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Chuť víťaziť„

Bezpečnejšie, 
ale so zubatou v pätách?

M e n e j  n e h ô d ,  a l e  v i a c  ú m r t í  n a  c e s t á c h  
renčianskeho kraja  aj o tom hovoria 

štatistiky

Nedeľné popoludnie
v spoločnosti folklóru

adýchnuť sa atmos éry ľudovej tvorby 
ponúkol V. ročník e ionálneho olklór-
neho estivalu v Partizánskom

Všetko najlepšie,
Malé Uherce!

a podujatí alouherčania, zabavme sa 
spolu oslávila obec svoje . narodeniny

Zlatý hetrik 
Samuela Repiara

edmintonista z Partizánskeho zazname-
nal tri prvenstvá na vetovom športovom 
estivale mládeže vo Viedni

T oto l e to p r aj e  fanú š i k om  
š p or tu .  M aj s tr ov s tv á  s v e ta v o 
fu tb al e  al e b o c y k l i s ti k a T ou r  
de France. Bolo sa na čo dívať. 
Aj keď nerozumiem pravidlám 
športových hier, dobre poznám 
chuť po víťazstve. Raz mi jeden 
c y k l i s ta p ov e d al :  „ T o s a l e n tak  
hovorí, že aj bronz či striebro sú 
d ob r é ,  al e  v š e tc i  s i  p am ä taj ú  i b a 
toh o p r v é h o. “  T r p k á  p r av d a?  
Na majstrovstvách utŕžilo 
mužstvo Brazílie, jasný favorit, 
štyri góly za 6 minút a celkovo 
p r e h r al o s  N e m c am i  v y s ok o 
1: 7. Hanba na porazenie... 
Alebo, čo tak pätnásta etapa 
101. ročníka cyklistickej súťaže? 
Novozélanďan Jack Bauer po 
celoetapovom vedení prišiel 
o víťazstvo v posledných 
100 metroch a nakoniec skončil 
desiaty. V cieli sa rozplakal. Zlá 
taktika, vyčerpanie, komentujú 
znalci. Športovec však vie, 
ak o to j e .  A j  ná š  P e te r  S ag an 
čelil otázkam, prečo mu ušlo 
víťazstvo doslova o milimetre: 
„Keď vyhrávam, ľudia väčšinou 
hovoria, že to bolo ľahké. Teraz 
zasa debatujú o tom, že je to 
zvláštne, prečo nedokážem vyhrať 
etapu. Realita je taká, že na Tour 
de France sa nevíťazí ľahko.“ A j  
keď nerozumieme pravidlám 
športu a možno stojí mimo nášho 
záujmu, je klenotnicou životných 
príbehov, ktoré bežní ľudia 
zažívajú bez objektívu kamier. 
Našťastie. Aspoň toľkí nevidia 
naše vzostupy a pády. Športovci 
však dobre vedia, že nie je hanba 
spadnúť, ale príliš dlho ležať. 
Preto s tempom ráno hurá z 
postele do dňa nových možností.
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Komunálne voľby o stošesť dní 
Ak niečo ide ako po masle, zvykneme povedať aj – ako 
ostošesť. Práve stošesť dní od piatku 1. augusta nás 
delí od termínu konania komunálnych volieb. Pred-
seda Národnej rady SR Pavol Paška vyhlásil voľby 
do orgánov samosprávy miest a obcí na sobotu 
15. novembra 2014. Voľby do obecných zastupi-
teľstiev a voľby starostov a primátorov sa konajú 
v posledných štrnástich dňoch volebného obdobia, 
ktoré sa končí 27. novembra 2014.

empom ostošesť akoby plynulo aj 
štvorročné obdobie súčasných členov 
zastupiteľstiev, starostov a primáto-
rov. plnili však naše očakávania z roku 

 Prejavíme im opätovne svoju 
dôveru   o sú kardinálne otázky, na 
ktoré si budeme odpovedať, pravdepo-
dobne podľa osobnej skúsenosti, na jej 
základe si vyberať z kandidátov a hlaso-
vať. bjektívne treba kon tatovať, 
že roky 2010 až 2014 priniesli do 

ná ho regi nu veľa pozitívneho. 
apokon, vidieť to aj na samotnom 

vzhľade miest a obcí. apriek nie jed-
noduchým podmienkam získavania 

nančných zdrojov, starostom a primá-
torom sa s oporou poslaneckých zbo-
rov a odborných pracovníkov podarilo 
zorientovať sa v tlačenici a vybo ovať  
peniaze pre rozvoj svojich samospráv-
nych území. amozrejme, že dôležitú 
úlohu zohrali aj v navodení dobrej klí-

my v obci, utužovaní susedských 
vzťahov... to sa bude chcieť 

ujať tejto úlohy v ďalšej 
štvorročnici a spolurozho-
dovať o budúcnosti svojej 
obce či mesta, sa ukáže po 

. septembri. 
Dovtedy totiž,  dní 

pred samotným konaním ko-
munálnych volieb, treba pred-

ložiť kandidátnu listinu. andi-
dovať m žu kandidáti politických 
strán a hnutí, ale aj nezávislí. T í  
musia predložiť petíciu s predpísaným 
minimálnym počtom podpisov voličov, 
ktorý je stanovený podľa počtu obyva-
teľov obce. apríklad v prípade Parti-
zánskeho je to  platných podpisov. 

a poslancov, starostu a primátora 
budú zvolení kandidáti, ktorí získajú 
najväčší počet hlasov od voličov.

Právo voliť majú voliči, ktorí majú v 
obci, meste alebo v mestskej časti trvalý 
pobyt a najneskôr v deň volieb dov šili 

 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. u-
sia však mať trvalý pobyt na lovensku 
a v čase konania hlasovania musia byť 
v mieste trvalého bydliska. lasovať na 
voličský preukaz sa nedá. (bab)

Ak niečo ide ako po masle, zvykneme povedať aj – ako 
ostošesť. Práve stošesť dní od piatku 1. augusta nás 

teľstiev a voľby starostov a primátorov sa konajú 
v posledných štrnástich dňoch volebného obdobia, 

my v obci, utužovaní susedských 
vzťahov... to sa bude chcieť 

ujať tejto úlohy v ďalšej 
štvorročnici a spolurozho
dovať o budúcnosti svojej 
obce či mesta, sa ukáže po 

. septembri. 

pred samotným konaním ko
munálnych volieb, treba pred

ložiť kandidátnu listinu. 
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15. 15. 15. 
PREDOŠLÉ 
KOMUNÁLNE 
VOĽBY
 konali sa 27. novembra 2010,
 celoslovenská priemerná 
účasť voličov dosiahla 49,70 %,
 v okresnom meste Partizánske 
to bolo len 39 %,
 v okresnom meste Bánovce 
nad Bebravou 44,62 %. 

Bude účasť v tohtoročných 
voľbách vyššia? Uvidíme o 
stošesť dní...

Viac 
sa dočítate na s.3

Škola dokorán

s.2 s.5

Čo stihneš urobiť v lete, v zime akoby si 
našiel. A preto sa v Základnej škole na 
Malinovského ulici v Partizánskom ne-
oddychuje ani cez prázdniny. Nové okná 
a zateplenie budovy potreboval objekt 
školy ako soľ, no rekonštrukcia sa dotkne 
iba hlavného pavilónu. Viac o jednej z naj-
väčších investičných aktivít mesta v tomto 
roku sa dočítate na 3. strane.

Foto: Katarína Komžíková

s.12
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKABezpečnejšie, 
ale so zubatou v pätách?
Menej nehôd, zato viac úmrtí a ťažko zranených osôb. Aj takto sme jazdili v prvej 
polovici roka na cestách Trenčianskeho kraja.

ešťastie nechodí po horách. e to pravda aj pri pohľade na policaj-
né štatistiky. ijak inak sa nedá vysvetliť akt, že aj keď sa v kraji sta-
lo o  dopravných nehôd menej, počet úmrtí sa zvýšil dvojnásobne, 
z piatich na desať. ierne stúpol aj počet ťažko zranených osôb.

v prvom polroku

2013

597 dopravných 
nehôd

182 nehôd  
so zraneniami

v prvom polroku

2014

565 dopravných 
nehôd

215 nehôd  
so zraneniami

 5 usmrtení
32 ťažko zranení

 260 ľahko zranení

 10 usmrtení
38 ťažko zranení

 241 ľahko zranení

ubatá neobišla prvý polrok žiadnu z kate órií účastníkov cestnej 
premávky. omreli jeden cyklista a jeden vodič autobusu.  tomu 
dvaja vodiči osobných vozidiel a dvaja chodci. kruh uzatvára smrť 
štyroch spolujazdcov v motorových vozidlách.

NEVIEME CÚVAŤ A JAZDIŤ 
CEZ KRIŽOVATKU

edzi hlavné príčiny dopravných nehôd patrí porušenie povinností 
vodiča. ieto ustanovuje zákon o cestnej premávke v druhej čas-
ti. V pra i ide o to, že sa plne nevenujeme riadeniu vozidla. asto 
tele onujeme počas jazdy, čo znižuje našu pozornosť. Ako vidieť z 
tabuľky, problém nám robí aj nesprávny spôsob jazdy.

Príčiny vzniku dopravných nehôd
 I. polrok 2013 I. polrok 2014
1. porušenie povinností vodiča 206 212
2. rýchlosť jazdy 137 124
3. nesprávne otáčanie a cúvanie 43 55
4. nesprávna jazda cez križovatku 27 35
5. nesprávne predchádzanie 21 19

ým vodiči motorových vozidiel zavinili  dopravných nehôd,  
vodiči nemotorových vozidiel spôsobili len  . hodci zavinili  
dopravných kolízií. Viac ako dvojnásobok nehôd sa pritom stalo v 
obciach. 

AKO SME NA TOM V OKRESE PARTIZÁNSKE
ovorí sa, že štatistiky sú relatívne. iečo na tom bude, lebo vodiči 

v okrese Partizánske nemôžu byť spokojní. ehodovosť tu v porov-
naní s väčšinou okresov oproti polroku  totiž stúpla. Počet ťaž-
ko a ľahko zranených však klesol. V okrese Partizánske máme teda 
opačný výsledok, ako za celý renčiansky kraj, kde sa stalo menej 
nehôd, ale viac úmrtí.   

Porovnanie počtu dopravých nehôd 
v prvom polroku 2013 a 2014

Myjava
Nové Mesto 
nad Váhom

Trenčín

Považská 
Bystrica

Púchov

Prievidza
Bánovce nad 
Bebravou

Partizánske

Ilava

 nárast počtu dopravných nehôd

 pokles počtu dopravných nehôd

 rovnaký počet

+14

-20

-16

-2-2-2

+7

NIEČO O ALKOHOLE
a internete nájdete návody, ako vypočítať množstvo alkoholu v 

krvi. Predpoklad čistej dychovej skúšky pred policajtom však ne-
musí dopadnúť podľa očakávaní. ožno by o tom vedeli hovoriť 
vodiči v okrese Považská ystrica, kde počet nehôd s asistenciou 
alkoholu v krvi stúpol z troch na trinásť. V ánovciach nad ebra-
vou stúpol zo štyroch na jedenásť. ajviac promile však namerali 
vodičovi, ktorý jazdil v andlovej s ,  m l ,  promile . o a 
ktovie, koľkí sa vďaka náhode policajnej kontrole našťastie  vyhli... 
 dl, zdroj: KR PZ v Trenčíne

ZA RETIAZKY 
MREŽE
Poverený policajt bvod-
ného oddelenia P  z Par-
tizánskeho vzniesol . júla 
obvinenie pre prečin krádeže 
voči ročnému ichalovi 
z Partizánskeho. V ten deň 
dopoludnia v Partizánskom na 

lici enerála vobodu pri že-
lezničnej trati od chrbta strhol 
z krku ročnej žene dve zlaté 
retiazky, jednu s príveskom, 
a ušiel preč. krem šoku 
spôsobil staršej panej škodu 
vo výške približne  eur. 
Policajti ho okamžite zadržali 
aj s odcudzenými retiazkami. 
V prípade dokázania viny hrozí 
obvinenému trest odňatia 
slobody až na dva roky. 

PLYN 
„NAČIERNO“

d . júla čelí obvineniu 
pre prečin krádeže ročný 
muž z okresu ánovce nad 

ebravou, ktorý od marca do 
júna  neoprávnene odo-
beral zemný plyn do svojho 
rodinného domu v ybanoch. 

 poškodenou spoločnosťou 
nemal uzatvorenú platnú 
zmluvu a za uvedené obdobie 
jej spôsobil škodu vo výške 
približne  eur. a krádež 
zemného plynu hrozí mužovi 
trest odňatia slobody až na 
dva roky. 

NA JAWE 
SO ZÁKAZOM
Dopravní policajti z Partizán-
skeho vzniesli . júla obvine-
nie pre prečin marenia výkonu 
úradného rozhodnutia a prečin 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky voči ročnému 
mužovi z okresu Partizánske. 
V ten deň dopoludnia ho pri 

jazde vo Veľkých ieliciach 
na motocykli značky A A 
zastavila a kontrolovala 
policajná hliadka bvodného 
oddelenia P  Partizánske. 

istila, že motocykel viedol 
v čase, kedy mu bolo vedenie 
motorového vozidla zakázané 
na dobu  mesiacov. Aj v 
tomto prípade hrozí obvinené-
mu trest odňatia slobody až na 
dva roky. 
V záujme bezpečnosti os-
tatných účastníkov cestnej 
premávky budú policajti 
v renčianskom kraji naďalej 
odhaľovať takýchto nezodpo-
vedných vodičov, ktorí svojím 
konaním nerešpektujú rozhod-
nutie súdu alebo iného štátne-
ho or ánu o zákaze činnosti.  

ŽENA „NAFÚKALA“ 
3,17 PROMILE!
Alarmujúce správy o opitých 
vodičoch sú, zdá sa, málo 
účinné. ez zábran a výčitiek 
svedomia si za volant vozidla 
sadla 21. júla aj 3 -ročná 

iroslava z ánoviec nad 
ebravou. ánovskí doprav-

ní policajti ženu v noci pred 
jedenástou hodinou zastavili 
pred nákupným strediskom 

tred. Pri kontrole ju pod-
robili dychovej skú ke s vý-
sledkom merania 1, 2 mg l 
3,1  promile  alkoholu 

v dychu. odičke, obvinenej 
pre prečin ohrozovania pod 
vplyvom návykovej látky, 
hrozí trest od atia slobody 
až na jeden rok.
Polícia opätovne upozor-

uje vodičov, ktorí pred 
jazdou požijú alkoholické 
nápoje a sadnú si za volant, 
že svojou nezodpovednos-
ťou ohrozujú nielen svoj 
život a zdravie, ale hlavne 
ohrozujú životy a zdravie os-
tatných účastníkov cestnej 
premávky    P  v renčíne

Len si tak vystreliť...
ie je jedno z koho, ale ani z čoho. voje militantné sklony, 

podporené aj požitím alkoholu, prejavil nedávno v Partizán-
skom ročný muž. liadka mestskej polície ho zadrža-
la v dome č. 33 na Družstevnej ulici popoludní . júla 
krátko po tom, čo strieľal zo samopalu v blízkosti Do-
mova na Nádražnej ulici a nepriamo tým ohrozoval 
okoloidúce osoby. Dobrodružný strelec bol podrobený bez-
pečnostnej kontrole a na oddelení  P  aj dychovej skúške, 
ktorá potvrdila prítomnosť alkoholu v krvi. panzná zbraň, 
samopal vzor A  (na foto M s P ) so timi nábojmi mu boli 
odňaté a prípad je v štádiu riešenia.  

a internete môžete nájsť hneď niekoľko ponúk na zakúpenie si 
e panznej zbrane, ktorých predaj je voľný nad  rokov. ároveň 
sa dozviete, že e panzná zbra  nie je strelnou zbra ou, 
ale pri výstrele e panzného náboja cvičná nábojka  sa 
uvoľní také množstvo energie, ktoré m že pri nespráv-
nom narábaní s ou sp sobiť vážne poranenie, či do-
konca smrť majiteľa, prípadne niekoho iného. Ak sa taký-
to adrenalínový šport  spojí s alkoholom, ako v prípade mladého 
strelca v Partizánskom, je to doslova hra s ohňom...  (bab)

ajsilnejšie prírodné živly  
voda a oheň demonštrovali na 

lovensku opäť svoju ničivú silu. 
Prívaly vody po búrkach strhávali 

cesty a mosty, blatom zaplavili 
domy. emalé škody spôsobili 
viaceré požiare obilných 
lánov a pri tom najväčšom 

ľahlo popolom vyše päťdesiat 
osobných áut zaparkovaných na 
strnisku pri kúpalisku Vincov les 
pri ládkovičove... Vyššia moc, 
ale aj zlyhanie ľudského aktora. 

 na om regi ne sa druhý 
činiteľ postaral  o zásahy 
hasičov a záchranárov 
z a  v Partizánskom 
hlavne dopravnými 
nehodami. Vo Veľkých 

herciach . júla po . hodine, 
kde skončilo vozidlo na boku v 
kanáli. ašťastie, vodička a jej 
dieťa vyviazli bez zranení. enej 
šťastia už mala dvojčlenná 
osádka nákladného vozidla s 
pivovými obalmi. Pred ôsmou 
hodinou ráno . júla zostala po 
dopravnej nehode v eškovej Vsi 
vo vozidle zranená a zakliesnená. 
Pri Veľkom Poli po dopravnej 
nehode . júla popoludní 

zasahovali hasiči a záchranári 
pri likvidácii následného požiaru 
a u t a  (na foto HaZZ) a . júla 
predpoludním pri dopravnej 
nehode dvoch osobných vozidiel 
na svetelnej križovatke v 
Partizánskom. roch zranených 
ošetrili záchranári z P. 

 prehľade udalostí 
a  v Partizánskom za 

ostatné dva týždne je alej 
technický zásah n a  š t á t n e j  
ceste od kýcova, šmykľavej od 
poliatej motorovej na ty, planý 
poplach v Návojovciach, 
otváranie bytu a v troch 
prípadoch technická 
pomoc P pri transporte 
pacientov.  cesty smerom 
na kýcov odstraňovali . júla 
zhorené vozidlo a . júla v noci 
po . hodine likvidovali požiar 
vozidla v slanoch. (bab)

Vyššia moc, ale aj zlyhanie človeka
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V ZŠ na Malinovského ulici a v MŠ na Obuvníckej v Partizánskom je i počas letných prázdnin rušno. V úvode 
mesiaca sa tam rozbehli rekonštrukčné práce, ktoré potrvajú zhruba dva mesiace. Obe školy nechýbali 8. júla na 
zozname zastávok kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách.

 najväčším investičných aktivitám 
mesta v tomto roku patrí rekon trukcia 
hlavného pavil nu ákladnej koly 
na alinovského ulici, ktorá prinesie 
najmä zníženie ener etickej nákladovosti. 

ej súčasťou je výmena okien, vybúranie 
drevených výplní medziokenných pilierov a 
ich domurovanie, zamurovanie sklenených 
výplní na schodisku a zateplenie obvodo-
vých stien. Projekt v hodnote  tisíc eur 
pozostáva z dvoch etáp. „Prvá zahŕňa prá-
ce na južnej a západnej strane pavilónu, 
ktoré budú určite hotové ešte pred koncom 
augusta. Medzitým plánujeme začať aj 
d r u h ú  e tap u ,  k tor á  s a tý k a k om p l e tne j  r e -
vitalizácie fasádneho plášťa na severnej a 
východnej strane. Tú by sme chceli ukončiť 
naj ne s k ô r  v  s e p te m b r i , “  priblížil harmono-

ram prác konateľ realizačnej spoločnosti. 
ekon trukčné práce sa začali aj v 
aterskej kole na buvníckej ulici. 

ateplenie celého objektu a výmena všet-
kých okien by mali byť hotové v polovici 
septembra.

Ukončiť stavebné práce 
plánujú v júli

Do nálnej ázy sa blíži výstavba spev-
nených pl ch medzi blokmi 4  a 4  
na Nádražnej ulici. Podľa stavbyvedúce-
ho uraja undu by mala byť stavba odo-
vzdaná do užívania do konca júla. V deň 
kontrolného výjazdu sa intenzívne pracova-

lo na položení zatrávňovacej dlažby a osade-
ní obrubníkov, ktoré vymedzujú parkovacie 
plochy a prístupovú komunikáciu. irma 
sa následne sústredila na položenie as al-
tovo betónových vrstiev a sadové úpravy. 

 presným termínom odovzdania 

stavby je to v ak stále neurčité v prípa-
de obnovy asády bočných stien domu 
kultúry, ktorú mala realizačná rma do-
končiť v zmysle zmluvy ešte koncom mája. 
„Odstraňujú sa nedostatky reklamovaných 
prác. Predpokladáme však, že stavba bude 
mestu odovzdaná do užívania v najbliž -
š e j  d ob e , “  uviedol za stavebný dozor ilan 

ráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja 
a výstavby s . Práce pokračujú aj na 

iečnej ulici, kde sa súčasne realizujú 
dva projekty. de o prekládku vzdušných 

elektrických vedení do zeme, zabezpečovanú 
ápadoslovenskou distribučnou, a. s., ktorú 

mesto spojilo s rekonštrukciou verejného 
osvetlenia. Podľa slov riaditeľa echnických 
služieb mesta Partizánske oze a arošinca 
sa čaká na dodávku svietidiel a je predpo-

klad, že rekonštrukcia bude ukončená kon-
com tohto mesiaca.

