.

Folklórny súbor Jánošík z 
Partizánskeho vystúpil so 

svojím programom na 
I. celoštátnej spartakiáde v 
Prahe a blízkosť k pohraničiu 
využil na návštevu brigádni-
kov zo ZDA. Pobavili ich a 
zaujímali sa o to, ako sa im 
pracuje a žije. 

Najlepšia čata zväzáckej 
brigády z okresu v 

pohraničí – Štefan Moravčík, 
Anton Peciar a Augustín Herák 
sa počas dovolenky v 
Partizánskom pochválila, že 
pri ťažbe rašeliny zarába 
mesačne  1700 Kčs čistého. 
Ako píše Úderník, aj správou, 
že ako najlepšia čata boli 
pozvaní k prezidentovi 
republiky Antonínovi 
Zápotockému.

Kino v Spoločenskom 
dome v Partizánskom v 

júli premietalo sovietsky 
farebný film Pád Berlína, český 
film Pytliakova chovanica, 
nemecký farebný film Čert z 
mlynského vrchu a detské 
predstavenie malo názov Klbko 
grotesiek. (bab)

Dáme do prenájmu priestor v 
centre mesta PE na 1.p. (200 m2), 
vhodný na obchodné, prípadne 
reštauračné účely. Tel. 0905 235 
710, 0903 408 491. (150564)

Dám do prenájmu 2-izbový byt, 
úplná rekonštrukcia, na Komen-
ského ulici v Partizánskom. Tel. 
0915 707 004. (150565)

Predám garáž pri autoservise. 
Tel. 0905 236 448. (150566)

Predám 2-izbový byt na Komen-
ského ulici v PE. Tel. 0944 726 
892. (150572)

Kúpim garáž na Šípku, pri Byto-
vom družstve. Tel. 0940 557 999.
 (150578)

Dám do prenájmu 1-izbový byt. 
Voľný od 1.8. Tel. 0907 583  041.
 (150580)

Dám do prenájmu veľkometráž-
ny byt na sídlisku Šípok v PE. Tel. 
0905 756 777. (150586)

Predáme 3-izb. 2-podl. byt v 
osmidomku v Partizánskom, zá-
hrada v prenájme. Cena doho-
dou. Možnosť úpravy podľa vlast-
ných predstáv. Tel. 0908 412 043.
 (150592) 

Predám 1 a 2-izbový byt. Tel. 
0905 106 958. (150593)

Dňa 15. júla 2015 uplynulo 15 ro-
kov, čo od nás navždy odišiel vo 
veku 26 rokov

Marek KAJABA 
z Partizánskeho.

V našich srdciach zostáva spo-
mienka na neho.
Prosíme, spomeňte si s nami.
S láskou najbližšia rodina.  (150570)

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

Dňa 15. júla 2015 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec

Jozef ZVALA  
z Baštína.

S úctou naňho spomínajú man-
želka a deti s rodinami.  (150573)

Bola si tak mladá, plná života,
s tou bolesťou budeme súperiť
do konca života.
Mala si všetkých rada, chcela si žiť,
ale prišla krutá chvíľa, 
keď si nás musela opustiť.

S bolesťou v srdci si už šiesty rok 
pripomíname 30. júl 2009, kedy 
nás po zákernej chorobe vo veku 
23 rokov opustila naša dcéra

Martina HORŇANOVÁ  
z Partizánskeho.

V našich srdciach zostaneš 
navždy...
Mama Jana s priateľom Roma-
nom a brat Peter s priateľkou 
Simonou  (150591)

Dňa 27. júla 2015 uplynuli štyri 
roky, čo nás vo veku 83 rokov 
navždy opustil náš drahý otec a 
starý otec

Pavel VANKO
z Partizánskeho.

Tí, ktorí ste zosnulého poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú 
syn Ľubomír, dcéra Margita s 
rodinou, syn Pavol s rodinou a 
ostatná smútiaca rodina.  (150590) 

Milovali sme Ťa,  
Ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach  
nezničí ani čas.
Zbohom nestihol si povedať,
len žiaľ v srdciach  
náš všetkých zanechať.
Že čas žiaľ zahojí,  
je len veľký klam,
čím ďalej ubieha,  
tým viacej chýbaš nám.
Spi sladko, drahý náš,  
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe 
každučký deň. 

Dňa 20. júla 2015 uplynulo 20 ro-
kov, čo nás navždy opustil vo 
veku 63 rokov milovaný manžel, 
otec a starý otec

Stanislav ČERVEŇANSKÝ  
z Partizánskeho.

Spomínajú manželka, dcéry Zden-
ka, Jarka a Sylvika s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. (150589)

Dňa 5. júla 2015 nás vo veku 
83 rokov navždy opustil náš 
drahý otec a starý otec 

Štefan SUCHÁR
z Veľkých Uheriec.

Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť a 
odprevadili ho na poslednej 
ceste.

Za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary úprimne ďakuje smútiaca 
rodina. (150577)

So zármutkom v srdci sme si dňa 
17. júla 2015 pripomenuli druhé 
výročie, čo od nás navždy odišiel 
vo veku 89 rokov náš drahý man-
žel, otec a starý otec

Anton LAURO
z Brodzian.

S láskou a úctou spomínajú smú-
tiaca manželka a deti s rodinami.
 (150574)

Dňa 25. júla 2015 uplynuli dva 
roky, čo sme sa naposledy rozlúči-
li s našou drahou

Amáliou DUCHYŇOVOU
rod. Laukovou

z Brodzian.

S láskou spomínajú švagriná, 
neter a synovec s rodinami.  (150574)

OBEC BRODZANY
má v súčasnej dobe voľné 2 nájomné 
byty – 1-izbové o výmere 26,73 m2.

PODMIENKY: 
Zábezpeka na 6 mesiacov: 531,11 eur
Pripoj. poplatok: 169,00 eur
Nájom od 01.08.2015: 108,- eur vrátane vodného a stočného
Energie potrebné doobjednať (nie sú zahrnuté v nájme)
INFORMÁCIE na tel.: 038/7487215, 038/7487163,  
0911 104 321, e-mail: oubrodzany@stonline.sk
Zároveň Obec Brodzany prijíma a spracováva žiadosti na 1-, 2-, 
3-izbové nájomné byty.  (150587)

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

Predám plynový kotol QVADRICA 
– 80 l, cena 250 €, plynový ohrie-
vač MORA do kúpeľne za 100 €, 
gamatky FLAMENCO – 4 ks, cena 
150 € za kus. Všetky veci málo 
používané. Za cenu dohodou 
predám televízor ORAVA. Volať na 
tel. č. 0902 805 029, alebo 0910 
190 127. (150575)

Predám vozík – rebrinák v pô-
vodnom stave a dva opletené 
demižóny. Tel. 0944 118 491. (150588)

Do prevádzky v Partizánskom 
PRIJMEME ČAŠNÍČKU. Tel. 
0907 757 198. (150570)

ROBÍTE VO FINANČNOM SEKTO-
RE? Nie ste spokojní so zárob-
kom? Môžeme si dať nezáväzne 
kávu. Tel. 0905 165 677. (150576)

Hľadám brigádnikov na výkopo-
vé a pomocné práce v  záhrade 
– 3 eurá/hod. Tel. 0904 343 595.
 (150579)

Hľadá sa upratovačka do obuv-
níckej ¶rmy v Partizánskom na 
skrátený pracovný pomer, t. j. 3 x 
do týždňa na 4 hodiny. Tel. 0948 
457 254. (150581)

Okresný súd Partizánske v zastúpení
Mgr. Martin Výskok, notár ako súdny komisár, likvidátor 

dedičstva v zmysle § 175u O.s.p, vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na prevod nehnuteľnosti. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Predmet obchodnej verej-
nej súťaže:
Nehnuteľnosť nachádzajúca 
sa v kat. území Partizánske, LV 
č. 2325. Stavby: Bytový dom so 
súpisným číslom 325 na parc. 
č. 3243, vchod 33, 1. poscho-
die, byt č. 2, podiel priesto-
ru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach 
bytového domu a spoluvlast-
nícky podiel na pozemku par. 
reg. „C“ č. 3243 zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 
314m2 v podiele 7203/52430, 
podiel poručiteľa pod B 15 na 
1/1 z celku. 
Ide o trojizbový mezonetový 
byt, je súčasťou obytného 
domu tzv. Baťových šesť-
domkov. Byt je v pôvodnom 
vybavení bez vykonaných 
rekonštrukcií.

2. Podmienky pre výber 
najvhodnejšieho návrhu na 
uzavretie prevodu vlastníc-
keho práva k nehnuteľnosti:
– kúpna cena - minimálne 
vo výške 29 500 € (v zmysle 
znaleckého posudku), 
– termín úhrady kúpnej ceny 

- do 15 dní na účet notárskej, 
resp. súdnej úschovy po vyhod-
notení súťaže.
3. Spôsob podávania návrhov 
a lehota na podanie návrhu: 
návrh na prevod vlastníctva 
k nehnuteľnosti musí byť po-
daný v dvoch vyhotoveniach 
(vo forme ponuky za odpredaj 
nehnuteľnosti s výškou navrho-
vanej ceny za prevod nehnuteľ-
nosti, na základe ktorého bude 
vyhotovené UZNESENIE Okres-
ného súdu o prevode vlastníctva 
k nehnuteľnosti v rámci likvidá-
cie dedičstva), a to v písomnej 
forme, v slovenskom jazyku, 
podpísaný fyzickou osobou 
oprávnenou na takýto právny 
úkon a doručený na adresu vy-
hlasovateľa súťaže: Okresný súd 
Partizánske v zastúpení Mgr. 
Martin Výskok, Notársky 
úrad, Februárová 153/3, 
958 01 Partizánske, doporu-
čenou zásielkou alebo osobne, 
v zalepenej obálke s označením 
„Súťaž prevod nehnuteľ-
nosti – NEOTVÁRAŤ, číslo 
konania 1D65/2011, Dnot 
136/2011“, a to v termíne do 
31.7.2015 do 12.00 h.

