 CENA 0,50€
 10. august 2015 / ročník LXXVI
 číslo 29

www.novinytempo.sk

strana 2

MEGAPROJEKT ČOV SEVER
Čo prinesie rok 2015?

Tvár mesta,
naša vizitka

Foto: Katarína Komžíková

O tom, že ľady sa pohli, svedčia veľké
informačné tabule a v niektorých obciach aj navezené betónové skruže. Ak
sa pýtate, na čo budú skruže využité,
odpoveď sa skrýva v skratke ČOV. Ide o
veľký projekt Čistiareň odpadových vôd
(ČOV) – Sever, na ktorý tri okresy Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany netrpezlivo čakajú viac než tri roky.
Prvé konkrétne náznaky sú už teda na
svete, ale ako bude projekt pokračovať
ďalej, sme sa spýtali zástupcu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
(ZsVS) Nitra, Romana Čajku.
Viac
sa dočítate na

Partizánske inšpirovalo Bánovce
Odvahu a razantnosť, s
akou sa samospráva Partizánskeho pustila do boja s
asociálne sa správajúcimi
občanmi, kvitujú nielen
priamo obyvatelia mesta,
ale aj slušní ľudia z iných
kútov Slovenska. Majú už
plné zuby ustupovania,
tolerovania vandalstva, devastácie bytov, výtržníctva,
nesplácania dlžôb na nájomnom... Aj v susedných
Bánovciach nad Bebravou.
Samospráva sa nechala
inšpirovať práve príkladom Partizánskeho a od 1.
septembra chce zaviesť

reštriktívne opatrenia voči neplatičom a
obyvateľom porušujúcim verejný poriadok a
zaviesť pravidlo ako v
Partizánskom – Trikrát a dosť. Ak niekto
trikrát poruší verejný
poriadok alebo bytový
poriadok, prípadne trikrát
nezaplatí nájomné, mesto
mu nepredĺži trojmesačnú
nájomnú zmluvu. Ako
pre TASR uviedol Marián
Chovanec, primátor Bánoviec nad Bebravou, tri
druhy nájomných zmlúv
s trojmesačnou výpoved-

nou lehotou prehodnocujú
a budú zjednotené do
jednej finálnej s jasnými
pravidlami. Odhadol, že na
území mesta žije približne
650 asociálne sa správajúcich obyvateľov.
Pripomeňme, že samospráva mesta Partizánske v súvislosti s opatrením „trikrát a dosť“
deložovala za ostatné tri
roky z nájomných bytov
spolu viac ako 115 domácností. V polovici júla
zbúrala zničený nájomný
dom na Nábrežnej ulici
č. 207.
-r-

s.
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Horúce linky
prvej pomoci

Júl ako vrcholný mesiac leta sa tento rok predviedol
v plnej paráde. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosahovala extrémnu hodnotu nad 24 °C.
Z údajov, ktoré poskytol na
svojej webovej stránke Slovenský hydrometeorologický
ústav, vyplýva, že podobné
extrémy sa na Slovensku
vyskytovali pred takmer
150 rokmi. Aj v súvislosti s
vysokými teplotami sme oslovili Alenu Lacykovú-Krčovú,
hovorkyňu skupiny Falck na
Slovensku, aby nám ozrejmila, aký bol tohtoročný počet
výjazdov v okrese Partizánske
k tým, ktorí volali na linku
prvej pomoci. „Záchranári
ošetrili spolu 8 pacientov,
ktorí mali zdravotné ťažkosti
z dôvodu extrémne vysokých
teplôt. Rozmenené na drobné,
dvaja pacienti mali úpal, a u
šiestich sa prejavila dehydratácia, celková slabosť, až
kolapsový stav. Spoločným
menovateľom ich zdravotných ťažkostí bolo podcenenie
pitného režimu a nedostatočná prevencia,“ uviedla
hovorkyňa.
Počet kolapsových stavov
sa oproti minulému roku

znížil skoro o polovicu.
Naopak, celkový počet
ošetrených prípadov
rôzneho charakteru sa
zvýšil. Kým minulý júl
absolvovala záchranka Falck
190 výjazdov, tohtoročný
júl si „vyrazili“ až 226-krát.
Medzi prípadmi, ku ktorým
boli záchranári privolaní, sa
vyskytovali viaceré chronické
stavy, ale aj nehody. Čo sa
týka problémov, súvisiacich s
vysokými teplotami, zdravotníci neustále zdôrazňujú, že je
dôležité dopĺňať tekutiny
priebežne, nielen vtedy,
keď cítime smäd. Platí to
najmä v prípade starších ľudí,
ktorí majú oslabený pocit
vnímania smädu. „Netreba
zabúdať ani na deti, ktoré by
mali piť pred každou fyzickou
aktivitou aj po nej. Tie najmenšie je vhodné počas dňa
ochladzovať sprchovaním
vo vlažnej vode, alebo ich
pretrieť vlhkým uterákom,“
dodala hovorkyňa skupiny
Falck na Slovensku.
dl
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Pýchou mesta je kvetinová topánka. Nielen
o ňu sa však môže oprieť naše oko. Pekný
pohľad na kvietky je dlhodobo aj v okolí Kostola Božského Srdca Ježišovho alebo v okolí
fontány.

Piecť osúchy sa naučili
v Klátovej Novej Vsi
Na priateľskom stretnutí ukázali skúsené
klátovské gazdinky partnerom z družobných
miest vo Francúzsku a Nemecku, ako sa pečie
tradičná slovenská pochúťka.

KTO URČUJE
MANTINELY?
Mohla to byť celkom
príjemná cesta vlakom,
nebyť toho malého neposedného chlapčeka s modrými
očami a lízankou v ruke, ktorý mi celé dve
hodiny nekonečnej cesty dával pocítiť, že sedí
oproti mne a tááákto sa nudí. Na pracovný pohovor som vtedy prišla nervózna, s
okopanými, špinavými kolenami a kabelkou
ulepenou od lízankových rúk (mamička
chlapca mala ohromné potešenie z toho, keď
sa chlapec „poslušne“ hrajkal s ušami !mojej!
kabelky). Apropo, tú prácu som nedostala.
Ale to bolo kedysi... Náhodou sa mi prednedávnom podarilo ísť vlakom, čo mohla byť
za iných okolností celkom príjemná cesta.
Nebyť tých rozmaznaných malých dvojičiek,
ktoré sedeli asi dva metre vzdušnou čiarou
za mnou a neprestajne sa prekrikovali... A
mamička? Tá mala horúcu telefónnu linku
a počas hodinovej cesty vybavovala jeden
telefonát s kamoškou za druhým. Nech mi je
odpustené, ak klamem, ale nad správaním
svojich detí ani nemihla okom. Zato ostatní
spolucestujúci mali vlasy dupkom a hlavu
ohučanú ako rádio.
Na cestu vlakom som nezanevrela, no pri
pomyslení na ľahkovážnosť niektorých
rodičov vo mne aj teraz vzkypí žlč. Je azda
dieťa nejaký módny doplnok, ktorému sa
netreba venovať? Alebo je jednoduchšie hodiť
vinu na sudičku ÁDéHáDé, ktorá práve nášho
potomka odprevadila do života? Iste, výnimky
vždy potvrdzujú pravidlo, no keď je raz rodič
vzorom a dieťa ho napodobňuje, tam sa výhovorky končia. Hyperaktívna ryba často smrdí
od ľahostajnej hlavy.
Mimochodom, pamätáte sa na svojich
učiteľov? A ktorí z nich vás
naučili najviac? Neviem
ako vás, ale mňa práve
tí najprísnejší...
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Tvár mesta – naša vizitka
Krása niečo stojí
Nielen počas dovoleniek navštívime rôzne destinácie, kde obdivujeme okrem služieb hotela či
pamiatok aj okolie a úpravu tamojších námestí a parkov. Taktiež pri jazde naprieč Slovenskom vnímame a porovnávame výzdobu miest.

Kvety
ako vzácnosť
Oblasť starostlivosti o vzhľad
mestskej zelene a výzdoby nie
je zanedbateľná ani z hľadiska
jej vplyvu na reprezentáciu
mesta, ale ani z hľadiska zaťaženia mestského rozpočtu. Ak
by sme chceli vidieť prvé jarné
kvietky, letničky aj trvalky, či
kvetináče plné muškátov na
každej vhodnej ploche, asi by
sme pri konečnom vyčíslení
na to potrebných prostriedkov
zmenili názor. Nejde len o
samotnú kúpu kvetov, ale aj
o ich výsadbu záhradníkmi,
polievanie a hnojenie. K tomu
treba pripočítať následné odstránenie odumretých rastlín a
prekopanie spoločne s prípravou na nasledujúce vegetačné
obdobie. Jednoducho práca
záhradníka na plný úväzok.
Farebná krása miest sa
počíta na tisícky eur a v
súvislosti s transparentným obstarávaním boli samosprávy povinné vyhlásiť
verejnú elektronickú súťaž
už pri výške obstarávania
nad 1000 eur. Začiatkom
júla tohto roku poslanci NR
SR schválili tzv. protischránkový zákon, vďaka ktorému sa
spodný limit pre obstarávanie
nízkorozpočtových zákaziek
pre samosprávy a ich organizácie formou elektronického
výberu zvýši na 5 tisíc eur.
Do tejto sumy nemusia teda
vyhlásiť verejné obstarávanie,
ale priamo nakúpiť, napríklad
u domácich producentov.
Ako redakcii potvrdila Jana
Sluková z referátu ochrany
prírody MsÚ: „Uľahčí sa tým
obstarávanie najmä menším
mestám a obciam. Najmä pri
kvetoch, ktoré sú citlivejším

Foto: archív redakcie
Jednou z pozitívnych zmien Námestia SNP v Partizánskom je aj
stromoradie s lavičkami, ktoré na ňom pribudli a vytvorili príjemné zelené zátišie. Námestie tiež nekrižuje prejazdná ulica, a tak si
naplno môžeme vychutnať oddych na pešej zóne.

Foto: dl
produktom ako iné, vznikal
problém, že sme vlastne
nevedeli, čo kupujeme. Na
Slovensku je však málo špecializovaných záhradníctiev
trvalkových kvetov a letničiek
v porovnaní s Holandskom,
ktoré vyvezie denne niekoľko
kamiónov...“ Zrejme preto
je výhodnejšie nakúpiť, ako
si dopestovávať vlastné sadeničky, čo je aj prípad mesta
Partizánske, ktoré už nemá
vlastné záhradníctvo.

Všímavosť
nadovšetko
Pýchou mesta je určite kvetinová topánka. Nielen o ňu
sa však môže oprieť naše oko.
Pekný pohľad na kvietky je
dlhodobo aj v okolí Kostola
Božského Srdca Ježišovho
alebo v okolí fontány. Tento
rok tam mesto vysadilo trvalky
– voňavé a hmyz odpudzujúce
levandule. Podľa aktuálnych

trendov nás teda čaká populárny provensálsky štýl, typický
pre južné Francúzsko. „Ideme
s momentálnymi trendmi a
levandule sú naozaj v kurze.
Aj keď napríklad v Nemecku
majú boom naše sirôtky, ktoré
sa niekomu môžu zdať zastarané a vnímame ich ako prežitok. Takže je to individuálne
pre každý región a krajinu,“
vysvetlila Jana Sluková. Výsadba trvaliek by okrem toho
mohla do budúcna priniesť
mestu ušetrenie nákladov.
Čo sa týka starostlivosti, v
mnohom je tvár mesta závislá
aj od občanov samotných.
Napriek tomu, že poškodzovanie mestskej zelene sa vo
všeobecne záväznom nariadení
mesta zakazuje, prax hovorí,
že miznú nielen okvetné časti,
ale niekedy aj celé rastliny s
koreňovou sústavou. „Máme
skúsenosti, že v levanduľových záhonoch si rodičia
radi fotia svoje deti alebo
domácich maznáčikov, a tým
pádom znehodnocujú výsadbu
pošliapaním, výkalmi psov a
podobne,“ potvrdili redakcii
na referáte ochrany prírody. V
niektorých mestách je zvykom
motivovať záhradníctva, či
dokonca samotných občanov
k udržiavaniu zelene. Nie však
svojvoľným orezávaním alebo
vysádzaním! „Niekde to
funguje tak, že záhradníctvo dostane od mesta na
prenájom plochu, o ktorú
sa stará. Výhodou pre
podnikateľov je reklama,
ktorá im z toho plynie.
Občanom sa taktiež dávajú do prenájmu napríklad
veľké mestské kvetináče,
ako napríklad v Prešove,“
uviedla redakcii Jana Sluková.
dl

Mesto v záhradách

Foto: archív redakcie
je les,“ opísala urbanistické
riešenie architektka Anna
Csollárová. Podobný model,
len na väčšej ploche, vraj používali architekti svetoznámych
parkov. Určitou raritou mesta
boli kvetinové nápisy, ktoré
si mladí nemôžu pamätať, ale

starší Baťovanci vedia, že za
socializmu tu kvitli slogany
ako: „ZDA – Móda, vkus,
kvalita.“ Partizánske malo a
stále aj má prívlastok mesto
v záhradách, alebo záhradné
mesto, keďže Baťa dbal o to,
aby mal každý domček men-

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú,

na prenájom
časti nehnuteľného majetku mesta:
plochy vonkajšej steny garáže,
budova súp. č 1883 stojaca na pozemku reg. C parc. č. 3728 v k. ú.
Partizánske, zapísané na LV č. 2533, Okresného úradu Partizánske, katastrálny odbor (garáž za budovou mestského úradu
v Partizánskom – vonkajšia stena garáže za novinovým stánkom
orientovaná do ulice Februárová) za účelom umiestnenia
reklamnej tabule pre podnikateľské účely.
Vyhlásenie súťaže: 5.8.2015
Ukončenie predkladania návrhov súťaže dňa: 20.8.2015,
12.00 h.
Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi cenu nájmu za 1 m2 plochy
minimálne vo výške 5 €/ m2/rok.

Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej
súťaže nájdete na www.
partizanske.sk, na úradnej
tabuli MsÚ Partizánske a na
t. č.: 038/5363022.

Mesto Partizánske
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie nájomnej zmluvy,

na prenájom
časti nehnuteľného majetku mesta:
priestory bazéna a sauny v Materskej škole,
Malinovského 1159/27, Partizánske
za účelom plaveckých kurzov detí od 3 mesiacov do 3 rokov –
pre podnikateľské účely.
Vyhlásenie súťaže: 5.8.2015
Ukončenie predkladania návrhov súťaže dňa: 20.8.2015,
12.00 h.
Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi cenu nájmu stanovenú na plaveckú hodinu
v trvaní pol hodiny – 15 €/
pol hodina, pri minimálnom

využití 2 hod./deň (4 plavecké
hodiny) v stanovených dňoch
prenájmu.
Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej
súťaže nájdete na www.partizanske.sk, na úradnej tabuli
MsÚ Partizánske a na
(150624)
t. č.: 0918 809 034.

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
NARAZIL A UŠIEL
V nedeľu 2. augusta po 21. hodine asistoval pri dopravnej nehode
v Bánovciach nad Bebravou alkohol. Vodič Fábie, 37-ročný Zdenko
na sídlisku Dubnička narazil prednou časťou vozidla do boku
zaparkovaného vozidla Peugeot 406. Po zrážke z miesta nehody
ušiel. Policajti ho zakrátko vypátrali a podrobili dychovej skúške
s pozitívnym výsledkom, a to 1,26 mg/l, čo je v prepočte 2,63 promile alkoholu. Nezodpovedného vodiča neminie obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

BIL DCÉRU SVOJEJ DRUŽKY

Je známym faktom, že Partizánske vzniklo takpovediac na zelenej lúke. Spolu s výstavbou sa postupne kreovala aj zeleň ako súčasť urbanistického riešenia.
Z toho, že v tom mal zakladateľ mesta spolu s projektantmi jasno, ťažíme aj dnes. Inak
by sme si nemohli dovoliť
taký luxus, akými sú početné
trávnaté plochy, kvetnaté
záhony a parky. „Baťa už
vopred presne stanovil
zóny výroby, obytného
prostredia, rekreačných
zón a vlastne tieto plochy
dostatočne izoloval, aby
sa navzájom jednotlivé
aktivity nerušili,“ uviedla
záhradná architektka Anna
Csollárová. Aj mestská zeleň
bola delená do zón. Prvá zóna
pred mestským úradom je
chápaná ako nástupný parter,
kde sa pôvodne nachádzala
iba zeleň a až neskôr pribudla
voda v podobe fontány.
„Ďalej pokračuje pravidelnou
výsadbou, ladenou vo francúzskom štýle a za výškovou
budovou ide o rozvoľnený
štýl anglického parku,
ktorého ukončením v pozadí

Mesto Partizánske

šiu záhradku či oddychovú
časť. Všimli ste si, že niektoré
ulice v najstaršej časti tzv.
Baťovej kolónie sú užšie?
Zakladateľ mesta vraj chcel,
aby sa po nich prechádzalo
iba pešo. V čase, keď nebolo
toľko áut, to problém nebol.
Dnes máme vyššie nároky a
taktiež predstavy o bývaní, a
tak sa čiastočne mení pôvodný charakter štvrtí.
Redakciu Tempa zaujíma, čo má pre vás, občanov mesta Partizánske
najväčšiu hodnotu z hľadiska architektúry. Kam
by ste napríklad zaviedli
na prechádzku návštevníka zo zahraničia, alebo,
ako by ste si predstavili
mesto v budúcnosti?
Vaše reakcie si radi
prečítame a podnetné
príspevky uverejníme na
stránkach našich novín.
Tempo sú totiž noviny o vás a
pre vás!
dl

Z pokračujúceho zločinu vydierania je obvinený 35-ročný Radovan
z Bánoviec nad Bebravou, ktorý začiatkom júla vyháňal z bytu
16-ročné dievča, dcéru svojej družky s príkazom, aby mu zabezpečila peniaze na cigarety. Keď sa dievča vrátilo bez peňazí a cigariet,
dostalo surovú bitku kovovou prackou opaska. Na ďalší deň vo
svojom besnení pokračoval a dievča opäť posielal zohnať peniaze.
Družke sa vyhrážal, že ak to povie polícii, odreže jej hlavu. Zo
strachu pred ďalšou bitkou mu dievča peniaze zohnalo. Matka
s dcérou sa báli o svoj život, a políciu privolali. Druh sa určitý čas
skrýval na neznámom mieste, no 3. augusta ho policajti našli,
zatkli a na základe príkazu, vydaného Okresným súdom v Bánovciach nad Bebravou, bol eskortovaný do väzby. V zmysle trestného
zákona mu hrozí odňatie slobody na štyri až desať rokov.
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Medzi mladými prevažujú chlapci,
u dospelých ženy
Z polročnej štatistiky evidencie obyvateľstva mesta Partizánske
ponúkame čitateľom niekoľko zaujímavých údajov. K 30. júnu
2015 malo mesto celkom 22 912 obyvateľov, čo je o 83 menej ako na začiatku roka. Klesajúcu demografickú krivku dokumentujú aj čísla o počte obyvateľov vo veku do 18 rokov – tých je
3 312, v dospelosti – 19 600 obyvateľov. Z nich je 5 505 v kategórii
nad 60 rokov. „Chlapské osadenstvo“ mesta tvorí 9 631 mužov
a 1 401 chlapcov, „nežnú polovičku“ Partizánčanov 10 555 žien
a 1 325 dievčat. Štatistiku za prvý polrok ovplyvnilo narodenie
89 detí a úmrtie 102 obyvateľov mesta. Do Partizánskeho sa v
priebehu prvých šiestich mesiacov tohto roku prisťahovalo 131 občanov, ale odsťahovalo sa až 201. Bez trvalého pobytu žije na území
mesta 750 mužov, žien, chlapcov a dievčat.
(bab)

MEGAPROJEKT ČOV SEVER
Čo prinesie rok 2015?

v týchto obciach: Partizánske – mestská časť Malé
Bielice, Veľ ké Kršteňany,
Kolačno, Veľ ké Uherce a
Malé Uherce.

Seniori, nedajte sa okradnúť!
Polícia neustále zaznamenáva trestnú činnosť páchanú
na osobách vyššieho veku. Upozorňuje občanov, najmä
seniorov, aby nepožičiavali peniaze ľuďom, ktorých nepoznajú. Môžu to byť podvodníci alebo zlodeji.
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vodární, plynární, sociálnych
úradov, či iných inštitúcií, ktorí
prišli vrátiť preplatok, vyplatiť
sociálny príspevok, zvýšiť
dôchodok alebo kontrolujú stav
elektromeru a podobne. Taktiež
vystupujú ako cudzinci, ktorí sa
pýtajú na cestu do nemocnice
a následne pýtajú peniaze na
operáciu ich príbuzného, ktorý
mal dopravnú nehodu a leží
v nemocnici v kritickom stave.
Vydávajú sa tiež za rôznych predávajúcich a na ponúkaný tovar, napríklad vlnené prikrývky,
masážne stroje, či zdravotnícke
pomôcky ponúkajú výrazné
zľavy alebo darčeky zadarmo.
Polícia upozorňuje seniorov, že v mnohých prípadoch môže ísť o podvodníkov, ktorí cielene oslovujú
seniorov, snažia sa získať
ich dôveru, dostať sa potom do ich príbytkov, lokalizovať miesto odložených
úspor a v nestráženej chvíli
ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky
alebo iné cennosti.
Polícia opätovne zdôrazňuje:
Seniori, nevpúšťajte neznáme
osoby do svojich príbytkov! Nebuďte s nimi osamote a neukazujte, či nevyberajte pred nimi
peniaze! Páchatelia ovládajú
veľa spôsobov, ako odlákať
vašu pozornosť a v nestráženej
chvíli vám ukradnú celoživotné
úspory.
KR PZ v Trenčíne

O

.

V súčasnom období polícia
zaznamenáva prípady, kedy
neznáme osoby volajú starším
osobám na pevnú linku alebo
mobil a predstavujú sa ako ich
príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn
a podobne). Žiadajú od nich
peniaze, ktoré si chcú požičať
na rôzne účely, napríklad kúpu
auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu. Ubezpečujú ich, že im
peniaze v krátkej dobe vrátia.
Páchatelia volajú niekoľkokrát
za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť si, či naozaj volá
jeho skutočný príbuzný alebo
známy. Ak senior nemá doma
peniaze, sú ochotní poslať mu aj
taxík, aby šiel hotovosť vybrať
do banky. Následne uvedú, že
kvôli zaneprázdnenosti nemôžu
prísť po peniaze osobne, a preto
posielajú kolegu, asistentku či
inú osobu.
Polícia odporúča seniorom, aby si vždy overili, či
naozaj volá ich skutočný
rodinný príslušník a aby
peniaze nedávali cudzím
osobám, aj keď tvrdia, že
ich posiela ich príbuzný.
Páchatelia oslovujú seniorov aj
pod inými vymyslenými legendami a zámienkami, len aby od
nich podvodne vylákali peniaze
alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším
legendám patrí, že vystupujú
ako pracovníci elektrární,

PROGRAM

sobota

22. AUGUSTA 2015
pešia zóna Námestia SNP v Partizánskom

09.00 - 09.30
KONCERT VOJENSKEJ HUDBY
BANSKÁ BYSTRICA

promenádny koncert s hudobnou produkciou k zabezpečeniu
vojenských ceremoniálov, pietnych aktov, slávnostných podujatí

09.30 - 10.15
SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE
OBČIANSKEJ VEREJNOSTI
spojené so slávnostným aktom príhovorov hostí, predstaviteľov mesta
a kladením vencov k Pamätníku SNP a ku Kameňu Ústavy SR na pešej
zóne Námestia SNP

MUA
MESTSKÁ UMELECKÁ AGENTÚRA
PARTIZÁNSKE

Organizátori
Primátor mesta Partizánske, Poslanecký zbor MsZ Partizánske,
ZO SZPB v Partizánskom, Klub M. R. Štefánika Partizánske, politické strany a hnutia,
Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk Trenčín, Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
Mestská umelecká agentúra v Partizánskom

10.15 - 11.00
HISTORICKÉ UKÁŽKY BOJOV
v podaní Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk Trenčín

Print: MUA Partizánske © 2015
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Informačná tabuľa je osadená aj pred Obecným úradom vo Veľkých Kršteňanoch
Dokončenie z 1. strany
Cieľom projektu, ktorý
Západoslovenská vodárenská
spoločnosť (ZsVS) predložila
Európskej komisii v Bruseli
ešte koncom roka 2011, je riešiť odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd regiónu
Hornej Nitry. Rozhodnutím
Komisie z 3. augusta 2012 bola
schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku pre projekt, ktorý
je financovaný Kohéznym
fondom. Následne bola 28. novembra 2012 s ministerstvom
životného prostredia (poskytovateľom) podpísaná Zmluva
o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku. V rámci
nej boli ZsVS, a.s. oficiálne
pridelené oprávnené finančné náklady v celkovej sume
68 361 539,64 eur. Pričom
celkové náklady projektu
presahujú 85 miliónov eur.
Podľa informácií zástupcu
spoločnosti Romana Čajku,
„následne prebehol proces
verejného obstarávania, po
ktorom boli podpísané dve
zmluvy. A to zmluva o dielo
na realizáciu stavby a zmluva
na poskytovanie služieb stavebného dozoru.“
Ako ďalej informuje zástupca
ZsVS, „začiatok prípravných prác bol stanovený
na 1. máj 2015 s tým, že
po spracovaní realizačnej
projektovej dokumentácie
zhotoviteľom sa neodkladne začne realizácia
stavebných prác.“ Celkové
trvanie prípravných, ako aj
realizačných prác sa odhaduje
na dobu 26 mesiacov a počas
ďalších troch mesiacov bude
možné oznámiť prípadné
chyby. Predpokladaný
termín ukončenia je podľa
informácií ZsVS október
2017.