Zvýšia bezpečnosť 
aj komfort

ez problémov napreduje aj výstavba 
novej autobusovej stanice, ktorá by 
mala byť cestujúcej verejnosti k dispozícii 
už v novembri tohto roka. obotníci do-
končili prvé podlažie a začali s budovaním 
druhého. AD Prievidza, a. s., má záujem 
po dokončení stavby upraviť aj jej okolie. 
„Chceli by sme tu vytvoriť oddychovú zónu, 
dať do tohto priestoru trocha zelene, aby 
to nebol ten šedivý betón, ako je to teraz,“ 
doplnil enerálny riaditeľ spoločnosti i-
chal Danko.  mestskej časti Návojov-
ce bola dokončená výstavba suchého 
poldra, ktorý bude v čase prívalových daž-
ďov zohrávať dôležitú úlohu pred prípad-
nými záplavami domov. Aby však polder 
mohol e ektívne plniť svoju unkciu, bude 
ho mesto minimálne dvakrát do roka čistiť 
od nánosov bahna. spe ne zrealizo-
vaným projektom je aj chodník cez 
železničné priecestie pri au ande. 
„Táto stavba výrazným spôsobom prispe -
je k zvýšenej bezpečnosti ako chodcov, tak 
i motorizovaných účastníkov cestnej pre-
mávky. Pridanou hodnotou je skrátenie ča-
s ov é h o i nte r v al u  o p ol ov i c u ,  k e d y  s ú  r am p y  
počas prejazdu vlaku zatvorené. Znamená 
to menej čakania, kratšie kolóny a väčšiu 
d y nam i k u  c e s tne j  d op r av y  v  te j to l ok al i te , “  
dodal pri poslednej zastávke kontrolného 
dňa primátor.
 Text a foto: www.partizanske.sk

V Partizánskom zahorela Vatra zvrchovanosti
d prijatia Deklarácie zvrchovanosti 

lovenskej republiky uplynulo  rokov. 
ento významný štátoprávny akt si mesto 

Partizánske pripomenulo . júla spo-
mienkovým podujatím v areáli za športo-
vou halou. estské oslavy pamätného dňa 
sa v Partizánskom usporiadali už po tretí 
raz z iniciatívy primátora oze a ožika, 
ktorý v slávnostnom príhovore vyzdvihol 
najmä dôležitosť prijatia tohto dokumen-
tu pri ormovaní samostatnej lovenskej 
republiky.  Deklarácii o zvrchova-
nosti , ktorá predstavuje uzne-
senie lovenskej národnej rady zo 
1 . júla 1 2, sa vyhlasuje, že tisíc-
ročné úsilie slovenského národa 
o svojbytnosť sa naplnilo.”  ovorí sa 
v ňom o práve lovákov na sebaurčenie a 
taktiež o záväzku rešpektovať demokratic-
ké a humanistické odkazy sveta a urópy. 
Prijatie dokumentu bolo súčasťou proce-
su, ktorý v závere vyústil do rozdelenia 

eskej a lovenskej ederatívnej republi-
ky. Na základe týchto krokov vznik-

la 1. januára 1 3 samostatná lo-
venská republika. Významný moment 
v novodobých dejinách lovenska si mesto 
Partizánske pripomenulo zapálením vatry 

zvrchovanosti. harakter podujatia dotvo-
rili piesne členov spevácko dramatického 
súboru eseň a tóny dychovej hudby Vese-
lá sedma z radišťa. Text a foto: ma

Práce na stavbách
nemajú letné prázdniny

Výmena okien a zateplenie fasády hlavnej budovy ZŠ na Šípku tvoria jeden z najväč-
ších investičných projektov  mesta v tomto roku

Polder v Návojovciach je dokončený, no mesto ho bude musieť dvakrát do roka čistiť 
od naplavenín, ktoré prinesú silné dažde

Krajší vďaka dotáciám
Aj v roku 2014 mali obce príležitosť predložiť žiadosti 
na získanie dotácií z Ministerstva kultúry SR. Spolu bolo 
evidovaných 8564 žiadostí. Celková výška schválenej 
dotácie dosiahla sumu 16 971 413 eur. 

Možnosť ako získať �nancie na zveľadenie kultúrnych pamiatok 
využili aj obce okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. 
Do okresu Partizánske poputuje dotácia v celkovom objeme 
42 000 eur, v okrese Bánovce nad Bebravou výška dotácie 
spolu predstavuje 45 500 eur. Z 12 žiadostí z okresu Partizánske 
MK SR schválilo 5 a v okrese Bánovce nad Bebravou 3 z 8 
žiadostí o poskytnutie dotácie.

V pro rame bnovme si svoj dom  zameranom na obno-
vu kultúrnych pamiatok získalo mesto Partizánske dotáciu 
vo výške   eur na obnovu ka tieľa odný hrad v  m e s t -
skej časti imonovany. Dotácia v rovnakej výške bola schválená 

aj na reštaurovanie sochy sv. ana Nepo-
muckého v rodzanoch s podstavcom a 

vyhotovenie kópie sochy. a obno-
vu a rekonštrukciu asá-
dy a kaplnky neo otic-
kého Thonetovského 
ka tieľa vo eľkých 

herciach p ô j d e  
dotácia v hodnote 

  eur.

ímskokatolícka cirkev, arnosť adlice žiadala o dotáciu na 
obnovu e teriéru ímskokatolíckeho kostola sv. te ana 

ráľa v ivine. a tento účel jej bolo pridelených   eur. 
ajväčšiu časť dotácií v rámci okresu Partizánske vo výške 

  eur dostala rímskokatolícka cirkev 
látova ová Ves na . etapu obnovy 
ostola Panny árie ráľovnej an-
jelov v ádku. onkrétne práce spočí-

vajú v tmelení odkrytých 
stredovekých vrstiev 

severnej a západnej 
steny lode a reštau-
rovaní kamenných 
článkov na západ-
nej stene lode.

V okrese ánovce nad ebravou bude pre obec hrovec 
poskytnutých   eur na opravu a údržbu pomníka NP 

 ohyla na ankovom v ku, na pylón pomníka a kamen-
né nápisy. ímskokatolícky kostol sv. ozmu a Damiána 
v innej patriaci pod arnosť hrovec dostal na reštaurova-
nie otickej historickej omietkovej vrstvy južnej asády kostola 

vrátane reštaurovania kamenných prvkov dotáciu vo 
výške   eur. V rámci pro ramu ultúrne ak-

tivity v oblasti pamäťových in titúcií bola 
pridelená dotácia  eur na podporu 

knižnice v obci Dvorec. Dotácia 
vo výške   eur bola schvá-

l e n á  p r e  hrovec v pro rame 
edukačných aktivít na pro-

jekt s názvom udovít túr a 
mládež 21. storočia.

(Zdroj: MK SR), sč
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Do eprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
ľudstva  sa len nedávno 

. dec.  dostala erchovská mu-
zika. V zozname sa aktuálne nachádza 

 prvkov, vrátane našej  ujary. 
ierne na bielom sú teda zazname-

nané dôkazy jedinečnosti slovenskej 
ľudovej kultúry. achovanie tradícií 
v skutočnosti, nielen na papieri, však 
prebieha celkom inak. 

Raz zažiť je ako...
ednu z možností ponúka letné ob-

dobie, počas ktorého sa konajú akcie 
pod šírym nebom. pojenie prírody, 
krojovaných odevov a predvádzania 
ľudových zvykov je teda v tomto čase 
veľmi príhodné. adýchnuť sa atmo-
s éry ľudovej tvorby ponúkol aj štvrtý 
ročník e ionálneho olklórneho 
estivalu v Partizánskom. Počas druhej 

júlovej nedele sa predstavili nielen 

miestne súbory. a pohľad lákali 
aj stánky s ľudovými remeselnými 
produktami. 

Deti robia vždy 
najväčšiu radosť

Popoludňajší 
pro ram spustil 
súbor usiarik z 

rodzian. un uje 
len od roku , 
ale má už za 
sebou úspechy. 

a re ionálnych 
prehliadkach 
získal dvakrát strie-
borné a raz bronzové 
ocenenie. entoraz si 
vyslúžil veľký potlesk za 
pásmo  Dederu v humne . 
šlo o veselé spracovanie témy hry detí 

u niekdajšieho obyvateľa rodzian. 
aslúžený potlesk získal aj ďalší det-

ský domáci súbor, bez ktorého by to 
snáď ani nebolo ono  ialka. á píše 
svoju históriu už od roku , a tak 
mohli detskí olkloristi ukázať, ako sa 
má pestovať tradícia.

Divácka spokoj-
nosť bez otáz-

nikov 
Počas predstave-

ní sme pozorovali 
reakcie návštevníkov. 

eď poviem, že prišli 
n i e l e n  s t a r š í ,  a l e  a j  

dosť mladých, bude 
to znieť ako otrepaná 

ráza. ola to však skutoč-
nosť, a tak nám nedalo neo-

pýtať sa práve tej mladšej kate ó-
rie, či tu nie je tak trochu omylom . 

edno mladé dievča z opoľčian nám 
zľahka povedalo  Počúvam rada aj 
m od e r nú  h u d b u ,  al e  toto j e  tak á  k l a-
sika... je to veľmi pekné!“ iektorí by 
si radi aj zaspievali a zatancovali, len 
už to nevedia. Vyjadrenia dospelákov 
tak mali okrem pochvaly účinkujúcich 
už aj príchuť ponaučenia.

Spolupráca  
v najkrajšej forme

ielen bežný divák sa tešil návšteve 
spoza hraníc, konkrétne súboru ača 
z Valašského ezi íčí. í, čo trochu 
sledujú dianie v Partizánskom, vedia, 
prečo sa tešil aj jeho primátor. Práve 
toto české mesto je od mája tohto roku 
partnerským mestom Partizánskeho. 
„Účasť folkloristov z Valašského Me -
ziřičí je dôkazom toho, že spolupráca 
okrem toho, že bola podpísaná, sa aj 
reálne napĺňa, a to v najkrajšej forme 
– pri organizovaní kultúrnych poduja -
tí,“ uviedol primátor oze  ožik. 

Kondička  
v každom veku

úbor z iech má zo všetkých 
prítomných najdlhšiu tradíciu vzniku, 
ktorá siaha až do roku . eho sú-
časní starší členovia uchvátili svojím 
elánom a prevedením točivých tancov. 

ajstarší člen má úctyhodných  ro-
kov a ako si diváci všimli, čipernosť 
mu mohli závidieť aj o niekoľko rokov 
mladší. o, veď skúste  minúť čo 
len poskakovať z nohy na nohu a 

popritom hlasno spievať. Podľa slov 
v e dúcej súboru, niekedy odtancujú 
aj minútové predstavenie. tačia 
teda s dychom  „Zatím jo. Naštěstí 
se střídame s těma mladýma, tak si 
stačíme oddechnout. Skoušky jsou 
náročné asi jak to vystoupení, někdy 
je to volnější, ale většinou... šéfová 
nám dá zabrat i při skouškach,“ 
povedal nám so smiechom í i Dostál, 
člen súboru ača. ožno by sa zišiel 
takýto trénin  aj niektorým z nás, aby 
sme si mohli a vedeli zakrepčiť  aj vo 
vyššom veku. Text a foto: dl

Ej, ale by som krepčil,
keby som to vedel!
Človek neustále tvorí, vyvíja a produkuje niečo nové. Hovorí sa, že dnes je skutočne novým už len to, na čo sa zabudlo. Slovenská ľudová 
kultúra, ako sú piesne, tance či zvyky je témou, ktorej sa dotýka potreba „znovuobjavenia“.

Manželský pár z Valašského Meziříčí v slávnostnom kroji. V pozadí vystupujú 
mladší členovia českého súboru. Vpravo pod stanom hrá cimbálové zoskupe-
nie Polajka.

Hrdí členovia českého súboru Bača v tradičnom kroji. Dva vyšívané operence 
na halenke značia, že jej nositeľ je už ženáč.

Ostratický festival je jedným z  najvyhľadávanejších v regióne. Potvrdila to aj tohto-
ročná účasť, keď si v druhú júlovú nedeľu prišlo do miestneho parku vypočuť kapely 
a spevákov vyše tisíc návštevníkov. Boli medzi nimi aj dôchodcovia z Oponíc, ktorí si 
na výlet za dychovou hudbou dokonca objednali autobus.

ohoročné podujatie sa kona-
lo v rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce pod názvom N a 
krídlach krídloviek, do ktorého 
sa zapojil aj európsky ond re-

ionálneho rozvoja poločnosť 
bez hraníc medzi lovenskou 
a eskou republikou. Projekt 
zah ňa šesť estivalov na lo-
vensku a tri v eskej republi-
ke. ch súčasťou sú aj stánky 
tradičných ľudových remesiel. 

ento ročník estivalu dycho-
viek v straticiach bol jubilejný. 
Prvý sa uskutočnil už v roku 
1  a s malými pauzami pre-
trváva jeho tradícia dodnes. 

osťami jubilejného ročníka 
boli predseda renčianskeho 
samosprávneho kraja aroslav 

aška, riaditeľka e ionálneho 
kultúrneho centra v Prievidzi 

udmila úsková, ôsmi staros-
tovia s manželkami, sponzori 
a osobitného privítania od do-
máceho starostu ána Podobu 

sa dostalo novému správcovi 
arnosti dekanovi úliusovi 
assarimu. 
a štvrťstoročie estivalovej 

tradície vystúpili v straticiach 
opakovane všetky dychové 
hudby z okresu Partizánske, ako 
aj hostia alokarpatská kapela, 

ist iňanka, oravanka, oja-
né, tráňanka, lória, umpa-
noví muzikanti, Vacenovjaci, 

renčianska dvanástka, Dychová 
hudba inisterstva vnútra , 
a ďalšie. Na tomto ročníku to 
bola domáca stratičanka 
so 10 -ročnou tradíciou, 

Nadličanka, ktorej zrod 
siaha ešte hlbšie do histórie, a to 
spred  rokov. ynikajúca 
slovácka kapela arovec 
z luku sa hrdí víťazstvom v 

latej krídlovke . vojím 
temperamentom a veselosťou 
si získala srdcia aj poslucháčov 
v straticiach, r o v n a k o  t a k  
Tú aranka zo akvíc s  n e -
obyčajnou ukážkou jedinečného 
muzikantského cítenia a prezen-
tácie moravskej dychovky.

Na estivale sa predstavila 
aj hudobná skupina Tere-
mok v preklade rozprávkový 
domček  z mesta riol v usku 
pod taktovkou onje Anatolijev-
ni, učiteľky v hudobnej škole, 
hráčky na strunových nástrojoch 
  balalajkách. V súbore účin-

kuje aj dcéra rodáka z adlíc 
vana ičku, ktorý sa do uska 

priženil. 
deálne počasie a hodnotné 

umelecké výkony hudieb sprí-
jemnili návštevníkom nedeľné 
popoludnie takmer do neskorých 
večerných hodín.
 J.H.  
 Foto: J. Šebeň

Na krídlach krídloviek
Jubilejný 25. ročník festivalu dychových hudieb v Ostraticiach

Na festivalovom pódiu vystupuje domáca Ostratičanka

...v skratke Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska sú zapísané:

Radvanský jarmok,
Aušusnícke služ-

by špaňodolinských 
baníkov, 

fujara a jej hudba,

ručné zvonenie na 
zvony, 

terchovská muzika, 
čičmianske orna-

menty, 

Banskoštiavnický 
Salamander,

tradičné bábkarstvo, 
gajdy a gajdošská 

kultúra.

„Keby 
folklór oslovil šir-

šiu verejnosť, mladých, 
tak by to bolo určite vďačnou 
témou aj do budúcnosti pre 

celý národ, aby sme sa trošku 
spamätali skadiaľ prichádza-
me, kam ideme, a čo vlastne 

chceme od života.“ 

účastník festivalu REPORTÁŽ OD STREDY VO VYSIELANÍ
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kina a klubu

Traja muži na H – Hammel, Heller a Hrabal ma naučili nosiť 
okuliare s jedným sklíčkom poetickým a druhým cynickým. 
Som súčasne úprimný aj introvertný, zvedavý aj presýtený 
informáciami, tolerantný aj neobjektívny. Prečo by som mal 
predstierať jednoduchosť; som veľký, všeličo sa do mňa vojde. 
V Rozhovore majstra s hlúpym žiakom som povedal majstro -
vými ústami: „Vraciam sa k dobrým starým knižkám. Ale to, 
čo som čítal kedysi, teraz preskakujem. A to, čom som vtedy 
preskakoval, pozorne čítam.“ Tak to robím so svojím životom.

Boris FILAN, spisovateľ, textár, moderátor, cestovateľ

Prvosienka, o. z. 
na podporu duševného zdravia 
Partizánske 

(Liga za duševné zdravie)
Pre koho: občania s poruchami psychiky, ich 
príbuzní a sympatizanti 
Zameranie:    

or anizovanie stretnutí za 
účelom vzájomného poznáva-
n i a  s a ,  

výmeny skúseností, in or-
mácií o zdravotnom stave, 

poskytnutie pomoci obča-
nom, ktorí majú predsudky a 
bránia sa navštíviť psycholó a 
alebo psychiatra, 

or anizovanie stretnutí s 
odbornými lekármi  psycho-
ló mi, psychiatrami, sociál-
nymi pracovníkmi, s ktorými 
úzko spolupracujeme, 

spolupráca s iestnym 
spolkom lovenského erve-
ného kríža v Partizánskom,

or anizovanie spoloč-
ných voľnočasových aktivít 

a stretnutí za účelom vzájom-
ného spoznávania sa,

tvorivé práce, rela ač-
ná činnosť, spoločenské a 
športové hry, spoločné cenovo 
zvýhodnené výlety, 

pre členov a sympatizantov 
ponúkame bezplatnú možnosť 
rekreácie v termálnych kúpe-
ľoch, 

s t r e t á v a m e  s a  s  i n ý m i  
združeniami výmena skúse-
ností , ktoré patria pod i u 
za duševné zdravie D  
a tvorme dušu a otvorme 
srdcia D .

áme vybudované rehabi-
litačné stredisko s denným 
centrom.

Kontakt:  každý pracovný deň v čase od .   .  h v priesto-
roch bývalej  na ámestí P ,   Partizánske
Telefón:    ,      predseda ilan emeň
Web: .ozprvosienka.estranky.sk
E-mail: ozprvosienka atlas.sk 

Prvosienka, o. z. na podporu du evného zdravia 
Partizánske iga za du evné zdravie  akuje Pavlovi 

uká ovi, predsedovi iestneho spolku lovenského erveného 
kríža v Partizánskom, ktorý ochotne a pohotovo napomáha pri čin-
nosti  poskytovaním sociálneho a právneho poradenstva. eho 
služby a pomocná práca nášmu združeniu sú vysoko hodnotené 
všetkými členmi. a jeho dobrú dušu a ochotnú pomoc mu veľmi 

 A      .

(14689)

Veľká rodina baťovcov z Klubu ABŠ posiela srdečné 
pozdravy a gratuláciu so želaním všetého najlepšieho 

p ani  Ľudmile Čulákovej z Partizánskeho. K životnému 
jubileu 80 rokov jej prajú predovšetkým dobré zdravie a 
pekné dni života. Ku všetkým gratulantom pani Márie 
Valenteje k jej 65. narodeninám sa pripája aj Kardioklub 
v Partizánskom a želá jej to najvzácnejšie – dobré zdravie.

M e ni ny  os l á v i  –  Krištof, Marta, Libuša, Ignác, Božidara, 
Božidar, Gustáv, Gustáva, Jerguš, Dominik a Dominika.

Spomienka na Tomáša Baťu
d tra ickej smrti omáša aťu, zakladateľa rmy 

aťa a kráľa obuvi, uplynulo . júla  rokov. ešťastnú 
udalosť, pri ktorej sa lietadlo zrútilo do areálu aťovej 

rmy v trokoviciach, si každý rok pripomínajú aj členovia 
lubu absolventov aťovej školy práce v Partizánskom. 

Viac ako päťdesiat sa ich . júla stretlo pri soche omáša 
aťu v centre mesta. Viac o tra édii si vypočuli z úst členky 
one účkovej. pomienkové podujatie podčiarkol prednes 

básne od oženy iráňovej v podaní Anny Polákovej a polo-
ženie kvetov k soche slávneho obuvníka. mm

Promenádne koncerty, ktoré sa stali súčasťou kultúrneho leta v Partizánskom, 
pokračujú aj v au uste. Prvá nedeľa v mesiaci vás naladí na dychovú nôtu, kedy 
promenádny koncert nahradí estival dychových hudieb v Parku ana 

ntonína aťu. ačína sa o 1 .00 h. chudobnení o živú hudbu nezostanú 
Partizánčania ani v druhú au ustovú nedeľu. Pe ia z na pred domom kultúry 
bude 10. augusta patriť hudobnej skupine ega z Nitrianskych učian. 
Atmos éru dychovkového  estivalu si o týžde  1 . augusta pripomenieme znova 
s dychovou hudbou Nadličanka. náme ľudové piesne ale i repeťácke hity 
zahrá návštevníkom v nedeľu 24. augusta skupina ini zo iliny. Posledný 
au ustový večer sa o hudobnú rozlúčku s prázdninami postará skupina olkt n 

z Partizánskeho. oncerty na ámestí P sa začínajú o .  h. 

Panoramatické kino Partizánske
 . júla  pondelok o .  h –  HERKULES
 . júla  štvrtok o .  h  STRÁŽCOVIA GALAXIE
 . au usta  piatok o . h   LIETADLÁ 2, o .  h  
STRÁŽCOVIA GALAXIE
 . au usta  sobota o . h  STRÁŽCOVIA GALAXIE
 . a . au usta  sobota a nedeľa o .  h  SEX TAPE
 . au usta  nedeľa o . h  LIETADLÁ 2
 . au usta  pondelok o .  h  STRÁŽCOVIA GALA-
XIE

In«nity CLUB
 . au usta  piatok  DJ MIKE WAZOWSKI IN THE 
INFINITY
 . au usta  sobota  INFINITY SUMMER MIX

V sobotu 19. júla sa v Malých Uherciach oslavovalo vo veľkom. Obyvatelia tejto niekdajšej mestskej časti Partizán-
skeho sa už po štvrtý raz stretli na kultúrnom podujatí s príznačným názvom Malouherčania – zabavme sa spolu.

entoraz bolo stretnutie o čosi 
významnejšie. onalo sa v roku 

. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci alé herce. 
Dnes túto malebnú dedinku 
obýva  obyvateľov, kataster 
obce sa rozprestiera na ploche 

,  hektára. d doby spred 
 rokov boli alé herce 

vždy samostatnou obcou až do 
roku , kedy sa stali súčas-
ťou Partizánskeho ako jedna 
z  mestských častí. a základe 
re erenda v roku  sa alé 

herce znova odčlenili a ako 

samostatná obec sa rozvíjajú 
dodnes. 