Bližšie informácie na Notárskom úrade Mgr. Martina 
Výskoka, sídlo Februárová 153/3, Partizánske, na 
telefónnom čísle 038/530 02 78. (150585)
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Vavrov premiérový zápis
v Európskej lige UEFA

Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 3. predkola Európskej ligy UEFA. Vo 
štvrtkovej odvete toho druhého zdolali Daciu Kišiňov doma 4:2, a keď-
že v úvodnom dueli triumfovali na pôde moldavského vicemajstra 2:1, 
účasť v tohtoročnej edícii európskeho pohára číslo dva si predĺžili mi-
nimálne o ďalšie dva týždne. O úvodný gól odvetného stretnutia sa 
v 15. minúte postaral stopér Partizánčan v drese žilinských ,,šošonov“ 

Denis Vavro (na foto), ktorý opäť odohral celý duel. Obrana Dacie zabudla po rohu na nabie-
hajúceho Mihalíka, jeho strela sa odrazila k Vavrovi a ten ju zblízka nekompromisne napálil 
pod brvno. Pre 19-ročného odchovanca FK Tempo Partizánske to bol premiérový zápis v eu-
rópskych pohárových súťažiach. „Som šťastný, že mi to padlo aj v prvom mužstve, čo bolo 
takmer po dvoch rokoch. O to viac mi ten gól chutil. Bol to rovnako náročný zápas ako 
ten prvý. Červená karta nám pomohla. Oni zmenili rozostavenie, prešli na troch obran-
cov, čo nám vyhovovalo. Boli sme šťastní za druhý aj tretí gól. To nás upokojilo a dohrali 
sme zápas vo svojej réžii,“ povedal pre TASR autor otváracieho gólu odvety Denis Vavro. Už 
budúci štvrtok 30. júla vyzvú Žilinčania doma v prvom súboji 3. predkola ukrajinský klub FC 
Vorskla Poltava, odveta u súpera je na programe o sedem dní neskôr. mp

V sobotu sa o slovo hlási 

V sobotu 1. júla sa uskutoční druhé pokračovanie letnej edície turnaja v malom futbale hráčov 
nad 16 rokov ProDress cup. Prvý ročník podujatia sa konal na ihrisku s umelým trávnikom na 
sídlisku Šípok v Partizánskom, tentoraz sa súboje o putovný pohár budú odohrávať na futba-
lovom štadióne ŠK Malé Uherce. Na prírodnej trávnatej ploche sa budú stretnutia hrať para-
lelne na dvoch vytvorených ihriskách zodpovedajúcim parametrom malého futbalu. Na po-
dujatí, ktoré sa opäť bude konať pod záštitou primátora Partizánskeho Jozefa Božika, sa pred-
staví šestnásť kolektívov z celého Slovenska vrátane domácich zástupcov. Začiatok turnaja je 
stanovený na 9. hodinu.   mp

1. kolo – 9.8. o 17. h
Tren. Teplice – Bánovce n/B.                
Domaniža – Partizánske                 
Šimonovany – Prečín                               
Tren. Stankovce – Malženice                            
Boleráz – Jaslovské Bohunice                  
Beluša – Nová Dubnica                        
Holíč – Kanianka                            
Vrbové – Častkovce                         

2. kolo – 16.8. o 17. h
Partizánske – Šimonovany              
Bánovce n/B. – Častkovce               
Kanianka – Vrbové                               
Nová Dubnica – Holíč                                
Prečín – Beluša                               
Jasl. Bohunice – Domaniža                             
Malženice – Boleráz                              
Tren. Teplice – Tren. Stankovce              

3. kolo – 23.8. o 17. h
Šimonovany – Jasl. Bohunice                  
Beluša – Partizánske                    
Tren. Stankovce – Bánovce n/B.
Boleráz – Tren. Teplice                 
Domaniža – Malženice                           
Holíč – Prečín                               
Vrbové – Nová Dubnica                        
Častkovce – Kanianka                             

4. kolo – 30.8. o 17. h
Partizánske – Holíč
Bánovce n/B. – Kanianka                             
Malženice – Šimonovany
Nová Dubnica – Častkovce                            
Prečín – Vrbové                               
Jasl. Bohunice – Beluša                               
Tren. Teplice – Domaniža                              
Tren. Stankovce – Boleráz                             

5. kolo – 6.9. o 16. h
Šimonovany – Tren. Teplice                 
Vrbové – Partizánske
Boleráz – Bánovce n/B.               
Domaniža – Tren. Stankovce               
Beluša – Malženice                            
Holíč – Jasl. Bohunice                  
Častkovce – Prečín                               
Kanianka – Nová Dubnica            

6. kolo – 13.9. o 16. h
Partizánske – Častkovce
Bánovce n/B. – Nová Dubnica                        
Tren. Stankovce – Šimonovany                    
Prečín – Kanianka                            
Jasl. Bohunice – Vrbové                               
Malženice – Holíč                                
Tren. Teplice – Beluša                               
Boleráz – Domaniža                             

7. kolo – 20.9. o 15.30 h
Šimonovany – Boleráz                              
Domaniža – Bánovce n/B.               
Kanianka – Partizánske                    
Beluša – Tren. Stankovce               
Holíč – Tren. Teplice                
Vrbové – Malženice                            
Častkovce – Jasl. Bohunice                  
Nová Dubnica – Prečín                               

8. kolo – 27.9. o 15.30 h
Partizánske – Nová Dubnica                        
Bánovce n/B. – Prečín                              
Domaniža – Šimonovany                    
Jasl. Bohunice – Kanianka                             
Malženice – Častkovce                            
Tren. Teplice – Vrbové                               
Tren. Stankovce - Holíč                               
Boleráz – Beluša                               

9. kolo – 4.10. o 14.30 h
Šimonovany – Bánovce n/B.               
Prečín – Partizánske                    
Beluša – Domaniža                             
Holíč – Boleráz                              
Vrbové – Tren. Stankovce               
Častkovce – Tren. Teplice                 
Kanianka – Malženice                            
Nová Dubnica – Jasl. Bohunice                  

10. kolo – 11.10. o 14.30 h
Bánovce n/B. – Partizánske                    
Šimonovany – Beluša
Jasl. Bohunice – Prečín                               
Malženice – Nová Dubnica                        
Tren. Teplice – Kanianka                             
Tren. Stankovce – Častkovce                            
Boleráz – Vrbové                               
Domaniža – Holíč       

11. kolo – 18.10. o 14. h
Partizánske – Jasl. Bohunice                  
Beluša – Bánovce n/B.               
Holíč – Šimonovany                    
Vrbové – Domaniža                             
Častkovce – Boleráz                              
Kanianka – Tren. Stankovce               
Nová Dubnica – Tren. Teplice                 
Prečín – Malženice                            

12. kolo – 25.10. o 14. h
Šimonovany – Vrbové                               
Bánovce n/B. – Jasl. Bohunice                  
Malženice – Partizánske                    
Tren. Teplice – Prečín                                
Tren. Stankovce – Nová Dubnica
Boleráz – Kanianka                             
Domaniža – Častkovce                            
Beluša – Holíč                                

13. kolo – 1.11. o 13.30 h
Partizánske – Trenč. Teplice                 
Častkovce – Šimonovany                    
Holíč – Bánovce n/B.               
Vrbové – Beluša                               
Kanianka – Domaniža                             
Nová Dubnica – Boleráz                              
Prečín – Tren. Stankovce               
Jasl. Bohunice – Malženice                            

14. kolo – 8.11. o 13.30 h
Šimonovany – Kanianka                             
Bánovce n/B. – Malženice                           
Tren. Stankovce – Partizánske                    
Tren. Teplice – Jasl. Bohunice                  
Boleráz – Prečín                               
Domaniža – Nová Dubnica                        
Beluša – Častkovce                            
Holíč – Vrbové                               

15. kolo – 15.11. o 13.30 h
Partizánske – Boleráz                              
Nová Dubnica – Šimonovany                    
Vrbové – Bánovce n/B.                
Častkovce – Holíč                                
Kanianka – Beluša                               
Prečín – Domaniža                             
Jasl. Bohunice – Tren. Stankovce
Malženice – Tren. Teplice                 

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY TERMÍNOV MFS: Tempo Partizánske – sobota ÚHČ, Spartak Bánovce n/B. 
– sobota ÚHČ.

IV. FUTBALOVÁ LIGA SEVEROZÁPAD – DOSPELÍ
JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016

1. kolo – 9.8. o 17. h 
Chynorany – Lehota p/Vt.                        
Dolné Naštice – Nitr. Sučany                   
Veľké Bielice – Prievidza B                       
Dolné Vestenice – Nitr. Rudno                    
Dežerice – Rudn. Lehota                   
Skačany – Sebedražie                           
Kamenec p/Vt. – Opatovce n/N.
Veľký Klíž – Nitr. Pravno                   

2. kolo – 16.8. o 17. h
Lehota p/Vt. – Nitr. Pravno                   
Opatovce n/N. – Veľký Klíž                          
Sebedražie – Kamenec p/Vt.                       
Rudn. Lehota – Skačany                              
Nitr. Rudno – Dežerice                             
Prievidza B – D. Vestenice                     
Nitr. Sučany – Veľké Bielice                       
Chynorany – Dolné Naštice                       

3. kolo – 23.8. o 17. h
Dolné Naštice – Lehota p/Vt.                        
Veľké Bielice – Chynorany                            
Dolné Vestenice – Nitr. Sučany                   
Dežerice – Prievidza B 
Skačany – Nitrianske Rudno                    
Kamenec p/Vt. – Rudn. Lehota                   
Veľký Klíž – Sebedražie                         
Nitr. Pravno – Opatovce n/N.                       

4. kolo – 30.8. o 17. h
Lehota p/Vt. – Opatovce n/N.                       
Sebedražie – Nitr. Pravno                   
Rudn. Lehota – Veľký Klíž                          
Nitr. Rudno – Kamenec p/Vt.                       
Prievidza B – Skačany                              
Nitrianske Sučany – Dežerice                             
Chynorany – Dolné Vestenice                     
Dolné Naštice – Veľké Bielice                       

5. kolo – 6.9. o 16. h
Veľké Bielice – Lehota p/Vt.                        
D. Vestenice – Dolné Naštice                       
Dežerice – Chynorany                            
Skačany – Nitrianske Sučany                   
Kamenec p/Vt. – Prievidza B                       
Veľký Klíž – Nitrianske Rudno                    
Nitr. Pravno – Rudn. Lehota                   
Opatovce n/N. – Sebedražie                          

6. kolo – 13.9. o 16. h
Lehota p/Vt. – Sebedražie                           
Rudn. Lehota – Opatovce n/N.                       
Nitr. Rudno – Nitr. Pravno                   
Prievidza B – Veľký Klíž                          
Nitr. Sučany – Kamenec p/Vt.                       
Chynorany – Skačany                              
Dolné Naštice – Dežerice                             
Veľké Bielice – Dolné Vestenice                     

7. kolo – 20.9. o 15.30 h
Dolné Vestenice – Lehota p/Vt.                        
Dežerice – Veľké Bielice                       
Skačany – Dolné Naštice                       
Kamenec p/Vt. – Chynorany                            
Veľký Klíž – Nitrianske Sučany                   
Nitr. Pravno – Prievidza B                       
Opatovce n/N. – Nitr. Rudno                    
Sebedražie – Rudn. Lehota                   

8. kolo – 27.9. o 15.30 h
Lehota p/Vt. – Rudn. Lehota                   
Nitrianske Rudno – Sebedražie                           
Prievidza B – Opatovce n/N.                       
Nitr. Sučany – Nitr. Pravno                   
Chynorany – Veľký Klíž                          
Dolné Naštice – Kamenec p/Vt.
Veľké Bielice – Skačany                              
Dolné Vestenice – Dežerice                             

9. kolo – 4.10. o 14.30 h 
Dežerice – Lehota p/Vt.                        
Skačany – Dolné Vestenice                     
Kamenec p/Vt. – Veľké Bielice                       
Veľký Klíž – Dolné Naštice                       
Nitrianske Pravno – Chynorany
Opatovce n/N. – Nitr. Sučany                   
Sebedražie – Prievidza B                       
Rudn. Lehota – Nitr. Rudno                    

10. kolo – 11.10. o 14.30 h
Lehota p/Vt. – Nitrianske Rudno
Prievidza B – Rudn. Lehota                   
Nitrianske Sučany – Sebedražie
Chynorany – Opatovce n/N.                       
Dolné Naštice – Nitr. Pravno                   
Veľké Bielice – Veľký Klíž                          
Dol. Vestenice – Kamenec p/Vt.
Dežerice – Skačany                            

11. kolo – 18.10. o 14. h
Skačany – Lehota p/Vt.                        
Kamenec p/Vt. – Dežerice                             
Veľký Klíž – Dolné Vestenice                     
Nitr. Pravno – Veľké Bielice                       
Opatovce n/N. – Dolné Naštice 
Sebedražie – Chynorany                            
Rudn. Lehota – Nitr. Sučany                   
Nitr. Rudno – Prievidza B                       

12. kolo – 25.10. o 14. h
Lehota p/Vt. – Prievidza B                       
Nitr. Sučany – Nitr. Rudno                    
Chynorany – Rudn. Lehota                   
Dolné Naštice – Sebedražie                           
Veľké Bielice – Opatovce n/N.                       
Dol. Vestenice – Nitr. Pravno                   
Dežerice – Veľký Klíž                          
Skačany – Kamenec p/Vt.                       

