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Aké by to bolo jedno-
duché, urovnať spory 

medzi ľuďmi pohárom 
vína a niekoľkými utopen-

cami s cibuľou! Na trojicu zrelých mužov 
z kultového českého filmu Rozmarné leto 
to fungovalo. Čo nefungovalo, bolo nestále 
počasie. Z neho vyplynula aj pamätná 
veta „Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným...” Nebudeme dnes hovoriť 
o počasí. To sa nám zatiaľ vcelku snaží 
robiť radosť. Tohtoročné leto je nešťastné 
z celkom iných dôvodov. 
S otázkou, kam na dovolenku, sme si 
totiž už nekládli ďalšiu – či na to budeme 
mať, ale kde bude bezpečne. Vydať sa na 
západ, východ, juh, či sever? Napokon sme 
si povedali, že je to vlastne jedno. Vždy 
musíme mať šťastie. A to nielen na počasie, 
ale hlavne na ľudí, na ktorých natrafíme. 
Možno to bol len ten povestný vlások, čo 
nás delil od tragédie v letovisku Nice, či na 
letisku v Istanbule... Nehovoriac o ďalších 
teroristických útokoch v rôznych kútoch 
starého kontinentu. V mene pochybných 
ideálov a rukou sfanatizovaných radikálov 
trpia a zomierajú nevinní ľudia. Jeden 
svetlý bod tu predsa len je. Slováci konečne 
začali objavovať krásy svojej vlasti a húfne 
smerujú hlavne do našich veľhôr.
Synonymický slovník nám na slovo roz-
marný ponúka ekvivalenty – náladový, 
nevyspytateľný, vrtošivý..., ale aj veselý, 
zábavný, žartovný. Také by leto malo byť. 
Veselé a zábavné. Napriek všetkým zlým 
správam zo sveta si ho v čo možno najväč-
šej miere také ešte užite. S energiou, ktorou 
sa teraz nabijeme, predsa musíme vydržať 
čo najdlhšie. Aspoň do Via-
noc a Silvestra, budúcich 
150 dní...

ROZMARNÉ LETO
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V zimnej čapici 
uprostred leta
Partizánčan Stano Harvančík si pod pojmom 
ostrovného štátu Island predstaví okrídlených 
obyvateľov ostrova. Tí ho zlákali na ďalšiu 
bádateľskú cestu...
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Archeológ Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre absolvoval už mnoho významných 
výskumov na Slovensku i v zahraničí. Tentoraz sa však jeho kroky spoločne s tímom ľudí vybrali 

do okresu Bánovce nad Bebravou. Prečo ich zaujalo práve miesto v jednej z obcí okresu, 
prezradil vedec po prvý raz, exkluzívne redakcii novín Tempo Partizánske. 

K objaveniu unikátu 
dopomohla náhoda

Povedzte nám, na akom výskume aktuálne 
pracujete v bánovskom regióne?

Lesnaté časti okresu Bánovce nad Bebravou 
boli po archeologickej stránke donedávna veľmi 
málo prebádané. V súčasnosti sa ale rozbehol 
väčší projekt vedený Archeologickým ústavom 
SAV, ktorý sa snaží zmapovať túto v minulosti 
intenzívne využívanú oblasť, kde boli napríklad 
zdroje farebných kovov, ktoré ju predurčovali na 
významný vývoj. To sa dialo už v mladšej dobe 
železnej, kedy toto územie koncom 3. storočia 
pred Kristom kolonizovali Kelti. A práve na 
viacerých miestach tu založili osady a opevnenia. 
Najvýznamnejším miestom danej oblasti je širšie 
zázemie Slatiny nad Bebravou, konkrétne vrch 
Udrina, kde bolo stredisko tejto doby. Vo veľkom 
rozsahu sa tu spracovávalo železo a práve Udrina, 
ako sa nám dnes ukazuje, patrí k novoobjaveným 
významným keltským centrám.
 

Už máte zrejme aj prvé konkrétne 
objavy a zistenia.