Ako sme uviedli, projekt
sa týka územia troch
okresov. Jeho realizácia
by mala priniesť:
Odvedenie
odpadových vôd:
vybudovanie cca 97 km
splaškovej kanalizácie, vrátane
výtlačných potrubí,
vybudovanie 3 744 ks kanalizačných prípojok, čo umožní
napojenie cca 11 tisíc
nových obyvateľov

Čistenie
odpadových vôd:
dobudovanie ČOV Topoľčany na 58 000 EO, dobudovanie ČOV Partizánske na
30 000 EO a dobudovanie
ČOV Bánovce nad Bebravou na 26 000 EO

REGIÓN
PARTIZÁNSKE
V rámci regiónu Partizánske projekt zasiahne
mestské časti Malé a Veľké Bielice, obce Brodzany,
Veľké Kršteňany, Malé
Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce a Malé
Uherce.
Mesto Partizánske bude
mať vybudované dispečerské pracovisko pre riadenie
a monitorovanie prevádzky
navrhovanej stokovej siete.
Mestská časť je v súčasnosti
len čiastočne odkanalizovaná,
v rámci projektu bude vybudovaná splašková kanalizácia do
všetkých uličných pásov. Do-

Foto: ma

budovaním kanalizačnej siete
v mestských častiach MALÉ
BIELICE a VEĽKÉ BIELICE
(odkanalizovaná je len v uliciach Nová, Javorová a sčasti
Víťazná) budú navrhované
stoky tvoriť kanalizačnú sieť
mesta Partizánske (7 čerpacích
staníc).
V obciach BRODZANY, VEĽKÉ
KRŠTEŇANY a MALÉ KRŠTEŇANY sa plánuje vybudovať
kompletná splašková stoková
sieť (vrátane 8 čerpacích staníc) s odvedením odpadových
vôd na ČOV Partizánske.
Keďže obec PAŽIŤ má vybudovanú len dažďovú kanalizáciu,
je nevyhnutné vybudovať
splaškovú kanalizáciu, ktorá
bude napájaná na kanalizáciu
v obci Malé Kršteňany.
V KOLAČNE bude taktiež
zabezpečená kompletná
splašková stoková sieť (s dvomi
čerpacími stanicami) zaústená
cez privádzač do navrhovanej
kanalizácie Veľké Uherce.
Obec VEĽKÉ UHERCE má čiastočne vybudovanú splaškovú
stokovú sieť s čistením na ČOV
v rámci obce. Spolu s dobudovanou kanalizačnou sieťou
(a 4 čerpacími stanicami)
budú odpadové vody čerpacou
stanicou transportované do
kanalizácie v obci Malé Uherce. S prevádzkou ČOV sa po
dokončení diela neráta.
Splaškové vody v novovybudovanej kanalizačnej sieti v rámci
projektu v MALÝCH UHERCIACH budú čerpacou stanicou
prečerpávané do kanalizačnej
siete mesta Partizánske aj
odpadové vody z obcí Veľké
Uherce a Kolačno.

V ROKU 2015...

...môžeme očakávať, že
stavebné práce na kanalizácii budú zrealizované

BOŠANY sú síce obcou okresu
Partizánske, v projekte sú
však zahrnuté do regiónu
Topoľčany, nakoľko odpadové
splaškové vody budú prečerpávané do obce Solčany a
odtiaľ transportované ďalším
výtlakom do ČOV Topoľčany.
Bošany majú splaškovú a jednotnú kanalizáciu vybudovanú
sčasti. Zaústená je do ČOV v
areáli bývalých koželužní. V
rámci projektu bude táto čistiareň odstavená a dobudovaná
zvyšná kanalizačná sieť v obci.
Šesť nových čerpacích staníc
bude zaústených do jednej,
ktorá prečerpá odpadové vody
do Solčian.

REGIÓN
BÁNOVCE
NAD BEBRAVOU
Projekt ČOV – Sever sa
v tomto regióne týka mestských častí Bánoviec, a to
Malých Chlievan, Dolných
a Horných Ozoroviec a tiež
obce Horné Naštice.
V súčasnej dobe je v Bánovciach nad Bebravou vybudovaná jednotná kanalizačná sieť,
ktorá zabezpečuje privádzanie
odpadových vôd do ČOV Bánovce nad Bebravou. Vzhľadom na jej stav je potrebné
zrekonštruovať odľahčovaciu
komoru.
V mestských častiach DOLNÉ
OZOROVCE a MALÉ CHLIEVANY bude dobudovaná
jednotná kanalizačná sieť.
V mestskej časti HORNÉ OZOROVCE a v obci HORNÉ NAŠTICE sa vybuduje kompletná
splašková kanalizačná sieť. Po
vybudovaní týchto opatrení
sa pre celú aglomeráciu mesta
Bánovce, vrátane mestských
častí a obce Horné Naštice, zabezpečí odvádzanie a čistenie
odpadových vôd.

V ROKU 2015...

...budú v rámci Bánoviec
nad Bebravou zrealizované stavebné práce na
kanalizácii v častiach Malé
Chlievany, Dolné Ozorovce,
Horné Ozorovce a v obci
Horné Naštice.
ma

Nové pracovné miesta aj pre Partizánčanov
Nezamestnanosť v okrese Partizánske sa pohybuje na úrovni
10,5 %. V trenčianskom kraji je to tretia najvyššia miera nezamestnanosti. Pozitívnym signálom pre uchádzačov
z mesta však môže byť avizovaný dopyt po pracovnej
sile od zahraničnej firmy SAARGUMMI z Dolných
Vesteníc, ktorá vyrába produkty pre automobilový priemysel. V júli sa zástupcovia spoločnosti stretli s primátorom
Jozefom Božikom (na foto) a predostreli mu svoj záujem
o obsadenie pracovných miest. K súčasnému počtu okolo
1000 zamestnancov by vzhľadom na nové projekty vo výrobe
malo pribudnúť do konca roka viac ako 200 pracovných
miest. Firma má záujem predovšetkým o ľudí z okresu
Partizánske aj vzhľadom na dobrú dostupnosť z hľadiska dopravy do a zo zamestnania. V prípade dostatočného záujmu
uvažuje spoločnosť aj o zabezpečení dopravy pre zamestnancov vo vlastnej réžii. Pre uchádzačov o zamestnanie v
evidencii ÚPSVaR Partizánske sa tak črtá možnosť nájsť si
prácu v regióne, čo by sa mohlo pozitívne prejaviť aj v miere
nezamestnanosti.
ek

Foto: MTP
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Skaut sa na slnku
neroztápa

v zastúpení doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD.,
primátorom mesta, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

učiteľa materskej školy
(4 voľné pracovné miesta)
v MŠ na Obuvníckej ulici v Partizánskom.
Presné informácie k výberovému konaniu nájdete na webovej
stránke www.partizanske.sk alebo na úradnej tabuli mestského
úradu. Uzávierka podávania žiadostí je 14.8.2015 do 14.00 h.
(150619)

Problémové správanie detí
treba riešiť
Zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske i pracoviska v Bánovciach nad Bebravou
aj v tomto roku, celkovo už po deviaty raz, zorganizovali
v spolupráci s akreditovaným subjektom Orchidea, n. o.,
Prievidza výchovno-rekreačný tábor pre deti s prejavmi
problémového správania.

"Hej, skauti, hor sa, volá vlasť...", ozvalo sa v pondelok 13. júla na jednej lúke v juhovýchodnej časti Tríbečského
masívu. Okolo stožiaru stojaci skauti pohľadom sledujú štátnu zástavu stúpajúcu k oblohe. Letný skautský tábor sa
práve začal. Treba poznamenať, že v histórii 8. zboru Veľká Medvedica Bošany je to už 24. tábor. Osobitné čaro mu
dáva aj prekrásne prírodné prostredie. Začína sa osem dní plných zábavy, odpočinku, hier ale aj plnenia si vážnych
povinností, zabezpečujúcich chod tábora. Tento rok máme aj stážistov, bratov zo 144. zboru Vráble. Prišli k nám
nazbierať skúsenosti, aby snáď raz mohli ísť táboriť vo vlastnej réžii.
Začíname príjemným letným
počasím. To sa však po prvých
dvoch dňoch zmenilo tak,
že na juh otočená lúka je
doslova vyhňou. Po deviatej hodine rannej sa dalo
existovať len v lese alebo pri
potoku. Ale beda! V tretí deň
začal potôčik vysychať, až
okolo 17.30 hodiny prestal
tiecť úplne! Pamätníci, brat
Johny a Flash zalovili v pamäti a spomenuli si, že pred
21 rokmi, keď sme táborili
neďaleko odtiaľto, prestával
tiecť potôčik o 21.30 hodine... Nevadí, prispôsobili
sme program dňa a naučili
sme sa v tom teple existovať.
Dokonca, najväčší vtipkári
doplnili úslovie: „Skaut je vo
vode nerozpustný“, o ďalšiu
časť znejúcu: „Skaut sa na
slnku neroztápa!“ a brali sme
horúce počasie s humorom.
Tak sme vymysleli vo štvrtok
tzv. celonočný výlet. Večer

o 20.25 hodine sme všetci, s
výnimkou kuchárok, opustili
tábor a vystrojení na prenocovanie vybrali sme sa strmou
lesnou cestou do lokality
Žľaby. O 22.45 hodine sme
na mieste. Čaká nás chata
(uzamknutá), pokosená lúka,
prameň čistej vody, čarovná
letná nočná obloha, Mliečna
dráha, tisíce hviezd a aj jeden
meteorit. Krása, až z toho oči
prechádzali.
Čas však letí a už je tu nedeľa Deň Pána. Nezatíname sekeru
do pňa, je deň pracovného pokoja, robíme len nevyhnutné
práce. Navyše, je to deň návštevný a popoludní sme, po
dlhých rokoch, mali nedeľnú
sv. omšu priamo na lúke. Za
to patrí veľké Bravóóó! vdp.
Štefanovi Bukovanovi, farárovi
v našej rodnej obci Bošany. To
však ešte nebolo v tento deň
všetko! Zrazu, po večierke,
vchádza o 23.00 hodine vodca

tábora, brat Flash do niektorých stanov a budí ich obyvateľov. „Čo sa deje?“, pýtajú sa
rozospatí. „Ideme sľubovať!“
znie strohá odpoveď. Sľub bol
so všetkým, čo k nemu patrí:
odchod do tmy neznámym
smerom, vzdialené svetielko
medzi stromami, sľub, privítanie v spoločenstve sestier a
bratov skautov. Nechýbalo ani
už tradičné blýskanie sa na
polozatiahnutej oblohe, ktoré
robilo sľub ešte tajomnejším.
Znie to neuveriteľne, je tu
posledný táborový deň. Zajtra
ideme domov. Veselosti v
ten deň nebýva konca-kraja
a veru, často neostane nitka
suchá ani na vedení. Tak aj
dnes. Vodca tábora, brat Flash
sa ani nenazdal a bol z neho
radca družiny. Deň je ukončený karnevalom a slávnostným záverečným táborovým
ohňom. Lúka sa už ponára do
ticha, keď okolo polnoci pri-

chádza „chuťovka“ len pre tých
najodvážnejších: lov bobríka
odvahy.
A je tu utorok, 21. júl, deň
rozlúčky s kamarátmi, lúkou,
potôčikom... Od rána panuje
čulý ruch. Posledné rituály
v táborovom kruhu, stručné
zhodnotenie bratom Flashom,
balenie stanov, osobných vecí,
upratovanie odpadkov, posledný obed, posledný Denný
rozkaz vodcu tábora, poďakovanie personálu, sponzorom,
všetkým účastníkom, Gillwellský kruh, Valčík na rozlúčku...
„Prečo sa slza trbliece už v
mojom oku zas...“, znie clivá
pieseň nad lúkou a my všetci
už vieme, že letný tábor je minulosťou. Ale bola to tu paráda
na lúke Veľká Paráda!
Z letného tábora
skautiek a skautov 8. zboru
Veľká Medvedica Bošany
Roman Moravčík - Flash

Čarovali so slovom

Svet mentálne postihnutých detí je čarovný, ale často uväznený v samotných deťoch. Nám zdravým ľuďom sa
zdá byť veľmi jednoduchý a často mu nerozumieme. Práve preto sme sa rozhodli naučiť mentálne postihnuté deti
ukazovať svoj svet, otvoriť dvierka, aby sme doň mohli vstúpiť. Vstúpiť prostredníctvom rozprávok, ktoré v nás rozozvučia hudbu, obrazy, schopnosť komunikácie a nabádajú nás k tomu, aby sme aj my hľadali v sebe poéziu a stali
sa tak hercami, spisovateľmi, hudobníkmi.
Úspešný projekt „Odklínanie
slova“ je realizovaný s podporou Fondu Hodina deťom
a mesta Partizánske. Účastníkmi projektu sú deti do 15 rokov
a 8 mladých ľudí do 30 rokov.
Sekundárnu cieľovú skupinu
tvoria dospelí a 12 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri realizácii jednotlivých aktivít, pri
zabezpečovaní výletov do múzeí
a na divadelné predstavenia.
V rámci projektu sa účastníci
stretávajú raz za týždeň na dve
hodiny. Navštívili múzeum
hračiek v Modrom Kameni, na
potulkách prírodou v Partizánskom, v Trenčianskych Tepliciach a Plaveckom Podhradí
hľadali hudobné a výtvarné
inšpirácie. Zvuky a obrazy
zaznamenávali a diskutovali
o ich využití v pripravovaných
divadielkach. Navštívili divadel-

Dramatizácia rozprávky Lesný domček
né predstavenie Betlehem, Snetýmov, rekvizít, dramatizáciou
hová kráľovná, Ferdo mravec,
príbehov si účastníci projektu
Etnarove dobrodružstvá a iné.
rozvíjali jemnú motoriku, komunikačné zručnosti, nacviMotorickými hrami, tvorbou
výtvarných dielok, jednodučovali zvládanie záťažových
chých bábok, navrhovaním kossituácií. Nacvičili si aj krátke

divadielka s tematikou prírody
- Hladný vtáčik, Nepodarené
kozliatka, Lesný domček, ktoré
predstavili deťom z materských
škôl a žiakom zo Základnej
školy na Malinovského ulici v
Partizánskom.
Aj napriek tomu, že sú
prázdniny a dovolenkový čas,
niektorí účastníci projektu
sa stretli, aby si zaspomínali pri fotkách, videu, pri
listovaní v prvej vlastnej knihe
na príjemne strávené chvíle
počas realizácie projektu. Ako
poďakovanie dostali diplom
za aktívnu účasť na projekte
a vecnú odmenu. Dohodli sa,
že sa budú naďalej stretávať
a aktivity obohatia najmä
o nácvik relaxačných techník,
muzikoterapiu a prácu s netradičným materiálom.
Daša Zacharová

Prvú pobytovú časť tábora realizovali od 20. do 26. júla v stredisku Chata Mladosť, v rekreačnej oblasti Veľké Uherce. Deti sa v
prírodnom prostredí, okrem edukačných činností, venovali rôznym pohybovým a športovým aktivitám. Krásne slnečné počasie
využili na návštevu kúpaliska v Chalmovej, návštevu ZOO v Bojniciach ako i prechádzky do prírody. Nezabudnuteľné zážitky si
odniesli z ukážok práce Národnej kriminálnej agentúry Bratislava.
Okrem napínavého zásahu tejto jednotky pri nelegálnom predaji
zbraní, so zatajeným dychom sledovali zadržiavanie páchateľa
cvičeným psom. Veľmi pútavá a poučná bola aj odborná prednáška o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých.
Počas pobytu sa v skupine vytvorili nové priateľstvá, deti sa učili
rešpektovať názor druhých, presadiť a zdôvodniť svoje rozhodnutie, byť tolerantní voči iným.
Po niekoľkoročnej práci odborníkov sa postupne darí dosahovať
pozitívne zmeny v správaní detí v okresoch Partizánske a Bánovce
nad Bebravou. Korekciu negatívnych prvkov v ich správaní je
však potrebné neustále podporovať tak, aby nastali trvalé zmeny v
osobnostných črtách detí.
Iveta Duchoňová,
hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske

Varí celá dedina
V prvý augustový deň sa v areáli futbalového ihriska
vo Veľkých Kršteňanoch uskutočnil nultý ročník súťaže
„Varí celá dedina“.
Organizátori pripravili pre
obyvateľov obce a okolia súťaž
vo varení kotlíkového
guláša. Zúčastnilo sa jej deväť
kolektívov: družstvo za Obecný
úrad, Poľovnícke združenie
Starý háj, Jednota dôchodcov, Ženy z centra, družstvo
Amatéri, súťažné družstvo
Urbár - prídelová, Telovýchovná jednota, DHZ a tím pod
názvom JMDM. V sprievode
dobrej nálady sa súťažiaci
začali schádzať na ihrisko už
pred začiatkom samotnej akcie.
Varilo sa s chuťou a radosťou,
čo sa napokon odzrkadlilo aj na
chutných výsledkoch ich práce.
Najchutnejší guláš ukuchtilo
podľa poroty družstvo Amatéri,
ktoré zároveň získalo putovnú
varechu. Zahanbiť sa nedal ani
guláš ostatných zúčastnených
družstiev. „O tom, že bol vynikajúci, svedčí aj fakt, že do ho-

diny nebolo po ňom ani stopy.
Či už rozdaný alebo predaný,
na každom si ľudia pochutnali,“ opísal atmosféru podujatia
starosta Vladimír Kopál.
Popoludnie pokračovalo v zábavnom duchu, bavili sa mladí
aj starí. Azda najväčšiu radosť
z celej akcie mali deti, pre
ktoré boli pripravené zaujímavé atrakcie: nafukovací
hrad a maľovanie na tvár. Celú
atmosféru podčiarkla príjemná
hudba, pri ktorej si niektorí aj
zatancovali. Jedinečný nádych
mala akcia aj vďaka sponzorom a všetkým zúčastneným,
ktorí na podujatie zavítali.
„Nultý ročník súťaže ´Varí
celá dedina´ dopadol nad
očakávania a veríme, že aj
v budúcnosti sa podujatie
stretne s takýmto ohlasom. Je
sa na čo tešiť!“ uzavrel spokojne starosta.
red

Na putovnú varechu si brúsili zuby aj žienky z družstva Jednota
dôchodcov. Napokon ju však získal tím Amatérov

www.novinytempo.sk
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Myšlienka na tento týždeň
„Bola som klasická mamička, ktorá sa išla zblázniť zo
svojho dieťaťa. Môj muž ma chytil za ruku a povedal
mi – milujem ťa a ďakujem ti za naše dieťa. Ale musíš
popri dcére myslieť aj na nás, lebo keď bude mať pätnásť
rokov, tak sa nám poďakuje, odíde a my budeme dvaja
cudzí ľudia. Mal pravdu a preto sme celý čas vždy boli
traja... Je to dobrá rada pre všetky páry.“
Iveta Malachovská, moderátorka
(ŽIVOT č. 30/2015)

Ako Klátovčania učili
Nemcov a Francúzov piecť osúchy...

Priateľstvo – to je niekedy viac ako láska. Je to viera v to, že ruka zviera pevne inú dlaň... Slová staršej známej piesne
platia doteraz. Aj v prípade obyvateľov Klátovej Novej Vsi, ktorí pred piatimi rokmi prijali ponuku svojej rodáčky pani
Marty, žijúcej v krajine šansónu. Naskočili do rozbehnutého vlaku družobných vzťahov dvoch mestečiek vo Francúzsku
a Nemecku, a na trase Vignols – Saint Solve – Lascaux – Kaltenwestheim – Mittelsdorf pribudla nová zastávka.
jomne podelíme, môžeme byť trojnásobne múdrejší a skúsenejší...“ vyznala
sa z pocitov starostka hosťujúcej obce Iveta
Randziaková. Pre takmer päťdesiatku priateľov zo zahraničia pripravili program, ktorý
nielen veľa sľuboval, ale aj naplnil vrchovatou mierou zážitkov. Hneď prvým výletom
do Bojníc boli očarení – prehliadkou zámku,
zoologickej záhrady, obedom pod zámkom, i
návštevou sklárskej dielne vo Valaskej Belej.
Tu si mohli vyskúšať nielen fúkanie skla, ale
aj tkanie na krosnách, na ďalšej zastávke sa
vykúpať v bazéne, či vydať sa na prechádzku.
Tá ich po príprave nedeľného obeda v rodinách čakala aj v Klátovej Novej Vsi spolu s
ďalším prekvapením. Pred obecným úradom
odhalili plastiku priateľstva, dielo umeleckého kováča Jozefa Pašku a jeho manželky keramikárky. Obce troch štátov charakterizujú
tri motýle s krídlami vo farbách štátnych
vlajok Slovenska, Nemecka a Francúzska.
Ukotvené sú na troch stonkách, symbolizu-

Blahoželáme
„Je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre
ľudstvo,“ zneli pamätné slová Neila A. Armstronga,
keď sa jeho noha po prvý raz v histórii ľudstva dotkla
mesačného povrchu. Stalo sa tak 21. júla 1969. Tento
„vesmírny pionier“ sa narodil v auguste pred 85 rokmi,
rovnako ako prvý prezident SR Michal Kováč, známy
škótsky herec Sean Connery, či miliardár Warren Buffet.
Rovnako tak oslávenci z Klubu absolventov Baťovej
školy práce v Partizánskom – František Filo a Ing.
Július Okel. Priatelia z klubu obom jubilantom prajú k
životného jubileu 85 rokov predovšetkým veľa zdravia
a veľa krásnych slnečných dní aj príjemných chvíľ pod
hviezdnou oblohou!
Meniny oslávi – Zuzana, Darina, Dárius, Ľubomír,
Mojmír, Marcela, Leonard a Milica.

Program kina
Panoramatické 3D kino Partizánske

 13. až 17. augusta – štvrtok až pondelok o 16.30 h –
V HLAVE
 13. až 15. augusta – štvrtok až sobota o 19. h – FANTASTICKÁ ŠTVORKA
 16. až 18. augusta – nedeľa až utorok o 19. h – KRYCIE
MENO U.N.C.L.E.

Infinity CLUB

 14. augusta – piatok – OLDIES BUT GOLDIES
 15. augusta – sobota – INFINITY EROTIC DANCE NIGHT

LETNÉ KINO v ŠHOKu
ACTIV PARK v ZŠ Gorazdova v Bánovciach nad Bebravou
Vždy v stredu od 20.45 h premietanie filmu
 12. augusta – COLETTE
 19. augusta - NANGA PARBAT
 26. augusta - ASTERIX, sídlo bohov
Od 18. h HRY PRE DETI (bedminton, petang, lietajúci
tanier, volejbal, futbal, hry v piesku,... ), SKÁKACÍ HRAD,
MINI BAZÉN, MAĽOVANIE NA TVÁR,...
Vstupné: dobrovoľné

Pozvánky na stretnutie
a do divadla

Exkurzia do sklární

D

oteraz Klátovčania absolvovali dvakrát
návštevy oboch partnerov a v strede
tohtoročných prázdnin ich po druhý
raz zasa hostili oni. Ruky si srdečne zovreli
24. júla pri zvítaní sa v klátovskom kultúrnom dome i v rodinách, v ktorých našli svoj
druhý domov. Ruka v ruke kráčali medzinárodné rodiny po zaujímavých výletoch,
držali sa v tanci a speve, poznávaní nášho
regiónu..., pri vrelom rozlúčkovom objatí a
„zababrali“ si ich cestom pri pečení tradičných slovenských osúchov. Učiteľov mali tých
najlepších – skúsené klátovské gazdinky.
„Je to taký malý zázrak, že sme
uprostred Európy utvorili niekoľko
ostrovov, ktoré sú pre nás čoraz dôvernejšie známe. Žijú tam naši blízki
priatelia a máme k nim naozaj vrelý
citový vzťah. Rok, ktorý je za nami,
bol určite pre každého z nás plný zážitkov a skúseností. Ak sa s nimi vzá-

Krst plastiky priateľstva

Výbor ZO SZTP v Partizánskom pozýva svojich členov na
priateľské posedenie na Salaši v piatok 21. augusta o
15. hodine.
Druhá pozvánka je určená členom zväzu aj jeho sympatizantom, a to do Divadla Andreja Bagara. Zájazd do Nitry
na klasickú komédiu s pesničkami Sudcove starosti je
naplánovaný na 10. septembra s odchodom autobusu z Partizánskeho o 16. hodine od mestského úradu.
Záujemcovia sa môžu prihlasovať každú stredu od 10. do
12. hodiny v Klube spoločenských organizácií.

Výstup na Stoh a Chleb
Uprednostňujete v lete pred vylihovaním pri vode aktívny pohyb v prírode? Práve vám je určená pozvánka
TK Horec Partizánske na sobotu 15. augusta. Náročná
približne 15 kilometrov dlhá turistická túra s prevýšením
1300 metrov povedie zo Štefanovej na vrchy krivánskej
Malej Fatry – Stoh a Chleb. Autobus z Partizánskeho
bude odchádzať o 5. hodine od supermarketu na Šípku a
o 5.15 h od železničnej stanice. Viac sa dozviete na www.
tkhorec.szm.sk.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná
služba – tel. 155 a 112, pohotovostná lekárska služba - 749
24 51, ambulancia lekárov pohotovostnej služby 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pracovných dňoch od 15.30 do rána
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov nepretržite. V Partizánskom je v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici a pre
deti je v nemocnici v detskom
oddelení, v Bánovciach nad
Bebravou je v hlavnej budove
NsP. Pohotovosť lekární

zabezpečuje v Partizánskom
Lekáreň Sunpharma v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h.
V Bánovciach nad Bebravou (v pracovných dňoch od
15.30 do 18.00 h, v sobotu,
nedeľu a cez sviatky od 8.00 do
18.00 h) pohotovosť zabezpečuje od 10. do 14. augusta Lekáreň
Lipa na Sládkovičovej ulici,
15. augusta Lekáreň Schneider v
Kauflande, 16. augusta Lekáreň
Pharmacum v Tescu a 17. augusta Lekáreň ku Gymnáziu na
Radlinského ulici.