Krst publikácie 
Spomienky

Pri príležitosti vzácneho vý-
ročia prvej písomnej zmienky 
obce bola vydaná publikácia, 
útla vzhľadom, ale významná 
svojím akto ra ckým obsa-
hom. ej autorka, obyvateľka 

abriela Vanková v nej síce 
nezachytáva zrod alých he-
riec, ani jej vývoj od počiatku 

za viac ako sedemsto rokov, 
ale prostredníctvom svojich 
spomienok z detstva približuje 
súčasníkom jednu etapu života 

alých heriec.

Zábava, 
súťaže i kultúra
ultúrno spoločenské poduja-

tie ale nebolo iba o spomien-
kach. ž popoludní ho uviedol 
detský pro ram. alí návštev-
níci sa mohli vytancovať, dať si 
pomaľovať svoje tváričky a do-
sýta sa vyblázniť na skákacom 
hrade. a svoje si podvečer 
prišli aj dospelí. ciálnu časť 
sprievodných osláv otvorili 
členovia Detského olklórneho 

súboru usiarik z rodzian. 
Po príhovore starostu te a-
na epka vystúpili populárna 
dvojica Duo ytmus a Veselá 
trojka z olačna. sláv sa zú-
častnili i starostovia okolitých 
obcí a predsedníčka e ionál-
neho združenia  tredné 
Ponitrie veta andziaková. Pri 
tejto príležitosti odovzdala sta-
rostovi Pamätný list. účasťou 
pro ramu bolo i losovanie tom-
boly so zaujímavými cenami. 

aprázdno však neobišli ani 
chuťové poháriky návštevní-
kov, ktorým sa ušiel uláš. Pod-
ujatie zakončila tanečná zábava 
s hudobnou skupinou alatón.
 Text a foto: Anna Krpelanová

Všetko najlepšie k jubileu, 
Malé Uherce!

Súčasťou osláv bol krst publikácie Spomienky. Do života ju 
uviedla jej autorka Gabriela Vanková spolu so starostom Šte-
fanom Čepkom a zamestnankyňami obecného úradu. Krstilo 
sa lupeňmi ruží, ktoré sa nachádzajú aj v erbe obce.

Diskotéka pre malých, kultúrny program pre dospelákov - na 
svoje si prišiel každý

ock, hip hop, country, metal a oldies  reč 
je o hudobných žánroch, ktoré tvoria port ólio 
estivalu udbaťovka.  sobotu . augusta 

sa na etisku v alých ieliciach p r e d s t a -
via amatérske kapely z Partizánskeho a okolia. 

d 1 .30 h vytvoria estivalovú atmos éru 
country skupiny rkot a olktón. Pro ram 
obohatia aj popové, rockové a metalové skupi-
ny a pred polnocou príde na rad hiphop a rap. 

estival zav ši oldies diskotéka. Vstup je voľ-
ný a odvoz na letisko je zabezpečený zdarma. 
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie 
uskutoční v han ári. Pre viac in ormácií nav-

štívte stránku estivalu na .

AUGUST PLNÝ HUDBY
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Vitajte medzi nami!

Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Partizánske

Damián Ferenec z Čere-
nian, prvorodené dieťatko 
rodičov Adriany a ilana, má 
dátum narodenia . júl. a 
svet prišiel s váhou   
a d žkou  cm. 

Hanna Borončová z 
Partizánskeho s a  p r i h l á s i l a  
na svet . júla s váhou   
a d žkou  cm.  bábätka 
sa tešia rodičia omana 
a uraj a desaťročná sestrička 
Vaneska.

Slavomír Hollý z Ostratíc,  
narodený . júla s váhou 

  a d žkou  cm, pote-
šil svojím príchodom na svet 
mamičku atarínu eleňáko-
vú a otecka lavomíra.

Marko Havala z Čerenian 
má rodičov eátu a omana 
a piatich súrodencov  i-
chala, Damiana, ebastiana, 

amuela a Danielu. arodil 
sa . júla s váhou   
a d žkou  cm. 

Adam Urban z Bystričian 
prišiel na svet . júla s váhou 

  a d žkou  cm. e 
synčekom mamičky uzany 

achkej a otecka udol a 
rbana, bračekom trojročnej 
my. 

Dávid Kubek z Topoľčian 
je prvorodeným dieťatkom 
rodičov Dominiky a omáša. 
V deň narodenia, . júla 
vážil   a meral  cm.

Oskar Prostredný z Ja-
novej Vsi potešil svojím 
príchodom na svet . júla 
rodičov atarínu a Petra 
i dva a polročnú sestričku 
Dorotku. skar v ten deň 
vážil   a meral  cm. 

Jakub Klajber z Nitrian-
skeho Pravna m á  d á t u m  
narodenia . júl. Pôrodnú 
váhu   a d žku  cm. 

 prvorodeného dieťatka sa 
tešia rodičia enka a ukáš 

abitz.

Damián Hunka z Parti-
zánskeho je prvorodeným 
dieťatkom mamičky ikoly. 

a svet ho priviedla . júla, 
kedy chlapček vážil   
a meral  cm.  

Megan Cápayová z 
Prievidze, prvorodené bá-
bätko rodičov ilvie a Pavla, 
prišla na svet . júla s váhou 

  a d žkou  cm. 

Kristína Chymová 
z Košeckých Rovní m á  
mamičku vetu a otecka 

adoslava onderlu. ch 
prvorodené dieťatko prišlo na 
svet . júla s váhou   
a d žkou  cm. 

Terezka Haluzová z Parti-
zánskeho urobila šťastných 
rodičov uciu a ána. ch 
prvé bábätko prišlo na svet 

. júla s váhou   a d ž-
kou  cm. 

Juraj Lutonský z Topoľ-
čian je synčekom one lo-
bíkovej a uraja utonského. 

arodil sa . júla s váhou 
  a d žkou  cm. a 

bračeka doma čakali osemroč-
né dvojčatá artin a Andrej.

So´a Hvojniková z Hornej 
Vsi, druhá dcérka rodičov 

artiny a ána, prišla na 
svet . júla s váhou   
a d žkou  cm. Doma ju 
čakala sedemročná sestrička 

ucka.

Norbert Síleš z Partizán-
skeho je druhorodeným 
synčekom rodičov arianny 
a orberta. V piaty júlový 
deň, kedy sa narodil, vážil 

  a meral  cm. Doma 
ho čakal dvadsaťmesačný 
braček icolas.

Matej Moravčík z Bošian  
sa narodil . júla s váhou 

  a d žkou  cm. 
vojím príchodom potešil 

rodičov anu a Dalibora a se-
demročnú sestričku ucinku.

Monika Korcová z Krásna 
potešila svojím príchodom na 
svet . júla mamičku anu, 
otecka te ana a zakrátko 
trojročného bračeka amue-
la. V deň narodenia onika 
vážila   a merala  cm. 

Emka Danáková z Rajčian 
má dátum narodenia . júl, 
kedy jej v pôrodnici zapísali 
váhu   a d žku  cm. 

 dcérky sa tešia rodičia i-
chaela a omáš a štvorročný 
braček amko.

Sára Sláviková z Hajnej 
Novej Vsi p r i š l a  n a  s v e t  

. júla s váhou   
a d žkou  cm. Prvorodené 
bábätko urobilo šťastných  
rodičov uzanu lávikovú 
a otecka Vladimíra ičmanca. 

Emka Zábojníková z Par-
tizánskeho, prvé dieťatko 
šťastných rodičov ristíny 
a adislava, sa narodila 

. júla s váhou   a d ž-
kou  cm.  

Marek Vidiečan z Hornej 
Vsi má dátum narodenia 

. júl, kedy vážil   
a meral  cm. e prvým 
dieťatkom šťastných rodičov 

ucie a areka.  

Vitajte

Nina Pechová z Veľkých 
Bielic, druhorodená dcérka 
rodičov uzany a ranislava, 
prišla na svet . júla s váhou 

  a d žkou  cm. a 
sestričku sa doma tešila 
dvojročná ma.

Lukas Chrenko z Veľkého Klíža uzrel svetlo sveta . júla, 
kedy vážil   a meral  cm. e synčekom rodičov any 
a uraja a bračekom štvorročnej ichaely.

Jela Mariani z Partizánskeho je dcérkou mamičky ichaely 
a otecka artina. ch očakávané prvorodené bábätko uzrelo 
svetlo sveta . júla s váhou   a d žkou  cm.  

Nina Miková z Dolných Vesteníc je tretím dieťatkom rodičov 
vy a ána. arodila sa . júla s váhou   a d žkou  cm.  
a sestričku sa tešili osemročný ristián a štvorročný Ale .

Hana Fodorová z Hradišťa sa narodila 
. júla a dostala meno po mamičke ane. 

Doma ich čakal otecko uraj a dva a pol-
ročný braček ichal. anka vážila   
a merala  cm. 

Ema Koprdová z Hornej Vsi  uzrela svetlo 
sveta . júla, kedy vážila   a merala 

 cm.  prvorodeného bábätka sa tešili 
rodičia enka amrišková a arek oprda. 

Terezka Stručková z Hradišťa dostala 
meno po svojej mamičke. V deň narodenia, 

. júla vážila   a merala  cm.  diev-
čatka sa tešil otecko Peter, jedenásťročný 
brat imon na oto  a šestnásťročný Peťko.

Benjamín Rafael Dvorský z Hornej Vsi 
je piatym dieťatkom rodičov ucie a vana. 
V siedmy júlový deň pribudol k Adamovi, 

oachimovi, Paulínke a ii. V pôrodnici 
bábätku zapísali váhu   a d žku  cm. 

Alex Šišolák z Partizánskeho m á  
v dátume narodenia dve šťastné sedmičky. 

amička Denisa ho priviedla na svet . júla, 
kedy vážil   a meral  cm.  prvoro-
deného synčeka sa tešil otecko van mekal. 



Tempo č. 29
28. júla 2014

www.novinytempo.sk 7

� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

–25 %
na vybrané výrobky 
Od 01. 08. do 31. 08. 2014.
Kupón na zľavu platí do 21. 09. 2014. 
Predaj je obmedzený na 10 ks z každého druhu výrobku.

za 15
bodov
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(14038)

Dajte pár deci
de o výzvu kampane, 

ktorá smeruje k samotným 
zamestnávateľom. otivuje 
ich, aby svojich zamestnan-
cov podporili a umožnili 
im počas pracovnej doby 
ísť darovať krv. ie je to 
o ulievaní sa z práce, ale ako 
uvádzajú prospekty, práve 
o lantropickom prístupe. 
Podporu nachádza kampaň 
aj v ákonníku práce, podľa 
ktorého zamestnávateľ 
poskytne zamestnancovi 
pracovné voľno s náhra-
dou mzdy v sume jeho 
priemerného zárobku na 
účasť na darovaní krvi.  

Pracovné voľno sa podľa 
zákona týka nevyhnutne 
potrebného času na cestu na 
odber i späť a doby, nutnej 
na zotavenie sa darcu po 
odbere. 

Dá sa robiť oveľa viac
ampaň rozbehol loven-

ský ervený kríž pri príleži-
tosti vetového dňa darcov 
krvi, ktorý sme si pripomenu-
li . júna. ento deň upozor-
ňuje najmä na dôležitosť krvi 
ako životodarnej tekutiny. 

ajmä v lete je problém 
s nedostatkom darcov, 
a preto je vhodné i načasova-
nie kampane. ej súčasťou je 

vytváranie takých podmienok 
na pracovisku, ktoré ľudí 
inšpirujú, aby išli ochotne 
darovať krv, podporili i os-
tatných kole ov a prípadne 
sami zor anizovali mobilný 
odber. Nielen rmy, ale aj 
samotní zamestnanci sa 
m žu obrátiť na iestny 
spolok , ktorý im 
s naplánovaním odberu 
rád pom že. 

Viac informácií u Pavla 
Lukáša, predsedu MS SČK 
Partizánske na tel. č. 0904 
278 322 alebo na e-ma-
ilovej adrese: redcross.
partizanske@gmail.com.

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto ho má pre iných

V dovolenkovom čase 
máme tendenciu byť tro-
chu sebeckejší. Po celo-
ročnom zhone si chceme 
dopriať chvíle oddychu, 
relaxu, zábavy... 

e sa dá jedno, aj druhé  ne-
zabúdať na iných, dokazujú aj 
desiatky dobrovoľných darcov 
krvi, ktorí aj v tomto čase 
venujú životodarnú tekutinu na 
záchranu ľudských životov. V 

. júlový deň ich bolo celko-

vo , ktorí prišli na tradičné 
miesto odberu mobilnou jed-
notkou  renčín  do mest-
ských priestorov bývalej  na 

ámestí P v Partizánskom. 
rv darovali  I v a n  ere , 
ichal bert, ichal ú-

tora, ichal matana, va 
anečková, udol  Dian 

a  omana Gendiarová  
všetci z Partizánskeho, z ošian 
merali cestu do Partizánskeho 
darcovia ubica ováčiková, 

arián kolka, arta a-
nusková a  Petra zárazová, 

ďalšími boli ristína leno-
v á  z rodzian, oman rižan 
a  ubo  pánik z Veľkých 
B i e l i c ,  Gabriela Peciarová 
z rásna a adoslav iko z 
Dolných Vesteníc. 

 Ďakujeme vám!

 auguste má NT  Tren-
čín naplánované výjazdy do 
Partizánskeho v termínoch 

. a 23. augusta. dber 
krvi bude na nezmenenom 
mieste v čase od . do 
11. hodiny.

Zariadenie DOMOV, n. o., Partizánske:

:Tradícia olympiády sa uchytila 
Do tretice všetko dobré! Platnosť známeho výroku potvrdilo aj ďalšie pokračovanie 
olympiády, ktorou vo štvrtý júlový deň ožil areál Domova, n. o., v Partizánskom.

huť zasúťažiť si prejavili nie-
len domáci obyvatelia a ich ro-
d i n n í príslušníci. Pozvanie na 
obľúbené podujatie prijali aj 
klienti zo zariadenia Penzi n 

ese , n. o., z alých r te-
nian,  Partizánske,  
Partizánske a tiež N  

lohovec. úťažilo sa v šiestich 
disciplínach kolky, lov ma ne-
tických rybičiek, kop na bránu, 
šípky a hod na cieľ . 

tvorenie olympiády prebie-
halo v duchu réckych tradí-

cií. aždé zariadenie zložilo 
sľub prostredníctvom svojho 
zástupcu odetého do slávnos-
tného atu gréckeho boha a 
spoločne potom zapálili olym-
pijský ohe  (na foto). portové 
popoludnie spestrené hudbou 
Partizánčana Pavla ica prí-
jemne ubiehalo až do neskor-
ších popoludňajších hodín. 

amestnanci kuchyne sa blysli 
výbornými koláčmi a chutným 
kotlíkovým ulášom, ktorý si 
pochvaľovali všetci účastníci. 

iaditeľka zariadenia Petra 
ubatá ďakuje dobrovoľníkom, 

rodinným príslušníkom a za-
mestnancom zariadenia D -

V, n. o., ktorí nielen v pra-
covnom čase, ale aj vo svojom 
voľnom čase boli ochotní po-
môcť pri realizácií tejto príjem-
nej akcie. akuje aj spoloč-
nostiam a jednotlivcom, ktorí 
prispeli vecnými darmi do ba-
líčkov pre víťazov.

 Text: Miriam Hričovská
 Foto: Domov, n. o.

Zorganizujte pre svojich kolegov netradič-
nú akciu, ktorá spojí celý tím! Pomôžete 

tým zároveň dobrej veci. Reč je o kampani, 
ktorú zastrešuje Slovenský Červený kríž. 
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Odišiel si tíško, ako odchádza deň,
a v našich srdciach zostáva 
s p om i e nk a l e n.
Nech s nami spomína každý, 
kto Ťa mal rád.

Dňa . júla  si pripomenie-
me . výročie úmrtia manžela, 
otca, dedka a pradedka

Ľudovíta RUMANOVSKÉHO
z Partizánskeho.

 láskou spomína manželka a 
celá ostatná rodina. (14648)

Dňa . júla  sme si pri-
pomenuli . výročie, čo nás 
navždy opustil vo veku  rokov 
náš drahý syn a brat 

Vladimír NAŇO 
z Rajčian. 

Ďakujeme všetkým, ktorí na 
neho nezabudli a budú spomínať 
s  nam i .  

odičia, brat a sestra s rodinami
 (14687)

o zármutkom v srdci sme si dňa 
. júla  pripomenuli prvé 

výročie, čo od nás navždy odišiel 
vo veku  rokov náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Anton LAURO
z Brodzian.

 láskou a úctou spomínajú smú-
tiaca manželka a deti s rodinami. 
 (14682)

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

 bolesťou v srdci si už piaty rok 
pripomíname . júl , kedy 
nás po zákernej chorobe vo veku 

 rokov opustila naša dcéra

Martina HORŇANOVÁ
z Partizánskeho.

V našich srdciach zostaneš 
navždy...

ama ana s priateľom oma-
nom a brat Peter s priateľkou 

imonou (14692)

Nočný klub v CZ vo Veselí nad 
Moravou prijme sympatické 
dievčatá. Bohatá domáca i  za-
hraničná klientela a pekné 
peniaze na ruku každý deň. 
Pracovná doba i dohodou. Zdar-
ma zabezpečené ubytovanie 
hotelového typu. Serióznosť a 
diskrétnosť samozrejmosťou. 
Príďte sa presvedčiť a nebudete 
ľutovať. Tel. 0905 244 226.  (14257)

Prijmeme realitných maklérov 
pre oblasť PE. Bližšie informá-
cie na tel. čísle 0910 789 482.
 (14638)

Prenajímam ubytovacie za-
riadenie priamo na kúpalisku 
v Štúrove. Týždeň – 290 €/ 
bunka pre max. 4 osoby so 
všetkými poplatkami a vstup-
nými kartami pre všetky oso-
by. Dĺžku pobytu možno indi-
viduálne dohodnúť. Tel. 0908 
258 191. (14684)

  
Sprostredkovávam pôžičky 
od spoločnosti Pro«credit na 
čokoľvek. Ak ste sa ocitli v zá-
važnej životnej situácii, potre-
bujete uhradiť záväzky, alebo 
si chcete urobiť radosť, ísť na 
dovolenku, kúpiť auto. Peniaze 
do 2 dní. Volajte 0948 037 317. 
 (14688)

Predám smrek. tatranský obklad 
3 €/m2, zrubový pro±l, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908 
234 866.  (14441)

Predám pánsky i dámsky bi-
cykel, ručnú hobľovačku 220 
V, brúsku 220 V, vŕtačku 220 V, 
3 páry kolieskových korčulí kom-
pletné – č. 9 až 10. Tel. 0940 823 
899. (14685)

Lacno predám sedaciu súpravu 
3+2+1 a bytové dvere 80-ky. Tel. 
0907 238 276.  (14694)

Predám dvojpodlažný rodinný 
dom so záhradou vo Veľkých 
Bieliciach, v peknom tichom 
prostredí pri rieke. Cena 65 900 
eur. Tel. 0907 780 800.  (14455)

Predám záhradku s chatkou v 
OV za Bagrom. Cena 8000 €. Tel. 
0908 124 154.  (14656)

Predám alebo vymením 3-iz-
bový byt na Šípku. Tel. 0901 702 
848. (14675)

Predám dvojgeneračný rodinný 
dom blízko kúpeľov Malé Bielice. 
Vhodný aj na podnikanie. Cena 
dohodou. Tel. 0904 945 453.
 (14678)

Predám garáž na Rooseveltovej 
ul. v PE. Elektrina, jama, po re-
konštrukcii. 6 900 €. Tel. 0908 
779 703. (14686)

Dám do prenájmu 1-izbový byt 
na Veľkej okružnej. Tel. 0908 822 
896. (14693)

Predám záhradku pod Salašom. 
Tel. 0908 219 488. (14697)

Predám RD v Malých Kršteňa-
noch. Cena 45 tis. €. Tel. 0918 810 
931. (14698)

Predám záhradku s chatkou pri 
Brodzanoch. Cena 7500 €. Tel. 
0907 366 288. (14699)

Predám 4-izbový RD v obci 
Oponice, novostavba na 6-áro-
vom pozemku a 4-izbový 
bungalow tiež novostavba v 
Dolných Lefantovciach. Ceny 
dohodou. Tel. 0905 595 229.
 (14695)

Prenajmem garáž pri SBD na Šíp-
ku, prízemie. Cena 40 €/ mesač-
ne. Voľná ihneď. Tel. 0903 945 255.
 (14701)

Predám RENAULT SCÉNIC, r. v. 
1997, 1,6 benzín, najazd. 274 tis. 
km, klimatizácia, ABS, centrál, v 
dobrom technickom stave. Cena 
950 €, dohoda možná. Tel. 0948 
123 445. (14677)

(14015)

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

Dňa . júla  uplynulo  ro-
kov, čo nás navždy opustila drahá, 
milovaná manželka, mamička, 
starká a prastará mama

Anna TOMIŠOVÁ
rod. Poštrková

z Partizánskeho.

 láskou a úctou spomínajú 
manžel, deti s rodinami, vnuci 
a vnučky, pravnúčik emi a ostat-
ná rodina. (14644)

Dňa . au usta  uplynie päť 
rokov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička, starká a prastarká

Emília DZIANOVÁ 
rod. Mauerová

z Kolačna.

 láskou spomínajú dcéra elena, 
syn ojo, nevesta, vnuci, pravnuci 
a ostatná rodina. (14696)

Dňa . júla  uplynul rok, 
čo sme sa naposledy rozlúčili s 
našou drahou

Amáliou DUCHYŇOVOU 
rod. Laurovou

z Brodzian.

 láskou spomínajú šva riná, 
neter a synovec s rodinami. (14682)

P oti c h u  tr p e l a,  u b ol e né  s r d c e  
prestalo biť,
pokojne odišla, hoci tak veľmi 
chcela žiť.
To, že čas rany zahojí, je len klam,
čím viac času ubehlo, tým viac 
c h ý b aš  ná m .