Áno. Súčasťou zázemia takéhoto významného 
strediska totiž bývajú remeselnícke alebo agrárne 
osady, alebo aj kultové miesta, ktoré sú z tejto 
doby veľmi vzácne. A práve v ostatnom čase sa 
nám podarilo objaviť miesto, kde sa konali kulto-
vé obrady, ktorými uctievali niektoré z keltských 
božstiev. Je to vzácnosť a významný nový prvok 
do kultúrno-etnickej mapy Slovenska. Kelti tvorili 
v posledných piatich storočiach starého letopoč-
tu vlastne dominantné obyvateľstvo Slovenska, 
takže je čo objavovať a výskum ešte stále prebieha 
v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom 
v Trenčíne. Tešíme sa, že môžeme toto vzácne 
nálezisko preskúmať a zachrániť pred zničením.  

Ukázal počiatočný výskum niečo 
zaujímavé?

Viaceré dôležité detaily zatiaľ ešte nepoznáme, 
ale môžeme povedať, že sa tam spaľovali rôzne 
predmety, ktoré sa najskôr rituálne zničili, rozbi-
li, až potom sa hodili na obetnú hranicu. Máme 
už skúsenosť s podobnými miestami na Liptov-

skej Mare či v Prosnom pri Púchove, kde sa tiež 
podarilo objaviť podobné svätyne. Ešte nemáme 
rozbor nájdených spálených kostí, preto nevieme, 
či tam boli spaľovaní ľudia, zvieratá alebo oboje. 
To sa dozvieme z rozborov od kolegov antropo-
lógov.

Aký je význam tohto obetiska z celoslo-
venského hľadiska?

Slatina sa ukazuje ako jedno z nadregionálnych 
stredísk, kde sa sústreďovali remeselná výroba 
a obchod. Našli sa tu aj keltské mince, ktoré do-
kazujú široké kontakty tohto obyvateľstva nielen 
so svojím okolím, ale aj so vzdialenejšími región-

mi. Takže tento nález určite prispeje k spresneniu 
a hlbšiemu poznaniu tohto hospodársko-kultúr-
neho centra.
 

Dobre, spomínali ste, že išlo o nie veľmi 
prebádanú oblasť, ale čo vás doviedlo 

práve do tejto konkrétnej lokality? 
Z dôvodu určitého utajenia bližšie informá-
cie nemôžeme zverejňovať pred ukončením 
výskumu. Pracujeme však s rôznymi modernými 
technikami, ako je geofyzika či LIDAR, čo je 
letecký laserový prieskum, skenovanie zemského 
povrchu. Aj tak nám ale veľmi často pomôžu 
ľudia, ktorí majú vzťah k prírode a kultúrnemu 
dedičstvu. Na toto miesto nás vlastne upozornil 
jeden obetavý priaznivec archeológie. A to sú pre 
nás veľmi sympatické veci. Nie všetci zberatelia 
a hľadači pracujú iba pre svoje zbierky či pre 
peniaze, ale sú aj takí, ktorí majú záujem o his-
tóriu a záchranu našich pamiatok. Malo by platiť 
- poznávaj a chráň. Miestni obyvatelia by si mali 
všímať takéto veci a nepodporovať vykrádanie 
pamiatok. 

Naozaj môžu amatérski hľadači aj 
niečo objaviť? Veď na to treba aj nejakú 

techniku. 
Hľadači majú často veľmi dobré prístroje, dnes 
nie je problém kúpiť si detektor a hľadať. Aj keď 
hľadanie na miestach s archeologickými nálezmi 
je trestné. Vyspelá občianska spoločnosť by si 
však mala účinne chrániť pamiatky svojej minu-
losti. Žiaľ, ničenie a rozkrádanie archeologických 
nálezov je celosvetový fenomén a problém s tým 
má aj na nálezy bohaté Slovensko.

Keď teda budete mať výskum ukonče-
ný, tešíme sa, že nám porozprávate tie 

šťavnaté detaily života našich predkov.
Opäť ožíva pozoruhodná história pekného kraja 
Strážovských vrchov. Dúfam, že aj širšie okolie 
vrchu Udrina čoskoro vydá nové tajomstvá.
 Za rozhovor ďakuje 
 Dana Legeňová. 

