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STROM ROKA 2013
most ponad rieku Nitrica, ktorý
spolu s ostatnými mostmi na trati Handlová – Topoľčany vyhodila
do vzduchu ustupujúca nemecká armáda. Na fotke si všimol aj
mladý strom, ktorý sa na ničenie
svojho verného druha, veľkobielického mosta, len smutne prizeral. Na rozdiel od neho však dnes
už o pár desaťročí starší topoľ
stále stojí na svojom pôvodnom
mieste. Reportáž o ňom uvidíte
od 31. júla v MTP.
Teraz môžete vzácny strom so
zaujímavým príbehom podporiť aj vy. Vďaka Nadácii Ekopolis, organizátora ankety, ukážu
mestá i obce Slovenska, ako veľ-

Folklórne leto

mi im záleží na vlastnej zeleni.
Partizánske má povesť „zeleného mesta“, preto hlasujte za nášho finalistu č. 11, aby sme svoje
dobré meno len potvrdili. Vaše
hlasy mu môžete posielať do 30.
septembra buď SMS správou na
číslo 7773 v tvare STROM medzera 11 (STROM 11), alebo hlasovacím lístkom na adresu Nadácia
Ekopolis, Komenského 21, 974
01 Banská Bystrica pod označením Strom roka 2013, či priamo na webovej stránke nadácie
www.ekopolis.sk. Víťaz postúpi
do medzinárodnej súťaže Európsky strom roka 2013!
Veronika Matušková
Mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian, folklórna skupina Uhrovčan z Uhrovca, Husiarik z Brodzian, domáca ľudová hudba Ladislava
Broďániho so sólistami, folklórny súbor Jánošík – senior a medzi nimi aj
najmladšia generácia folkloristov – to bol III. ročník Regionálneho folklórneho festivalu v Partizánskom. Náruč všetkým milovníkom tradičnej ľudovej kultúry otvoril 14. júla v parku pred kostolom. Viac na 4. str. Foto: MUA

Nedeľa v znamení dychovej hudby
Statný topoľ stále stojí aj po mnohých desaťročiach na svojom
pôvodnom mieste
Foto: Peter Múčka
Medzi dvanásť finalistov
ankety Strom roka 2013 sa
dostal aj veľkobielický topoľ biely! Už vyše 90 rokov
rastie na rozhraní katastrálnych území Partizánskeho
a Veľkých Bielic blízko želez-

ničného mosta. A práve s ním
sa spája príbeh z konca druhej svetovej vojny.
Pred niekoľkými rokmi si Veľkobieličan Peter Múčka prezeral dobové fotografie. Na jednej z nich bol zachytený zničený

Na pozadí dobovej fotografie z roku 1945 sa vtedy ešte mladý
strom prizerá na zničený železničný most ponad rieku Nitrica

Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity:
„Oceňujem snahu mesta riešiť rómsku problematiku.“
Už takmer tri roky bojuje vedenie mesta Partizánske za lepší život pre slušných občanov zavádzaním
viacerých opatrení. I keď tieto kroky pomaly prinášajú pozitívne výsledky, ich napredovaniu by pomohli
legislatívne zmeny v sociálnom systéme. Tie chce docieliť i splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
a poslanec NR SR Peter Pollák (na foto vľavo), ktorý začiatkom júla prijal pozvanie primátora Jozefa Božika
na spoločné stretnutie v Partizánskom.

Foto: MTP

V Partizánskom boli od začiatku tohto volebného obdobia prijaté viaceré opatrenia
zamerané na eliminovanie negatívneho správania sa asociálov i neprispôsobivých občanov, ale i na riešenie problematiky neplatičov a marginalizovaných skupín rómskeho
etnika, koncentrovaného najmä na Nábrežnej ulici. Na túto
dlhú a náročnú cestu sa mesto
vydalo zavedením zásady trikrát a dosť, uzatváraním zmlúv
v mestských bytoch na dobu
určitú, deložovaním neplatičov z mestských bytov, prehradením dvoch chodníkov medzi
Nábrežnou a Komenského ulicou, vytvorením rómskych občianskych hliadok, zvukovými
záznamami na mestskom úrade a na správe majetku mesta,
zvýšením počtu mestských policajtov, činnosťou psovoda, vytvorením rómskeho občianske-

ho výboru či projektom terénnej sociálnej práce. „Vzhľadom
na aktuálnu situáciu v meste
môžem ja, ako i mestskí poslanci, pracovníci mestského úradu,
správy majetku mesta a ďalší potvrdiť, že prijaté kroky boli správne a pomaly prinášajú prvé pozitívne výsledky. Uvedomujeme si
však, a preto sme iniciovali aj celoslovenskú petíciu a pochod za
prehĺbenie práv slušných ľudí, že
musí dôjsť k právnym úpravám
zákonov, vedúcim k zmene nášho sociálneho systému,“ uviedol
primátor.

Mestský park za výškovou budovou v Partizánskom bude
v nedeľu 4. augusta dejiskom tradičného kultúrneho podujatia.
O 16. hodine sa tu začne Regionálny festival dychovej hudby,
ktorý bude uvádzať moderátor Ladislav Jurík. V programe, ktorý
vznikol s podporou Ministerstva kultúry SR a Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, sa predstavia viaceré dychové hudby z Hornej Nitry. Chýbať nebude Detská dychová hudba Hradišťanka, Detská dychová hudba z Brodzian, dychové hudby zo
Sebedražia a Ostratíc. Tematické popoludnie ozvláštnia svojím
vystúpením aj mažoretky Akord z Hradišťa. Na podujatie vás pozýva primátor Jozef Božik, poslanecký zbor MsZ v Partizánskom
a Mestská umelecká agentúra.

Slovenská šampiónka
v strednom triatlone

Systém má byť motivačný,
nie represívny
Splnomocnenec vlády SR
pre rómske komunity Peter
Pollák, ktorý momentálne pripravuje veľkú rómsku reformu,
vníma dianie v Partizánskom
pozitívne.
(Pokračovanie na str. 3)

... zaujímavé reportáže z diania v Partizánskom a okolí
na každú obrazovku v sieti SKR, KABELTELSAT a SkyLAN...

Dajte nám tip na reportáž! Volajte, mailujte:
Vydavateľstvo Tempo, Nám. SNP 215/7, Partizánske,
tel. 038/749 42 61, e-mail: tempo@novinytempo.sk
Ak sa venujete filmovaniu videokamerou,
staňte sa našimi spolupracovníkmi!

Svetlana Lipárová

(Čítajte na 16. str.)
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Slušným nájomníkom bytovky č.1029

došla trpezlivosť
šiť otázka výmeny okien a novej fasády, no všetko závisí od
finančnej situácie ako v SMM,
tak aj v meste. Dodáva, že tí,
ktorí sa odmietajú slušne správať, nebudú môcť v bytovke
bývať. Najproblémovejší nájomníci už boli deložovaní, no
stále to nestačí. Aj napriek pravidelným kontrolám mestskej
polície a sťažnostiam obyvateľov sa v bytovom dome pohybujú podozrivé osoby a neporiadok pribúda. Pred pár rokmi
tam dokonca horela pivnica a

Neporiadok, drogy a samé problémy

N

a dobrých susedov
treba mať šťastie.
Ak to šťastie nemáte, ostáva vám jediné – zásobiť
sa veľkým množstvom železných nervov. Svoje o tom vedia najmä slušní ľudia, ktorí sa
nie svojou vinou často ocitajú
v nezávideniahodných situáciách. Asi najznámejší je prípad Oskara Dobrovodského
z Malaciek, ktorého neprispôsobiví susedia doslova
vyštvali z vlastného domu...
Po známej Nábrežnej ulici sa
v nepeknom svetle ukazuje aj

o bytovke č. 1029. V nej nám
rozhorčení nájomníci rozpovedali, ako funguje, respektíve nefunguje spolunažívanie
s niektorými ich susedmi. Vystúpením pred kamerou však
pichli do osieho hniezda
a na rad prišli vyhrážky od
pôvodcov problémov. A čo
sa v bytovom dome deje? Celá
situácia sa odráža na zničenom vchode, schodišti a všadeprítomnom
neporiadku.
Nepríjemné pocity vo vnútri obytného domu umocňujú
špaky na zemi a odpudzujúci

V bytovom dome č. 1029 sa okrem nepríjemného zápachu hromadí neporiadok a množstvo problémov. Slušní nájomníci chcú
túto situáciu riešiť.
bytový dom č. 1029 na sídlisku
Luhy. Jeho obyvateľom, ktorí
túžia spokojne žiť, už došla trpezlivosť. Nedávno sme vám
priniesli reportáž v MTP práve

zápach. Vo vchode nespokojných obyvateľov si svedomito
robia službu iba dvaja či traja,
ostatní nejavia minimálny záujem a zodpovednosť o spo-

ločné priestory. Nedbajú ani
na zamkýnanie dverí, vďaka
čomu sa do vchodu dostávajú pochybné indivíduá z okolia. To potvrdzuje aj marihuanový závan, ktorý sa mnohým dostáva až do bytov. Okrem toho znepríjemňujú obyvateľom život svojím hrubým
správaním, robením neporiadku a poškodzovaním cudzieho majetku. Bytovka je aj
bez toho v zlom stave. Správa
majetku mesta ju prevzala od
bývalých obuvníckych závodov ZDA v roku 1995. Už vtedy
potrebovala množstvo opráv.
V roku 2012 do nej mesto investovalo 7 200 eur, čo zahrňovalo maliarske, vodárske a ďalšie práce, a taktiež deratizáciu
i dezinsekciu bytov proti švábom. V tomto roku sa do mája
na ten istý účel vynaložilo už
3 200 €. Podľa vyjadrenia riaditeľa SMM Pavla Dormana sa
v budúcnosti bude aktívne rie-

o rok neskôr aj sedačka, ktorá
mala byť súčasťou akejsi nepovolenej klubovne drogovo
závislých.
Ako by bolo možné riešiť problémy v bytovom
dome? Podobný stav zažívala
aj výšková budova na Námestí SNP. Nedávnym nainštalovaním kamerového systému
vo vchode sa situácia zlepšila. Podľa slov náčelníka Mestskej polície Partizánske Jozefa Piterku chce mesto nainštalovať kameru aj v lokalite,
v ktorej sa bytovka nachádza.
Navyše, primátor Jozef Božik plánuje spolu s ďalšími
predstaviteľmi mesta vrátane mestskej polície a Správy majetku mesta výjazd k
inkriminovanej bytovke už
v auguste. O tom, ako sa dá
pomôcť jej slušným obyvateľom, vás budeme informovať
už čoskoro.
Veronika Matušková

Staňme sa priateľmi prírody!
Ako správne nakladať s odpadom, radí
Partizánčanom informačný leták Na odpady rozumne. Domácnosti sa aj vďaka nemu môžu stať šetrnejšími k prírode. Jednoduchými krokmi dokáže každý
zmenšiť množstvo svojho odpadu. Partizánske každoročne vyprodukuje približne 8 700 ton komunálnych odpadov. Až
93 % z nich poputovalo na skládku a iba
7 % bolo recyklovaných. Z toho vyplýva,
že jeden obyvateľ vyprodukuje 359 kg
odpadu, z ktorého vytriedi len 25 kg. To
je žalostne málo, no dobrou správou je,
že sa to dá zmeniť. Keď sa pozrieme na
to, čo vyhadzujeme, zistíme, že väčšina nášho odpadu sa dá recyklovať. Papier, plasty, kovové obaly či sklo môže
každý vhodiť do špeciálnych, označe-

ných nádob. Nebezpečný, nadrozmerný
a ďalší odpad patrí na zberný dvor, ktorý sa nachádza na sídlisku Šípok. Urobiť
sa však dá ešte viac, napríklad do obchodu noste plátenné tašky. Nekupujte však
zbytočné veci, ale opravujte staré veci
– uvidíte, že nový šat im pristane. Pite
vodu z vodovodu – Slovensko má predsa jednu z najkvalitnejších vôd na svete,
nehovoriac o množstve dostupných minerálnych prameňov, ktoré sú úplne zadarmo. Balená stolová voda je až o 136krát drahšia! Trieďte, recyklujte, opravujte... a hlavne rozmýšľajte! Pomôžete tým nielen chrániť životné prostredie, ale aj ušetríte vlastné peniaze. Ďalšie
rady nájdete v letáku so zeleným štvorlístkom. Nevyhadzujte ho!
(vm)
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MESTSKÁ POLÍCIA ZASAHUJE
Ani v mesiaci júl neubúdajú mestským policajtom prípady, ktoré musia riešiť. Práve naopak, nemiestne správanie mnohých občanov ich zamestnáva každý deň. Jedným
z častých dôvodov sťažností
obyvateľov nášho mesta je rušenie nočného pokoja. Ten 10.
júla nerešpektovala 19-ročná
žena, ktorá okolo polnoci ohňostrojom oslavovala na Hôrke svoje narodeniny. To polícia riešila blokovou pokutou
i dohováraním. Opakované
narúšanie nočného pokoja
i verejného poriadku majú
na svedomí nielen mladí ľudia, ale aj Rómovia z Nábrežnej ulice. Len za týždeň
dostala polícia 21 sťažností na
ich správanie.
Partizánske je však aj cieľom
návštevníkov z cudzích miest.
Škoda len, že nešlo o turistov,
ale o partiu „bordelárov“. Traja
mladíci z Novej Bane, Mlynian
a Zlatých Moraviec prevracali
nádoby na smeti na Ulici Makarenkova, ďalších „milovníkov“ tejto činnosti sa na Ulici
Bernolákova zadržať nepodarilo. Nádoby odstránili z cesty
mestskí policajti. Iných mladých ľudí musela hliadka vykázať zo strechy bytového
domu na Horskej ulici. Tvrdili, že tam natáčajú videoklip
a o zákaze ísť na strechu údajne nevedeli. Policajti upozornili domovú dôverníčku na
nutnosť zabezpečenia vstupu
na strechu.
Vďaka vzájomnej súčinnosti mestskej a štátnej polície sa
podarilo zadržať podozrivého z krádeže bicykla v budove ÚPSVaR. Štátna polícia taktiež rieši rozbité okno na motorovom vozidle, ako i rôzne
dopravné priestupky. Prestať
s nepovolenými zbierkami
nechcú v našom meste známi
i neznámi podvodníci. Tentoraz bola spred pošty vykázaná
osoba, ktorá tvrdila, že zbiera peniaze pre onkologických
pacientov.
Nedávna reportáž v MTP
o nelegálnych skládkach len
potvrdzuje pretrvávajúcu realitu v Partizánskom. 35-ročná
žena vyhodila na Horskej ulici interiérové dvere, no po výzve policajtov sľúbila, že ich
z verejného priestranstva odstráni.
Počas obhliadky mesta
v nočných hodinách 18. júla
zadržali príslušníci mestskej

polície bežiaceho tínedžera a predviedli ho na oddelenie MsP za pomoci donucovacích prostriedkov. Zadržaný
sa podrobil dychovej skúške,
pri ktorej mu bolo nameraných 0,76 mg/l alkoholu v dychu. Mladistvého vo veku 17
rokov si prevzal jeho zákonný
zástupca. Priestupok je v štádiu riešenia.
Urgentne zasiahla MsP do
výtržností pacienta v nemocnici a za pomoci donucovacích prostriedkov ho naložila
do sanitky.
V súčinnosti so štátnou políciou riešila situáciu na Nábrežnej ulici, kde sa 20. júla
vo večerných hodinách strhla bitka.
Na nasledujúci deň na Veľkej okružnej fyzicky napadol
17-ročnú a 18-ročnú dievčinu
muž, ktorý z miesta činu ušiel
na motorovom vozidle. V nočných hodinách 23. júla na sídlisku Šípok podpálil neznámy páchateľ osobné motorové vozidlo. Aj tieto prípady,
preverené mestskou políciou
a riešené aj ich spoluúčasťou
pri zabezpečení miest činu,
rieši štátna polícia.
Za porušenie Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
č. 7/2009 uložila MsP blokovú pokutu mužovi, ktorý svoje
motorové vozidlo umýval na
trávniku na Veľkej okružnej.
Mestskí policajti pomocou
použitia prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla a lustráciou vyriešili situáciu na Škultétyho ulici,
kde vodičovi MHD blokovali
prejazd motorové vozidlá zaparkované po oboch stranách
komunikácie. Jednému z vodičov za státie v protismere
uložili blokovú pokutu vo výške 30 €.
Na základe žiadosti lekára
pohotovosti asistovala hliadka mestskej polície v byte na
Nábrežnej ulici, zabezpečovala verejný poriadok počas
vyplácania sociálnych dávok
Rómom v priestoroch budovy
MsÚ a opakovanými kontrolami verejný poriadok na kúpalisku Dúha.
Zápisník mestskej polície však končí pozitívne.
Kabelku, peňaženku a doklady odovzdali ich majiteľkám po tom, ako im veci priniesli poctiví nálezcovia. Tí
by mali byť príkladom pre
všetkých.

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

HAZARDÉR
Z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky je od 6.
júla obvinený 43-ročný muž z okresu Bánovce nad Bebravou. V
ten deň v nočných hodinách ho za volantom vozidla Fiat Bravo zastavila na miestnej komunikácii v Nedašovciach policajná
hliadka. Pri kontrole sa podrobil aj dychovej skúške s výsledkom merania 1,40 mg/l (2,92 promile) alkoholu v dychu. Vodičovi jazdiacemu pod vplyvom alkoholu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.

JAZDIL NAPRIEK ZÁKAZU
Dopravní policajti z Partizánskeho obvinili 10. júla z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia 44-ročného muža
z okresu Partizánske. Obvinený jazdil v ten deň večer pred deviatou hodinou na traktore v smere od Ješkovej Vsi na Skýcov. Na
ceste ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka, ktorá zistila,
že vodič má uložený zákaz viesť motorové vozidlá po dobu 42
mesiacov. Teraz mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
KR PZ v Trenčíne
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Pocta Štefánikovi
„Veriť, milovať, pracovať“ - etické, morálne a mravné krédo Milana Rastislava Štefánika odznelo hneď v úvode spomienkovej slávnosti vo Hvezdárni v Malých Bieliciach v piatok 19. júla. Slávnosť, na
ktorú občanov pozvali primátor mesta, spoločnosť M. R. Štefánika,
Matica slovenská a občianske združenie Spolu sme Slovensko, sa konala pri príležitosti pripomenutia si 133. výročia narodenia najznámejšieho Slováka a jedného zo zakladateľov slobodného Československa. Symbolicky práve v blízkosti pred rokom odhalenej repliky
Štefánikovho ďalekohľadu, ktorým pozoroval zatmenie Slnka v roku
1911 na tichomorskom ostrove Vava‘u, si prítomní hostia a občania
Partizánskeho vypočuli životopis významného slovenského astronóma a politika a príhovory hostí. Primátor Jozef Božik vyjadril presvedčenie, že je potrebné pripomínať si veľké osobnosti našich dejín. V
budúcom roku chce aj preto vedenie mesta pomenovať park na Hrnčírikovej ulici na Park M. R. Štefánika.
(ek)

Slávnostné trojdnie v Nadliciach
Po deviatich storočiach od prvej písomnej zmienky
v oblasti zamestnanosti, obchodu a za dobrú spoluprácu. Všetkým oceneným patrí blahoželanie a poďakovanie za vykonanú prácu
v prospech obce!
V zábavnom programe vystúpili dychové
hudby Ostratičanka a Nadličanka, Ťažká muzika a Trio z chotára až z Terchovej. V prestávkach vtipným slovom zabával ľudový rozprávač strýco Izidor.
Aká by to bola oslava bez dobrého vínka, piva, tradičného guláša a klobásy? Ani v
Nadliciach nič z toho nechýbalo a chutili výborne! Predávali sa aj suveníry a sladkosti.
Deti sa nevedeli nasýtiť skákacieho hradu,
trampolíny a cukrovej vaty. Počasie prialo
tiež, a tak dobrá zábava upevnená harmoni-

Zahorela Vatra zvrchovanosti
Aj Partizánske si 17. júla pripomenulo 21. výročie prijatia Deklarácie zvrchovanosti. Práve tá bola vážnym krokom k nezávislosti
Slovenska, ktorá sa stala skutočnosťou 1. januára 1993. Mladšia i
staršia generácia oslávila túto významnú udalosť v moderných dejinách slovenského národa pri Vatre zvrchovanosti. Tá zahorela za
Mestskou športovou halou a okrem svojej symbolickosti urobila
ľuďom aj radosť. Najviac zo všetkých sa z nej tešili deti. V tomto
roku si budú Partizánčania pripomínať aj ďalšie medzníky v histórii svojho mesta i Slovenska.
(vm)

Do vienka osláv prispela aj domáca Nadličanka so svojimi sólistami

V

foto: ek

piatok sa každý teší na víkend. V Nadliciach sa naň obzvlášť tešili minulý víkend, pretože oslavovali 900. výročie
prvej písomnej zmienky o obci.
Sláviť sa začalo už v piatok popoludní 19. júla, keď starosta obce Peter Dubravický odovzdal pamätné listy poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu. Večer pokračoval prednáškou spojenou s prezentáciou
a videom z histórie Nadlíc pred a po roku
1113 do dnešných čias. Na profesionálnej
úrovni ju pripravil vdp. Dušan Dubravický, rodák z Nadlíc. Návštevnosť bola nad

Žatva 2013 finišuje,
výnosy sú sľubné
Okolo zberu úrody už nie je toľko rozruchu ako pred niekoľkými desiatkami rokov. Žatevné práce prebiehajú bez okázalostí,
no stále sú významným fenoménom našej ekonomiky.
Podľa informácie hlavnej agronómky Poľnohospodárskeho
družstva podielnikov Veľké Uherce Ing. Aleny Gubanovej je tohtoročná žatva na poliach ich družstva ešte v plnom prúde. Z celkovej osevnej plochy okolo 1400 hektárov mali v stredu 24. júla
pozbieraných 66 % úrody. Na 100 % bola z polí vymlátená a pozvážaná ozimná repka, ktorej tohtoročné výnosy zvlášť príjemne
prekvapili a potešili, keď dosiahli priemerné hektárové výnosy 4
tony. Sľubné sú aj výnosy pšenice, ktoré zatiaľ pri ukončených žatevných prácach na 86 percentách osevnej plochy predstavujú
priemer 6,2 tony z hektára. Na poliach PDP Veľké Uherce v týchto
dňoch ešte dozrievajú jarné sladovnícke jačmene, ktoré majú zatiaľ zožaté zo štvrtiny osiatej výmery.
]]]

Ocenenie z rúk starostu Petra Dubravického prevzala aj poslankyňa obecného
zastupiteľstva a predsedníčka miestneho
spolku SČK Gabriela Gerbelová

Tancovalo a spievavalo sa až do rána
očakávanie. Potešilo aj malé občerstvenie
a hlavne rozhovory s rodákmi.
Hlavná slávnosť sa konala v sobotu 20.
júla a začala sa slávnostným obedom pozvaných hostí. Bola medzi nimi poslankyňa NR SR Mária Janíková, primátor okresného mesta Partizánske a podpredseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef
Božik, poslankyňa TSK Iveta Randziaková
a starostovia okolitých obcí. V areáli miestneho ihriska, ktorý zaplnili občania Nadlíc, ale aj ľudia z okolitých obcí a miest, sa
k nim prihovoril starosta obce a pozdravmi
hostia. Plaketami za úspešnú reprezentáciu
obce Nadlice boli ocenení - Dychová hudba Nadličanka, TJ Družstevník Nadlice,
MS SČK, JDS, Slovenský orol, Rybársky
zväz, Poľovné združenie Agáčina, Hokejový klub Nadlice, Gabriela Gerbelová
a Dušan Dubravický. Ďakovné listy boli
udelené bývalým funkcionárom - Dušanovi Gálisovi, Milanovi Ďatelinkovi, Antonovi Matejčíkovi a pani učiteľkám Margite Poštrkovej, Eve Beniakovej a Margaréte Szabovej. Pamätné listy odovzdal
starosta obce aj firmám Betonárka Nadlice, Red Collin a Construction za prínos

károm a hudobnou skupinou M plus M pokračovala až do rána...
Nedeľná svätá omša celebrovaná nadlickým rodákom a vdp. Božíkom a popoludňajší futbalový zápas medzi starými pánmi a Amužstvom ukončili slávnostné trojdnie. Pozitívne ohlasy hostí, ale najmä domácich občanov na výborne zvládnutú akciu organizátorov veľmi tešia. Všetkým patrí úprimná vďaka,
rovnako tak sponzorom z miestnych firiem.
Hlboký zážitok z osláv v nás dlho zostane a občanov Nadlíc bude do ďalších rokov
povzbudzovať k hrdosti a spolupatričnosti k rodnej obci. Ďalším generáciám treba
obec nielen zachovať, ale ju aj ďalej rozvíjať!
Veľa šťastia, Nadlice!
Text: Zdenka Bujnová
Foto: Anita Bacová, Roman Randziak
Historické doklady hovoria o jestvovaní osady na území dnešných Nadlíc už
v období Veľkej Moravy, v 10. až 11. storočí. Prvá písomná zmienka o Nadliciach
je z roku 1113, kedy sa spomínajú ako
susedná obec Dubokan (dnes Livinské
Opatovce), pod názvom Nadlan. Dubokany patrili vtedy zoborskému kláštoru.

Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity:

„ “

„Oceňujem snahu mesta riešiť rómsku problematiku“

V týchto dňoch finišujú so žatvou na poliach s výmerou 1666 hektárov aj v Poľnohospodárskom družstve v Chynoranoch. V stredu 24.
júla z nich boli strniská už na dvoch tretinách. Zo slov predsedu PD
Ing. Ivana Šmatláka prílišný optimizmus nesršal. Výnosy sa síce ukazujú dobré, no paradoxne výkupné ceny pôjdu z tohto dôvodu dole,
a tým aj zisky. Ako správny hospodár je však spokojný, že ozimná repka, ktorú omlátili na 306 hektároch, im sypala v priemere 3,8 tony z
hektára, čo sa podarí málokedy. Ozimný jačmeň zatiaľ ukazuje výnosy
6 ton z hektára, ovos 4,9 tony a hrach, ktorý mali zasiaty pre vlastnú
spotrebu v živočíšnej výrobe na 55 hektároch, sypal priemerne 4 tony
z hektára. Jarný jačmeň požali do stredy na 50 percentách osiatej plochy a dosiahol 4,8 tony z hektára, pšenicu, požatú na 60 %, 6,2 tony.
Podľa slov predsedu Ivana Šmatláka, ak vydrží počasie, môžu mať po
nedeli 28. júla už koniec žatvy a dožinky. Bude to teda v rovnakom
termíne ako pred rokom. Minuloročné nízke výnosy žatvy ovplyvnilo
hlavne extrémne sucho na jeseň pri zakladaní úrody.
(bab)

(Dokončenie zo str. 1)
„Oceňujem zmeny, ktoré
v meste nastali, najmä čo sa týka
poriadku, aktivít terénnej sociálnej práce a vytvorenia rómskych
občianskych hliadok. Oceňujem
i to, že sa v tomto meste vôbec
začala rómska problematika riešiť“. V súvislosti so zmenou sociálneho systému, ktorú Pollák
považuje za dôležitý krok nielen v riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít, už predložil na medzirezortné pripomienkovanie niekoľko zákonov. Do platnosti by
mali vstúpiť od januára 2014
a týkať sa budú všetkých ľudí
rovnako. „Navrhujeme taký systém, ktorý nebude represívny,
ale motivačný. Som toho názo-

Kontrolu nad
ru, že bude
aktiváciou
dostatoč„Systém by mal motivovať ľudí
bude zabezne motivok zodpovednosti.“
vať, aby sa
Peter Pollák pečovať štát
prostrednícľudia začali správať zodpovednejšie, a ta- tvom úradov práce, na ktorých
kisto, aby mohli prísť na základe zamestná 850 koordinátorov aksvojich aktivít k lepším životným tivačných prác. Dôležitá bude
podmienkam,“ podotkol Pollák. podľa Polláka aj aktívna spolupráca so samosprávami. Návrh
Pomoc od štátu
zákona tiež rieši tzv. priestupkolen pre slušných a pracovitých
vú imunitu sociálne odkázaných
V jednom zo zákonov Pol- ľudí. Jeho podstatou je, že ľudia,
lák navrhuje, aby nezamestna- od ktorých nie je možné vymôcť
ní v hmotnej núdzi odpracovali za priestupkovú činnosť peniav rámci aktivačných prác alebo ze, dostanú od štátu dávky krámalých obecných služieb naj- tené o sumu vo výške pokuty,
menej osem hodín týždenne. Až ktorá môže byť až vo výške 50 %
vtedy im vznikne nárok od štátu tejto dávky. Ďalší zákon sa týka
na dávku v hmotnej núdzi, kto- zmeny rodičovského príspevku,
rá dnes predstavuje 62,50 eura. podľa ktorej by mali mať matky,

ktoré pracovali, rodičovský príspevok vyšší, t.j. 260 € a matky,
ktoré nepracovali 160 €. Okrem
iného Pollák navrhuje aj zmenu zákona o prídavku na dieťa,
ktorý by mal byť podmienený
dochádzkou, ale i správaním sa
dieťaťa v škole.
Splnomocnenec vlády pre
rómske komunity pripravuje
i ďalšie návrhy legislatívnych
zmien a opatrenia v oblastiach
ako vzdelávanie, vymáhateľnosť práv, bývanie, zamestnanie a podporná politika. O ich
aktuálnom stave možno viac
povie už v septembri, kedy ho
primátor pozval do Partizánskeho na občianske fórum k
prvému výročiu pochodu za
práva slušných ľudí.
(ms)
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Folklórne leto v mestskom parku
Leto má rôzne prívlastky. V Partizánskom
vďaka tretiemu ročníku
regionálneho festivalu dostalo aj prívlastok
folklórne. V príjemnom
letnom počasí v mestskom parku za výškovou budovou privítali organizátori v nedeľu
14. júla päťstovku divákov, aby sa ako z priezračnej studničky osviežili dúškami z dedičstva
ľudovej kultúry, ktorú v
regióne zachovávajú a
ďalej rozvíjajú mnohé
súbory.
Na festivalovom pódiu
sa okrem domácich nadšencov folklóru zo súboru Jánošík – senior predstavili hostia z Uhrovca, Solčian, i neďalekých
Brodzian. Kulisu festivalu
dotvárali stánky s tradičnými výrobkami ľudových remesiel a, samozrejme, nechýbalo ani
občerstvenie. Pestrosť
programu a zastúpenie
všetkých vekových kategórií dalo stretnutiu milovníkov folklóru punc
tej najvyššej kvality.
Reportáž si pozrite vo
vysielaní MTP!
Foto: MUA

Ostratice opäť privítali vynikajúce dychovky
zo Slovenska a Moravy

Druhú júlovú nedeľu majú
priaznivci dobrej dychovej hudby v kalendári určite poznačenú.
Vtedy sa totiž každoročne koná
známy festival dychových hudieb
v Ostraticiach. Tento rok už jeho
24. ročník. V miestnom parku opäť
vystúpili kapely s veľmi dobrým
menom. Festival oficiálne otvoril
starosta Ján Podoba a vzápätí domáca Ostratičanka
(na foto vpravo) s
kapelníkom Stanislavom Gregorom.
Kytičku známych
slovenských, moravských a českých
piesní si viacerí diváci zaspievali spolu s Ostratičankou.
V repertoári známej Hradištskej kapely pod vedením
Miroslava Gálusa
dominovali skladby
Ikova Kopáčika, zazneli však aj úpravy ľudových piesní,
o ktoré sa postaral

Adam Hudec. V podaní dychovej
hudby Krásinka z Dolnej Súče s
kapelníkom Karolom Barišom si
poslucháči okrem známych piesní mohli vychutnať aj niekoľko typických súčanských piesní.
Mnohí z návštevníkov sa tešili na vystúpenie známej Májovanky z Holíča. Jej repertoár
tvoria skladby záhoráckych, slo-

venských a moravských autorov, ale aj autorské skladby kapelníka Petra Solárika.
Výbornú atmosféru kapela
vytvorila aj na ostratickom
festivale, kde sa stretla s viacerými svojimi priaznivcami. Piesne Kvítek jabloňový,
či O vínečku boli venované
práve im. Po vystúpení členovia Májovanky zotrvali v rozhovoroch so svojimi
priateľmi a fanúšikmi. Na pódium už kraľoval hosť z Moravy – dychová hudba Šohajka z Dolných Bojanovíc
(na foto vľavo jej sólisti), ktorá v roku 1987 zvíťazila v prestížnej súťaži Zlatá křídlovka.
Najúspešnejšou skladbou
v ich podaní sa stala pieseň
Slyšíš, jak zvoní, za ktorú získali viacero ocenení a ktorú sme si
v ich podaní mohli v plnej paráde vychutnať aj v Ostraticiach. Aj
táto kapela mala veľký úspech u
divákov, ktorí si v závere vystúpenia vynútili prídavok.
Marek Kasala

Brány Detskej univerzity v Partizánskom
sa po roku opäť otvorili
Krátko po tom, čo sa začali letné prázdniny, dostali niektorí školáci v Partizánskom chuť
vzdelávať sa. S úsmevom na tvári a odhodlaním získať nové poznatky i kamarátov odštartovalo v pondelok 8. júla päťdesiat detí vo veku od 9 do 14 rokov týždenné štúdium na detskej univerzite.

Detskú univerzitu už druhý rok organizovalo Mesto Partizánske v spolupráci s Vysokou školou
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústavom sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom
a Centrom voľného času Relax. Detských poslucháčov čakali dopoludnia prednášky vysokoškolských pedagógov na témy ako Prečo mám vedieť základy prvej pomoci? Prečo sú ľudia vo väzení?
Prečo je starších ľudí viac ako mladších? Prečo mám športovať a nie drogovať? Popoludní boli pre
ne pripravené pestré voľno-časové aktivity v CVČ. Štúdium na detskej univerzite sa začalo na akademickej pôde slávnostnou imatrikuláciou a ukončilo ho udelenie diplomov jej absolventom. „Minulý rok sme po prvý raz otvorili detskú univerzitu, rok predtým i univerzitu tretieho veku. Som rád, že
sa obom projektom darí, čoho dôkazom je aj narastajúci záujem zo strany detí a seniorov o túto formu
vzdelávania sa,“ zdôraznil primátor mesta Jozef Božik, ktorý bol jedným z iniciátorov vzniku oboch
univerzít.
(ms)

Spomienka na Tomáša Baťu
Dvanásty júl. Deň ako každý iný, ale nie pre členov Klubu ABŠ. V tento deň v roku 1932 pri leteckom nešťastí
tragicky zahynul „kráľ obuvi“ Tomáš Baťa. Pri príležitosti 81. výročia úmrtia tohto velikána sa viac ako päťdesiat
členov Klubu ABŠ v Partizánskom stretlo pri jeho soche,
aby si uctilo jeho nehynúcu pamiatku. Priliehavú báseň
Tomáš Baťa predniesla Anna Poláková, kyticu kvetov k
jeho soche položili najstarší členovia klubu Františka Bystrá, Júlia Bužeková a Jozef Andris. Spomienkovú slávnosť
ukončili minútou ticha.
M. Markovičová

29. júl 2013
Myšlienka na tento týždeň
Slovensko už dnes nie je
takým úspešným príbehom,
stratilo na vitalite a dynamike, nevyžaruje to, čo bolo pre
neho príznačné na prelome
storočí – vôľa vyhrať nad Mečiarom, dostať sa do Európskej únie, pustiť sa do reforiem. Pritom Slovensko je krajina, ktorá má určite na viac.
Ale sú oblasti, kde si nevieme
dať rady – zoberme za všetky
postavenie Rómov a ich spolužitie s väčšinou. Jednotlivé
stratégie na seba nenadväzujú, politici problém odsúvajú,
presadzuje sa tendencia zúžiť problém na bezpečnostný rozmer, uplatňovať represiu a zanedbávať iné stránky
ako sociálnu, vzdelanostnú
či zdravotnú. Výsledkom je
krajne kritický stav, ohrození sa cítia Rómovia, ale aj ich
nerómski susedia, dnes sa už
neorganizujú len extrémisti,
ale protestujú aj príslušníci
väčšiny. Zlosť sa obracia proti
Rómom, hoci situáciu nedokázala riešiť celá spoločnosť
vrátane politických elít.
MARTIN BÚTORA,
čestný prezident
Inštitútu pre verejné otázky,
bývalý veľvyslanec v USA
(SME 6. júla 2013)
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Kaštieľ vo Veľkých Uherciach ožíva
O slovenské pamiatky sa starajú cudzinci
Veľké Uherce skrývajú za vysokým kamenným múrom krásny romantický kaštieľ v neogotickom
slohu. Jeho história siaha do roku 1622, kedy ho v renesančnom štýle nechali postaviť Bošániovci. Odvtedy sa v kaštieli vystriedali viacerí majitelia, z ktorých asi najznámejšia bola rodina Thonetovcov.
Pred ňou kaštieľ vlastnil tekovský župan Ján Keglevich. Práve on
má na svedomí jeho neogotickú
prestavbu, vďaka ktorej sa dostal
do finančných problémov, a tak
bol nútený kaštieľ predať. V roku
1865 ho od neho kúpil Michael
Thonet, známy výrobca nábytku
z Nemecka. Okrem sídla pre svoju rodinu ho sem prilákali najmä
priľahlé bukové lesy, čo bol výborný základ pre vybudovanie
fabriky na výrobu nábytku z ohýbaného dreva. Z Veľkých Uheriec
riadila podnikateľská rodina svoje

továrne v celom Uhorsku i Haliči.
Za jej éry sa už v kaštieli udiali veľké modernizačné zmeny – bolo
zavedené elektrické svetlo, vodovod i ústredné kúrenie. Thonetovci sa však z kaštieľa tešili len
do nasledujúceho storočia, kedy
im ho skonfiškovali komunisti.
Tí v ňom zriadili lesnícku školu,
potom sklad kožiarskych závodov, a nakoniec sa dostal do rúk
Vysokej ekonomickej školy. Pomaly však chátral a náklady na
opravu sa postupom času zvyšovali. Situácia sa zmenila až po

pár desaťročiach – pred desiatimi rokmi prejavil o pamiatku záujem potomok posledných majiteľov Flavio Thonet. Historický skvost našiel
v tom čase vo veľmi zlom stave.
Aj napriek tomu ho po dohode so starostom Veľkých Uheriec Milanom Tomom odkúpil a
spolu s manželkou Sophiou sa
rozhodli začať s náročnou rekonštrukciou. Financujú ju ako
z vlastných zdrojov, tak i zo
štátnych fondov. Práve tie však
komplikujú celú renováciu. Od-

Kaštieľ vďaka rekonštrukcii opäť ožíva
borné práce musia byť vykonávané počas teplých mesiacov,
no dotácie prichádzajú až na
konci jesene a do určitého ob-

Blahoželáme
Členstvo v klube osemdesiatnikov získali v týchto dňoch
vzácni jubilanti, členovia Klubu absolventov Baťovej školy
práce Helena Majzlanová a
Gejza Sipocz. Výbor im k 80.
narodeninám praje veľa zdravia, radosti a spokojnosti v kruhu rodiny a priateľov. Rovnaké
želanie radi tlmočíme aj od výboru ZO SZTP v Partizánskom,
a to jubilantke Márii Kabátovej, ktorá 25. júla oslávia 70.
narodeniny.

Thonetovci nás previedli zákutiami veľkouherského kaštieľa

dobia musia byť vyčerpané. Napriek tomu sa v opravách pokračuje, hoci ich tempo nie je také,
ako by si všetci želali. Doteraz
sa však podarilo zakryť kaštieľ
novou strechou, vymeniť okná,
urobiť tri štvrtiny fasády, upraviť
nádvorie a opraviť chátrajúce
hospodárske budovy. Momentálne sa intenzívne pracuje aj na
kaplnke, v ktorej by sa mali znova konať svadby ako v minulosti. Manželská dvojica plánuje
v budúcnosti sprístupniť časť
kaštieľa verejnosti.
Veľkouherský kaštieľ nie je jediný, ktorý sa vrátil do rúk potomkov bývalých majiteľov. Aj vďaka
nim sa darí mnohé naše kultúrne
pamiatky opravovať. Vynovené
hrady a zámky vylepšujú reputáciu Slovenska a priťahujú zahraničných návštevníkov. S našou
prenádhernou prírodou máme
tak v rukách silný tromf oproti
okolitým krajinám. To potvrdzujú
aj slová Flavia Thoneta, podľa ktorého by si politici mali uvedomiť,
že toto je dedičstvo Slovenska,
ktoré tu zostane a pretrvá ešte
veľmi dlhú dobu.
Veronika Matušková

XIII. celoslovenské stretnutie nositeľov priezviska KOVÁČIK
Kto prichádza do Chynorian, dvere má otvorené dokorán
Meniny v najbližších dňoch
oslávi – Libuša, Ignác, Božidara, Gustáv, Jerguš, Dominik, Dominika a Hortenzia.

Program kina a klubu
v Partizánskom

Panoramatické kino
q 30. a 31. júla o 19.30 h – PRED
POLNOCOU
q 1. až 6. augusta o 17. h, 2. a 3.
augusta aj o 19.30 h – ŠMOLKOVIA 2 (3D&2D)
q 1., 4. a 5. augusta o 19.30 h –
DRSŇAČKY
q Od 1. augusta predpredaj
vstupeniek v pokladni kina a v
papiernictve v budove kina na
prvý priamy prenos v Panoramatickom kine v Partizánskom
koncertu ROBBIE WILIAMSA
– TAKE THE CROWN TOUR 2013
z estónskeho Tallinu.

Infinity club
q 2. augusta – DJ MIKE WAZOWSKI IN THE INFINITY
q 3. augusta – SATURDAY INFINITY DANCE MIX

Do kroniky stretnutí malých kováčov pribudnú na spomienku ďalšie pekné stránky. Štafeta stretnutí dorazila 5. júla na Hornú Nitru do obce Chynorany. V tejto oblasti
žije po Horehroní druhá najsilnejšia komunita Kováčikovcov na Slovensku. Viac ako 900
osôb, čo predstavuje 12 percent z celoslovenského počtu.
Keďže v piatok 5. júla si celé Slovensko
pripomínalo 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, aj prvé kroky 122 Kováčikovcov – účastníkov stretnutia z Horehronia,
Kysúc, Oravy, Trenčína, Martina,
Myjavy, Detvy... spolu s domácimi smerovali do rímskokatolíckeho kostola. Svätá omša venovaná
solúnskym bratom sa konala v réžii Kováčikovcov a celebroval ju
František Kováčik, kňaz z blízkej
farnosti Veľké Bielice.
Po jej skončení sa v štvorstupe, pod vlajkami svojich regiónov
a so spevom presunuli ulicami
obce do Katolíckeho domu. Na
jeho schodišti najprv vznikla spoločná fotografia.
Domáci organizátor, už sedemdesiatnik Miroslav nás vítal sloganom: „Kto prichádza do Chynorian,
dvere má otvorené dokorán“. Jeho
slová umocňoval spevácky zbor
Benetky, príhovor starostky obce
Márie Lachkovičovej a dekana farnosti Jána Šimku. Prípitok a požehnanie k obedu vykonal kňaz
František. Po poďakovaní za obed
sme si najprv minútou ticha ucti-

li pamiatku na stálych účastníkov stretnutí, ktorí sa dnešného nedožili, najmä Rudko
z Čierneho Balogu, kňaz Vojtech, hudobný
skladateľ Viliam, obaja z Chynorian... Potom
sa vymieňali pozdravy „starých známych“
a zoznamovali sa s novými účastníkmi.
Následne Miroslav zavelil, že sa treba
rozdeliť na dve skupiny. Jedna so zmyslom
pre poéziu navštívi pamätnú izbu básnika
Valentína Beniaka (1894 + 1973) a druhá sa
presunie autobusmi do hvezdárne v Malých Bieliciach.

Po návrate sa s dobrou náladou roztrhlo vrece. Najprv ju začala vytvárať ľudová
hudba Joža Oravca. Popri nej domáci organizátori s vlastným speváckym zborom
predstavili novú pieseň venovanú stretnutiam Kováčikovcov – Vitajte priatelia, prišli ste do Chynorian, na melódiu Nemelem,
nemelem. Zanôtil si aj najstarší Kováčik, už
81-ročný, ale stály účastník stretnutí Štefan,
prímením Lasica z Čierneho Balogu. Humorom prítomných obveselil ľudový rozprávač Milan z Detvy.

Text a foto : Milan Kováčik z Brezna

Dobrá atmosféra gradovala, vínko ju
umocňovalo a hudba vyháňala do tanca
všetkých. Tancovať začalo skoro všetko,
čo mohlo. Inšpiráciu dali najmladší - trojičky, dnes už 4 a polročné Adelka, Jakubko
a Hanka z Banskej Bystrice.
Čas rozchodu sa priblížil akosi veľmi
rýchlo. Sponzorom sme poslali odkaz
vďaky. Miroslavovi a jeho rodine sme ďakovali za odvedenie skvelej organizátorskej práce. Bolo treba ešte predebatovať,
ako ďalej. Návrh podal Milan z Detvy. Na
Podpoľaní žije tiež viac ako 150
Kováčikovcov. V roku 2014 by
mali v Detve ukončiť modernizáciu a prestavbu Kultúrneho domu A. Sládkoviča a oslavu jeho znovuotvorenia si vedia
predstaviť aj zorganizovaním
celoslovenského stretnutia Kováčikovcov. Predbežný termín
- sobota 5. júl 2014, znova na
sviatok sv. Cyrila a Metoda. Prítomní to prijali so súhlasom. Čas
ukáže, či sa to podarí.

Poznámka organizátora Miroslava Kováčika z Chynorian: Je
štatisticky dokázané, že druhá
najväčšia komunita rodu Kováčik je práve v našom Hornonitrianskom regióne. Škoda však,
že z tohto regiónu prišlo najmenej účastníkov, hoci to mali
najbližšie. A pritom pozvánka
na stretnutie bola uverejnená
v médiách nášho kraja.
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Prvá operácia katarakty
V Nemocnici Bánovce
sa 8. júla 2013 uskutočnila historicky prvá operácia
katarakty oka v Bánovciach
na Bebravou. Vedenie nemocnice neustále pracuje
na zlepšovaní a rozširovaní
škály poskytovaných služieb
v oblasti zdravotnej starostlivosti pacientov. „V Bánovciach už dlhé roky absentovala očná operatíva a pacienti
museli dochádzať za operáciami do okolitých nemocníc.
Som rada, že sa nám podarilo
nadviazať spoluprácu s oftalmológom Petrom Košeckým
a v priestoroch nemocnice
sme mu umožnili otvoriť očné
VIDON centrum. Ide nielen o
novú očnú ambulanciu, ale aj
kvalitnú operačnú liečbu s naj-

modernejšími prístrojmi na
operačnej sále našej nemocnice,“ povedala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.
„Očné centrum VIDON je zamerané na operačnú liečbu sivého zákalu, s výmenou zakalenej šošovky šošovkou umelou. Poskytuje aj liečbu druhotného zakalenia púzdra šošovky laserom, operácie zeleného
zákalu, plastické operácie okolia oka - odstraňovanie kožných nádorov, operácie prevísajúcich a deformovaných
mihalníc. Samozrejme, u nás
je vítaný každý pacient aj na
bežné očné vyšetrenie,“ priblížil ponuku poskytovaných
služieb pacientom riaditeľ
očného centra Peter Košecký (na foto) a dodal: „Sme

Cyklopúť do Nitry

Č

o si ako prvé predstavíme pod sviatkom sv. Cyrila
a Metoda? Určite príchod vierozvestcov, počiatky našej súčasnej kultúry, návštevu chrámu

či deň voľna a oddychu. Tí aktívnejší však s radosťou urobia aj
čosi viac. Napríklad sa zapájajú
do pelotónu tradičnej cyklistickej púte do Nitry. O tom, že sa

Koncert pod holým nebom Via Musica, venovaný príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, odohralo v Mestskom parku v Partizánskom zoskupenie Juventus z Brezna. Sviatočný večer 5. júla sa
niesol v znamení programu Posilnení vierou, v ktorom sa predstavil
zbor spolu s orchestrom a sólistami, dirigovaný Mariánom Švoňavom. Hudobný cyklus odohrali pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy, a taktiež v rámci cyrilometodského roka, ktorý si celé Slovensko pripomína až do konca
decembra 2013.
(ma)

Koncert v Návojovciach
prví na Slovensku, ktorí používame špičkový očný mikroskop LuxOR. “
Od 1.7.2013 má očné centrum uzavretú zmluvu so
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Dôvera. Operácia šedého zákalu
je hradená poisťovňami. Pa-

cient sa finančne spolupodieľa na hradení očnej šošovky dopláca rozdiel medzi skutočnou cenou šošovky a cenou, ktorú hradí poisťovňa.
Pacient si však môže vybrať aj
nadštandardné šošovky podľa svojho želania a svojich finančných možností.
(r)

toto podujatie teší veľkej obľube, svedčí aj skutočnosť, že tento
rok sa cyklisti na svoju púť vydali už po pätnásty raz. Vo štvrtok
4. júla sa opäť po roku Námestie
Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou zaplnilo početným množstvom cyklistov a pútnikov,
ochotných urobiť niečo viac pre
svoje telo i dušu. Po pripojení
cyklistov z Nemšovej a Trenčína
sa im krátko pred 11. hodinou
prihovoril správca farnosti Trenčín Mons. Milan Kupčík, ktorý im
udelil svoje požehnanie. Z tohto
miesta sa cyklisti a ostatní účastníci vybrali do Žabokriek nad
Nitrou, kde sa k nim pridal pelotón z Prievidze. Ich cesta ďalej viedla do Topoľčian a odtiaľ
po hlavnej ceste rovno do Nitry.
Posledná zastávka, kde sa k cyklistom pridali ďalší záujemcovia,

bola v Hrušovanoch. Po príchode do Nitry sa účastníci ubytovali v priestoroch piaristického gymnázia a na druhý deň sa
zúčastnili na slávnostnej svätej
omši, ktorá bola slávená na pamiatku slovanských vierozvestcov na Svätoplukovom námestí
pred Divadlom Andreja Bagara, a ktorej priamy prenos sme
mohli vidieť aj prostredníctvom
televízie. Späť do Bánoviec sa
šťastne vrátili vo večerných hodinách. Veľké poďakovanie patrí príslušníkom polície, ktorí sa
počas celej akcie starali o bezpečnosť jej účastníkov, a taktiež
všetkým ostatným ľuďom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému a bezpečnému
priebehu tohto predovšetkým
duchovného podujatia.
Marek Kasala

Pútnici z Partizánskeho v Ríme
V roku viery a v roku sv. Cyrila a Metoda
usporiadal koncom júna Klub kresťanských
seniorov Partizánske – mesto s finančnou
podporou mesta päťdňový pútnický zájazd
do Ríma. Pútnici okrem plánovaného programu navštívili mesto Assisi, rodisko svätého Františka a mesto sv. Kláry. Svätú omšu
pre nich odslúžil vdp. Marián Mlynárik, správca farnosti Horná Ždaňa, ktorý ich na zájazde
sprevádzal. Zavítali na miesto, kde stál rodný dom sv. Františka, a dnes tam je kostol.
Je v ňom aj domáce väzenie, do ktorého dal
Františka uväzniť jeho otec, keď sa rozhodol odísť z domu a žiť v chudobe a jednoduchosti ako Pán Ježiš. Navštívili aj ďalšie svätostánky, a tiež Baziliku, v ktorej v roku 1986
blahoslavený pápež Ján Pavol II. zhromaždil
na modlitbách za pokoj vo svete zástupcov
všetkých svetových náboženstiev. Po týchto
nevšedných zážitkoch sa pútnici vydali do
večného mesta, sídla kresťanstva, do Ríma.
Postupne v ňom navštívili Baziliku sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, Santa Maria Magiore,
Coloseum, Panteón, Chrám sv. Heleny, fontánu De Trevi a Španielske námestie. Svätú
omšu pre nich odslúžil opäť vdp. Mlynárik v
Chráme sv. Petra v okovách, kde sú umiestnené reťaze, v ktorých bol sv. Peter spútaný
v rímskych väzeniach. Na ďalší deň po rannej svätej omši v kaplnke pátrov saleziánov,
u ktorých boli pútnici ubytovaní, sa metrom

VIA MUSICA
Koncert venovaný solúnskym vierozvestcom

prepravili do Vatikánu na
Námestie sv. Petra a zúčastnili sa na generálnej
audiencii Svätého otca
Františka. Na miestach,
kde sa tiesnilo viac ako
stotisíc ľudí – pútnikov
z Európy, Ázie, Ameriky
či Afriky, to bol pre všetkých nevšedný zážitok a
vrchol pútnického zájazdu. Po návšteve Kapitoly
s nádhernou vyhliadkou
na Rím putovali do jedného zo skvostov architektúry, do Baziliky sv.
Pavla za hradbami. Človek musí s úžasom hľadieť na tú nádheru, ktorá
je oslavou trojjediného
Boha a ľudského ducha.
Do Partizánskeho sa
vrátili šťastní, zdraví a
plní zážitkov. Vďaka za to
patrí všetkým pútnikom,
pánu farárovi Mlynárikovi za sväté omše,
ranné chvály, vešpery, duchovné zamyslenia, za fundovaný výklad počas prehliadky
Ríma či Assisi. Poďakovanie patrí aj manželom Nikolényovcom, že sa starali o zdravie
pútnikov, rovnako tak vodičom za bezpeč-

Pri príležitosti 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sa konal v Návojovciach slávnostný koncert
spevácko-dramatického
súboru Jeseň z Partizánskeho. Počas ich hodinového vystúpenia zazneli nielen piesne k tomuto sviatku, ale aj slovné
pásmo dokumentujúce históriu, život a dielo
vierozvestcov. Špeciálnym hudobným darčekom od súboru Návojovčanom bola pieseň
o kostolíku nad obcou
a vďake rodákom, ktorí ho zasvätili práve sv.
Cyrilovi a Metodovi. Súboru patrí vďaka za bohatý kultúrny a duchovný zážitok!
I.M.