5

Príprava cesta na osúchy

Malé Uherce
sa zabávali
V sobotu 25. júla sa stretli občania Malých Uheriec na
jubilejnom V. ročníku kultúrneho podujatia Malouherčania, zabavme sa spolu, ktoré pripravili starosta obce
Štefan Čepko s poslancami obecného zastupiteľstva. Už
pri vstupe do areálu futbalového ihriska potešili návštevníkov, najmä tých menších, trampolíny, vozenie na
štvorkolke a na poníkovi, maľovanie na tvár, či nafukovací hrad, ktorý bol atrakciou vyťaženou na sto percent.
Starších lákala vôňa medovníčkov, gulášu a pečenej
klobásy. Sprievodný program s Ľudovou hudbou
Ladislava Broďániho, hercom a zabávačom Štefanom
Skrúcaným (na foto s najmenšími tanečníkmi) a skupinou RELAX, vytvárali príjemnú sviatočnú atmosféru.
Podujatím sprevádzal moderátor a poslanec obecného
zastupiteľstva Jozef Balážka. Vyvrcholením sobotného
večera bola tombola a ohňostroj.
(K)

júcich Svätoplukove prúty. Takýto okamih si
zaslúžil slávnostný prípitok.
Na spoločnom večere v kultúrnom dome s
hudbou a tancom odzneli oficiálne prejavy
predstaviteľov všetkých troch obcí a nechýbala ani tradičná výmena darčekov. Pred
utorkovou rozlúčkou vytiahli Klátovčania
ešte jedno eso z rukáva – návštevu románsko-gotického kostolíka na Sádku. Reštaurované fresky zožali zaslúžený obdiv. Posilnení
obedom na vychýrenom Salaši Kostrín strávili hostia aj popoludnie originálne – učili sa
piecť osúchy, vozili sa na koči, autoveteráne,
až k novovybudovanému poldru. Vďaka
jazykovo zdatnej mladej generácii sa ani v
rodinách necítili cudzo. Priateľstvo utužovali
pri spoločnom stole, pri grilovačke na záhrade. Rozlúčka sa veru neobišla bez sĺz. Niesla
však v sebe prísľub, že o rok sa stretnú znova, v inom kúte zjednotenej Európy! (bab)
Foto: archív obce

Noviny troch generácií
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Prvá pomoc s nasadením

Nemocnica v Partizánskom

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

V Partizánskom pôsobili tri nezávislé organizačné jednotky Slovenského Červeného kríža. Verejnosť sa tak mohla
stretnúť s činnosťou Miestneho spolku SČK Partizánske I. - často chybne označovaného ako mestského - pod
vedením Anežky Ciulisovej, ktorý bol v októbri zrušený. Potom existoval Miestny spolok SČK Partizánske II. pod
vedením Pavla Lukáša a tretím bola Skupina Mládeže SČK Partizánske pod vedením Andreja Barborku. Teraz je
všetko inak.

Spojení pre dobrú vec
Na základe odporúčania nadriadeného
orgánu SČK, členovia uvedených organizačných jednotiek 25. februára 2015
schválili zlúčenie a ustanovenie jednej
nástupníckej organizácie – Miestneho spolku SČK Partizánske. V súlade
s mottom Slovenského Červeného kríža
„Spolu pomôžeme“ sa pustil do plnenia
úloh pomoci. Novoustanovený miestny
spolok si tiež zvolil svoje predsedníctvo,
ktoré pracuje v zaujímavom medzigeneračnom zložení v rozmedzí od 15 do 61 rokov.
Predsedom sa stal Andrej Barborka,
podpredsedom pre prácu s mládežou je
Pavol Andel, podpredsedníčkou pre vzdelávacie aktivity je Anna Hudečeková. Tatiana
Böhmová pôsobí v oblasti pre sociálne
záležitosti a Zlatica Michníková sa zameriava na prácu so seniormi.

Bez nároku na odmenu
Ku koncu júna tohto roka spolok zabezpečoval asistenčnú zdravotnú službu na
42 podujatiach. Zúčastnilo sa ich 34 210
návštevníkov, z ktorých 113 bolo ošetrených. Dané číslo predstavuje priemernú
zásahovosť v 1,5 hodinovom intervale. Pre
profesionálny výkon asistenčnej zdravotnej
služby a s tým súvisiace personálne zabezpečenie zasahujúcich tímov, členovia spolku na uvedených podujatiach dobrovoľne

odslúžili 430 hodín. Prepočtom na priemernú hodinovú mzdu v národnom hospodárstve Slovenskej republiky (9,70 eur)
predstavuje hodnota práce spolku výšku
4 171 eur. Okrem tejto činnosti sa spolok
venuje oblasti vzdelávania a celospoločensky prospešným aktivitám, ako je výpomoc
pri rôznych charitatívnych zbierkach.

Dobrovoľníkov pribúda
Členskú základňu MS SČK Partizánske
spolu tvorí 53 členov, z ktorých je 29 žien,
24 mužov a 23 mladých ľudí vo veku do

30 rokov. Dvadsať členov tvorí špecifickú internú organizačnú jednotku
– Zásahovú jednotku prvej pomoci,
teda útvar poskytujúci asistenčnú
zdravotnú službu. Za pozitívny ukazovateľ treba označiť skutočnosť, že v období
mesiacov máj – jún sa posilnili rady členov
o štyroch profesionálnych zdravotníckych
zamestnancov. Výrazne sa tým sprofesionalizovalo poskytovanie asistenčnej
zdravotnej služby, ako aj interné vzdelávanie. Tento trend si chce spolok zachovať
naďalej.
Text: Andrej Barborka, foto: dl

Vitajte medzi nami!

Terezka Smiteková z Partizánskeho
je treťou dcérkou
rodičov Jany a
Michala. K päťročnej
Miške a trojročnej
Janke pribudla
30. júla. V ten deň
vážila 3400 g a
merala 51 cm.

Ivanka
Barborová z
Veľkého Poľa,
prvé dieťatko
rodičov Lucie
a Ivana, má
dátum narodenia 29. júl.
Očakávaná
slečna prišla
na svet s váhou
4026 g a dĺžkou
55 cm.

Miroslava Iveta Hlinková z
Partizánskeho, prvé bábätko
Adam Mihaleje z Partizánskeho sa narodil 26. júla rodičom

Paulíne a Rudolfovi. V ten deň
vážil 3540 g a meral 50 cm. Doma
sa na bračeka tešil dvojročný
Samko.

Juraj Zvala z Krnče dostal meno

po svojom oteckovi. Z dieťatka,
ktoré sa narodilo 29. júla s váhou
3930 g a dĺžkou 54 cm, sa teší aj
mamička Jana a dvojročný braček
Maximilián.

šťastných rodičov Marianny
a Miroslava, uzrela svetlo sveta
31. júla. V ten deň vážila 3190 g
a merala 51 cm.

Dávid Vážny z Liešťan svojím
príchodom na svet urobil šťastných rodičov Petru a Ľuboša. Ich
prvé dieťatko má dátum narodenia 28. júl, kedy vážilo 4150 g a
meralo 52 cm.

Pacientom ponúka
výživové poradenstvo
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVaS) v Nemocnici na okraji mesta Partizánske nie je síce človeku
na prvý pohľad také známe ako ostatné oddelenia, no
ako potvrdzuje jeho vedúca sestra Gabriela Černeková,
„toto oddelenie je jedným z pilierov celej nemocnice“. Predstavuje vlastne stravovaciu prevádzku,
jednoducho povedané kuchyňu, ktorá zabezpečuje
stravovanie pre pacientov i zamestnancov nemocnice.
Správna výživa je pre človeka
nesmierne dôležitá. Predstavuje materiálny základ pre
jeho existenciu, vývin a rast,
pre obnovu tkanín a orgánov.
Zabezpečiť správne stravovanie
pre pacientov nemocnice je
súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti a významne
ovplyvňuje liečebný proces. To
je aj úlohou kolektívu OLVaS.
Tvoria ho asistenti výživy
(niekdajšie diétne sestry),
ktorí „pacienta edukujú, navrhujú optimálne
technologické postupy
pri spracovaní potravín a
poradia mu vhodný spôsob stravovania s cieľom
zlepšiť zdravotný stav. Pri
pohovore dostane pacient
edukačný list, v ktorom
má navrhnutý jedálny
lístok.“
Okrem asistentov výživy sa
o chod oddelenia (po dietetickej, technologickej, zásobovacej
a administratívnej stránke)
starajú kuchári a skladník.
Liečebnú výživu predpisuje pacientom lekár. Stravu
dostanú podľa závažnosti a
potreby zdravotného stavu,
buď v podobe základných alebo
špeciálnych diét.

Poradňa
pre všetkých

V rámci skvalitnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti
je v ponuke nemocnice aj
výživové poradenstvo. „V Partizánskom sa nič také doteraz
nevytvorilo,“ hovorí vedúca
sestra. „Činnosť poradne má
pritom originalitu v tom, že
nepodlieha podávaniu komerčných podporných výživových
produktov, ale spočíva vo využívaní medicínskych poznatkov
z oblasti výživy,“ pokračuje
v jej predstavovaní Gabriela
Černeková.
Výživové poradenstvo
je v prvom rade určené
pacientom nemocnice všetkých vekových kategórií,

pre ktorých je zdarma. Ide
o ľudí s ochoreniami zažívacieho traktu, diagnózou diabetes
mellitus, obezitou či tehotenskou gestózou. „Na odporúčanie lekára sú hospitalizovaní
pacienti edukovaní priamo na
lôžku, po prepustení pacienta
do domácej liečby môžu poradňu navštíviť bezplatne počas
konzultačných hodín,“ približuje vedúca sestra oddelenia.
Druhú časť klientely tvoria
ľudia s problémami nadváhy, podvýživy, či celiakie:
„Prvé stretnutie s klientom
je vždy časovo náročnejšie,
pohovorom asistent výživy
dospeje k podstate problému a následne vyhodnotí
edukáciu. Vzorový jedálniček
dostane v edukačnom liste. Pri
nadváhe je možnosť opakovaného stretnutia, kedy sa
klientovi môže urobiť analýza
nutričných hodnôt prijatých
za predošlé obdobie a následne
vyhodnotiť odporúčaný príjem
týchto hodnôt pre nasledujúce
obdobie.“
Pohovory o diétach poskytuje
tím oddelenia dospelým i deťom, ich zákonným zástupcom.
Rád a odporúčaní sa dokonca
dožadujú aj z ústavov sociálnych zariadení pre seniorov
a tiež domovov dôchodcov. Avšak, poradenstvo je zamerané aj na prevenciu, ide o
prezentácie správnej výživy
od najútlejšieho veku, čiže
u detí predškolského veku
a u žiakov. V tejto oblasti však
tím oddelenia čaká ešte množstvo práce. „Pacientom sa zdá, že
porcie, ktoré dostanú, sú malé,
nemastné, neslané... Nie je to
ale pravda. Obsah živín a energetická hodnota je primeraná
pre človeka, ktorý sa nehýbe,“
tvrdí vedúca sestra. Hoci osveta
ohľadom zdravej stravy prebieha
v nemocnici už teraz, poradenstvo chcú rozšíriť o prezentácie,
zamerané na zdravý životný štýl,
a to pre ľudí rôznych vekových
kategórií.
ma

Poradňu nájdete v nemocnici v budove B
na prvom poschodí (chodba ODCH).
Konzultačné hodiny poradne:
utorok až piatok od 9.00 do 11.00 h
Kontakt: 0917 096 316, 038/747 31 25

Fotosúťaž Cesta svetla

Laura Pihíková z Veľkých
Krštenian je prvorodeným die-

Andrea Juríková z Prievidze má

dátum narodenia 3. august. Prvorodené dieťatko s váhou 4210 g
a dĺžkou 52 cm priviedla na svet
mamička Jana Mendelová a teší sa
z neho aj otecko Tomáš.

Patrik Rudolf Belianský z
Kolačna má mamičku Vladimíru,

otecka Rudolfa a trojročnú sestričku Paulínku. Narodil sa 3. augusta
s váhou 3410 g a dĺžkou 50 cm.

ťatkom rodičov Veroniky a Jozefa
Kukana. Svetlo sveta uzrela 28. júla
s váhou 2750 g a dĺžkou 48 cm.

Eliška Jurenková z Diviak nad
Nitricou potešila svojím prícho-

dom na svet mamičku Janu, otecka
Mareka a päťročnú sestričku
Vanesku. Eliška sa narodila 31. júla
s váhou 3090 g a dĺžkou 53 cm.

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje
dvanásty ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá vyplní,
podpíše a do 30. septembra 2015 doručí prihlášku na adresu organizátora s minimálne jednou fotografiou. Tematika
fotografie, čierno-bielej alebo farebnej, musí priamo alebo
nepriamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých
ľudí. Víťazi získajú ceny za 1. miesto v hodnote 100 eur, za
2. miesto v hodnote 50 eur a za 3. miesto v hodnote 30 eur. Z
fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví
v novembri 2015 verejnú výstavu, ako aj fotografie do kalendára na rok 2016. Podrobné podmienky súťaže a prihlášku
záujemcovia môžu získať na www.unss.sk. Akciu finančne
podporilo Ministerstvo kultúry SR.

(150631)
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Frizúra
Leto bolo v plnom prúde.
Mnohí odišli z dediny na
dovolenku k moru, iní zas
spoznávali krásy doma
i v okolí. Aj Judita mala
prázdniny. Tešila sa, lebo
hneď v ich úvode doma
maľovali. Našťastie všetko je
už čisté, nábytok na mieste
a zaváranie stíhajú s mamou
po večeroch, a tak má pred
sebou času habadej.
V dedine sa objavilo mnoho
nových mladých tvárí, a to
bol signál, že bude veselo.
Napokon, vždy cez prázdniny vznikali lásky.
Judita mala na starosti
domácnosť a dvoch mladších
súrodencov, kým boli rodičia
v práci. Vo dvore, v malom
domčeku žili aj starí rodičia,
ktorí tiež starostlivo dozerali
na svoje vnúčatá.
Povinnosťou mladej
študentky bolo pripraviť
nielen obed, ale aj raňajky. V
dome sa minul chlieb, a tak
si musela trochu privstať,
aby nezostali bez jedla. Po
rannej hygiene sa rozhodla,
že si trocha vylepší účes.
Vzala mamine natáčky. Čo
najrýchlejšie ich vyberala z
horúcej vody a nakrúcala na
ne svoje vlasy. Po chvíli ich
sňala a v zrkadle prísnym
okom sledovala výsledok.
Po prečesaní jej mäkké,
poddajné vlasy poriadne
vylepšili náladu. Nedalo jej
však a stále hútala, ako by
účes zotrval dlhšie a neuškodil mu vietor. Spomenula
si, že Jožo z horného konca,
taký navoňaný frajer, bol
vždy vyčesaný ani model a
vlasy mal vždy stopercentne pohromade. Rozhodla
sa, že využije nápad Ireny,
spolužiačky, ktorá si účes
tvarovala potieraním sladeným pivom. Nezaváhala ani

chvíľku. Z chladničky vybrala otcove pivo, odliala trochu
do hrnčeka, prihriala, aby sa
cukor ľahšie rozpustil a potom už len ľahké potieranie
frizúry maminým pierkom
na koláče.
Vlasy sa leskli a Judite
žiarili oči. Krpci ešte spali,
a tak smelo vyšla z domu do
dediny na nákup. Ako si tak
vykračuje, zrazu sa jej zazdalo, že počuje bzukot. Ohnala
sa rukou, no zistila, že nad
hlavou jej krúži a chce zosadnúť roj usilovných včiel.
Trepala rukami, no nič
nepomáhalo. Včely zacítili
sladkosť a nemienili sa jej
vzdať. Až keď Judita pocítila
na líci a krku žihadlo, dala sa
do behu. Prvé, čo jej v strachu napadlo, bola studňa v
strede dediny. Beží s vetrom
opreteky a už je pri nej. Má
šťastie, lebo ktosi nechal vo
vedre niekoľko litrov vody.
Nezaváhala ani chvíľu.
Schytila vedro a jeho obsah
ju prelial celú, od hlavy až po
päty. Karol, čo bol u babky
na prázdninách, práve otváral okno, keď sa mu naskytol
nezvyčajný úkaz. S úsmevom
na ňu zavolal: „Čo, chlapci
na Veľkú noc dosť neobliali
a či si dávaš repete?...“
Judita od ľadovej vody ledva
lapala dych, no na odpoveď
sa zmohla: „Nie, robím si
novú frizúru, takú robíme
len my na dedine. Ak chceš,
poď, urobím aj tebe...“
Karol nemeškal. Zaľúbila sa
mu odpoveď dievčaťa stvárajúceho pri obecnej studni
túto lotrovinu. Neskôr sa
dozvedel pravú príčinu Juditinej aktivity. Pochválil ju
za duchaprítomnosť rýchlo
konať a možno si aj zachrániť
život od rozbúrených včiel.
Elena Foltánová

Dychovka na nedeľu
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Požiadanie o ruku v priamom prenose
Partizánčan prekvapil prsteňom 2700 účastníkov francúzskeho kongresu
O poriadne prekvapenie pred ľuďmi z 82 krajín sveta na 100. svetovom kongrese esperanta vo francúzskom Lille
sa postaral Peter Baláž z Partizánskeho. Ten si pre svoju priateľku Dorotu Rodzianko z Poľska pripravil netradičné
zásnuby, ktorých bezprostredným svedkom bol dokonca primátor Nitry Jozef Dvonč. Svoju nastávajúcu doslova
šokoval počas záverečného príhovoru pred 2700 divákmi. Ceremoniál navyše vysielali cez internet a v priamom
prenose ho sledovali ďalšie tisíce esperantistov po celom svete.

V utajení
až do poslednej chvíle
Celý príbeh vznikol vďaka medzinárodnému jazyku esperanto, ktorý Slováka
Petra Baláža a Poľku Dorotu Rodzianko
spojil pred niekoľkými rokmi. Obaja dnes
pracujú v organizácii Edukácia@Internet
v Partizánskom, v ktorej sa aj vďaka
kolegom z rôznych krajín Európy hovorí
práve esperantom. Peter ako Esperantista
roka 2012 nemohol chýbať na jubilejnom
kongrese vo Francúzsku, kde s ďalšími
22 Slovákmi propagoval Slovensko a najmä budúci ročník najväčšieho a najstaršieho podujatia tohto druhu na svete. On a
nitriansky primátor Jozef Dvonč prevzali
tradičnú zelenú vlajku ako štafetu pre
nasledujúce 101. podujatie, ktoré sa bude
konať 23. - 30. júla 2016 v Nitre. Spoločne
so Slovenskou agentúrou pre cestovný
ruch mali na prelome júla a augusta
krásnu úlohu - prilákať ľudí na vôbec prvý
esperantský kongres v dejinách Slovenska.
Už teraz sa mnohí dostali cez webstránky
slovenských ambasád na portál slovake.eu,
aby za rok zvládli základnú komunikáciu
v slovenčine. Primátor Nitry aj slovenský
veľvyslanec v Bruseli Stanislav Vallo sa
im však oficiálne prihovorili v esperante.
A išlo im to veľmi dobre!

Šokovaná priateľ ka
takmer ušla z pódia
Peter si takúto výnimočnú príležitosť nemohol nechať ujsť a využil ju na nečakané
zásnuby. Na internete sa však objavili komentáre, ktoré ich obviňujú z marketingového ťahu. „Z mojej strany nešlo o žiadnu

vypočítavosť kvôli kongresu na Slovensku. S Dorotkou sa poznáme už veľmi
dlho, žijeme spolu dva roky a esperanto je
to, čo nás dalo dokopy a čomu obaja venujeme väčšinu času. Napadlo mi, že pre
žiadosť o ruku je toto skvelá príležitosť
– stý kongres esperanta sa už nezopakuje
a to prostredie a slávnostná atmosféra
všetko iba umocnili.“ Dôkazom jeho čistých úmyslov je video z priameho prenosu
z ceremoniálu. Dorotin úprimne šokovaný
výraz tváre hovorí za všetko. „Povedali
mi, že ešte bude spoločná fotka, tak tam
musím stáť aj ja. Petra som počas jeho
záverečného príhovoru vôbec nepočúvala
a myslela som už len na to, že o hodinu mi
odchádza autobus do Nemecka na ďalšie
podujatie. V duchu som sa modlila, aby
ten svoj dlhý príhovor už skončil, veď som

si musela ešte zbaliť veci. Zrazu však z
neho vyšli slová, ktoré ma doslova otočili
na podpätku. Takmer som v šoku ušla z
pódia, no keď už všetci kričali áno, čo som
mala robiť, súhlasila som,“ s úsmevom
na tvári a prsteňom na ruke si vybavuje
moment prekvapenia budúca nevesta.
Snúbenci zožali veľký potlesk a video sa
už objavilo na viacerých esperantských
portáloch. Niet sa čo čudovať, takéto niečo
sa za sto rokov Svetového kongresu esperanta ešte nestalo! Petrovi a Dorote želáme
v manželskom živote veľa šťastia a nech je
101. esperantský kongres v Nitre minimálne taký úspešný, ako bol ten okrúhly.
Stanislav Marček
predseda Slovenskej
esperantskej federácie

Sandále víťazstva

Máte už program na nedeľný podvečer 16. augusta? Ak ste milovníkom dychovej hudby, rezervujte
si tento deň na príjemný promenádny koncert, ktorý sa ako
tradične uskutoční na pešej zóne v Partizánskom. Pódium
pred Domom kultúry bude od 19.00 h patriť členom
hudobnej skupiny Nedanovčianka.

Sandále víťazstva v centre Eritrey
Dávid proti Goliášovi
V centre hlavného mesta
afrického štátu Eritrea Asmara
pomník sandálov symbolizuje
víťazstvo v takmer štyridsaťročnej oslobodzovacej vojne
proti Etiópii. O poznanie chudobnejší Eritrejčania boli vo
svojom partizánskom spôsobe
boja vyzbrojení zastaranými
zbraňami a napriek hadom či
škorpiónom bojovali obutí len
v lacných plastových sandáloch. Proti sebe mali regulárnu
a po vojensky obutú armádu
krajiny, ktorá sa ako jediná
z celej Afriky nikdy nestala
kolóniou. Úmorné a tiahle boje
najmä partizánskeho charakteru o osamostatnenie päťmiliónovej bývalej provincie Eritrea
proti osemdesiatmiliónovej
materskej krajine Etiópia sa
skončila v roku 1993. V roku
1998 však medzi oboma štátmi

vypukla vojna, v ktorej zomrelo
okolo 100 000 ľudí. Až štvrtina
eritrejskej populácie musela
opustiť svoje domovy a ocitli sa
v utečeneckých táboroch hlavne vo vnútri krajiny. Boje sa
skončili na prelome tisícročia
predovšetkým zásluhou mierovej diplomacie OSN. Etiópia
stratou Eritrey prišla o prístup
k Červenému moru a Eritrea
bola hospodársky úplne na
dne. Tak či tak, Eritrejčania si
v hlavnom meste Asmara ako
symbol svojho víťazstva na
spôsob „Dávid proti Goliášovi“
zvolili práve lacné plastové
sandále, ktoré stvárnili do
netradičného súsošia.
Slováci v nasadení
Treba spomenúť, že začiatky
mierovej koexistencie oboch
štátov neboli ľahké. Od januára 2001 v rámci štvortisíco-

Keď 12. júna primátor Partizánskeho
Jozef Božik prijal tri desiatky členov
Klubu firemnej a regionálnej tlače
Slovenského syndikátu novinárov
v rámci ich už 42. stretnutia na debatu
o rozvoji mesta, prišla reč aj na symbolickú topánku v centre. Vojenský
novinár Pavol Vitko z redakcie OBRANA pritom spomenul, že aj v Afrike
existuje mesto, ktorému ako symbol
dominuje pamätník topánok. No nie
elegantnej kvetinovej lodičky, ako je
tomu v Partizánskom, ale tých najlacnejších plastových sandál. Následne
pre TEMPO napísal:

vej mierovej misie UNMEE
(United Nations Mission in
Ethiopia and Eritrea) vojakov
zo 45 krajín pôsobili aj dve
stovky príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Boli to predovšetkým ženisti.
Ich hlavnou úlohou bolo odmínovanie, vrátane odmínovania
ciest, polí, obcí, pristávacích
plôch a pod. Zároveň mali na
starosti opravy a stavby ciest,
brodov či mostov a ďalšie ženijné práce. Naša jednotka pôsobila na celom území Eritrey
od úrovne mora až do 2100 m
nad morom v teplotách až
50 °C pri vlhkosti vzduchu do
95 %. Späť do vlasti bola slovenská jednotka (ku koncu bol
jej počet znížený na 126 vojakov) stiahnutá v polovici roka
2004. Medzi svojich blízkych
sa však nevrátil desiatnik
Vladimír Kollár z Prešova,

ktorý v misii UNMEE v Eritrei
tragicky zahynul 11. februára 2002 pri plnení svojich
povinností.
Jedni z najchudobnejších
Eritrea sa postupne dostáva
do povedomia občanov iných
krajín napríklad prostredníctvom svojich športovcov. Aj
na tohtoročnej Tour de France
sme si mohli ako jedného
v mála cyklistov tmavej pleti
všimnúť Daniela Teklehaimanota z tímu MTN-Qhubeka.
Oveľa častejšie je však počuť o
utečencoch z Eritrey, nakoľko
ich krajina, kde spolovice žijú
kresťania a spolovice moslimovia, trpí diktatúrou a je jedným
z najchudobnejších štátov na
svete. To je však už iný príbeh,
ktorý sme začali rozprávaním o
sandáloch víťazstva…
Text a foto: Pavol Vitko
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OPUSTILI NÁS

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Strojárska firma v PE prijme
SÚSTRUŽNÍKA – FRÉZARA –
MECHANIKA. Tel. 0905 582
031.
(150600)

Zo všetkých ciest sa dá vrátiť,
len z jednej nie...
Dňa 9. augusta 2015 uplynulo
deväť rokov, čo nás opustil náš
drahý a milovaný syn, otec a
starý otec

ROBÍTE VO FINANČNOM SEKTORE? Nie ste spokojní so zárobkom? Môžeme si dať nezáväzne
kávu. Tel. 0905 165 677.
(150576)

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

Tibor KOPEČNÝ
z Partizánskeho.
S láskou a úctou na neho spomínajú rodičia, dcéra Veronika s
rodinou a brat s rodinou.
(150618)

Dňa 5. augusta 2015 uplynulo
13 rokov, čo nás vo veku 52 rokov
navždy opustila

Predám vchodové dvere 90-ky,
pravé. Tel. 038/748 53 45. (150601)
Predám dvojkolesovú káru,
spodnú kuch. linku s drezom –
lacno, čerpadlo na 380 V. Tel.
0911 495 207.
(150612)
Štedro odmením toho, kto našiel
a vráti kľúče, ktoré som stratil v
Šimonovanoch zo stredy na štvrtok, z 29. na 30. júla. Ide o dvoje
plastové kľúče od auta a zväzok
kovových kľúčov. Prosím, odovzdajte ich na Mestskej polícii v
Partizánskom. Čestnému nálezcovi vopred ďakujem!
(150616)

Predám Škodu 125. Tel. 0910 309
735.
(150622)

Júlia FRAŇOVÁ
z Partizánskeho.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, deti, vnúčatá a ostatná
rodina.
(150621)

Dňa 5. augusta 2015 uplynulo
5 rokov, čo nás vo veku 70 rokov
navždy opustil

Anton KOPÁL
z Veľkých Uheriec.