13. kolo – 1.11. o 13.30 h
Kamenec p/Vt. – Lehota p/Vt.                        
Veľký Klíž – Skačany                              
Nitrianske Pravno – Dežerice                             
Opatovce n/N. – D. Vestenice                     
Sebedražie – Veľké Bielice                       
Rudn. Lehota – Dolné Naštice                       
Nitr. Rudno – Chynorany                            
Prievidza B – Nitr. Sučany                   

14. kolo – 8.11. o 13.30 h
Lehota p/Vt. – Nitr. Sučany                   
Chynorany – Prievidza B                       
Dolné Naštice – Nitr. Rudno                    
Veľké Bielice – Rudn. Lehota                   
Dolné Vestenice – Sebedražie                           
Dežerice – Opatovce n/N.                       
Skačany – Nitrianske Pravno                   
Kamenec p/Vt. – Veľký Klíž                          

15. kolo – 15.11. o 13.30 h
Veľký Klíž – Lehota p/Vt.                        
Nitr. Pravno – Kamenec p/Vt.                       
Opatovce n/N. – Skačany                              
Sebedražie – Dežerice                             
Rudn. Lehota – Dol. Vestenice                     
Nitr. Rudno – Veľké Bielice                       
Prievidza B – Dolné Naštice                       
Nitr. Sučany – Chynorany                            

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY TERMÍNOV MFS: Dolné Vestenice – sobota ÚHČ, Nitrianske Pravno – sobo-
ta ÚHČ, Veľké Bielice – nedeľa o 11. h, Prievidza-Handlová B – v Handlovej, Nitrianske Sučany 
– 2. a 8. kolo v sobotu ÚHČ.

VI. LIGA – MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA – DOSPELÍ
JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016

1. kolo – 9.8. o 17. h
Myjava B – Chocholná-Velčice                    
Ladce – Horovce                              
Cígeľ – Malá Čausa                          
Zem. Kostoľany – Streženice                           
Uhrovec – Podolie                              
Stará Turá – Malá Hradná                      
Bošany – Brvnište                            
Veľké Uherce – Trenč. Turná                   

2. kolo – 16.8. o 17. h 
Chocholná-Velčice – Tr. Turná                   
Brvnište – Veľké Uherce                     
Malá Hradná – Bošany                           
Podolie – Stará Turá                          
Streženice – Uhrovec                       
Malá Čausa – Zem. Kostoľany                 
Horovce – Cígeľ                                
Myjava B – Ladce                                

3. kolo – 23.8. o 17. h
Ladce – Chocholná-Velčice                   
Cígeľ – Myjava B                            
Zem. Kostoľany – Horovce                              
Uhrovec – Malá Čausa                          
Stará Turá – Streženice                           
Bošany – Podolie                              
Veľké Uherce – Malá Hradná                      
Trenč. Turná – Brvnište                             

4. kolo – 30.8. o 17. h
Chocholná-Velčice – Brvnište                             
Malá Hradná – Trenč. Turná                   
Podolie – Veľké Uherce                     
Streženice – Bošany                           
Malá Čausa – Stará Turá                          
Horovce – Uhrovec                       
Myjava B – Zem. Kostoľany                 
Ladce – Cígeľ                                

5. kolo – 6.9. o 16. h
Cígeľ – Chocholná-Velčice                    
Zem. Kostoľany – Ladce                                
Uhrovec – Myjava B                            
Stará Turá – Horovce                              
Bošany – Malá Čausa                          
Veľké Uherce – Streženice                           
Trenčianska Turná – Podolie                              
Brvnište – Malá Hradná                      

6. kolo – 13.9. o 16. h
Chocholná-V. – Malá Hradná                      
Podolie – Brvnište                             
Streženice – Trenč. Turná                   
Malá Čausa – Veľké Uherce                     
Horovce – Bošany                           
Myjava B – Stará Turá                          
Ladce – Uhrovec                       
Cígeľ – Zem. Kostoľany                 

7. kolo – 20.9.o 15.30 h
Z. Kostoľany – Chocholná-V.                
Uhrovec – Cígeľ                                
Stará Turá – Ladce                                
Bošany – Myjava B                            
Veľké Uherce – Horovce                              
Trenč. Turná – Malá Čausa                          
Brvnište – Streženice                           
Malá Hradná – Podolie                              

8. kolo – 27.9. o 15.30 h
Chocholná-Velčice – Podolie                              
Streženice – Malá Hradná                      
Malá Čausa – Brvnište                             
Horovce – Trenč. Turná                   
Myjava B – Veľké Uherce                     
Ladce – Bošany                           
Cígeľ – Stará Turá                          
Zem. Kostoľany – Uhrovec                       

9. kolo – 4.10. o 14.30 h
Uhrovec – Chocholná-Velčice                    
Stará Turá – Zem. Kostoľany                 
Bošany – Cígeľ                                
Veľké Uherce – Ladce                                
Trenč. Turná – Myjava B                            
Brvnište – Horovce                              
Malá Hradná – Malá Čausa                          
Podolie – Streženice                           

10. kolo – 11.10. o 14.30 h
Chocholná-Velčice – Streženice
Malá Čausa – Podolie                              
Horovce – Malá Hradná                      
Myjava B – Brvnište                             
Ladce – Trenčianska Turná                   
Cígeľ – Veľké Uherce                     
Zem. Kostoľany – Bošany                           
Uhrovec – Stará Turá                          

11. kolo – 18.10. o 14. h
Stará Turá – Chocholná-V.                     
Bošany – Uhrovec                       
Veľké Uherce – Z. Kostoľany                 
Trenčianska Turná – Cígeľ                                
Brvnište – Ladce                                
Malá Hradná – Myjava B                            
Podolie – Horovce                              
Streženice – Malá Čausa                          

12. kolo – 25.10. o 14. h
Chocholná-Velčice – M. Čausa                          
Horovce – Streženice                           
Myjava B – Podolie                              
Ladce – Malá Hradná                      
Cígeľ – Brvnište                             
Zem. Kostoľany – Tr.. Turná                   
Uhrovec – Veľké Uherce                     
Stará Turá – Bošany                           

13. kolo – 1.11. o 13.30 h
Bošany – Chocholná-Velčice                    
Veľké Uherce – Stará Turá                          
Trenčianska Turná – Uhrovec                       
Brvnište – Zem. Kostoľany                 
Malá Hradná – Cígeľ                                
Podolie – Ladce                                
Streženice – Myjava B                            
Malá Čausa – Horovce                              

14. kolo – 8.11. o 13.30 h
Chocholná-Velčice – Horovce                             
Myjava B – Malá Čausa                          
Ladce – Streženice                           
Cígeľ – Podolie                              
Z. Kostoľany – Malá Hradná                      
Uhrovec – Brvnište                             
Stará Turá – Trenč. Turná                   
Bošany – Veľké Uherce                     

15. kolo – 15.11. o 13.30 h
Veľké Uherce – Chocholná-V.
Trenčianska Turná – Bošany                           
Brvnište – Stará Turá                          
Malá Hradná – Uhrovec                       
Podolie – Zem. Kostoľany                 
Streženice – Cígeľ                                
Malá Čausa – Ladce                                
Horovce – Myjava B                            

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY TERMÍNOV MFS: OFK Bošany – sobota ÚHČ, MFK Stará Turá – sobota ÚHČ. 

V. FUTBALOVÁ LIGA SEVER – DOSPELÍ
JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016

1. kolo – 9.8. o 17. h
Žabokreky n/N. – Krásna Ves                          
Kolačno – Zlatníky                             
Pečeňany – Miezgovce                            
Podlužany – Dvorec                               
Pravotice – Nadlice                              
Brezolupy – Biskupice                            
Ostratice – Rybany                               

2. kolo – 16.8. o 17. h
Krásna Ves – Rybany                               
Biskupice – Ostratice                            
Nadlice – Brezolupy                            
Dvorec – Pravotice                            
Miezgovce – Podlužany                            
Zlatníky – Pečeňany                             
Žabokreky n/N. – Kolačno                              

3. kolo – 23.8. o 17. h
Kolačno – Krásna Ves                          
Pečeňany – Žabokreky n/N.                      
Podlužany – Zlatníky                             
Pravotice – Miezgovce                            
Brezolupy – Dvorec                                
Ostratice – Nadlice                              
Rybany – Biskupice                            

4. kolo – 30.8. o 17. h
Krásna Ves – Biskupice                            
Nadlice – Rybany                               
Dvorec – Ostratice                            
Miezgovce – Brezolupy                            
Zlatníky – Pravotice                            
Žabokreky n/N. – Podlužany                            
Kolačno – Pečeňany                             

5. kolo – 6.9. o 16. h
Pečeňany – Krásna Ves                          
Podlužany – Kolačno                              
Pravotice – Žabokreky n/N.                      
Brezolupy – Zlatníky                             
Ostratice – Miezgovce                            
Rybany – Dvorec                               
Biskupice – Nadlice                             

6. kolo – 13.9. o 16. h
Krásna Ves – Nadlice                              
Dvorec – Biskupice                            
Miezgovce – Rybany                               
Zlatníky – Ostratice                            
Žabokreky n/N. – Brezolupy                            
Kolačno – Pravotice                           
Pečeňany – Podlužany                            

7. kolo – 20.9. o 15.30 h
Podlužany – Krásna Ves                          
Pravotice – Pečeňany                             
Brezolupy – Kolačno                              
Ostratice – Žabokreky n/N.                      
Rybany – Zlatníky                             
Biskupice – Miezgovce                            
Nadlice – Dvorec                               