Sklenené ozdoby boli pre Keltov typické. 
Tieto síce nie sú z náleziska v Slatine nad 
Bebravou, ale aj tam sa našiel modrý nára-
mok. Bol však roztavený do beztvarej hmoty

Potomkovia 
amerického pilota 
Pani Kathlen Baranski Lund so svojou rozvet-
venou rodinou z USA navštívila v júli tohto 
roku Slovensko. Zaujíma vás, čo ich priviedlo 
do obce Veľké Uherce?
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Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

VYZBROJENÝ TĹČIKOM
Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebra-
vou obvinil z prečinu porušovania domovej slobody a prečinu 
nebezpečného vyhrážania 24-ročného Daniela z bánovského 
okresu. Daniel 24. júla napoludnie zazvonil pri vchodových dve-
rách bytu v Bánovciach a keď mu otvorila 29-ročná žena, prudko 
do nich strčil. Spadla a on vošiel dnu. V byte schytil tĺčik na mäso 
a vyhrážal sa žene i jej neprítomnej sestre zabitím. Našťastie, 
bez ujmy na zdraví sa žene podarilo násilníka vytlačiť z bytu 
von. Obvinenému, ktorý bol v tom čase pod vplyvom alkoholu 
(0,58 mg/l, čo je 1,21 promile), hrozí v prípade dokázania viny 
trest odňatia slobody na päť rokov.   KR PZ v Trenčíne

ÚPSVaR informuje:
Dotácia na stravu a školské potreby 
pre deti z rodín v hmotnej núdzi 
Aj v prvom polroku školského roku 2016/2017 bude Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Partizánske poskytovať v zmysle zákona 
č. 544/2010 Z. z. dotácie na stravu a školské potreby. 
DOTÁCIU NA STRAVU možno poskytnúť na dieťa, ktoré 
navštevuje predškolské zariadenie alebo základnú školu 
a žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť 
po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného 
minima. 
DOTÁCIU NA ŠKOLSKÉ POTREBY možno poskytnúť na 
dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu predškolského zaria-
denia alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytu-
je pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej priemerný mesačný 
príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je 
najviac vo výške životného minima. 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske oznamuje 
poberateľom pomoci v hmotnej núdzi a žiadateľom o uvedené 
dotácie, že potvrdenie k poskytovaniu dotácie na stravu 
a školské potreby na 1. polrok školského roku 2016/2017 
si môžu od 1. augusta 2016 prevziať na prvom poschodí 
č. d. 122 v čase úradných hodín.

Iveta Duchoňová
hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske

Začínajú sa distribuovať potravinové balíčky
Približne 103 000 potravinových balíčkov v hodnote 34 eur dostanú v týchto dňoch ľudia v núdzi na celom Slo-
vensku. S ich distribúciou sa tento týždeň začne aj v okrese Partizánske. 

Zodpovednosť za ich roz-
dávanie majú neziskové 
organizácie ako Slovenský 
Červený kríž (SČK), Slovenská 
katolícka charita a Chari-
ta svätej Alžbety. V okrese 
Partizánske bude potravinové 
balíčky distribuovať Slovenský 
Červený kríž.
Konečných prijímateľov 
potravinovej pomoci vyberalo 
Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny na základe databázy 
poberateľov pomoci v hmot-
nej núdzi. To znamená, že 
o balík netreba žiadať, 
vydaný bude konkrét-
nej osobe po predložení 
občianskeho preukazu. 
Dobrovoľníci SČK dostali 
od ústredia menný zoznam 
ľudí, ktorým táto potravinová 
pomoc prináleží. „Občania sú 
už v týchto dňoch oslovovaní 
a presne informovaní, kde 
a kedy si potraviny môžu 
vyzdvihnúť, alebo kedy im ich 

pracovníci doručia priamo 
do domácnosti,“ informuje 
Iveta Duchoňová, hovorkyňa 
ÚPSVaR Partizánske a dodáva, 
že v meste bude výdaj potravín 
stacionárny a v obciach je 
zabezpečená mobilná distri-
búcia priamo do domácností 
občanov. Celá distribúcia 
prebehne v dňoch od 3. do 
10. augusta.

Súčasťou 13-kilogramového 
potravinového balíčka sú ces-
toviny, ryža, strukoviny, olej, 
múka, cukor, mäsové konzervy 
a sušené mlieko. Balíčky sú 
určené príjemcom pomoci 
v hmotnej núdzi, a to 
najmä rodinám s nezao-
patrenými deťmi, dôchod-
com, invalidným občanom 
či občanom s ŤZP, a tým, 

ktorí nemajú príjem zo 
zárobkovej činnosti. Ďalej 
budú balíky odovzdané ľuďom 
v mimoriadne nepriaznivej ale-
bo krízovej životnej situácii na 
základe posúdenia partnerskej 
organizácie.
Za nepriaznivú životnú 
situáciu sa pritom považuje 
krátkodobý stav, z ktorého sa 
jednotlivec či rodina nedokážu 
vlastnými silami dostať. Ide 
o stav, ktorý je spôsobený 
napríklad vážnym ochorením 
či smrťou živiteľa rodiny, príj-
mom pod úrovňou životného 
minima alebo aj živelnými 
pohromami.
„Druhá vlna pomoci je 
naplánovaná od polovice 
októbra do polovice no-
vembra. Súčasťou jesenných 
balíčkov budú  aj hygienické 
potreby, ako zubné kefky, 
pasta, mydlo či šampón 
na vlasy,“ popisuje Iveta 
Duchoňová.