Predám zimné pneu na diskoch
(175/65 R14) – 4 ks (málo jazdené,
ako nové) na Peugeot 206, zadné
tuningové svetlá – 2 ks, poťahy
komplet, deflektory – 2 ks, všetko
na Peugeot 206. Cena dohodou.
Tel. 0948 756 074.
(150632)

Vezmeme do prenájmu alebo kúpime poľnohospodársku
pôdu v katastrálnom území obcí
V. Bielice, Návojovce, Skačany
a Hradište, Za prenájom ponúkame 70 €/ha/rok, za predaj
3000 €/ha + dohoda. Nájom
je po dohode možné vyplácať
tiež 2 roky dopredu, a to v sume
55 €/ha/rok. V prípade záujmu
nás, prosím, kontaktujte: Fructop,
s.r.o. (Ing. Miloš Šebo) - tel. 0903
702 952, mail: riaditel@fructop.sk,
Klások, s.r.o. (Miloš Puterka) - tel.
0948 038 516, mail: rktskacany@
gmail.com, Ing. Michal Miškeje
– tel. 0908 417 777, mail: michal.
(150629)
miskeje@gmail.com

Vezmem do prenájmu garsónku
alebo izbu u osamelej panej –
dlhodobo. Dôchodca, abstinent,
nefajčiar, spoľahlivý. Partizánske
a okolie. Tel. 0904 441 581. (150597)
Dám do prenájmu 2-izbovú chatu v záhradkárskej osade Bager v
PE, najlepšie pre mladý pár bez
detí. Tel. 0914 161 303.
(150598)
Dám do prenájmu 2-izbový byt,
úplná rekonštrukcia, na Komenského ulici v Partizánskom. Tel.
0915 707 004.
(150565)
Predám záhradku s chatkou v
Brodzanoch. Cena dohodou. Tel.
0944 138 304.
(150614)
Predám 2-izbový VM neprerobený, zateplený byt. Tel. 0902 036
882.
(150620)
Predám 3-izbový byt v OV v Brodzanoch. Prerobený, plávajúce
podlahy, plastové okná, bezpečnostné dvere. K bytu patrí pivnica
a záhradka s altánkom a spevnenou plochou na bazén. Nízke
náklady na bývanie, vhodný pre
rodinu s deťmi. Info o cene na tel.
0907 757 927.
(150625)
Predám poldom, prerábka potrebná, voľný ihneď. Tel. 0905 567
510.
(150627)
Predám stavebný pozemok –
560 m2, lokalita – Veľké Bielice v
zastavanej časti. Tiché prostredie.
Prístup autom, do centra mesta
10 min. Cena dohodou. Bližšie informácie na tel. č. 0907 271 335.
(150628)

Prenajmem zariadenú garsónku
v PE. Pre 1 osobu by to bolo 180 €
+ 20 € elektrina. Blízko centra.
Voľná od septembra. Tel. 0905
198 409.
(150630)

Inzerujte

v TEMPE!
www.novinytempo.sk
Nočný klub v Starej Turej prijme
sympatické dievčatá. Bohatá
domáca i zahraničná klientela
a pekné peniaze na ruku každý
deň. Pracovná doba i dohodou.
Zdarma zabezpečené ubytovanie hotelového typu. Serióznosť
a diskrétnosť samozrejmosťou.
Príďte sa presvedčiť a nebudete ľutovať. Začiatočníčky vítané.
www.erotickysalon.sk. Tel. 0905
244 226.
(150021)

S láskou a úctou si na neho spomína manželka, dcéry, zaťovia,
vnuci, vnučka s manželom a
pravnuk Tomáško.
(150626)

futbalový areál Šimonovany

(150026)

Daniela VLČKOVÁ z Partizánskeho, 29.6.2015 vo veku
58 rokov,
Damián KALETA z Partizánskeho, 1.7.2015 vo veku
67 rokov,
Antónia MASÁROVÁ z Partizánskeho, 2.7.2015 vo veku
79 rokov,
Rozália KOPÁLOVÁ z Partizánskeho, 3.7.2015 vo veku
68 rokov,
Rozália KOVALČÍKOVÁ z
Partizánskeho, 3.7.2015 vo
veku 68 rokov,
Jozef ŠVEC z Rajčian,
4.7.2015 vo veku 68 rokov,
Terézia BEZÁKOVÁ z Chynorian, 4.7.2015 vo veku 89 rokov,
Ing. Anna BENCELOVÁ z
Kolačna, 5.7 2015 vo veku
68 rokov,
Štefan SUCHÁR z Veľkých
Uheriec, 5.7.2015 vo veku
83 rokov,
Jana BENKOVSKÁ zo Žabokriek nad Nitrou, 6.7.2015 vo
veku 59 rokov,
Irena LENCSÉSOVÁ z Močenku, 6.7.2015 vo veku 96 rokov,
Ján TOMÁŠ z Radobice,
8.7.2015 vo veku 63 rokov,
Jozef PETREJE z Partizánskeho, 8.7.2015 vo veku
76 rokov,
Helena SUTKAJOVÁ z Partizánskeho, 9.7.2015 vo veku
80 rokov,
Anton KOVÁČIK z Partizánskeho, 11.7.2015 vo veku
78 rokov,
Marta KOVÁČIKOVÁ z
Nedanoviec, 12.7.2015 vo veku
86 rokov,
Miroslav MACHÚT z Partizánskeho, 13.7.2015 vo veku
57 rokov,
Agneša KOPECKÁ z Partizánskeho, 14.7.2015 vo veku
86 rokov,
Janka MELNÍKOVOVÁ z Bošian, 15.7.2015 vo veku 74 rokov,
Alexandra BRONIŠOVÁ z
Malých Uheriec, 16.7.2015 vo
veku 61 rokov,
Helena JARINOVÁ z Partizánskeho, 17.7.2015 vo veku
74 rokov,
Jozef POLIAČEK z Brodzian,
19.7.2015 vo veku 78 rokov,
Anton HOLBA z Ostratíc,
19.7.2015 vo veku 77 rokov,
Štefan ANOVČÍN z Partizánskeho, 19.7.2015 vo veku
50 rokov,
Zlatica JAMRIŠKOVÁ z Partizánskeho, 20.7.2015 vo veku
81 rokov,
Emília ŠÚTOROVÁ z Partizánskeho, 20.7.2015 vo veku
92 rokov,
Mária JANČICHOVÁ z Radobice, 22.7.2015 vo veku 91
rokov,
Mária PAULUSOVÁ zo Žabokriek nad Nitrou, 24.7.2015
vo veku 84 rokov,
Anna MIKSOVÁ zo Zlatník,
25.7.2015 vo veku 84 rokov,
Mária KRČKOVÁ z Hradišťa,
25.7.2015 vo veku 91 rokov,
Alfréd MASÁR z Partizánskeho, 28.8.2015 vo veku 82 rokov,
Štefan SEKEREŠ z Klátovej
Novej Vsi, 28.7.2015 vo veku
86 rokov,
Jozef CENTÁR z Partizánskeho, 28.7.2015 vo veku 84 rokov,
Erik KOTEK z Partizánskeho,
29.7.2015 vo veku 20 rokov,
Štefan RYBANSKÝ z Horných
Vesteníc, 30.7.2015 vo veku
83 rokov,
Mária KOPÁLOVÁ z Veľkých
Krštenian, 30.7.2015 vo veku
69 rokov,
Magdaléna BEZÁKOVÁ z
Chynorian, 31.7.2015 vo veku
89 rokov.

15:00 - 19:00
EXHIBIČNÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS
FUTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽNÍCKYCH TÍMOV

(150633)

Mestská Televízia Partizánske

Mestská televízia Partizánske

LIVE
STREAM

www.
respublica.sk
www.respublica.sk
Vyznáte sa v doprave?
Skúste, či viete správne zodpovedať na nasledujúce otázky.

1.

Luxusné
automobily
ktorej značky
sa označujú ako
Lexus?
a) Mazda
b) Rover
c) Toyota

2.

Poznávacia
značka ´TV´
patrí mestu...
a) Tvrdošín
b) Trebišov
c) Trnava

6.

Zimné pneumatiky sú
oproti letným...
a) širšie
b) tvrdšie
c) mäkšie

7.

Najvyššie
položená
železničná stanica
na Slovensku je...
a) Štrba
b) Tatranská Lomnica
c) Štrbské pleso

3.

8.

4.

9.

Dopravná
značka „Daj
prednosť v jazde!“
patrí medzi...
a) výstražné
b) príkazové
c) zákazové
Akú vzdialenosť
prekonalo lietadlo
bratov Wrightovcov v roku 1903?
a) 53 m
b) 1,2 km
c) 2,3 km

5.

Letisko Marco Polo patrí
k mestu...
a) Neapol
b) Benátky
c) Janov

Ktorá značka
má vo svojom znaku leva?
a) Citroën
b) Peugeot
c) Renault
V ktorom
francúzskom meste ústi
tunel popod kanál
La Manche?
a) Boulogne
b) Calais
c) Lille

11.

Systém
regulácie
preklzu kolies pri
akcelerácii má
skratku...
a) TCS
b) ESP
c) ABS

12.

Najdlhší
dvojkoľajový tunel na
Slovensku sa
volá...
a) Margecanský
b) Bujanovský
c) Ružínsky

13.

Na čo
použil po
prvý raz pneumatiky ich vynálezca
Dunlop?
a) motocykel
b) automobil
c) trojkolka

14.

10.

Ktorá
vzducholoď preletela cez
Atlantik ako prvá?
a) Hindenburg
b) LZ 1
c) LZ 126

Slovenské
aerolínie
majú vo svojom
logu fragment z
obrazu slovenského maliara
z obrazu Vtáčia
krajina, ktorý
namaľoval...
a) Emil Fulka
b) Ľudovít Fulla
c) Mikuláš Galanda

Správne odpovede: 1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6c, 7c, 8b, 9b, 10c, 11a, 12b, 13c, 14b

Žiadna
správna odpoveď: Nevadí, hlavne,
že viete, kde
je sever :-)

1 až 5
správnych
odpovedí:
Ste takmer
na správnej
ceste.

6 až 10
správnych
odpovedí:
Vyznáte
sa. Len tak
ďalej.

11 až 14
správnych
odpovedí:
Svet áut vám
leží pri nohách. Bravó.

Tempo č. 29
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AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
Uplynulý týždeň sa v Mestskom hokejovom štadióne v Partizánskom rozkrútili súboje nového súťažného ročníka 2015/2016 v Amatérskych hokejových ligách. Tentoraz sa budú hrať až tri súťaže. V I. AHL lige sa predstaví sedem tímov, keď o proti predošlému ročníku chýba Blue Devils Žabokreky nad Nitrou.
Sedmička tímov aj s obhajcom titulu ECS Partizánske odohrá základnú časť ligy dvojkolovo každý s každým, prvé dve postúpia priamo do semifinále, nasledujúce štyri v poradí budú bojovať o postup v play off na dva víťazné zápasy podľa kľúča 3. – 6. a 4. – 5.. Pre siedmy tím v poradí sa po základnej časti sezóna
končí. V II. AHL lige bude o postup medzi najlepšiu osmičku do play off bojovať desať kolektívov, vrátane obhajcu trofeje Rupas Prievidza. Oproti poslednému ročníku v novovytvorenej III. AHL lige sa o play off, kam postúpi rovnako najlepších osem celkov, pobije na ľade dvanásť družstiev. Základná časť sa v
oboch nižších súťažiach bude hrať dvojkolovo. Víťaz III. ligy si s posledným tímom II. ligy zahrajú baráž o postup, respektíve zotrvanie v súťaži.
LKC Rudno 4:6 (2:0, 2:3, 0:3), 3. M. Hatala, 13. Ľ.
Šmantík (J. Kusý), 19. V. Tarina (P. Bilik),19. D. Gabaj (P. Bilik, Ľ. Šmantík) – 17. P. Michale (J. Šúšol),
20. I. Drobec (P. Michale), 25. J. Drobec (J. Šúšol),
32. J. Drobec, 39. V. Píš (J. Šúšol, P. Michale), 43. V.
Belanec (J. Šúšol). Blue Devils Žabokreky n/N.
– HK Skýcov 2:2 (1:1, 1:0, 0:1), 10. M. Toma (J.
Toma, M. Lutonský), 23. Š. Žák (A. Stolár) – 2. P. Jenis, 34. D. Novota (Ľ. Štucika). Rangers Topoľčany – Bystričany 1:3 (1:1, 0:0, 0:2), 15. M. Tobola
– 8. M. Sluka ml. (B. Bartoš), 31. B. Bartoš (M. Slúka ml., F. Lukáč), 35. M. Sluka ml. (B. Bartoš). TPS
Topoľčany – Krídla Sovietov Bánovce n/B. 5:3
(1:2, 3:0, 1:1), 9. M. Chovanec (J. Ďuračka, V. Páleník), 22. M. Chovanec (J. Ďuračka), 24. M. Chovanec, 30. P. Rybanský, 44:58 V. Páleník (M. Chovanec) – 4. P. Ďurech, 15. L. Jandák, 36. P. Ďurech
(L. Jandák).

I. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Red Wings Bánovce n/B. – ECS
Partizánske 6:5 (0:3, 3:1, 3:1), 18. J. Botka (P. Jakubík), 22. R. Rajnoha, 22. V. Kovalíček (R. Slošár),
32. R. Rajnoha (D. Betták), 33. B. Žila, 38. J. Botka
(J. Nosko) – 3. Michal Hallo (J. Valjent), 9. J. Valjent (Michal Hallo), 14. L. Ševčík (J. Valjent), 20.
J. Valjent (L. Ševčík), 44. J. Valjent. Ice Boys Prievidza – Drivers Partizánske 6:1 (1:1, 1:0, 4:0),
3. M. Sidor (M. Caban), 22. M. Nedeliak (M. Sidor),
33. R. Pánis, 34. M. Nedeliak (D. Ondrčka), 40. M.
Caban (D. Ondrčka), 40. R. Pánis (D. Ondrčka) –
9. M. Turček (Ľ. Galovič, Martin Buček). Raptors
Partizánske – Baťovka Partizánske 6:3 (2:2,
1:1, 3:0), 7. P. Hatala (Ľ. Goga), 13. M. Matejov
(A. Žuchovský), 25. M. Hurčík (A. Žuchovský, L.
Guliš), 36. L. Guliš (P. Hatala, A. Žuchovský), 44.
L. Guliš (M. Matejov), 44:35 L. Guliš – 10. M. Habánik (J. Čuperka, L. Ondruš),11. M. Telek, 20. M.
Habánik (P. Habánik, L. Ondruš).

24. R. Čičmanec (M. Krajči), 27. J. Ohradzanský
(R. Štefek), 39. M. Talár (J. Ohradzanský), 45. R.
Čičmanec (J. Ohradzanský, M. Talár). Tornádo
Partizánske – Stárs Topoľčany 3:8 (0:1, 2:2,
1:5), 19. Miroslav Novotný (M. Bako), 22. R. Farkaš (L. Lukač), 39. I. Lukačovič (J. Karl) – 11. F.
Mokoš (P. Stručka), 20. a 28. I. Chochula, 31. T.
Jančovič (I. Chochula), 32. I. Chochula (T. Jančovič), 34. I. Chochula (I. Chudý), 41. I. Chochula
(T. Jančovič, M. Španko), 45. V. Klačanský. Lokomotív Partizánske – Spartak Dolné Vestenice 1:6 (1:2, 0:2, 0:2), 2. Pavol Kollár (P. Horňák)
– 9. D. Beták (E. Nechala, Jozef Magušin ml.), 10.
S. Husár (Jozef Magušin st.), 16. Jozef Magušin
ml., 26. E. Nechala (I. Turanský, D. Beták), 37. D.
Beták, 44. I. Turanský. TOHC Topoľčany – Rangers Topoľčany B 6:0 (3:0, 1:0, 2:0), 4. D. Goga
(P. Gáfel), 5. P. Gáfel (M. Kišac, T. Klačanský), 14.
a 17. M. Kišac, 32. M. Kišac (B. Sabo), 40. T. Klačanský (J. Bilický). Sharks Topoľčany – Betoma Dolné Vestenice 5:0 (1:0, 2:0, 2:0), 13. M.
Sandánus (P. Gerhát), 16. B. Davidovič (M. Sandánus), 25. B. Davidovič (M. Sandánus, M. Vančo), 32. P. Gerhát (M. Sandánus), 44:58 P. Jurkovič (Milan Martiška).

 Program – 14.8. o 18.30. h: Spartak Dolné
Vestenice – TOHC Tovarníky, o 20. h: EKO Nitrianske Sučany – Krídla Sovietov Bánovce n/B..

 Program – 15.8. o 19.15 h: Scorpions Topoľčany – Ice Boys Prievidza, o 20.45 h: Baťovka
Partizánske – Drivers Partizánske, 16.8. o 19.15
h: ECS Partizánske – Raptors Partizánske.
II. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: EKO Nitrianske Sučany – Rupas
Prievidza 7:2 (1:0, 2:1, 4:1), 2. R. Mihálik (D.
Ševce),17. M. Gerdenich, 18. P. Arguisy (D. Ševce, R. Kočiš), 32. D. Ševce (R. Mihálik), 41. R. Mihálik, 42. P. Arguisy (R. Mihálik), 45. V. Ivan – 30.
M. Greschner, 43. J. Libo. Warriors Topoľčany –

III. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Ice Bears Nitra – Steiger 1473
Prievidza 4:4 (0:0, 3:2, 1:2), 24. S. Miklík (M.
Cigáň), 27. P. Ziman (Ľ. Belovič, S. Miklík), 30.
P. Ziman (S. Miklík, Ľ. Belovič), 40. R. Pilný (M.
Cigáň) – 19. D. Cagáň (K. Preiner), 27. R. Kolár,
38. a 39. A. Pipiška (R. Kolár). HK46 Devils Prievidza – Nadlice 6:0 (2:0, 2:0, 2:0), 5. M. Šimurda (M. Krajči), 10. M. Dadík (J. Ohradzanský),

 Program – 12.8. o 19.45 h: Betoma Dolné
Vestenice – HK46 Devils Prievidza, 13.8. o 20.30
h: Nadlice – Ice Bears Nitra, 15.8. o 17.45 h: Tornádo Partizánske – Lokomotív Partizánske, 16.8.
o 17.45 h: Rangers Topoľčany B – Sharks Topoľčany.
mp

VII. FUTBALOVÁ LIGA – I. TRIEDA MOPE-BN DORAST – JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2015/2016
1. kolo – 23.8. o 14.30 h
Dolné Naštice – Krásna Ves
Veľký Klíž – Haláčovce-Otrh.
Podlužany – Biskupice

4. kolo – 13.9. o 13.30 h
Krásna Ves – Haláčovce-Otrh.
Biskupice – Dolné Naštice
Veľký Klíž – Podlužany

7. kolo – 4.10. o 12.30 h
Biskupice – Krásna Ves
Podlužany – Haláčovce-Otrh.
Veľký Klíž – Dolné Naštice

2. kolo – 30.8. o 14. h
Krásna Ves – Biskupice
Haláčovce-Otrh. – Podlužany
Dolné Naštice – Veľký Klíž

5. kolo – 20.9. o 13. h
Podlužany – Krásna Ves
Biskupice – Veľký Klíž
Haláčovce-Otrh. – D. Naštice

8. kolo – 11.10. o 12.30 h
Krásna Ves – Veľký Klíž
Dolné Naštice – Podlužany
Haláčovce-Otrh. – Biskupice

3. kolo – 6.9. o 13.30 h
Veľký Klíž – Krásna Ves
Podlužany – Dolné Naštice
Biskupice – Haláčovce-Otrh.

6. kolo – 27.9. o 13. h
Krásna Ves – Dolné Naštice
Haláčovce-Otrh. – Veľký Klíž
Biskupice – Podlužany

9. kolo – 18.10. o 12. h
Haláčovce-Otrh. – Krásna Ves
Dolné Naštice – Biskupice
Podlužany – Veľký Klíž

10. kolo – 25.10. o 12. h
Krásna Ves – Podlužany
Veľký Klíž – Biskupice
D. Naštice – Haláčovce-Otrh.
SCHVÁLENÉ VÝNIMKY MFS:
Podlužany – sobota ÚHČ, Biskupice – sobota o 14. h, Veľký
Klíž – sobota ÚHČ mužov, Dolné Naštice – sobota ÚHČ mužov, Haláčovce-Otrhánky – sobota ÚHČ mužov.

Sleèna v stávkovej kancelárii:
- Prosím vás, o èo ide vlastne v tejto hre?
- Musíte trafi šes èísel!
- ...(tajnièka má 18 písmen +?)
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Viac krížoviek na www.krizovkarsky-raj.sk

Winners Bison cup
s triumfom Topoľčancov

Tradičný letný hokejbalový turnaj pod názvom Winners Bison cup napísal svoju tretiu históriu. Areál pizzerie Slniečko v tomto
ročníku, ktorý bol opäť zaradený do kalendára Slovenskej hokejbalovej únie, hostil rekordných devätnásť tímom z celého Slovenska, keďže pôvodne prihlásené Divé svine
zo Zvolena nepricestovali. Družstvá najskôr
bojovali v piatich základných skupinách,
priamo do štvrťfinále postúpili najlepšie štyri celky a osem ďalších v poradí sa snažilo o
postup v osemfinále. Počas troch dní sa odohralo 42 zaujímavých zápasov a práve vyraďovacie boje priniesli hokejbal s dramatickými výsledkami, keď v troch prípadoch sa
o postupujúcich rozhodovalo až v samostatných nájazdoch. Podujatie navštívil aj bývalý
kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie
Miroslav Šatan, ktorý v mladom veku rovnako holdoval hokejbalu v neďalekých Topoľčanoch. Najväčšie zastúpenie na turnaji mali
práve Topoľčanci, ktorí ukázali, že v minulosti patrili medzi popredné hokejbalové bašty
na Slovensku. Opäť sa vytiahol aj zástupca z Partizánskeho – družstvo HBK Kladivári, ktoré sa znovu prebojovalo až do bojov o
medaily. V súboji o konečný bronz kladivári
viedli tri minúty pred koncom zápasu 2:1 na
SAV Lamač, no po dvoch zbytočných vylúčenia dvakrát inkasovali a bronz z vlaňajška neobhájili. Finálový duel, pred ktorým odzneli
tóny slovenskej hymny, obsadili topoľčianske celky Benco team a HG Excel Topoľčany.
Po opatrnom začiatku urobili hráči Excelu
v polovici zápasu dve hrubé chyby v obrane, čo využil hráči Benco teamu na strelenie
dvoch gólov. Benco team, za ktorý nastúpili
bývalí hokejisti z Topoľčian, už víťazstvo nepustil z rúk, a len potvrdil známe veni, vidi,
vici. Zdolaní finalista HG Excel obhájil striebornú priečku, kým tretie skončilo družstvo
SAV Lamač, ktoré si oproti vlaňajšku polepšilo o tri priečky.
„Našou snahou
bolo tento ročník
pripraviť tak, aby
sa hráči cítili v Bošanoch príjemne.
Moju
poklonu
majú všetci hráči,
ktorí bojovali nielen na ihrisku, ale
aj s horúcim počasím. Novinku, ktorú sme predstavili vo forme fan shopu,
mala úspech. Hráči si mohli kúpiť turnajové tričká, hrnčeky, alebo foto s potlačou
priamo na tričko. V sobotu podvečer sa
uskutočnila zlosovateľná tombola o ceny,
ktoré venovali sponzori. Príjemným spestrením boli vstupy moderátora Ondreja
Slašťana, ktorý bavil divákov, ale aj hráčov. Tretí ročník turnaja bol určený všetkým, ktorí majú radi leto a hokejbal. Rozdelili sme množstvo individuálnych ocenení pre najlepších hráčov po každom zápase, ale aj cenu organizátora pre najsympatickejší herný prejav. Teší ma, že
práve obec Bošany mohla organizovať
druhý najväčší turnaj na Slovensku.
Chcem sa poďakovať hráčom, partnerom
i starostovi obce Bošany Branislavovi Pajdovi za materiálnu pomoc pri zorganizovaní veľkolepého podujatia,“ žiaril spokojnosťou po vydarenom turnaji jeho riaditeľ
Ivan Valko (na foto), ktorý je už ostrieľaným
organizátorom nielen hokejbalových podujatí. Počas záverečného ceremoniálu organizátori ocenili aj najlepšie individuality turnaja – brankára: Andreja Belianskeho (HG
Excel Topoľčany), obrancu: Šimona Vystavila

(HG Excel Topoľčany), útočníka Róberta Ondrušeka (SAV Lamač), s 10 gólmi strelca: Mateja Pauloviča (Benco team Topoľčany), ktorý
sa so 17 bodmi stal aj najproduktívnejším
hráčom a nahrávača: Jána Držíka (HG Excel
Topoľčany) – 8 nahrávok. Cenu pre najmladšieho hráča si odniesol Martin Benko ml. z
Benco team Topoľčany a cenu organizátora
získalo mužstvo Savages Petržalka.

TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: Excel Topoľčany – Orli Nitra 7:0, góly: R. Škvarenina 4, P. Hurtaj 3. Excel Topoľčany – EXIT Bánovce n/B. 5:1, Kopecký 2, A. Žuchovský, P. Hurtaj, R. Škvarenina – J. Botka. Excel Topoľčany – Divé svine
Zvolen 2:0 kont.. EXIT Bánovce n/B. – Divé
svine Zvolen 2:0 kont.. EXIT Bánovce n/B.
– Orli Nitra 1:5, gól Exitu: Žila. Divé svine
Zvolen – Orli Nitra 0:2 kont..
PORADIE: 1. HG Excel Topoľčany (skóre
14:1) 6 bodov, 2. HBC Orli Nitra (7:8) 4, 3.
EXIT Bánovce n/B. (4:10) 2, 4. Divé svine
Zvolen (0:6) 0.
 B-SKUPINA: Kladivári Partizánske –
Ovečkár Záblatie 8:0, P. Minárik 2, Kukučka 2, J. D. Vaňo 2, Bezák, Kmeť. Ovečkár Záblatie – Demons Bratislava 0:9. Kladivári
Partizánske – Demons Bratislava 2:1, góly
Kladivárov: P. Minárik, J. Korec. Ovečkár Zá-

len, Paulovič. HBK Bošany – Martin 3:1,
góly HBK: Skladaný, D. Žák, L. Daňo. ČierniJastrabi Partizánske – Benco team Topoľčany 3:6, Gašparovič 2, Halo – Paulovič 3, Šimun, M. Benko st., Švajlen.
PORADIE: 1. Benco team Topoľčany (24:7)
6, 2. Čierni Jastrabi Partizánske (10:6) 4,
3. HBK Bošany (5:16) 2, 4. Martin (3:13) 0.
 E-SKUPINA: Modrý Kameň – Savages
Petržalka 2:0. Modrý Kameň – Golden Topoľčany 5:1. Savages Petržalka – Big Mix
Topoľčany 1:1. Savages Petržalka – Golden Topoľčany 5:4. Big Mix Topoľčany –
Modrý Kameň 2:2. Golden Topoľčany –
Big Mix Topoľčany 1:4.
PORADIE: 1. ŠK 3M Modrý Kameň (9:3) 5, 2.
BIG MIX Topoľčany (7:4) 4, 3. Savages Petržalka (6:7) 3, 4. Golden Topoľčany (6:14) 0.

 OSEMFINÁLE: Čierni Jastrabi Partizánske – BIG MIX Topoľčany 3:4 s.n., Gašparovič, Halo, Kmeť – Gaťar 2, Tupý, Grman.
Demons Bratislava – Orli Nitra 3:0. AC
Notors 96 Topoľčany – Savages Petržalka 4:3 s.n.. ŠK 3M Modrý Kameň – Draci
Pezinok 2:1.
 ŠTVRŤFINÁLE: HBK Kladivári Partizánske – AC Notors 96 Topoľčany 4:2, P. Minárik, O. Školka, Pánis, Š. Peniaška – Pa. Zajac,

HBK Kladivári Partizánske
blatie – Jokerit Pezinok 0:4. Kladivári Partizánske – Jokerit Pezinok 5:0, J. D. Vaňo
3, J. Korec, Pánis. Demons Bratislava – Orli
Nitra 3:0.
PORADIE: 1. HBK Kladivári Partizánske
(15:1) 6, 2. Demons Bratislava (14:2) 4, 3.
Jokerit Pezinok (4:9) 2, 4. Ovečkár Záblatie (0:17) 0.
 C-SKUPINA: Draci Pezinok – HbK Medvede Topoľčany 2:0 kont.. Lamač-Bratislava
– AC Notors 96 Topoľčany 4:1. HbK Medvede Topoľčany – AC Notors 96 Topoľčany
0:11. Lamač-Bratislava – HbK Medvede
Topoľčany 12:1, gól Medveďov: Belianský.
AC Notors 96 Topoľčany – Draci Pezinok
5:1. Lamač-Bratislava – Draci Pezinok 1:0.
PORADIE: 1. SAV Lamač-Bratislava (17:1) 6,
2. AC Notors 96 Bratislava (17:5) 4, 3. Draci Pezinok (3:6) 2, 4. HbK Medvede Topoľčany (1:25) 0.
 D-SKUPINA: Benco team Topoľčany
– HBK Bošany 11:2, Švajlen 3, Szalay 3,
M. Benko st. 2, B. Zelený, Paulovič – T. Bezák 2. Čierni Jastrabi Partizánske – Martin
3:0, Gašparovič, Halo, Šťastný. HBK Bošany – Čierni Jastrabi Partizánske 0:4, Gašparovič, Halo, Grman, Laššo. Martin – Benco team Topoľčany 2:7, góly Benco teamu:
Uhrecký 3, M. Benko st., M. Benko ml., ŠvajSlovenský hokejový reprezentant
Miroslav Šatan (v strede)

Pe. Zajac. BIG MIX Topoľčany – Benco team
Topoľčany 0:4. SAV Lamač-Bratislava –
Demons Bratislava 3:2. HG Excel Topoľčany – ŠK 3M Modrý Kameň 4:1.
 SEMIFINÁLE: Benco team Topoľčany –
SAV Lamač Bratislava 4:3 s.n.. HG Excel
Topoľčany – HBK Kladivári 4:1, R. Škvarenina 3, Kopecký – O. Školka.
 O 3. MIESTO: HBK Kladivári Partizánske
– SAV Lamač-Bratislava 2:3, góly Kladivárov: Pánis, J. Korec.
 FINÁLE: Benco team Topoľčany – HG
Excel Topoľčany 4:1, M. Benko st., Guniš,
Paulovič, Szalay – Kopecký.
 KONEČNÉ PORADIE: 1. Benco team Topoľčany (zostava: M. Ďatelinka, T. Halgaš, M. Benko st., M. Benko ml., J. Uhrecký, N. Szalay, M. Guniš, A. Božik, M. Paulovič, J. Švajlen, V. Žák, E. Šimun, B. Zelený),
2. HG EXCEL Topoľčany (A. Beliansky, A.
Žuchovský, A. Gráčik, P. Hurtaj, Š. Vystavil, R. Škvarenina, J. Držík, P. Kopecký, R.
Chlapovič), 3. SAV Lamač-Bratislava, 4.
HBK Kladivári Partizánske (M. Beniak,
M. Bezák, M. Pánis, A. Tomka, T. Kukučka,
P. Minárik, J. Korec, M. Šramka, P. Kmeť, Š.
Peniaška, O. Školka, J. D. Vaňo), 5. ŠK 3M
Modrý Kameň, 6. AC Notors 96 Topoľčany, 7. Demons Bratislava, 8. BIG MIX
Topoľčany, 9. Čierni Jastrabi Partizánske (M. Komžík, M. Ondruš, J. Gašparovič,
A. Grman, L. Hradiský, D. Laššo, J. Halo, P.
Šťastný, I. Beniak, A. Sapar, A. Kmeť), 10.
HBC Orli Nitra, 11. SAVAGES Petržalka, 12. Draci Pezinok, 13. Jokerit Pezinok, 14. EXIT Bánovce nad Bebravou (J.
Nosko, M. Podlucký, J. Botka, Pa. Koleno,
M. Koleno, Pe. Koleno, M. Žitňan, D. Gális, P.
Apolen, B. Žila), 15. HBK Bošany (J. Bezák,
T. Bezák, A. Daňo, L. Daňo, L. Guliš, R. Junas,
M. Korec, T. Korec, P. Skladaný, P. Snitka, D.
Žák, E. Žák), 16. Martin, 17. Ovečkár Záblatie, 18. Golden Topoľčany, 19. HBK
Medvede Topoľčany, 20. Divé svine Zvolen – nenastúpili na turnaj.
mp
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FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
IV. LIGA SEVEROZÁPAD
ŠIMONOVANY – PREČÍN 4:0 (1:0)

Vo veľkom teple bolo od prvej minúty zjavné, kto bude udávať tempo stretnutia, čo domáci potvrdili
už v 3. min, keď na Kotulov roh najvyššie vyskočil Martin Oršula, ktorý s prehľadom hlavou otvoril skóre. Slovanisti sa do súpera zahryzli a kontrolovali priebeh stretnutia. V 19. min mal obrovskú šancu Laurinec, ktorý po prihrávke Sobotu z desiatich metrov svojou strelou nechal vyniknúť Miščika v bránke
hostí. A hoci do konca polčasu už domáci ďalší gól nepridali, bolo len otázkou času, kedy sa tak stane.
Ten ďalší prišiel v 57. min, keď Laurinec vysunul Sobotu, ktorý krížnou strelou po zemi prekonal Miščíka. O ďalšie štyri minúty zahrávali domáci rohový kop, tentoraz Chrenko našiel presným centrom opäť
hlavu Martina Oršulu a Slovan viedol 3:0. V 74. min pridal druhý gól v zápase aj Matúš Sobota, ktorý
takmer ako cez kopirák krížnou strelou po zemi zavŕšil víťazstvo domácich na konečných 4:0. Po tomto
góle hostia rezignovali, čo domáci mohli využiť na zvýšenie náskoku. Futbalisti Šimonovian si vypracovali viacero pekných akcií, za ktoré si vyslúžili potlesk tribún, ale gól už nepridali. Domáci si v pokoji
ustrážili plný bodový zisk.
 GÓLY: 3. a 61. Martin Oršula, 57. a 74. M. Sobota.  ŽK: 35. Halás, 71. Varga – 38. Sádecký. 
ROZHODOVALI: R. Farkaš – Volf a Kasznár – 300 divákov.  SLOVAN: J. Gramblička – Miroslav
Oršula, P. Kermiet, J. Žiak ml., L. Varga, M. Sobota, P. Kotula, T. Laurinec (68. P. Baláška), Patrik
Chrenko (75. Marián Petráš), Martin Oršula, R. Halás (46. M. Barta), tréner: J. Žiak st..  PARTIZÁN: Miščik – Jurdík (88. Bartek), Sádecký, Vrábel (86. Kostelanský), Ľ. Gajdošík, V. Gajdošík,
Kaprálik, Škrabák, Michalec, Hybben, Čelko (54. Vicena), tréner: B. Friedl.
Peter Letavay

DOMANIŽA – PARTIZÁNSKE 2:2 (1:2)

Domáci mali šťastný vstup do stretnutia. V 9. min Dobiáš v šestnástke stiahol na zem Sádeckého a z nariadeného pokutového kopu Miroslav Kvaššay poslal domácich do vedenia, hoci Gašparík vystihol smer
jeho strely. V 19. min Sedláček v strede poľa ustál súboj s Kardošom, následne kolmicou vysunul do úniku
Pinďuru, ktorý zoči-voči Kubišovi s prehľadom vyrovnal. V 39. min skúšal strelecké šťastie z tridsiatich piatich metrov Slivka, no projektil z jeho kopačky letel tesne vedľa domácej bránky. Bežala posledná minúta,
keď si na Bohušov dlhý pas do šestnástky nabehol Blaho a krížnou hlavičkou od pravej žrde poslal loptu
do siete. Po obrátke sa hra odvíjala prevažne v strede poľa bez gólových príležitostí, čo domácim pridávalo na nervozite. V 67. min po dlhom centri do šestnástky hostí posúdil hlavný arbiter súboj Slivku so Sádeckým za nedovolený. Po druhej žltej karte uvidel Slivka aj červenú a následne bol za protesty rovnakou
karetnou kombináciou odmenený aj Bohuš. Z nariadeného pokutového kopu Svitek vyrovnal a v ďalších
minútach si domáci počas presilovky o dvoch hráčov vynútili tlak. Hrozili ale len zo štandardných situácií,
ktoré obrana hostí na čele s brankárom Gašparíkom vyriešili.
 GÓLY: 10. Miroslav Kvaššay (11 m), 68. Svitek (11 m) – 19. M. Pinďura, 45. E. Blaho.  ŽK: 13.
Kardoš, 65. Svitek – 9. Dobiáš, 58. a 67. Slivka, 61. a 67. Bohuš.  ČK: 67. Bohuš, 67. Slivka. 
ROZHODOVALI: Pucher – Škadra a Lerint – 200 divákov.  TJ: Kubiš – Šterdas, Braciník, Svoboda, Haviar, Miroslav Kvaššay, Svitek, Král (10. Marek Kvaššay), Kardoš (71. Miškech), Košút, Sádecký, tréner: M. Augustín.  TEMPO: M. Gašparík – T. Jambor, A. Dobiaš, J. Kompas, T. Bohuš, S.
Sedláček, A. Nižňanský (71. Matúš Pastírik), E. Blaho ml., S. Slivka, P. Křapka, M. Pinďura (88. J.
Zentko), tréner: Š. Slivka.
rď

TRENČIANSKE TEPLICE – BÁNOVCE N/B. 5:1 (0:0)

V prvom polčase obidva tímy predvádzali futbal vysokej kvality a potvrdzovali svoje tabuľkové postavenie z predošlej sezóny. Šancí bolo ale minimum a hrozba gólu prichádzala iba po štandardných situáciách. V druhom polčase domáci hneď od úvodu zaskočili hostí, keď v 46. min po Jamborovom priklepnutí Jančovič otvoril gólový účet zápasu. Hneď o dve minúty Bubenko vysunul Bretschneidera do
tutovky a ten nezaváhal. Gólový uragán domácich pokračoval, keď v 66. min znova Bubenko naservíroval loptu Paškovi a ten zvyšoval do prázdnej brány na 3:0. Hostia sa ale nevzdali a po niekoľkých nedôraznostiach v domácej obrane v 71. min znížili Gajdošíkom. V 82. min po zaváhaní obrany hostí Jambor
zvýšil už na 4:1 a klinec do rakvy v podobe piateho gólu zatĺkol Bretschneider v predposlednej minúte.
Premiéra Stanislava Ďuriša na lavičke Spartaka v majstrovskom stretnutí tak nevyšla podľa očakávaní.
 GÓLY: 47. Jančovič, 48. a 89. Bretschneider, 66. Paška, 83. L. Jambor – 71. V. Gajdošík.  ŽK:
79. a 82. Svatík, 85. Minárik.  ČK: 82. Svatík.  ROZHODOVALI: Chlebo – Hegedüs a Havran
– 100 divákov.  SLOVAN: Kopčan – Balocký, Kopúň, L. Jambor, Bubenko, Krivda, J. Ančic (33.
Bretschneider), Jančovič, Ševela, Paška (82. Šebík), Beňo (77. Verchola), tréner: M. Fabuš. 
SPARTAK: M. Grman – R. Škultéty, J. Poštrk (77. D. Minárik), R. Šiko, R. Mrocek, M. Líška (64. M.
Bodocký), J. Kosiba, T. Olej, M. Svatík, V. Gajdošík, Roland Szabó, tréner: S. Ďuriš.
vr
 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Trenčianske Stankovce – Malženice 2:3 (1:1), 3. S. Puna
(11 m), 52. M. Ďuráči – 43. Ľ. Gogolák, 83. L. Buchanec, 90. D. Benkovský. Boleráz – Jaslovské
Bohunice 0:1 (0:1), 35. A. Pavlík, ČK: 63. J. Sekera (JB). Beluša – Nová Dubnica 3:2 (1:1), 21. Peter Vavrík, 71. E. Novisedlák, 86. J. Gažo – 19. T.
Suchý, 90. T. Maník, ČK: 41. M. Burdej (ND). Holíč – Kanianka 5:1 (2:1), 34. a 65. T. Slovík, 45.
T. Milota, 49. M. Uher, 89. M. Vaclavik – 6. M. Švolík, ČK: 58. A. Baláž (K). Vrbové – Častkovce 2:2
(0:1), 77. P. Vlado, 85. I. Zelenay – 45. P. Ďuriš, 61.
M. Adamec.
 PROGRAM 2. KOLA – 15.8. o 17. h: Tempo
Partizánske – Slovan Šimonovany (Obeda,
Maráz, Fabian – Koníček), Spartak Bánovce n/B.
– Častkovce (Foldes, Kosár, M. Fehér – Mišún),
Jaslovské Bohunice – Domaniža, 16.8. o 17. h:

Noviny troch generácií

ŠPORT

Tempo č. 29

Kanianka – Vrbové, Nová Dubnica – Holíč, Prečín
– Beluša, Malženice – Boleráz, Trenčianske Teplice – Trenčianske Stankovce.
1.-2. Holíč
1
Trenčianske Teplice 1
3. Slovan Šimonovany 1
4.-5. Beluša
1
Malženice
1
6. Jaslovské Bohunice 1
7.-10. Častkovce
1
Tempo Partizánske 1
Domaniža
1
Vrbové
1
11.-12. Nová Dubnica 1
Trenč. Stankovce 1
13. Boleráz
1
14.-15. Kanianka
1
Spartak Bánovce n/B. 1
16. Prečín
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

5:1
5:1
4:0
3:2
3:2
1:0
2:2
2:2
2:2
2:2
2:3
2:3
0:1
1:5
1:5
0:4

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(+3)
(+3)
(+1)
(+1)
(-2)
(-2)
(0)
(-3)
(-3)
(0)
(0)
(0)

V. LIGA SEVER
VEĽKÉ UHERCE – TRENČIANSKA TURNÁ 5:1 (3:1)

Po úvodnom oťukávaní udreli domáci už v 8. minúte. Po pravej strane ušiel Belianský, centrom do šestnástky našiel Kováča, ktorého hlavičku síce Belák vyrazil, no v repete už domáci forvard nezaváhal. V 25.
min si obaja domáci hráči zopakovali spoluprácu, no v opačnom garde, keď tentoraz napol sieť zvnútra
šestnástky Belianský. V 31. min Kundala vyslal z tridsiatich metrov na bránku hostí „škótske kladivo“, Belák
s námahou vyrazil loptu pred dobiehajúceho Kováča, ktorý bez problémov zvýšil na 3:0. O päť minút sa
radovali aj hostia, keď Hulaj našiel v pokutovom území Hrubého, ktorý povedľa vybiehajúceho Bohuša
znížil. Hneď na začiatku druhého polčasu mal gól na kopačke aj Chorvát, jeho pokus však Bohuš vyrazil. V
66. min predviedol pohľadné sólo takmer od pol ihriska Cíger, ktorý obišiel aj brankára a zvýšil na 4:1. O
dve minúty sa na druhej strane vyznamenal Bohuš, ktorý robinzonádou vyškriabol z ľavého vinkľa trestný
kop Hasenoviča z priameho kopu. Otrepané nedáš-dostaneš sa naplnilo o tri minúty, keď Cíger vyzvŕtal
obrancov a hostí a po jeho prihrávke Jánošík stanovil na konečných 5:1.
 GÓLY: 8. a 31. R. Kováč, 25. M. Belianský, 66. M. Cíger, 71. J. Jánošík – 40. M. Hrubý.  ŽK: 59. J.
Kováč, 66. Sivák.  ROZHODOVALI: Hafrovič – Boledovič a S. Krivošík – 150 divákov.  NOVÝ ŽIVOT: J. Bohuš – P. Gubka (87. Š. Fusatý), M. Štálnik, Ľ. Valter, R. Koreň, Martin Kováč (68. J. Jánošík),
M. Cíger, J. Kundala, J. Súlovský (84. P. Chochula), Marián Belianský, R. Kováč, tréner: Peter Kováč.
 SLOVAN: Belák – J. Kováč, Sivák, Hasenovič, Chorvát (72. Marek Kováč), M. Jambor, M. Hrubý,
Hulaj, Matúš Kováč (60. Lapšanský), Stronček, Bečka (46. Červeňan), tréner: R. Horňák.
ap

BOŠANY – BRVNIŠTE 1:4 (0:2)

Prvú šancu na otvorenie skóre mali domáci, keď po Tkáčovom vysunutí ušiel po ľavej strane Kubala,
nahral pred bránku Murkovi, ale jeho slabú strelu z ôsmich metrov Čapliar chytil. Čo nevyšlo domácim,
vyšlo v 7. min hosťom, keď hlavou napol sieť Matúš Hároník po centri svojho brata Mateja. Aj autorom
druhého gólu bol v 19. min ten istý hráč, keď zo šestnástich metrov trafil pravý dolný roh domácej
bránky. Na druhej strane v 25. min Čapliar vytlačil na roh Miklošovu gólovú strelu z vnútra šestnástky. V
56. min znovu úradoval nebezpečný Matúš Hároník, jeho strelu z pätnástich metrov zneškodnil Sláma.
V 63. min ukázal všetkým, ako sa to robí Boháčik, keď z poliacej čiary obišiel štyroch hráčov a parádnou
strelou z hranice šestnástky do pravého horného rohu vsietil svoj premiérový gól v drese dospelých.
Následne ďalšie domácich nepremenili Tkáč a Kubala. Záver patril hosťom, keď hrúbky v obrane potrestali v 85. min Slámka a v poslednej minúte aj Čelko, ktorý uzavrel skóre na 1:4. Nováčik súťaže sa tak
v Bošanoch predviedol v dobrom svetle a zaslúžene vyhral.
 GÓLY: 63. M. Boháčik – 7. a 19. Matúš Hároník, 85. Slámka, 90. Čelko.  ŽK: 53. Tkáč – 39. Kramarík, 75. Čelko.  ROZHODOVALI: Kusý – Markech a Dendis – 100 divákov.  OFK: T. Sláma – S.
Frank, M. Boháčik (82. Marek Halmo), Ladislav Hodál, E. Tkáč, M. Kostolný, S. Mikloš, P. Kapusta,
J. Kubala, Milan Murko, M. Beko (46. P. Januška), tréner: P. Meluš.  SLOVAN: Čapliar – Hudek,
Kolembus, Barbosa, Zelenák, Šlesár, Čelko, Kramarík, Matej Hároník (74. Slámka), Sloboda (80.
Chovančík), Matúš Hároník (88. M. Bednár), hrajúci tréner: M. Bednár.
Jozef Janík

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: NŽ Veľké
Uherce – Trenčianska Turná. Tatran Uhrovec – Podolie 2:2 (1:1), 31. M. Masarovič, 88.
R. Hrubý – 36. D. Pyšný, 51. M. Červeňanský.
TATRAN: V. Flóro – M. Masarovič, Ľ. Čabrák, J.
Zajac, M. Stano, Marián Stuparič, Milan Opáth,
J. Malina, J. Bežo (67. Z. Botka), M. Pavlovič, R.
Hrubý, tréner: Milan Janega. Stará Turá – TJ
Malá Hradná 1:1 (0:1), 78. M. Antálek – 39.
L. Beňo. TJ: I. Ježík – B. Varhaník, L. Beňo (85.
Martin Varhaník), T. Rychtárech, M. Urbánek, A.
Marko, Michal Varhaník (90. T. Petrík), T. Jandák,
L. Jandák, M. Dudáš, K. Hudec, hrajúci tréner:
T. Jandák. Zemianske Kostoľany – Streženice
1:6 (1:0), 44. T. Mokoš – 51. A 58. E. Bernhauser, 65. a 90. P. Štrbák, 80. a 82. R. Šprta. Myjava B – Chocholná-Velčice 4:1 (3:0), 2. M. Nikodem, 38. L. Bruško, 42. M. Vido, 89. M. Jastráb
– 85. Ján Tuharský. Ladce – Horovce 2:2 (1:1),
29. P. Martinka (11 m), 84. M. Eliaš – 13. a 85. R.
Ruman (oba z 11 m). Cígeľ – Malá Čausa 2:1
(2:1), 5. M. Madarász, 16. T. Zaťko – 38. D. Matiaško. V 83. min domáci Kamdem nepremenil
pokutový kop.