Poďakovanie
Rád by som poďakoval lekárom chirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Partizánskom, predovšetkým pánu primárovi MUDr. Rusovi, MUDr. Duchoňovi, MUDr. Papšovi za záchranu môjho života pri náročných operačných zákrokoch počas mojej hospitalizácie.
Zároveň veľmi pekne ďakujem zdravotným sestrám z chirurgie,
JIS-ky a oddelenia ARO za ich milý a obetavý prístup.
Roman Sedlárik (752)

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná
služba – tel. 155 a 112, pohotovostná lekárska služba - 749
2451, ambulancia lekárov pohotovostnej služby 749 5159.
Pohotovosť lekárov je v pracovných dňoch od 15.30 do rána
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov nepretržite. V Partizánskom je v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici a pre
deti je v NsP v detskom oddelení, v Bánovciach nad Bebravou
je v hlavnej budove NsP. Pohotovosť stomatológov v Partizánskom je zrušená, v Bánovciach nad Bebravou je v hlavnej
budove NsP do 13. hodiny.

Pohotovosť lekární (v pracovných dňoch od 15.30 do
20.00 h, v sobotu, nedeľu a cez
sviatky od 8.00 do 20.00 h) zabezpečuje v Partizánskom
od 29. júla do 5. augusta Lekáreň Sunpharma v Kauflande. V
Bánovciach nad Bebravou (v
pracovných dňoch od 15.30 do
18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez
sviatky od 8.00 do 18.00 h) od
29. júla do 2. augusta Lekáreň
ku gymnáziu, Radlinského ul., 3.
augusta Lekáreň Zornica na Textilnej ulici, 4. augusta Lekáreň
sv. Kataríny na Nám. M.R. Štefánika, 5. augusta Lekáreň Schneider na Svätoplukovej ulici.

Stretávajú sa v klube

nú jazdu, za finančnú pomoc mestu Partizánske, a hlavne nebeskému Otcovi a Matke Božej,
že sa všetci vrátili domov zdraví, plní dojmov a
nezabudnuteľných zážitkov.
Stanislav Husár,
predseda klubu, účastník zájazdu

Bánovčania po roku na Velehrade
Výbor ZO SZZP č. 3 v Bánovciach nad Bebravou opäť po roku zorganizoval zájazd spojený s púťou na jedno z najvýznamnejších centier Veľkej
Moravy, na moravský Velehrad. Zúčastnili sa na slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala pred velehradskou kláštornou bazilikou, zasvätenou sv.
Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom svätej omše bol arcibiskup Záhrebu a Pápežský legát Mons. Josip Bozanič. Ústrednou témou homílie
bolo 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Prihovoril sa i olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a prezident ČR Miloš Zeman. Táto slávnosť je zaujímavá aj tým, že po ukončení svätej omše prebieha oceňovanie umelcov a iných významných občanov ČR, ktorí
v uplynulom období dosiahli pozoruhodné výsledky a zaslúžili sa o pozdvihnutie cirkevného a spoločenského života v republike. Cestou domov
sa výletníci zastavili v Buchloviciach, kde navštívili botanickú záhradu, a v Uherskom Hradišti.
Organizácia plánuje ďalšie zaujímavé podujatia. Konkrétne by to mal byť 17. augusta zájazd na festival ľudových remesiel v Trenčianskych Tepliciach, 8. septembra na vínne slávnosti v Uherskom Hradišti a 16. septembra na divadelné predstavenie do Nitry.
Marek Kasala

V detskom klube pri Evanjelickej cirkvi metodistickej v Partizánskom sa rómske deti stretávajú už štvrtý rok. Schádzajú sa k modlitbám a primeraným spôsobom študujú Sväté Písmo. V klube trávia
svoj voľný čas aj tvorivými a oddychovými hrami. Rady kreslia, omaľovávajú, strihajú, modelujú...
Viliam Rác, vedúci klubu
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Letom svetom s Fialkou
Alebo, ako Tadeáš vedúcej srdiečko venoval
TRENČIANSKA TURNÁ
Folklórny festival v Trenčianskej Turnej má v názve Stretnutie priateľov. A veru sa to aj naplnilo. Ubytovali nás do rodín,
čo bolo pre nás niečo nové. Viac
času s novými kamarátmi a nové zážitky i športové zápolenie nám prospeli a vznikli nové
priateľstvá, ktoré udržujeme po
celé leto. Martinčanky sa boli
na nás pozrieť aj vo Východnej.
Prekáračky hudieb a tanečníkov na večernej zábave, to bol
naozajstný battle – súboj súborov. Na husliach sa trhali struny
a v tanci sa točili sukne, chalani robili drepy a výskoky, až zabudli, že niektorí nosia na kolenách ortézy. V speve a tanci sa striedali súbory z Martina,

Rozvírené sukne na pódiu vo Východnej

Pred pamätníkom legendárneho muzikanta Samka Dudíka
sme všade spolu, na pláži sme
hrali petang a volejbal, v lunaparku sme vyskúšali takmer
všetky atrakcie. Do neskorého
večera znela gitara a smiech,
hrali sa spoločenské hry...
VÝCHODNÁ
Talianskemu
fotografovi
Andreovi Longitanovi, ktorý
vydal úžasnú knihu fotografií Folklórny festival Východná, sme asi padli do oka, pretože máme v tejto knihe krás-

Fialkári v tvorivých dielňach

nu fotku na prvej dvojstrane.
Na tohtoročnej Východnej sa
nám opäť dlho venoval. Možno budeme aj v ďalšej publikácii... Vo Východnej sme spolu s tanečníkmi súboru Jánošík zatancovali tanec o výrobe šindľa. Zakomponovali sme
do neho hovorené slovo, spev,
zvyky. Organizátori programu

ocenili, že prezentujeme zvyky
v súvislostiach, čím my, mladí,
získavame cenné a komplexné poznatky o ľudovej kultúre.
Najmenší chalani fialkári nás
prekvapili záujmom o tvorivé
dielne. Z neposedných šarvancov sa na dve hodiny stali malí
ľudoví umelci. Žasli sme nad
ich trpezlivosťou pri výrobe dž-

Tréningové krepčenie v letovisku Bibione
domáci Turňania a my, Fialka z
Partizánskeho. Také nasadenie,
aké sme mali na tej zábave, som
ešte nezažila... Možno kvôli tým
pekným chlapcom a dievčatám
z iných súborov.
MYJAVA
Cézarove „veni, vidi, vici“ na
medzinárodnom festivale na
Myjave takmer vyšlo na sto percent. Prišli sme na poslednú
chvíľu, pretože huslista Kubo
mal v ten deň birmovku. Po vylosovaní poradia a krátkej skúške sa začala prestížna súťaž ľudových hudieb o Cenu Samka
Dudíka - legendárneho myjavského muzikanta. Spomedzi ôsmich účinkujúcich nám porota
udelila druhé miesto a pochválili nás za zvonivý dvojhlasný
spev a originálny hudobný prejav. Pochvala od známej speváč-

ky pani Vargicovej a predsedu
poroty, koncertného majstra
Orchestra ľudových nástrojov
Miroslava Dudíka (vnuka Samka Dudíka) veľmi potešila. Dlhoročná systematická a oduševnená práca nášho učiteľa hudby Ďuska Sobola priniesla ďalší
úspech.
TALIANSKO
Natešení z Myjavy sme hneď
na druhý deň merali dlhú cestu do Talianska, kde nás čakali slnkom zaliate pláže, azúrové
more, večerný ohňostroj. Vystúpenia na námestí pred radnicou
a na medzinárodnom trhu, to
bolo ozajstné otváranie letnej
sezóny v známom letovisku Bibione. Naša veselá partia, zocelená nácvikmi a spoločnými zážitkami z festivalov, bola v meste neprehliadnuteľná. Chodili

Šieste ŠŠŠ na Štrkovci
le a volejbale, deti
prevzali do
svojich rúk
tradičné
preťahovanie lanom
a, samozrejme, sa
nenechali zahanbiť
ani gazdinky s koláčS cennou trofejou víťazné trio gulášmajstrov z domi a zákusmáceho Štrkovca
kami. NajObyvatelia troch mestlepší guláš sa podarilo navariť
ských častí Partizánskeho,
kuchárskemu tímu z domáceŠípku, Šimonovian a Štrkovho Štrkovca, a tak zostala Zlatá
ca sa tento rok na prahu prázvareška na domácej pôde. Kudnin stretli v areáli Základnej
linárska prax v pečení koláčov
školy Rudolfa Jašíka na Obuva zákuskov sa osvedčila gazníckej ulici. Ich zástupcovia si
dinkám zo Šimonovian, ktoré
zmerali sily vo futbale, florbazvíťazili v súťažiach o najlepší

mamičkin zákusok a babičkin
koláč. V športových disciplínach sa podarilo dvakrát zvíťaziť domácemu tímu zo Štrkovca vo futbale a volejbale a vo florbale triumfovalo
družstvo Šimonovian.
Všetci zúčastnení sa zhodli na

tom, že výsledky nie sú podstatné. Každý, kto sa zúčastnil na
príjemnom a vydarenom podujatí, mohol konštatovať, že počas celého dňa vládla výborná
priateľská, susedská atmosféra.
(ek)

bánikov z hliny na hrnčiarskom
kruhu, pletení srdiečka a šperkov z drôtu a drevených dekoračných predmetov. Výsledkom ich práce sme boli naozaj
veľmi prekvapení, hlavne vedúca, ktorá dostala od malého
Tadeáša aj hlinené srdiečko...
Pred záverečným programom
v hlavnom amfiteátri sme sa
všetci do nohy zapojili do školy tanca a vyšantili sa na netradičnom zábavnom poňatí výuky liptovských tancov.
MALATINÁ
Ak si chcete vychutnať typickú romantickú slovenskú dedinu v náručí hôr a pasienkov
so stádami oviec a počuť spev
vtákov, zvonenie ovčích zvoncov, choďte do Malatinej! Malebná obec, z ktorej cesta už
ďalej nevedie, nás privítala na
festivale Bačovské dni. Lepšie
miesto na festival zameraný na
valaskú kultúru by ste ťažko hľa-

Šantenie v Oraviciach

dali. Náš tanec „Bŕ, ovečka, bŕ“,
inšpirovaný životom na salaši,
tam výborne zapadol a podarilo sa nám ho aj dobre zatancovať. Súťažná ochutnávka viacerých druhov ovčieho syra, oštiepkov a žinčice nás presvedčila o rozmanitosti a chuti ovčiarskych výrobkov. Okrem účinkovania na festivale pre nás vedúci za odmenu pripravili kúpanie
v aquaparku v Oraviciach, z čoho sme mali všetci veľkú radosť.
Počas prebiehajúceho folklórneho leta sa ešte tešíme na
festival v Terchovej, kde bude
hrať naša hudba a tanečníci
budú stanovať, na festival Sabalowe Bajania v Poľsku, na domáci detský festival „Ja som malý
remeselník“ a držte nám palce
na súťaži choreografií v Dubnici, kde budeme reprezentovať
Trenčiansky kraj!
Vaša Kika
Foto: archív súboru
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Vitajte medzi nami!

Filip Barnovský z Chynorian prišiel na svet 8. júla s váhou
3720 g a dĺžkou 53 cm. Spolu s rodičmi Monikou a Michalom Páleníkom sa na bračeka tešil aj štvorročný Jurko.
Liliana Gregorová z Malých
Uheriec potešila svojím príchodom na svet
15. júla rodičov
Romanu a Petra. Ich prvorodená dcérka v
ten deň vážila
3600 g a merala
53 cm.

Tamara
Bosáková z Partizánskeho sa
narodila 14. júla
mamičke Ľubomíre Žákovej a
otcovi Petrovi
Bosákovi. V ten
deň vážila 3700
g a merala 53
cm. Doma na
sestričku čakal
deväťročný Tobias.

Liana Pinterová z Považskej Bystrice uzrela svetlo
sveta 6. júla, kedy vážila 3890 g a merala 51 cm. Z
prvorodenej dcérky sa tešili rodičia Lenka a Jozef.

Marek Mojžiš z Partizánskeho sa narodil 8. júla rodičom
Zuzane Královej a Jaroslavovi Mojžišovi. Vážil 3610 g a
meral 50 cm. Na bračeka doma čakal trojročný Jakubko.

Alex Boor z Partizánskeho je prvorodeným dieťatkom rodičov Zuzany a Juraja. V deň narodenia, 20.
júla, vážil 3510 g a meral 52 cm.

Sofia Šarayová z Partizánskeho je prvorodenou
dcérkou mamičky Martiny a otca Michala Poláka.
Na svet sa prihlásila 7. júla s váhou 3260 g a dĺžkou
50 cm.

Diana Hubková z Partizánskeho potešila svojím príchodom mamičku Renátu Dobruckú, otca Petra a päťročnú sestričku Natáliu. V deň narodenia, 8. júla vážila
3230 g a merala 48 cm.

Karolínka Kmeťová z Veľkých Uheriec, prvorodené dieťatko rodičov Moniky a Mária, zaplakala v
pôrodnici po prvý raz 9. júla. Vážila 3370 g a merala 50 cm.

Lenka Beňadiková z Radobice
uzrela svetlo sveta 4. júla, kedy vážila 3320 g a merala 51 cm. Z dieťatka
sa okrem rodičov Moniky Šimkovej
a Jána Beňadika tešili aj súrodenci
– osemnásťročný Kristián a dvanásťročná Kristína.

Diana Šuňalová z Partizánskeho je druhorodenou dcérkou rodičov Stanislavy a Jána. V deň narodenia, 4. júla, vážila 3900 g a merala 52 cm. Z príchodu malej sestričky sa tešila aj dvojročná Monika.

Samuel Vavro z Topoľčian je prvorodeným dieťatkom rodičov
Zuzany a Jána Lisoňa. Na svet prišiel 9. júla s váhou 3130 g a dĺžkou
52 cm.

Maxim Paule z Dolných Vesteníc
sa narodil 2. júla s váhou 3610 g a
dĺžkou 50 cm. Z bábätka sa tešia rodičia Silvia a Marek, aj trinásťročná
sestra Selina.

Janka Machovičová z Chynorian
prišla na svet 4. júla s váhou 3052 g
a dĺžkou 49 cm. Je dcérkou Heleny a
Vítezslava Smolku a doma ju čakalo
šesť súrodencov.

Emma Košíková zo Skačian je
prvorodeným dieťatkom rodičov
Anny a Michala. Na svet sa prihlásila 14. júla s váhou 3450 g a dĺžkou 51 cm.

Júlia Drábiková z Partizánskeho potešila svojím príchodom rodičov
Martinu a Jozefa i trojročného bračeka Gabriela. V deň narodenia, 10.
júla, vážila 3590 g a merala 52 cm.

Radovan Franc z Radobice má
meno po svojom otcovi. Mamička
Ivana priviedla na svet ich prvé dieťatko 7. júla, kedy vážilo 4050 g a
meralo 53 cm.

Alexandra Pertlová z Partizánskeho
sa narodila 22. júla rodičom Ivane a
Pavlovi, doma ju čakala sestrička Lucka. V deň narodenia vážila 3500 g a
merala 53 cm.

Dea Alexandra Berková z Partizánskeho uzrela svetlo sveta 20. júla,
kedy vážila 2650 g a merala 47 cm. Je
dcérkou rodičov Kataríny a Michala a
sestričkou Zary Michaely.

Lilly Chalmovianska z Oslian
prišla na svet 22. júla s váhou 4030
g a dĺžkou 51 cm. Z prvorodenej
dcérky sa tešili rodičia Petra a Vladimír.

Michal Bartoš z Novák dostal
meno po svojom otcovi. Mamička
Veronika priviedla ich prvorodeného synčeka na svet 18. júla, kedy
vážil 3130 g a meral 51 cm.

Peter Breče z Bošian uzrel svetlo sveta 13. júla, kedy vážil
3260 g a meral 51 cm. Z dieťatka sa tešili rodičia Petra a Peter
i braček Aleš.

Natália Stieranková z Klátovej Novej Vsi prišla na svet 16. júla s
váhou 3390 g a dĺžkou 51 cm. Z dcérky sa tešili rodičia Jana Mickulová a Ján Stieranka.

Karin Šimanská z Pažite je prvorodeným dieťatkom rodičov Márie
a Mária. V deň narodenia, 16. júla
vážila 3950 g a merala 53 cm.
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Dopravná nehodovosť
v prvom polroku
Za prvých šesť mesiacov
roku 2013 došlo na cestách
v Trenčianskom kraji k 593 dopravným nehodám, čo je oproti
rovnakému obdobiu minulého
roka nárast o 12. Pri nehodách
vyhaslo päť ľudských životov, vlani to bolo o sedem viac. Ťažko sa
zranilo 28 účastníkov nehôd (pokles o 7) a 256 bolo ľahko zranených (nárast o 46).
Najčastejšími príčinami dopravných nehôd bolo porušenie
povinností vodiča (208 dopravných nehôd, nárast o 10), rýchlosť
jazdy (137 dopravných nehôd,
nárast o 5), nesprávne otáčanie
a cúvanie (41 dopravných nehôd,
nárast o 2) a závada v zjazdnosti
komunikácie (33 dopravných nehôd, čiže nárast o 25).
Alkohol sa podpísal na vzniku 80 dopravných nehôd, rovnako ako vlani. Vodiči motoro-

vých vozidiel zavinili 501 dopravných nehôd (nárast o 11),
nemotorových vozidiel 14 (pokles o 2), chodci 18 dopravných
nehôd (pokles o 9) a závada komunikácie spôsobila 32 dopravných nehôd (nárast o 23).
Z celkového počtu nehôd bolo
najviac zaznamenaných na miestnych komunikáciách (201 dopravných nehôd, nárast o 15) a na cestách I. triedy (115 dopravných nehôd, pokles o 18).
Spomedzi deviatich okresov
v kraji sa na celkovom počte 593
dopravných nehôd v prvom polroku podieľa okres Partizánske
najnižšou bilanciou 18 nehôd. A
čo je najdôležitejšie, nevyhasol pri
nich žiadny ľudských život. Ťažko
sa zranili dvaja ľudia a desiati ľahko.
Požitie alkoholu u vinníkov dopravnej nehody sa potvrdilo v šiestich
prípadoch.
KR PZ v Trenčíne

Hasiči opäť zachraňovali
Hasičský a záchranný zbor
v Partizánskom mal znova
plné ruky práce najmä na cestách. V druhú júlovú nedeľu
zasahovali naši hasiči pri dopravnej nehode medzi Malými
Bielicami a Žabokrekmi nad
Nitrou, kde sa zranili dve osoby. Na ďalší deň sa ponáhľali
do obce Baštín, v blízkosti ktorej sa zrazil osobný automobil s traktorom. Ľahké zranenia utrpelo dieťa sediace v aute. Nevydýchli si však ani o deň
neskôr, kedy pri Malých Bieliciach havarovalo nákladné
auto. Jeho posádka mala šťastie – vyviazla bez zranení. Okrem zásahov na našich cestách
sa museli 10. júla pasovať s požiarom trávy na hrádzi rieky
Nitry zo strany sídliska Šípok a
v noci 15. júla boli privolaní do

Po úmyselnom zapálení horel na Šípku osobný automobil
Ježkovej Vsi kvôli úniku plynu.
O tri dni neskôr však už účastníci cestnej premávky nemali

Túra v oblakoch

Medzi osemdesiatničkami
Stretli sa plece pri pleci na oslave svojho jubilea. A ako to už býva, reč sa
zvrtla aj na to, ktorú čo bolí, ako už telo nevládze, neslúžia nohy, ruky...
„Predstav si! Ja sa pri varení popálim, a vôbec to necítim. Také
mám už mŕtve ruky. Zbadám to až vtedy, keď mi navrie pľuzgier...“
„Som na tom rovnako. Ja sa pri varení porežem, a až keď vidím
krv, zistím, že sa mi stal malý úraz...,“ zveruje sa jedna druhej s úsmevom. Ako len pristane týmto seniorkam, berúcim trampoty pribúdajúce s vekom so správnym nadhľadom.
(bab)

Poznáte týchto operencov?

také šťastie. Na Nitrianskej ulici
zachytila vodička cyklistu, ktorý si po páde na zem zranil hla-

Horci zdolali Roháče
Výhľad z prvého
vrcholu, Predného
Salatína, sme nemali žiadny. Podobne
to bolo aj na Brestovej, ktorá sa nachádza na hlavnom
hrebeni Roháčov. Tu
okrem hmly fúkal aj
silný vietor. Po oddychu a hmlistých fotografiách sme pokračovali na prvú
dvojtisícovku – SaHmla sprevádzala horcov počas celej túry na Roháče
latín. Cestou stretálný autobus horcov a ďalších záujem- me veľa Poliakov, niekoľko Čechov, a dokoncov sa vydalo na náročnú túru do Ro- ca aj Nemcov. Iba Slovákov je akosi pomenej.
háčov. Hneď z parkoviska pri vlekoch zača- Samozrejme, veď tí majú cez leto iné starosti
lo prudké stúpanie na Predný Salatín. Naš- ako behať po horách: murovanie, rekonštrukťastie, zamračené počasie nás ušetrilo od ciu obydlí, výmenu okien, maľovanie... Naslepáľavy. Radosť nám urobili aj čučoriedky, duje najnáročnejší úsek – skalnaté Skriniarktoré rástli popri chodníku, takže sme sa ky, kde sú ťažšie prístupné miesta zabezpemohli do sýtosti najesť týchto zdravých a čené reťazami. To však nebol žiadny problém
chutných plodov. Ako sme stúpali vyššie ani pre nášho najmladšieho účastníka, 14a vyššie, vnárali sme sa čoraz viac do ob- ročného Jaromíra. V hmle sa dostávame na
lakov. Nakoniec nás hmla úplne pohltila a druhú dvojtisícovku – Spálenú, a potom ešte
na tretiu – Pachoľu. Hľadači “kešiek” (skrýše
vládla nad Roháčmi takmer celý deň.

P

Partizánčania za oknom činžianka si už niekoľko rokov kladú
otázku, o aký druh operencov sa to vlastne starajú. Ich ornitologické vedomosti síce doteraz nedokázali identifikovať veselých spevavcov, čo však nič nemení na tom, že už niekoľko rokov aj vďaka
ich opatere prídu na svet dvakrát za jednu sezónu nové mláďatká.

… a tento poznáte?
Slovák má len tri želania
počas dovolenky:
jemný piesok,
čistá voda,
… a aby sa miešačka
nepokazila...
VVV
Sťažuje sa manžel na výlete:
- Tí ľudia sú strašní. Za ten
týždeň sa nenašiel nikto,
kto by upratal tie plechovky, ktoré sme tu minulý
týždeň porozhadzovali.
VVV
„Keď mi dáš peniaze na dovolenku pri mori, budem tam
myslieť len a len na teba!“
„Pozri sa, a nemohla by si myslieť doma len a len na to more?“
VVV
Po Tichom oceáne sa plaví
loď. Jeden z pasažierov
ukazuje na otrhaného
muža, ktorý poskakuje na
neďalekom ostrove a máva
rukami. Pýta sa kapitána:
- Kto to je?
- Netuším, ale kedykoľvek
tadiaľ ideme, tak má obrovskú radosť.
VVV
Starí manželia išli na dovolenku. Prišli k moru, bol práve
odliv. Manžel hovorí žene:
”Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.”

vu. Auto zišlo z cesty a narazilo
do stromu. Obaja boli ošetrení
a odvezení RZP vrátane tehotnej ženy, ktorá utrpela šok. Cyklista na následky zranení zomrel. Letné obdobie však okrem preplnených ciest prináša aj ďalšie riziká. Neopatrnosť
alebo úmyselné spaľovanie
odpadu spôsobili požiare suchej trávy pri kúpalisku v Malých Bieliciach i na futbalovom
ihrisku v Šimonovanoch. Hasiči museli 23. júna zasahovať aj
na Šípku, kde niekto úmyselne zapálil osobný automobil.
A preto najmä v horúcich mesiacoch upozorňujú ľudí na zákaz zakladania ohňa v prírode
i opatrné zaobchádzanie s otvoreným ohňom. Navyše, požiare môžu vzniknúť aj z cigaretových ohorkov.

v rámci celosvetovej aktivity geocaching) si
tiež prišli na svoje. V Baníkovskom sedle sa tí
zdatnejší rozhodujú ešte pre výstup na Baníkov a Hrubú kopu. Väčšina však schádza dole
popri 23-metrovom Roháčskom vodopáde.
Najvyšší vodopád v Západných Tatrách bol
tentoraz bohatý na vodu. Účastníci, ktorí nemohli ísť na náročnú hrebeňovku, si spravili okruh okolo vodopádu a Roháčskych plies.
Na stráni pod plesami si odfotili párik terénnych kôz a popri bývalej Tatliakovej chate
sa po nudnej asfaltke vrátili do cieľa. Kedysi
na tomto úseku premávali ekologické vláčiky, dnes sú však už minulosťou. Nuž, čo je na
Slovensku dobré a fungujúce, to treba zrušiť. Na parkovisku si turisti po zdolaní 1400metrového prevýšenia dopriali guláš, teplé i
studené nápoje a pri prechádzke v blízkom
lese si okrem čučoriedok nazbierali aj zopár
dubákov. Cestou domov sa nám na rozlúčku
ukázali tri srnky, ktoré stojace v potoku príkladne dodržiavali pitný režim.
Na rozlúčku s Oravou nám z poľa zamával aj bocian. A milou bodkou za náročnou,
ale zaujímavou túrou bola tombola, v ktorej
hlavnú a jedinú cenu tvoril ručne upletený
košík od Vlada Gahéra.
Ľubo Mazán

Dovolenka v Makarskej okorenená futbalom
V dovolenkovom kufri od slovenského mora, ako sa v našich zemepisných šírkach zaužíval nazývať obľúbený Jadran, si
stovky turistov okrem bronzu prinášajú aj
niečo, čo časom nevybledne – neopakovateľné zážitky a spomienky. Na Makarskej riviére príjemne okorenili pobyt aj
53 dovolenkárom z Malých Uheriec, Parti-

zánskeho a blízkeho okolia. Rodiny s deťmi sa na ďalekú cestu autobusom vydali
6. júla a domov sa šťastne vrátili po deviatich dňoch. Na tom by nebolo nič mimoriadne. Pomyselnou čerešničkou na dovolenkovej torte prichutenej vrelou pohostinnosťou Chorvátov bolo priateľské
stretnutie futbalových veteránov. Vedúci

výpravy, a zároveň kapitán tímu našich
rekreantov Pavol Kaman dohodol tento
duel už pred rokom s majiteľom penziónu
v Makarskej Daliborom Mlinarevičom. Nadišiel deň D a v športovom komplexe na
ihrisku s umelou trávou proti sebe nastúpili Malouherčania a miestni veteráni Makarskej. Ich farby hájili viacerí bývalí profesionáli napríklad z Hajduku Split či Dynama Zagreb a pozvanie do futbalovej jedenástky prijal aj viceprimátor Makarskej.
Hostia začali s rešpektom a do „šatní“ na
osviežovaciu polčasovú stanicu odchádzali s nádielkou dvoch gólov. K zmierneniu konečného skóre 3:1 prispel čestným
gólom z bieleho bodu Miroslav Beliansky.