8. kolo – 27.9. o 15.30 h
Krásna Ves – Dvorec                               
Miezgovce – Nadlice                              
Zlatníky – Biskupice                            
Žabokreky n/N. – Rybany                               
Kolačno – Ostratice                            
Pečeňany – Brezolupy                            
Podlužany – Pravotice                            

9. kolo – 4.10. o 14.30 h
Pravotice – Krásna Ves                          
Brezolupy – Podlužany                            
Ostratice – Pečeňany                             
Rybany – Kolačno                              
Biskupice – Žabokreky n/N.                      
Nadlice – Zlatníky                             
Dvorec – Miezgovce                            

10. kolo – 11.10. o 14.30 h
Krásna Ves – Miezgovce                            
Zlatníky – Dvorec                               
Žabokreky n/N. – Nadlice                              
Kolačno – Biskupice                            
Pečeňany – Rybany                               
Podlužany – Ostratice                            
Pravotice – Brezolupy                          

11. kolo – 18.10. o 14. h
Brezolupy – Krásna Ves                          
Ostratice – Pravotice                            
Rybany – Podlužany                            
Biskupice – Pečeňany                             
Nadlice – Kolačno                              
Dvorec – Žabokreky n/N.                      
Miezgovce – Zlatníky                             

12. kolo – 25.10. o 14. h
Krásna Ves – Zlatníky                             
Žabokreky n/N. – Miezgovce                            
Kolačno – Dvorec                               
Pečeňany – Nadlice                              
Podlužany – Biskupice                            
Pravotice – Rybany                               
Brezolupy – Ostratice                            

13. kolo – 1.11. o 13.30 h
Ostratice – Krásna Ves                          
Rybany – Brezolupy                            
Biskupice – Pravotice                            
Nadlice – Podlužany                            
Dvorec – Pečeňany                             
Miezgovce – Kolačno                              
Zlatníky – Žabokreky n/N.                      

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY TER-
MÍNOV MFS: Pravotice – 
sobota ÚHČ, Brezolupy – 
sobota ÚHČ, Rybany – so-
bota ÚHČ, Biskupice – ne-
deľa o 11. h. 

VII. FUTBALOVÁ LIGA – I. TRIEDA MOPE-BN – DOSPELÍ 
JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016

Rozohrali sa súboje  

1. kola Slovnaft cupu
Uplynulý víkend sa rozohrali stretnutia 47. ročníka Slovnaft cupu. Do bojov o prestížnu po-
hárovú trofej bude v novej sezóne súperiť 170 futbalových tímov. Zo Západoslovenského 
futbalového zväzu sa do Slovnaft cupu prihlásilo 42 mužstiev. Zo šestice krajských ligistov 
z okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske – Spartak Bánovce n/B., Tatran Uhrovec, TJ 
Malá Hradná, Slovan Šimonovany, OFK Bošany, Nový Život Veľké Uherce a FK Tempo Parti-
zánske – využil možnosť štartu v novom ročníku pohára len posledne menovaný zástupca. 
Avšak, štvrtoligový FK Tempo skončil svoju pohárovú púť hneď v prvom kole. Na svojom 
trávniku na Mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla podľahol susednému treťoligistovi 
z MFK Topoľčany, ktorý je farmou fortunaligistu FK Senica, vysoko 1:4. Pre oba tímy bol po-
hárový duel zároveň generálkou pred začiatkom nového súťažného ročníka 2015/2016, aj 
keď Partizánčanov ešte čaká budúci víkend prípravné stretnutie v Tovarníkoch. V domácom 
tíme absentovali kapitán Tomáš Obert, ktorý si odpykáva trest z predošlého ročníka a taktiež 
rýchlonohý útočník Maroš Kučerka. Ten si pre zmenu chce oddýchnuť od futbalu. Potešujú-
ce je, že návrat ohlásil rýchly obranca Tomáš Jambor, ktorý sa po pauze vrátil k futbalu. Posil-
nil sa aj realizačný tím Tempa, keď na poste asistenta bude pracovať úspešný tréner z Kláto-
vej Novej Vsi Miroslav Maťaše, ktorý v minulosti za Partizánske aj hrával.

PARTIZÁNSKE – TOPOĽČANY 1:4 (0:2)
V pohárovom stretnutí, hrajúcom sa v úmornej horúčave, išli hostia do vedenia už v 8. min, 
keď z vnútra šestnástky presne namieril Baláž. O tri minúty mohlo byť vyrovnané, keď sa v 
tvrdom súboji s Uhlárom presadil Křapka, lopta však tesne minula ľavú žrď opustenej bránky 
hostí. Následne na druhej strane Zdychavský nohou vyrazil Jakubíkovu strelu z uhla a v 18. 
min rovnako vyriešil šancu Švajlena. O minútu po Balážovom rohu skončila lopta na vzdia-
lenejšej pravej žrdi bránky Tempa, no v 19. min sa hostia tešili po druhý raz, keď Švajlenov 
presný center poslal hlavou do siete Grman. Topoľčanci boli naďalej pri chuti a v 24. min Zdy-
chavský vyrazil Balážovu razantnú strelu z hranice šestnástky. V 38. min po Vavrovom centri 
lopta z hlavy Pinďuru skončila tesne za brvnom. V 44. min najskôr Uhrovský po rohu zo sied-
mich metrov pálil z prvej nad a vzápätí na druhej strane Slivka osamotený hlavou zakončoval 
rovnako nepresne. Topoľčancom vyšiel aj nástup do druhého polčasu a Jakubík z pätnástich 
metrov s prispením teču so šťastím prekonal Zdychavského. Domáci odpovedali bleskovo, 
keď o minútu po Dobiášovej milimetrovej prihrávke znížil zo siedmich metrov Křapka. V 61. 
min Zdychavský vytlačil na roh Grmanovo zakončenie z uhla, o tri minúty bravúrne zneškod-
nil Grmanovu tutovku a následne vytlačil od ľavej žrde aj Kutišovu strelu zo štrnástich metrov. 
V 70. min Uhlár neudržal loptu, v súboji so Sedláčkom si pomohol rukami, a domácim sa na-
skytla šanca zdramatizovať stretnutie z nariadeného pokutového kopu. Topoľčiansky brankár 
však napravil svoju chybu, keď Křapkov pokus z bieleho bodu pri pravú žrď vystihol. Vzápätí 
sa potvrdilo otrepané nedáš-dostaneš a z rýchlej akcie Baláž rutinérsky zvýšil na 1:4. V 81. min 
ešte Baláž z priameho kopu z devätnástich metrov roztriasol brvno a v 86. min si Zdychavský 
poradil s gólovými strelami Švajlena a Jakubíka.

 GÓLY: 48. Křapka – 10. a 72. Baláž, 19. Grman, 47. Jakubík.  ŽK: 36. Křapka – 42. Buček, 70. 
Uhlár.  ROZHODOVALI: Gašparovič – Blaháč a Jakubis – 150 divákov.  TEMPO: M. Zdychavský 
– A. Dobiaš, J. Kompas, T. Jambor, T. Bohuš (76. B. Nový), S. Sedláček (77. J. Zentko), E. Blaho ml., 
Adrián Vavro, S. Slivka (46. Daniel Buričan), M. Pinďura, P. Křapka, tréner: Š. Slivka.  MFK: Uhlár 
(78. Kochan) – Uhrovský, Rusňák, P. Rybanský, P. Baláž, M. Chrenko, Buček, Švajlen, M. Grman, P. 
Jakubík (65. Kaman), Martin Kutiš, tréner: M. Caránek. 
 Zostávajúce výsledky družstiev ZsFZ v 1. kole 
Slovnaft cupu: Zvončín – Trenčianske Stankov-
ce 1:1 (0:0) – 3:5 na pok. kopy, 82. T. Chabre-
ček – 75. P. Sedláček. Želiezovce – KFC Komár-
no 1:4 (0:2), 57. M. Nothart – 26. T. Tóth, 28. P. 
Zvoncsár, 70. M. Mészáros, 74. J. Gonzáles. Mal-
ženice – Vrbové 3:0 (1:0), 18. L. Buchanec, 74. 
M. Karhan, 89. D. Vajči. FK Activ Komárno – FK 
Kolárovo 0:6 (0:1), 43., 46., 66. a 83. Z. Magyar, 
56. Z. Cingel, 90. B. Bátora. Tvrdošovce – Šura-
ny 1:6 (1:6), 35. T. Benkó – 7. a 32. B. Janák, 12. 
J. Tvrdoň, 26. M. Gábriš, 30. a 42. D. Kacír. Cígeľ – 
Prievidza & Handlová 1:2 (1:1), 16. F. Oboňa – 
21. D. Bublák, 58. L. Zelenický. Domaniža – Led-
nické Rovne 0:0 – 4:3 na pok. kopy. Jaslovské 
Bohunice – Boleráz 1:0 (0:0), 88. A. Pavlík. Mo-
čenok – Imeľ 2:2 (1:1) – 4:3 na pok. kopy, 40. 

a 73. A. Viglacký – 42. a 52. T. Oršolík (oba z 11 
m), ČK: 57. A. Danada – T. Oršolík. Nová Dubni-
ca – Beluša 2:0 (2:0), 15. P. Staňo, 43. J. Švikruha. 
ŠK Nevidzany – FK Slovan Levice 3:2 (1:1), 2., 
53. a 81. T. Bednár – 6. a 47. A. Konvický. Štúro-
vo – Nové Zámky 0:3 (0:0), 57. A. Bombicz (11 
m), 63. I. Lovska, 74. R. Ešek. Prečín – Púchov 3:1 
(1:1), 18. T. Gono, 63. a 90. J. Halás – 20. M. Fabuš. 
Častkovce – Trenčianske Teplice 3:0 (2:0), 11. 
P. Hybben, 38. M. Škrabák, 53. M. Vrábel (11 m), 
ČK: 88. Ľ. Gajdošík (Č). V 88. min hráč hostí Juraj 
Pilát nepremenil pokutový kop. Veľké Zálužie – 
Galanta – odložené na 29.7.. Bešeňov – Kalná 
nad Hronom – odložené na 2.8.. Súboje 1. kola 
sa hrajú na jeden zápas, na víťazov čakajú nasa-
dení súperi v druhom kole, ktoré je na pláne v 
stredu 12. augusta. mp

 SKAČANY: 13. ročník turnaja mužov – Me-
moriálu Ivana Ďuriša a O putovný pohár sta-
rostu obce Skačany. Konečné poradie: 1. TJ 
Skačany, 2. FK Veľké Bielice, 3. Tatran Hradište 
a 4. Slovan Veľké Kršteňany. Najlepší strelec 
turnaja: Marek Horniak (Skačany) – 6 gólov. 
Pred 600 divákmi rozhodovali Patrik Cvešper, 
Miroslav Bebjak a Stanislav Hanek.
 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Skačany – Veľ-
ké Kršteňany 6:2 (1:0), Marek Horniak 3, L. 
Gahér, L. Beňačka, J. Žovinec – J. Chymo, T. 
Bryndza. Hradište – Veľké Bielice 0:2 (0:1), 
Martin Vaňo, A. Beňuška. O 3. MIESTO: Veľ-
ké Kršteňany – Hradište 2:4 (0:3), Š. Jaku-
bík 2 – M. Paver 2, D. Šuhajda, A. Sapár. FINÁ-
LE: Skačany – Veľké Bielice 4:1 (2:0), Marek 
Horniak 3, Matúš Ďuriš – M. Olach.  mk