 PROGRAM 2. KOLA – 15.8. o 17. h: Malá Čausa – Zemianske Kostoľany, 16.8. o 11. h: Chocholná-Velčice – Trenčianska Turná, o 17. h: TJ Malá
Hradná – OFK Bošany (Kondéová, Majer, Titurus
– Mikušovič), Brvnište – NŽ Veľké Uherce (Prelec,
Blažek, Dutka – Ballay), Streženice – Tatran Uhrovec (Sládek, Patka, Petránek – Nedveď), Podolie –
Stará Turá, Horovce – Cígeľ, Myjava B – Ladce.
1. Streženice
2. NŽ Veľké Uherce
3.-4. Brvnište
Myjava B
5. Cígeľ
6.-9. Ladce
Tatran Uhrovec
Podolie
Horovce
10. Stará Turá
11. TJ Malá Hradná
12. Malá Čausa
13.-14. OFK Bošany
Chocholná-Velčice
15. Trenčianska Turná
16. Zem. Kostoľany

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

6:1
5:1
4:1
4:1
2:1
2:2
2:2
2:2
2:2
1:1
1:1
1:2
1:4
1:4
1:5
1:6

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

(+3)
(0)
(+3)
(0)
(0)
(-2)
(-2)
(+1)
(+1)
(-2)
(+1)
(0)
(-3)
(0)
(0)
(-3)

VI. LIGA – MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
VEĽKÉ BIELICE – PRIEVIDZA B 2:2 (1:1)

Už v 1. min sa po dlhom pase Minárika dostal s loptou za obranu hostí Olach a po jeho centri Jakubík z
gólovej pozície strieľal volejom tesne mimo. V 7. min po príkladnej spolupráci Jakubíka s Olachom sa k
lopte dostal Putiška a v skrumáži ju zasunul za chrbát prekvapeného Kováčika. V 14. min Minárik ďalekonosnou strelou zo stredového kruhu takmer potrestal zlé postavenie brankára hostí. V 25. min sa po
Kováčikovej chybe zmocnil lopty Jakubík, v gólovej pozícii však opäť mieril nepresne. Pod tlakom hrajúci hostia úspešne zaútočili prvýkrát v 29. min, Bilčíkova strela z dvadsiatich piatich metrov prekvapila
nekoncentrovaného Radosu a hostia sa tešili z vyrovnania. V 40. min po Jakubíkovej presnej prihrávke
strieľal z uhla Bratkovič, no Kováčik jeho pokus zneškodnil. V 46. min sa Jakubík predribloval až do kuchyne hostí, jeho strelu však Kováčik reflexívne vytlačil na roh. V 54. min vyšiel hosťom aj druhý pokus
o skórovanie. Po chybe obrany domácich sa lopty zmocnil Gróf, technickou fintou sa uvoľnil a prihral
loptu nabiehajúcemu Brzáčovi, ktorý delovkou povedľa bezmocného Radosu otočil skóre v prospech
hostí. Z vedenia sa však netešili dlho. V 58. min sa dobiedzajúci Jakubík zmocnil lopty z kopačiek obrancov hostí, presnou prihrávkou ju odovzdal nabiehajúcemu Beňuškovi, ktorý nedal Kováčikovi žiadnu
šancu zabrániť vyrovnaniu. V 70. min sa po samostatnom nájazde ocitol v gólovej príležitosti Putiška,
na tvrdú strelu mu však už sily nestačili. O tri minúty nebezpečne z hranice pokutového územia vystrelil Bratkovič, k radosti však chýbali povestné centimetre. V 82. min sa Karvaš z ničoho nič objavil po
chybe nesústredenej obrany domácich zoči-voči Radosovi, jeho strela iba oblízla pravú tyč. V 84. min
striedajúci Štrpka našiel presnou prihrávkou Jakubíka, ten však loptu v dobrej pozícii netrafil. V samom
závere stretnutia, v ktorom mali domáci herne navrch, po Bratkovičovom trestnom kope mal víťazný
gól na kopačke Beňuška, strieľal však tesne vedľa.
 GÓLY: 7. J. Putiška, 58. P. Beňuška – 29. M. Bilčík, 54. A. Brzáč.  ŽK: 90. P. Beňuška – 49. J. Ondrejka.  ROZHODOVALI: M. Šugra – M. Valach a M. Bulík – 150 divákov.  FK: M. Radosa – I.
Šiška, Martin Vaňo, M. Chotváč, J. Bratkovič, M. Bystrianský, J. Putiška (80. M. Štrpka), M. Olach,
J. Minárik (46. Patrik Beňuška), J. Dvonč, Jozef Jakubík, tréner: J. Dvonč.  FC HN: Anton Kováčik – M. Bača (53. S. Valach), P. Bublák, S. Maruška (75. P. Karvaš), Mário Smidka, Martin Smidka,
D. Zelenák, J. Ondrejka, M. Gróf (88. J. Gajdoš), A. Brzáč, M. Bilčík, tréner: I. Černák. Peter Múčka
 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: OŠK Chynorany – Lehota pod Vtáčnikom 0:1 (0:1), gól:
29. Mário Masár, rozhodca: Michale – 150 divákov. OŠK: Michal Jamrich – P. Ovečka, L. Rajnoha,
M. Jančovič, P. Jozefák, M. Gajdoš, J. Čangel, R.
Poništiak, D. Michalík (81. Martin Podmanický),
Michal Pospíchal (68. M. Ondrejkovič), P. Andel,
tréner: Martin Mikula. BANÍK: M. Vavro – J. Belaň,
V. Lučan, T. Benko, Pavel Chrenko, Mário Masár,
P. Mišeje, M. Mendel (73. I. Královič), P. Roháč, M.
Benčat, P. Homoľa, tréner: D. Gašparovič.
Družstevník Dolné Naštice – Nitrianske Sučany 0:3 (0:1), góly: 43. A. Vlnka (11 m), 61. M.
Fodor, 87. J. Halaška, rozhodca: Ficel – 200 divákov. DRUŽSTEVNÍK: M. Kolárik – M. Galbavý
(6. M. Žatko), T. Herda, T. Starych (76. A. Somogyi), M. Švančara, Martin Kyselica, P. Kobulnický,
S. Pavle, K. Beňačka, Lukáš Dzurik, P. Konský (65.
S. Oršula), tréner: Ľ. Halás. SLOVAN: J. Jurenka – P.
Čertek, R. Pánis, Michal Petráš, B. Bútora, A. Vlnka
(82. B. Fodor), M. Fodor (68. Matúš Miklaš), Marek Miklaš ml., L. Vlnka (78. P. Adamec), J. Halaška
(88. Marek Miklaš st.), R. Mihálik, tréner: R. Kočiš.
OFK Dežerice – Dúbravka Rudnianska Lehota 2:4 (2:0), góly: 13. M. Ševčík, 18. L. Ševčík –
60. a 66. D. Belanec, 82. A. Šimo (11 m), 90. P. Gaman, rozhodca: M. Bebjak – 120 divákov. OFK:
F. Kopčan – Peter Benca, F. Kolembus, J. Nedas,
D. Raffay (67. J. Predanocy), L. Ševčík, M. Ševčík,
M. Slovák, A. Masarovič, T. Dúbravka (67. F. Viktorín), J. Gieci, tréner: S. Glega. DÚBRAVKA: M.
Samardžia – M. Škraban, L. Balucha, A. Harag,
M. Gaman (19. J. Bláha, 68. P. Gaman), M. Cebák,
Pavol Petráš, A. Šimo, M. Pánis (36. R. Gaman), D.
Belanec, M. Harag, tréner: R. Petráš.
FK TJ Skačany – Baník Sebedražie 1:2 (1:1),
góly: 8. M. Borcha – 45. V. Šlosár, 78. M. Hurtiš,
rozhodca: Stránsky – 100 divákov. FK TJ: J. Poništiak – J. Gálus, P. Ďuriš, M. Hudec, T. Ďuriš, Mário
Loči (63. Ľ. Gahér), Jozef Kližan, J. Stručka, M. Borcha, J. Žovinec, Matúš Ďuriš (72. D. Cagáň), tréner: P. Stručka. BANÍK: M. Škorvan – D. Mokrý, P.
Kolodzej, P. Zubal, A. Macháč, M. Hurtiš, V. Šlosár,
J. Píš (85. K. Málik), V. Habalčík (89. I. Čertík), M.
Špeťko, L. Búry, hrajúci tréner: V. Šlosár.
OŠK Veľký Klíž – MTJ Nitrianske Pravno 0:1
(0:0), gól: 51. J. Češek, rozhodca: Hagara – 120
divákov. OŠK: F. Meluš – I. Chrenko (68. P. Hlavá-

ček), M. Kalina, V. Maťašeje, J. Chrenko, P. Bielich,
Martin Šesták, J. Kučera, J. Bielich (79. I. Bujna),
Milan Vaňo, S. Belianský (67. S. Hlavačka), tréner:
R. Laluha. MTJ: J. Štálnik – Michal Jamrich (87. J.
Luščák), Š. Haluš, O. Hancko, P. Bielik, M. Valentín,
M. Šaray, M. Masaryk, M. Chupek, J. Hianik, J. Češek, tréner: M. Michalička.
Dolné Vestenice – Nitrianske Rudno 2:4 (0:2),
góly: 64. a 75. J. Maruniak – 6. M. Škraban, 36. a
80. J. Drobec, 47. B. Bárta, rozhodca: M. Kluka –
250 divákov. VEGUM: P. Beník (46. J. Belko) – M.
Struhár, M. Humaj, P. Floro, P. Šrámka, L. Krutý (73. J. Kolenčík), R. Zaťko (46. M. Gramantík),
J. Maruniak, M. Krivosudský, M. Cagáň, P. Botka,
tréner: M. Cibulka st.. PRIEHRADA: P. Dianovský
– Matej Kohút, M. Šimka, Jakub Kohút, M. Chudý
(56. Ľ. Harag), Juraj Kohút (74. Ľ. Hronec), M. Kuric, M. Škraban, J. Drobec, B. Bárta (69. O. Mlynarčík), B. Škraban (82. R. Oršula), tréner: I. Kováčik.
TATRAN Kamenec pod Vtáčnikom – Družstevník Opatovce nad Nitrou 3:2 (2:0), góly:
11. J. Stančiak (11 m), 32. J. Šimo, 62. M. Šnirc –
64. R. Hulini, 90. D. Kohút, ČK: 43. M. Ďurta – 43.
M. Beka, rozhodca: M. Gašparovič – 200 divákov.
TATRAN: M. Pös – M. Remiš (86. A. Švec), T. Lukáč
(46. Michal Nechala), J. Stančiak, M. Ďurta, T.
Gabriel, Matej Šnirc, M. Sluka, B. Pisár, O. Plachý,
J. Šimo, tréner: F. Komžík. DRUŽSTEVNÍK: S. Gendiar – M. Mečiar, T. Lalik (63. A. Petráš), M. Beka,
J. Teslík, R. Kmeť (25. M. Weiss), M. Néma (85. P.
Hrdý), R. Petreje, L. Benko, R. Hulini, D. Kohút,
hrajúci tréner: M. Néma.
1. Nitrianske Sučany 1 1 0 0 3:0 3 (+3)
2.-3. Nitrianske Rudno 1 1 0 0 4:2 3 (+3)
Rudnianska Lehota 1 1 0 0 4:2 3 (+3)
4. Kamenec p/Vt.
1 1 0 0 3:2 3 (0)
5. Sebedražie
1 1 0 0 2:1 3 (+3)
6.-7. Nitrianske Pravno 1 1 0 0 1:0 3 (+3)
Lehota p/Vt.
1 1 0 0 1:0 3 (+3)
8. Veľké Bielice
1 0 1 0 2:2 1 (-2)
9. Prievidza&Handlová B 1 0 1 0 2:2 1 (+1)
10. Opatovce n/N.
1 0 0 1 2:3 0 (0)
11. Skačany
1 0 0 1 1:2 0 (-3)
12.-13. Veľký Klíž
1 0 0 1 0:1 0 (-3)
Chynorany
1 0 0 1 0:1 0 (-3)
14.-15. Dežerice
1 0 0 1 2:4 0 (-3)
Dolné Vestenice 1 0 0 1 2:4 0 (-3)
16. Dolné Naštice
1 0 0 1 0:3 0 (-3)

VII. LIGA – I. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. A PARTIZÁNSKE
 VÝSLEDKY 1. KOLA: Sokol Pravotice – Družstevník Nadlice 5:1 (2:1), góly: 1. P. Slamka,
37. P. Varga (11 m), 67. M. Záfer, 75. M. Guga,
82. M. Prístupný – 45. M. Kolaček, rozhodca: M.
Bulík – 80 divákov. SOKOL: P. Záhumenský – M.
Gális, T. Filo, S. Turek, M. Šinský (79. R. Kasala),
P. Varga, P. Netopil (74. M. Prístupný), P. Slamka, J. Melas, J. Bitarovský (70. M. Guga), P. Hano
(61. M. Záfer), tréneri: M. Parkan a J. Nižňanský. DRUŽSTEVNÍK: P. Dubravický – P. Bezák, Ľ.
Šmatlák, Mário Marko, M. Kolaček, M. Švajc, V.
Masaryk, L. Halo, Martin Mozola, V. Fuksa, M.
Kopecký, tréner: P. Galbo.
Partizán Brezolupy – Sokol Biskupice 3:1
(1:1), góly: 26. R. Rosa, 75. M. Plášek, 88. P. Kaja-

ba – 33. J. Adamec, rozhodca: J. Flóriš – 90 divákov. PARTIZÁN: M. Mačas – M. Jakub, M. Pišoja
(89. D. Plášek), P. Kajaba, B. Valach, A. Kozinka,
J. Darmo, P. Mačas (61. D. Pisár), M. Plášek (76.
M. Jandák), J. Bujna, R. Rosa, tréneri: Michal Jánošík a J. Gogola. SOKOL: P. Urban – M. Gieci,
Jozef Adamec, R. Grunta, R. Chabada, T. Hanko,
J. Božik, J. Srogoň, S. Gieci, Z. Gogela (30. J. Sýkora), B. Ševčík, tréner: Marián Igaz.
TJ AC Žabokreky nad Nitrou – Podhoran
Krásna Ves 4:1 (1:0), góly: 26. M. Čačko, 63.
L. Pukanec, 71. J. Mikula, 89. Ľ. Kozinka (11 m)
– 73. J. Galbavý, ČK: 89. M. Valient, rozhodca:
Š. Hodoško ml. – 100 divákov. TJ AC: B. Ševela
(51. M. Korček) – P. Pitron (46. V. Paľák), J. Chren-

ko, M. Gahér, L. Podoba, M. Čačko, Ľ. Kozinka,
J. Mikula, A. Hájovský, N. Straka (80. M. Šabo),
L. Pukanec, tréner: B. Augustín. PODHORAN: M.
Horečný – M. Rýdzi, L. Červený, T. Danko (61. D.
Mišák), M. Valient, Michal Varhaník, I. Mikuš (77.
A. Baranka), P. Fidrik, J. Galbavý, M. Brachtír, I.
Kern, tréner: M. Mášik.
Družstevník Kolačno – Sokol Zlatníky 0:0,
rozhodca: M. Grolmus – 80 divákov. DRUŽSTEVNÍK: M. Adamus – Miroslav Ivanka, M.
Chudík, P. Duchovič, Michal Belianský (85. Juraj Belianský), B. Kráľ, D. Jakubis, M. Vlčko, J. Mikuláš, Š. Čepko, M. Závodný (58. B. Duchovič),
hrajúci tréner: D. Jakubis. SOKOL: F. Majerhofer
– A. Košík, T. Schneider, P. Kozáček, E. Boháčik,
D. Ibl (65. P. Blina), N. Valter, M. Maňák, M. Ondrejček (58. J. Valter), F. Borik, D. Bjelko, tréner:
P. Mišenka.
OŠK Pečeňany – Partizán Miezgovce 6:3
(3:1), góly: 6. D. Havala, 18. a 42. R. Lukniš, 67.
a 79. M. Duchoň, 88. J. Hergezel – 23. a 89. Š.
Vavro, 55. M. Vedej, rozhodca: M. Šugra – 100
divákov. OŠK: R. Mäsiar – M. Duchoň, M. Kosiba, M. Broniš, P. Morávek, D. Havala, J. Ďurček, M. Krivý, R. Lukniš, T. Kosiba (88. P. Žaťko),
D. Jakab (66. J. Hergezel), tréner: S. Bíreš. PARTIZÁN: J. Bobuš – B. Harinek, M. Beňuška, T. Horník (73. J. Provazník), V. Herián, J. Trgyňa, A. Ma-

daj, J. Ašverus (67. Milan Kráľ), Š. Vavro, R. Trgyňa (85. O. Trsťan), M. Vedej (57. P. Valach), tréner:
Miloš Šagát.
FK Podlužany – ŠM Dvorec 3:0 (1:0), góly: 4.
L. Ďurina, 74. M. Roth, 84. P. Holička, rozhodca:
P. Grznár – 100 divákov. FK: P. Papulák – M. Babkovič, T. Michalička, J. Sluka, M. Klucha, M. Roth,
F. Rychtárech, P. Bartoň, J. Horvát, L. Ďurina, P.
Holička, tréner: L. Ďurina. ŠM: M. Kapuš – F. Kajan, T. Šedivý, M. Hrenák, I. Škorec (71. J. Gerbel), P. Gunár, D. Kajan, D. Gabaj (14. R. Zaťko), L.
Hrenák, P. Škorec, J. Flóro, tréner: M. Jakal.
TJ Ostratice – OTJ Rybany 3:0 kont. (hostia
nepricestovali).
1. Pravotice
1 1 0 0 5:1 3 (0)
2. Pečeňany
1 1 0 0 6:3 3 (0)
3. Žabokreky n/N. 1 1 0 0 4:1 3 (0)
4.-5. Podlužany
1 1 0 0 3:0 3 (0)
Ostratice
1 1 0 0 3:0 3 (0)
6. Brezolupy
1 1 0 0 3:1 3 (0)
7. Kolačno
1 0 1 0 0:0 1 (-2)
8. Zlatníky
1 0 1 0 0:0 1 (+1)
9. Biskupice
1 0 0 1 1:3 0 (0)
10. Miezgovce
1 0 0 1 3:6 0 (0)
11. Krásna Ves
1 0 0 1 1:4 0 (0)
12.-13. Rybany
1 0 0 1 0:3 0 (0)
Dvorec
1 0 0 1 0:3 0 (0)
14. Nadlice
1 0 0 1 1:5 0 (0)

VIII. LIGA – II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE
 VÝSLEDKY 1. KOLA: Nedanovce – Iskra
Radobica 3:1 (2:0), góly: 29. P. Oravec, 44.
M. Peciar, 74. Martin Stanko – 72. R. Bartolen,
rozhodca: M. Bebjak – 80 divákov. OFK: B. Peciar – M. Peciar, A. Fraňo (62. Martin Stanko),
M. Grach, B. Baniat, Ľ. Macega, P. Oravec (53.
M. Najman), R. Gábriška, J. Boldiš, M. Oravec,
P. Pavlíček (77. I. Domček), tréner: J. Najman.
ISKRA: Martin Kmeť – R. Košovský, B. Bajgar,
Ľ. Pauko, J. Jančich (46. H. Galanský), Rastislav
Šebesta, J. Čmiko, Michal Kmeť, R. Bartolen, Š.
Vrtiel, M. Brida, tréner: D. Kmeť.
TJ Pažiť – ŠK Malé Uherce 4:0 (2:0), góly:
14. O. Školka, 24. M. Nechala, 56. A 70. P. Kollár (oba z 11 m), rozhodca: Preťo – 100 divákov. TJ: D. Samardžija – O. Školka, Pavol Kollár,
T. Čangel, J. Šimončič, T. Rybanský (78. T. Vrančík), M. Maťašeje (61. M. Samardžija), R. Hantabal (56. M. Benca), K. Jaďuďa, Matej Nechala, T. Dubina, hrajúci tréner: K. Jaďuďa. ŠK: M.
Hanuliak – T. Kapri (70. P. Minárik), M. Turček,
L. Hunka (64. V. Németh), S. Debnár, J. Baláž, T.
Janček (46. D. Galovič), Miroslav Hallo (46. M.
Jakubík), Š. Mentel, M. Mošať, D. Šulaj, hrajúci
tréner: A. Pihík.
Slovan Návojovce – Tatran Hradište 2:1
(1:0), góly: 38. P. Reck, 90. J. Srogončík – 49. J.
Vaňo (11 m), rozhodca: Stránsky – 50 divákov.
SLOVAN: J. Országh – L. Bližniak, Martin Ištván,
J. Mikláš, A. Hunka, T. Országh, P. Hunka (54. Ľ.
Kopál, 80. J. Srogončík), Mário Hunka, P. Reck,
J. Koreň, I. Žember, tréner: L. Bližniak. TATRAN:
M. Süč – B. Fodora (46. M. Beduš), Miroslav
Loči, Pavol Miške, M. Navrkal, T. Fodora (89. L.
Kuril), Pavol Mozola, M. Paver, J. Struhár, F. Galus, J. Vaňo, hrajúci tréner: Pavol Miške.
OFK Klátova Nová Ves – Slovan Veľké Kršteňany 3:0 (2:0), góly: 21. M. Domček, 32. M.
Zajíc, 67. P. Fraňo, ČK: 40. J. Straka, rozhodca:
M. Mikoláš – 60 divákov. OFK: Juraj Paulík – M.
Bezák, A. Spišiak, Jozef Paulík (45. M. Debnár),
P. Kopček (61. L. Halmo), R. Borčin, P. Fraňo, M.
Domček (71. M. Španko), M. Hormuzache, D.
Benca, M. Zajíc (78. P. Puch), tréner: M. Maťa-

še. SLOVAN: J. Beňuška – Marcel Ďuriš (57. Ľ.
Makva), P. Lacik, R. Makva, A. Makva, I. Beňuška (85. Michal Krištín), T. Bryndza, J. Chymo (78.
D. Čavoj), J. Sagan, Š. Jakubík, J. Straka, tréner:
M. Cvešper.
Družba Livinské Opatovce – Slovan Malé
Bielice 4:1 (2:1), góly: 15. a 36. M. Medo, 79.
a 89. P. Sroka – 10. T. Matejov, rozhodca: M.
Mokran – 100 divákov. DRUŽBA: E. Bajtala – I.
Kopecký (52. D. Šiška), M. Galbo, R. Novotný, J.
Hollý, J. Flimel, M. Medo (83. V. Kmotorka), R.
Žaťko (46. P. Sroka), F. Gális, P. Polúch, P. Medo
(61. Ľ. Záhumenský), tréner: M. Čaniga. SLOVAN: Martin Kotlárik – M. Blaho, T. Matejov, P.
Kubek, E. Benzír (82. M. Nižňanský), L. Ivanka,
R. Podolinský, M. Podolinský, F. Špánik, Patrik
Kollár, Š. Rajčan, tréner: O. Škoda.
OFK Krásno – OFK Malé Kršteňany 9:1
(3:0), góly: 1., 15., 37. a 73. R. Paulus, 50. M.
Mozola, 54. M. Dragula, 60. M. Švec, 63. J. Baláška, 68. P. Lubuška – 80. S. Adamík, rozhodca: J. Chochula – 80 divákov. OFK: E. Lovász
– Marián Dragula, M. Švec, Pavol Chrenko,
S. Záhradný, J. Baláška, J. Desát, P. Lubuška,
R. Paulus, Marek Mozola, R. Kopčo, tréner: T.
Olach. TJ ZKŠ: M. Šimanský – A. Kováč (77. L.
Ondriš), M. Palkovič (46. R. Mrižo), M. Panák, J.
Ladický (46. Martin Skučka), P. Okenka, I. Jakubík, S. Adamík, E. Palkovič, J. Sloboda, J. Kopál, tréner: D. Hano.
Tempo Partizánske B-Brodzany – voľno.
1. Krásno
1 1 0 0 9:1 3 (0)
2. Pažiť
1 1 0 0 4:0 3 (0)
3. Livinské Opatovce 1 1 0 0 4:1 3 (0)
4. Klátova Nová Ves 1 1 0 0 3:0 3 (0)
5. Nedanovce
1 1 0 0 3:1 3 (0)
6. Návojovce
1 1 0 0 2:1 3 (0)
7. Hradište
1 0 0 1 1:2 0 (0)
8. Radobica
1 0 0 1 1:3 0 (0)
9. Malé Bielice
1 0 0 1 1:4 0 (0)
10. Veľké Kršteňany 1 0 0 1 0:3 0 (0)
11. Malé Uherce
1 0 0 1 0:4 0 (0)
12. Malé Kršteňany 1 0 0 1 1:9 0 (0)
(FK Tempo Partizánske B-Brodzany ešte nehral.)

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 3
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK berie na vedomie oznámenie FK Biskupice a Dolné Naštice k návrhu zmeny súťaže
VII. ligy – I. triedy MO PE-BN dorast.
 ŠTK oznamuje FK hrajúcim VII. ligu – I. triedu
MO PE-BN dorast, že previedla zmenu losovania tejto súťaže. Družstvám boli priradené čísla: 1 Dolné Naštice, 2 Veľký Klíž, 3 Podlužany, 4
Biskupice, 5 Haláčovce-Otrhánky, 6 Krásna Ves.
Kompletné nové vylosovanie je na stránke OblFZ Prievidza
 ŠTK zaregistrovala požadované zmeny hracích dní a časov v ISSF systéme. Žiada preto o
kontrolu správnosti vykonaných zmien a v prípade zistenia chýb žiada o ich nahlásenie.
 Zmeny termínov MFS – VI. liga MO PD dorast: 1. kolo Veľké Bielice – Šimonovany 26.8.
2015 o 17. h..
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 DK na základe žiadosti o určení pokuty
za pozastavenie športovej činnosti 37/6 (30
€ – zberná faktúra) uvoľňuje činnosť od 6.8.
2015: Marek Košian (Oslany), Milan Cebák
(Rudnianska Lehota), Róbert Štrbák (Diviacka Nová Ves) a Tomáš Ďurdina (Chrenovec
Brusno).
 PODMIENEČNÉ TRESTY – 2 s.s. do 31.10.
2015: Jakub Trebichavský (Žitná-Radiša),
 DK vyzýva klub Naše Pohronie o.z. SK Bebrava Slatina, aby do 12.8. 2015 predložil zmluvy
o dohode na odstupnom 0 € medzi ním a FK
Krásna Ves, alebo predložil zdokladovanie v
zmysle akých futbalových noriem postupovali
pri stanovení tejto sumy.
SEKRETÁR
Upozorňuje funkcionárov FK, že im v ISSF systéme bola vygenerovaná faktúra so splatnosťou do 12.8. 2015. Žiadam vás o dodržanie termínu splatnosti faktúry.