POTOMKOVIA AMERICKÉHO PILOTA 
po stopách jeho predkov vo Veľkých Uherciach
Pani Kathlen Baranski Lund so svojimi tromi synmi, tromi dcérami a 22 vnukmi a ďalšou rozvetvenou rodinou 
z USA navštívila v júli tohto roku Slovensko. Bohatým programom chcela svojej rodine priblížiť miesta, kde 
bojoval jej otec. 
Mala len dva roky, keď jej otec, 
americký pilot Edward Baran-
ski priletel na Sliač, aby pomá-
hal svojim spolubojovníkom 
letcom. Časy boli zlé a on sa 
dostal do Detvy, kde ho skrý-
vala jedna rodina. Prišlo však 
ku zrade a pilota transportovali 
do koncentračného tábora, 
kde zahynul. Pani Kathlen 
už v roku 1999 navštívila 
s početnou rodinou Slovensko 
a neobišli ani Veľké Uherce. 
Prečo Veľké Uherce? Matka 
pilota Baranskeho totiž žila vo 
Veľkých Uherciach, z ktorých 
ako mladé dievča emigrovala 
do Ameriky. Na Veľké Uherce 

rada spomínala. Jej potomstvo 
preto túžilo navštíviť Slovensko 
a dedinu, kde žila.
Veľké Uherce sa na návštevu 
patrične pripravili. V obradnej 
sieni hostí privítala starostka 
Alena Chalupová, oboznámila 
ich s minulosťou i súčas-
ným životom v obci. Hostia 
s úsmevom na perách nasávali 
atmosféru prostredia svojich 
predkov a žiarili šťastím. 
Slávnostne sa podpísali do pa-
mätnej knihy obce, prijali malé 
občerstvenie a upomienkové 
predmety na Veľké Uherce 
a presunuli sa do domu, kde 
žila ich predchodkyňa. Ďalšou 

zastávkou v obci bol Kostol 
svätého Michala Archanjela, 
kde kňaz z ich početnej rodiny 
v USA celebroval svätú omšu. 
Obrad prebiehal v ich rodnom 
jazyku, pôsobil pokojne, 
s úsmevom, po celý čas bolo 
cítiť súdržnosť rodiny. Na 
miestnom cintoríne si potom 
uctili pamiatku predkov pri 
hroboch rodiny Hübner a Péč. 
Neobišli ani pamätník padlých 
v II. svetovej vojne a následne 
prijali aj pozvanie na prehliad-
ku miestneho kaštieľa. Tu sa 
ich ujal majiteľ pán Flavio 
Thonet s manželkou Sofiou. 
Ochotne ich pri prehliadke 
sprevádzali a umožnili im 
vstup aj do kaplnky, ktorá je už 

viac-menej zrekonštruovaná. 
Hostia poďakovali majiteľom 
za sprístupnenie priestorov 
a prešli na slávnostný obed 
v Penzióne Kardinál. Z Veľkých 
Uheriec odchádzali so slovami 
vďaky za možnosť vidieť na 
vlastné oči miesta, ktoré sa 
viažu k minulosti ich predkov. 
Ďalším cieľom ich pobytu 
na Slovensku bola Banská 
Bystrica a Sliač. Je skutočne 
obdivuhodné, že prišli z toľkej 
diaľky, aby si pripomenuli, že 
tu, na malom Slovensku, sa 
odohrali dejinné udalosti, na 
ktorých mali účasť aj americkí 
letci. A jedným z nich bol aj ich 
predok, pilot Edward Baranski.
 Text a foto: Lýdia Korcová
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Novinku v mestskom rozpočte 
podporilo 876 hlasujúcich