 KLÁTOVA NOVÁ VES: 11. ročník turnaja 
mužov O pohár starostky obce Klátova Nová 
Ves. Konečné poradie: 1. OFK Práznovce, 2. 
OFK Bošany, 3. OFK Klátova Nová Ves a 4. 
OFK Klátova Nová Ves. Najlepší brankár tur-
naja: Juraj Bačík (Bošany), najlepší hráč: Da-
niel Benca (Klátova Nová Ves) a najlepší stre-
lec: Martin Španko (Klátova Nová Ves) – 2 
góly. Pred 500 divákmi rozhodovali Vladimír 
Varga, Martin Záhumenský a Juraj Feranec.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Klátova Nová Ves 
– Práznovce 0:1. Žabokreky n/N. – Bošany 
1:1 – 6:7 na 11 m kopy. O 3. MIESTO: Kláto-
va Nová Ves – Žabokreky n/N. 6:0. FINÁLE: 
Bošany – Práznovce 0:4.  mm

 VEĽKÝ KLÍŽ: 24. ročník turnaja mužov O 
pohár starostu obce Veľký Klíž. Konečné po-
radie: 1. OŠK Veľký Klíž, 2. Družstevník Ko-
lačno, 3. TJ Rajčany a 4. Slovan Malé Bielice. 
Najlepší brankár turnaja: Miroslav Adamus 
(Kolačno), najtechnickejší hráč: Patrik Bielich 
(Veľký Klíž), najlepší strelec: Ján Dovalovský 
(Rajčany) – 5 gólov a najstarší hráč turnaja: 
45-ročný Jozef Mekýš (Malé Bielice). Pred 620 
divákmi rozhodovali Peter Duhina, Miroslav 
Bebjak a Martin Kluka.
 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Veľký Klíž – Malé 
Bielice 5:1 (5:0), 13. a 31. Š. Kučera, 14. Mar-
tin Šesták, 22. P. Minár, 27. J. Chrenko – 64. 
Patrik Kollár. Rajčany – Kolačno 1:3 (1:1), 12. 
J. Dovalovský – 8. B. Kráľ, 41. M. Závodný, 53. 
P. Duchovič. O 3. MIESTO: Malé Bielice – Raj-
čany 0:7 (0:4), 3., 32., 61. a 66. J. Dovalovský, 
10. J. Hostačný, 14. D. Sekereš, 42. T. Poluch.. 
FINÁLE: Veľký Klíž – Kolačno 4:2 (3:1), 4. P. 
Bielich, 8. Ś. Kučera, 25. J. Chrenko, 35. Martin 
Šesták – 34. M. Závodný, 41. B. Duchovič.   fb

Z FUTBALOVÝCH TURNAJOV

 MUŽI: TEMPO PARTIZÁNSKE – KALNÁ NAD HRONOM 2:0 (2:0), T. Obert 2. SPARTAK BÁ-
NOVCE N/B. – ČFK NITRA 6:1. VRÁBLE – SLOVAN ŠIMONOVANY 2:2 (0:0), góly Slovana: 
Marián Petráš, Patrik Chrenko. Domáci vyrovnali v 86. minúte. NŽ VEĽKÉ UHERCE – KALNÁ 
NAD HRONOM 0:1 (0:0). FK VEĽKÉ BIELICE – TJ MALÁ HRADNÁ 4:2 (4:0), A. Suchý 2, Martin 
Vaňo (11 m), Jozef Jakubík – ?. DOLNÉ VESTENICE – TJ SKAČANY 1:4 (1:2), vlastný – T. Fuka 
2, J. Galus, Marek Horniak. 
 STARŠÍ DORAST: TEMPO PARTIZÁNSKE – NOVÁ BAŇA 3:0 (1:0), M. Mano 2, R. Kúdela.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
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Roman Mrocek najúspešnejším jedenástkovým exekútorom 
V areáli FK Sokol Biskupice sa uskutoč-
nil jubilejný 15. ročník súťaže v kopaní 
zo značky pokutového kopu – Bisku-
pická jedenástka. Na atraktívnej jede-
nástkovej súťaži, ktorej priebeh sledo-
valo viac ako 250 divákov a nad regu-
lárnosťou dozeral opäť Róbert Kasala z 
Biskupíc, organizátori zaznamenali 497 
kopajúcich.
Víťazom najmladšej kategórie žiactva 
do 12 rokov v kopaní zo značky biele-
ho bodu sa spomedzi stotridsaťtri ko-
pajúcich stal Marián Kováčik z Hor-
ných Ozoroviec. Premenil desať jede-
nástok a za prvenstvo získal tablet. Na 

druhom mieste skončil Lukáš Rumler 
zo Zlatník a na tretej priečke sa umiest-
nil Luca Meili z Biskupíc. Spomedzi 
sedemdesiatdeväť kopajúcich v spo-
ločnej kategórii žiactva do 15 rokov a 
žien bol najúspešnejším exekútorom 
jedenástiek Ľubomír Kmeťo z Báno-
viec nad Bebravou, ktorý sa stal tak-
tiež majiteľom tabletu, keď zazname-
nal dvanásť úspešných pokusov. Na 
druhom mieste skončil Marián Ma-
rušinec z Trenčianskeho Jastrabia a 
bronzovú priečku obsadil Miloš Flóro 
z Otrhánok. V hlavnej kategórii mužov 
súperilo počas piatich kôl 285 štartujú-

cich, z ktorých sa ich do finále prekopa-
lo tridsaťpäť. Z finalistov sa najlepšou 
kopacou technikou zo značky biele-
ho bodu prezentoval Roman Mrocek 
z Bánoviec nad Bebravou. Na celkový 
triumf potreboval premeniť dvadsať-
štyri jedenástok v rade. A oplatilo sa, za 
prvenstvo si prilepšil o finančnú čiast-
ku vo výške 400 eur. Na druhej prieč-
ke sa umiestnil Michal Dovalovský z 
Rajčan, kým tretie miesto obsadil Jozef 
Pagáč z Dolných Vesteníc. Ceny naj-
lepším odovzdávali primátor Bánoviec 
nad Bebravou Marián Chovanec, posla-
nec MsZ v Bánovciach nad Bebravou 

za mestskú časť Biskupice Milan Igaz a 
predseda usporiadateľského klubu So-
kol Biskupice Marián Igaz. 
Jedenástkovým exekútorom čelilo šesť 
brankárov. Medzi žrďami boli v plnej 
permanencii tak ako vlani Lukáš Kolá-
rik (Bánovce n/B.), Lukáš Urban (Bisku-
pice), Patrik Urban (Biskupice), Miro-
slav Mišina (Dolné Naštice) a brankár-
ske rukavice si navliekli aj Peter Žáčik 
(Bánovce n/B.) a Viliam Flóro (Uhrovec). 
Najúspešnejším spomedzi chytajúceho 
brankárskeho sexteta bol Lukáš Urban, 
ktorý zneškodnil úctyhodných tridsať-
sedem jedenástiek.  (mp, mj)

Mladší dorastenci Spartaka s poľským bronzom

Dvestojeden tímov z dvanástich kra-
jín starého kontinentu sa predstavilo na 
dvanástich ihriskách v kategóriách U9 
až U19 na futbalovom turnaji Wroclaw 
trophy v Poľsku. Premiéru na prestížnom 
medzinárodnom turnaji si odkrútili tre-
ťoligoví mladší dorastenci Spartaka Bá-

novce nad Bebravou. Zverenci trénera 
Tibora Zitu štartovali v kategórii U17, v 
ktorej dvanásť celkov bolo rozdelených 
do troch základných skupín. Bánovčania 
prešli základnou A-skupinou excelentne, 
keď v konfrontácii s českým, belgickým a 
poľským futbalom nezaváhali a bez stra-

ty bodu sa stali jej víťazmi. V štvrťfiná-
lovej skupine najskôr zdolali 3:0 poľský 
Atom Goswinovice, no jediný inkasova-
ný gól v stretnutí s rumunským tímom 
LPS Mircea Eliade, znamenajúci zároveň 
jedinú prehru na turnaji, odsúdil Spartak 
do stretnutia o konečnú tretiu priečku. V 

ňom si opäť skrížili cestu s belgickým tí-
mom F.C. Harchies, ktorý v základnej sku-
pine zdolali 1:0. Stretnutie sa však nedo-
hralo, keďže v 12. min za bezgólového 
stavu bolo predčasne ukončené pre ne-
prístojnosti Belgičanov s prizerajúcimi sa 
Čechmi. Bánovčania tak po kontumač-
nom víťazstve skončili tretí, keď turnaj 
zakončili s impozantným gólovým skóre 
15:1. Navyše, Adam Zita získal netradič-
nú cenu pre najproduktívnejšieho hráča 
kategórie U17, keď dva gól vsietil a na tri 
svojim spoluhráčom prihral.

 Výsledky a strelci gólov Spartaka Bá-
novce nad Bebravou – základná skupina: 
Spartak Bánovce n/B. – FC Boskovice /
Česko/ 6:0, Mášik 2, Kmeťo 2, Zita, Pieš-
ťanský. F.C. Harchies /Belgicko/ – Spar-
tak Bánovce n/B. 0:1, Žaťko. Spartak Bá-
novce n/B. – Akademia Parasol Wroclaw 
/Poľsko/ 2:0, Turoň, Kmeťo. Štvrťfinálová 
skupina: Spartak Bánovce n/B. – Atom 
Goswinovice /Poľsko/ 3:0 (0:0), Mášik, 
Turoň, Zita. LPS Mircea Eliade Bukurešť 
/Rumunsko/ – Spartak Bánovce n/B. 1:0 
(0:0). O 3. miesto: Spartak Bánovce n/B. 
– F.C. Harchies 3:0 kont. (mp, jď)

Záujemcovia o Šípkarskú ligu
Štvrtý ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok v hre 301 double out má stanovený ter-
mín začiatku na 6. september 2015. Záujemcovia o štart v lige sa môžu prihlásiť naj-
neskôr do konca augusta, buď priamo v Charlie pube, alebo u hlavného organizátora 
ligy Michala Trču na mob. čísle 0904 987 053.

Lukáš Guba víťazom 
Cyrilovho pohára

V Charlie pube na sídlisku Šípok v Partizán-
skom súbojmi turnaja o Cyrilov pohár vyvr-
cholil 3. ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok 
v hre 301 double out. Po napínavých dueloch 
prinieslo finále súboj bratov Gubovcov, v kto-
rom mal pevnejšie nervy a presnejšiu ruku 
mladší Lukáš. Bronzový medailista 3. ročníka 
Šípkarskej ligy zdolal staršieho brata Milana 
v pomere 10:5. Práve Milan Guba sa v semifi-
nále postaral o vyradenie obhajcu prvenstva 
a trojnásobného víťaza Šípkarskej ligy Ivana 
Drndzíka.