DELEGAČNÝ LIST Č. 2
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 15.8. o 17. h: Nitrianske Sučany – Veľké Bielice (Stránsky, Plecho, Lazar st. – Važan), 16.8. o 17. h: Lehota pod Vtáčnikom – Nitrianske Pravno (T. Boška, Stránsky, Hudák – Zábojník), Opatovce nad Nitrou – Veľký Klíž
(Bolfa, Adamkovič, Petrek – D), Sebedražie – Kamenec pod Vtáčnikom (D, M. Mokrý, Iliáš – D), Rudnianska Lehota – Skačany (D, K. Boško, Struhár –
D), Nitrianske Rudno – Dežerice (Fazekaš, Gebrlín,
D – Hudák), Prievidza & Handlová B – Dolné Vestenice (Preťo, Guľváš, Bukovský – Važan, v Handlovej), Chynorany – Dolné Naštice (Grznár, J. Drábik,
D – Zelenák).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 2. KOLO – 16.8. o 11.
h: Biskupice – Ostratice (M. Bulík, Valach, Krchlík –
D), o 17. h: Krásna Ves – Rybany (Šugra, Híreš, D –
Černo), Nadlice – Brezolupy (Kluka, Chrenková, D –
Duchovič), Dvorec – Pravotice (Duhina, Chochula,
D – D), Miezgovce – Podlužany (Valach, Krchlík, D
– Kozinka), Zlatníky – Pečeňany (Mikoláš, Mokráň,
D – D), Žabokreky nad Nitrou – Kolačno (Bereš, M.
Bulík, D – Pastierik).
 II. TRIEDA MO PE – 2. KOLO – 15.8. o 17. h: Malé
Bielice – Veľké Kršteňany (J. Drábik, Kluka, Horeháj), Hradište – Klátova Nová Ves (Horeháj), Malé
Kršteňany – Návojovce (Sliepka st.), Partizánske
B-Brodzany – Krásno (J. Drábik, v Brodzanoch), Radobica – Pažiť (Jančich), Livinské Opatovce – Nedanovce (D).
DORAST
 MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 15.8. o 15. h: Žabokreky nad Nitrou – Pravenec (Grznár, Chrenková), o 17. h: Liešťany – Veľké Uherce (Deraj, Pánis),
16.8. o 10. h: Šimonovany – Chrenovec-Brusno
(Jančich, Chochula), o 14.15 h: Poruba – Uhrovec
(Deraj, Pánis), o 14.30 h: Prievidza & Handlová B –
Nitrianske Pravno (Guľváš, Bukovský, v Handlovej),
Sebedražie – Skačany (M. Mokrý, Iliáš), Čereňany –
Veľké Bielice (Hodas, Plecho).

www.novinytempo.sk

ŠPORT

V stredu prázdninový turnaj hráčov do 16 rokov
V stredu 12. augusta sa v Partizánskom uskutoční 11. ročník prázdninového turnaja mládeže
do 16 rokov v malom futbale. Podujatie bude tradične prebiehať na ihrisku s umelým trávnikom na sídlisku Šípok. Úvodné stretnutie je na programe o 8.30 h, prezentácia družstiev je o
8. hodine. Družstvá, ktoré majú záujem štartovať na turnaji, sa môžu prihlásiť u jeho hlavného organizátora Martina Savaru na mob. č. 0905 494 922. V poli hrajú štyria hráči + brankár,
každý účastník turnaja je povinný mať pri sebe kópiu preukazu poistenca!
mp

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ
STARŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Tempo Partizánske – Kanianka
– odložené na 25.8.. Spartak Bánovce n/B. –
Piešťany 5:0 (1:0), góly: 40. a 67. (11 m) M. Mášik, 64. Ľ. Kmeťo, 71. P. Hostačný, 78. S. Turoň.
SPARTAK: A. Ondruška – M. Čahoj, P. Hostačný,
D. Smolka, D. Bernát, S. Turoň, M. Bilčík, M. Mášik, A. Zita (71. R. Piešťanský), Ľ. Kmeťo, J. Hrabal,
tréner: T. Zita. Šamorín – Nové Mesto n/V. – odložené na 26.8.. Šaľa – Galanta 2:0 (1:0). Brvnište – Jaslovské Bohunice 1:3 (0:1). Považská
Bystrica – Sereď 2:0 (1:0). Vrbové – Hlohovec
4:1 (1:0). Šurany – Štúrovo – odložené na 19.8..
DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD
 1. KOLO: Holíč – OFK Bošany 0:0 – nedohraté. Domáci nastúpili len ôsmi a v 8. min im klesol počet hráčov pod sedem. OFK: M. Mokoš – S.
Vierik, M. Čimbora, D. Báleš, E. Hradiský, M. Zaťko, M. Šubjak, D. Kalina, A. Beňačka, D. Rybár, J.
Hlavačka, tréner: I. Guniš. Dolná Súča – Veľké
Kostoľany 0:6 (0:2). Boleráz – Nitrianske Rudno 2:1 (2:1). Kúty – Borčice 0:2 (0:1). Beluša –
Nová Dubnica 0:2 (0:1). Nemšová – Trenčianske Stankovce 5:2 (4:1). Stretnutia Dolné Vestenice – Ilava a Lednické Rovne – Papradno
boli odložené na 1.9..
V. LIGA SEVER
 1. KOLO: OFK Klátova Nová Ves – OŠK Chynorany 1:1 (0:0), góly: 76. L. Halmo – 90. M.
Neubauer. OFK: J. Meluš – R. Bílek, M. Debnár,
K. Lacika, R. Lacika, T. Streicher, A. Mikláš (46.
M. Krajčík), A. Vančo, M. Zajíc, L. Halmo, P. Kopček (46. S. Debnár), tréner: D. Benca ml.. OŠK: M.
Bezák – Matúš Mikula, Dávid Bezák, D. Mikula,
M. Ladický, S. Magdolen, J. Sekáč, M. Neubauer,
M. Franko (81. M. Záhumenský), Marek Benko, F.
Rajnoha, tréner: R. Šimko. Častkovce – Košeca
0:2 (0:1). Opatová n/V. – Selec 7:0 (2:0). Nedožery-Brezany – Stará Turá 6:0 (2:0). Nováky
– Prečín – nehralo sa. Streženice – Domaniža
8:3 (3:1). Trenčianska Turná – Bošáca 6:4 (3:0).
Drietoma – Ladce 1:2 (0:2).
VI. LIGA – MO PRIEVIDZA
 1. KOLO: FK Veľké Bielice – Slovan Šimonovany – odložené na 26.8. o 17. h.. TJ AC Žabokreky nad Nitrou – Prievidza & Handlová B
4:2 (1:1), góly: 43. A 62. A. Ladický, 59. J. Mikula, 78. M. Berčík – 32. A. Koryťák, 79. Ľ. Mečiar. TJ
AC: J. Bereš – F. Mikula, P. Paľák, M. Šabo, A. Crho,
A. Hájovský, M. Podoba (55. M. Žabár), J. Mikula,
Martin Pastírik, D. Divéky (19. M. Berčík), A. Ladický, tréner: V. Paľák. NŽ Veľké Uherce – Nitrianske Pravno 3:1 (1:0), góly: 21. J. Klimant, 68. a
81. P. Chochula – 55. K. Gros. Domáci nastúpili
len desiati. V 90. min hráč hostí Matej Líška nepremenil pokutový kop. NŽ: O. Miksa – Š. Fusa-

tý, S. Súlovský, T. Vlčko, J. Klimant, R. Houdek, M.
Karak, P. Chochula, L. Matušík, T. Belianský, tréner: J. Šorec. Tatran Uhrovec – Sebedražie 4:1
(2:0), góly: 1. a 89. L. Cimra, 22. a 90. A. Kulíšek
– 62. R. Babiar. TATRAN: P. Juhaščík – M. Jamriška, A. Kulíšek, M. Gábriška, A. Hanko, M. Pisklák,
S. Stolár, Ľ. Kováčik, L. Cimra, P. Adame, M. Hrčka, tréner: I. Kulíšek. FK TJ Skačany – Liešťany
1:1 (0:1), góly: 65. A. Šudík (11 m) – 22. G. Pietrik.
FK TJ: A. Šudík – M. Blaha, P. Kližan, Marek Kopál,
M. Šrámka, J. Paver, K. Dolný, R. Galbavý, M. Záň
(56. B. Kňaze), S. Vavro, Maroš Ďuriš, tréner: Jozef Kližan. Pravenec – Čereňany 2:0 (1:0), 28. M.
Greschner, 84. R. Krč. Chrenovec-Brusno – Poruba 2:0 (2:0), 16. a 36. M. Kvostka.
MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Tempo Partizánske – Kanianka
– odložené na 25.8.. Spartak Bánovce n/B. –
Piešťany 1:2 (1:1), góly: 15. F. Dráb – 38. J. Janotík, 76. J. Lenovský. SPARTAK: J. Ďureje – M. Bernát, M. Koka, M. Sloviak, R. Jačko (79. S. Žáčik), Š.
Chromek, A. Zelenák (67. J. Budovič), D. Igaz, B.
Piešťanský, Matej Kráľ (60. E. Kmeťo), F. Dráb (79.
P. Tuchyňa), tréner: M. Slovák. Šamorín – Nové
Mesto n/V. – odložené na 26.8.. Šaľa – Galanta 2:3 (0:2). Brvnište – Jaslovské Bohunice 2:1
(2:0). Považská Bystrica – Sereď 3:4 (3:3). Vrbové – Hlohovec 2:1 (1:0). Šurany – Štúrovo
– odložené na 19.8..
STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Galanta – Tempo Partizánske 9:0
(4:0), góly: 5., 16. a 63. R. Repa, 13., 47. a 55. M.
Repa, 33. D. Borisek, 43. R. Lošonský, 68. T. Ondreák. TEMPO: G. Kováčik – T. Bittara, M. Rybár, T.
Urban, S. Belák, M. Néč, P. Hájovský, P. Bottka, P.
Ch. Ručka, J. Repa, D. Kvasna, tréner: S. Sedláček.
Trebatice – Považská Bystrica 0:0. Gabčíkovo
– Dubnica n/V. 0:8 (0:2). Komárno – Šaľa 6:1
(4:1). Nové Zámky – Lokomotíva Trnava 1:3
(0:1). ČFK Nitra – Piešťany 0:2 (0:0). Skalica –
AS Trenčín B 1:4 (1:2). Topoľčany – Šamorín –
odložené na 26.8..
MLADŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Galanta – Tempo Partizánske 2:1
(2:0), góly: 19. a 30. M. Repa – 57. V. Karásek.
TEMPO: M. Bodocký – S. Kováč, F. Cviko, T. Zima,
T. Grznár, P. Bezák, V. Karásek, M. Mulina, A. Kováčik, T. Svitok, Michal Petreje, P. Prochádzka, P.
Habaj, tréner: V. Svitok st.. Trebatice – Považská
Bystrica 1:2 (0:0). Gabčíkovo – Dubnica n/V.
4:3 (0:2). Komárno – Šaľa 2:3 (0:1). Nové Zámky – Lokomotíva Trnava 1:7 (0:3). ČFK Nitra –
Piešťany 6:0 (4:0). Skalica – AS Trenčín B 2:7
(0:6). Topoľčany – Šamorín – odložené na 26.8..
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V FK Tempo pokračujú s generačnou obmenou kádra

Futbalisti družstva dospelých FK Tempo Partizánske obsadili v uplynulom ročníku IV. ligy Severozápad štrnástu priečku s pasívnym skóre 38:55 a s 36 bodmi na konte.
Do predchádzajúcej sezóny nastupovali s úmyslom pohybovať sa v pokojných vodách tabuľky, čo sa im aj s omladeným kádrom darilo napĺňať. V závere uplynulého ročníka však stratili body, s ktorými počítali, čo sa odzrkadlilo
na konečnom umiestnení. Aj do nového súťažného ročníka 2015/2016 nastupuje Tempo so skromným cieľom, ešte
s výraznejšie omladeným kádrom, avšak s posilneným realizačným tímom. Hlavnému trénerovi a zároveň tajomníkovi FK Tempo Štefanovi Slivkovi (na foto) sme adresovali
nasledovné otázky.

?

Ktoré faktory sa podľa vás podpísali
pod umiestnenie družstva mužov v
uplynulom súťažnom ročníku?
„Už v jarnej časti sme zabudovávali do
družstva mladých hráčov, čo sa odzrkadlilo aj na našom umiestnení v tabuľke.
V niektorých vyrovnaných zápasoch sa
prejavila mladícka neskúsenosť, trpeli
sme na nepremieňanie gólových príležitostí, kým súperi vyťažili z minima maximum. Tým sme strácali body, ktoré nám
v konečnom zúčtovaní chýbali. Išli sme
si však svojou cestou a ,zaručené' zákulisné informácie o viacerých vypadávajúcich sme nevnímali. S nastoleným trendom zaraďovania našich odchovancov
do kádra mužov sme však spokojní. Náš
klub vytvára veľmi dobré podmienky v
práci s mládežou, z čoho pramení zásobovanie kádra mužov našimi odchovancami. V nastávajúcej sezóne si od našich
mladých hráčov, ktorí prišli do mužskej
kategórie, sľubujeme futbalový rast.
Myslím si, že po odstránení chybičiek,
ktoré ešte svojou mladíckou nerozvážnosťou dokážu na ihrisku vyprodukovať,
budeme napredovať.“

?

Súhlasíte, že svoje urobil aj odchod
hráčov, ktorí patril k tým najvyťaženejším?
„Samozrejme, v zimnej prestávke opustila káder štvorica hráčov, ktorá sa podieľala na viac ako osemdesiatich percentách našich vsietených góloch v jesennej časti. Ako som už spomínal, nahradili
sme ich našimi mladými chlapcami, ktorí
zbierajú skúsenosti. Na jeseň sme získali
devätnásť bodov, kým na jar sedemnásť.

V tomto ukazovateli sme teda veľa nezaostávali.“

?

Po skončení uplynulého ročníka ste
abdikovali na post trénera. Aký bol
hlavný dôvod vášho kroku?
„Po skončení sezóny som bol mimoriadne spokojný s prístupom všetkých hráčov, ktorí zasiahli do zápasov. Pociťoval
som však únavu z ťažkého ročníka, keďže
káder mužstva sa z tretiny obmenil. Bolo
to namáhavejšie a rozhodne to bol aj väčší nápor na psychiku. Môj úmysel, ktorý
sa nerodil ľahko, som oznámil hráčom a
za dovtedajšiu spoluprácu som sa im poďakoval. Po roku a pol pri družstve som
videl priestor pre niekoho iného, kto by
hráčom dal novú motiváciu.“

?

Členovia výboru klubu však vašu abdikáciu neprijali a vy ste sa nakoniec
rozhodli pokračovať. Čo rozhodlo o vašom
zotrvaní?
„Po oznámení môjho úmyslu hráčom,
mi na najbližšom zasadaní členov výboru klubu bola ponúknutá iná forma práce pri prvom mužstve, ktorá vyplývala z
vytvorenia postu asistenta trénera. Po
zvážení a rozhovore s Miroslavom Maťaše, ktorý sa mal stať mojím asistentom,
sme sa dohodli na spolupráci. Vzhľadom
na výrazné omladenie kádra som spoluprácu s asistentom uvítal. V kádri máme
dvadsaťjeden hráčov, z ktorých na tréningy chodí minimálne šestnásť, takže aj
práce je podstatne viac.“

?

Ako sa vám spolupracuje s vaším novým asistentom Miroslavom Maťaše,
ktorý naďalej zostáva aj hlavným trénerom

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 15.8. o 17. h:
Tempo Partizánske – Slovan Šimonovany,
Spartak Bánovce n/B. – Častkovce.

(V. LIGA) 16.8. o 17. h: TJ Malá Hradná – OFK
Bošany.
(VI. LIGA – MO PD) 16.8. o 17.h: Chynorany
– Dolné Naštice.
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 16.8. o 11. h: Biskupice – Ostratice, 16.8. o 17. h: Krásna
Ves – Rybany, Nadlice – Brezolupy, Dvorec
– Pravotice, Miezgovce – Podlužany, Zlatníky – Pečeňany, Žabokreky nad Nitrou –
Kolačno.
(VIII. LIGA – II. TRIEDA MO PE) 15.8. o 17. h:
Malé Bielice – Veľké Kršteňany, 16.8. o 17. h:

Posuny
v hráčskom kádri

?

Káder opustil v uplynulom ročníku
najlepší strelec družstva Maroš
Kučerka, čo je ďalšie výrazné oslabenie
kádra...
„Maroš Kučerka nám oznámil, že si potrebuje dať od futbalu pauzu. Odchádza
študovať na vysokú školu do Nitry, kde
bude bývať aj počas víkendov. Neostáva
nám nič iné, len sa ho pokúsiť plnohodnotne nahradiť, čo nebude ľahké.“

?

Na druhej strane vás pravdepodobne potešil návrat Tomáša Jambora,
ktorý do svojho odchodu patril k najlepším
obrancom IV. ligy...
„Teší nás návrat každého hráča, ktorý z
rôznych objektívnych dôvodov prestal
hrávať v našom klube. Veríme, že pracovné vyťaženie na vysokej škole v Nitre
dovolí tomuto skúsenému a kvalitnému
obrancovi čo najviac pôsobiť pri prvom
družstve. Už teraz však vieme, že po deviatom kole by mal odísť na dva mesiace
mimo Slovenska.“

?

Na základe vašich slov, káder prvého
tímu naďalej prechádza generačnou obmenou. S akým cieľom nastupujete
do nového ročníka?
„Očakávam minimálne tak ťažký ročník,
ako bol ten predošlý. Verím hráčom, že
svojou kolektívnou silou a srdcom budú
aj ťažké zápasy zvládať. Sme si vedomí, že
v mladom veku môže byť výkonnosť kolísavá. Našou prvoradou úlohou je stabilizovať výkony nových hráčov a postupne
ich zabudovať do kádra. A, samozrejme,

KAM ZA ŠPORTOM
ĽADOVÝ HOKEJ 14.8. od 8. do 17.30 h: 1.
súťažný deň medzinárodného turnaja hráčov
U15 – CHÁRA CUP,
15.8. od 9. do 17.30 h: 2. súťažný deň medzinárodného turnaja hráčov U15 – CHÁRA CUP,
16.8. od 9. do 17.30 h: 3. súťažný deň medzinárodného turnaja hráčov U15 – CHÁRA CUP
(Mestský hokejový štadión v Partizánskom).

chceme sa vyhnúť bojom
o záchranu. V priebehu
dvoch-troch rokov chceme skvalitňovať našu hru
a následne sa pokúsime
zabojovať o postup.“

pri družstve mužov OFK
Klátova Nová Ves?
„Som rád, že si moje plány nielen pre tréningy,
ale aj do zápasov môžem prediskutovať práve s ním. Je to zanietený a rozhľadený tréner,
ktorý urobil obrovský
kus práce vo svojej obci
nielen pri mužoch, ale aj
pri mládeži. Spolupráca s
ním ma oslovila, aj preto som
sa rozhodol pokračovať ďalej.
Myslím si, že v spoločnom tandeme
môžeme dať hráčom nový impulz.“

Hradište – Klátova Nová Ves, Malé Kršteňany –
Návojovce, Brodzany – Krásno, Radobica – Pažiť, Livinské Opatovce – Nedanovce.
FUTBAL-DORAST (VI. LIGA – MO PD) 15.8.
o 15. h: Žabokreky nad Nitrou – Pravenec,
16.8. o 10. h: Šimonovany – Chrenovec-Brusno, 16.8. o 14.30 h: Čereňany – Veľké Bielice.
FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 16.8. o 10. a 12. h:
Tempo Partizánske – Nové Zámky.

Tempo aj počas letnej prestávky zaznamenalo odchody hráčov zo základnej zostavy. K štvorici hráčov, ktorá odišla počas zimy – Michal Poluch, Patrik
Chrenko, Martin Petreje, Patrik Beňuška –
pribudla ďalšia trojica. FK Tempo sa bude
musieť zaobísť bez svojho s 8 gólmi najlepšieho kanoniera uplynulého ročníka Maroša Kučerku. Rýchlonohý útočník si plánuje oddýchnuť od futbalu kvôli štúdiu na
vysokej škole v Nitre. Obranca Ľubomír
Macega po štyroch rokoch opäť prestúpil
do OFK Nedanovce, ktorý sa po krátkej odmlke znovu objavuje vo futbalových súťažiach seniorov. Do FK Veľké Bielice zas prestúpil ofenzívny stredopoliar Igor Šiška. K
dvojici dorastencov z domácej liahne, ktorý
už dostali priestor v tíme mužov – Ernest
Blaho mladší a Martin Repa – pribudli ďalší piati: po predĺžení hosťovania z Livinských Opatoviec Matúš Pastírik, ďalej Marek Molcsan, Alex Dobiáš, Marcel
Prokop a Ján Zentko, ktorého prestup dotiahli funkcionári z konkurenčného ŠK Slovan Šimonovany. Odtiaľ prišiel na polročné
hosťovanie aj brankár Martin Gašparík.
Funkcionári FK Tempo prejavili záujem aj o
útočníka s čuchom na góly Štefana Kučeru z Veľkého Klíža.
 Zostava FK Tempo Partizánske pre jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016
– brankár: Miroslav Zdychavský ml., Martin Gašparík, Marek Molcsan, hráči: Jozef
Kompas, Tomáš Bohuš, Tomáš Jambor,
Sergej Sedláček, Matúš Pastírik, Bohumil
Nový, Jozef Bóka ml., Ján Zentko, Marcel
Prokop, Alex Dobiáš, Peter Křapka, Adrián Vavro, Daniel Buričan, Ernest Blaho
ml., Andrej Nižňanský, Sebastián Slivka, Tomáš Obert, Martin Pinďura, Martin
Repa a Štefan Kučera (?).
mp

Chcete hrať ligu
v malom futbale?
Na sobotu 29. augusta je naplánovaný začiatok nového ročníka 2015/2016 ligy malého futbalu v Partizánskom. Záujemcovia
o štart v LMF sa môžu najneskôr do 20. augusta prihlásiť u riaditeľa ligy Michala Kopála na mob. č.: 0903 912 587. Zatiaľ je zaregistrovaných deväť družstiev.
mp

ZAČÍNA SA TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

Hrá sa o finančné ceny v hodnote 500 €!

S úvodom jesennej časti majstrovských futbalových súťaží ročníka 2015/2016 sa rozbieha aj
dvadsiate štvrté pokračovanie našej-vašej dlhodobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA.
Aj tentoraz sa v tipovačke, v ktorej sa výlučne tipujú majstrovské futbalové súťaže dospelých,
bude súťažiť o zaujímavé finančné ceny! Vďaka priazni a štedrosti našich sponzorov sa v 24.
ročníku ŠTASTNEJ SEDMIČKY rozdajú finančné ceny v hodnote 500 €. Tipovať sa bude 14 kôl.
Výhodou ŠŤASTNEJ SEDMIČKY je, že tipujúci sa môže do súťaže zapojiť aj v jej priebehu a pri
spôsobe bodovania môže pomýšľať na zisk niektorej zo siedmich hodnotných cien.
PRAVIDLÁ HRY
Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom
zo siedmich vybratých majstrovských
futbalových zápasov klasickou formou
– v prípade víťazstva domácich vpísať
do kolónky číslo 1, remíza znamená 0 a
víťazstvo hostí 2. Za každý jeden správny tip budú tipujúcemu pripočítané
2 body, za každý nesprávny tip sa naopak odráta 1 bod. Ak sa stretnutie z
akýchkoľvek dôvodov neodohrá, alebo
nedohrá, bude anulované, bez pripočítania, resp. odčítania bodov. V prípade
dodatočného kontumovania tipovaného odohratého stretnutia, berieme
za správny tip pôvodne dosiahnutý výsledok na hracej ploche. Upozorňujeme súťažiacich, že musia vyplniť tipy na
všetky nami ponúknuté stretnutia v danom kole, v opačnom prípade za každý
nevyplnený tip na zápas sa im odráta
1 bod. Platný bude vždy prvý doručený tiket od konkrétneho tipujúceho, aj
z tohto hľadiska žiadame o presné vyplnenie osobných údajov súťažiaceho –
celé meno, priezvisko, (v prípade zhody

u rodinných príslušníkov aj konkretizáciu mladší a starší) a po zaradení do súťaže aj identifikačný kód(!), ktorý bude
každému tipujúcemu špeciálne pridelený po prvom jeho tipovaní. Dôležitý
je aj vlastnoručný podpis, ktorým každý účastník pri svojom prvotnom zapojení sa do tipovania dáva našej redakcii
svoj súhlas na dobu neurčitú so spracovaním a zverejnením svojho mena,
priezviska a bydliska v priebežnom i konečnom poradí úspešnosti tipovania.
Keďže ide o dlhodobú súťaž na 14 súťažných kôl, bodové výsledky z jednotlivých kôl sa budú sčítavať a zakaždým,
po konkrétnom kole, budeme uverejňovať priebežné poradie tipujúcich. Samozrejme, zvíťazí a hlavnú cenu získa
tipujúci s najvyšším počtom bodov, tipujúci umiestnení na ďalších miestach
budú odmenení podľa počtu cien. V
prípade rovnosti bodov u viacerých tipujúcich budú pre lepšie postavenie v
tabuľke smerodajné – 1. vyšší počet tipovaných kôl, 2. vyššia úspešnosť v poslednom, resp. v predposlednom kole...

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV
Vyplnené tikety môžete poslať prostredníctvom poštovej služby, či už prilepené na korešpondenčnom lístku,
alebo v obálke. Ďalším variantom, ktorý vám ponúkame, sú zberné miesta
vami vyplnených tiketov:
SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom
areáli v Partizánskom,
SCHRÁNKA TEMPA umiestnená na výškovej budove na Februárovej ulici 152
v Partizánskom, kde sídli naša redakcia,
Potraviny TINA – predajňa na Horskej
ulici v Partizánskom (sídlisko Šípok),
SOŇA – poštový novinový stánok vo
Veľkých Uherciach (centrum),
TIPOS – ulica A. Dubčeka v Bánovciach
nad Bebravou,
Zberňa FK SPARTAK na Námestí Ľ. Štúra
v Bánovciach nad Bebravou.

Termín pre doručenie tiketov či
už poštou, priamo do redakcie
alebo na zberné miesta, je vždy
piatok do 11. h.

O ČO SA HRÁ
1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo Poľnohospodárske družstvo podielnikov PDP Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, pekárenska činosť, výroba
strojov a zariadení pre všeobecné účely,
výroba obrábacích strojov, spracovanie
poľnohospodárskych produktov, www.
pdpvu.sk).
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma
STAVIVÁ Mališka, kompletný stavebný materiál, fasádne štúdio a moderné kúpeľňové štúdio, Šimonovianska 1763/102, 958

03 Partizánske, mob. č.: 0905 841 840, 0901
776 858, 0905 426 503, www.maliska.sk).
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predajňa KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, železiarstvo, spojovací materiál, Šimonovianska 34/90, 958 03 Partizánske, tel.:
038/749 44 99, www.kovomax.sk).
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma
Ladický, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958
03 Malé Uherce, mob. č.: 0903 130 531,
www.ladicky.sk).
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneuservis MIKONA, Nemocničná 1569, Parti-
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zánske – futbalový štadión ŠK Slovan Šimonovany, mob. č.: 0905 329116, www.
mikona.sk).
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo obchodné centrum BAJZÍK, s.r.o. – všetko
pre domácnosť, Nitrianska ulica 1640/110,
958 01 Partizánske, www.bajzik.sk,
038/749 22 66, 749 36 66, 749 91 92).
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Detský obchod FEŠI na Malinovskeho ulici (v
Modráku oproti obchodu CENT) na sídlisku Šípok v Partizánskom, mob. č. 0949
605 458).

TIKET č. 1
SÚŤAŽ

MAJSTROVSKÝ ZÁPAS

1.