Dobré nápady dostali zelenú
Keď sa spojí originálny a dobrý nápad s materiálnou podporou, 
môže svetlo svetla uzrieť myšlienka, ktorej jej pôvodcovia nedávali 
veľkú nádej na zhmotnenie. Nie preto, že by nemali chuť. Potre-
bovali finančnú injekciu. A ajhľa, recept sa našiel! Zelenú na pôde 
mesta Partizánske dostane v tomto roku desať zo sedemnástich 
projektov, ktoré sa o priazeň uchádzali prostredníctvom SMS 
hlasovania. Je to po prvý raz, čo sa touto formou rozhodlo vedenie 
mesta umožniť autorom realizovať projekty prostredníctvom ko-
munitného participatívneho rozpočtu. Vyčlenilo naň 20-tisíc eur, 
na jeden projekt dve tisícky. 

Do uzávierky hlasovania, do 10. júla 
získali projekty nasledovné počty hlasov:

Poradie Číslo 
proj.

Názov projektu Predkladateľ 
projektu

Počet 
SMS

1. 5 Zelená oáza ZŠ na Mali-
novského ulici

146

2. 7 Vybudovanie oddychovej 
zóny v priestoroch MŠH

Športový klub 
Harvard

123

3. 13 Štvorboká oceľová veža 
pre anténu s otočným 

systémom

Rádioklub Ka-
pa-OM3KAP

93

4. 4 Lesopark Šípok Mária Bielešová 82

5. 16 Učebňa v prírode ZŠ Radovana 
Kaufmana

77

6. 8 somPE Fabrika umenia 64

7. 12 Oprava vonkajšieho 
osvetlenia ihriska v ZŠ 

s MŠ na Veľkej okružnej

ZŠ na Veľkej 
okružnej

63

8. 9 Po stopách kopačiek FK Tempo 59

9. 3 Hviezdny amfiteáter Hvezdáreň Par-
tizánske

58

10. 17 Internet do školy ZŠ vo Veľkých 
Bieliciach

32

11. 2 Malý dopraváčik a jeho 
hrdinstvá

ZŠ vo Veľkých 
Bieliciach

29

12. 15 Oplotenie časti ihriska TJ 
Slovan Návojovce

I. Matejovová 23

13. 18 Školský rozhlas a me-
lodické zvonenie ZŠ 

Športovcov

ZŠ vo Veľkých 
Bieliciach

19

14. 14 Naše deti, naša škola, 
naše mesto

CZŠ Jána Krstiteľa 3

15. 11 Objavme umenie v nás Folkový klub 
Partizánske

2

16. 10 Zóna oddychu a zábavy OZ Batania 2

17. 6 Elektrotechnické 
laboratórium - technická 

dielňa zručnosti

Amavet - klub č. 
808 VTM

1

SPOLU HLASOV 876

Z tabuľky je zrejmá prvá desiatka, ktorá v hlasovaní uspela. 
Predkladateľom teda už nič nebráni, aby svoj projekt s finančnou 
podporou mesta a aj vďaka sympatiám občanov realizovali. 

ČO JE HMOTNÁ NÚDZA?
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti 
nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti 
si nevedia, alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho 
práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov 
zabezpečiť alebo zvýšiť príjem.

Aké sú sumy životného minima?
198,09 €   mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
138,19 €   mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú 

plnoletú osobu,
90,42 €   mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa 

alebo nezaopatrené dieťa.

Hostia z USA so starostkou Veľkých Uheriec Alenou Chalupovou 
po slávnostnom prijatí v obradnej sieni