Dôležitejšie však ako výsledok bolo nadviazanie nových priateľstiev a družby, v
ktorej chcú pokračovať aj o rok odvetným
futbalovým stretnutím. Po zápase nechýbala spoločná grilovačka a nočné kúpanie. Naši dovolenkári počas pobytu relaxovali aj pri plážovom volejbale, dopriali
si výlet na ostrovy Hvar a Brač, a samozrejme, to najdôležitejšie, za čím sa k moru
chodí – kúpanie v azúrovom Jadrane. Príjemne ich potešilo, keď o medzinárodnom priateľskom zápase vzápätí informovala makarská webová stránka, na ktorej
nechýbala ani spoločná fotografia oboch
futbalových tímov.
(bab)
Foto: M. Guth, J. Tomášik
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Počet fyzických osôb - podnikateľov medziročne klesol
V Registri organizácií Štatistického úradu SR bolo v Trenčianskom kraji k 31. marcu 2013 registrovaných 19 647
právnických osôb. Ich počet sa od začiatku roka zvýšil o 1 343 subjektov. Najviac
subjektov bolo registrovaných v okresoch
Trenčín (28,5 %) a Prievidza (19,3 %). Partizánske dosiahlo 5,8 %, Bánovce nad Bebravou 4,5 % a najnižší podiel bol v okrese
Myjava (3,6 %).
Z hľadiska právnej formy najväčšiu skupinu tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným (13 039 subjektov). V kraji bolo
v sledovanom období registrovaných
385 akciových spoločností, 126 družstiev,
59 verejných obchodných spoločností
a 24 komanditných spoločností. Vo verejnom sektore pôsobilo 818 a v súkromnom
sektore 18 829 právnických osôb.

V členení podľa počtu zamestnaných
osôb najväčšiu skupinu tvorili podniky
s počtom zamestnaných osôb 0 - 49, ktoré
dosiahli 75 %-ný podiel. Nasledovali podniky, ktoré zamestnávajú 50 - 249 zamestnaných osôb, na celkovom počte sa podieľali
2,2 %-ami, podniky s počtom zamestnaných
osôb 250 a viac dosiahli iba 0,5 %-ný podiel.
V štruktúre ekonomických činností sa najviac právnických osôb zaoberalo
veľkoobchodom a maloobchodom; opravou motorových vozidiel a motocyklov
(25,9 % subjektov). Činnosťami v oblasti
nehnuteľností sa zaoberalo 9,8 %, priemyselnou výrobou 9,7 % právnických osôb.
Najmenej, iba 2,3 % subjektov pôsobilo
v sekcii informácie a komunikácia.
Počet fyzických osôb registrovaných
v Registri organizácií ku koncu marca

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto ho má pre iných
V deviaty júlový deň bezplatne darovalo v NsP v Partizánskom
svoju krv 24 dobrovoľných darcov. Boli medzi nimi PARTIZÁNČANIA Jozef Marko, Michal Mitana, Jozef Juriš, Peter Oršula, Ondrej Farbiak, Milan Štefčík, Magdaléna Krajčíková, Zuzana Lukáčiová, Lenka Lazarčíková, Miroslav Tomka, Simona Nedasová, Milan Hajšo, František Štetiar, Michal Hulla, Peter Ivanka,
Jana Klimantová, Pavol Kapri, Ivana Mazáková a Marián Sprašanský. Boli medzi nimi aj Roman Horniak zo SKAČIAN, Štefan
Minárik z VEĽKÝCH UHERIEC, Peter Hudok z JEŠKOVEJ VSI, Vojtech Beňo zo ZLATNÍK a Barbora Beňová z KULHÁŇA. Nasledujúci utorok 16. júla nastavilo svoju ruku na odber krvi 17 dobrovoľných darcov. Z PARTIZÁNSKEHO životodarnú tekutinu darovali: Bohumír Chrappa, Peter Rondoš, Jaroslav Kubjatko, Maroš Horváth, Peter Letavay, Roman Chudý, Štefan Žák, Andrea
Kecskesová a Zuzana Zsidová. Ďalšími darcami boli Boris Preťo
z KOLAČNA, Jozef Čmiko, Libor Volárik a Igor Meszároš z VEĽKÝCH UHERIEC, Jozef Siegert z VEĽKÉHO KLÍŽA, Simona Brňová

2013 dosiahol 41 000 fyzických osôb a
medziročne sa znížil o 2 103 subjektov.
Pokles počtu týchto subjektov nastal
vo všetkých okresoch kraja, najvyšší bol
v okresoch Ilava (o 7,5 %) a Partizánske
(o 6,7 %), najnižší v okrese Púchov (o 2
%). Podobne ako právnické osoby, aj fyzické osoby sa najviac zaoberali veľkoobchodom a maloobchodom; opravou motorových vozidiel a motocyklov (25,8 %),
nasledovalo stavebníctvo s 21,2 %-ným
a priemyselná výroba s 18,2 %-ným podielom.
Ku koncu marca bolo v Trenčianskom kraji registrovaných 266 samostatne hospodáriacich roľníkov a 1 936 fyzických osôb, ktoré sa zaoberajú slobodnými povolaniami.
Ing. Pavol Arpáš,
riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne

z CHYNORIAN, Ján Rapko z MALÝCH UHERIEC a Ľubica Kováčiková z BOŠIAN.
V 23. júlový deň sa k humánnemu činu – darovaniu krvi odhodlalo 20 dobrovoľných darcov – Eva Jančeková, Kristína Šuhajdová, Viera Jančichová, Roman Križan, Igor Valter, Radoslav
Lahučký, Eliška Belianská, Ladislav Zábojník, Dušan Hatala,
Ivana Húsková, Petra Režová, Peter Režo, Martin Ščúry, Ivana
Kristová a Ľudmila Žišková z PARTIZÁNSKEHO, Kazimír Mašláni
z HRADIŠŤA, Marianna Bátorová z VEĽKÝCH CHLIEVAN, Ján Ďurec z VEĽKÝCH BIELIC, Branislav Filo z RYBIAN a Ján Šimo z KAMENCA POD VTÁČNIKOM.
Ďakujeme vám!

ODBERY V AUGUSTE

Poľovníci na strelnici

Na strelnici Pod Salašom v Partizánskom si v nedeľu 21. júla
otestovalo svoju mušku 21 ostrostrelcov z celého Slovenska, a to
v rámci 11. ročníka streleckých pretekov Ovládaj svoju zbraň, ktoré organizovala Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho
zväzu. Do rozstrelu sa s rovnakým počtom bodov prebojovalo až
6 z nich. Napokon prvé miesto získal Ján Kováčik z Nového Mesta nad Váhom, druhú priečku obsadil Matúš Pista z Trebatíc a tretiu Róbert Takácz zo Senca (s víťaznými pohármi spolu na foto s
jedným z organizátorov súťaže Štefanom Čepkom).

Prázdniny na Duchonke
V rámci terénnej sociálnej práce mesta Partizánske sa desať
detí organizovaných v Komunitnom centre Romano Drom zúčastnilo na prázdninovom tábore na Duchonke. Terénne sociálne
pracovníčky pripravili pre deti bohatý program spojený s hľadaním pokladu, opekačkou, kúpaním na priehrade a spoznávaním
okolia. V tábore sa im veľmi páčilo.

Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín dáva do
pozornosti dobrovoľným darcom krvi nasledujúce termíny odberu krvi v Partizánskom. V budúcom mesiaci to budú opäť
všetky utorky – 6., 13., 20. a 27. augusta v čase od 8. do 11.
hodiny v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom. Všetci
sú srdečne vítaní!

Umenie nás spája
Horúce letné nedeľné večery aj v tomto roku
Bánovčanom a ich hosťom spríjemňujú programy kultúrneho leta v mestskom parku vždy v
nedeľu od 18.30 hodiny. Na prvom predstavení
v nedeľu 7. júla pod názvom Umenie nás spája 2 moderátorka Blanka Kodajová oboznámila
návštevníkov nielen s programom prvého podvečera, ale aj celého tohtoročného kultúrneho
leta. Lákadlom pre mnohých bolo celkom iste
vystúpenie členiek a členov tanečného štúdia
DANCANDO (na foto). V parku to roztočili naozaj naplno. Jednotlivé ročníky sa prezentovali
v dvoch tanečných blokoch, a nakoniec si zatancovali všetci spoločne. Na tento podvečer
sa tešili aj fanúšikovia rockovej hudby, konkrétne známej bánovskej rockovej kapely Oceľová.
Divákom sa obe vystúpenia veľmi páčili a domov odchádzali s pocitom príjemne stráveného podvečera.
Marek Kasala

PREKLEPZ
m Riaditeľ a jeho sekretárka pracovali presne podľa hormonogramu.
l Na konci zájazdu sme ochutnali skalický prdelník.
m Slovenská národná zrada.
l Používal samé bulvárne slová.
m Na biológii sme sa učili o hovädzom a bravčovom dobytku.
l Partizáni boli zmoknutí okolo svojho veliteľa.
m Spevák neskrýval radosť z počerného publika.
l Náš nový krém perfektne degeneruje pokožku.

- wqr -

Príbeh zo života
Rakovina. Túto diagnózu som si práve vypočula z úst lekára. Vyrazila dych
nielen mne, ale aj manželovi Michalovi, ktorý si tento verdikt vypočul spolu
so mnou.
Vzali sme sa pred šiestimi rokmi.
V podstate sme sa narodeniu dieťaťa
nevyhýbali, ale ani sme sa o jeho splodenie silou mocou nesnažili. Nechali
sme rozhodnutie o jeho príchode na
vôľu Božiu. Keďže však rôčky nenápadne utekajú, asi pred rokom sme sa obaja rozhodli podstúpiť vyšetrenia, aby
sme zistili, kde je vlastne ten „pes zakopaný“, ktorý nám bráni stať sa rodičmi.
Ani vo sne by nám však nenapadlo, že
výsledky vyšetrení budú pre nás takéto tragické.
Po určení diagnózy udalosti nabrali
rýchly spád. Najskôr som sa podrobila vyšetreniu na PET-CT a následne na
onkológii.
„Máte niekoľko nádorov v brušnej
dutine. Najväčší problém je, že nevieme určiť zdroj ochorenia, teda nevieme

odlíšiť pôvodný nádor od metastáz.
Podrobíte sa chemoterapeutickej liečbe a uvidíme, ako váš organizmus na
ňu zareaguje. Podľa toho budeme pokračovať ďalej.“
Na základe takéhoto vyjadrenia lekára som ihneď nastúpila na hospitalizáciu na onkologickom oddelení, aby som sa podrobila intenzívnej
chemoterapii.
Až tu, v okruhu ďalších onkologických pacientov, som si
naplno uvedomila závažnosť
môjho ochorenia a jeho možné následky. Neprepadala som však panike
ani depresiám, ale, kým som vládala,
zháňala som informácie o ďalších liečebným prostriedkoch, ktoré by mi
mohli pomôcť prekonať chorobu.
V nemocnici ma pravidelne navštevoval manžel, ktorý sa každý druhý
deň striedal s maminkou. Občas ma
prišli pozrieť aj priateľky.
Čím dlhšie liečba trvala, tým ma
viac unavovala.

Približne po mesiaci jej trvania Miško prvý raz neprišiel za mnou na pravidelnú návštevu, ale mi zavolal:
„Ahoj Terka, prosím ťa, nehnevaj sa,
dnes musím zostať v práci dlhšie, nedá
sa mi uvoľniť. Pozajtra určite prídem.“
„Dobre zlatko, veď sa nič nedeje, aj
tak nemám nič nové, len všetko dookola. Teším sa na teba. Pa.“

som chápala, že je pracovne vyťažený a potrebuje si občas aj oddýchnuť.
Namiesto neho chodila za mnou čoraz
častejšie maminka, aby mi nebolo v nemocnici samej smutno. Po ukončení prvého cyklu liečby nasledoval druhý aj
tretí cyklus. Pomaly som si začala uvedomovať a zmierovať sa s tým, že naše
vytúžené dieťatko na svet neprivediem.
Vychudla som na kosť a choroba mi odoberala postupne všetky sily a na minimum skracovala
obdobia, ktoré som mohla tráviť
doma s manželom. Svoj život som teraz
žila na onkologickom oddelení.
„Michalko, viem, že musíš pracovať,
ale nemohol by si za mnou chodiť aspoň
v nedeľu? Cítim sa zle, a keď si pri mne,
tak ožijem, “ prosila som manžela pri
jednej z jeho občasných návštev.
„Robím, čo môžem. Mám svoje povinnosti a sama dobre vieš, že ti nedokážem
pomôcť, tak načo mám sem stále chodiť!“
Neúprosná choroba stále postupovala a pre mňa sa stal koniec nemocničnej

Žiarlivosť naruby
Choroba, ale určite aj jej liečba, sa
začali stále viac prejavovať aj na mojom vonkajšom výzore. Začala som
intenzívne chudnúť. Tým som, samozrejme, aj stále viac slabla a nevládala som už prejsť bez prestávky
ani na koniec oddelenia. Neprestávala som však veriť, že chorobu premôžem a snáď sa dočkáme aj našich vytúžených detí.
Môj Michalko ma síce už tak často
a pravidelne nenavštevoval, ale úplne

chodby nedosiahnuteľným cieľom. Vytrvalosti choroby dokázala konkurovať
len moja maminka, ktorá ma nepretržite navštevovala a povzbudzovala.
Pri poslednej návšteve však bola
veľmi mĺkva a smutná - viac ako obyčajne. Samozrejme, že už dlho sa na
príčinu jej smútku vôbec nepýtam, ale
tento raz som urobila výnimku:
„ Mami, stalo sa ti niečo, zdá sa mi, že
si ešte viac zronená ako obyčajne?“
„Terezka, nechcela som ťa znepokojovať, ale včera som cestou domov videla
toho tvojho chrapúňa sedieť v kaviarni
s nejakou fuchtľou. Bol z nej celý vysmiaty a uveličený. Vôbec ho netrápi, že ty ležíš smrteľne chorá v nemocnici.“
Srdce sa mi rozbúchalo a myslela
som si, že mi uletí z hrude, ale aj tak
som sa snažila maminku uchlácholiť: „Nehnevaj sa, prosím ťa, na neho,
to bola určite len nejaká jeho kolegyňa.
Keď sa zastaví, tak sa ho na to spýtam.“
MRYJAM
(Dokončenie v budúcom čísle)
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Ďalší turnaj v scrabble v Partizánskom

Dorastenci z DHZ Krásno reprezentovali okres

Začiatkom júla sa v našom meste už po ôsmy raz stretlo dvadsaťštyri hráčov od Bratislavy až po Košice na kvalifikačnom turnaji v slovnej a kombinačnej hre scrabble. V zborovni Základnej
školy na Malinovského ulici privítala súťažiacich organizátorka
a členka Rady Slovenského spolku scrabble Erika Tomková. Tri
zápasy doobeda, výborný obed v blízkej reštaurácii, domáce
orechové koláčiky a štyri zápasy poobede – tak vyzeral turnajový deň scrabble nadšencov. Po siedmich kolách vyhlásila organizátorka víťazov a odovzdala im diplomy spolu s vecnými cenami. Zlato si vybojoval Marián Šimko z Bratislavy. Z Partizánčanov sa najlepšie umiestnila Mirka Janikovičová, ktorá skončila
na štvrtom mieste.
Ľubo Mazán

Hasiči z DHZ Krásno reprezentovali svoju obec v sobotu
13. júla na krajskej súťaži Dobrovoľných hasičských zborov
dospelých a dorastu v Lehote pod Vtáčnikom. Na súťaži sa
stretlo 33 družstiev z Trenčianskeho kraja. V kategórii mužov
zastupoval okres Partizánske DHZ Skačany, za ženy sa na
štart postavili dievčatá z Brodzian a najmladším družstvom
boli práve dorastenci z DHZ Krásno. Prvou disciplínou, ktorú museli dobrovoľní hasiči a hasičky absolvovať, bola štafeta na 400 m a v popoludňajších hodinách prišiel na rad
vodný útok. Na obe disciplíny mali súťažné družstvá dva
pokusy. Po sčítaní lepších časov zo štafety i vodného útoku obsadili muži z DHZ Skačany piate miesto. Ženy z DHZ
Brodzany si domov odniesli diplom za štvrté miesto, no najlepšie sa darilo chlapcom z DHZ Krásno. S dosiahnutým časom 102,22 s sa v kategórii dorastu umiestnili na peknej tretej priečke. DHZ v Krásne vedie deti a mládež k hasičskému
športu už sedem rokov. Súčasné družstvo dorastencov však
spoločne funguje len prvý rok. Napriek svojej krátkej existencii majú títo chlapci za sebou už viacero pohárových sú- Družstvo dorastencov DHZ Krásno – (Miroslav Dvonč st.), Miroslav Dvonč ml.,
ťaží, a taktiež okresné kolo, odkiaľ sa vďaka víťazstvu dostali Richard Vančo, Jaroslav Palko, Matúš Bezák, Erik Sukeník, (Andrea Jakubíkoaž na spomínané krajské kolo.
Andrea Jakubíková vá), Lukáš Školka, Juraj Košík, Dominik Pacher, Vendelín Dobiaš

COMPRESSED GAS s.r.o.
Spoločnosť COMPRESSED GAS s.r.o. so sídlom v Chynoranoch,
okres Partizánske, hľadá nového kolegu do svojho tímu
na pozíciu:

produktový manažér

Memoriál Viliama Peťovského

Rady o ošetrovaní ovocných stromov a drevín
Pre záhradkárov - pestovateľov ovocných stromov pripravil 13. júla výbor ZO SZZ Pod Salašom v Partizánskom prednášku špecialistu na ošetrovanie ovocných stromov a drevín. Od odborníka Pavla Gáhera (na foto
vpravo) sa na praktických ukážkach priamo v záhrade dozvedeli o základných princípoch ošetrovania ovocných drevín, potrebných postrekoch a spôsoboch letného rezu. Na dvojhodinovej praktickej prednáške
sa zúčastnili záhradkári nielen z domácej osady, ale aj z Viesky a ostatných osád v meste.
Ľudovít Baranček, predseda ZO SZZ Pod Salašom

Medzi veľmi aktívnych športovcov celkom iste patria aj dobrovoľní hasiči, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na rôznych pretekoch a súťažiach. Jedna sa konala 13. júla v Dolných Ozorovciach, konkrétne išlo o šiesty ročník Memoriálu Viliama Peťovského, ktorý počas svojho života vykonal záslužnú prácu v oblasti hasičstva nielen v Bánovciach nad Bebravou, ale i v celom
bývalom Topoľčianskom okrese. Predpoludním predviedli svoje
výkony päť a osemčlenné družstvá chlapcov a dievčat v kategórii Plameň. Z päťčlenných dievčenských družstiev si najlepšie
počínalo družstvo z Kvašova, z chlapčenských Bánovce B. V kategórii osemčlenných družstiev sa najlepšie umiestnili dievčatá
zo Zlatník, v chlapčenskej kategórii sa absolútnym víťazom stalo družstvo z Uhrovca.
V popoludňajších hodinách o putovný pohár zabojovali aj družstvá dospelých. Súťažilo sa v troch kategóriách - v klasickej, športovej a veteránov. V klasickej sa najlepšie darilo ženám z Dvorca,
z mužov hasičom z Poruby. Absolútny víťaz putovného pohára
vzišiel z bojov v športovej kategórii. Stalo sa ním družstvo mužov z Krásna. Pre úplnosť treba spomenúť ešte ženské družstvá,
spomedzi ktorých najlepšie obstáli hasičky z Dežeríc. Marek Kasala

?

l Požiadavky na vzdelanie: SŠ odborné s maturitou / VŠ, technické (strojnícke, elektrotechnické,
stavebné) zameranie výhodou
l Iné požiadavky: komunikatívna znalosť cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého)
slovom aj písmom podmienkou, práca s PC (Word,
Excel, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla
Thunderbird, Powerpoint), trvalé bydlisko do
vzdialenosti 30 km
l Pracovná náplň: vypracovanie technických
a cenových ponúk, zasielanie cenových a technických požiadaviek do výrobného závodu v
zahraničí, spracovanie a vypracovanie technickej
dokumentácie atď.
l Termín nástupu: ihneď, príp. dohodou
l Pracovný pomer: na dobu neurčitú s 3-mesačnou skúšobnou lehotou
l Platobné podmienky: po dohode

Prípadní záujemcovia kontaktujte nás na doleuvedených tel.
číslach, príp. pošlite životopis na doleuvedenú e-mailovú adresu:
COMPRESSED GAS s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, 956 33 Chynorany
Tel: +421 (0)38 5423 228-9 Fax: +421 (0)38 5423 230
E-mail: peter.galis@compressedgas.sk
(768)
WEB: www.kompresory-servis.sk

* KRÍŽOVKA na prázdninové a dovolenkové dni *
Vlákal sa

Pomôcky:
Rén, Volek

Diel, po česky

Usmrtená
obesením

Dôverne
oslovujeme

Encyklopédia
Britannica

Drozd, po česky

Orientálne
mužské meno

Alkohol



Mohla

Train Express

Elektráreň
Nováky

Prenášaj

Španielska
vychovávateľka

Rímska deviatka

PIATA ČASŤ
TAJNIČKY

Arktický vták

Pritekal
Hrob (kniž.)

Múr

Časové
jednotky

DRUHÁ ČASŤ
TAJNIČKY

ZAČIATOK
TAJNIČKY



TRETIA ČASŤ
TAJNIČKY

Poskočenie

St. český
hokejista

Priestranné
miestnosti

Bodavý hmyz

Zeleninové
jedlo

Babylonská
bohyňa zeme

Presuny
vzduchom

Osamelý

Potreba
huslistu

Stanovená
hranica

Staroegyptská
právna jednotka

Pomoc, po
anglicky
Zn. india
Kaluž

ŠTRVTÁ ČASŤ
TAJNIČKY

Nemecké
osobné zámeno
Na inom mieste

Vyhnanstvo

Postrčí

Org. International
du Sucre

Anglická číslovka

Orgány zraku

Vlastní

Preteky mieru

Spletenec

Európska komisia

Derivát kyseliny

Švédsky chemik

Japonská
dĺžková miera

Starorímsky
politik

Okolo (bás.)



Vhodenie

České zvratné
zámeno

Neostré

Ročné obdobie

Čierny,
po francúzsky

Malá pec

Národná rada
Milovník krásy

KONIEC
TAJNIČKY

Skr.
hysterektómie

Starogrécky
boh lesov

Grécke písmeno
Býv. česká
rocková skupina

Rodné číslo

Liečivá pyskatá
rastlina

Francúzsky člen

MOL
Rumunska

Atletic Club

Zn. rubídia

Obúchaj (expr.)

Základné
meradlá

ŠIESTA ČASŤ
TAJNIČKY

Časť tváre

Druh papagája

Severan

Slovenské porekadlá vedia poriadne ťať do živého. Svedčí o tom
aj tajnička z májovej krížovky Tempa.
Všetci, ktorí nám
jej znenie poslali
do redakcie, správne vylúštili – Keby
nie tie šaty, nebolo by väčšej škraty. Bol medzi nimi
aj Zdenko Korec z
Veľkých Uheriec,
ktorého pozývame do redakcie po
knižný darček z Knihy ALVA. Blahoželáme!
Ak chcete dočítať
myšlienku francúzskeho prozaika 17.
storočia Francoisa
La Rochefoucaulda,
vylúštite dnešnú
krížovku a znenie
tajničky pošlite do
redakcie najneskôr
do 10. augusta. Začína sa slovami: Sú
zlomyseľníci...

Časť
Kollárovej Slávy
dcéry

"

Obrnený
transportér

KUPÓN Č.3

EČV okr.
Ružomberok

Krížovka Tempo

Pomôcky:
Ester, Nom,
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Bolesťou ranený si tíško odišiel
snívať svoj večný sen.
A nám v srdci ostal veľký žiaľ
a spomienka len.

Dňa 30. júla 2013 si pripomenieme 100. výročie od narodenia nášho drahého zosnulého

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí na poslednej
ceste vyprevadili nášho milovaného manžela, otca, dedka a pradedka

Zatvoril oči,
jeho láskavé srdce prestalo biť,
no stihol sa so všetkými,
ktorých miloval,
ešte rozlúčiť.
Dňa 21. júla 2013 uplynulo päť rokov, čo nás opustil náš drahý a milovaný otec, manžel, syn a starý otec

Osud je veľmi krutý a nevráti, čo vzal,
iba spomienky ostanú a v srdci žiaľ.
Dňa 3. augusta 2013 uplynie 15
rokov od chvíle, čo nás náhle vo
veku 56 rokov navždy opustil náš
manžel, otec a starý otec

Jána KOLAROVIČA
z Partizánskeho.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá
(711)
rodina.
Jozefa BEBJAKA
z Partizánskeho,
ktorý nás navždy opustil 7. júla
2013 vo veku 79 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
S láskou manželka Mária, syn Jozef,
dcéry Daniela a Renáta s rodinami

Dňa 11. júla 2013 sme si pripomenuli piate výročie úmrtia našej
mamičky a babičky

Pavel VANKO
z Partizánskeho.
Ladislav FRAŇO
z Partizánskeho.
Anton PETRUS
z Partizánskeho.
S láskou a úctou na neho spomínajú mama, manželka, deti Ľubica
(760)
a Patrik a vnúčik Ľuboško.