Dňa . júla  si pripomíname 
. výročie, čo nás navždy opustila 

naša drahá mamička, babička a 
prababička

Alžbeta BAČIKOVÁ
z Partizánskeho.

Dňa . au usta  si pripomí-
name . výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otecko, 
dedko a pradedko

Ján BAČIK
z Partizánskeho.

 láskou a úctou si na nich spomí-
najú synovia a dcéry s rodinami.

Kto ste ich poznali, venujte im spo -
l u  s  nam i  ti c h ú  s p om i e nk u .  (14691)

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 5 000 EUR 

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR 
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR

PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR
PÔŽIČKU NA AUTO DO 20 000 EUR

REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

Partizánske: OD Prior, ( 0907 238 673
Prievidza: OD VTÁČNIK, ( 0905 935 646
Handlová: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stanici),  
( 0917 389 139 
www.centralapoziciek.sk

(14339)

ZDRAVOTNÍCKA 
POHOTOVOSŤ

ýchla lekárska záchranná služ-
ba  tel. 1  a 112, pohotovost-
ná lekárska služba  4  24 1, 
ambulancia lekárov pohotovost-
nej služby 4  1 .
Pohotovosť lekárov j e  v  p r a -
covných dňoch od .  do rána 

. h, v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov nepretržite.  Parti-
zánskom j e  v stredisku ambu-
lancií na rnčírikovej ulici a pre 
deti je v sP v detskom oddele-
n í ,  v ánovciach nad ebra-
vou je v hlavnej budove sP. 
Pohotovosť lekární zabez-
pečuje v  Partizánskom e-
káreň unpharma v au ande 
v čase od . do . hodiny.  

ánovciach nad ebravou 
v pracovných dňoch od .  

do .  h, v sobotu, nedeľu 
a cez sviatky od .  do .  
h  pohotovosť zabezpečuje od 

. júla  do . au usta ekáreň 
ku ymnáziu na adlinského 
ulici, . au usta ekáreň Valika 
na lici P, . au usta eká-
reň Pharmacum na ámestí 

. túra a . au usta ekáreň 
chneider na vätoplukovej 

ulici. 

Dňa . júla  sme si pripo-
menuli smutné nedožité . naro-
deniny nášho milovaného

Mariána TUŽINSKÉHO 
z Veľkých Uheriec.

 láskou spomínajú matka, man-
želka, deti a brat s rodinou.

Kto ho poznal, nech spomína s 
nam i .  (14652)

Dňa . júla  uplynulo smut-
ných  rokov od chvíle, kedy 
nám našu vždy usmiatu irku 
Pán oh k sebe náhle vzal a nás 
tu s nekonečným smútkom v 
dušiach zanechal.

Miriam TURČEKOVÁ 
rod. Belianska

z Partizánskeho.

Poprosíme všetkých Vás, ktorí 
ste ju poznali a tiež radi mali, 
ab y  s te  j e j  s p ol u  s  nam i  ti c h ú  
s p om i e nk u  a m od l i tb u  d o ne b a 
v e nov al i .

 láskou spomína jej najbližšia 
rodina. (14676)

V očiach slzy, v srdci žiaľ,
nikto nám už nenahradí,
čo nám osud navždy vzal.

Dňa . au usta  si pripomí-
name smutné tretie výročie, čo 
nás navždy opustila naša sestra

Ivetka VALKOVÁ
z Kolačna.

 láskou a úctou spomínajú sestry 
s rodinami. (14681)

Už neuvidíš slnko, 
ani krásny deň,
na cintoríne snívaš 
svoj večný sen.
Už niet návratu ani nádeje, 
l e n c e s ta k  h r ob u  ná s  
k Tebe zavedie.

Dňa . júla  sme si pripo-
menuli . výročie, čo nás navždy 
opustil syn a brat 

Milan KRIŽAN
z Partizánskeho.

 láskou na neho spomínajú mat-
ka, sestry a ostatná rodina.
 (14705)

podľa ustanovenia   zákona   č.  . z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom   
č.  . z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy v Livinských Opatovciach

s termínom nástupu 1.9.2014

Požiadavky
 vzdelanie podľa vyhlášky V-

Va   č.  . z., ktorou 
sa ustanovujú kvali kačné pred-
poklady a osobitné požiadavky 
pre jednotlivé kate órie peda o-

ických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov, 
 peda o ická pra  najmenej  rokov,
 znalosť školskej le islatívy,
 riadiace a or anizačné schopnosti,
 občianska bezúhonnosť,
 zdravotná spôsobilosť,
 spôsobilosť používať slovenský 

jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady
 písomná žiadosť o účasť na 

výberovom konaní, 
 overené kópie dokladov o do-

siahnutom vzdelaní,
 potvrdenie o d žke peda o ickej 

činnosti, 
 výpis z re istra trestov nie starší 

ako  mesiace,
 návrh koncepcie rozvoja mater-

skej školy,
 pro esijný životopis,
 lekárske potvrdenie o telesnej 

spôsobilosti a o duševnej spôso-
bilosti pre výkon činnosti učiteľa 
a vedúceho peda o ického za-
m e s t n a n c a ,
 písomný súhlas uchádzača na 

použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania.  

Prihlášky s dokladmi treba doručiť v zalepenej obálke označenej 
výberové konanie  do . augusta 2014 do .  h na adresu  

bec ivinské patovce ,   ivinské patovce.
ermín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ 

prihláseným uchádzačom najmenej  dní pred jeho začatím.

Obec Livinské Opatovce  

(1
47

02
)
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Upršaná túra v Tatrách
Predpoveď na druhú júlovú sobotu neveštila nič dobrého. Na strednom a sever-
nom Slovensku zamračené, prehánky a dážď. Horci z Partizánskeho sa do posled-
nej chvíle rozhodovali, či radšej nezmeniť trasu a namiesto Jahňacieho štítu nejsť 
niekam západnejšie, kde by toľko vody nehrozilo. Nakoniec sa predsa len plný au-
tobus turistov vybral do Vysokých Tatier. Veď cez obed prehánky hádam ustanú a 
bude sa dať vystúpiť aj na niekoľkokrát odložený štít.
Okolo deviatej hodiny vystupujeme z autobusu na parkovisku kúsok za Tatran-
skou Lomnicou. Dolinou Kežmarskej Bielej vody sa za dažďa a v blate uberáme 
k Zelenému plesu. Smerovník síce hovorí o takmer troch hodinách cesty, ale ten-
to údaj je zjavne nadhodnotený. Potok po našej pravej strane hučí, je búrlivý a   
spenený. Po čase prichádzame k Šalviovému prameňu. Je tu križovatka turistic-
kých ciest a miesto s výskytom šalvie lekárskej. Ani sa nenazdáme a zo štrkového 
chodníka, ktorý vedie k Brnčalovej chate, sa stáva ďalší potok. Toto nie je metafo-
ra, ale skutočnosť. Po kameňoch prudko steká množstvo vody, takže podchvíľou 
nemáme kam stúpiť. Z ľavej strany preskakujeme na pravú, chytáme sa konárov. 
Pomaly, postupne prichádzame k vytúženej chate. Zapĺňame jedáleň a zahrieva-
me sa teplými polievkami, gulášmi a nápojmi uvádzanými v reklamách povinnou 
vetou "pite s  rozumom". Čakáme takmer dve hodiny, či dážď neustane, ale ten 
naše prosby i kliatby ignoruje. Zdá sa, že sa ešte zosilňuje. Nikomu sa veru v ta-
komto počasí nechce štverať na pôvodne plánovaný Jahňací štít. I keby sa výstup 
podaril, viditeľnosť by bola aj kvôli hmle nulová. Volíme teda zostup. Nie však tou 
istou cestou. Ešte kúsok do kopca k Trojrohému a napokon k Veľkému Bielemu 
plesu. Od neho klesáme dolinou tiahnucou sa tesne pod hlavným hrebeňom Be-
lianskych Tatier. I tu je plno vody, miestami priam detské bazény. Čľup sem - čľup 
tam, mokrí a zabahnení napokon schádzame k chate Plesnivec.
Posledný úsek 21-kilometrovej trasy vyústil na štátnej ceste v obci Tatranská Kot-
lina. Potešila nás nová tabuľa označujúca začiatok náučného lesníckeho chodníka 
Fľak. To už sa oblačnosť pomaly rozplynula a na chvíľu sa nám ukázal aj nezdola-
ný Jahňací štít. Niekoľko skupiniek turistov, ktorých nelákali viacrohé a zafarbené 
plesá, sa hneď ráno vybralo inou cestou a dalo prednosť návšteve Téryho chaty, 
Štrbského Plesa alebo z Brnčalky vyšli serpentínami na Veľkú Svišťovku a odtiaľ na 
Skalnaté pleso.    Ľ. Mazán

Scrabblisti súťažili v Partizánskom
Slovenský spolok scrabble vznikol pred vyše pätnástimi rokmi. Za tú dobu sa mu podarilo zor-
ganizovať vyše 160 celoslovenských turnajov v rôznych mestách. Výsledky v danej hracej sezóne 
sa započítavajú do kvali�kácie a najlepších 32 hráčov sa raz do roka stretáva na majstrovstvách 
Slovenska.
Prvú júlovú sobotu sa scrabblisti z rôznych kútov našej krajiny stretli v Základnej škole na Mali-
novského ulici v Partizánskom, kde odohrali sedem kôl tejto obľúbenej slovnej a kombinačnej 
hry. Hlavná organizátorka a učiteľka hosťujúcej školy Erika Tomková privítala ráno o deviatej tri-
dsiatku účastníkov a po organizačných pokynoch sa už mohli rozbehnúť boje. Štyri kolá hier, 
obedná prestávka, potom ďalšie tri kolá a vyhodnotenie. Pre všetkých účastníkov ženského po-
hlavia pripravila spoluorganizátorka Mirka Janikovičová milé upomienkové predmety – ručne 
vyrobené náramky. Prví traja získali poháre a diplomy, ostatní podľa poradia body do kvali�kácie 
na majstrovstvá. A kto si teda odniesol zlato? Víťazom turnaja bez jedinej prehry sa stal Patrik Pin-
ter zo Zlatých Moraviec. Z našich hráčok si piate miesto vybojovala Erika Tomková a ôsme miesto 
Mirka Janikovičová. Ľubo M.

DUBÁKOVÁ LIGA 2014
:konečne prvý zápis!

Doterajší vývoj počasia 
nedával veru veľké náde-
je na rekordné hubárske 
úlovky. A ak to takto pôj-
de s tohtoročnou sezónou 
aj naďalej, budeme sa 
musieť obrátiť o pomoc 
na šamanov, či dobrých 
lesných duchov. Polovi-
ca leta je za nami, a huby 
len veľmi nesmelo vychá-
dzajú von zo svojho pele-
chu. Vzývame preto všet-
ky dobré sily, aby prebu-

dili sedmospáčov a dopriali hubárom, ak už nie kopcom naložené košíky, tak 
aspoň trochu potešenia z úlovku. 
Na prvý zápis do tabuľky Dubákovej ligy 2014 sme čakali v redakcii 
až do 14. júla. Tento primát patrí Imrichovi Gembickému (na foto).
Pripomíname, že s úlovkom hríba dubového, smrekového, či sos-
nového opäť súťažíte o 30-eurovú výhru. Pripadne tomu, kto nájde hríb 
s najväčšou hmotnosťou. A bol by v tom čert, aby v našich končinách nenarás-
tol aspoň kilový dubák aj túto sezónu!

TABUĽKA
    Meno a bydlisko Dátum a miesto nálezu Hmotnosť
1. Imrich Gembický, Partizánske 14. júla,Cerová 230 g 

Miniinterview s Dušanom Tittelom
? Ste v Partizánskom po prvý raz? Ako sa 

vlastne zosnovala vaša účasť na tomto 
turnaji?
,,Nie som tu prvý raz, v minulosti som bol aj 
na futbalovom štadióne, aj keď Partizánske 
nikdy nehralo v súťažiach, v ktorých som hrá-
val ja. Viem, že odtiaľto pochádza Karol Jokl 
a máte aj štadión, ktorý nesie jeho meno. Ka-
rol bol taká osobnosť, dokonca v Slovane bol 
aj môj tréner, ktorý si zaslúži maximálny reš-
pekt a úctu. Pozvanie na tento turnaj som pri-
jal na základe telefonátu s ľuďmi, ktorí robia 
okolo futbalu a musím povedať, že veľmi rád 
som sem prišiel. V stredu som sa vrátil z dovo-
lenky, som oddýchnutý a futbal mi veľmi chý-
bal, takže sa veľmi teším, že môžem byť me-
dzi chlapcami na futbalovom ihrisku.“

? Videli ste finále, ako na vás zapôsobili 
jeho aktéri?

,,Bol som milo prekvapený a musím priznať, 
že niektorí chlapci na mňa pôsobili naozaj 
veľmi futbalovo. Myslel som si, že pôsobia vo 
vyšších súťažiach, no ako som sa dozvedel, 
hrávajú okresné súťaže za okolité dedinské 
kluby. Padli pekné góly a dokonca aj v súťaži 
o najlepšieho strelca padlo veľa jedenástok, 
aby sa rozhodlo o jej víťazovi. A keď som vi-

del, ako chlapci chladnokrvne premieňali tie 
penalty, ako vymetali kúty hore, dole, musím 
skonštatovať, že boli naozaj dobrí. Myslím si, 
že ak chlapci budú mať chuť a dobrých tréne-
rov, môžu z nich vyrásť dobrí futbalisti.“ 

? Patríte medzi futbalové legendy. Aký 
recept pre mladých začínajúcich fut-

balistov má Dušan Tittel minimálne na taký 
futbalový level, aký dosiahol v aktívnej ka-
riére hráča?

,,U dnešnej mládeže je trošku problém 
so športovaním. Ale napríklad na týchto 
chlapcoch bolo vidieť, že futbal hrávajú 
a vedia ho hrať. Predovšetkým treba mať 
futbal rád a poctivo sa mu venovať. A keď 
ich niekedy budú lákať iné cesty, napríklad 
dievčatá, diskotéky, prvá cigareta, no dú-
fam, že nie drogy, je dôležité, aby im do-
kázali odolať a sústredili sa na futbal. Na-
príklad, ako tomu bolo v našej generácii, 
kedy sme futbalom žili doslova celý deň. 
Prial by som všetkým, aby mali šťastie na 
dobrých futbalových trénerov, pretože 
som presvedčený, že práve oni z nich môžu 
vychovať skvelých futbalistov.“

? Stále pôsobíte aj mimo ihriska ako veľ-
ký elegán a na vašej postave badať, že 

sa udržujete v kondícii... 
,,(úsmev) Už toho času na športovanie nie 
je toľko, ale, samozrejme, keď mám voľ-
ný čas, snažím sa zahrať si s priateľmi fut-
bal alebo tenis. A dokonca v poslednom 
období sa venujem aj golfu, aj keď je ná-
ročný a musím priznať, že niekedy ma po 
ňom viac bolí celé telo než po futbale.
 Text + foto: mp

Autogram od bývalého skvelého futbalistu Dušana Tittela, ktorým okrem bratislavkého 
Slovana obliekal aj dresy Spartaka Trnava, Nimes Olympique a AC Omonia, vždy poteší

V posledný júlový piatok sa na sídlisku Ší-
pok v Partizánskom konal jubilejný 10. roč-
ník prázdninového turnaja v malom futba-
le mládeže do 16 rokov. Zmysluplné vyplne-
nie prázdnin využili chlapci šiestich družstiev, 
ktoré rozohrali stretnutia na ihrisku s umelým 
trávnikom. To však predtým muselo prejsť 
menšou renováciou. Podujatie, ktoré otvoril 
primátor Partizánskeho Jozef Božik, tradične 
organizoval jeho zakladateľ Martin Savara, 
zastupujúci Výbor mestskej časti Šípok.
Víťazom turnaja sa stal jediný cezpoľný zá-
stupca Skačany, ktorý vo finále zdolal FK Bie-
lice tesne 2:1 a takmer v identickej zostave 
z vlaňajška obhájil triumf. Bronzovú priečku 

obsadilo domáce družstvo FK Mačky po ví-
ťazstve 8:2 nad Čiernymi drakmi. Na piatom 
mieste skončili Zelenáči a šiesta priečka patrí 
družstvu s názvom FC Pre radosť a zábavu. 
Organizátori odmenili všetky kolektívy a oce-
nili aj viacero individualít turnaja. Najlep-
ším brankárom sa stal Michal Machovič (FC 
Mačky), kým za najlepšieho hráča bol vyhlá-
sený Andreas Beňuška (FK Bielice). Post naj-
lepšieho kanoniera si v šesťtkovom rozstre-
le vystrieľal Maroš Ďuriš (Skačany) v súboji 
so svojím spoluhráčom Patrikom Kližanom, 
keďže obaja počas turnaja vsietili zhodne po 
9 gólov. A cenu ICM pre najmladšieho hrá-
ča získal Matúš Drábik (FC Pre radosť a zába-

vu). Ťahákom turnaja bola nepochybne prí-
tomnosť bývalého mnohonásobného čes-
koslovenského a slovenského reprezentan-
ta Dušana Tittela. Niekdajší stopér a kapitán 
Slovana Bratislava, s ktorým získal tri tituly 
majstra Slovenska, odovzdával ceny. Finálo-
vé stretnutie mal pôvodne rozhodovať me-
dzinárodný futbalový arbiter Mário Vlk z Par-
tizánskeho, ten mal však povinnosti v Lige 
majstrov. Stretnutia, ktoré sa hrali v hracom 
čase 2 x 15 minút, tak tradične rozhodoval 
Ivan Gogola. 

VÝSLEDKY STRETNUTÍ
 A-SKUPINA: Čierni draci Partizánske – 
Skačany 2:7 (0:3), M. Rihár, D. Kvasna – Ma-
roš Ďuriš 2, Matúš Košík 2, P. Kližan 2, S. Vavro. 
Čierni draci Partizánske – FC Pre radosť a 
zábavu Partizánske 8:1 (3:0), M. Rihár 3, D. 
Pihík 3, D. Kvasna 2 – M. Drábik. Skačany – 
FC Pre radosť a zábavu Partizánske 20:0 
(12:0), P. Kližan 7, Maroš Ďuriš 5, P. Kubačka 4, 
Matúš Košík 2, S. Vavro 2.
PORADIE: 1. Skačany (skóre 27:2) 6 bodov, 2. 

Čierni draci Partizánske (10:8) 3, 3. FC Pre 
radosť a zábavu Partizánske (1:28) 0.

 B-SKUPINA: FC Mačky Partizánske – Zele-
náči Partizánske 9:0 (4:0), A. Alchus 4, D. Vlk 
2, T. Cigánik 2, A. Sapár. FC Mačky Partizán-
ske – FK Bielice 2:4 (1:2), A. Sapár, T. Cigánik 
– A. Suchý 2, A. Jašík, M. Zábojník. FK Bielice 
– Zelenáči Partizánske 7:0 (1:0), A. Suchý 3, 
J. Volf 2, A. Beňuška 2.
PORADIE: 1. FK Bielice (skóre 11:2) 6 bodov, 
2. FC Mačky Partizánske (11:4) 3, 3. Zelená-
či Partizánske (0:16) 0.

 O 5. MIESTO: FC Pre radosť a zábavu Par-
tizánske – Zelenáči Partizánske 4:6 (4:2), K. 
Grežďo 2, M. Drábik 2 – J. Kukla 5, D. Belančík.

 O 3. MIESTO: Čierni draci Partizánske – FC 
Mačky 2:8 (2:2), D. Pihík 2 – D. Vlk 2, A. Sapár 
2, A. Alchus 2, T. Cigánik 2. 

 FINÁLE: Skačany – FK Bielice 2:1 (2:0), 
Maroš Ďuriš 2 – A. Suchý. Text + foto: mp

Andrej Turanský víťazom juniorskej kategórie
 SERIÁL AUTOKROS GRANDE SLOVAKIA 

Tretími pretekmi pokračoval v Motoršport aréne Beckert v Oslanoch šiesty ročník autokrosového 
seriálu Autokros grande Slovakia (AGS). Do súbojov tentoraz zasiahlo v siedmich divíziách vyše 
päťdesiatšesť pretekárov. Zo súťažiacich z okresu Partizánske uvidel cieľovú šachovnicu prvý An-
drej Turanský z Partizánskeho, ktorý na svojej Alfe Romeo triumfoval v divízii H7 juniorov do 18 
rokov. Dvakrát si postavenie na ,,bedni“ vyjazdil Stanislav Korytár zo Šimonovian. V divízii H1 
– osobných automobilov s pohonom jednej nápravy a s obsahom do 1600 ccm – skončil na Re-
naulte Clio druhý a so svojím žltým Pólom v divízii H2, vypísanej pre autá s pohonom jednej ná-
pravy a s ľubovolným obsahom motora, obsadil bronzovú priečku. Spestrením podujatia bola 
účasť slovenských motokrosových reprezentantov Štefana Svitka a Ivan Jakeša, ktorí si to rozdali 
v buginách. Piate kolo AGS je na programe 28. septembra. 