V zrenovovanej kaplnke veľkouherského kaštieľa
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V Trenčianskom kraji  
sa priemerný návštevník zdržal 4 dni
Ku koncu roka 2015 si mohli turisti v Trenčianskom kraji vybrať ubytovanie v 288 zariadeniach 
cestovného ruchu. Ponúkali im 13 361 lôžok. Rovnako ako v Prešovskom kraji využili hostia kapacitu 
týchto zariadení na 28,8 %, čo znamenalo druhú najvyššiu hodnotu medzi krajmi SR. Náš kraj navští-
vilo 274 tisíc osôb, menej návštevníkov mal už len Nitriansky kraj. Je však potešujúce, že v zariade-
niach cestovného ruchu strávili hostia viac nocí. Rovnako, ako v Trnavskom, aj v Trenčianskom kraji 
sa v rámci krajov SR zdržal návštevník v priemere najviac, a to 4 dni.
V minulom roku sa do Trenčianskeho kraja vybralo 67 096 zahraničných turistov. Prišli k nám hlavne 
obyvatelia Českej republiky, Nemecka, Poľska a Rakúska. Ďalej nasledovali obyvatelia Ázie 3,7 %, 
návštevníci z Ameriky sa podieľali 1,8 %, z Afriky 0,2 % a z kontinentu Austrália 0,2 %.
I keď do okresu Bánovce nad Bebravou zavítalo najmenej návštevníkov (3 026), z nich viac ako polo-
vica boli obyvatelia iných krajín. Potešujúcim faktom však je, že nad priemerom kraja sa pohyboval 
podiel zahraničných návštevníkov okrem iných aj v okrese Partizánske 28,6 %. Najviac zahranič-
ných turistov z Európy prišlo vlani v rámci kraja do okresu Partizánske (98,3 %). Najviac 
k nám zavítali hostia z Českej republiky a Dánska. Zaznamenaný tu bol ale v minulom roku najnižší 
počet návštevníkov z Ázie, a to len jedno percento ľudí. V okresoch Ilava, Považská Bystrica, Púchov 
a Nové Mesto nad Váhom prevyšovali turisti najmä z Južnej Kórey, v okresoch Trenčín a Prievidza 
z Izraela, v okresoch Myjava a Bánovce nad Bebravou zasa turisti z Číny a v okrese Partizánske z In-
die. Podiel návštevníkov z Ameriky sa pohyboval v rozpätí od 0,5 % v okrese Bánovce nad Bebravou 
do 3,3 % v okrese Ilava. Vo všeobecnosti to boli najmä obyvatelia zo Spojených štátov amerických, iba 
v bánovskom okrese zhodne hostia z Brazílie a Kanady. Zaujímavosťou je, že turistov z Afriky 
a Austrálie okresy Bánovce nad Bebravou a Partizánske v minulom roku vôbec neza-
znamenali.  (red), zdroj údajov: Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne

JUBILEUM 
mestskej
televízie
Pred desiatimi rokmi, presne 
2. augusta 2006 sa v Parti-
zánskom „narodila“ mestská 
televízia. Redakčný kolektív 
Vydavateľstva Tempo ju 
doslova vypiplal z detských 
plienok. Začínal totiž celkom 
od piky – formou videotextu 
pod názvom Infokanál mesta 
Partizánske. Po zakúpení 
ďalšej nevyhnutnej tech-
niky do televízneho štúdia 

a personálnom posilnení 
redakcie, obohatili vysielanie 
filmové reportáže. Dnes, pri 
desaťročnom jubileu má MTP 
– Mestská televízia Parti-
zánske na svojom konte vyše 
500 premiérových vysielaní 
a tisícku reportáží. Informujú, 
vzdelávajú, zabávajú...
Hoci nie vždy sa polhodinový 
blok vydaril tak, ako si tvor-
covia televízneho týždenníka 

predstavovali, vykonali 
záslužnú priekopnícku prácu. 
A dovolím si tvrdiť, že ak sa 
niekto na ňu ešte dnes pozerá 
cez prsty, budúce generácie 
ju isto ocenia! Zdedia archív, 
dokumentujúci dobu a ľudí, 
ktorí tvorili históriu svojho 
mesta a regiónu. Možno vzlet-
né slová, ale spravodlivý sudca 
Čas potvrdí ich platnosť. 
 (bab)

Na Nábrežnej po roku opäť horúco
Niektorí Partizánčania mali 
možno minulý týždeň pocit, 
že ide o dejà vu. Na Nábrežnej 
ulici bolo totiž opäť horúco. 
Minulý rok v auguste bola situ-
ácia vyhrotená kvôli údajnému 
predaju vtedy len 15-ročnej 
dievčiny ako nevesty rodine do 
Brna. Policajti mali vtedy plné 
ruky práce. Pred pár dňami 
museli rozvášnený dav 
miestnych obyvateľov do-
konca upokojovať kukláči. 
Do hromadnej bitky sa po 
predošlej slovnej výmene 
zapojili muži aj ženy. Ako 
uviedol hovorca KR PZ v Tren-
číne Pavol Kudlička, „obvinení 
sa po vzájomnej hádke napadli 
drevenými palicami.“ 
V hlavnej úlohe sporu medzi 
rómskymi rodinami je opäť 