 Výsledky štvrťfinále: Ivan Drndzík – Michal Trčo 7:4, Milan Guba – Július Števica 
7:3, Lukáš Guba – Zdeno Snoha 7:0, Jozef Zigo – Martin Boszorád 7:0 kont. Semi-
finále: Milan Guba – Ivan Drndzík 7:6, Lukáš Guba – Jozef Zigo 7:2. Finále: Lukáš 
Guba – Milan Guba 10:5.                        (mp, mit)

Olej víťazne v Ústí
Na dvoch guliarskych mítingoch na západe Česka štartoval aj najlepší slovenský prete-
kár v tejto disciplíne Matúš Olej z Brodzian. Na 11. ročníku Veľkej ceny Ústí nad Labem 
guliar VŠC Dukla Banská Bystrica zvíťazil v B-súťaži výkonom 17,54 m, keď „áčkovú” sú-
ťaž vyhral Christian Cantwell (20,85 m) z USA  pred krajanom Joeom Kovacsom (20,49) a 
Čechom Tomášom Staněkom (20,09). V Děčíne na 10. ročníku Memoriálu Vlastimila Ko-
čího skončil Olej na 10. mieste výkonom 17,74 m. Prvenstvo si vybojoval Bielorus Lyžin 
(20,14 m) pred Staněkom (19,99) a Poliakom Kownatkem (19,86). (mp, zdroj: saz)

Oravaman: Néč-Lapinová víťazkou, Lipárová druhá
Oravaman má za sebou malé jubile-
um. Čoraz populárnejšie preteky s me-
dzinárodnou účasťou v triatlone v okolí 
Zuberca oslávili päťročnicu. Absolútny-
mi víťazmi v hlavných pretekoch (2 km 
– 90 km – 21 km) sa stali Španiel Marcel 
Zamora, ktorý v čase 5:11:34,8 h obhá-
jil minuloročné prvenstvo a medzi žena-
mi triumfovala v čase 6:28:36,4 h sloven-
ská triatlonová reprezentantka Kristína 
Néč-Lapinová z SK TRIAN UMB Banská 
Bystrica. Pritom triatlonistka z Bánoviec 
nad Bebravou vyplávala z vody v piatom 
najrýchlejšom čase 37:40,3 minúty, keď 
na vedúcu Barboru Listopadovú z  kon-
kurenčného VŠC Dukla Banská Bystrica 
strácala takmer desať minút. Deväťde-
siat kilometrov dlhú jazdu na bicykli s 
prevýšením 2300 m však zvládla v naj-
rýchlejšom čase 3:26:13,7 h a zaradi-
la sa hneď za vedúcu pretekárku Zuza-
nu Dudášovú z PISO SPORT. V závereč-
nom behu opäť dominovala, keď 21 km 
dlhú trať s prevýšením 1000 m pokori-
la v najrýchlejšom čase 2:20:34,9 min a 
pred druhou Dudášovou si dobehla po 
celkové prvenstvo s náskokom 3:22,9 
minúty. Tretie miesto obsadila v čase 
7:14:34,8 h Barbora Listopadová. V hlav-
nej kategórii žien do 39 rokov štartova-

la aj Mária Stanovičová z Partizánske-
ho. Reprezentantka klubu CYKLO SPIŠ 
uzatvárala najlepšiu desiatku preteká-
rov s časom 8:14:46,1 hodiny. Na pla-
veckom úseku dosiahla jedenásty čas 

51:50,8 h, v cyklistike figurovala na de-
siatom mieste (4:13:44,9 h) a rovnako aj 
v behu (3:00:48,0 h). Tohtoročnou novin-
kou podujatia bol takzvaný Oravaman 
hobby. Na skrátenej verzii pretekov ča-

kal účastníkov 1 km plávania, 37 km cyk-
listiky a 14 km behu. V kategórii žien do 
39 rokov súťažila aj Partizánčanka Svet-
lana Lipárová. Členka klubu SK TRIAN 
UMB Banská Bystrica vyplávala z vody 
prvá v čase 16:22,2 min a aj po cyklisti-
ke, v ktorej bola s časom 1:41:46,9 min 
znovu najrýchlejšia, viedla štartové pole. 
Rozhodnutie priniesol záverečný be-
žecký úsek, na ktorom Lipárová zazna-
menala druhý najrýchlejší čas 1:23:37,4 
h. O takmer desať minút bola rýchlejšia 
Soňa Vinenčáková z AO Svit, ktorá sa k 
celkovému víťazstvu v čase 3:19:19,6 h 
prepracovala zo šiesteho miesta po pla-
veckom úseku. Druhá v konečnom pora-
dí skončila s časom 3:24:40,3 h Svetlana 
Lipárová a tretie miesto obsadila Marce-
la Vašková (3:36:54,8 h) z X3me Banská 
Bystrica. Premiéru na triatlonovej scéne 
absolvoval na troch úsekoch s rovnakou 
porciou kilometrov Peter Vraňák z Parti-
zánskeho, reprezentujúci klub HK Slávia. 
V tridsaťštyričlennej kategórii mužov od 
40 do 49 rokov skončil v čase 4:05:02,1 
hodiny sedemnásty, keď z priehrady 
vyplával v čase 4:24,1 min (25. miesto), 
cyklistiku zvládol za 1:52:36,3 h (13.) 
a beh absolvoval v jedenástom čase 
1:4336,0 hodiny. mp

Letisko Malé Bielice bolo od 28. júna do 12. júla dejiskom 35. ročníka medziklubovej súťaže v 
bezmotorovom lietaní – Memoriálu Alexandra Makarenka. Podujatie bolo zároveň aj v poradí 
7. Majstrovstvami Slovenska v plachtení juniorov. Perfektné počasie, kvalitné výkony, vysoká 
účasť, super partia, žiadna mimoriadna udalosť a dobrá organizácia. To sú atribúty, ktoré ra-
dia tento ročník tradičnej súťaže na najvyšší stupienok hodnotenia v rámci leteckých súťaží 
na Slovensku. Počas súťažného obdobia sa podarilo letieť jedenásť bodovaných disciplín, čo 
znamená 4-5 hodín jedenásť dní za sebou sedieť vo vetroni a lietať ďaleko od domovského le-
tiska. Veď už len konštatovanie, že tí najlepší sa počas troch dní za sebou v rámci plnenia leto-
vých disciplín dostali nad Chopok do výšky takmer 2700 metrov, hovorí za všetko. Usporiada-
teľský Aeroklub Partizánske reprezentovalo šesť pilotov. Spomedzi tridsaťsedem pretekárov z 
celého Slovenska si na svojom vetroni VSO-10 najlepšie počínal vlani bronzový Bohumil Va-
šek. Pri záverečnom vyhlasovaní výsledkov mu predseda domáceho aeroklubu a zároveň ria-

diteľ súťaže Jozef Ondruška odovzdal diplom a vecnú cenu za šieste miesto v kategórii Club. 
Z ostatných členov Aeroklubu Partizánske uzatváral najlepšiu desiatku Dušan Zubák (vetroň 
VSO-10), dvanásty skončil Jozef Žabka (Std. Cirrus), šestnásta priečka patrí Mariánovi Sza-
bóvi ml. (Std. Cirrus) a na 22. miesto obsadil Ján Zubák (VSO-10). Putovný pohár za celkové 
víťazstvo si odniesol Tibor Arpáš (LS-7 w) z Nitry, druhý skončil minuloročný víťaz Karol Bene-
dikovič (LS1f) z Trenčína a tretí bol Edmund Schuler (ASW 24 w) z Lučenca. Najlepším junio-
rom bol v celkovom poradí štvrtý Filip Pecháč (Pegase C101A) z Nitry. Kategóriu Kombi vyhral 
Nitran Radoslav Čagala (LS 6), domáci Vojtech Matula (Nimbus 2b) skončil šiesty. Po oficiál-
nom ukončení programu súťaže všetci účastníci prisľúbili účasť na nasledujúcom 36. ročníku 
tejto obľúbenej súťaže, ktorá si svojou históriou, tradíciou a priateľskou atmosférou opäť za-
bezpečila jedinečnosť na Slovensku. (bv, mp)

Víťaz turnaja Lukáš Guba s hlavným 
organizátorom Michalom Trčom

Družstvo mladších dorastencov Spartaka Bánovce nad Bebravou – na foto zľava: Ján Ďureje (vedúci družstva), Martin 
Mášik, Martin Bilčík, Matúš Filin, Dominik Bernát, Ľubomír Kmeťo, Branislav Pieštanský, Daniel Smolka, Jaroslav Hrabal, 
Adam Zita, Miloslav Bernát, Ján Žaťko, Ján Ďureje, Peter Hrebíček, Stanislav Turoň a Tibor Zita (tréner)

Najrýchlejším vrchárom Jozef Kundala
Bánovská bežecká liga, ktorú organizuje OZ 
Športovo herný a outdoorový klub v Bánov-
ciach nad Bebravou, sa prehupla do druhej 
polovice. Dvadsaťštyri mužov a šesť žien 
zavítalo na šieste podujatie do Uhrovské-
ho Podhradia, kde ich preverila 3,7 km dlhá 
trať s prevýšením 261 metrov. Náročný vý-
beh na zrúcaninu Uhrovského hradu s ná-
vratom späť zvládol v najrýchlejšom čase 
18:44,92 min Jozef Kundala z Veľkých Bie-
lic. S odstupom 2,67 sekundy za víťazom 
dobehol do cieľa  Adam Gerbel z Veľkých 
Chlievan. A aj keď obaja inkasovali dvojmi-
nútovú penalizáciu pre nedodržanie tra-
te, ich pozície to neohrozilo. Najrýchlejšou 
ženou v cieli bola tentoraz Dáša Švančaro-
vá z Bánoviec nad Bebravou, ktorá pri svo-
jom premiérovom štarte na podujatí pre-
ťala cieľovú čiaru v čase 26:33,02 minúty. 

PORADIE V 6. KOLE BBL
 MUŽI 15-30 rokov: 1. Adam Gerbel (Veľ-
ké Chlievany) 20:47,59 min, 2. T. Podpera 
(Trenčín) 22:42,67 min, 3. Andrij Dichťa-
ruk (Prusy team) 23:43,90, 4. Filip Pokrývka 

26:13,11, 5. Samuel Švančara (obaja Bánov-
ce n/B.) 26:24,10, 6. Oliver Puffler (Skačany) 
39:17,38.