PORADIE V 4. KOLE AGS 
 DIVÍZIA H1 (do 1600 ccm): 1. M. Vallo (Fiat 
Bravo) Sklené Teplice, 2. Stanislav Korytár 
(Renault Clio) Šimonovany, 3. M. Tokár Ban-
ská Štiavnica, 4. M. Krajčí, 5. V. Vallo (Fiat Bra-
vo) Sklené Teplice, 6. A. Cabaj Topoľčany, 7. V. 
Marsala Topoľčany, 8. R. Burgel Topoľčany, 9. 
M. Zorvan Banská Štiavnica...
 DIVÍZIA H2 (nad 1600 ccm): 1. Ľ. Greguška 
Horovce, 2. D. Machariáš, 3. Stanislav Kory-
tár (VW Polo) Šimonovany, 4. A. Žilík (Ford 
Fiesta) Hrkovce, 5. S. Ondruška, 6. I. Slamka, 
7. D. Katreniak.
 DIVÍZIA H3 (4x4): 1. 4. M. Toth (Škoda Fábia) 
Pata, 2. J. Šebo (Toyota Corolla) Levice, 3. M. 
Dlesk (Škoda Fábia) Kameničany, 4. M. Gre-
guška (Mitshubishi) Ilava, 5. M. Beckert (Toyo-
ta Corolla) Oslany. 
 DIVÍZIA H5 (Granddy buggy): 1. Martin Toth 

Pata, 2. Š. Svitko Žaškov, 3. M. Beckert Osla-
ny, 4. M. Danasz Komárno, 5. I. Jakeš Brezo-
vá p/Br.. 
 DIVÍZIA H6 (zadný náhon): 1. P. Laurinec 
(Škoda 130) Čereňany, 2. R. Plíhal (Škoda 120) 
Trenčín.
 DIVÍZIA H7 (juniori do 18 rokov – do 1600 
ccm): 1. Andrej Turanský (Alfa Romeo) Par-
tizánske, 2. J. Borík Topoľčany, 3. A. Páleník, 4. 
Slavomír Korytár (WV Golf 3) Šimonovany, 
5. T. Ďurčík, 6. S. Hodál Topoľčany, 7. A. Woll-
muth, 8. P. Pastorek Žilina, 9. F. Chochula, 10. 
N. Puršová Trnava.
 DIVÍZIA H8 (sériové autá do 2000 ccm): 1. 
R. Rizman, 2. P. Purš Modranka, 3. J. Purš Trna-
va, 4. I. Laurinec Čereňany, 5. A. Brezina Trna-
va, 6. J. Činčura Trnava, 7. J. Rudenko Žilina, 8. 
P. Gazdík, M. Dubový Žilina, ...13. Bohuslav 
Drevený (Škoda Felícia) Partizánske. mp

Skačanci obhájili prvenstvo
Ceny odovzdával Dušan Tittel

Víťazný tím zo Skačian so slovenskou futbalovou legendou Dušanom Tittelom – 
zľava: Maroš Ďuriš, Sebastián Vavro, Matúš Košík, Pavel Kubačka, Patrik Kližan, v 
podrepe brankár Andrej Šudík.

Najlepší brankár turnaja Michal Machovič preberá cenu z rúk Dušana Tittela



Tempo č. 29
28. júla 2014

Noviny troch generácií10 Š P O R T

KAM ZA ŠPORTOM
FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 3.8. o 17. h: Slovan 
Šimonovany – Tempo Partizánske,
Trenčianske Teplice – Spartak Bánovce n/B..           
(V. LIGA) 2.8. o 17. h: NŽ Veľké Uherce – My-
java B, 3.8. o 17. h: Cígeľ – OFK Bošany, Tatran 
Ladce – Uhrovec.  
(MO PD) 3.8. o 11. h: Veľké Bielice – Dežeri-
ce, 3.8. o 17. h: Veľký Klíž – Skačany, Nitrian-
ske Rudno – Chynorany, Opatovce n/N. – Malá 
Hradná, Horná Nitra B – Dolné Naštice (v Han-
dlovej).                           
(I. TRIEDA) 2.8. o 17. h: Pravotice – Biskupi-
ce, Žabokreky n/N. – Rybany, Brezolupy – Zlat-
níky, 3.8. o 17. h: Dvorec – Krásna Ves, Horná 
Ves – Pečeňany, Miezgovce – Nadlice, Ostrati-
ce – Prusy. 
(II. TRIEDA MO PE) 2.8. o 17. h: Kolačno – Ná-
vojovce, Brodzany – Malé Bielice, 3.8. o 17. h: 

Malé Kršteňany – Klátova Nová Ves, Livinské 
Opatovce – Krásno, Veľké Kršteňany – Malé 
Uherce, Hradište – Pažiť.           

FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 2.8. o 10. a 12.30 
h: Spartak Bánovce n/B. – Piešťany, 3.8. o 10. a 
12.30 h: Šaľa – Tempo Partizánske. 
(IV. LIGA) 3.8. o 14.30 h: OFK Bošany – Nová 
Dubnica.
(V. LIGA) 2.8. o 17. h: OŠK Chynorany – Drieto-
ma, Častkovce – OFK Klátova Nová Ves, 3.8. o 
10. h: Slovan Šimonovany – Streženice. 
(MO PD) 2.8. o 14. h: Veľké Bielice – Uhrovec, 
2.8. o 14.30 h: Veľké Uherce – Nedožery-Breza-
ny, 3.8. o 14.30 h: Veľký Klíž – Skačany.

FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 3.8. o 10. a 12. h: Lo-
komotíva Trnava – Tempo Partizánske.

  1. kolo – 3.8. o 17. h
Šimonovany – Partizánske
Trenč. Teplice – Bánovce n/B.              
Domaniža – Chocholná-Velčice
Boleráz – Horná Nitra                       
Trenč. Stankovce – N. Dubnica                       
Kanianka – Jaslovské Bohunice                  
Holíč – Modranka                           
Beluša – Častkovce                          

  2. kolo – 10.8. o 17. h
Partizánske – Trenč. Stankovce               
Horná Nitra – Šimonovany                   
Bánovce n/B. – Častkovce                           
Modranka – Beluša                              
Jasl. Bohunice – Holíč                               
Nová Dubnica – Kanianka                            
Chocholná-Velčice – Boleráz                             
Trenč. Teplice – Domaniža                            

  3. kolo – 17.8. o 17. h
Šimonovany – Chocholná-Velčice
Kanianka – Partizánske                   
Domaniža – Bánovce n/B.                
Boleráz – Trenčianske Teplice                 
Trenč. Stankovce – Horná Nitra                         
Holíč – Nová Dubnica                       
Beluša – Jaslovské Bohunice                  
Častkovce – Modranka                            

  4. kolo – 24.8. o 17. h
Partizánske – Holíč                               
Trenč. Teplice – Šimonovany                   
Bánovce n/B. – Modranka                            
Jasl. Bohunice – Častkovce                           
Nová Dubnica – Beluša                              
Horná Nitra – Kanianka                           
Chocholná-Vel. – Tr. Stankovce               
Domaniža – Boleráz                             

  5. kolo – 31.8. o 17. h
Šimonovany – Domaniža                            
Beluša – Partizánske                   
Boleráz – Bánovce n/B.                
Tr. Stankovce – Tr. Teplice                 
Kanianka – Chocholná-Velčice                   
Holíč – Horná Nitra                         
Častkovce – Nová Dubnica                        
Modranka – Jasl. Bohunice   

  6. kolo – 7.9. o 16. h
Partizánske – Častkovce                           
Boleráz – Šimonovany                   
Bánovce n/B. – Jasl. Bohunice                  
Nová Dubnica – Modranka                            
Horná Nitra – Beluša                              
Chocholná-Velčice – Holíč                               
Trenč. Teplice – Kanianka                            
Domaniža – Trenč. Stankovce               

  7. kolo – 14.9. o 16. h
Šimonovany – Bánovce n/B.                
Modranka – Partizánske                   
Trenč. Stankovce – Boleráz                             
Kanianka – Domaniža                            
Holíč – Trenčianske Teplice                 
Beluša – Chocholná-Velčice                   
Častkovce – Horná Nitra                         
Jasl. Bohunice – Nová Dubnica                        

  8. kolo – 21.9. o 15.30 h
Partizánske – Jasl. Bohunice                  
Šimonovany – Trenč. Stankovce
Bánovce n/B. – Nová Dubnica                        
Horná Nitra – Modranka                            
Chocholná-Velčice – Častkovce
Trenč. Teplice – Beluša                              
Domaniža – Holíč                               
Boleráz – Kanianka                            

  9. kolo – 28.9. o 15.30 h
Kanianka – Šimonovany                   
Nová Dubnica – Partizánske            
Trenč. Stankovce – Bánovce n/B.                
Holíč – Boleráz                             
Beluša – Domaniža                            
Častkovce – Trenč. Teplice                 
Modranka – Chocholná-Velčice
Jasl. Bohunice – Horná Nitra                         
       
 10. kolo – 5.10. o 14.30 h
Bánovce n/B. – Partizánske                   
Šimonovany – Holíč                               
Horná Nitra – Nová Dubnica                        
Chocholná-Vel. – Jasl. Bohunice
Trenč. Teplice – Modranka                            
Domaniža – Častkovce                           
Boleráz – Beluša                              
Trenč. Stankovce – Kanianka   

 11. kolo – 12.10. o 14.30 h
Partizánske – Horná Nitra                         
Beluša – Šimonovany                   
Kanianka – Bánovce n/B.                
Holíč – Trenč. Stankovce               
Častkovce – Boleráz                             
Modranka – Domaniža                            
Jasl. Bohunice – Trenč. Teplice                 
Nová Dubnica – Chocholná-Vel.

 12. kolo – 19.10. o 14. h
Šimonovany – Častkovce                          
Chocholná-Vel. – Partizánske                   
Bánovce n/B. – Horná Nitra                         
Trenč. Teplice – Nová Dubnica                        
Domaniža – Jasl. Bohunice                  
Boleráz – Modranka                            
Trenč. Stankovce – Beluša                              
Kanianka – Holíč                               

 13. kolo – 26.10. o 14. h
Partizánske – Trenč. Teplice                 
Modranka – Šimonovany                   
Holíč – Bánovce n/B.                
Beluša – Kanianka                            
Častkovce – Trenč. Stankovce               
Jasl. Bohunice – Boleráz                             
Nová Dubnica – Domaniža                            
Horná Nitra – Chocholná-Velčice                   

 14. kolo – 2.11. o 13.30 h
Šimonovany – Jasl. Bohunice                  
Domaniža – Partizánske                   
Bánovce n/B. – Chocholná-Vel.                   
Trenč. Teplice – Horná Nitra                         
Boleráz – Nová Dubnica                        
Trenč. Stankovce – Modranka                            
Kanianka – Častkovce                           
Holíč – Beluša                              

 15. kolo – 9.11. o 13.30 h
Partizánske – Boleráz                             
Nová Dubnica – Šimonovany                   
Beluša – Bánovce n/B.                
Častkovce – Holíč                               
Modranka – Kanianka                            
Jasl. Bohunice – Tr. Stankovce               
Horná Nitra – Domaniža                            
Chocholná-Vel. – Tr. Teplice                 

IV. FUTBALOVÁ LIGA SEVEROZÁPAD DOSPELÍ 
 JESENNÁ ČASŤ 2014/2015

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Tempo Partizánske – sobota ÚHČ, Spartak Bánovce n/B. – sobota ÚHČ, 
Baník Horná Nitra – sobota ÚHČ, ŠK BLAVA Jaslovské Bohunice – sobota ÚHČ, JS Chochol-
ná-Velčice – nedeľa o 11. h..

  1. kolo – 3.8 o 17. h
Cígeľ – Bošany                          
Veľké Uherce – Myjava B                            
Ladce – Uhrovec                      
Malá Čausa – Dol. Vestenice                     
Stará Turá – Zem. Kostoľany                 
Lehota p/Vt. – Streženice                          
Podolie – Prečín                              
Trenč. Turná – Horovce                             

  2. kolo – 10.8. o 17. h
Bošany – Veľké Uherce                     
Uhrovec – Lehota p/Vt.                        
Dolné Vestenice – Horovce                             
Prečín – Trenčianska Turná                   
Myjava B – Podolie                             
Streženice – Cígeľ                               
Zem. Kostoľany – Ladce                               
Malá Čausa – Stará Turá                          

  3. kolo – 17.8. o 17. h
Cígeľ – Uhrovec                      
Veľké Uherce – Streženice                          
Podolie – Bošany                          
Stará Turá – Dolné Vestenice                     
Ladce – Malá Čausa                          
Lehota p/Vt. – Zem. Kostoľany                 
Trenčianska Turná – Myjava B                            
Horovce – Prečín                             

  4. kolo – 24.8. o 17. h
Uhrovec – Veľké Uherce                     
Bošany – Trenčianska Turná                   
Dolné Vestenice – Prečín                              
Myjava B – Horovce                             
Streženice – Podolie                             
Zemianske Kostoľany – Cígeľ                               
Malá Čausa – Lehota p/Vt.                        
Stará Turá – Ladce                               

  5. kolo – 31.8. o 17. h
Ladce – Dolné Vestenice                     
Lehota p/Vt. – Stará Turá                          
Cígeľ – Malá Čausa                          
Veľké Uherce – Z. Kostoľany                 
Podolie – Uhrovec                      
Trenč. Turná – Streženice                          
Horovce – Bošany                          
Prečín – Myjava B  

  6. kolo – 7.9. o 16. h
Bošany – Prečín                              
Uhrovec – Trenč. Turná                   
Malá Čausa – Veľké Uherce                     
Dolné Vestenice – Myjava B                            
Streženice – Horovce                             
Zem. Kostoľany – Podolie                             
Stará Turá – Cígeľ                               
Ladce – Lehota p/Vt.                        

  7. kolo – 14.9. o 16. h
Veľké Uherce – Stará Turá                          
Horovce – Uhrovec                      
Myjava B – Bošany                          
Lehota p/Vt. – Dol. Vestenice                     
Cígeľ – Ladce                               
Podolie – Malá Čausa                          
Trenč. Turná – Z. Kostoľany                 
Prečín – Streženice                          

  8. kolo – 21.9. o 15.30 h
Dolné Vestenice – Bošany                          
Uhrovec – Prečín                              
Streženice – Myjava B                            
Ladce – Veľké Uherce                     
Zem. Kostoľany – Horovce                             
Malá Čausa – Trenč. Turná                   
Stará Turá – Podolie                             
Lehota p/Vt. – Cígeľ                               

  9. kolo – 28.9. o 15.30 h
Veľké Uherce – Lehota p/Vt.                        
Bošany – Streženice                          
Myjava B – Uhrovec                      
Cígeľ – Dolné Vestenice                     
Podolie – Ladce                               
Trenč. Turná – Stará Turá                          
Horovce – Malá Čausa                          
Prečín – Zem. Kostoľany                 

 10. kolo – 5.10. o 14.30 h
Uhrovec – Bošany                          
Cígeľ – Veľké Uherce                     
Dol. Vestenice – Streženice                          
Zem. Kostoľany – Myjava B                            
Malá Čausa – Prečín                              
Stará Turá – Horovce                             
Ladce – Trenčianska Turná                   
Lehota p/Vt. – Podolie     

 11. kolo – 12.10. o 14.30 h
Veľké Uherce – Dol. Vestenice                     
Bošany – Zem. Kostoľany                 
Streženice – Uhrovec                      
Podolie – Cígeľ                               
Trenč. Turná – Lehota p/Vt.                        
Horovce – Ladce                               
Prečín – Stará Turá                          
Myjava B – Malá Čausa                          

 12. kolo – 19.10. o 14. h
Dolné Vestenice – Uhrovec                      
Malá Čausa – Bošany                          
Veľké Uherce – Podolie                             
Zem. Kostoľany – Streženice                          
Stará Turá – Myjava B                            
Ladce – Prečín                              
Lehota p/Vt. – Horovce                             
Cígeľ – Trenčianska Turná                   

 13. kolo – 26.10. o 14. h
Bošany – Stará Turá                          
Uhrovec – Zem. Kostoľany                 
Trenč. Turná – Veľké Uherce                     
Podolie – Dolné Vestenice                     
Horovce – Cígeľ                               
Prečín – Lehota p/Vt.                        
Myjava B – Ladce                               
Streženice – Malá Čausa                          

 14. kolo – 2.11. o 13.30 h
Malá Čausa – Uhrovec                      
Ladce – Bošany                          
Veľké Uherce – Horovce                             
Dol. Vestenice – Z. Kostoľany                 
Stará Turá – Streženice                          
Lehota p/Vt. – Myjava B                            
Cígeľ – Prečín                              
Podolie – Trenčianska Turná                   

 15. kolo – 9.11. o 13.30 h
Bošany – Lehota p/Vt.                        
Uhrovec – Stará Turá                          
Prečín – Veľké Uherce 
Trenč. Turná – Dol. Vestenice                     
Horovce – Podolie                             
Myjava B – Cígeľ                               
Streženice – Ladce                               
Zem. Kostoľany – Malá Čausa       

V. FUTBALOVÁ LIGA SEVER DOSPELÍ 
 JESENNÁ ČASŤ 2014/2015

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: OFK Bošany – sobota ÚHČ, TJ Nový Život Veľké Uherce – 1. kolo v sobotu 
2.8. ÚHČ, Baník Lehota p/Vt. – 1. kolo v sobotu 2.8. ÚHČ.

  1. kolo – 3.8. o 17. h
Nitrianske Rudno – Chynorany                            
Veľký Klíž – Skačany                             
Veľké Bielice – Dežerice                            
Sebedražie – Čereňany                            
Opatovce n/N. – Malá Hradná                         
Horná Nitra B – Dolné Naštice                       
Oslany – Kamenec p/Vt.                       
Nitr. Pravno – Rud. Lehota                   

  2. kolo – 10.8. o 17. h 
Chynorany – Rudnianska Lehota
Kamenec p/Vt. – Nitr. Pravno                   
Dolné Naštice – Oslany                              
Malá Hradná – Horná Nitra B                       
Čereňany – Opatovce n/N.                       
Dežerice – Sebedražie                          
Skačany – Veľké Bielice                       
Nitrianske Rudno – Veľký Klíž                          

  3. kolo – 17.8. o 17. h
Veľký Klíž – Chynorany                           
Veľké Bielice – Nitr. Rudno                    
Sebedražie – Skačany                             
Opatovce n/N. – Dežerice                            
Horná Nitra B – Čereňany                            
Oslany – Malá Hradná                         
Nitr. Pravno – Dolné Naštice                       
Rudn. Lehota – Kamenec p/Vt.                       

  4. kolo – 24.8. o 17. h
Chynorany – Kamenec p/Vt.                       
Dolné Naštice – Rudn. Lehota                   
Malá Hradná – Nitr. Pravno                   
Čereňany – Oslany                              
Dežerice – Horná Nitra B                       
Skačany – Opatovce n/N.                       
Nitr. Rudno – Sebedražie                          
Veľký Klíž – Veľké Bielice                       

  5. kolo – 31.8. o 17. h 
Veľké Bielice – Chynorany                           
Sebedražie – Veľký Klíž                          
Opatovce n/N. – Nitr. Rudno                    
Horná Nitra B – Skačany                             
Oslany – Dežerice                            
Nitrianske Pravno – Čereňany                            
Rudn. Lehota – Malá Hradná                         
Kamenec p/Vt. – Dolné Naštice

  6. kolo – 7.9. o 16. h 
Chynorany – Dolné Naštice                       
Malá Hradná – Kamenec p/Vt.                       
Čereňany – Rudn. Lehota                   
Dežerice – Nitrianske Pravno                   
Skačany – Oslany                              
Nitr. Rudno – Horná Nitra B                       
Veľký Klíž – Opatovce n/N.                       
Veľké Bielice – Sebedražie                          

  7. kolo – 14.9. o 16. h 
Sebedražie – Chynorany                           
Opatovce n/N. – Veľké Bielice                       
Horná Nitra B – Veľký Klíž                          
Oslany – Nitrianske Rudno                    
Nitrianske Pravno – Skačany                             
Rudnianska Lehota – Dežerice                            
Kamenec p/Vt. – Čereňany                            
Dolné Naštice – Malá Hradná                         

  8. kolo – 21.9. o 15.30 h 
Chynorany – Malá Hradná                         
Čereňany – Dolné Naštice                       
Dežerice – Kamenec p/Vt.                       
Skačany – Rudn. Lehota                   
Nitr. Rudno – Nitr. Pravno                   
Veľký Klíž – Oslany                              
Veľké Bielice – Horná Nitra B                       
Sebedražie – Opatovce n/N.                       