IV. LIGA

PARTIZÁNSKE – ŠIMONOVANY

2.

V. LIGA

MALÁ HRADNÁ – BOŠANY

3.

VI. LIGA

CHYNORANY – DOLNÉ NAŠTICE

4.

VII. LIGA

MIEZGOVCE – PODLUŽANY

5.

VII. LIGA

NADLICE – BREZOLUPY

6.

VIII. LIGA

MALÉ BIELICE – VEĽKÉ KRŠTEŇANY

7.

VIII. LIGA

MALÉ KRŠTEŇANY – NÁVOJOVCE

TIP
1-0-2

MENO A PRIEZVISKO:
ADRESA BYDLISKA:
TEL. ČÍSLO:
SÚŤAŽNÝ KÓD:

PODPIS:

Účasťou v súťaži ŠŤASTNÁ SEDMIČKA dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., Partizánske, svoj súhlas so spracovaním a zverejnením svojho mena, priezviska a bydliska. Súhlas sa dáva
na dobu neurčitú a účastník ho môže kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať.
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Sľubne rozbehnutá kariéra Veroniky Gajdošovej
pokračuje v Prešove
Hádzanárky Bemaco Prešov sa pripravujú na nový súťažný ročník česko-slovenskej
interligy WHIL s tromi novými akvizíciami. Od nadchádzajúcej sezóny bude v centre
Šariša pôsobiť dvojica spojok z poľského Noweho Saczu Dorota Bastová s Marzenou
Cempovou a taktiež mladá talentovaná pivotka Veronika Gajdošová (na foto) z HK
Slávia Partizánske. Tá nedávno reprezentovala Slovensko na svetovej univerziáde v kórejskom v Gwang-ču. Na východ republiky odchádza študovať odbor fyzioterapia na
Fakultu zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.
bornom kolektíve v Partizánskom som sa
obávala ako ma príjmu v novom družstve.
Počiatočná neistota opadla a v novom klube sa cítim naozaj dobre. Dievčatá ako i
funkcionári sú veľmi ústretoví.“
S akými predsavzatiami ste odišli do
Prešova?
„Individuálne predsavzatia sa nemenia,
rovnako by som sa chcela zlepšovať a napredovať v akomkoľvek družstve. Určite
by ma potešilo, keby v nastávajúcej sezóne s Prešovom poskočíme v tabuľke vyššie.
Verím, že toto družstvo najbližšiu sezónu
dokáže prekvapiť.“
Predpokladáme, že opustiť Sláviu, v
ktorej ste sa učili hádzanársku abecedu, nebolo práve najľahšie rozhodnutie...
„Z Partizánskeho sa mi odchádzalo ťažko.
Predsa len, v tomto meste som vyrastala
a s viacerými hráčkami som bola od šiestich rokov, takže niet divu, že mi dievčatá
prirástli k srdcu. Nehovoriac o tréneroch,
ktorí ma hádzanársky vychovali. Najväčšia
vďaka patrí Kataríne Beňuškovej, ktorá ma
viedla od mojich šiestich rokov až do dorastu, práve ona položila moje hádzanárske základy. Vďaka patrí aj trénerovi Petrovi Olšavskému, s ktorým som získavala

?

?

Ako sa vlastne zrodil váš angažmán v
Prešove?
„Tento rok v máji som úspešne zmaturovala a v štúdiu som chcela pokračovať. Hľadala som možnosti, ako čo najlepšie skĺbiť
vysokú školu a hádzanú. Musím priznať, že
to vôbec nebolo jednoduché, všetko malo
svoje plusy aj mínusy. Prešov sa mi v tomto
smere zdal ako najlepšia alternatíva.“
Aké hádzanárske prostredie ste našli
na východe a ako vás prijali v novom
klube?
„Zatiaľ sa nemám na čo sťažovať. Práve
prebieha letná príprava, ktorá je podľa
očakávania náročná. Myslím si, že hádzanárske prostredie, ako také, budem môcť
lepšie zhodnotiť až počas sezóny. Po vý-

?

?

už ako sedemnásťročná skúsenosti zo ženských zápasov vo WHIL.“
Nerozmýšľali ste nad alternatívou, že
by ste predsa len hrali za Partizánske a
skúsili by ste ohľadom toho skoordinovať štúdium?
„Pravdaže, aj takúto možnosť som zvažovala. Mala som podané prihlášky aj na dve
vysoké školy v Bratislave. S touto alternatívou však bolo spojené neustále dochádzanie na tréningy a zápasy, preto moje
kroky smerovali do Prešova, kde mám
všetko v jednom meste.“
V Prešove vás povedie skúsený tréner
Dušan Daniš, ktorý sa na vašu adresu
vyjadril ako o platnej posile. Už ste sa spolu
rozprávali o tom, čo od vás očakáva?
„Každopádne je to zmena, každý tréner
má svoj jedinečný štýl. Konkrétne očakávania z jeho strany vyslovené neboli, koniec koncov ešte stále prebieha hrubá príprava.“
Prešov sa posilnil aj o dve poľské hráčky a zdá sa, že by mal mať silnejší káder oproti predošlej sezóne. Už sa hovorí aj o
konkrétnych cieľoch?
„V kádri síce je o tri hráčky viac, ale viaceré sú zranené a nebudú môcť hrať hneď od

?

?

?

začiatku ligových zápasov. Napriek tomu
si myslím, že sme v dobrom zložení. Sme
relatívne mladé družstvo, no sú tu aj staršie, skúsenejšie hráčky.“
Pred uplynulou sezónou ste podstúpili operáciu ruky. Nemáte už žiadne
problémy?
„Chvalabohu, ruka zatiaľ drží ako má! Snažím sa ju počas prípravy posilňovať natoľko, aby som mohla ďalšiu sezónu začať už
bez ortézy.“
V uplynulej sezóne ste sa predviedli v
drese Slávie sympatickými výkonmi, v
ktorých ste pokračovali aj na Letnej svetovej
univerziáde. Z Prešova nie je do Michaloviec
ďaleko, čo ak o vaše služby po čase prejaví záujem Iuventa?
„Popravde, nad touto možnosťou som ani
neuvažovala.“
Partizánske, v ktorom ste hádzanársky rástli, bude už vaším súperom. Už
ste rozmýšľali nad touto podstatnou zmenou
vo vašej hráčskej kariére?
„Súhlasím, je to veľká zmena a možno zo
začiatku mi bude aj neprirodzené nastúpiť
proti klubu, v ktorom som hrala trinásť rokov. Avšak, nemyslím si, že by to mal byť
nejaký problém, na ihrisku idú predsa
všetky kamarátstva bokom (smiech).“
Aké sú vaše najbližšie hádzanárske
plány?
„Neplánujem moc dopredu, momentálne
sa snažím odmakať si každý jeden tréning
letnej prípravy. Verím, že sa mi to v sezóne
vráti, ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku (úsmev).“
mp
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Svetlana Lipárová slovenskou šampiónkou v dlhom triatlone

Neuveriteľný, až nadľudský výkon, pred ktorým možno iba
vystrúhať obrovskú poklonu. Viete si predstaviť, že by ste
bez prestávky preplávali 3,8 kilometra, 180 km odbicyklovali a celé to zakončili 42,2 km dlhým maratónom? Tieto príbehy píše Slovakman 226. Jediný dlhý triatlon na Slovensku
so štartom v Lodenici v Piešťanoch má za sebou už svoju
trinástu kapitolu. Do studenej vody piešťanskej Sĺňavy, ktorá mala len 16 stupňov, sa ponorilo takmer tristo športovcov z viacerých krajín. Tých prišla ráno povzbudiť aj slovenská plavecká ikona Martina Moravcová aj s účastníkmi jej
plaveckého kempu. Asi najväčšiu pozornosť divákov pútal Taichi Kobata z Japonska. Úlohu favorita však opäť potvrdil Petr Vabroušek. Český pretekár, ktorý na území Českej republiky a Slovenska nepozná v ironmanských pretekoch premožiteľa už dlhých sedemnásť rokov, obhájil titul
v čase 8:46:07 hodiny. Absolútnou víťazkou medzi ženami
sa stala jeho krajanka Simona Křivánková, ktorá triumfovala v čase 9:46:11 hodiny. Najlepšími slovenskými pretekármi boli Jozef Vrábel (MORAVIAMAN Team Otrokovice) na 5.
mieste s časom 9:03:59 h a Svetlana Lipárová z Partizánskeho, ktorá skončila tretia medzi ženami s časom 11:13:40
hodiny. Obaja sa zároveň v elitnej kategórii stali majstrami
Slovenska v dlhom triatlone pre rok 2015. „Tento rok mám
prvý pracovný rok po dlhom študijnom období. Bol to
podstatný rozdiel, pretože zladenie tréningov s prácou
nie je vôbec jednoduché. Bohužiaľ, veľa naplánovaných
tréningov sa mi nepodarilo odtrénovať, preto som sa
tohtoročného Slovakmana bála asi viac ako toho prvého minulý rok,“ vysvetľovala reprezentantka Trian ŠK UMB
Banská Bystrica, ktorá po 3,8 km dlhom plaveckom úseku
vybiehala zo Sĺňavy tretia v čase 1:07:59,6 hodiny. Cyklistickú trať s dĺžkou 180 km zvládla v čase 5:46:01,8 h a záverečný maratón pokorila za 4:14:15,2 hodiny. „Plávalo sa mi relatívne dobre, hlavne keď si človek predstaví, čo ho ešte
čaká ďalej, tak si to užíva (úsmev). Na bicykli sa po prvom kole (zo šiestich) zodvihol vietor, tak sme sa každých pätnásť kilometrov cestou od Piešťan potrápili,
ale naspäť to bolo o to lepšie a rýchlejšie. Momentálne
asi dve najlepšie Češky na dlhých tratiach Simona Kři-

Svetlana Lipárová

vánková s Petrou Krejčovou mali už predo mnou slušný náskok, tak som si len sledovala súperky za mnou.
Asi najbolestnejší, aspoň pre mňa, je na ironmane beh.
Tento rok bolelo už len posledných sedem kilometrov,
kým minulý rok až štrnásť.“ Po minuloročnom striebre na
premiérovom štarte na ironmane, Lipárová pretavila druhý
štart na dlhom triatlone v zisk prvého titulu. „Pocity som
mala zmiešané. Bola som síce šťastná, že som v cieli a
mám titul, ale na druhej strane som trochu bola aj sklamaná, že to nebolo pod jedenásť hodín. Posledné kolo v
behu ma zlomilo a už mi bolo jedno, či to bude lepší čas
ako minulý rok. Chcela som sa dostať pod jedenásť hodín, no keď som videla, že je to dosť nereálne, výrazne
som spomalila. Bez dlhých špeciálnych tréningov to asi
jednoducho nepôjde (úsmev),“ nechala sa počuť Svetlana
Lipárová, ktorá ešte dodala: „Tento rok to so mnou opäť
celé absolvoval Ondrík (Ondrej Doletina – pozn. redaktora), ktorý mi robil perfektný support počas celých pretekov.“ Najväčšia Lipárovej súperka Kristína Néč-Lapinová
(ROCKTECHNIK TRIATLON) z Bánoviec nad Bebravou, ktorá
obhajovala vlaňajšie prvenstvo, preteky po predchádzajúcom náročnom programe nedokončila. Stále však zostáva
slovenskou rekordérkou, ktorá sa na tohtoročnom Ironmane Austria vtesnala po desať hodín a v čase 9:50:26 h si vybojovala účasť na Majstrovstvách sveta 2015 na Hawaji.
So svojou manželkou solidárne preteky nedokončil ani Ladislav Néč z klubu ROCKTECHNIK TRIATLON. Tentoraz sa do
cieľa nepodarilo dostať ani Mariánovi Pravdovi z klubu Pegas Triatlon Partizánske. Jeho oddielový kolega Pavol Lencses obsadil v celkovom poradí kategórie mužov od 35 do 39
rokov sedemnáste miesto v čase 11:56:41,4 hodiny. V plávaní dosiahol čas 1:15:08,4 h, v cyklistike 5:49:20,2 h a v maratóne 4:44:47,4 hodiny. Titul slovenského vicemajstra v kategórii veterán 2 získal Jozef Bezák z klubu ELUN Bánovce
nad Bebravou, keď porciu 226 km pokoril v čase 12:45:55,1
hodiny. Plávanie absolvoval v čase 1:25:20,4 h, cyklistiku za
6:03:33,2 h a maratón za 5:10:33,1 hodiny. Titul získal Vlastimil Krenický (11:20:02,5 h) z Prešova a tretí skončil Tibor Szabó (13:54:12,9 h) z Komárna.
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Zlatá hegemónia Matúša Oleja pokračuje

Najviac titulov – desať – si na 68. majstrovstvách Slovenska v atletike mužov a žien v
Banskej Bystrici vybojovali atléti z usporiadajúceho klubu VŠC Dukla Banská Bystrica.
Za nimi nasledujú AC Stavbár Nitra s ôsmimi titulmi, tretia Slávia UK Bratislava získala
štyri, Spartak Dubnica nad Váhom a HNTN

Bratislava po tri zlaté, dva tituly získali Slávia STU Bratislava a AK ZTS Martin. Štadión
na Štiavničkách priniesol opäť medailovú radosť Matúšovi Olejovi z Brodzian (na foto v
strede). Reprezentant VŠC Dukla Banská Bystrica opäť ovládol guliarsky sektor suverénnym spôsobom a ziskom štvrtého titulu v

slede potvrdil dominanciu na domácej guliarskej scéne. V prvom pokuse najskôr poslal
7,25 kg vážiacu guľu do vzdialenosti 17,68 m,
aby v druhej sérii zaznamenal slovenský výkon roka 18,24 m, ktorým okorenil svoj štvrtý
titul v rade. V tretej sérii mu namerali 17,93
m, v štvrtej 17,60 m, v piatom pokuse zaostal
dva centimetre za svojím najdlhším vrhom a
so súťažou sa rozlúčil výkonom 17,95 metra. Druhé miesto obsadil s výkonom 14,66 m
Robert Löbb z ŠK ŠOG Nitra, kým tretí skončil jeho oddielový kolega Nikolas Broš s pokusom dlhým 14,30 metra. „Veril som si, že
získam štvrtý titul v rade. Čo sa týka celej sezóny, cesta ňou bola kľukatá, no nakoniec som s výkonom, dosiahnutým na
majstrovstvách Slovenska, spokojný. Za
svojím osobným maximom som zaostal
len o jeden centimeter,“ zhodnotil svoje
vystúpenie vo vrhu guľou štvornásobný slovenský šampión Matúš Olej, ktorý znovu mútil vodu aj v hode diskom. V úvodnom zahrievacom pokuse síce zaznamenal len 37,82 m,
no druhým, dlhým 46,46 m, figuroval už na
druhej priečke. V tretej sérii už poslal disk s
váhou 2 kg do vzdialenosti 51,22 m, po štvrtom neplatnom pokuse dosiahol 51,09 a posledným, najdlhším hodom 52,70 m, znamenajúcim zároveň osobný rekord, vyšperkoval
zisk striebra. Dokonca atakoval prvého Michala Holicu z AC Stavbár Nitra, ktorý si však
s výkonom 53,48 m z druhej série prvenstvo

udržal. Bronzovú priečku obsadil Marek Tartaľ z AK Slávia PU Prešov, ktorému doletel
disk do vzdialenosti 46,13 metra. „Paradoxne, dosiahnutý osobný rekord v hode diskom bol pre mňa veľkým prekvapením,
pretože som mu tento rok veľa času na
tréningoch nevenoval,“ skonštatoval Matúš Olej, ktorý si oproti vlaňajšiemu šampionátu polepšil v hode diskom o jeden medailový stupienok. V trojskoku sa tentoraz
Partizánčanovi Michalovi Jursovi, reprezentujúcemu AK Slávia UK Bratislava, nepodarilo naplniť medailové ambície. Úradujúcemu
vicemajstrovi Slovenska sa nepodarilo zopakovať jeho strieborný pokus 14,30 m z predchádzajúceho šampionátu. Najdlhší pokus
12,74 m zaznamenal v piatej sérii, čo stačilo
na piate miesto, keď zvíťazil Daniel Turcsányi
(14,32 m) z ABC Humenné pred druhým Attilom Tothom (14,11 m) zo Slávie ŠG Trenčín
a tretím Jakubom Kubincom (14,01 m) z VŠC
Dukla Banská Bystrica. Až v troch disciplínach
sa na 68. republikových majstrovstvách predstavil Marek Halmo z Klátovej Novej Vsi, reprezentujúci klubové farby ŠK ŠOG Nitra. V
behu na 110 m cez prekážky skončil tesne
za medailovými pozíciami na štvrtej priečke s časom 17,04 s. Rovnakú pozíciu si zopakoval s nitrianskym ,,béčkovým“ kvartetom
(46,77 s) v štafete na 4 x 100 m a na štyristovke cez prekážky obsadil siedme miesto v čase
1:00,45 min.
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Petra Beňušková sa vracia do ŠKP!
Zdá sa, že najväčšiu rybu v prestupovom období v rámci tímov, účinkujúcich v česko-slovenskej interlige hádzanárok WHIL, uloví ŠKP Bratislava. Družstvo, ktoré v uplynulej sezóne
bolo viac-menej fackovacím panákom, naberá na kvalite i skúsenostiach. Do klubu z hlavného mesta sa totiž vracia slovenská reprezentantka Petra Beňušková (na foto)! „Petra
už s nami trénuje a sme v rokovaní. Snažíme sa jej nájsť zamestnanie, aby mohla za
nás hrávať," prezradil generálny manažér ŠKP Ľubomír Orosz. „Áno, je to pravda, predbežne som sa dohodla s ŠKP. Prioritou je pre mňa zamestnanie, s ktorým sa mi ŠKP
snaží pomôcť,“ potvrdila informáciu aj skúsená stredná spojka z Partizánskeho, ktorá sa
po dlhých rokoch strávených v hádzanárskom kolotoči mieni zaradiť do civilného života.
Dvojnásobná najlepšia hádzanárka Slovenska z rokov 2006 a 2013 naposledy pôsobila vo
francúzskom druholigovom Stella Saint-Maur, kde strávila uplynulú sezónu. Predtým zažila mimoriadne úspešné obdobie v českom DHK Baník Most, do ktorého zamierila v úvode roka 2011 práve z bratislavského ŠKP. Na poste tvorkyne hry bola jednou z ústredných
postáv družstva. V sezóne 2012/2013 sa podieľala na zisku majstrovského titulu v Čechách,
celkovom prvenstve v spoločnej slovensko-českej súťaži WHIL a triumfe na európskej scéne vo Vyzývacom pohári. V súťažnom ročníku 2013/2014 prispela k víťazstvu v Českom
pohári, tretiemu miestu vo WHIL a obhajobe majstrovského titulu. Po nástupe trénera Dušana Poloza sa po dlhšej pauze vrátila aj do slovenskej reprezentácie, s ktorou postúpila na
majstrovstvá Európy 2014 a na kontinentálnom šampionáte sa aj predstavila. Odchovankyňa hádzanej v Partizánskom si v minulosti zahrala aj za Iuventu Michalovce, ŠKP Banská
Bystrica, vo Francúzsku za S. A. Mérignacais HB a aj F.S.E. Achenheim. Je aj päťnásobnou
majsterkou Slovenska, keď dva tituly získala s Michalovcami a zlatý hetrik práve s ŠKP Bratislava. Víťaznú trofej interligy WHIL získala štyrikrát, raz s Mostom a predtým sa trikrát tešila
v michalovskom drese.
mp, zdroj: szh

Slávistky rozdrvili Zlín
V prípravnom stretnutí účastníkov česko-slovenskej interligy WHIL hádzanárky HK Slávia Partizánske zdolali na domácej palubovke český HC Zlín vysoko 34:17. Pre slávistky to bolo prvé prípravné stretnutie počas prebiehajúcej prípravy na nový súťažný ročník nadnárodnej hádzanárskej ligy žien. V drese HK Slávia sa predstavila aj nová akvizícia Petra Štetáková. Skúsená 33-ročná pivotka naposledy strieľala góly za český celok HC Veselí nad Moravou.
 VÝSLEDOK: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE – HC ZLÍN 34:17 (18:8), SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Blažeková 2, N. Szökeová 10, K. Kankulová 2, P. Štetáková 2, K. Michnová 3, E. Bettáková 6, H. Janšáková 3, D. Krajčovičová 3, Z. Hollá 3, M. Šimáková, tréner: P. Olšavský.
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Senior Róbert Gális zatiaľ štvrtý
Strelecký klub Zbehy organizuje na svojej strelnici Open ligu Zbehy v športovej streľbe z malokalibrovej pušky a pištole na 60 rán. Šesťdielny seriál, v ktorom štartujú aj strelci z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou, má za sebou päť súťažných kôl. Liga vyvrcholí 15. augusta posledným šiestym kolom, v ktorom sa rozhodne o umiestnení na medailových priečkach. Do konečného poradia sa pretekárom budú zaratávať štyri najlepšie výsledky z jednotlivých kôl. Pred
pomyselným finále má z našich strelcov najlepšie vyhliadky na umiestnenie na pódiu Róbert
Gális starší z ŠSK DaM Partizánske, ktorý v priebežnom poradí v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky figuruje na štvrtej priečke. Najlepšie umiestnenie dosiahol Róbert Gális starší v predposlednom kole, kedy skončil s 581 bodmi tretí za víťazným Ivanom Bublákom (588 b) z ŠSK Turany a druhým Bohušom Popovičom (583 b) z Rumanovej.
 Priebežné poradie v ľubovoľnej malokalibrovke na 60 rán po 5. kole – štyri štarty:
1. I. Bublák (ŠSK Turany) 2346 bodov, 2. B.
Popovič (Rumanová) 2336, 3. J. Jelínek (SŠK
Chrabrany) 2316, 4. Róbert Gális st. (ŠSK
DaM Partizánske) 2314, 5. W. Wollmann (SŠK
Šaľa) 2261, 6. Róbert Gális ml. (ŠSK DaM Partizánske) 2134, 7. Ľ. Patrovič (SŠK Chrabrany)
1791, tri štarty: 8. M. Vrábel (BC Handlová)
1754, 9. M. Vašíček (ZTŠ Zbehy) 1740, 10. Milan Dúbravka (ŠSK Bánovce n/B.) 1702, 11.
Andrej Nociar 1629, 12. Veronika Tomová
(obaja ŠSK DaM Partizánske) 1600, 13. Milan
Botka (ŠSK Bánovce n/B.) 1555, dva štarty:
14. M. Prokop (Rumanová) 1138, jeden štart:
15. J. Široký (ŠSK Vištuk) 593, 16. R. Morvay
(ŠKP Bratislava) 592, 17.-18. I. Jahodková a Š.
Varga (obaja ŠSK Vištuk) 589, 19. Milan Bot-

ka (ŠSK Bánovce n/B.) 577, 20. J. Prokop (Rumanová) 554.
 Priebežné poradie v športovej pištoli na 60
rán po 5. kole – päť štartov: 1. P. Jurkáček (ŠKP
Bratislava) 2243 bodov, 2. M. Koniar (SZTŠ
Zbehy) 2236, štyri štarty: 3. T. Obložinský (SŠK
Šaľa) 2185, päť štartov: 4. J. Horňák (Fénix Nitra) 2183, 5. M. Halmo (SŠK Chrabrany) 2135,
6. M. Fuska (SZTŠ Zbehy) 2134, 7. Ľ. Patrovič
(SŠK Chrabrany) 1935, tri štarty: 8. J. Miklášová 1593, 9. K. Kincel 1546, 10. I. Mikláš (všetci
SŠK Šaľa) 1452, štyri štarty: 11. J. Ovári 1208,
dva štarty: 12. I. Mokráš (obaja ŠSK Bánov)
1047, 13. Š. Csente 995, 14. V. Pančík (obaja SŠK Šaľa) 989, jeden štart: 15. F. Végh (ŠSK
Tomášovo) 438, 16. Martin Toma (ŠSK DaM
Partizánske) 402.
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Turnaj Chára cup
napíše štvrtú kapitolu

Aj na štvrtom ročníku hokejového turnaja Zdeno Chára cup budú môcť milovníci tejto
rýchlej hry vidieť priamo v akcii znovu pestrú paletu mládežníckych tímov v kategórii
U15. O víťazný pohár si to v Mestskom zimnom štadióne v Partizánskom počas troch
dní, od 14. do 16. augusta, rozdá systémom každý s každým šesť celkov. Okrem družstva usporiadateľa HK Iskra Partizánske aj slovenské tímy Dukla Trenčín, Prešov, Banská
Bystrica a Skalica. Medzinárodný punc nasadí turnaju bieloruský celok Šachťor Soligorsk. Účasť opäť prisľúbil hviezdny hokejový obranca klubu zámorskej NHL Boston
Bruins Zdeno Chára, ktorého meno turnaj nesie. Držiteľ Stanley cupu by mal v prvý hrací deň počas slávnostného ceremoniálu turnaj otvoriť.
ČASOVÝ PROGRAM
 Piatok 14.8. – 8.-9.30 h: Skalica –
Šachťor Soligorsk, 9.30-10.30 h: slávnostné otvorenie turnaja, 10.45-12.15
h: Banská Bystrica – Partizánske, 12.3014. h: Trenčín – Skalica, 14.15-15.45 h:
Šachťor Soligorsk – Prešov, 16.-17.30 h:
Banská Bystrica – Trenčín.
 Sobota 15.8. – 9.-10.30 h: Prešov –
Partizánske, 10.45-12.15 h: Banská Bys-

trica – Skalica, 12.30-14. h: Šachťor Soligorsk – Partizánske, 14.15-15.45 h: Trenčín – Prešov, 16.-17.30 h: Šachťor Soligorsk – Banská Bystrica.
 Nedeľa 16.8. – 9.-10.30 h: Trenčín –
Šachťor Soligorsk, 10.45-12.15 h: Prešov – Skalica, 12.30-14. h: Partizánske –
Trenčín, 14.15-15.45 h: Banská Bystrica
– Prešov, 16.-17.30 h: Partizánske – Skalica, 17.35 h: záverečný ceremoniál. mp