 MUŽI 30-40 rokov: 1. Jozef Kundala (Veľ-
ké Bielice) 20:44,92 min, 2. M. Makiš (Tren-
čín) 22:52,74, 3. M. Letko (Trenč. Stankov-

ce) 24:37,68, 4. Michal Korec (Bánovce n/B.) 
25:20,37, 5. Miloš Vrábel 26:21,04, 6. Pavol 
Struhár (všetci Bánovce n/B.) 28:15,48, 7. 
Marián Šudy (Ostratice) 33:13,55.
 MUŽI 40-50 rokov: 1. Š. Červenka (Dubni-
ca n/V.) 23:52,76 min, 2. Miroslav Podlucký 
(VIA LS Bánovce n/B.) 24:40,13, 3. A. Hricko 
(Polar Alpin Trenčín) 27:56,20, 4. Rado Žať-
ko (Žitná-Radiša) 33:19,08, 5. Peter Ďuračka 
(Bánovce n/B.) 34:05,93.
 MUŽI 50-59 rokov: 1. E. Páleník (Tren-
čín) 23:03,82 min, 2. V. Koníček (Drietoma) 
23:51,29, 3. Dušan Ďuračka (Sokol Šišov) 
27:16,94, 4. Drahomír Dubnička (Bánovce 
n/B.) 46:23,68, 28:02,87, 5. J. Haninec (Dubni-
ca n/V.) 28:12,72, 6. Marián Adamkovič (Bá-
novce n/B.) 29:26,41.
 ŽENY do 39 rokov: 1. Dáša Švančarová 
26:33,02 min, 2. Mária Selešová  27:37,69, 
3. Dominika Ďuračková (všetky Bánovce 
n/B.) 42:18,60, 4. Eva Pufflerová (Skačany) 
43:42,62.
 ŽENY od 40 rokov: 1. Monika Domovcová 
(Bánovce n/B.) 28:59,73 min, 2. M. Doskočilo-
vá (Trenčín) 37:06,68. mp

Jozef Kundala Dáša Švančarová

Bohumil Vašek

Pohľad na Chopok z kokpitu 
vetroňa Bohumila Vaška

Kristína Néč-Lapinová Svetlana Lipárová

Memoriál Alexandra Makarenka  
napísal 35. kapitolu

Futbal pod hviezdami!
TJ Slovan Brodzany poriada v sobotu 

 1. augusta od 19.30 do 24. h na ihrisku s umelou trávou 

turnaj v malom futbale. 
Štartovné je 20 eur, počet hráčov 5 + 1, občerstvenie podané pre 10 hráčov. 

Turnaj pre 8 mužstiev! Jeden zápas cca 25 min.  
Prihlásiť sa môžete na tel.: 0911 104 321, 038/7487215,  

e-mail: oubrodzany stonline.sk
(150587)
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Modrá karta v hádzanej?
Svetový šampionát juniorov v há-
dzanej v Brazílii je podujatím, na 
ktorom Medzinárodná hádzanár-
ske federácia (IHF) testuje novin-
ky v pravidlách. Aj kuriózne, kto-
ré sa o pár mesiacov stanú možno 
bežnou súčasťou zápasov. Medzi 
ne patrí aj modrá karta. K zaužíva-
ným žltej a červenej pribudne v 
pravidlách modrá karta. Historic-
ky prvú v oficiálnom zápase ude-
lili v súboji juniorských výberov 
Francúzska a Alžírska. Videl ju Al-
žírčan Tedmann za faul v posled-
ných sekundách vyrovnaného zá-
pasu a udelil mu ju slovinský roz-
hodca Bojan Laha. Najdiskutova-
nejšou je práve modrá karta, kto-
rá znamená vylúčenie a správu v 
zápise a ďalšie následky. Celkovo IHF testuje v Brazílii štyri novinky. A to: ošetrenie zraneného na 
hracej ploche (hráč musí opustiť ihrisko a nesmie zasiahnuť do hry počas ďalších troch útokov), pa-
sívna hra – čas hry po varovnom signále (predpisuje sa päť až osem nahrávok, kým rozhodca odpís-
ka pasivitu) a pravidlo o poslednej minúte (miesto 60 sekúnd platia prísnejšie pravidlá pre trestanie 
30 sekúnd). mp, zdroj: szh

Florbalisti z Partizánskeho  
vo finále Slovenského pohára

Na 7. ročníku Slovenského pohára 
vo florbale malo Partizánske zastú-
penie aj v kategórii mužov a žien. 
Prvoligové ženy FBK Harvard Parti-
zánske obsadili s dvomi víťazstva-
mi druhé miesto v základnej sku-
pine, no v štvrťfinále skončili na 
hokejkách bratislavských ovečiek. 
Harvarďáčky viedli 3:2, no dvo-
mi inkasovanými gólmi v posled-
nej minúte sa pripravili o boje o 
medaily a spomedzi deviatich tí-
mov ženskej elity obsadili piatu 
priečku. Zvíťazilo družstvo sloven-
ských reprezentantiek vystupujú-
cich pod hlavičkou Marvel Team, 
druhý skončil FBK Z.M.E.S. a tretie 
miesto obsadili Ovečky z Bratisla-
vy. Muži FBK Harvard sa tentoraz 
do elitnej kategórie nedostali, keď-
že štart druholigových tímov na 
tomto medzinárodnom poduja-
tí bol obmedzený. Partizánske tak 
postavilo dve družstvá do dvanásť-
člennej mužskej kategórie open. A 
obe nadviazali na predchádzajúce 
medailové ťaženie starších žiakov 
a dorastencov FBK Harvard, ktorí 
skončili bronzoví, respektíve zlatí. 
Obaja mužskí zástupcovia z Parti-
zánskeho narazili na seba v semi-
finálovom súboji, v ktorom Povest-
né banány zdolali FBK Harvard vý-
sledkom 6:0 a postúpili do finále. V 
ňom nestačili na výborne hrajúcu 
Likavku, ktorej podľahli 4:6. Okrem 
strieborného stupienka získali Po-
vestné banány aj jedno individu-
álne ocenenie, keď za najlepšie-
ho brankára turnaja bol vyhlásený 
Adrian Migo. Naprázdno neobišiel 
ani Harvard, ktorý po tesnom víťaz-
stve 2:1 nad topoľčianskym družs-
tvom Sme tu omylom obsadil tre-
tiu priečku.

 ŽENY – základná skupina: Har-
vard Partizánske – Kruťandy 3:1, 
A. Bilasová, P. Vallová, V. Kližanová. 
Harvard Partizánske – FBC Tren-
čín 3:1, T. Dobošová, M. Adamcová, 
V. Orelová. Marvel team – Harvard 
Partizánske 6:1, T. Dobošová.
Štvrťfinále: Harvard Partizánske – 

Ovečky Bratislava 3:4, P. Vállová, T. 
Dobošová, A. Klapková.

 Zostava družstva žien FBK Har-
vard Partizánske: P. Hačková, 
Sophia Ondriškovičová – L. Ďu-
ríčková, V. Orelová, A. Klapková, 
M. Kurucárová, P. Vállová, A. Bila-
sová, V. Kližanová, M. Adamcová, 
T. Dobošová, S. Kompasová, N. 
Horváthová.

 MUŽI – B-skupina: Povestné ba-
nány Partizánske – Spartak Tren-
čín 3:0 kont.. Povestné banány 
Partizánske – Retro Rebels Topoľ-
čany 2:1, J. Korec, S. Zelezník. Red 
Wings – Povestné banány Par-
tizánske 1:2, Š. Hrkotáč, Z. Tupý. 

C-skupina: Harvard Partizánske 
– Predátors Trenčín 7:1, A. Botka 
2, E. Takács, M. Križan, M. Krištín, D. 
Ďuríček. EC Redbull Topoľčany – 
Harvard Partizánske 3:1, D. Ďurí-
ček. Harvard Partizánske – 1.FBC 
Zvolen 2:0, L. Botka 2. Štvrťfiná-
le: Harvard Partizánske – EC Red-
bull Topoľčany 5:4 sn, E. Takács 2, 
S. Druska, L. Botka, rozhodujúci sa-
mostatný nájazd premenil Erik Ta-
kács. Povestné banány Partizán-
ske – FBC Bond Boys Bratislava 
3:1. Semifinále: Povestné Banány 
Partizánske – Harvard Partizán-
ske 6:0, M. Grof, Z. Tupý, J. Gašpa-
rovič, J. Korec, J. Majerčík, R. Cvopa. 
O 3. miesto: Harvard Partizánske – 
Sme tu omylom Topoľčany 2:1, D. 

Vaňo, M. Križan. Finále: FBK Metení-
ci Likavka – Povestné banány Par-
tizánske 6:4, J. Korec, T. Kučera, M. 
Grof, A. Grman.

 Zostava družstva mužov Povest-
né banány Partizánske: A. Migo – 
Z. Tupý, J. Gašparovič, T. Kučera, 
Adam Grman, J. Majerčík, Š. Hr-
kotáč, R. Cvopa, M. Grof, J. Korec, 
D. Nechala, S. Zelezník.

 Zostava družstva mužov FBK Har-
vard Partizánske: J. Lacika, M. Skle-
nár – I. Skukálek, D. Hudec, Michal 
Križan, P. Baštrnák, R. Ferai, D. Ďu-
ríček, Michal Krištín, A. Botka, L. 
Botka, E. Takács, S. Druska, J. D. 
Vaňo. (mp, dď)

Slávistky na Svetovej letnej univerziáde v Kórei 
Už v poradí 28. svetovú letnú univerziádu privítalo od 3. do 14. júla kórejské mesto 
Gwandžu. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 12 000 športovcov zo 170 krajín, vrá-
tane slovenskej výpravy. Spod Tatier odcestovalo do Kórejskej republiky šesťdesiat-
štyri slovenských univerzitných zástupcov. Tí súťažili v desiatich športoch – atletike, 
hádzanej, džude, lukostreľbe, plávaní, šerme, stolnom tenise, streľbe, taekwonde a 
veslovaní. Na poslednú chvíľu vypadla golfistka  Aneta Abrahámová, nominácia na-
robila vrásky na čele aj trénerovi hádzanárok Dušanovi Polozovi, ktorý sa z rôznych 
dôvodov musel vysporiadať s absenciami viacerých hráčok. V Kórei tak mal napo-
kon len dvanásťčlenný káder, navyše spojka Alica Kostelná kvôli zraneniu zasiahla 
až do dvoch posledných stretnutí. Najpočetnejšie zastúpenie v slovenskom tíme 
mal úradujúci slovenský vicemajster HK Slávia Partizánske. Dres s dvojkrížom na 
hrudi obliekli krídelníčky Selma Blažeková a Natália Szőkeová, pivotka Veronika 
Gajdošová a spojka Eliška Bettáková. Hádzanárkam, ktoré boli jedinými zástup-
kyňami Slovenska v kolektívnych športoch, však účinkovanie na 28. svetovej letnej 
univerziáde nevyšlo podľa očakávania. Počas ôsmich dní odohrali slovenské hádza-
nárky šesť náročných zápasov. V základnej skupine obsadili so ziskom dvoch bodov 
piatu priečku s bilanciou jedného víťazstva a štyroch prehier. Tie postupne zazna-
menali s Českom (17:22), s Ruskom (14:29), Brazíliou (16:26) a Čínou (19:20). Zvíťa-
ziť dokázali len nad outsiderom Uruguajom v pomere 28:19. V súboji o konečnú 9. 
priečku na turnaji žien Slovenky podľahli hráčkam Čiernej Hory po vyrovnanom pr-
vom polčase 12:12 päťgólovým rozdielom 27:32. Zverenky trénera Dušana Poloza 
obsadili v konkurencii dvanástich tímov desiate miesto. Univerziádnymi šampión-
kami sa stali Rusky, striebro získala Kórejská republika a bronzový stupienok obsa-
dili hádzanárky Srbska.