Len ten, kto stratí toho,
koho mal rád a miloval,
pochopí, čo je bolesť,
smútok a žiaľ.

(758)

Dňa 30. júla 2013 uplynú štyri
roky, čo nás navždy opustila naša
milovaná dcéra a sestra
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a
známym, ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho drahého manžela, otca a starého otca

Oľgy ORŠULOVEJ
rod. Petriskovej
z Partizánskeho.

Martinka HORŇANOVÁ
z Partizánskeho.
S neutíchajúcim žiaľom spomínajú matka s priateľom Romanom a brat Peter s priateľkou
(766)
Simonou.

Antona LAURU
z Brodzian,

Zároveň ďakujeme všetkým za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka a deti s rodinami
(777)

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a
známym, ktorí na poslednej ceste
vyprevadili nášho milovaného
otca a manžela

Vladimír ORŠULA
z Partizánskeho,
ktorý by sa bol 28. júla 2013 dožil
67 rokov a spoločne by 20. júla
oslávili 45 rokov manželstva.
Spomínajú deti Renátka, Janka,
Vlado a vnučky Lucka, Barborka a
(745)
Viktorka.

Niet krajšieho úsmevu ako je mamin,
niet krajšieho pohladenia, ako od mamy.
Bez tých krásnych zážitkov,
tu už 20 rokov musíme byť.
Zostali nám už len spomienky,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 20. júla 2013 sme si pripomenuli 20. výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama,
starká a prastarká

Dňa 29. júla 2013 si pripomíname
1. výročie úmrtia nášho drahého
otca a dedka

S láskou v srdci spomínajú syn,
dcéry s rodinami, vnúčatá a prav(770)
núčatá.
Vladimíra GATIARA
z Partizánskeho.

ktorý nás navždy opustil 18. júla
2013 vo veku 62 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové
dary a prejavy sústrasti, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
(785)

Ten deň bol plný sĺz a žiaľu,
odišiel si v tichosti,
synáčik môj drahý,
plačú oči, srdce bolí,
veď sme Ťa všetci milovali.
Dňa 15. júla 2013 uplynulo 6 rokov
od tragickej smrti nášho milovaného syna, brata, otca, švagra, strýka
a dobrého kamaráta

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 20. júla 2013 sme si pripomenuli 100. výročie od narodenia
našej drahej zosnulej

Igora GODORU
z Partizánskeho.

Dňa 21. júla 2013 uplynuli tri roky,
čo nás vo veku nedožitých 82
rokov navždy opustil milovaný
manžel, otec, kamarát, nezabudnuteľný karikaturista

Aké prenádherné bolo vedľa Teba byť,
s Tebou sa tešiť a spokojne žiť,
prijímať lásku, vidieť Tvoj úsmev,
pohľad a cítiť ruky stisk,
vždy budeme na Teba myslieť
a len so spomienkami naďalej žiť.
Dňa 28. júla 2013 uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí na neho nezabudli, ďakuje
manželka a dcéra.
(747)

Tak rýchlo si odišla,
na rozlúčku nebol čas,
len spomienky na Teba
zostanú navždy v nás.
Dňa 1. augusta 2013 si pripomenieme 7. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamičky a babičky

Anny BLŠŤÁKOVEJ
z Partizánskeho.
S úctou a láskou spomína manžel
Jozef s rodinou.
(757)

(699)

Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom a známym, že dňa
20. júna 2013 nás vo veku 84 rokov
navždy opustil milovaný manžel,
otec, starý a prastarý otec, brat,
absolvent Baťovej školy práce

Vlasty CHUDEJ
z Partizánskeho.

Eduard HODÁL
z Bošian.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
(710)
Spomína celá rodina.

So stálou láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a
ostatná rodina.
(781)

Ivan MICHNÍK
z Tlmáč.
S láskou a úctou spomína na
neho celá jeho rodina a brat Július s rodinou.
(751)

Inzerujte
v Tempe!

Predám 1 a 1/2 izbový veľkometrážny byt v Partizánskom, 2 loggie,
7/10 p, v blízkosti škola, škôlka,
zimný a futbalový štadión. Cena
dohodou. Tel. 0944 059 346. (763)
Dám do podnájmu malú garsónku na Februárovej ulici, zariadenú.
Tel. 0944 119 652.
(762)
Dám do prenájmu 2-izbový nezariadený byt v centre mesta Partizánske. Tel. 0903 601 552. (767)
Prenajmem 2-izbový byt (58 m2)
v Partizánskom na Školskej ulici,
3. p. Byt je kompletne prerobený,
zariadený – vrátane elektrospotrebičov, TV, chlad., sporáka..., s pivnicou a balkónom. Cena 350 € +
dohoda. Tel. 0918 696 790. (769)
Predám 2-izbový, čiastočne prerobený byt, rozloha 63 m2, plastové
okná, 2 balkóny. Cena 35 000 € alebo
dohodou. Tel. 0918 945 246. (771)
Predám 2-izbový veľkometrážny
byt o rozlohe 64 m2, v OV, na Šípku
v Partizánskom. Cena 33 500 €. Tel.
0908 307 007.
(773)
Predám 2-izbový tehlový byt na Komenského ulici. Nové gamaty, plastové okná, s balkónom. Dobre udržiavaný, na 2. poschodí, ihneď voľný. Tel.
7409634, 0940 787 452.
(778)
Predám v Oslanoch výhodne
rodinný dom s prístavbou a záhradou. Možnosť bývania pre dve
rodiny. Plynofikácia a kanalizácia
zavedená. Tel. 046/381 01 11, 0907
160 045.
(761)

Montujem plávajúce podlahy.
Rýchlo, lacno + flexibilný pracovný
čas. Tel. 0903 211 928.
(551)

Vážnu známosť hľadá rozvedený,
51-ročný nealkoholik, fajčiar. Tel.
0918 218 653.
(780)

Za spomienku ďakuje matka s ro(783)
dinou.

Bohuš TOMEŠ
z Partizánskeho.

Magdaléna MARKOVÁ
z Klátovej Novej Vsi.

Štefana VLČKU
zo Šimonovian,

Kto ste ho poznali, venuje mu spolu
s nami tichú spomienku.
Manželka a ostatná smútiaca rodina
(782)

Tí, ktorí ste zosnulého poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú
manželka Emília, syn Ľubomír,
dcéra Margita s rodinou, syn Pavol s rodinou a ostatná smútiaca
rodina.
(786)

Dňa 25. júla 2013 by sa bola dožila
64 rokov.
V tomto roku 17. decembra uplynú tri roky od chvíle, čo od nás
navždy odišiel náš otec a starý
otec

ktorý nás navždy opustil 17. júla
2013 vo veku 89 rokov.

Dňa 27. júla 2013 uplynuli dva
roky, čo nás vo veku 83 rokov
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

Predám 4-árovú záhradku s murovanou chatkou v osobnom
vlastníctve. Tel. 0915 332 369.
(693)
Predám garsónku v Partizánskom, v časti Luhy I, 7. poschodie. Zariadená + kuchynská linka.
Cena dohodou. Tel. 0915 132 814
alebo 0907 566 005.
(703)
Predám 3-izbový rodinný dom v
Krásne na 11,5 árovom pozemku.
Dom kúpou voľný, cena dohodou.
Tel. 0908 751 205.
(712)
Predám 2-izbový byt, komplet
prerobený – LACNO. Tel. 0908 716
029.
(722)
Dám do prenájmu rodinný dom
v Oslanoch (160 m2), vhodný aj na
podnikanie. Len vážny záujem. Tel.
0910 933 625.
(723)
Predám stavebný pozemok v k.ú.
Oslany, cca 20 árov, inžinierske
siete sú predpripravené. Tel. 0910
933 625.
(723)
Predám čiastočne zrekonštruovaný 4-izbový byt v OV, rozloha 89
m2, 3. posch., pivnica + garáž. Žabokreky nad Nitrou. Cena 40 tis. €.
Dohoda možná. Tel. 0948 880 408.
(725)
Predám 3-izbový byt na sídlisku
Šípok. Tel. 0910 570 100.
(732)
Predám za aktuálne najnižšiu
cenu v Partizánskom poldomok
baťovského typu na Štúrovej ulici
16. Tel. 0910 932 023, mail: borcha@nextra.sk.
(734)
Predáme rodinný dom v Skačanoch. Cena dohodou. Tel. 0908
739 629.
(736)
Predám garáž s podkrovím na
Šípku. Cena dohodou. Tel. 0910
277 717.
(739)
Predám stavebné pozemky v Malých Uherciach (8, 13 a 17-árový).
Tel. 0903 716 651.
(748)
Dám do dlhodobého podnájmu
garsónku na sídlisku Šípok. Tel.
0948 667 145.
(749)
Predám stavebný pozemok v Hradišti. Tel. 0907 344 902.
(756)

Darujem mačiatka. Tel. 0918
338 741.

Nočný klub v CZ vo Veselí nad Moravou prijme
sympatické dievčatá. Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze
na ruku každý deň. Pracovná doba i dohodou.
Zdarma zabezpečené ubytovanie hotelového typu.
Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Príďte
sa presvedčiť a nebudete
ľutovať. Tel. 0905 244 226.
(697)
Zámočnícka firma z Partizánskeho prijme do TPP zámočníka – zvárača. Prax min. 3 roky
nutná. Nástup možný ihneď. Tel.
0905 522 372.
(714)
Q Q Q
Hľadáme TECHNOLOGIČKU/
ŠIČKU pre šitie obuvníckych
zvrškov. Prax nutná. Tel. 0903
468 040, e-mail: kristina.
vinklerova@gmail.com (776)
Q Q Q
Obuvnícka firma prijme pracovníka na napínanie špíc.
Prax nutná. Tel. 0915 638 914,
e-mail: kristina.vinklerova@
gmail.com
(776)
Q Q Q
Ponúkam pracovné miesto
čašníčky /-a do zabehnutej reštaurácie na pracovný pomer.
Tel. 0905 452 776
(755)

Predám dve zánovné poschodové
postele s podsvietením, aj jednotlivo. Dohoda istá. Tel. 0905 916
600.
(739)
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0908 08 09 08
PARTIZÁNSKE

Bufet (784)
ZASTÁVKA
v Šimonovanoch

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

1,50
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ŠPORT

(327)

1 jazda do 2 km =
€
www.modrytaxik.sk

(bývalá želez. zastávka)
otvorený už ráno
od 5. hodiny,
cez víkend od 9. hodiny.
Príjemné posedenie
pri dobrom pivku!

IV. FUTBALOVÁ LIGA SEVEROZÁPAD
DOSPELÍ (2013/2014)
1. kolo – 4.8. o 17. h
H. Obdokovce – Partizánske
Bošany – Trenč. Teplice
Šimonovany – D. Vestenice
Borčice – Prečín
Častkovce – Modranka
Holíč – Solčany
Kanianka – Nová Dubnica
Lehota p/Vt. – Križovany

6. kolo – 8.9. o 16. h
Partizánske – Lehota p/Vt.
Šimonovany – Holíč
Horné Obdokovce – Bošany
Dolné Vestenice – Solčany
Modranka – Nová Dubnica
Trenč. Teplice – Križovany
Prečín – Kanianka
Borčice – Častkovce

11. kolo – 13.10. o 14.30 h
Solčany – Šimonovany
Trenč. Teplice – Partizánske
Lehota p/Vt. – Bošany
Holíč – Dolné Vestenice
Kanianka – Častkovce
Križovany – H. Obdokovce
Nová Dubnica – Borčice
Modranka – Prečín

2. kolo – 11.8. o 17. h
Partizánske – Bošany
Šimonovany – Borčice
Dolné Vestenice – Križovany
Nová Dubnica – Lehota p/Vt.
Solčany – Kanianka
Modranka – Holíč
Trenč. Teplice – Častkovce
Prečín – Horné Obdokovce

7. kolo – 15.9. o 16. h
Križovany – Partizánske
Kanianka – Šimonovany
Bošany – Dolné Vestenice
Častkovce – H. Obdokovce
Holíč – Borčice
Lehota p/Vt. – Prečín
Nová Dubnica – Tr. Teplice
Solčany – Modranka

12. kolo – 20.10. o 14. h
D. Vestenice – Partizánske
Šimonovany – Modranka
Bošany – Križovany
Prečín – Trenč. Teplice
Borčice – Solčany
H. Obdokovce – N. Dubnica
Častkovce – Lehota p/Vt.
Holíč – Kanianka

3. kolo – 18.8. o 17. h
Bošany – Prečín
Častkovce – Partizánske
H. Obdokovce – Šimonovany
Borčice – Dolné Vestenice
Holíč – Trenč. Teplice
Kanianka – Modranka
Lehota p/Vt. – Solčany
Križovany – Nová Dubnica

8. kolo – 22.9. o 15.30 h
Partizánske – Nová Dubnica
Šimonovany – Lehota p/Vt.
Bošany – Častkovce
Dolné Vestenice – Modranka
Trenč. Teplice – Solčany
Prečín – Križovany
Borčice – Kanianka
Horné Obdokovce – Holíč

13. kolo – 27.10. o 14. h
Partizánske – Prečín
Trenč. Teplice – Šimonovany
Nová Dubnica – Bošany
Kanianka – Dolné Vestenice
Lehota p/Vt. – Holíč
Križovany – Častkovce
Solčany – Horné Obdokovce
Modranka – Borčice

4. kolo – 25.8. o 17. h
Partizánske – Holíč
Šimonovany – Bošany
D. Vestenice – N. Dubnica
Solčany – Križovany
Modranka – Lehota p/Vt.
Trenč. Teplice – Kanianka
Prečín – Častkovce
Borčice – Horné Obdokovce

9. kolo – 29.9. o 15.30 h
Solčany – Partizánske
Križovany – Šimonovany
Holíč – Bošany
Častkovce – Dolné Vestenice
Kanianka – H. Obdokovce
Lehota p/Vt. – Borčice
Nová Dubnica – Prečín
Modranka – Trenč. Teplice

14. kolo – 3.11. o 13.30 h
Šimonovany – Partizánske
Bošany – Solčany
Dolné Vestenice – Prečín
Borčice – Trenč. Teplice
H. Obdokovce – Modranka
Častkovce – Nová Dubnica
Holíč – Križovany
Kanianka – Lehota p/Vt.

5. kolo – 1.9. o 16. h
Kanianka – Partizánske
Bošany – Borčice
Častkovce – Šimonovany
H. Obdokovce – D. Vestenice
Holíč – Prečín
Lehota p/Vt. – Trenč. Teplice
Križovany – Modranka
Nová Dubnica – Solčany

10. kolo – 6.10. o 14.30 h
Šimonovany – N. Dubnica
Partizánske – Modranka
Bošany – Kanianka
D. Vestenice – Trenč. Teplice
Prečín – Solčany
Borčice – Križovany
H. Obdokovce – Lehota p/Vt.
Častkovce – Holíč

15. kolo – 10.11. o 13.30 h
Partizánske – Borčice
Prečín – Šimonovany
Modranka – Bošany
Lehota p/Vt. – D. Vestenice
Križovany – Kanianka
Nová Dubnica – Holíč
Solčany – Častkovce
Tr. Teplice – H. Obdokovce

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Partizánske – sobota ÚHČ.

I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE a BÁNOVCE N/B.
DOSPELÍ (2013/2014)
1. kolo – 4.8. o 17. h
Pravotice – Zlatníky
Krásna Ves – Malá Hradná
Ostratice – Haláčovce-Otr.
Horná Ves – Nadlice
Biskupice – Dvorec
Rybany – Liv. Opatovce
Miezgovce – Brezolupy

6. kolo – 8.9. o 16. h
Zlatníky – Dvorec
Nadlice – Livinské Opatovce
Haláčovce-Otr. – Brezolupy
Malá Hradná – Miezgovce
Pravotice – Rybany
Krásna Ves – Biskupice
Ostratice – Horná Ves

11. kolo – 13.10. o 14.30 h
Rybany – Zlatníky
Miezgovce – Biskupice
Brezolupy – Horná Ves
Liv. Opatovce – Ostratice
Dvorec – Krásna Ves
Nadlice – Pravotice
Haláčovce-Otr. – M. Hradná

2. kolo – 11.8. o 17. h
Zlatníky – Brezolupy
Liv. Opatovce – Miezgovce
Dvorec – Rybany
Nadlice – Biskupice
Haláčovce-Otr. – Horná Ves
Malá Hradná – Ostratice
Pravotice – Krásna Ves

7. kolo – 15.9. o 16. h
Horná Ves – Zlatníky
Biskupice – Ostratice
Rybany – Krásna Ves
Miezgovce – Pravotice
Brezolupy – Malá Hradná
L. Opatovce – Haláčovce-Otr.
Dvorec – Nadlice

12. kolo – 20.10. o 14. h
Zlatníky – Malá Hradná
Pravotice – Haláčovce-Otr.
Krásna Ves – Nadlice
Ostratice – Dvorec
Horná Ves – Liv. Opatovce
Biskupice – Brezolupy
Rybany – Miezgovce

3. kolo – 18.8. o 17. h
Krásna Ves – Zlatníky
Ostratice – Pravotice
Horná Ves – Malá Hradná
Biskupice – Haláčovce-Otr.
Rybany – Nadlice
Miezgovce – Dvorec
Brezolupy – Liv. Opatovce

8. kolo – 22.9. o 15.30 h
Zlatníky – Nadlice
Haláčovce-Otr. – Dvorec
Malá Hradná – L. Opatovce
Pravotice – Brezolupy
Krásna Ves – Miezgovce
Ostratice – Rybany
Horná Ves – Biskupice

13. kolo – 27.10. o 14. h
Miezgovce – Zlatníky
Brezolupy – Rybany
Liv. Opatovce – Biskupice
Dvorec – Horná Ves
Nadlice – Ostratice
Haláčovce-Otr. – Krásna Ves
Malá Hradná – Pravotice

4. kolo – 25.8. o 17. h
Zlatníky – Liv. Opatovce
Dvorec – Brezolupy
Nadlice – Miezgovce
Haláčovce-Otr. – Rybany
Malá Hradná – Biskupice
Pravotice – Horná Ves
Krásna Ves – Ostratice

9. kolo – 29.9. o 15.30 h
Biskupice – Zlatníky
Rybany – Horná Ves
Miezgovce – Ostratice
Brezolupy – Krásna Ves
Liv. Opatovce – Pravotice
Dvorec – Malá Hradná
Nadlice – Haláčovce-Otr.

5. kolo – 1.9. o 16. h
Ostratice – Zlatníky
Horná Ves – Krásna Ves
Biskupice – Pravotice
Rybany – Malá Hradná
Miezgovce – Haláčovce-Otr.
Brezolupy – Nadlice
Livinské Opatovce – Dvorec

10. kolo – 6.10. o 14.30 h
Zlatníky – Haláčovce-Otr.
Malá Hradná – Nadlice
Pravotice – Dvorec
Krásna Ves – Liv. Opatovce
Ostratice – Brezolupy
Horná Ves – Miezgovce
Biskupice – Rybany

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY:
Pravotice – sobota ÚHČ,
Rybany – sobota ÚHČ,
Biskupice – nedeľa o 11.
h, Haláčovce-Otrhánky
– nedeľa o 11. h, Zlatníky – nedeľa o 11. h, Brezolupy – 14.9. 2013 v sobotu ÚHČ.

V Chynoranoch si pripomenuli 90 rokov futbalu
Uplynulú sobotu si Obecný športový klub v Chynoranoch pripomenul
90 rokov od založenia futbalu a športu v obci. Agilný domáci organizátori pripravili v tento horúci deň plno
prekvapení. Nechýbali rôzne atrakcie,
ktoré sa tešili veľkému záujmy prítomných detí.
Hlavným programom však boli futbalové zápasy. V prvom stretnutí nastúpili najmladšie domáce futbalové
nádeje prípravky proti svojim rovesníkom z Rybian. Čipernejší hostia zvíťazili záslužene 8:3. Nasledoval zápas žiakov Chynorian, ktorí sa v predchádzajúcom futbalom ročníku 2012/2013
stali majstrom III. triedy Majstrovstiev
okresu Partizánske. Ich súperom bol
tím žiačok Hornej Nitry, ktoré sú zas
majstrom II. ligy.
V zaujímavom meraní síl sa nakoniec presadili domáci chlapci, ktorí zvíťazili 4:1. Už pred týmto duelom prišla
slávnostná chvíľa pre Ľudmilu Maťavkovú, ktorej sekretár Oblastného futbalového zväzu odovzdal ocenenie
v podobe futbalovej kopačky, so 17
gólmi najlepšej strelkyni v žiackej futbalovej súťaži. Sympatická futbalistka
nastúpila i so slovenským znakom na
hrudi v medzištátnych zápasoch. Futbalové zápolenie pokračovalo stretnutím mužských jedenástiek. Domáci
OŠK čelil víťazovi IV. ligy a nováčikovi

Ocenení bývalí hráči a funkcionári Chynorian

Majstrovstva oblasti Západ – futbalistom Hornej Nitry. Hostia potvrdili svoju suverenitu a po dobrom výkone zvíťazili 4:0.
V hlavnom zápase nastúpili na výborne pripravený trávnik športového
štadióna, ktorý hasiči pravidelne polievali pomocou požiarnického auta, bývalí hráči Chynorian proti družstvu Internacionálov Slovenska na čele s Ladislavom Petrášom a 71-ročným Joze-

fom Adamcom, ktorého publikum obzvlášť srdečne privítalo. Prítomní diváci však tlieskali aj Ondrejovi Krištofíkovi, Ladislavovi Peckovi, Štefanovi Maixnerovi, Jozefovi Majorošovi, Róbertovi
Semeníkovi, Vladimírovi Kinderovi, Tiborovi Zátekovi... Takmer nič nestratili zo svojej suverenity a dokazovali, že
futbal majú stále radi a tak pravidelne
bavia divákov na futbalových štadiónoch. Potlesk pri odchode z trávnika

Spoločné foto bývalých hráčov Chynorian a Internacionálov Slovenska

V. FUTBALOVÁ LIGA SEVER – DOSPELÍ (2013/2014)

po víťazstve 8:1 bývalých slovenských,
ale aj československých reprezentantov, bol akousi bodkou za vydarenými
futbalovými oslavami.
Ich súčasťou bolo i ocenenie dlhoročných športových funkcionárov
Chynorian pamätnými medailami z
Oblastného futbalového zväzu Prievidza:Antona Magdolena, Jozefa Fureka, Miroslava Kováčika, Jozefa
Maťavku, Viliama Gajdoša, Ignáca
Magdolena a Júliusa Paninára. Výbor domáceho OŠK ocenil i dvadsaťpäť starších bývalých futbalistov pamätnými listami za aktívnu činnosť
počas svojej futbalovej kariéry. Pri
príležitosti tohto jubilea bola vydaná i knižná publikácia, ktorá osvetľuje vývoj tohto populárneho športu i celej športovej činnosti v obci od
roku 1923.
Nechýbala dychová hudba Chynorianka, ktorá rozdávala úsmev a dobrú
náladu. O deviatej večer ju vystriedala
folková kapela Sorry z Uherského Hradišťa, ktorá koncertovala do neskorých
nočných hodín.
Text: Miroslav Kováčik
Foto: Jozef Maťavka

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
DOSPELÍ (2013/2014)

1. kolo – 4.8. o 17. h
Stará Turá – Ilava
Veľké Uherce – Horovce
Ladce – Trenč. Turná
Cígeľ – Malá Čausa
Lazany – Chocholná-Velčice
Oslany – Podolie
Kamenec p/Vt. – H. Poruba
N. Pravno – Z. Kostoľany

6. kolo – 8.9. o 16. h
Ilava – Z. Kostoľany
M. Čausa – NŽ Veľké Uherce
Trenč. Turná – Horná Poruba
Podolie – Horovce
Chocholná-V. – N. Pravno
Ladce – Kamenec p/Vt.
Cígeľ – Oslany
Lazany – Stará Turá

11. kolo – 13.10. o 14.30 h
Ilava – Chocholná-V.
Veľké Uherce – Oslany
Kamenec p/Vt. – Trenč. Turná
Nitr. Pravno – Stará Turá
Zem. Kostoľany – Lazany
Horovce – Cígeľ
Horná Poruba – Ladce
Podolie – Malá Čausa

1. kolo – 4.8. o 17. h
Uhrovec – Chynorany
Ráztočno – Diviacka N. Ves
Rudn. Lehota – Nedanovce
Pravenec – Malinová
Opatovce n/N. – Skačany
Dežerice – Veľké Bielice
Dolné Naštice – Sebedražie
Nitr. Rudno – Veľký Klíž

6. kolo – 8.9. o 16. h
Chynorany – Veľké Bielice
Skačany – Sebedražie
Malinová – Veľký Klíž
Nedanovce – Nitr. Rudno
Diviacka N. Ves – D. Naštice
Uhrovec – Dežerice
Ráztočno – Opatovce n/N.
Rudn. Lehota – Pravenec

11. kolo – 13.10. o 14.30 h
Dežerice – Chynorany
D. Naštice – Opatovce n/N.
Nitr. Rudno – Pravenec
Veľký Klíž – Rudn. Lehota
Sebedražie – Ráztočno
Veľké Bielice – Uhrovec
Skačany – Diviacka N. Ves
Malinová – Nedanovce

2. kolo – 11.8. o 17. h
Ilava – Oslany
H. Poruba – Veľké Uherce
Trenč. Turná – Z. Kostoľany
Horovce – Nitr. Pravno
Podolie – Kamenec p/Vt.
Chocholná-Velčice – S. Turá
Malá Čausa – Lazany
Ladce – Cígeľ

7. kolo – 15.9. o 16. h
Horovce – Ilava
NŽ Veľké Uherce – Ladce
Stará Turá – Trenč. Turná
Oslany – Lazany
Kamenec p/Vt. – Cígeľ
Nitr. Pravno – Malá Čausa
Z. Kostoľany – Chocholná-V.
Horná Poruba – Podolie

12. kolo – 20.10. o 14. h
Malá Čausa – Ilava
Kamenec p/Vt. – Veľké Uherce
Trenč. Turná – Chocholná-V.
Ladce – Podolie
Cígeľ – Horná Poruba
Lazany – Horovce
Stará Turá – Zem. Kostoľany
Oslany – Nitr. Pravno

2. kolo – 11.8. o 17. h
Chynorany – Veľký Klíž
Sebedražie – Nitr. Rudno
Veľké Bielice – Dolné Naštice
Skačany – Dežerice
Malinová – Opatovce n/N.
Nedanovce – Pravenec
Diviacka N. Ves – R. Lehota
Uhrovec – Ráztočno

7. kolo – 15.9. o 16. h
Pravenec – Chynorany
Opatovce n/N. – R. Lehota
Dežerice – Ráztočno
Dolné Naštice – Uhrovec
N. Rudno – Diviacka N. Ves
Veľký Klíž – Nedanovce
Sebedražie – Malinová
Veľké Bielice – Skačany

12. kolo – 20.10. o 14. h
Chynorany – Nedanovce
Diviacka N. Ves – Malinová
Uhrovec – Skačany
Ráztočno – Veľké Bielice
Rudn. Lehota – Sebedražie
Pravenec – Veľký Klíž
Opatovce n/N. – Nitr. Rudno
Dežerice – Dolné Naštice

3. kolo – 18.8. o 17. h
Kamenec p/Vt. – Ilava
NŽ Veľké Uherce – Podolie
Cígeľ – Trenč. Turná
Lazany – Ladce
Stará Turá – Malá Čausa
Oslany – Chocholná-Velčice
Nitr. Pravno – Horná Poruba
Zem. Kostoľany – Horovce

8. kolo – 22.9. o 15.30 h
Ilava – H. Poruba
Cígeľ – Veľké Uherce
Trenč. Turná – Podolie
Chocholná-V. – Horovce
Malá Čausa – Z. Kostoľany
Ladce – Nitr. Pravno
Lazany – Kamenec p/Vt.
Stará Turá – Oslany

13. kolo – 27.10. o 14. h
Ilava – Ladce
Veľké Uherce – Trenč. Turná
Nitr. Pravno – Kamenec p/Vt.
Zem. Kostoľany – Oslany
Horovce – Stará Turá
Horná Poruba – Lazany
Podolie – Cígeľ
Chocholná-V. – Malá Čausa

3. kolo – 18.8. o 17. h
Ráztočno – Chynorany
Rudn. Lehota – Uhrovec
Pravenec – Diviacka N. Ves
Opatovce n/N. – Nedanovce
Dežerice – Malinová
Dolné Naštice – Skačany
Nitr. Rudno – Veľké Bielice
Veľký Klíž – Sebedražie

8. kolo – 22.9. o 15.30 h
Chynorany – Skačany
Malinová – Veľké Bielice
Nedanovce – Sebedražie
Diviacka N. Ves – Veľký Klíž
Uhrovec – Nitr. Rudno
Ráztočno – Dolné Naštice
Rudn. Lehota – Dežerice
Pravenec – Opatovce n/N.