  9. kolo – 28.9. o 15.30 h 
Opatovce n/N. – Chynorany                           
Horná Nitra B – Sebedražie                          
Oslany – Veľké Bielice                       
Nitrianske Pravno – Veľký Klíž                          
Rudn. Lehota – Nitr. Rudno                    
Kamenec p/Vt. – Skačany                             
Dolné Naštice – Dežerice                            
Malá Hradná – Čereňany                            

 10. kolo – 5.10. o 14.30 h  
Chynorany – Čereňany                            
Dežerice – Malá Hradná                         
Skačany – Dolné Naštice                       
Nitr. Rudno – Kamenec p/Vt.                       
Veľký Klíž – Rudn. Lehota                   
Veľké Bielice – Nitr. Pravno                   
Sebedražie – Oslany                              
Opatovce n/N. – Horná Nitra B

 11. kolo – 12.10. o 14.30 h 
Horná Nitra B – Chynorany                           
Oslany – Opatovce n/N.                       
Nitr. Pravno – Sebedražie                          
Rudn. Lehota – Veľké Bielice                       
Kamenec p/Vt. – Veľký Klíž                          
Dolné Naštice – Nitr. Rudno                    
Malá Hradná – Skačany                             
Čereňany – Dežerice                            

 12. kolo – 19.10. o 14. h 
Chynorany – Dežerice                            
Skačany – Čereňany                            
Nitr. Rudno – Malá Hradná                         
Veľký Klíž – Dolné Naštice                       
Veľké Bielice – Kamenec p/Vt.                       
Sebedražie – Rudn. Lehota                   
Opatovce n/N. – Nitr. Pravno                   
Horná Nitra B – Oslany                              

 13. kolo – 26.10. o 14. h 
Oslany – Chynorany                           
Nitr. Pravno – Horná Nitra B                       
Rudn. Lehota – Opatovce n/N.                       
Kamenec p/Vt. – Sebedražie                          
Dolné Naštice – Veľké Bielice                       
Malá Hradná – Veľký Klíž                          
Čereňany – Nitrianske Rudno                    
Dežerice – Skačany                             

 14. kolo – 2.11. o 13.30 h 
Chynorany – Skačany                             
Nitrianske Rudno – Dežerice                            
Veľký Klíž – Čereňany                            
Veľké Bielice – Malá Hradná                         
Sebedražie – Dolné Naštice                       
Opatovce n/N. – Kamenec p/Vt.
Horná Nitra B – Rudn. Lehota                   
Oslany – Nitrianske Pravno                   

 15. kolo – 9.11. o 13.30 h
Nitrianske Pravno – Chynorany
Rudnianska Lehota – Oslany                              
Kamenec p/Vt. – Horná Nitra B                       
Dolné Naštice – Opatovce n/N.                       
Malá Hradná – Sebedražie                          
Čereňany – Veľké Bielice                       
Dežerice – Veľký Klíž                          
Skačany – Nitrianske Rudno 

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA DOSPELÍ 
 JESENNÁ ČASŤ 2014/2015

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Oslany – sobota ÚHČ, Nitrianske Pravno – sobota ÚHČ, Horná Nitra B – 
sobota ÚHČ v Handlovej, Veľké Bielice – nedeľa o 11. h..

  1. kolo – 3.8. o 17. h
Pravotice – Biskupice                            
Žabokreky n/N. – Rybany                              
Dvorec – Krásna Ves                          
Horná Ves – Pečeňany                            
Miezgovce – Nadlice                             
Brezolupy – Zlatníky                            
Ostratice – Prusy                               

  2. kolo – 10.8. o 17. h
Biskupice – Prusy                               
Zlatníky – Ostratice                           
Nadlice – Brezolupy                           
Pečeňany – Miezgovce                           
Krásna Ves – Horná Ves                           
Rybany – Dvorec                              
Pravotice – Žabokreky n/N.                      

  3. kolo – 17.8. o 17. h
Žabokreky n/N. – Biskupice                           
Dvorec – Pravotice                           
Horná Ves – Rybany                              
Miezgovce – Krásna Ves                          
Brezolupy – Pečeňany                            
Ostratice – Nadlice                             
Prusy – Zlatníky                            

  4. kolo – 24.8. o 17. h 
Biskupice – Zlatníky                            
Nadlice – Prusy                               
Pečeňany – Ostratice                           
Krásna Ves – Brezolupy                           
Rybany – Miezgovce                           
Pravotice – Horná Ves                           
Žabokreky n/N. – Dvorec                              

  5. kolo – 31.8. o 17. h 
Dvorec – Biskupice                           
Horná Ves – Žabokreky n/N.                      
Miezgovce – Pravotice                           
Brezolupy – Rybany                              
Ostratice – Krásna Ves                          
Prusy – Pečeňany                            
Zlatníky – Nadlice   

  6. kolo – 7.9. o 16. h 
Biskupice – Nadlice                             
Pečeňany – Zlatníky                            
Krásna Ves – Prusy                               
Rybany – Ostratice                           
Pravotice – Brezolupy                           
Žabokreky n/N. – Miezgovce                           
Dvorec – Horná Ves                           

  7. kolo – 14.9. o 16. h 
Horná Ves – Biskupice                           
Miezgovce – Dvorec                              
Brezolupy – Žabokreky n/N.                      
Ostratice – Pravotice                           
Prusy – Rybany                              
Zlatníky – Krásna Ves                          
Nadlice – Pečeňany                            

  8. kolo – 21.9. o 15.30 h 
Biskupice – Pečeňany                            
Krásna Ves – Nadlice                             
Rybany – Zlatníky                            
Pravotice – Prusy                               
Žabokreky n/N. – Ostratice                           
Dvorec – Brezolupy                           
Horná Ves – Miezgovce                           

  9. kolo – 28.9. o 15.30 h 
Miezgovce – Biskupice                           
Brezolupy – Horná Ves                           
Ostratice – Dvorec                              
Prusy – Žabokreky n/N.                      
Zlatníky – Pravotice                           
Nadlice – Rybany                              
Pečeňany – Krásna Ves                          

 10. kolo – 5.10. o 14.30 h 
Biskupice – Krásna Ves                          
Rybany – Pečeňany                            
Pravotice – Nadlice                             
Žabokreky n/N. – Zlatníky                            
Dvorec – Prusy                               
Horná Ves – Ostratice                           
Miezgovce – Brezolupy                           

 11. kolo – 12.10. o 14.30 h 
Brezolupy – Biskupice                           
Ostratice – Miezgovce            
Prusy – Horná Ves                           
Zlatníky – Dvorec                              
Nadlice – Žabokreky n/N.                      
Pečeňany – Pravotice                           
Krásna Ves – Rybany                              

 12. kolo – 19.10. o 14. h 
Biskupice – Rybany                              
Pravotice – Krásna Ves                          
Žabokreky n/N. – Pečeňany                            
Dvorec – Nadlice                             
Horná Ves – Zlatníky                            
Miezgovce – Prusy                               
Brezolupy – Ostratice                           

 13. kolo – 26.10. o 14. h 
Ostratice – Biskupice                           
Prusy – Brezolupy                           
Zlatníky – Miezgovce                           
Nadlice – Horná Ves                           
Pečeňany – Dvorec                              
Krásna Ves – Žabokreky n/N.                      
Rybany – Pravotice                           

I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE a BÁNOVCE N/B. DOSPELÍ 
 JESENNÁ ČASŤ 2014/2015

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: 
Pravotice – sobota ÚHČ, 
Brezolupy – sobota ÚHČ, 
Rybany – sobota ÚHČ, 
Biskupice – nedeľa 11. h, 
Zlatníky – nedeľa 11. h, 
Žabokreky nad Nitrou – 
2.8. sobota ÚHČ.

Grunta potreboval na víťazstvo 
29 jedenástiek

V areáli FK Sokol Biskupice sa uskutočnil už 14. ročník súťaže v kopaní zo značky pokutového kopu – 
Biskupická jedenástka. Na atraktívnej jedenástkovej súťaži, ktorej priebeh sledovala viac ako stovka 
divákov a nad regulárnosťou dozeral opäť Róbert Kasala z Biskupíc, organizátori zaznamenali 511 ko-
pajúcich. Víťazom najmladšej kategórie žiactva do 12 rokov v kopaní zo značky bieleho bodu, sa spo-
medzi stoosem kopajúcich stal Patrik Rédeky zo Zlatník, ktorý za prvenstvo získal tablet. Na druhom 
mieste skončil Filip Beňo z Bánoviec nad Bebravou a na tretej priečke sa umiestnil Alex Lagin rovnako 
z Bánoviec nad Bebravou. Spomedzi stoštrnásť kopajúcich v spoločnej kategórii žiactva do 15 rokov 
a žien bol najúspešnejším exekútorom jedenástiek Nikolas Horváth z Bánoviec nad Bebravou, ktorý 
sa stal taktiež majiteľom tabletu. Na druhom mieste skončil Martin Kozinka z Bratislavy a bronzovú 
priečku obsadil Róbert Maslančík z Biskupíc. V hlavnej kategórii mužov súperilo počas piatich kôl 289 
štartujúcich, z ktorých sa ich do finále prekopalo štyridsaťtri. Z finalistov sa najlepšou kopacou tech-
nikou zo značky bieleho bodu prezentoval Roman Grunta z Prús. Finalisti predviedli naozaj parádne 
jedenástkové divadlo, keď bývalý futbalista Biskupíc potreboval na víťazstvo premeniť až dvadsaťde-
väť jedenástok v slede. A oplatilo sa, za prvenstvo si prilepšil o finančnú čiastku vo výške 400 eur. Na 
druhej priečke sa umiestnil Lukáš Vavro z Bánoviec nad Bebravou, kým tretie miesto obsadil hráč do-
máceho Sokola Juraj Jánošík. Ceny najlepším odovzdávali primátor Bánoviec nad Bebravou Marián 
Chovanec a poslanci MsZ v Bánovciach nad Bebravou, zástupkyňa primátora Bánoviec Mária Hajšová 
a za mestskú časť Biskupice Milan Igaz. Jedenástkovým exekútorom čelilo sedem brankárov. Medzi 
žrďami boli v plnej permanencii tak, ako vlani Lukáš Kolárik (Uhrovec), Lukáš Urban (Biskupice), Peter 
Igaz (Biskupice), František Kopčan (Dežerice) a Miroslav Mišina (Dolné Naštice) a brankárske rukavice 
si navliekli aj Patrik Urban (Biskupice) a Peter Filo (Veľká Hradná). Najúspešnejším brankárom spome-
dzi chytajúcej sedmičky bol František Kopčan, ktorý zneškodnil dvadsaťpäť jedenástiek. (mp, mj)

Klátovčanky na olympijské hry?
Slovensko bude na II. olympijských hrách mládeže (16.–28. augusta 2014) v čínskom Nanjingu v jede-
nástich športoch reprezentovať spolu 37 športovcov – desať chlapcov a dvadsaťsedem dievčat – čo je 
viac ako dvojnásobok v porovnaní s premiérou v Singapure 2010. Tam súťažilo v ôsmich športoch spo-
lu sedemnásť Slovákov. Do Číny pocestuje aj slovenská futbalová reprezentácia hráčok do 15 rokov, 
ktorá v rámci prípravy na olympijské hry absolvovala vo Viničnom štvordňové sústredenie (21.–24.7.). 
V  dvadsaťčlennom kádri trénera Branislava Petroviča nechýbali ani stredopoliarky z Klátovej Novej 
Vsi Kristína Hrádeľová a Kristína Borčinová. Odchovankyne OFK Klátova Nová Ves, ktoré hosťujú 
v FC Baník Horná Nitra, nastúpili aj v oboch prípravných zápasoch. V tom prvom mladé slovenské re-
prezentantky rozdrvili Svätý Jur v pomere 9:0 po polčase 3:0, v druhom výber junioriek Slovana Brati-
slava zdolali rovnako vysoko 9:1 po polčase 6:0. V stretnutí proti Svätému Juru sa do streleckej listiny 
zapísala aj Kristína Hrádeľová, ktorá v 79. min uzatvárala skóre duelu. ,,Káder na zraze zodpovedá na 
deväťdesiat percent mojím predstavám o dievčatách, s ktorými reálne počítam na olympijskom 
turnaji. Zvyšných desať si nechávam ako rezervu pri prípadných zraneniach. Na zraz sme povo-
lali dvadsať dievčat, do Číny pocestujeme s osemnásťčlenným kádrom," povedal pre portál SFZ 
kormidelník ženskej pätnástky Branislav Petrovič.   mp

Samec víťazne na Vrbovskej pätnástke
Naši rekreační bežci majú za sebou ďalšie bežec-
ké podujatia. Dvakrát sa na medailových prieč-
kach v kategórii mužov nad 60 rokov umiestnil 
Milan Samec z KRB Partizánske. Najskôr na 37. 
ročníku cestného behu Špačinský trojuholník 
(10000 m) dobehol do cieľa tretí v čase 43:16 
minúty. Ešte spokojnejší odchádzal z 24. ročníka 
cestného behu Vrbovská pätnástka (15000 m), 
na ktorom zvíťazil v čase 1:07:34 hodiny.

PORADIE NAŠICH VYTRVALCOV
 37. ročník cestného behu Špačinský troju-
holník (10000 m) – muži nad 60 rokov: 3. Mi-
lan Samec (KRB Partizánske) 43:16 min, ženy 

nad 40 rokov: 8. Marta Kočiová (KRB Partizán-
ske) 1:06:18 h.
 7. ročník Behu na Vtáčnik – majstrovstvá Slo-
venska v behu do vrchu a Slovenský pohár v 
behu do vrchu (dĺžka 11000 m – prevýšenie 
1140 m) – muži 40-50 rokov: 22. Norbert Sch-
mikal (Podlužany) 1:34:43 h, muži nad 60 rokov: 
5. Milan Samec (KRB Partizánske) 1:27:11
 24. ročník cestného behu Vrbovská pätnástka 
– muži nad 60 rokov (15000 m): 1. Milan Samec 
(KRB Partizánske) 1:07:34 h, ženy nad 50 rokov 
(5000 m): 3. Marta Kočiová 29:53 min, 4. Zlati-
ca Balážová 30:14, 5. Emília Badinská (všetky 
KRB Partizánske) 36:13. mp

Druhý ročník ligy v hádzaní šípok v Partizánskom v hre 301 double out, ktorej domovským stán-
kom je Charlie pub na sídlisku Šípok, je úspešne za nami. Víťazom ligy, ktorá trvala deväť mesia-
cov, sa stal Ivan Drndzík, ktorý obhájil minuloročné prvenstvo. Na druhom mieste skončil Martin 
Boszorád a tretiu priečku obsadil Lukáš Guba, čo znamená, že na prvých troch miestach sa oproti 
minulému roku nič nezmenilo. Zemiakovú medailu si vyhádzal nováčik ligy Radovan Fereje. Bo-
dovaciu súťaž vyhral Jaroslav Panák so ziskom 19 bodov. Výťažok z bodovacej súťaže ligy vo výš-
ke 161 € bol použitý pre deti v podobe organizovania akcie Športovo-kultúrny deň na Šípku. Za-
čiatok 3. ročníka ligy je naplánovaný na september. Záujemcovia sa bližšie informácie dozvedia 
buď v Charlie pube na Šípku, alebo priamo u organizátora Michala Trča na mob. č. 0904 987 053. 

KONEČNÁ TABUĽKA LIGY
1. I. Drndzík                34  31  0    3   228:91    62 
2. M. Boszorád           34  30  1    3   229:109  61
3. L. Guba                   34  30  0    4   227:118  60 
4. R. Fereje                 34  22  3    9   198:151   47 
5. P. Barát                   34  22  2   10  196:155   46
6. B. Bederka              34  21  3  10   195:141   45
7. J. Panák                  34  20  3   11  193:141   43
8. Michal Trčo             34  20  2   12  180:152   42 
9. L. Boszorád            34  19  3   12  193:152  41
10. M. Guba                34  19  2   13  192:168  40 
11. M. Lalík                 34  16  4  14  177:187   36 
12. J. Števica              34  15  2  17  166:185   32 
13. Martin Trčo           34  11  2  21  144:200   24 
14. M. Bystričan         34    9  3  22  130:209   21 
15. V. Cibula               34    9  1  24  130:206   19 
16. J. Zajac                 34    8  2  24  136:208   18 
17. R. Bederková       34    3  3  28    84:222    9 
18. Radovan Zemba  34    1  1  32    40:236    3 

O Cyrilov pohár
Vyvrcholenie šípkarskej súťaže priniesol piaty 
júlový deň, kedy sa konal finálový turnaj pod 

názvom O Cyrilov pohár. Účasť na záverečnom 
turnaji si vybojovalo štrnásť najlepších hráčov 
2. ročníka ligy. Po úvodných dueloch sa vykryš-
talizovala osmička najlepších, ktorá rozohrala 
štvrťfinálové duely: I. Drnzík – Michal Trčo 7:4, R. 
Fereje – P. Barát 7:6, M. Boszorád – J. Panák 7:4 a 
L. Guba – B. Bederka 4:7. Z nich sa do semifiná-
le prebojovali nasledovné dvojice: I. Drnzík – R. 
Fereje 7:1 a B. Bederka – M. Boszorád 7:4. Do fi-
nále postúpil víťaz ligy Ivan Drndzík a prekvape-
nie turnaja Bronislav Bederka, ktorý postupne 
vyradil druhého aj tretieho nasadeného hráča. 
Finálový zápas hraný až na deväť víťazných ge-
mov lepšie začal Drndzík, keď sa dostal do štvor-
bodového úniku 4:0. Následne Bederka krok po 
kroku začal náskok sťahovať a dospelo sa až do 
vyrovnaného stavu 8:8. O víťazovi Cyrilovho po-
hára tak rozhodla posledná deviata hra. V nej 
mal nakoniec pevnejšie nervy Ivan Drndzík, kto-
rý zvíťazil 9:8. Po ligovej obhajobe sa tak tešil z 
druhého triumfu. mt

Ivan Drndzík dvojnásobným víťazom

Finalisti turnaja O Cyrilov pohár – zľava: víťaz Ivan Drndzík a Bronislav Bederka
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Aj Haláčovce bez mužského futbalu
Po Nedanovciach, Lazanoch zmizol mužský 
klub z futbalovej mapy aj v Haláčovciach-Otr-
hánkach. V Lazanoch kvôli pretrvávajúcim 
sporom medzi klubom a vedením obce o 
správu štadióna skončil futbal minimálne 
na rok úplne. A to muži ešte v uplynulej se-
zóne hrali V. ligu, avšak na prenajatom ihris-
ku v Porube. Ich miesto v Majstrovstve oblas-
ti Prievidza, kam zostúpili, zaujali Čereňany. V 
TJ Baník Haláčovce-Otrhánky je situácia iná. 
,,Chýbajú nám potrebné financie, navyše 
deviatim hráčom skončili hosťovania. Síce 
sme im mohli predĺžiť účinkovanie v na-
šom klube, ale na návrh oboch starostov, 
Haláčoviec i Otrhánok, sme sa mali prihlá-
siť do druhej okresnej triedy, čo hráči od-
mietli. A niet sa im ani čo čudovať,“ vysvet-
ľoval situáciu šéftréner mládeže a člen výbo-
ru TJ Baník Robert Ďurkáč. Po minuloročných 
oslavách postupu do I. triedy MO Partizánske 
a Bánovce n/B. tak v klube zavládol smútok. 
,,Predsa len, tento rok máme päťdesiate 
piate výročie klubu a toto je prvýkrát za 
také dlhé obdobie, čo ideme do súťažnej 
sezóny bez dospelých." V klube však naďa-

lej pokračujú vo výchove mládeže. Dokonca 
vytvorili tím dorastu, takže v dlhodobej súťaži 
bude mať TJ Baník zaradené opäť dve družs-
tvá. ,,Po bánoveckom Spartaku sme jedi-
ným klubom v okrese, ktorý má minimál-
ne tri mládežnícke tímy. Okrem dorastu 
a žiakom sa intenzívne venujeme aj prí-
pravke.“ Najväčšiu radosť robia Baníku mo-
mentálne žiaci. ,,Okrem prvenstva v okres-
nej súťaži sa stali aj najlepším celkom v 
celom prievidzkom zväze a tretím naj-
lepším v Trenčianskom kraji. Ich úspech 
je aktuálne znásobený aj tím, že traja z 
tohto majstrovského tímu sa presadili 
na skúške v druholigových Topoľčanoch. 
Od novej sezóny tak budú mať striedavý 
štart za nás a za Topoľčany. Škoda, že i na-
priek tomu, že si žiaci svojimi úspechmi 
urobili výborné meno, nemáme sponzo-
rov. Myslím si, že sme pokojne mohli po-
stúpiť aj do tretej ligy, káder svojou kva-
litou na to mal.“ Nastolenú minulosezónnu 
latku však klub nemieni podliezť. ,,So žiakmi 
máme cieľ obhájiť titul a s dorastom skon-
čiť do štvrtého miesta. Mal by k tomu do-

pomôcť aj skúsený tréner Branislav Gaj-
doš. Žiakov zas prevezme taktiež skúse-
ný a dlhoročný vynikajúci piatoligový 
brankár Patrik Urban. Veríme, že raz, keď 
sa naši hráči vrátia naspäť z hosťovaní v 
okolitých kluboch, sa družstvo dospe-

lých, doplnené už o terajších dorasten-
cov, znova prihlási do súťaže. Dúfame, že 
sa tak stane po dvoch-troch rokoch, hoci 
najradšej by sme boli, keby to všetko do-
padlo úplne inak,“ vyslovil na záver želanie 
Robert Ďurkáč. mp

Putovný pohár v rukách futbalistov Slovana
Bielickí futbaloví nadšenci prijali ponuku 
usporiadať 1. ročník futbalového turnaja 
O putovný pohár primátora Partizánske-
ho ako poctu a súčasne i výzvu pripraviť 
podujatiu dôstojný rámec. Pri jeho vytvá-
raní nenechali nič na náhodu. Už dva týžd-
ne vopred cizelovali prostredie na štadióne 
tak, aby sa v ňom návštevníci podujatia cítili 
dostatočne komfortne. Jednoznačne sa im 
to s pomocou viacerých nadšencov i s po-
danou rukou mesta podarilo. Štadión žiaril 
čistotou, obohatený o skultivovaný detský 
kútik hlavne vďaka Jánovi Šomodimu, vyno-
venou tribúnou, vysadenou zeleňou a tráv-
nikom, akým sa dokonca nemôžu pochváliť 
viaceré prvoligové kluby – ten je srdcovkou 
Jána Stanku. Jedinou hrozbou turnaja bolo 
nevyspytateľné počasie posledných dní, aj 
to sa však nakoniec organizátorom neobrá-
tilo chrbtom. O zvukové pozadie športové-
ho popoludnia sa postarala miestna DH Bie-
ličanka a DJ Vratislav Skaličan. Atraktívnosť 
podujatia zvýšili hodnotné ceny, ktoré do 
tomboly venovali viacerí sponzori. Tie „hlav-
né“ darovali Zdenka Olweis z Jordánska s 
otcom Jozefom Mravíkom a primátor Parti-
zánskeho Jozef Božik.
Pozvanie na turnaj prijali TJ FK Skačany, 
Tempo Partizánske, ŠK Slovan Šimonovany, 
trojicu doplnil domáci FK Veľké Bielice. Pred 
oficiálnym otvorením turnaja sa k divákom 
i hráčom prihovoril člen výboru domáceho 
klubu Peter Múčka. Zdôraznil, že turnaj má 
ambíciu stať sa po športovej a spoločen-
skej stránke významnou udalosťou, ktorá 
začne na dlhé roky písať históriu futbalové-
ho turnaja O putovný pohár primátora Par-
tizánskeho v zmysle spoločenskej udalosti, 
športovej zábavy a v nemalej miere aj ako 
príprava zúčastnených mužstiev na ďal-
ší súťažný ročník. Prvý ročník turnaja otvo-

ril primátor Jozef Božik. Poďakoval organi-
zátorom za jeho prípravu a súčasne vyzval 
mužstvá, aby k pohode v hľadisku prispeli 
výkonmi vedenými v duchu fair play. 
Divákov zaujal hlavne druhý zápas, v kto-
rom sa stretli účastníci IV. ligy Severozápad 
– Tempo Partizánske a Slovan Šimonovany. V 
bojovnom a vyrovnanom dueli zvíťazili s prí-
značnou dávkou šťastia Šimonovanci vďa-
ka pevnejším nervom pri streľbe zo značky 
pokutového kopu. Bieličania sa ukázali ako 
dobrí hostitelia. Prehrali obe stretnutia, aj 
keď predvedenou hrou nezaostávali za svo-
jimi súpermi. Obsadili celkové štvrté miesto, 
v boji o bronz s Tempom Partizánske ťaha-
li za kratší koniec a ich súper si s prehľadom 
ustrážil bronzovú priečku. Vo finále videli di-
váci zaujímavý zápas, v ktorom Skačany boli 
Šimonovanom dôstojným súperom. Nád-
herný gól Pavla Kermieta však zlomil ich veľ-
kú túžbu po zisku putovného pohára, ktorý 
skončil v rukách hráčov Slovana. 