 Výsledky Slovenska a góly hráčok HK Slávia Partizánske – základná skupina: Čes-
ko – Slovensko 22:17 (11:7), Blažeková 5. Slovensko – Rusko 14:29 (10:12), Gaj-
došová 4. Slovensko – Brazília 16:26 (4:15), Szőkeová 1. Slovensko – Uruguaj 
28:19 (13:9), Blažeková 5, Gajdošová 4, Szőkeová 3, Bettáková 2. Slovensko – Čína 
19:20 (10:11), Blažeková 2. Stretnutie o konečné 9. miesto: Slovensko – Čierna 
Hora 27:32 (12:12), Blažeková 2.

Tri otázky pre hádzanárky HK Slávia Partizánske
Selma Blažeková
Zo šiestich zápasov ste 
vyhrali len jeden. Akú 
úroveň mali zápasy a 
súperi?
„Síce sme vyhrali len 
jeden zápas, ale odo-

hrali sme ešte dva vyrovnané zápasy 
s Čínou a s Češkami. Úroveň stretnutí 
a súperov bola veľmi dobrá. Niektoré 
družstvá sa pripravovali na toto podu-
jatie dva roky.“
Patrili ste medzi najskúsenejšie hráčky 
slovenského výberu na Letnej svetovej 
univerziáde. Na prelome rokov ste štarto-
vali aj na Majstrovstvách Európy. Dajú sa 
obe podujatia porovnať?
„Myslím si, že obe podujatia boli vý-
borné. Ale každé malo niečo iné do 
seba. Majstrovstvá Európy boli podu-
jatím len o hádzanej, na ktorom hra-
li najlepšie hráčky sveta. Univerziá-
da zas bola o všetkých športoch. Bol 
to neskutočný zážitok, na ktorý urči-
te nezabudnem. Bola som najstaršou 
slovenskou hráčkou, čo sa mi ešte ne-
stalo (smiech).“
Záver sezóny ste pauzovali kvôli borelió-
ze. Neobávali ste sa, že kvôli tréningové-
mu a hernému výpadku by ste si mohli 
privodiť zranenie?
„Bohužiaľ, od januára sa so mnou ťa-
hal jeden problém za druhým. Na uni-
verziádu som išla s tým, že som mala 
za sebou pár tréningových jednotiek, 
ale nemôžem povedať, že som sa cítila 
stopercentne. Na univerziáde mi z pre-

ťaženia opúchalo operované koleno, 
ale myslím si, že je to už v poriadku. 
Boreliózu mám už podchytenú a po 
kontrole, ktorá má v najbližších dňoch 
čaká, dúfam, že všetko bude v poriad-
ku. Po tomto, pre mňa nešťastnom 
polroku, som teda na zranenie radšej 
nemyslela a ani nemyslím (úsmev)...“

Veronika Gajdošová
S akým cieľom ste od-
chádzali do Kórey?
„Do Kórey nás vyces-
tovalo len dvanásť 
hráčok a z toho boli 
dve brankárky. Ve-

deli sme, že to nebude jednoduché, 
mali sme pred sebou šesť náročných 
zápasov s kvalitnými súpermi. Na roz-
diel od iných družstiev sme sa pripra-
vovali veľmi krátko, len dva dni pred 
odjazdom. Chceli sme hrať o čo naj-
lepšie umiestnenie. Hneď prvý zápas s 
Češkami však nedopadol podľa našich 
predstáv. Myslím si, že keby sme vy-
hrali, celé naše pôsobenie mohlo vy-
zerať inak, bol by to určite dobrý odra-
zový mostík.“
Akoby ste zhodnotili vystúpenie slo-
venského tímu na Letnej svetovej uni-
verziáde?
„S čistým svedomím môžem povedať, 
že sme bojovali až do konca aj napriek 
nepriaznivým výsledkom. Chýbali nám 
však skúsenosti a v závere aj sily. V kaž-
dom prípade som veľmi vďačná, že 
som sa mohla zúčastniť takého obrov-

ského podujatia. Univerziáda mi pri-
niesla veľa skúseností a zážitkov.“ 
Niektoré slovenské hráčky odmietli do 
Kórey vycestovať z dôvodu obáv pred 
smrteľným vírusom MERS. Pred otvore-
ním univerziády zomrelo v Kórejskej re-
publike 33 ľudí a viac ako 180 ich bolo 
nakazených. Ako ste vnímali situáciu tie, 
ktoré ste na univerziádu cestovali?
„Isté riziko tam určite bolo. Najmä na 
letisku nás hneď po príchode prekva-
pilo meranie teploty. Celá zóna, kde 
boli ubytovaní športovci, ako aj všet-
ky športoviská, bola vybavená dezin-
fekčnými prostriedkami a celkové za-
bezpečenie bolo na vysokej úrovni. 
Popravde, keby nestretnem pár ľudí s 
rúškami, tak aj zabudnem, že tam ne-
jaká choroba je.“

Natália Szőkeová
Ako ste spokojná so 
svojimi výkonmi na 
univerziáde? 
„Napriek snahe, 
priestor, ktorý som 
od trénera dosta-

la, som nevyužila podľa mojich pred-
stáv. Streleckých príležitostí som síce 
nemala veľa, no aj z toho mála sa mi 
nepodarilo niekoľko razy premeniť 
šance. Je to pre mňa nová skúsenosť, 
veľa mi dal hlavne zápas proti Rus-
kám, ktoré mali naozaj kvalitný káder, 
čo potvrdili prvenstvom na turnaji. Po 
tom všetkom mám do novej sezóny čo 
zlepšovať.“ 
S čím bol tréner Poloz spokojný a s čím 
naopak nie? 
„Tréner bral všetko s nadhľadom, 
nakoľko sme na turnaj cestovali v 
oklieštenej zostave a spolu sme mali 
len pár tréningov, v ktorých sme sa 
snažili čo najlepšie zohrať. Videl, že 
do zápasov dávame všetko, no v niek-
torých prípadoch sme mali jednodu-

cho smolu, v iných nám nestačili sily, 
či chýbali skúsenosti. Obranná činnosť 
nám celkom fungovala, no v útoku 
sme sa často trápili v koncovke.“
Zažili ste pre našinca v exotickej Kórei 
niečo netradičné? 
„Najväčším zážitkom bol pre mňa zá-
verečný ceremoniál, keďže úvodný 
sme nestihli. Také niečo zažije človek 
niekedy len raz v živote, myslím si, že 
takú príležitosť už mať nebudem. Pa-
mätať si z Kórey určite budem pria-
teľských ľudí a tiež to, ako si nás špor-
tovcov všetci fotili, len čo sme vystrčili 
päty z „Athletes village“, kde sme bý-
vali. Bolo toho naozaj veľa a som rada, 
že som sa toho mohla zúčastniť.“

Eliška Bettáková
Pre vás bol štart na Let-
nej svetovej univerziá-
de prvým významnej-
ším podujatím tohto 
rangu v drese sloven-
skej reprezentácie. Ako 

ste prijali nomináciu do reprezentácie? 
„Keď som sa dozvedela, že pôjdem na 
univerziádu, bola som dosť prekvape-
ná, ale zároveň ma nominácia veľmi 
potešila.“
Ako ste ste vnímali svoju účasť na uni-
verziáde?
„V prvom rade som bola rada, že mô-
žem hrať na medzinárodnej úrovni. 
Získala som nové cenné skúsenosti, 
ktoré môžem zúročiť v mojej ďalšej 
kariére.“
Aké pocity ste si odniesli z univerziády?
„Toto podujatie bolo pre nás úplne 
niečo nové a mala som z neho len po-
zitívne pocity. Ako som už spomínala, 
predovšetkým ma obohatilo o nové 
herné skúsenosti, ale aj zážitky, navy-
še sme spoznali úplne odlišnú kultúru. 
Takže celú univerziádu hodnotím len a 
len pozitívne.“ mp

Šimon Rus v Poľsku bronzový
Po prvý raz v šesťročnej histórii pretekov Moravsko-Slovenského DH Cupu sa podujatie z tohto se-
riálu v zjazde na horských bicykloch konalo na inej pôde ako slovenskej alebo českej. V poradí 4. 
kolo aktuálneho ročníka Maxxis MSDC sa konalo netradične v Bike Parku Stožek v poľskej Wisle, 
kde sa pravidelne jazdia preteky poľského poháru a aj Majstrovstvá Poľska. Náročnú trať, na kto-
rej sa tento rok v septembri uskutočnia Majstrovstvá Európy, prišlo otestovať 126 jazdcov. Jedi-

ným zástupcom klubu DH-Positive Partizán-
ske, ktorý sa vo Wisle predstavil, bol Šimon 
Rus (na foto) štartujúci v kategórii juniorov. 
Už v semifinále tretím najrýchlejším časom 
2:21,48 min naznačil medailové ambície. Vo 
finále konečne prelomil smolu z predchá-
dzajúcich podujatí a v čase 2:18,30 min si za-
bezpečil bronzové miesto na ,,bedni“. ,,Keď 
som počas tréningu vyšiel na trať, hneď 
som vedel, že sa mi bude páčiť. Bola suchá, 
technická a rýchla. V sobotu som absolvo-
val sedem tréningových jázd, počas kto-
rých som si vyskúšal rôzne stopy. V nedeľu, 
pred semifinále, som si pridal ďalšie dve, 
aby som si preveril, či sa náhodou na trati 
niečo nezmenilo. So semifinálovou jazdou, 
ktorú som išiel na istotu, som bol spokojný. 
Vedel som však, že vo finále musím zrých-
liť. Podarilo sa, čas som stiahol o viac ako 
tri sekundy a udržal som si tretie miesto,“ 
povedal po pretekoch Šimon Rus. Juniorskú 
kategóriu ovládol slovenský pretekár Denis 
Kohút (Lapierre-CMS), ktorý zvíťazil v čase 
2:12,26 min pred druhým Liborom Mackom 
(Mondraker DH Team), keď český zjazdár za-
ostal len o 1,96 sekundy. (mp, šr)

Hádzanárky HK Slávia Partizánske v Kórei

Povestné banány Partizánske – horný rad zľava: Jakub Korec, Robert Cvopa, Tomáš Kučera, Ján Majerčík, 
Zdeno Tupý, Marko Gróf, dolný rad zľava: Adrián Migo, Adam Grman, Daniel Nechala, Stanislav Zelezník, 
Juraj Gašparovič. Chýba Štefan Hrkotáč.