13. kolo – 27.10. o 14. h
Dolné Naštice – Chynorany
Nitr. Rudno – Dežerice
Veľký Klíž – Opatovce n/N.
Sebedražie – Pravenec
Veľké Bielice – Rudn. Lehota
Skačany – Ráztočno
Malinová – Uhrovec
Nedanovce – Diviacka N. Ves

4. kolo – 25.8. o 17. h
Ilava – Veľké Uherce
Trenč. Turná – Horovce
H. Poruba – Zem. Kostoľany
Podolie – Nitr. Pravno
Chocholná-V. – Kamenec p/Vt.
Malá Čausa – Oslany
Ladce – Stará Turá
Cígeľ – Lazany

9. kolo – 29.9. o 15.30 h
Podolie – Ilava
Veľké Uherce – Lazany
Oslany – Trenč. Turná
Kamenec p/Vt. – Stará Turá
Nitr. Pravno – Cígeľ
Zem. Kostoľany – Ladce
Horovce – Malá Čausa
H. Poruba – Chocholná-V.

14. kolo – 3.11. o 13.30 h
Cígeľ – Ilava
Veľké Uherce – Nitr. Pravno
Trenč. Turná – Malá Čausa
Ladce – Chocholná-Velčice
Lazany – Podolie
Stará Turá – Horná Poruba
Oslany – Horovce
Kamenec p/Vt. – Z. Kostoľany

4. kolo – 25.8. o 17. h
Chynorany – Sebedražie
Veľké Bielice – Veľký Klíž
Skačany – Nitr. Rudno
Malinová – Dolné Naštice
Nedanovce – Dežerice
Diviacka N. V. – Opatovce n/N.
Uhrovec – Pravenec
Ráztočno – Rudn. Lehota

9. kolo – 29.9. o 15.30 h
Opatovce n/N. – Chynorany
Dežerice – Pravenec
Dolné Naštice – R. Lehota
Nitr. Rudno – Ráztočno
Veľký Klíž – Uhrovec
Sebedražie – Diviacka N. Ves
Veľké Bielice – Nedanovce
Skačany – Malinová

14. kolo – 3.11. o 13.30 h
Chynorany – Diviacka N. Ves
Uhrovec – Nedanovce
Ráztočno – Malinová
Rudn. Lehota – Skačany
Pravenec – Veľké Bielice
Opatovce n/N. – Sebedražie
Dežerice – Veľký Klíž
Dolné Naštice – Nitr. Rudno

5. kolo – 1.9. o 16. h
Nitr. Pravno – Ilava
Veľké Uherce – Chocholná-V.
Lazany – Trenč. Turná
Stará Turá – Cígeľ
Oslany – Ladce
Kamenec p/Vt. – M. Čausa
Zem. Kostoľany – Podolie
Horovce – Horná Poruba

10. kolo – 6.10. o 14.30 h
Trenč. Turná – Ilava
Stará Turá – Veľké Uherce
Chocholná-Velčice – Podolie
Malá Čausa – Horná Poruba
Ladce – Horovce
Cígeľ – Zem. Kostoľany
Lazany – Nitr. Pravno
Oslany – Kamenec p/Vt.

15. kolo – 10.11. o 13.30 h
Ilava – Lazany
Zem. Kostoľany – V. Uherce
Nitr. Pravno – Trenč. Turná
Horovce – Kamenec p/Vt.
Horná Poruba – Oslany
Podolie – Stará Turá
Chocholná-Velčice – Cígeľ
Malá Čausa – Ladce

5. kolo – 1.9. o 16. h
Rudn. Lehota – Chynorany
Pravenec – Ráztočno
Opatovce n/N. – Uhrovec
Dežerice – Diviacka N. Ves
Dolné Naštice – Nedanovce
Nitr. Rudno – Malinová
Veľký Klíž – Skačany
Sebedražie – Veľké Bielice

10. kolo – 6.10. o 14.30 h
Chynorany – Malinová
Nedanovce – Skačany
Diviacka N. Ves – V. Bielice
Uhrovec – Sebedražie
Ráztočno – Veľký Klíž
Rudn. Lehota – Nitr. Rudno
Pravenec – Dolné Naštice
Opatovce n/N. – Dežerice

15. kolo – 10.11. o 13.30 h
Nitr. Rudno – Chynorany
Veľký Klíž – Dolné Naštice
Sebedražie – Dežerice
V. Bielice – Opatovce n/N.
Skačany – Pravenec
Malinová – Rudn. Lehota
Nedanovce – Ráztočno
Diviacka N. Ves – Uhrovec

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Zemianske Kostoľany – sobota ÚHČ, Cígeľ – sobota ÚHČ, Oslany – sobota
ÚHČ, Chocholná-Velčice – nedeľa o 11. h.

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Nedanovce – sobota ÚHČ, Veľké Bielice – nedeľa o 11. h, Veľký Klíž
– 17.8. 2013 v sobotu ÚHČ, Opatovce nad Nitrou – 3., 9., 10., 12. a 14. kolo v sobotu ÚHČ, Diviacka Nová Ves – 21.9. 2013 v sobotu ÚHČ.
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Partizánske aj Bošany
do 2. kola Pohára ZsFZ
Uplynulý víkend boli na programe stretnutia 1. kola Pohára ZsFZ, ktoré bolo ouvertúrou na
dvere klopajúceho nového futbalového ročníka 2013/2014. Do súťaže vstúpili aj dvaja naši
štvrtoligisti Tempo Partizánske a OFK Bošany. A obaja boli úspešní. V Kanianke poslal Tempo
do 2. kola víťazným gólom Sebastián Slivka. Bošanci v domácom prostredí rozdrvili Lehotu
pod Vtáčnikom, ktorá pricestovala len s desiatimi hráčmi, vysoko 7:0. Stretnutie sa hralo len
prvý polčas, po prestávke hostia do druhej polovice dejstva už nenastúpili.
H VÝSLEDKY: Kanianka – Tempo Partizánske 0:1 (0:1), gól: 30. S. Slivka, TEMPO: M.
Zdychavský – J. Kompas, Ľ. Macega, S. Sedláček, J. Norocký, T. Bohuš, J. Šimončič (80.
J. Bóka ml.), R. Greguška, M. Petreje, A. Nižňanský, S. Slivka (83. Pavol Kollár), tréner: M.
Slovák. OFK Bošany – Lehota pod Vtáčnikom 7:0 (7:0) – nedohraté, góly: I. Mišeje 2,
L. Hodál 2, M. Kostolný, S. Frank, J. Minarovič, OFK: P. Sámela – M. Beko, J. Minarovič, S.
Frank, Ladislav Hodál, I. Guniš, M. Kostolný, S. Bíreš, P. Lauko, I. Mišeje, M. Murko, tréner:
P. Meluš. Trenčianske Teplice – Dolné Vestenice 4:0 (1:0). Štúrovo – Želiezovce 2:1
(0:0). Modranka – Križovany 6:1 (3:0). Solčany – Horné Obdokovce 2:2 (0:1) – 4:5 na
pok. kopy. Holíč – Častkovce 0:6 (0:2). Nová Dubnica – Borčice 0:1 (0:1). Zlaté Moravce B – ČFK Nitra 1:0 (1:0). Váhovce – Močenok 4:0 (3:0). Veľké Lovce – Šurany 2:4
(0:3). Dvory nad Žitavou – Imeľ 2:0 (2:0). Nový Život – Vrakúň 1:1 (1:1) – 7:6 na pok.
kopy. Kolárovo – Dunajská Streda B 2:1 (2:0). Tvrdošovce – Vlčany 4:1 (0:1). Stretnutie Prečín – Púchov sa nehralo, keďže Púchov v III. lige vystriedal Moravany.
mp

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.1
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
l ŠTK oznamuje FK hrajúcim v MO PD dorast,
že MTJ Nitrianske Pravno odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ.
l ŠTK oznamuje FK hrajúcim v I. triede MO
PE-BN dorast, že TJ Krásna Ves odohrá svoje
domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ mužov.
l ŠTK žiada FK Nadlice o predloženie kópie
dokladu o úhrade do 1.8. 2013 v zmysle RS
Základné podmienky, bod 1 písm. a.
l ŠTK žiada FK Skačany o predloženie kópie
dokladu o úhrade pre FK Lazany do 1.8. 2013.
V prípade nesplnenia povinnosti bude mužstvu dospelých zastavená činnosť.
l Zmeny MFS – MO PD dorast: 5. kolo
Kamenec pod Vtáčnikom – Veľké Uherce na
31.8. 2013 o 13.30 h..
DELEGAČNÝ LIST Č.1
DOSPELÍ
l MO PRIEVIDZA – 1. KOLO – 4.8. o 17. h:
Uhrovec – Chynorany (Michale, Vážny, Pánis – Hudák), Ráztočno – Diviacka N. Ves
(Kališ, Zaťko, Penčák – Pastierik), Rudn. Lehota – Nedanovce (Bereš, Valach, Adamkovič –
Nagy), Pravenec – Malinová (D, T. Boška, Hudák – D), Opatovce n/N. – Skačany (Ficel, Gajarský, Matúš – Važan), Dežerice – Veľké Bieli-

ce (Poliak, Mikši, M. Mokrý – Duchovič), Dolné
Naštice – Sebedražie (D, Kuna, Feranec – D),
Nitrianske Rudno – Veľký Klíž (Bolfa, ZsFZ,
ZsFZ – D).
l I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 1. KOLO – 3.8. o
17. h: Pravotice – Zlatníky (Duhina, Janega,
Mokraň – Zábojník), Rybany – Livinské Opatovce (Mikoláš, Gendiar, Chochula – Zelenák),
4.8. o 11. h: Biskupice – Dvorec (Adamkovič,
Bereš, Valach – Bezák), o 17. h: Krásna Ves –
Malá Hradná (D, Antala, Híreš – D), Ostratice – Haláčovce-Otrhánky (D, Mokraň, J. Drábik – D), Horná Ves – Nadlice (Malík, M. Bulík,
Cvešper – Černo), Miezgovce – Brezolupy
(Bebjak, Horeháj, Švecová – Kozinka).
DORAST
l MO PRIEVIDZA – 1. KOLO – 3.8. o
14.30 h: Lazany – Klátova Nová Ves
(M. Mokrý, Mendel), 4.8. o 14.30 h: Valaská Belá – Čereňany (Moniak st., Mareček), Ráztočno – Veľké Uherce (Zaťko,
Penčák), Opatovce n/N. – Skačany (Gajarský, Matúš), Kamenec p/Vt. – Veľké
Bielice (P. Kollár, Stránsky), Bystričany –
Sebedražie (Ševčík, Gebrlín), Nitrianske
Pravno – Veľký Klíž (Hodas, Svitok), Pravenec – voľno.

LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM
Premiérový ročník ligy v hádzaní šípok v hre
301 double out, ktorej domovským stánkom
je Charlie pub na sídlisku Šípok v Partizánskom, skompletizovalo stretnutie P. Beňačka
– P. Barát 7:0. Víťazom ligy, ktorá odštartovala 3. marca a trvala štyri mesiace, sa stal Ivan
Drndzík, ktorý ako jediný z dvadsiatky účastníkov neokúsil trpkosť prehry. Na druhom
mieste skončil Martin Boszorád a tretiu priečku obsadil Lukáš Guba. ,,Zemiaková medaila“
sa ušla organizátorovi súťaže Michalovi Trčovi, ktorý ako jediný získal s víťazom ligy bod
za prehru 6:7 po predĺžení v siedmom kole.
Bodovaciu súťaž vyhral Jaroslav Panák, ktorý spolu s Bronislavom Bederkom ako jediní zaznamenali tromi šípkami maximálnych
180 bodov. Celkom sa v lige hodilo 51-krát
nad 130 bodov. ,,Výťažok z bodovacej súťaže ligy vo výške päťdesiattri eur na nákup
športových pomôcok pre deti poputuje
do Materskej školy na Malinovského ulici
na Šípku. Druhý ročník ligy sa začne v septembri. Záujemcovia sa bližšie informácie
dozvedia buď v Charlie pube, alebo priamo u mňa. Ďakujem hráčom a divákom za

výborný šípkarsko-športový zážitok,“ zneli
slová hlavného organizátora ligy v hádzaní šípok Michala Trču.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. I. Drndzík
19 19 0 0 133:38 38
2. M. Boszorád
19 16 1 2 125:62 33
3. L. Guba
19 15 2 2 125:52 32
4. Michal Trčo
19 14 2 3 123:70 30
5. M. Guba
19 15 0 4 117:75 30
6. P. Barát
19 15 0 4 117:82 30
7. J. Panák
19 13 2 4 111:64 28
8. P. Beňačka
19 13 0 6 112:64 26
9. L. Boszorád
19 11 2 6 106:95 24
10. M. Bystričan
19 9 2 8 94:88 20
11. M. Lalík
19 9 2 8 92:99 20
12. J. Števica
19 7 4 8 84:110 18
13. B. Bederka
19 8 1 10 93:104 17
14. V. Cibula
19 7 2 10 86:104 16
15. P. Balúch
19 6 4 9 88:110 16
16. A. Landiga
19 6 1 12 82:108 13
17. Martin Trčo
19 4 0 15 61:118 8
18. P. Podmanický
19 2 1 16 36:123 5
19. R. Bederková
19 1 1 17 40:126 3
20. M. Hláčik
19 0 0 19 0:133 0
mp

Guba našiel recept na Drndzíka
Vyvrcholenie šípkarskej súťaže priniesol piaty júlový deň, kedy sa konal finálový večer pod
názvom O Cyrilov pohár. Účasť na záverečnom turnaji si vybojovala dvanástka najlepších
hráčov ligy. Z nich však niektorí nemohli štartovať, ako napríklad vicemajster ligy Martin Boszorád. Po úvodných dueloch sa vykryštalizovala štvorica najlepších hráčov, ktorých čakalo
semifinále. Obe skončili podľa papierových prognóz – Ivan Drndzík zdolal Petra Balúcha v
pomere 9:4 a Lukáš Guba (na foto) vyhral 9:7 nad Pavlom Beňačkom. Finále sa tak pri neúčasti Martina Boszoráda stalo záležitosťou dvoch najvyššie nasadených hráčov. V dramatickom
dueli, ktorý dôstojne ukončil súťažný ročník, Guba zdolal Drndzíka výsledkom 10:6. Až v poslednej hre tak suverén ligy našiel prvého premožiteľa.
mp

Ceny výhercom Šťastnej sedmičky odovzdané
Odovzdaním cien výhercom sa definitívne
uzavrelo devätnáste pokračovanie našej dlhodobej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Tipujúci v nej opäť súťažili o sedem atraktívnych
finančných cien, tento raz v celkovej hodnote 500 €! Spomedzi 165 tipujúcich sa po pätnástich tipovacích kolách zrodila nasledovná
sedmička šťastných výhercov:
1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo Poľnohospodárske družstvo podielnikov
PDP Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, pekárenska činosť, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba obrábacích
strojov, spracovanie poľnohospodárskych
produktov, www.pdpvu.sk) – získal výherca:
Roman Kopál z Partizánskeho – 66 bodov,
2. ŠEK V HODNOTE 100 € (venovala
Okresná organizácia strany SMER-SD v Partizánskom) – získal výherca: Ján Danko z
Dolných Naštíc – 66,
3. ŠEK V HODNOTE 60 € (venovala firma OBUV MINO, Nitrianska cesta 503/60,
Partizánske, tel.: 038/5313330) – získala
výherkyňa: Miriam Čavojová z Partizánskeho – 60,

PARTIZÁNSKOBÁNOVSKÁ
FLORBAL4YOU LIGA
Premiérový ročník Partizánsko-Bánovskej
Florbal4you ligy pokračoval nekompletnými 3. a 4. kolom a dvomi predohrávkami 9.
kola. Súťaž sa z Partizánskeho presunula do
Mestskej športovej haly v Bánovciach nad
Bebravou, kde sú o dva týždne na programe aj stretnutia 5. kola. Do čela ligy sa dostal bánovský BLADES, ktorý uštedril prvú
prehru PUEBLU Partizánske. V súboji dvoch
družstiev bez bodu REBELS a HELLO KITTY sa
z prvého víťazstva tešili hráči z Veľkých Krštenian.
H VÝSLEDKY 3. KOLA: NIBIA FLOORBALL
TEAM Partizánske – OSOBITNÁ DELEGÁCIA
Partizánske 2:3 (0:2, 1:0, 1:1), 25. I. Skukálek (P. Klačanský), 35. I. Skukálek (Š. Rajčan) – 1.
I. Beliansky (S. Horňák), 2. J. Majerčík (I. Beliansky), 42. J. Majerčík. DARK DUCKS Partizánske
– WAY TO WIN Prievidza 2:5 (0:2, 1:1, 1:2),
16. P. Ondrejmiška (Makeš), 41. P. Ondrejmiška
(Pavol Utekal) – 3. a 33. A. Botka (L. Pavlíček), 9.
M. Pavlíček (A. Botka), 28. M. Gróf (Nguyen), 45.
Lenner. Stretnutia PUEBLO Partizánske – BENORS Bánovce n/B., REBELS 91 Topoľčany
– BLADES Bánovce n/B. a HELLO KITTY Veľké Kršteňany – FALCONS Diviacka Nová Ves
boli odložené.
H VÝSLEDKY 4. KOLA: BLADES Bánovce n/B.
– PUEBLO Partizánske 3:2 (1:0,0:1, 2:1), 5.
Trepáč (Antala ml.), 31. Antala ml. (Urban), 42.
J. Gašparovič (Adm Grman) – 21. M. Nechala (J.
Šimončič), 36. M. Nechala (s.n.). FALCONS Diviacka Nová Ves – NIBIA FLOORBALL TEAM
Partizánske 8:6 (3:3, 2:2, 3:1), 7. M. Beňo, 12.
T. Stolárik (Surový), 14. J. Görög (Surový), 16. M.
Beňo (Surový), 20. M. Beňo (Surový), 34. Uhlár
(M. Beňo), 35. Divéky (Oršula), 39. Surový (T. Stolárik) – 4. D. Ďuríček, 4. I. Skukálek (L. Ďuríčková),
7. Marek Ďuriš, 28. I. Skukálek (D. Ďuríček), 30.
I. Skukálek, 44. I. Skukálek (M. Ondruška). BENORS Bánovce n/B. – DARK DUCKS Partizánske 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), 13. M. Štefankovič (P. Michalík) – 19. D. Makeš (P. Ondrejmiška), 30. M. Šimurka (Országh), 40. D. Makeš. Stretnutia OSOBITNÁ DELEGÁCIA Partizánske – REBELS 91
Topoľčany a HELLO KITTY Veľké Kršteňany
– WAY TO WIN Prievidza boli odložené.
H PREDOHRÁVKA 9. KOLA: BLADES Bánovce
n/B. – FALCONS Diviacka Nová Ves 6:4 (1:2,
3:0, 2:2), 7. J. Gašparovič (Adam Grman), 18.
a 34. Z. Tupý (J. Gašparovič), 21. D. Turček, 27.
Adam Grman (J. Gašparovič), 44. Hlatký (Adam
Grman) – 1. Görög (M. Beňo), 12. Masaryk, 36.
M. Beňo (Kohút), 40. V. Divéky (Marek Uhlár).
REBELS 91 Topoľčany – HELLO KITTY Veľké Kršteňany 2:4 (0:1, 2:2, 0:1), 21. Molnár
(Ábel), 25. Lisánsky (Labuda) – 3. Marcel Ďuriš
(P. Ivanka), 22. M. Kopál (Valent), 26. Michal Krištín (Valent), 44. Marcel Ďuriš (Marek Uhlár).
TABUĽKA
1. BLADES Bn/B.
4 3 0 0 1 18:13 9
2. O-DELEGÁCIA PE
3 3 0 0 0 12:7 9
3. DARK DUKS PE
4 2 1 0 1 16:14 8
4. PUEBLO PE
3 2 0 0 1 13:9 6
5. WAY TO WIN PD
3 2 0 0 1 12:10 6
6. FALCONS D. N.V.
4 1 0 1 2 20:24 4
7. BENORS Bn/B.
3 1 0 0 2 7:9 3
8. HELLO KITTY VK
3 1 0 0 2 10:13 3
9. NIBIA FT PE
4 1 0 0 3 14:19 3
10. REBELS 91 TO
3 0 0 0 3 9:13 0
q Program 5. kola – 10.8. o 9. h: BENORS Bánovce n/B. – HELLO KITTY Veľké Kršteňany, o
10. h: DARK DUCKS Partizánske – BLADES Bánovce n/B., o 11. h: REBELS 91 Topoľčany – NIBIA FLOORBALL TEAM Partizánske, o 12. h: PUEBLO Partizánske – OSOBITNÁ DELEGÁCIA Partizánske, o 13. h: WAY TO WIN Prievidza – FALCONS Diviacka Nová Ves, (MŠH v Bánovciach
nad Bebravou).
(mp, jv)

4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma
Ladický s.r.o., Partizánske, www.ladicky.sk)
– získal výherca: Rudolf Tomáš z Partizánskeho – 60,
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval pneuservis MIKONA, Nemocničná 1569, Partizánske
– futbalový štadión ŠK Slovan Šimonovany, mob.č.: 0905 329 116, www.mikona.sk)
– získal výherca: Ľuboš Pauko z Veľkých
Uheriec – 60,
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala firma CHLADMONT – predaj, dodávka, servis a montáž chladiacej a klimatizačnej
techniky, 9. mája 716/3, Partizánske, tel.:
038/749 28 64, mob.č.: 0903 419 828,
www.chladmont.sk) – získal výherca: Ivan
Kopál z Partizánskeho – 57,
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Jozef
Staňo – STAŇOR z Malých Uheriec – medzinárodná i vnútroštátna preprava autobusmi Karosa a Man, minibusom do 20 osôb,
mob.č. 0905 209 580, www.busslovakia.sk)
– získal výherca: Ján Dermek st. z Partizánskeho – 57.
Všetkým sponzorom 19. ročníka ŠS ďakujeme a úspešným tipujúcim blahoželáme!

Z hlavnej výhry 19. ročníka tipovacej súťaže Šťastná sedmička – finančnej sumy vo výške 165 €
– sa tešil futbalista OFK Malé Kršteňany Roman Kopál (vľavo) z Partizánskeho. Symbolický šek
odovzdal víťazovi Jaroslav Javůrek, predseda predstavenstva PDP Veľké Uherce, ktoré bolo
generálnym sponzorom 19. ročníka ŠS.

Skačanci v druhom finále uspeli

BÁNOVSKÁ
TENISOVÁ LIGA

Na ihrisku s umelým trávnikom pri ZŠ Malinovského na sídlisku Šípok v Partizánskom sa
22. júla rozkrútili súboje 9. ročníka prázdninového turnaja v malom futbale mládeže do 16
rokov. O prvenstvo na podujatí organizovaného Výborom mestskej časti Šípok súperilo v
úmornej horúčave šesť celkov. Príjemným spestrením turnaja bol tím dievčat hrajúcich
pod názvom BANÍK. Aj vďaka dvojici slovenských futbalových reprezentantiek Ľudmile
Maťavkovej z Chynorian a Monike Nižňanskej (Slovan Bratislava) zo Zemianskych Kostolian, strieľal ukážkové góly a dokonca bol v hre o finále. Nakoniec však skončil na ,,zemiakovej priečke”, keď v stretnutí o bronz podľahol snaživým rómskym chlapcom z RED
DRAGON tesne 4:5. Vo finále na seba narazili skačiansky FK ŽOVINEC a domáci favorit
ŠAOLINSKÉ PÄTY, tvorený hráčmi FK Tempo, úradujúceho majstra III. ligy. Sprvu to vyzeralo na víťazstvo tempákov, ktorí sa ujali vedenia 3:1. Skačanci však svoje druhé finále v
rade dotiahli tentoraz do víťaznej koncovky, keď na 4:3 upravil dve minúty pred koncom
duelu Sebastián Vavro. Najlepším strelcom turnaja sa stal so siedmimi gólmi Vladimír
Tkáč (ŠAOLINSKÉ PÄTY), ktorý mení dres Tempa za prvoligový FC Nitra. Post najlepšieho
brankára obhájil Andrej Šudík (FK ŽOVINEC), najlepším hráčom turnaja sa stala zástupkyňa nežného pohlavia Ľudmila Maťavková (BANÍK) a špeciálnu cenu pre najmladšieho
hráča si z rúk zakladateľa a hlavného organizátora podujatia Martina Savaru prevzal Marek Švec (RED WINGS).