VÝSLEDKY STRETNUTÍ
 SEMIFINÁLE: FK Veľké Bielice – TJ FK Skača-
ny 1:2 (1:1), góly: 15. P. Turčan – 10. M. Hudec, 
51. B. Krajčo. ŠK Slovan Šimonovany – Tempo 
Partizánske 1:1 (1:0) – 7:6 na 11 m, góly: 15. 
M. Sobota – 49. M. Priecel. Na pokutové kopy 
postúpili do finále Šimonovany. Rozhodla o tom 
siedma séria, v ktorej bol úspešný Marek Švec za 
Slovan, kým Tomášovi Bohušovi z Tempa Martin 
Gašparík pokus o skórovanie zlikvidoval.
 O 3. MIESTO: FK Veľké Bielice – Tempo 
Partizánske 1:2 (0:1), góly: 58. J. Putiška – 
27. S. Slivka, 39. Patrik Beňuška. 
 FINÁLE: ŠK Slovan Šimonovany – TJ FK 
Skačany 2:1 (1:1), góly: 14. D. Jakubis, 45. P. 
Kermiet – 18. M. Borcha.

ZOSTAVY MUŽSTIEV
1. ŠK SLOVAN ŠIMONOVANY: Martin Gašpa-
rík – M. Švec, R. Halás, P. Kermiet, M. Oršu-
la, L. Varga, M. Sobota, M. Barta, D. Kro-
šlák, L. Svorad, D. Jakubis, striedali: D. Ob-

žera,  P. Balažka, A. Reichel, E. Galbavý, J. 
Maruniak, tréner: Ján Valuch. 
2. TJ FK SKAČANY: M. Szücs – J. Galus, P. Ďu-
riš, M. Hudec, M. Krajčo, Mário Loči, J. Žovi-
nec, J. Stručka, M. Borcha, B. Krajčo, Ľ. Ga-
hér, striedali: L. Beňačka, J. Zima, D. Beňo, 
V. Havalda, J. Kližan, J. Poništiak, T. Fuka, 
tréner: Peter Stručka.
3. TEMPO PARTIZÁNSKE: Ľ. Bohunský ml. – 
T. Bohuš, A. Dobiáš, B. Nový, E. Blaho, M. 
Kučera, M. Petreje, D. Buričan, Patrik Be-
ňuška, N. Priecel, Martin Repa, striedali: 
M. Pastierik, M. Polúch, S. Slivka, Adrián 
Vavro, Ľ. Macega, A. Nižňanský, V. Tkáč, 
tréner: Štefan Slivka.
4. FK VEĽKÉ BIELICE: T. Lacík – O. Beleš, F. 
Galus, P. Obert, L. Švec, M. Bystriansky, J. 
Putiška, P. Turčan, L. Podolinský, D. Kišac, 
J. Jakubík, striedali: M. Kohút, Š. Ševčík, P. 
Kohút, J. Bratkovič, T. Olach, tréner: Pavol 
Struhár. 
 Text + foto: pm

Z futbalových turnajov
 10. ročník turnaja mužov O pohár starostky 
obce Klátova Nová Ves. Konečné poradie klu-
bov: 1. OFK Bošany, 2. OFK Klátova Nová Ves, 
3. TJ Žabokreky nad Nitrou a 4. TJ Žitavce. Naj-
lepší hráč: Daniel Benca (Klátova N. Ves), naj-
lepší brankár: Peter Uhrín (Žitavce) a najlepší 
strelec: Rudolf Paľák (Žabokreky n/N.) – 5 gó-
lov. Pred 700 divákmi rozhodovali Juraj Fera-
nec, Branislav Zachara a Jakub Košecký.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Klátova Nová Ves – 
Žitavce 3:0 (1:0). Žabokreky nad Nitrou – Bo-

šany 1:2 (0:0). O 3. MIESTO: Žitavce – Žabokre-
ky nad Nitrou 2:3 (2:1). FINÁLE: Bošany – Klá-
tova Nová Ve 1:1 (1:0) – 10:9 z 11 m. mm

 23. ročník turnaja mužov O pohár staros-
tu obce Veľký Klíž na Hôrke. Konečné poradie 
klubov: 1. TJ Rajčany, 2. OŠK Veľký Klíž, 3. FK 
Skýcov a 4. TJ Nemčice. Najlepší brankár: On-
drej Hostačný (Rajčany), najlepší strelec: Peter 
Turčan (Skýcov) – 3 góly, najtechnickejší hráč: 
Šesták Martin, Veľký Klíž a najstarší hráč: Ka-
rol Matušik (Nemčice). Pred 550 divákmi roz-

hodovali: Martin Kluka, Peter Duhina a Kata-
rína Duhinová.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Veľký Klíž – Ský-
cov 5:3 (3:0), Š. Kučera 2, M. Vaňo, M. Kučera 
(11 m), Martin Šesták – M. Magušin 2, P. Minár. 
Rajčany – Nemčice 2:0 (2:0), J. Dovalovský 2. 
O 3. MIESTO: Skýcov – Nemčice 5:3 (5:1), P. 
Turčan 3, M. Drienovský, M. Magušin – P. Kú-
dela, P. Bôrik. FINÁLE: Veľký Klíž – Rajčany 
1:2 (1:0), M. Kučera (11 m) – O. Hostačný (11 
m), M. Poluch. ms

 12. ročník turnaja mužov – Memoriál Iva-
na Ďuriša a O putovný pohár starostu obce 
Skačany. Konečné poradie klubov: 1. TJ Ska-
čany, 2. FK Veľké Bielice, 3. Tatran Hradište a 4. 
Slovan Veľké Kršteňany. Najlepší strelec: Má-
rio Borcha (Skačany) – 3 góly. Pred 600 divák-
mi rozhodovali Peter Omelka, Peter Duhina a 
Patrik Cvešper.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Skačany – Hradiš-
te 3:0 (1:0). Veľké Bielice – Veľké Kršteňany 
1:1 (1:0) – Veľké Bielice vyhrali v rozstrele 
na 11 m. O 3. MIESTO: Veľké Kršteňany – 
Hradište 1:1 (0:0) – Hradište vyhralo v roz-
strele na 11 m. FINÁLE: Skačany – Veľké Bie-
lice 5:0 (3:0). mk

 67. ročník turnaja mužov O pohár SNP vo 
Veľkých Uherciach. Konečné poradie klubov: 
1. FK Tempo Partizánske, 2. Slovan Oslany, 3. 
TJ Nový Život Veľké Uherce a 4. Tatran Uhro-
vec. Pred 450 divákmi rozhodovali Vladimír 
Miksa, Štefan Hodoško, Miloš Gašparovič a 
Ján Blaháč.

 VÝSLEDKY SEMIFINÁLE: Veľké Uherce – 
Oslany 3:4 (1:0), Ľ. Valter, M. Cíger, R. Kováč 
– B. Šandrik 2 (oba z 11 m), M. Hudec, Š. Tadial. 
Veľké Uherce – Partizánske 1:1 (0:0) – 5:6 
na 11 m, R. Hrubý – P. Křapka. O 3. MIESTO: 
Veľké Uherce – Uhrovec 4:0 (3:0), R. Kováč, 
Marián Belianský, M. Cíger (11 m), J. Kunda-
la (11 m). FINÁLE: Partizánske – Oslany 1:0 
(1:0), D. Buričan.        ap

Slovnaft cup má za sebou úvodné kolo

: Slovan ďalej cez Tempo, 
Bánovce odmietli účasť
Uplynulý víkend sa hrali zápasy prvého kola 
46. ročníka slovenskej futbalovej poháro-
vej súťaže s názvom Slovnaft Cup. Po prvý 
raz sa hrá pohár aj s tímami z regionálnych 
líg. ,,Tridsaťdva mužstiev z Fortuna ligy a 
Doxx bet druhej ligy vstúpia do súťaže v 
druhom kole, sme totiž presvedčení, že zá-
pasy so súpermi z republikových súťaží za-
traktívnia Slovnaft cup v našom regióne a 
takáto konfrontácia pomôže určite propa-
gácii futbalu,” uviedol pre stránku ZsFZ na 
margo nového systému pohára predseda Zá-
padoslovenského futbalového zväzu Ladislav 
Gádoši. Do súťaže sa ,,prihlásilo“ takmer 180 
účastníkov. Pre niektorých bol však lós úvod-
ného kola priam nešťastný. Hlavne pre dvoji-
ce štvrtoligistov Tempo Partizánske – Slovan 
Šimonovany a Spartak Bánovce nad Bebra-
vou – Slovan Trenčianske Teplice. Okrem 
úvodného kola pohára obe dvojice na seba 
narazia aj o týždeň v otváracom kole nové-
ho súťažného ročníka. Dokonca, odvekí ri-
vali Partizánske a Šimonovany sa v priebehu 
mesiaca stretnú až trikrát, keďže spomínaný-
mi stretnutiami na seba narazili aj na turnaji 
vo Veľkých Bieliciach. V bánovskom Spartaku 
sa s danou situáciou vysporiadali rázne: ,,Na 
pohárový zápas necestujeme. S rovna-
kým súperom máme hrať aj o týždeň ligo-
vý duel, zo športového hľadiska nám preto 
generálka na nový ročník súťaže nedáva 
žiaden zmysel. Do pohára sme sa neprihlá-

sili, nemali sme záujem v ňom hrať. Infor-
movali sme o tom aj futbalový zväz." Tréner 
Spartaka Miloš Šagát doplnil: ,,Ak by sme ne-
mali za súpera Trenčianske Teplice, s ktorý-
mi hráme hneď úvodné majstrovské kolo, 
tak by sme pohár určite hrali.“ Pre zúčastne-
né tímy boli stretnutia úvodného kola ouver-
túrou pred na dvere klopajúcim novým sú-
ťažným ročníkom 2014/2015. V derby Tempo 
Partizánske – Slovan Šimonovany, hrajúcom 
sa na Mestskom futbalovom štadióne Karo-
la Jokla v Partizánskom, nastúpili oba tímy 
s niekoľkými novými tvárami vo svojich ra-
doch. Zaujímavé a vďaka druhému polčasu aj 
dramatické stretnutie sa skončilo víťazstvom 
Slovana v pomere 3:2, keď sa striedajúci hráči 
postarali až o tri z piatich gólov duelu. V Šimo-
novanoch sa tak už teraz môžu tešiť na ViOn 
Zlaté Moravce aj s brankárom Pavlom Ková-
čom z Veľkých Uheriec, ktorý bude súperom 
Slovana v 2. kole. Stretnutie by sa malo hrať v 
stredu 13. augusta so začiatkom o 17. hodine. 
Tretie kolo domácej pohárovej súťaže Slov-
naft Cup sa podľa oznámenia Športovo-tech-
nickej komisie Slovenského futbalového zvä-
zu uskutoční v dňoch 9. a 10. septembra. V 
jesennej časti sezóny 2014/2015 by sa mali 
stretnutia hrať ešte v dňoch 14.-15. októbra 
a 11.-12. novembra. Obhajcom prvenstva sú 
futbalisti MFK Košice, ktorí v prvomájovom 
finále na trávniku v Myjave zdolali ŠK Slovan 
Bratislava 2:1.

PARTIZÁNSKE – ŠIMONOVANY 2:3 (1:1)
V prvom polčase mali častejšie loptu na kopačkách slovanisti. Už v 6. min sa po kolmici a zaváha-
ní domácich obrancov pred Bohunským ocitol Miroslav Oršula, loptu však poslal po zemi tesne 
vedľa pravej žrde. O päť minút sa hostia už dočkali, keď Sobotovu prízemnú strelu z vnútra šest-
nástky Bohunský vyrazil, no dobiehajúci Barta ju pohodlne poslal do odkrytej bránky. V 20. min 
Nižňanský po pravej strane drzo vnikol do šestnástky hostí, Geleta ho v snahe zbaviť lopty poslal 
na zem a rozhodca fúkol do píšťalky. Loptu si na biely bod postavil Poluch a Gašparíkovi so šťas-
tím prepálil rukavice. O minútu si na druhej strane Sobota sklepol v šestnástke dlhý pas, elegant-
ne sa uvoľnil cez dvoch domácich hráčov, no Bohunský jeho strelu z rohu päťky vyrazil na roh. 
V 28. min Sobota zviedol pekný šprintérsky súboj s Bohušom, jeho štipľavku Bohunský nohou 
vytlačil od pravej žrde. V 34. min Svorad predviedol nádherný slalom stredom ihriska, no zoči-vo-
či Bohunskému zakončoval tesne vedľa pravej žrde. V 40. min si Beňuška pekne narazil loptu s 
Nižňanským, s jeho strelou zo štrnástich metrov však Gašparík nemal problémy. Druhý polčas sa 
začal z oboch strán vo svižnejšom tempe. V 50. min po Švecovom rohu sa dostal na hranici šest-
nástky k lopte Barta, na bránkovej čiare sa vyznamenal Bohunský. Hneď z protiútoku Gašparík 

kryl Slivkovu jedovku z uhla. V 54. min Gašparík dobre prečítal hru pri Poluchovom strieľanom 
prízemnom centri do malého vápna. V 63. min Bohunský vyškriabol na roh Svoradovu delovku z 
dvadsiatich dvoch metrov a o tri minúty nohami vyrazil aj Švecovu strelu z vnútra veľkého vápna. 
O minútu Maruniak hlavou po Sobotovom centri aj poslal loptu do siete, no pre ofsajd gól ne-
platil. V 71. min si v domácej šestnástke Macega pomohol rukami v súboji so Švecom, ten k pádu 
na trávnik čo-to pridal, a z nariadeného pokutového kopu Maruniak s prehľadom napol sieť. Be-
žala 79. min, kedy sa Slivkov predĺžený center dostal k Ladickému, ktorý zblízka nekompromisne 
poslal loptu povedľa Gašparíka. O dve minúty však ušiel po pravej strane Sobota a jeho center 
do päťky pri vzdialenejšej žrdi zasunul do siete Maruniak. V 87. min bol v úniku opäť Sobota, no 
z uhla tiesnený mieril len do bočnej siete. V nadstavenom čase ešte z Posluchovho rohu Ladický 
z dvanástich metrov pálil z prvej razantne, no mimo. 
 GÓLY: 21. M. Poluch (11 m), 79. A. Ladický – 10. M. Barta, 72. (11 m) a 81. J. Maruniak.  ŽK: 
42. S. Sedláček, 71. Ľ. Macega – 20. L. Geleta, 35. D. Obžera, 58. M. Švec.  ROZHODOVALI: 
Patrovič – Halíček a Zifčák – 400 divákov.  TEMPO: Ľ. Bohunský ml. – T. Bohuš, Patrik Beňuš-
ka, Ľ. Macega, S. Sedláček, Patrik Chrenko, Adrián Vavro (59. A. Ladický), A. Škarka, S. Slivka, 
M. Poluch, A. Nižňanský (46. M. Petreje), tréner: Š. Slivka.  SLOVAN: Martin Gašparík – Mi-
roslav Oršula, P. Kermiet, J. Žiak ml. (81. P. Balaška), M. Sobota, M. Barta, L. Svorad, L. Geleta 
(46. J. Maruniak), D. Obžera (46. M. Švec), Martin Oršula, A. Reichel, tréner: J. Žiak st.. mp

 Zostávajúce výsledky 1. kola Slovnaft cupu 
– skupina Západ: Chocholná-Velčice – Belu-
ša 2:0 (1:0), 39. J. Tulpík, 58. J. Michalec. Čast-
kovce – Trenčianske Stankovce 1:0 (1:0), 
45. P. Ďuriš, ČK: 85. L. Rusnák (Č). Kanianka 
– Horná Nitra 0:1 (0:1), 36. D. Belanec. Ga-
lanta – Gabčíkovo 0:2 (0:1), 18. R. Balážik, 
79. L. Szöcs (11 m). Nová Dubnica – Borčice 
1:0 (0:0), 71. T. Maník, ČK: 87. D. Palasiewicz 
(B). Domaniža – Púchov 3:0 (1:0), 33. Miro-
slav Kvaššay (11 m), 60. F. Rybár, 65. E. Kašuba. 
Tvrdošovce – ČFK Nitra 1:4 (1:3), 14. J. Laka-
toš – 20. M. Bisák, 33. M. Kurej, 36. S. Štós, 61. L. 
Plevka. Štúrovo – Nové Zámky 0:6 (0:0), 50. 
R. Ešek, 57. R. Krupánszki, 65. P. Vašek, 81. a 84. 
M. Gašparík, 82. V. Jurík. Želiezovce – Veľké 
Ludince 2:4 (1:3), 24. T. Rotík (11 m), 85. P. Kli-
maj – 9. M. Predajniansky, 39. A. Soboňa, 41. 
C. Kovács, 66. A. Kanyicska. Vlčany – Veľký 
Meder 0:2 (0:1), 34. P. Musil, 59. R. Pisár, ČK: 

45. C. Halászik (V). Jaslovské Bohunice – Vr-
bové 1:2 (0:1), 84. M. Meško – 39. A. Labuda, 
55. vlastný M. Chlebík. Kalná nad Hronom – 
Levice 3:1 (1:1), 23. J. Pánik, 72. V. Drienov-
ský (11 m), 90. J. Pacalaj – 4. A. Vida. Čeladice 
– Horné Obdokovce 4:1 (2:0), 41. M. Kováč, 
45. D. Koprda, 51. a 58. E. Gajdoš – 81. M. Kuna 
(11 m). Veľké Lovce – Palárikovo 1:10 (0:4), 77. 
M. Béger (11 m) – 12. a 22. A. Pavlík, 18. J. Vajda 
(11 m), 40. M. Sedlák, 55., 71. a 72. L. Vencel, 67. 
T. Kunovský, 87. vlastný R. Endrödy, 90. J. Drlja-
ča. Dvory nad Žitavou – Šurany 1:5 (1:2), 11. 
E. Haulík – 24., 29. a 75. A. Ivan, 85. M. Dudáš, 88. 
B. Janák. Modranka – Piešťany – nehralo sa, 
hostia nepricestovali. Trenčianske Teplice – 
Spartak Bánovce n/B. – nehralo sa, hostia 
nepricestovali. Močenok – Neded – nehra-
lo sa, hostia nepricestovali. Boleráz – Holíč 
– nehralo sa, hostia nepricestovali. Kolárovo 
– Komárno – hrá sa 29.7. o 17.30 h.. mp Na turnaji vo Veľkých Uherciach zvíťazil výrazne omladený káder FK Tempo Partizánske

Víťazný tím ŠK Slovan Šimonovany

Útočník Slovana Jozef Maruniak (vľavo) sa postaral o dva góly Šimonovian  Foto: kk
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České Otrokovice boli miestom 
konania medzinárodného podu-
jatia v dlhom triatlone pod ná-
zvom Moraviaman Triatlon 2014. 
Železní muži a ženy musia absol-
vovať tri náročné porcie – 3,8 km 
dlhý plavecký úsek, 180 km jazdu 
na bicykli a v záverečnom bežec-
kom bloku 42,2 km dlhý maratón-
sky úsek. Absolútnym víťazom sa 
v čase 8:33:08,5 h stal Čech Petr 
Vabroušek, zo žien bola prvá v cie-
li rovnako česká triatlonistka Petra 
Krejčová, ktorá pokorila trať v čase 
9:38:51,8 hodiny. Na štart klasické-
ho ironmana sa postavila aj dvoji-
ca členov Pegas Triatlon Partizán-
ske. V kategórii mužov 30-34 ro-
kov obsadil Marián Pravda v čase 
11:07:09,0 h štrnáste miesto. Plá-
vanie absolvoval v čase 1:24:57,3 
h, na bicykli dosiahol jedenásty 
najrýchlejší čas vo svojej kategó-
rii 5:23:48,9 h, kým maratón zabe-
hol za 4:12:49,5 hodiny. V kategó-
rii mužov 35-39 rokov sa vydal na 
trať Pavol Lencsés, ktorý po sumá-

re časov 1:16:20,9 h (plávanie), 5:34:22,4 h (cyklistika) a 4:04:33,3 h (beh) sa časomiera v cieli zastavila 
na 11:04:43,3 h, čo znamenalo 27. miesto. ,,Máme za sebou ďalšie zážitky z dlhého triatlonu, ktorý 
sa konal za trošku chladnejšieho počasia. Aj touto cestou chceme poďakovať za podporu našim 
rodinám a všetkým, ktorí nám pomáhali,“ zneli slová Pavla Lencsésa. V súťaži trojčlenných štafiet sa 
predstavila Mária Stanovičová z Partizánskeho, ktorá spolu s Ľubomírom Rusom a Ondřejom Zube-
com v čase 9:57:48,1 h obsadili tridsiate miesto.  mp