I. LIGA
H VÝSLEDKY 9. KOLA: Kováč – Laššo 4:6, 3:6.
Liška – Mikuš 6:1, 6:0. Zajko – Sloboda 1:6, 7:6,
2:6. Halmo – Tretinár 6:4, 6:3. Farkaš – Hanák.
H DOHRÁVKA 8. KOLA: Tretinár – Farkaš 7:6,
2:3 (skreč Farkaš).
TABUĽKA
1. René Halmo
9 8 0 0 1 16:2 24
2. Marek Liška
9 6 3 0 0 18:3 24
3. Miroslav Sloboda 9 5 2 1 1 15:6 20
4. Branislav Tretinár 9 6 0 2 1 14:6 20
5. Marián Farkaš 8 3 1 1 3 9:9 12
6. Martin Mikuš
9 3 1 1 4 9:11 12
7. Matúš Laššo
9 2 0 1 6 5:14 7
8. Martin Zajko
8 1 1 1 5 5:13 6
9. Jozef Kováč
8 0 1 0 7 2:15 2
10. Richard Hanák 7 0 0 1 6 1:13 1
q PROGRAM 10. KOLA – 3.8. o 8. h: Tretinár
– Mikuš (1. kurt), Sloboda – Kováč (2. kurt), o
10. h: Hanák – Halmo (1. kurt), Liška – Zajko (2.
kurt), o 18. h: Laššo – Farkaš (1. kurt).
II. LIGA
H VÝSLEDKY 1. KOLA: Krajčík – Kováč 7:5,
6:1. 3. KOLA: Valach – M. Varhaník 5:7, 1:6. 4.
KOLA: S. Varhaník – Valach 6:4, 7:5. Kronka
– Praženec 1:6, 2:6. 7. KOLA: Valach – Krajčík
5:7, 3:6. 8. KOLA: Valach – Marko 4:6, 3:6. 9.
KOLA: Marko – Kern 4:6, 7:5, 3:6. S. Varhaník – Krajčík 7:5, 1:6, 1:6.
TABUĽKA
1. Matúš Varhaník 6 6 0 0 0 12:0 18
2. Stanislav Varhaník 7 5 1 1 0 13:3 18
3. Vladimír Praženec 7 4 0 0 3 8:6 12
4. Michal Krajčík 5 3 1 0 1 8:1 11
5. Richard Marko 5 1 0 1 3 3:6 4
6. Marek Valach
7 0 2 0 5 4:12 4
7. Aleš Kern
3 0 2 0 1 4:4 4
8. Róbert Kronka 4 0 0 2 2 2:8 2
9. Ján Kováč
4 0 0 2 4 2:8 2
(mp, ml)

KAM ZA ŠPORTOM
FK ŽOVINEC Skačany – víťaz 9. ročníka prázdninového turnaja v malom futbale mládeže do 16
rokov. Horný rad zľava: Sebastián Vavro, Pavel Kubačka, Maroš Ďuriš, Jozef Žovinec (tréner),
dolný rad zľava: Andrej Šudík, Matúš Košík a Matúš Ďuriš
TURNAJ V ČÍSLACH
H A-SKUPINA: FK ŽOVINEC Skačany – RED
WINGS Partizánske 4:0 (2:0), Matúš Ďuriš 2,
Pavel Kubačka 2. RED DRAGONS Partizánske
– FK ŽOVINEC Skačany 0:4 (0:2), Matúš Ďuriš
2, Matúš Košík, Maroš Ďuriš. RED WINGS Partizánske – RED DRAGONS Partizánske 1:9
(0:7), D. Vlčko – M. Rihár 3, M. Hunka 2, Ľ. Pihík
2, D. Pihík 2.
1. FK ŽOVINEC
2 2 0 0 8:0 6
2. RED DRAGONS
2 1 0 1 9:5 3
3. RED WINGS
2 0 0 2 1:13 0
H B-SKUPINA: UNESCO Partizánske – ŠAOLINSKÉ PÄTY Partizánske 2:4 (0:2), J. Zentko, M. Hirkala – V. Tkáč 3, L. Hatala. UNESCO
Partizánske – BANÍK 2:2 (0:2), J. Zentko, M.
Hirkala – Ľ. Maťavková, M. Nižňanská. BANÍK –
ŠAOLINSKÉ PÄTY Partizánske 5:5 (4:3), Ľ. Maťavková 3, M. Nižňanská 2 – V. Tkáč 4, L. Igaz.
1. ŠAOLINSKÉ PÄTY
2 1 1 0 9:7 4
2. BANÍK
2 0 2 0 7:7 2
3. UNESCO
2 0 1 1 4:6 1

H O 3. MIESTO: BANÍK – RED DRAGON 4:5
(3:1), Ľ. Maťavková 2, K. Hrádeľová, M. Nižňanská – M. Hunka 4, M. Rihár.
H FINÁLE: FK ŽOVINEC – ŠAOLINSKÉ PÄTY
4:3 (1:2), Maroš Ďuriš 2, Matúš Ďuriš, S. Vavro – L. Igaz 2, D. Ďuriš.
q KONEČNÉ PORADIE: 1. FK ŽOVINEC Skačany (A. Šudík – S. Vavro, Matúš Ďuriš, P. Kubačka, Matúš Košík, Maroš Ďuriš), 2. ŠAOLINSKÉ PÄTY Partizánske (S. Greguška – J. Kukla, V. Tkáč, Andrej Grman, D. Ďuriš, V. Vavro, L.
Hatala, L. Igaz), 3. RED DRAGONS Partizánske (J. Baláž – M. Hunka, M. Rihár, Ľ. Pihík, D.
Pihík), 4. BANÍK (K. Križmová – E. Dodoková,
Ľ. Maťavková, A. Peciarová, M. Nižňanská, P.
Kluvancová, K. Hrádeľová), 5. UNESCO Partizánske (D. Vlk – J. Zentko, S. Haberajterová,
M. Repa, M. Hirkala, E. Dodok, P. Mikuš, J. Kopál), 6. RED DRAGONS Partizánske (M. Švec
– E. Švec, M. Gašparovič, R. Paduch, D. Vlčko).
Text + foto: mp

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

H MUŽI: Tempo Partizánske – Banovce n/B. 2:1, góly: R. Greguška 2 – ?. Tempo Partizánske – OFK
Nedanovce 0:2, B. Baniat, A. Sák. Slovan Šimonovany – Spartak Bánovce n/B. 3:0 (2:0), M. Sobota,
J. Maruniak, L. Svorad. NŽ Veľké Uherce – OFK Nedanovce 5:3 (2:2), Rudolf Kováč 5 – M. Rusnák 2,
M. Oravec. Ostratice – Nemčice 2:1 (0:1), 58. J. Bodocký, 83. P. Podoba – 6. vlastný Pavol Kováč.
H STARŠÍ ŽIACI: Tempo Partizánske – Nová Baňa 4:0 (4:0), M. Januška 3 (2 z 11 m), M. Košík.
Tempo Partizánske – Nové Mesto n/V. 1:2 (1:0), gól Tempa: Andrej Grman (11 m).
H MLADŠÍ ŽIACI: Tempo Partizánske – Nové Mesto n/V. 0:2 (0:0).

FUTBAL-MUŽI (MR ZÁPAD) 3.8. o 17.
h: Spartak Bánovce n/B. – Veľký Meder.
(IV. LIGA) 4.8. o 17. h: OFK Bošany –
Trenčianske Teplice, Horné Obdokovce
– Tempo Partizánske, Slovan Šimonovany – Dolné Vestenice.
(V. LIGA) 4.8. o 17. h: NŽ Veľké Uherce
– Horovce.
(MO PD) 4.8. o 17. h: Uhrovec – Chynorany, Rudn. Lehota – Nedanovce, Opatovce n/N. – Skačany, Dežerice – Veľké
Bielice, Dolné Naštice – Sebedražie, Nitrianske Rudno – Veľký Klíž.
(I. TRIEDA) 3.8. o 17. h: Pravotice –
Zlatníky, Rybany – Livinské Opatovce,
4.8. o 11. h: Biskupice – Dvorec, o 17.
h: Krásna Ves – Malá Hradná, Ostratice –
Haláčovce-Otrhánky, Horná Ves – Nadlice, Miezgovce – Brezolupy.
FUTBAL-DORAST (MR ZÁPAD) 3.8. o
10. a 12.30 h: Šurany – Spartak Bánovce n/B..
(IV. LIGA) 3.8. o 10. h: Nováky – OFK Bošany, 4.8. o 14.30 h: Beluša – Tempo Partizánske.
(V. LIGA) 3.8. o 17. h: OŠK Chynorany
– Trenčianska Turná, 4.8. o 10.30 h: Slovan Šimonovany – Domaniža.
(MO PD) 3.8. o 14.30 h: Lazany – Klátova Nová Ves, 4.8. o 14.30 h: Ráztočno –
Veľké Uherce, Opatovce n/N. – Skačany,
Kamenec p/Vt. – Veľké Bielice.
FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 3.8. o 10. a
12. h: Tempo Partizánske – Jaslovské
Bohunice.
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Šestnáste Bielické jedenástky
sy v snahe poslať loptu za chrbát jedinej
prekážky na ceste do siete. Medzinárodný
punc v tejto kategórii dal Marcel Oweis z
Jordánska. Kopnúť tri lopty za chrbát brankára v jednom slede, čo bola podmienka
postupu do finále, sa podarilo dvanástim.
V ňom sa najviac darilo Jurajovi Olachovi z Veľkých Bielic, ktorý zvíťazil aj v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. V budúcom roku však svoje víťazstvo už neobháji,
bude mať totiž už trinásť rokov. Na druhom
mieste skončil Peter Košík z Návojoviec a
tretí Richard Ďuriš z Partizánskeho.
V hlavnej súťaži bojovalo o postup do finále takmer dvesto štartujúcich. Na veľké prekvapenie sa
to nepodarilo okrem iných aj dvojnásobnému víťazovi z predchádzajúcich rokov, Jozefovi
Kundalovi z Veľkých
Bielic. Potrebný piaty zásah mu Juraj
Valent chytil. Snažili
sa aj ostatní gólmani – Miroslav Kohút,
Tomáš Olach a Pavol
Huraj. Aj ich pričinením pred bránami fiNajlepší v kategórii do 12 rokov – zľava: Richard Ďuriš (3. miesto) z nále zostalo niekoľko
Partizánskeho, víťaz Juraj Olach z Veľkých Bielic a Peter Košík (2. mies- papierových favorito) z Návojoviec
Foto: pm tov. Päť zásahov v jedNiekoľkodňovými prácami pripravili organizátori 16. ročníka dôstojný rámec tejto
populárnej súťaže, ktorá sa tradične odohráva na futbalovom ihrisku FK Veľké Bielice. V deň konania, okrem neodmysliteľného guláša, pečených rýb a občerstvenia, nezabudli ani na najmenších. V areáli
štadióna nechýbali koníky pána Slivku,
trampolína a nafukovací hrad. Na náhodu
nenechali ani počasie, vymodlili si priam
optimálne – slnečné, bez horúčav.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, deti do
12 rokov a zvyšok populácie nad 12 rokov.
Do súťaže detí sa zapojilo 92 kopajúcich a
pre viacerých to boli prvé ozajstné poku-

Biskupická jedenástka
aj so srbským brankárom
V areáli FK Sokol Biskupice sa uskutočnil už 13.
ročník súťaže v kopaní zo značky pokutového
kopu – Biskupická jedenástka. Na atraktívnej
jedenástkovej súťaži, ktorej priebeh v úmornej
horúčave sledovala viac ako stovka divákov a
nad regulárnosťou dozeral opäť Róbert Kasala z Biskupíc, organizátori zaznamenali 549 kopajúcich!
Víťazom najmladšej kategórie žiactva do 12
rokov v kopaní zo značky pokutového kopu,
sa spomedzi stotridsaťjeden kopajúcich stal
Adam Mikulaj z Bánoviec nad Bebravou, ktorý sa za prvenstvo odviezol domov na novom
horskom bicykli. Na druhom mieste skončil
Martin Bereš z Martina a na tretej priečke sa
umiestnil Roman Krupa z Bánoviec nad Bebravou. Spomedzi 105 kopajúcich v spoločnej
kategórii žiactva do 15 rokov a žien bol najúspešnejším exekútorom jedenástiek Stanislav
Turoň z Bánoviec nad Bebravou, ktorý sa zároveň stal majiteľom tabletu. Na druhom mieste
skončil Andrej Kohút z Veľkých Bielic a bronzovú priečku obsadil Adam Zita z Podlužian. V
hlavnej kategórii mužov súperilo počas štyroch
kôl 313 štartujúcich, z ktorých sa ich do finále
prekopalo až päťdesiattri. Z finalistov sa naj-

lepšou kopacou technikou zo značky bieleho
bodu prezentoval Peter Belianský z Rybian.
Na víťazstvo potreboval premeniť pätnásť jedenástok v slede a za prvenstvo si prilepšil o
finančnú čiastku vo výške 400 eur. Na druhej
priečke sa umiestnil Roman Mrocek ml. z Bánoviec nad Bebravou, kým tretie miesto obsadil hráč domáceho Sokola Martin Gieci z Prús.
Ceny najlepším odovzdali poslanci MsZ v Bánovciach nad Bebravou, zástupkyňa primátora
Bánoviec Mária Hajšová a za mestskú časť Biskupice Milan Igaz.
Kopajúcim opäť čelilo až deväť brankárov. Medzi žrďami boli v plnej permanencii tak ako vlani Lukáš Kolárik (Uhrovec), ktorý bol v predošlom ročníku najúspešnejším gólmanom, ďalej
Lukáš Urban (Biskupice), Peter Igaz (Biskupice), Jozef Božik (Biskupice), František Kopčan
(Haláčovce), Peter Filo (Rybany) a Miroslav
Mišina (Dolné Naštice). Brankárske rukavice si
navliekla aj nová srbská akvizícia bánovského
Spartaka Darko Krsmanovič, no najúspešnejším brankárom spomedzi chytajúcej deviatky bol jeho oddielový kolega Martin Španko,
ktorý zneškodnil dvadsaťsedem jedenástiek.
(mp, mj)

Futbalový turnaj hráčov nad metrák
Turnaj v malom futbale hráčov nad 100 kg sa hral na ihrisku s umelým trávnikom na sídlisku
Dubnička v Bánovciach nad Bebravou. Netradičnú špecifikáciu účasti splnili hráči štyroch celkov: EuroProfit Bánovce nad Bebravou, Haláčovce-Otrhánky, Sokol Biskupice a Dynamo Motešice. V úvode podujatia v stretnutí mladších žiakov bánovského Spartaka podľahol Rybanom
vysokým pomerom 2:10 po polčase 0:3. V prvom turnajovom zápase EuroProfit s Haláčovcami
vyhral 5:2 (3:2), kým druhé stretnutie sa nieslo v réžii Motešíc, ktoré porazili Biskupice 4:2 (0:1).
V dueli o konečné tretie miesto Haláčovce už v polčase viedli 3:1, no Biskupice po obrátke zvýšili tempo a strhli víťazstvo na svoju stranu v pomere 4:3. Finálový zápas medzi EuroProfitom a
Motešicami sa prelieval z jednej strany na druhú. Dve minúty pred koncom za stavu 4:4 už všetci čakali, že budú nasledovať pokutové kopy. V priebehu minúty však EuroProfit inkasoval dva
góly a Motešice sa tešili z víťazstva 6:4 a zároveň z turnajového prvenstva. Ceny všetkým štyrom
celkom odovzdával hlavný organizátor turnaja a predseda občianskeho združenia Rozvoj Športu v Bánovciach nad Bebravou Jozef Farkaš. Spestrením turnaja bol aj exhibičný zápas medzi
bývalými hráčkami Gabor Bánovce n/B. a hráčmi z Krásnej Vsi, ktorí tiež museli spĺňať minimálny váhový limit každého hráča 100 kg. Hráčky Gabora zvíťazili hladko 6:1.
jf

nom slede sa podarilo realizovať tridsiatim
siedmim. Už v prvom finálovom kole sa so
súťažou rozlúčilo deväť finalistov, medzi
nimi aj domáci Lukáš Podolinský, úspešný účastník z minulých ročníkov. V druhom pribudli štyria, medzi nimi aj najstarší účastník súťaže Peter Múčka. Po 7. kole
zostali kopať už iba desiati, toľko cien mali
organizátori pripravených pre najlepších.
V 9. kole sa porúčala aj sympatická Klaudia
Križmová z Partizánskeho, jediná kopajúca však svojím šarmom a majstrovstvom
prevýšila aj mnohých aktívnych futbalistov. V ďalšom kole končí aj Jozef Jakubík.
To už bolo isté, že hlavná cena neostane
doma, vo Veľkých Bieliciach. Do úplného
rozuzlenia čakali diváci až do zotmenia. V
15. kole sa rozhodlo o treťom mieste, ktoré získal Marcel Ďuriš z Veľkých Krštenian
a v 16. kole o konečnom víťazovi. Brankár
Pavol Huraj vychytal Tomáša Adamca zo
Solčian, na strelu Patrika Šóša z Partizánskeho bol však prikrátky. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo už bez slnečných lúčov. Najlepším odovzdával ceny
primátor Partizánskeho Jozef Božik. Víťaz
obohatil svoju domácnosť o dar veľkého
priaznivca FK Veľké Bielice Antona Klanicu v podobe LCD televízora i osobitnú
cenu od primátora mesta, ktorý „zatiahol“
aj cenu do bohatej tomboly. Primátor i organizátori podujatia nezabudli oceniť ani
jedinú, ale veľmi úspešnú exekútorku je-

q 11. ročník turnaja mužov O pohár starostu obce Malé Kršteňany. Konečné poradie: 1. OFK Malé Kršteňany, 2. Slovan Malé
Bielice, 3. ŠK Malé Uherce, 4. Nový Život Veľké
Uherce B-Pažiť. Najlepší brankár turnaja: Michal Adamus (Malé Kršteňany), najlepší hráč:
Dominik Rolinec (Malé Kršteňany) a najlepší
strelec: Juraj Škultéty (Malé Kršteňany) – 2
góly. Pred 400 divákmi rozhodovali Miroslava Obertová, Pavol Grznár a Vladimír Miksa.

Najlepší v kategórii nad 12 rokov s primátorom Partizánskeho Jozefom Božikom – zľava: Tomáš Adamec zo Solčian, Patrik Šóš z Partizánskeho a
Marcel Ďuriš z Veľkých Krštenian, ďalej predseda FK Veľké Bielice Ivan Dragula, poslanec MsZ Miroslav Kohút a majiteľka mimoriadnej ceny Klaudia Križmová
Foto: ek
denástkových kopov Klaudiu Križmovú,
ktorá získala mimoriadnu cenu. ,,Chcem
sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli
svojou prácou pri organizovaní i počas
priebehu samotného podujatia. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom na čele
s mestom Partizánske. Tí zas vecnými

darmi umožnili odmeniť najúspešnejších aktérov podujatia a obohatiť tombolu pre divákov, z ktorých sa dvadsaťštyri potešilo hodnotnej cene,“ povedal
na záver opäť vydareného podujatia predseda FK Veľké Bielice Ivan Dragula. Na záver trochu štatistiky z kategórie dospelých

(v zátvorke údaje z predošlého ročníka):
počet kopajúcich – 196 (236), postupujúcich do finále – 37 (46), počet úspešných
pokusov v slede potrebných na víťazstvo:
21 (24) počet kopnutých 11-tiek počas súťaže 791 (861) z toho vo finále: 220 (192).
pm

Z futbalových turnajov

H SEMIFINÁLE: Malé Kršteňany – Pažiť 3:1
(1:1), 8. N. Straka, 38. P. Jaško, 60. M. Žiak – 6.
J. Balaška. Malé Uherce – Malé Bielice 0:2
(0:1), 12. Marcel Buček, 60. V. Čakajda. O 3.
MIESTO: Malé Uherce – Pažiť 4:3 (2:1), 10.
M. Vaňo, 23. T. Janček, 51. Miroslav Hallo, 55.
V. Németh – 1. J. Balaška, 54. D. Jakubis, 58.
M. Šebesta. FINÁLE: Malé Kršteňany – Malé
Bielice 5:1 (1:1), 14. a 51. D. Rolinec, 31. P.
Jaško, 50. a 56. J. Škultéty – 9. Marcel Buček.
q 9. ročník turnaja mužov O pohár starostky obce Klátova Nová Ves. Konečné poradie: 1. OFK Nedanovce, 2. OFK Bošany, 3. OFK
Klátova Nová Ves, 4. SMER-SD. Najlepší brankár turnaja: Michal Peškovič (SMER-SD), najlepší hráč: Peter Jakubík (Klátova Nová Ves) a
najlepší strelec: Igor Mišeje (Malé Kršteňany) –
4 góly. V prestávke turnaja v zápase prípraviek
Klátova Nová Ves zdolala Nedanovce tesne 2:1
(góly: S. Debnár, M. Dzian – M. Grosová). Pred
800 divákmi rozhodovali Juraj Feranec, Vladimír Varga ml. a Martin Záhumenský.
H SEMIFINÁLE: Klátova Nová Ves – Bošany 1:5, M. Dragula – I. Mišeje 3, Minarovič 2.
SMER-SD – Nedanovce 0:5 (0:1), B. Baniat,
L. Vavro, A. Sák, J. Boldiš, M. Štálnik. O 3. MIESTO: Klátova Nová Ves – SMER-SD 2:0, P.
Petrikovič, R. Paško. FINÁLE: Bošany – Nedanovce 1:2 (1:1), I. Mišeje – A. Sák, B. Baniat.
q 11. ročník turnaja mužov Memoriál Ivana Ďuriša a O putovný pohár starostu v
Skačanoch. Konečné poradie: 1. TJ Skačany,
2. Slovan Veľké Kršteňany, 3. Slovan Návojovce, 4. Tatran Hradište. Pred 550 divákmi rozhodovali Peter Omelka, Katarína Duhinová a
Patrik Cvešper.
H SEMIFINÁLE: Skačany – Návojovce 2:0 (0:0),
L. Beňačka, J. Zima. Hradište – Veľké Kršteňany 0:0 – 2:3 na pok. kopy. O 3. MIESTO: Hradište – Návojovce 0:0 – 1:3 na pok. kopy. FINÁLE:
Skačany – Veľké Kršteňany 1:1 (1:0) – 4:3 na
pok. kopy, M. Borcha (11 m) – J. Straka.

Foto z turnaja v Malých Kršteňanoch
q 22. ročník turnaja mužov O pohár starostu obce Veľký Klíž. Konečné poradie: 1.
TJ Rajčany, 2. FK Skýcov, 3. OŠK Veľký Klíž,
4. Nevidzany. Najlepší strelec: Štefan Kučera (Veľký Klíž) – 6 gólov, najtechnickejší hráč:
Jakub Fruni (Nevidzany), najlepší brankár:
Ondrej Hostačný (Rajčany) a najstarší hráč:
Ľuboš Štucika (Skýcov) – 37 rokov. Pred 600
divákmi rozhodovali Miloš Gašparovič, Martin Záhumenský a Peter Matúš.
H SEMIFINÁLE: Veľký Klíž – Skýcov 3:4 (2:1),
6., 19. a 40. Š. Kučera – 26. J. Bernát, 49. K. Tesarský, 58. a 68. M. Magušin. Nevidzany –
Rajčany 0:1 (0:0), 60. D. Sekereš. O 3. MIESTO: Veľký Klíž – Nevidzany 6:0 (3:0), 2., 40.
a 42. Š. Kučera, 8. P. Chrenko, 27. M. Kučera,
50. P. Pavlíček (11 m). FINÁLE: Skýcov – Rajčany 0:2 (0:0).
q 66. ročník turnaja mužov O pohár SNP
vo Veľkých Uherciach. Konečné poradie: 1.
FK Tempo Partizánske, 2. Nový Život Veľké
Uherce, 3. FK Veľké Bielice, 4. Družstevník Kolačno. Pred 800 divákmi rozhodovali Zuzana
Štrpková, Vladimír Miksa, Milan Vrábel a Igor
Valent.

Foto: Katarína Komžíková
H SEMIFINÁLE: Veľké Uherce – Kolačno 4:0
(1:0), R. Kováč 2, M. Zeleník, J. Šorec. Veľké
Bielice – Partizánske 1:1 (0:1) – 3:4 na pok.
kopy, J. Minárik – Patrik Beňuška. O 3. MIESTO: Veľké Bielice – Kolačno 2:0 (2:0), J. Minárik 2. FINÁLE: Veľké Uherce – Partizánske
1:1 (1:1) – 1:4 na pok. kopy, J. Šorec – Martin Petreje.
q Turnaj mužov v Haláčovciach. Konečné
poradie: 1. Starí páni Prusy, 2. Kovyt Bánovce
n/B., 3. Starí páni Haláčovce, 4. Biely balet Haláčovce. Najlepší strelci: 5 gólov – Ľuboš Pitel
(Starí páni Haláčovce), 4 – Peter Ďurkáč (Biely
balet Haláčovce), Milan Geleta (Starí páni Haláčovce) a Martin Kyselica (Stará páni Prusy).
Pred 150 divákmi rozhodovali Marián Bulík a
Miloš Valach.
H SEMIFINÁLE: Starí páni Haláčovce – Starí
páni Prusy 2:5 (1:2), Ľ. Pitel 2 – M. Adamkovič 2, Ľ. Hrebíček, V. Mozola, Martin Kyselica.
Kovyt Bánovce n/B. – Biely balet Haláčovce 4:1 (3:1), Michal Mikuš 2, Ľ. Mikuš, T. Skačányi – ?. O 3. MIESTO: Biely balet Haláčovce
– Starí páni Haláčovce 5:11 (1:3), P. Ďurkáč
4, J. Petruš (11 m) – M. Geleta 4, Ľ. Pitel 3, Michal Masár 2, V. Mikuška, Milan Strempek. FINÁLE: Starí páni Prusy – Kovyt Bánovce n/

B. 4:1 (1:0), Martin Kyselica 3, S. Kikuš – Marián Mikuš.
q Turnaj bývalých hráčov v Motešiciach
pri príležitosti 85. výročia založenia organizovaného futbalu v obci. Konečné poradie:
1. Štart Krásna Ves, 2. Svinná, 3. Motešice, 4.
Bobot.
H SEMIFINÁLE: Svinná – Motešice 2:1 (1:1).
Krásna Ves – Bobot 3:0 (2:0). O 3. MIESTO:
Motešice – Bobot 3:2 (1:1). FINÁLE: Krásna
Ves – Svinná 5:2 (2:0).
q 7. ročník turnaja dorastencov v Biskupiciach. Konečné poradie: 1. TJ Družstevník
Dolné Naštice, 2. MTJ Pravenec, 3. Spartak Bánovce n/B. /mladší dorast/, 4. TJ Sokol Biskupice. Najlepší hráči v každom družstve – Dolné Naštice: Rastislav Lukniš, Pravenec: Matej
Bugár, Bánovce n/B.: Peter Hostačný a Biskupice: Patrik Zajac. Pred 50 divákmi rozhodovali Ivan Bežo a Michal Híreš.
H SEMIFINÁLE: Dolné Naštice – Biskupice
0:1. Bánovce n/B. /mladší dorast/ – Pravenec 2:2 – 2:3 na pok. kopy. O 3. MIESTO: Biskupice – Bánovce n/B. /mladší dorast/ 1:6.
FINÁLE: Pravenec – Dolné Naštice 1:6.

Marek Švec poslal Slovan do štvrtej ligy!
Futbalové leto prináša ďalšie prekvapenie. Moravany tesne pred začiatkom futbalového ročníka 2013/2014
miznú z futbalovej mapy, už nebudú hrať III. ligu dospelých, v ktorej ich nahradí Púchov. O ním uvoľnené miesto v IV. lige Severozápad sa bude hrať baráž. V nej sa uplynulú nedeľu na neutrálnej pôde štadióna v Trenčianskych Tepliciach pobili o štvrtoligovú miestenku družstvá, ktoré skončili v V. lige Sever a V. lige Západ na tretích miestach, teda ŠK Slovan Šimonovany a FK Veľké Kostoľany. Veľká dráma sa rozuzlila až v poslednej minúte
predĺženia, keď Marek Švec poslal Šimonovany po piatich rokoch čakania späť do štvrtej ligy, kde naposledy
účinkovali v súťažnej sezóne 2007/2008.
mp
Družstvo EuroProfit Bánovce n/B. - horný rad zľava: R. Šebeň, P. Kyselica, L. Halás, J. Hajšo, F.
Mrocek, dolný rad zľava: M. Buchel, J. Farkaš a B. Gajdoš

O slovo sa hlási nohejbalová liga
V Bánovciach nad Bebravou odštartuje v sobotu 10. augusta 5. ročník nohejbalovej ligy trojčlenných družstiev, ktorá bude prebiehať tradične na ihrisku s umelou trávou na sídlisku Dubnička.
Víťazstvo z minulého ročníka obhajuje družstvo z Adamovských Kochanoviec. Okrem nich sa zaregistrovalo ďalších päť domácich družstiev SPARTAK, FLAMENGO, EuroProfit, BANOK a TRAJA
KRÁLI. Ďalší záujemcovia sa môžu najneskôr do 4. augusta prihlásiť u hlavného organizátora ligy
Jozefa Farkaša na mob.č. 0908 879 108.
mp

ŠIMONOVANY – VEĽKÉ KOSTOĽANY 2:1 pp (1:1)
Vo veľkej horúčave začali obe družstvá opatrne. Po
úvodnom oťukávaní išli do vedenia Kostoľany, keď v
12. min po obrovskej chybe obrany Slovana sa Molnár
sám rútil na Bohunského a pohodlne otvoril skóre. Inkasovaný gól futbalistov Šimonovian zaskočil, no keď
sa vrátili k svojej hre, začali prichádzať aj šance. V 18.
min Maruniakov volej pristál na brvne a v 22. min ten
istý hráč zo šestnástich metrov opäť len opečiatkoval
brvno. Čo však nevyšlo jemu, vyšlo v 25. min Bártovi,

ktorý z dvadsiatich metrov s prispením teču obrancu
hostí vyrovnal. Zvyšok prvého polčasu sa niesol v jednoznačnej réžii slovanistov, ktorí pálili priam z každej
pozície, no lopta nie a nie skončiť po druhýkrát v bránke Kostolian. Po obrátke sa hralo obojstranne už podstatne opatrnejšie a diváci už toľko gólových príležitostí nevideli. Za zmienku stojí 56. min, kedy Bárta vysunul
Reichela, no Kúdela včasným vybehnutím stihol jeho
pokus zblokovať. V 90. min prežil Slovan klinickú smrť,

keď Bohunským dobre vyrazenú loptu po Kadlíčkovej delovke poslal Virág mimo odkrytú bránku. V predĺžení, i napriek horúčave, to bol naďalej heroický výkon oboch celkov. V jeho závere sa šťastena predsa len
usmiala na technickejších hráčov Slovana. V poslednej
minúte Bártov roh na zadnej tyči nekompromisne poslal do siete najskúsenejší hráč Slovana Marek Švec a
otvoril tak dlho zatvorené štvrtoligové brány.
l GÓLY: 25. Bárta, 120 Švec – 12. Molnár. l ŽK:
Švec, Reichel – Bachňák, Virág. l ROZHODOVALI:
Obeda – Maráz a Fabian – 200 divákov. l SLOVAN:
Ľ. Bohunský st. – M. Švec, A. Stručka, P. Kermiet, M.
Sobota, L. Varga (115. M. Želiska), M. Néma, M. Bárta, J. Bratkovič (52. A. Reichel), M. Gramantik (28. L.
Geleta), J. Maruniak, tréner: J. Žiak st.. l FK: Kúdela – Pivovarči, Bachňák (60. Troják), Balon, Molnár
(66. Boldiš, 83. Modrovič), Čeliga, Š. Kollár, Virág,
Janíček, Velšic, Kadlíček, tréner: R. Polčík.
Peter Letavay
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Lipárová slovenskou šampiónkou
v strednom triatlone

V

Ďanovej sa v rámci 11. ročníka Turčianskeho amatérskeho triatlonu uskutočnili 26. majstrovstvá Slovenska v triatlone. Slovenskou šampiónkou sa po prvýkrát stala Miroslava Bednarovičová (Realiz Sport Team),

ktorá zvíťazila aj v absolútnom poradí žien. Trať dlhú
51,5 km (1,5 km plávania, 40 km cestnej cyklistiky a 10
km cestného behu) zvládla v čase 2:13:32,5 hodiny. Už
vo vode Bednarovičová nenechala nikoho na pochybách, keď s jasným náskokom vyplávala prvá a vedúcu pozíciu si postrážila až do cieľa. Striebornú medailu
získala Zuzana Vojteková (2:17:37,8 h) a bronz Barbora
Listopadová (2:20:40,4). Štvrtá skončila Partizánčanka
Svetlana Lipárová (na foto) obliekajúca dres Trian ŠK
UMB Banská Bystrica. Z vody vyplávala po 27:04 min
na šiestej pozícii, no už na cyklistickej časti, ktorá sa po
dlhých dvadsiatich rokoch išla bezhákovo, sa dostala
pred Marcelu Bulkovú (3NT Triathlon Team). Do cieľa
dobehla Lipárová v čase 2:24:29,9 hodiny. Seriál triatlonových majstrovstiev republiky pokračoval v Bátovciach šampionátom v strednom triatlone, ktorý prebiehal paralelne so 6. ročníkom VIALLE Half-Ironman Slovakman 113. Stošesťdesiat pretekárov muselo zvládnuť porciu 113 km pozostávajúcich z 1,9 km plávania,
90 km jazdy na bicykli a záverečných 21,1 km cestného
behu. Absolútnou víťazkou pretekov v ženskej kategórii a zároveň aj majsterkou Slovenska sa stala Svetlana
Lipárová, ktorá sa po predchádzajúcich dvoch strieborných ročníkoch znovu dočkala titulu. Pri neúčasti
obhajkyne triumfu Kristíny Lapinovej (Trian ŠK UMB
Banská Bystrica), Lipárová naplnila úlohy favoritky číslo jeden. Z priehrady Lipovina vyplávala na druhej pozícii v čase 33:21,7 min za vedúcou Sabinou Šínskou
(29:59,1 min) z Triax Bratislava. No už cyklistický úsek
zamiešal poradím, keď Lipárová dosiahla najrýchlejší
čas 2:50:08,9 min a išla do čela štartového poľa. Na be-

žeckom úseku ešte zvýraznila svoje vedenie a cieľovú
čiaru preťala vo víťaznom čase 5:08:04,0 h so 16 minútovým odstupom pred druhou Andreou Dermekovou
(TTK MR Skalica), kým tretia skončila Diana Tešovičová (Procycling Chevrolet – 5:25:40,3 h). „Spočiatku vyzeralo počasie pre mňa takmer ideálne, keďže bolo
teplo a svietilo slnko. Po plávaní, ktoré som zvládla na moje pomery celkom slušne, som však trošku názor na počasie zmenila. Pri jazde na bicykli
nám okrem kopcov robil spoločnosť aj vietor, ktorý
bol asi najhorší za celé roky, čo pretekáme v Bátovciach. No aj napriek tomu som cyklistiku zvládla vo
svojom najlepšom čase na tejto trati. Na posledný
bežecký úsek som vybiehala prvá a túto pozíciu
som si udržala až do cieľa. Dokonca, svoj náskok
pred druhou Aďou Dermekovou som aj zvýšila. Čo
sa týka času, ten beh nebol ideálny, ale nie vždy to
ide podľa predstáv. Som rada, že som vybojovala
titul na halfiromanovskej trati, ktorý bol pre mňa v
tejto sezóne najdôležitejší. Na celej trati som mala
aj poriadnu morálnu podporu, za čo ďakujem mamine, Ondríkovi a trénerovi Marekovi,“ neskrývala
radosť nová slovenská šampiónka v strednom triatlone Svetlana Lipárová, ktorú na trati výdatne povzbudzoval podporný tím zložený z mamy, Ondreja Doletinu a Mareka Vojníka. Na polovičnom ironmane štartovali aj ďalší dvaja Partizánčania, obaja členovia klubu Pegas Triatlon Partizánske. V kategórii mužov od 30
do 34 rokov skončil Marián Pravda (5:37:47,3 h) dvadsiaty a v kategórii mužov 35-39 rokov Pavol Lencsés
(5:25:20,8 h) obsadil šestnástu priečku.
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Zjazdári bojovali v Jasnej o slovenské tituly
Strmé kopce, nebezpečná rýchlosť a adrenalín na
maxime. Bez nich si hádam ani nemožno predstaviť čoraz atraktívnejšiu cyklistickú disciplínu downhill. Kto chcel vidieť majstrov v zjazde na terénnych
bicykloch, nesmel chýbať v Nízkych Tatrách. Giant
Bike Park Jasná bol totiž dejiskom tretieho kola Slovenského pohára (SP) a zároveň majstrovstiev Slovenska (M-SR) v tomto extrémnom športe. Viac ako
260 prihlásených pretekárov si to rozdalo o tituly v
piatich kategóriách – muži, ženy, žiaci, juniori a masters. Štart pretekov bol vo výške 1491 metrov nad
morom. Pretekári museli prekonať trať dlhú 1850 m
s prevýšením 463 metrov a s množstvom prekážok
a nástrah. V štartovom poli nechýbali ani zjazdári z
klubu DH-POSITIVE Partizánske, kým v žiackej kategórii sa očakával útok na pódiové umiestnenie od talentovaného Bánovčana Benjamína Filipa jazdiaceho
za CTM-Novatec racing team. A ten aj prišiel, hoci Filip tentoraz nepredviedol práve najvydarenejšie jazdy. V semifinále skončil v čase 3:44,09 min štvrtý a
hoci vo finále mierne zrýchlil na 3:42,54 min, obsadil v Slovenskom pohári piate miesto. V zredukovanom poradí slovenského šampionátu bez víťazného
Maďara Olivera Strážnica (3:30,78 min) a bronzového Čecha Petra Flotačného (3:45,80 min) však uzatváral pódiovú trojicu za zlatým Kristiánom Porubanom (Špecializovať CZ – 3:31,23 min) a strieborným

Juraj Straka

Šimonom Rusom (Kaktus Nike Bratislava – 3:38,22
min). Z reprezentantov DH-POSITIVE bol v semifinále
najrýchlejší Filip Chalmovianský, ktorý zvládol trať v
čase 3:06,72 min, znamenajúci 21. miesto v mužskej
elitnej kategórii. Nasledovali – muži-elite: 25. miesto
Ján Benzír 3:10,19 min, 39. Jakub Béreš 3:18,32, juniori: 9. Ľuboš Cifrík 3:18,29, 11. Juraj Straka 3:19,88, 23.
Richard Nechala 3:36,38 a 41. Ľuboš Dorotka 4:03,27.
V kategórii Hobby zajazdil Richard Generácia v semifinále čas 4:06,32, ktorý mu nestačil na kvalifikovanie
sa do finále. V ňom mal smolu junior Dorotka, ktorý
pred cieľom spadol na skoku a preteky nedokončil.
Sklamanie zažil aj Stankoviansky, ktorému sa vyplietla polovica zadného kolesa a v čase 5:11,24 min obsadil 45. miesto v Slovenskom pohári a 27. miesto v
slovenskom šampionáte. Top desiatku juniorov v Slovenskom pohári uzatváral Straka (3:16,76 min), ktorému na Slovensku patrí skvelá siedma priečka. Len
o stupienok nižšie skončil v čase 3:19,15 min Cifrička, ktorý v SP obsadil dvanáste miesto. O desať sekúnd zrýchlil vo finále Nechala (3:26,55), čo stačilo na
19. miesto v SP a 12. miesto v M-SR. Takmer identický
čas s kvalifikačnou jazdou zaznamenal vo finále Benzír (3:10,68), ktorý v SP skončil dvadsiaty deviaty a v
M-SR pätnásty, kým Béreš (3:15,02) sa musel uspokojiť s 36. miestom, respektíve s dvadsiatou pozíciou v
republikových majstrovstvách.
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Michal Peškovič sa upísal dánskemu Viborgu

Bránkár Michal Peškovič (na foto) z Klátovej Novej Vsi
zmenil klub. Bývalý gólman FK Tempo Partizánske,
FC Nitra a ViOn Zlaté Moravce zmenil poľskú destináciu za dánsku. Po dvaapol roku strávenom v službách
tímu najvyššej poľskej súťaže Ruchu Chorzów, podpísal ročnú zmluvu s tímom Viborg FF. ,,Už dlhší čas
som vedel, že vedenie Ruchu nebude chcieť so
mnou predĺžiť zmluvu aj napriek tomu, že hlavný
tréner a taktiež tréner brankárov chceli, aby som
zostal. Po skončení sezóny sa zaujímali o moje
služby dva poľské kluby, ale nedohodli sme sa na
podmienkach,“ ozrejmoval klubovú zmenu 31-ročný brankár, ktorý prezradil aj sled udalostí pred podpisom nového kontraktu: ,,O tom, že som bol sledovaný v piatich zápasoch dvomi bývalými poľskými brankármi hrajúcimi predtým v klube, som
sa dozvedel až teraz. Ich odporúčanie mi veľmi
pomohlo. Viborg vedel, koho si berie, a to mi tiež
uľahčilo rozmýšľanie, aby som podpísal zmluvu.
Týždeň po skončení uplynulej sezóny sme boli s
predstaviteľmi dánskeho klubu prvý raz v kon-

takte, ale k prestupu došlo až na druhý pokus.“
Skúsený brankár hovorí, že počas pôsobenia v Ruchu Chorzów zažil rôzne momenty. „Najradšej však
spomínam na časy spred roka, keď som si zahral
aj finále národného pohára. Do posledného kola
sme vtedy hrali o titul, od ktorého nás delili dva
body.“ Viborg FF postúpil do superligy po piatich rokoch a podľa skúseného brankára bude preň hlavným cieľom udržanie v súťaži. V novom prostredí
si pochvaľuje mentalitu ľudí. „Je celkom iná. Taká
priateľská a dobrosrdečná, inak to nie je ani v kabíne. Viborg je malé mesto s približne tridsaťpäťtisíc obyvateľmi, kde pred pár rokmi chytával aj
Robert Veselovský. Hrával som s ním tiež v Nitre. Klub pôsobí na mňa ako jedna veľká rodina a
také sú aj vzťahy v tíme. V kádri Viborgu je jeden
futbalista z Macedónska, Nór, Švéd, Američan,
ale aj futbalisti tmavej pleti, v neposlednom rade
taktiež Dáni. Klub hľadal skúsenejšieho brankára

a popri mne sú tu ešte dvaja mladí, ktorí majú po
dvadsiatke.“ Nová posila Viborgu už má za sebou aj
premiéru medzi žrďami v ligovom zápase. V domácom zápase Peškovičov tím uhral bod proti Randers
po remíze 2:2. „Je tu iný herný štýl ako v Poľsku a
na Slovensku. Väčšinou je to o dlhých nakopávaných loptách dopredu a centroch do šestnástky.
Veľmi nebezpečné sú štandardné situácie. Rozdielny herný štýl na ihrisku bol poznateľný a musím si naň lepšie zvyknúť.“ A uplynulý piatok v druhom stretnutí dánskej superligy sa Viborg aj s Peškovičom v bránke postaral o prekvapenie, keď uhral
cenný bod po remíze 1:1 na umelej tráve v Kodani s
tímom Nordsjaelland, ktorý patrí k dánskej špičke a
hráva v bojoch o Európu. ,,Chcel by som pokračovať v takých výkonoch, aké som predvádzal v Poľsku. Dúfam, že sa aj v Dánsku dostanem do povedomia tak, ako sa mi to podarilo v Poľsku,“ želá si
Michal Peškovič.
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,,Nitran“ Rajčan zastavil Harvard
V nitrianskych športových halách SPU a na Klokočine sa konal 2. ročník medzinárodného florbalového turnaja Zobor Cup 2013. Štrnásť mužských tímov a šesť ženských sa pobilo O pohár primátora
mesta Nitra. Finálovú účasť z premiérového ročníka obhajoval FBK Harvard Partizánske. Aj napriek
tomu, že harvarďáci až po turnaji absolvovali prvý kondičný tréning pred novou sezónou, pod
Zoborom predvádzali pekný florbal s množstvom šancí. Bez zaváhania sa stali víťazom základnej
C-skupiny, keď ich nedokázal zastaviť extraligový Prešov a ani domáci nováčik extraligy ŠK Slávia
SPU, ktorého dres obliekla aj dvojica bývalých hráčov Harvardu Miroslav Smatana a Štefan Rajčan.
V štvrťfinále Harvard opäť narazil na Nitranov. ,,Aj v tomto zápase sme boli lepším družstvom
než náš súper. Na postup to však nestačilo. V úvode nám Nitra ušla na rozdiel dvoch gólov,
no my sme zápas otočili vo svoj prospech. Tri minúty pred koncom sme však urobili chybu v
obrane a súper nás potrestal. Nájazdy už boli lotéria. Brankár Rajčan nepustil za svoj chrbát
ani jednu loptičku, čo znamenalo pre nás stop v turnaji. S našou hrou sme však boli spokojní,“ znelo hodnotenie Dušana Ďuríčka, ktorý z postu trénera viedol na turnaji pod hlavičkou TOPE
tím družstvo FBK Harvard Partizánske doplnené o hráčky z Topoľčian. Dievčatá odohrali vyrovnané zápasy s poprednými družstvami či už slovenskej extraligy, českým zástupcom a dokonca aj s
maďarskou reprezentáciou. S bilanciou dvoch víťazstiev sa umiestnili na piatom mieste, keď najlepší výkon podali
práve vo svojom poslednom dueli o piatu priečku, v ktorom
1.FBC Trenčín zdolali jednoznačne 6:1.
Kategóriu mužov
vyhral český tím FBŠ
Jihlava pred druhým
FBC Mikuláš Prešov a
tretím ŠK Slávia SPU
DFA Nitra, kým v ženskej kategórii sa na
medailových pozíciách zrodilo nasledovné poradie: 1. ŠK
Slávia SPU DFA Nitra,
2. Team Hungary a 3. Adriana Klapková (v bielom drese) vsietila víťazný gól minútu pred
koncom stretnutia s českým Hradcom Králové
Foto: Ján Csillag
IBK Hradec Králové.
H Výsledky a góly FBK Harvard Partizánske v
základnej skupine: ŠK Slávia SPU DFA Nitra –
FBK Harvard Partizánske 2:3, Zelezník, J. Majerčík (s.n.), A. Botka. FBK Harvard Partizánske
– Juniori Žilina 6:5, J. Majerčík, Zelezník, A. Botka, L. Botka, Ondruška, Skukálek. FBC Mikuláš
Prešov – Harvard Partizánske 1:3, Skukálek,
Hudok, Zelezník. Štvrťfinále: Harvard Partizánske – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 4:5 s.n., J. Majerčík (s.n.), Zelezník, L. Botka, Gašparovič.
q Zostava FBK Harvard Partizánske: Miloš Jursa, Dušan Gregor, Peter Bezák – Peter Ivanka, Ivan Skukálek, Adrián Botka, Dušan
Ďuríček, Ján Majerčík – Stanislav Zelezník,
Tomáš Kučera, Juraj Gašparovič, Adam Grman, Dávid Turček – Marián Ondruška, Robert Hudok, Libor Botka.

H Výsledky a góly TOPE tímu: ŠK Slávia SPU
DFA Nitra – TOPE tím 8:2, Detková, Žikavská.
FBC Mikuláš Prešov – TOPE tím 3:0. TOPE tím
– Team Hungary 1:3, Mazáňová. TOPE tím –
IBK Hradec Králové 3:2, Žikavská, Detková,
Klapková. TOPE tím – 1.FBC Trenčín 0:2. O 5.
miesto: 1.FBC Trenčín – TOPE tím 1:6, Detková, Kurucárová, Súkeníková, Žikavská, Klapková, Horváthová.
q Zostava TOPE tímu: Petra Hačková – Adriana Klapková, Diana Súkeníková, Michaela Kurucárová, Naďa Horvathová, Katarína Hrivnáková, Viktória Ivanková, Petra
Vállová, Linda Detková, Anná Hačková, Lucia Geršiová, Michaela Žikavská, Michaela
Adamcová, Nataša Mazáňová, tréner: Dušan
Ďuríček.
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Švecová opäť majsterkou Slovenska
Najúspešnejším oddielom majstrovstiev Slovenska juniorov v atletike v Novom Meste nad
Váhom sa stal ŠOG Nitra, ktorého atléti si vybojovali 22 medailí – sedem zlatých, osem strieborných a sedem bronzových. Po slovenskom
šampionáte dorastu tak
nitriansky ŠOG ovládol
aj juniorskú kategóriu. V
jeho drese opäť zasiahli
do bojov o slovenské tituly aj Partizánčanky Natália Švecová (na foto)
a Ivana Bitarová. Už v
prvý súťažný deň Švecová naznačila, že po zranení nohy sa vracia do formy, aj keď tentoraz ju sužovalo
prechladnutie. V treťom rozbehu stovky skončila druhá v čase 12,57. Vo finále sa
priblížila k svojmu osobnému maximu (12,50 s), keď oproti rozbehu zrýchlila o päť
stotín sekundy a obsadila konečné piate miesto. Medailové priečky obsadila trojica atlétok Spartaka Dubnica nad Váhom: 1. Lucia Mokrášová (11,78 s), 2. Viktória Záhradníčková (12,13 s) a 3. Natália Ostrožlíková (12,17 s). Nasledovala štafeta
na 4 x 100 m a Švecová tak ako v kategórii dorasteniek na poslednom bežeckom
úseku finišovala po zlato s pätnásťmetrovým náskokom. Nitrianske kvarteto získalo titul majstra Slovenska v čase 49,89 s pred druhým dubnickým Spartakom
(50,44 s) a treťou Sláviou STU Bratislava (54,34 s). V druhý súťažný deň šampionátu Švecová zvíťazila v čase 26,03 s v treťom rozbehu dvestovky a opäť nechýbala
vo finále. V ňom si zverenkyňa trénera Vladimíra Ištvána zlepšila osobný rekord o
18 stotín sekundy, keď v čase 25,77 s skončila štvrtá za trojicou: 1. Mária Vavrová
(Dukla Banská Bystrica – 24,86 s), 2. Sára Polyaková (Slávia UK Bratislava – 24,93 s)
a 3. Natália Ostrožlíková (Spartak Dubnica n/V. – 25,10 s). Vekom ešte žiačka Ivana
Bitarová sa na novozámockom tartane predstavila v behu na 800 metrov, kde medzi staršími súperkami naberala predovšetkým cenné skúsenosti. V čase 2:34,10
min dobehla piata, keď titul získala Nikola Štefundová (Atlet Kysucké Nové Mesto – 2:21,34 min) pred druhou Veronikou Zrastákovou (ŠOG Nitra – 2:21,54 min) a
treťou Veronikou Klčovou (Slávia Trnava – 2:24,63 min).
Text: mp, foto: vi

Vavro v Európskej lige UEFA
Futbalový obranca šesťnásobného slovenského majstra
MŠK Žilina Denis Vavro (na foto) z Partizánskeho má za
sebou ďalšiu métu vo svojej sľubne rozbehnutej futbalovej kariére. Po štartoch v najvyššej slovenskej súťaži
mužov v Corgoň lige a taktiež na majstrovstvách Európy hráčov do 17 rokov v drese slovenskej reprezentácie,
s ktorou si vybojoval účasť na jesenných majstrovstvách
sveta v Spojených arabských emirátoch, okúsil Vavro na
vlastnej koži aj atmosféru Európskej ligy UEFA. Stalo sa
tak v odvete 1. predkola európskej pohárovej súťaže,
kedy ,,žilinskí šošoni“ remízou 3:3 spečatili postup cez
gruzínsky tím Torpedo Kutaisi, ktorý v prvom meraní síl
zdolali 3:0. Sedemnásťročný odchovanec FK Tempo Partizánske vybehol na trávnik v
77. min, kedy striedal stopéra Jozefa Piačka, vyhláseného v uplynulej sezóne za najlepšieho hráča Corgoň ligy na svojom poste. Žilinčania prešli aj druhým predkolom cez slovinský celok Olimpia Ľubľana a v treťom narazia na chorvátsky HNK Rijeka.
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