AMAVET lietal v Lotyšsku
V dňoch 20.-22. júna sa v lotyšskom VeinEde uskutočnilo ďalšie podujatie seriálu Svetového pohára v 
raketovom modelárstve. Aj členovia krúžku raketových modelárov pri Amavet klube č. 808 z Partizán-
skeho merali cestu dlhú 2300 km, aby si porovnali svoje modelárske schopnosti s účastníkmi zo šies-
tich krajín – z Litvy, Bieloruska, Estónska, Nemecka, Slovenska a Lotyšska. Slovenské farby hájili Jozef 
Jaššo st. a Janka Kajanová. Škoda, že termín súťaže bol v čase, kedy ešte deti zbierali posledné dobré 
známky v škole, a preto nemohli na súťaž vycestovať. Slováci vyrazili na dlhú cestu už vo štvrtok po-
obede, keďže v piatok večer sa už odovzdávali makety v kategórii S7 na statické bodovanie. Škoda, že 
rovnako skvelé ako bolo ubytovanie, nebolo počasie. Menilo sa naozaj z minúty na minútu a okrem 
snehu tam účastníci zažili snáď všetko. A tomu zodpovedali aj výsledky v prvej kategórii S4A – malý 
raketoplán. Bezpečnostný komisár (RSO) snáď toľko núl ešte nikdy nenadelil, za čo si vyslúžil titul „Mr. 
Zero“. Až v nedeľu sa obloha trochu upokojila. To už sa lietala kategória S8E/P – rádiom riadený rake-

toplán a kategória S7 – bodovacia maketa.  Aj keď sa Partizánčanom v klasike nie veľmi darilo, Jozef 
Jaššo st. si nakoniec vylietal tretie miesto v kategórii S4A a Janka Kajanová skončila rovnako tretia v 
kategórii S7. ,,Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a ukončení súťaže sme sa tento raz uzimení, 
premoknutí a vyfúkaní vetrom, ale spokojní vybrali na cestu späť. Strávili sme nádherný víkend 
s priateľmi modelármi, mohli sme vidieť ako napredujú vo vývoji nových modelov, technológií 
a modelárskych materiálov. Ako sa im darí v práci s mládežou a či a ako sa pripravujú na nadchá-
dzajúce majstrovstvá sveta v Bulharsku. Účasť na Svetovom pohári sme realizovali s finančnou 
podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a s podporou mesta Partizánske. Ďakuje-
me aj všetkým priateľom a fanúšikom tohto krásneho športu, ktorí prispeli radou a akoukoľvek 
inou pomocou,“ povedala Janka Kajanová, ktorá bola jedinou ženou na stupni víťazov spomedzi všet-
kých štartujúcich súťažiacich. Amavet

Po druhom sa aj nasledujúce tretie kolo zo 
šesťdielneho seriálu Slovenského pohá-
ra v zjazde na horských bicykloch išlo v Ma-
lej Lučivnej. Náročná 2280 metrov dlhá trať s 
prevýšením 500 metrov tak znovu dôkladne 
preverila kondíciu, no najmä technickú vyspe-
losť jazdcov. Tých sa na štart v ôsmich kategó-
riách postavilo dvestojedenásť, keď zastúpe-
nie mali slovenské, české a maďarské kluby. 
Podujatie prinieslo zároveň jeden z vrcholov 
sezóny, keďže so Slovenským pohárom para-
lelne prebiehali aj majstrovstvá Slovenska v 
downhill.
Vo výbornej fazóne sa znovu prezentovala 
Kristína Moravčíková (na foto) z DH-Positive 
Partizánske. Vedúca pretekárka priebežného 
poradia Slovenského pohára potvrdila  svoje 
postavenie už v semifinále suverénnou jazdou 

a najrýchlejším časom spomedzi žien 4:50,01 
minúty. Svoj výkon zopakovala aj vo finálo-
vej jazde, v ktorej ešte zrýchlila o štyri a pol 
sekundy na 4:45,52 minúty. K prvenstvu v 3. 
kole Slovenského pohára si však titul sloven-
skej šampiónky nepripísala, keďže v zreduko-
vanom poradí bez zahraničných pretekárok 
zostali len tri Slovenky. Okrem Moravčíkovej aj 
jej dve najväčšie konkurentky – v poradí dru-
há skončila s viac ako 48 sekundovou stratou 
Jana Krajčovičová (5:33,77 min) z MAD STYLE 
RACIN, kým štvrté miesto v SP obsadila Zuza-
na Gadušová (9:53,97 min) z BANG Teamu. 
Bronzový stupienok patril českej pretekárke 
Lucii Záklasníkovej (6:13,75 min) z BIKESTRI-
KE.COM. ,,Tretie kolo Slovenského pohára 
bolo vďaka majstrovstvám Slovenska ur-
čite atraktívnejšími pretekmi. Až na mies-

te som sa dozvedela, že chýba jedna prete-
kárka, aby sa v našej kategórii titul majstra 
udelil. Samozrejme, nasledovala mierna 
demotivácia a sklamanie, no do pretekov 
som nastúpila s vedomím, že nie je čo stra-
tiť a finálovú jazdu som šla na istotu. Níz-
ky počet pretekárok pripisujem náročnosti 
trate v Malej Lučivnej, ktorej strmé a tech-
nicky náročné úseky ich zrejme odradili 
od účasti,“ nechala sa počuť víťazka 3. kola 
SP Kristína Moravčíková. Zo štvorice mužskej 
časti jazdcov DH-Positive sa do prvej poháro-
vej desiatky vtesnal Ľuboš Cifrík. Vo finále so 
62 pretekármi najpočetnejšej kategórií junio-
rov si polepšil oproti kvalifikácii o päť sekúnd a 
skončil deviaty. O priečku nižšie skončil v čase 
3:41,11 min v mužskej elite Bánovčan Adrián 
Laššo jazdiaci za CTM RACING TEAM. Klubovú 

súťaž vyhral T.N.V. Racing team pred druhým 
BIKESTRIKE.COM a tretím Lapierre-CMS, kým 
DH-Positive Partizánske (Kristína Moravčíko-
vá, Ľuboš Cifrík, Juraj Straka a Jakub Béreš) 
skončil šiesty. V zredukovanom poradí sloven-
ského šampionátu bez zahraničných jazdcov 
sa z našich reprezentantov najvyššie umiestnil 
Ľuboš Cifrík (DH-Positive Partizánske), ktorý 
v junioroch skončil šiesty a rovnakú priečku 
obsadil v kategórii mužov elite Adrián Laššo 
z Bánoviec nad Bebravou. Najrýchlejším mu-
žom podujatia bol Martin Knapec z CTM RA-
CING TEAM, ktorý si v čase 3:26,37 min vybo-
joval titul slovenského šampióna medzi muž-
skou elitou. Pre Knapca to bol už v poradí sied-
my slovenský titul. 

 Poradie našich zjazdárov v 3. kole SPDH 
– ženy: 1. Kristína Moravčíková  4:45,52 
min /umiestnenie v semifinálovej jazde 1. 
miesto – semifinálový čas 4:50,01 min/, junio-
ri: 9. Ľuboš Cifrík 3:56,18 /11. – 4:01,67/, 12. 
Juraj Straka (všetci DH-Positive Partizánske) 
4:00,10 /12. – 4:05,31/, 13. Benjamín Filip (Bá-
novce n/B., CTM racing team) 4:00,22 /52. – 
20:06,33/, 40. Marek Guba (DH-Positive Parti-
zánske) 4:57,11 /27. – 4:29,70/, muži elite: 10. 
Adrián Laššo (Bánovce n/B., CTM racing team) 
3:41,11 /9. – 3:45,43/, 16. Jakub Béreš 3:45,91 
/17. – 3:49,73/, 17. Filip Chalmovianský (obaja 
DH-Positive Partizánske) 3:46,97 /14. – 4:46,51/.     

 Poradie našich zjazdárov na majstrovstvách 
Slovenska – juniori: 6. Ľuboš Cifrík 3:56,18 
min, 8. Juraj Straka (obaja DH-Positive Par-
tizánske) 4:00,10, 9. Benjamín Filip (Bánov-
ce n/B., CTM racing team) 4:00,22, 34. Marek 
Guba (DH-Positive Partizánske) 4:57,11, muži 
elite: 6. Adrián Laššo (Bánovce n/B., CTM ra-
cing team) 3:41,11, 9. Jakub Béreš 3:45,91, 10. 
Filip Chalmovianský (obaja DH-Positive Parti-
zánske) 3:46,97. mp  

V rakúskej Viedni sa konal tradičný Svetový športový festival 
mládeže – WORLD SPORT Festival 2014. V dvanástich športo-
vých disciplínach sa predstavilo viac ako 2500 pretekárov vo 
veku od 13 do 21 rokov z dvadsiatich siedmich štátov. Neo-
pakovateľnú olympijskú atmosféru si užíval aj bedmintonista 
Samuel Repiar z Partizánskeho. Odchovanec Gymnázia Par-
tizánske, ktorý už tretí rok úspešne pôsobí v českom klube Su-
per Stars Most, bol jediným Slovákom štartujúcim v raketovej 
hre s páperovým košíkom. A pri svojom premiérovom štarte 
na podujatí si v kategórii do 21 rokov počínal naozaj suverén-
ne, keď bez straty setu triumfoval v dvojhre, v štvorhre i v zmie-
šanej štvorhre. Vo finále dvojhry porazil v dvoch setoch 21:14 
a 21:12 Aryamana Gira z Indie, s ktorým nastúpil bok po boku 
v štvorhre. Svoju úspešnú púť turnajom dotiahli do konca zdr-
vujúcim finálovým víťazstvom 21:0, 21:0 nad indskou dvojicou 
Singh Prabhshan Gandhi a Saurav Narain. V zmiešanej štvorhre 
Repiar vytvoril pár so svojou klubovou spoluhráčkou Veroni-
kou Koldovou, s ktorou boli nasadenými jednotkami. Vo finále 

narazil znovu na Inda Aryamana Gira, ktorý spolu s Rakúšan-
kou Tanou Badic boli v poradí druhým nasadeným párom. 
V očakávanom finálovom súboji potvrdili svoju zohratosť z 
predchádzajúcich turnajových vystúpení Repiar s Koldovou, 
ktorí nad indsko-rakúskym párom vyhrali v dvoch zhodných 
setoch 21:14 a 21:14. ,,Aj keď som mojim súperom ani v 
jednej z troch disciplín nedaroval ani set, nebola to až 
taká hračka, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Hlavne v 
dvojhre ma v prvom zápase trochu potrápil Aryman Gir, 
s ktorým som sa stretol aj vo finále. Keďže som už vedel, 
čo mám na neho hrať, nakoniec som ho zvládol s prehľa-
dom. Aj v mixe a tiež vo štvorhre som s mojimi partner-
mi s prehľadom vybojoval zlato,“ zhodnotil svoje účinko-
vanie na atraktívnom podujatí Samuel Repiar, ktorý sa spolu 
s Veronikou Koldovou zaradili medzi najúspešnejších špor-
tovcov Svetového športového festivalu mládeže. Česká bed-
mintonistka rovnako dominovala vo všetkých troch disciplí-
nach kategórie U21. mp

Gálisovci druhí
Na strelnici v Rudne nad Hronom sa pod názvom Cena Slovalco Žiar nad Hronom konala súťaž v 
športovej streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky na 30 rán. V spoločnej kategórii mládeže a žien si 
druhú priečku vystrieľal Róbert Gális ml. z ŠSK DaM Partizánske so súčtom 267 bodov po polož-
kách 88, 92 a 87.  O dva body menej zaznamenal jeho oddielový kolega Andrej Nociar, ktorý do-
siahol položky 88, 85 a 92 a skončil tretí. Prvenstvo si so ziskom 289 bodov odniesol Patrik Jány z 
SŠK Banská Štiavnica. Kategóriu seniorov do 60 rokov vyhral Ivan Bublák zo Slovalco Žiar nad Hro-
nom s výkonom 290 bodov. S trojbodovým odstupom skončil druhý Róbert Gális st. z ŠSK DaM 
Partizánske, ktorý nastrieľal položky 95, 94 a 98. Bronzový stupienok obsadil s nástrelom 283 bo-
dov Bohuslav Popovič z ŠSK Rumanová. Nad regulárnosťou pretekov dozeral z pozície hlavného 
rozhodcu Vincent Kročka z Partizánskeho. mp

V širšej nominácii 
päť Partizánčaniek
Tréner hádzanárskej reprezentácie žien Slovenska Dušan Poloz zverejnil menoslov hrá-
čok, ktoré pripadajú do úvahy pre potreby národného tímu v najbližšom období sezóny 
2014/2015. Do 42-členného širšieho výberu, z ktorého zrejme vzíde aj nominácia na decem-
brové majstrovstvá Európy v Chorvátsku a Maďarsku, zaradil šesť brankárok, rovnaký počet 
pivotiek, jedenásť krídelníčok a devätnásť spojok. Tri štvrtiny z nich hrávajú v kluboch interli-
govej súťaže (WHIL) – 24 v slovenských a 8 v českých, desať je legionárok zo zahraničia mimo 
Slovenska a Čiech. Z hráčok, ktoré pod vedením Poloza už okúsili najcennejší dres, nie sú v 
nominácii napríklad krídelníčka Simona Pileková, pivotka Michaela Kovaličková či spojka Sil-
via Bachratá. Naopak, ocitla sa v nej bývalá mládežnícka reprezentantka Silvia Szücsová z 
tímu nováčika I. bundesligy SVG Celle, ale tiež skúsená Alžbeta Tóthová zo Zlína. Tréner Slo-
venska spolu so svojím realizačným tímom, ktorého súčasťou je aj jeho asistent Peter Olšav-
ský (tréner hádzanárok HK Slávia Partizánske), zaradil do zoznamu aj v súčasnosti dlhodobo 
zranené hráčky Mariannu Rebičovú (Iuventa Michalovce) či Evu Veselkovú (Šaľa). V širšej no-
minácii reprezentácie figuruje aj päť Partizánčaniek – brankárka Simona Súlovská (HK Slávia 
Partizánske), krídelníčka Selma Blažeková (HK Slávia Partizánske), spojky Klaudia Michno-
vá (HK Slávia Partizánske), Petra Beňušková (Stella Saint-Maur/Francúzsko), Martina Škol-
ková (Cercle Dijon Bourgogne/Francúzsko) a taktiež Bánovčanka Zuzana Hollá (HK Slávia 
Partizánske). Slovenké reprezentantky majú najbližší zraz plánovaný na september, kedy zač-
nú prípravu na kontinentálny šampionát. mp, zdroj: SZH

Dnes už len málokto nepozná slávne cest-
né cyklistické preteky profesionálov Tour de 
France. V súčasnosti sa radia k najdôležitej-
ším športovým udalostiam roka a sú ako je-
diné cyklistické preteky zaradené do najvyš-
šej kategórie A. Špecifické a originálne špor-
tové podujatie, ostro sledované fanúšikmi, 
odborníkmi a médiami, napísalo tohto roku v 
poradí 101. kapitolu. Tá začala 5. júla na brit-
ských ostrovoch v Yorkshire a vyvrcholila 27. 
júla už tradične na Elyzejských poliach v Paríži. 
Sviatok cyklistiky si každoročne nenechá ujsť 
množstvo fanúšikov, z ktorých početná skupi-
na lemuje trať jednotlivých etáp. Medzi nimi 
nechýba ani početná skupina Slovákov. Tých 
v posledných troch ročníkoch pritiahla priamo 
do dejísk cyklistickej šou účasť slovenských 
bratských dvojíc Martina a Petra Velitsovcov a 
Juraja a Petra Saganovcov. No najmä posled-
ne menovaný žilinský zázrak ohuruje svojimi 
famóznymi výkonmi celý cyklistický svet. Na 
poslednej TdF líder talianskeho UCI ProTeam 
Cannondale Pro Cycling obhájil víťazstvo v 
bodovacej súťaži a po tretí raz v rade získal ze-
lené tričko. Tohtoročnú Tour de France preží-
val v role priameho diváka aj 38-ročný Ľuboš 
Hudec z Partizánskeho. So svojimi priateľmi si 
nenechal ujsť v poradí druhú, 201 kilometrov 

dlhú etapu TdF, ktorá spájala anglické mestá 
York so Sheffieldom. ,,Už deväť rokov žijem 
v meste legendárneho kráľa zbojníkov Ro-
bina Hooda v Nottinghame,“ rozvinul svoje 
rozprávanie rodák z Partizánskeho, ktorý naj-
viac drukuje slávnemu futbalovému tímu Not-
tingham Forest. Dvojnásobný víťaz prestížnej 
súťaže Pohár majstrov európskych krajín (v ro-
koch 1979 a 1980), ktorá je predchodkyňou 
terajšej Ligy majstrov, od sezóny 2009/2010 
pôsobí v druhej anglickej lige. ,,V deň kona-
nia druhej etapy TdF sme skoro ráno vy-
razili do Sheffieldu. Cesta autom nám v 
zhustenej premávke trvala asi hodinu. Boli 
sme radi, že sa nám podarilo obsadiť vcel-
ku lukratívne miesto približne štyridsať 
metrov za cieľom. Hoci sme tam dorazili už 
o ôsmej ráno, cieľový dojazd druhej etapy 
bol už zaplnený fanúšikmi z celého sveta, 
samozrejme, aj Slovákmi. Od rána to tam 
žilo a všetko od A až po Z bolo perfektne 
zorganizované.“ A čo najviac zo strany orga-
nizátorov ohúrilo Ľuboša Hudeca? ,,Hoci sme 
sa nachádzali v Anglicku, do nemého úža-
su ma dostal servis okolo pretekov, kto-
rý sa niesol výhradne vo francúzskej réžii. 
Od usporiadateľov, cez policajtov, preda-
vačov v stánkoch s občerstvením i so suve-

nírmi až po hostesky. Pre ľudí, ktorí sa na-
chádzali v okolí cieľa, bolo príkladne posta-
rané práve francúzskymi hosteskami, kto-
ré boli veľmi pohľadné (úsmev). Rozdávali 
nám rôzne suveníry, šiltovky, ale aj fľašky 
s vodou a nechýbali ani francúzske crois-
santy.“ Na štarte i v cieli Tour nájdete každý 
deň množstvo nielen cyklistických osobnos-
tí. ,,Áno, bolo tomu tak aj teraz. Asi hodinu 
pred príchodom pretekárov sa v cieli zača-
li zbiehať rôzni prominenti, ktorí  rozdáva-
li autogramy a fotili sa s fanúšikmi. O nude 
nemôže byť ani reč, prebiehali tam rôz-
ne sprievodné akcie, navyše celý priebeh 
pretekov sme mohli komfortne sledovať 
na veľkoplošných obrazovkách.“ Víťazom 
druhej etapy sa napokon stal taliansky líder 
tímu Astana Vincenzo Nibali, ktorý sa stal no-
vým majiteľom žltého dresu. Na štvrtom mies-
te došpurtoval náš Peter Sagan, ktorý sa ob-
liekol do zeleného trička, keď vlastnil aj biele. 
,,Po prejazde cyklistov sme si vyfotili Niba-
liho a Sagana a hneď sme sa presunuli k au-

tobusu Cannondale, aby sme stihli ešte as-
poň zazrieť Peťa (Sagana – pozn. red.). Bolo 
to tam dosť husté, keďže Sagana fanúši-
kovia cyklistiky v Anglicku doslova zbož-
ňujú. Pri vyslovení jeho priezviska okam-
žite vedia o koho ide. Aj preto bolo veľmi 
ťažké dostať sa do jeho blízkosti. Približne 
tristo ľudí obkolesilo autobus Cannondale 
a asi dvadsať minút skandovalo jeho meno. 
Keď vystúpil z autobusu, rozdal zopár pod-
pisov, následne sadol do auta, s úsmevom 
nám zamával a presunul sa do Cambridge, 
kde bol štart záverečnej tretej etapy na an-
glickej pôde.“ Vraj ten, kto na vlastnej koži za-
žil atmosféru ,,Starej dámy“, si navždy uchová 
v pamäti tento silný emotívny zážitok. ,,Som 
náruživý športový fanúšik. Viac razy som 
navštívil preteky zo seriálu F1, Moto GP a, 
samozrejme, zápasy prvej a druhej anglic-
kej futbalovej ligy. No Tour de France bol aj 
pre mňa jeden z najväčších športových zá-
žitkov,“ ukončil svoje rozprávanie Ľuboš Hu-
dec. mp

Tour de France očami Partizánčana

Zľava: Ján Sančo z Krompách, Ľuboš Hudec z Partizánskeho, Mário Medo z Krušoviec 
a Matúš Miklas zo Spišskej Novej Vsi

Moravčíková vyhrala, ale z titulu sa netešila

Repiarov zlatý hetrik v Rakúsku

Členovia Pegas tímu na ironmane

Dvojica reprezentantov Pegas Triatlon Partizánske – Pa-
vol Lencsés (vpredu) a  Marián Pravda

Janka Kajanová a Jozef Jaššo st.

Veronika Koldová a Samuel Repiar