dieťa. Súd ho zveril do opatery 
matky, no jeho otec s verdiktom 
nesúhlasí. Podľa vyjadrenia 
jedného z účastníkov sporu 
sa odvoláva na rozhodnutie 
rómskeho kráľa. Ten totiž pre 
pokoj medzi rodinami „rozho-
dol“ o striedavej starostlivosti. 
V pondelok 25. júla sa preto 
otec maloletého chlapca vybral 
za ním. Pár minút po jeho 
príchode sa však pre spomí-
nané nezhody strhla medzi 
príbuznými bitka. Atmosféra na 
priestranstve v okolí bytových 
domov na Nábrežnej ulici 
bola vypätá niekoľko hodín. 
Policajti z Partizánskeho 
situáciu vyriešili aj v spolupráci 
s príslušníkmi PPU z Tren-
čína. Voči dvom mužom vo 
veku 41 a 57 rokov z okresu 

Partizánske bolo vznesené 
obvinenie z prečinu výtržníctva 
a v prípade dokázania viny im 
hrozí trest odňatia slobody na 
šesť mesiacov až tri roky. 
Naďalej je v inkriminovanej 
lokalite, na Nábrežnej ulici, 
zvýšený výkon služby a policajti 
situáciu priamo na mieste mo-
nitorujú. Otec malého chlapca 
sa totiž nechal počuť, že bude 
o syna bojovať. Nie je vylúčené, 
že situácia sa nebude opakovať. 
Udalosti neušli ani pozor-
nosti vedenia mesta. Ako 
uviedol primátor Jozef Božik, 
„všeobecne platí, že pokiaľ 
medzi iniciátormi toho, čo sa 
dialo, sú nájomníci mestských 
bytov, mesto bude postupovať 
podľa zásady trikrát a dosť.“
 ek

Mestská  Televízia  Partizánske

dôvod na oslavu

Ilustračné foto Nábrežnej ulice (archív redakcie)
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Naposledy sme 
sa rozprávali 

o vašich zážitkoch 
z Venezuely. 
Teraz ste sa 
vybrali na 
opačnú stranu 
zemskej 
pologule, do 
krajiny bez 
lesov. Prečo 
padol výber 
práve na 
Island? Čím vás 
lákal?
Ako som už spo-
mínal v rozhovore 
o Venezuele, mojím 
cieľom je postupne 
dopĺňať vo vlastnom 
ornitologickom fotoarchíve 
fotografie druhov vtákov zo zoo-
geografickej oblasti západná Palearktí-
da, ktorá zahŕňa Európu, severnú Afriku, 
východnú Áziu a, samozrejme, aj Island. 
Tak sa „musel“ skôr či neskôr dostať na rad 
aj tento ostrov. Žije tam niekoľko druhov vtá-
kov, ktoré v rámci spomínanej zoogeografickej 
oblasti hniezdia len tu a navyše na Islande bežne 
hniezdi niekoľko druhov vtákov, ktoré sú na Slo-
vensku veľmi vzácne. Obe tieto skupiny druhov 
boli cieľom mojej dovo-
lenkovej cesty. Dávno 
pred odletom som 
si, samozrejme, 
podrobne 
naštudo-
val, ktoré 
druhy tu 
nájdeme 
a lokali-
ty, kde 
ich treba 
hľa-
dať. Aj 
tak ich 
hľadanie 
a foto-
grafovanie 
napriek od-
bornej príprave 
bolo veľkým dob-
rodružstvom, sťaže-
ným vrtochmi počasia. 
Prvý týždeň sme mali dojem, že 
na Islande v kuse prší a fúka vietor. Počasie sa 
zlepšilo až v druhej polovici expedície, ale aj pri 
slnečnom počasí teploty zväčša nepresiahli 15 °C, 
takže čiapku, ktorú u nás nenosím ani v zime, 
som tu z hlavy nedal dole ani uprostred leta...
Počas dvojtýždňovej cesty sme vo štvorici autom 
z požičovne obišli prakticky celý ostrov (najazdili 
sme vyše 3000 km), spávali sme v stanoch, ale 
v prípade niekoľkých daždi-
vých a veterných nocí sme 
núdzovo museli hľadať 
hotelové ubytovanie.

Vravíte, že 
ste si 

vopred veľa 
naštudovali. 
Prekryla sa 
teória 
s praxou? Čo 
bolo pre vás 
najpozoru-
hodnejšie?
Aj napriek od-
bornej príprave, 
samozrejme, prišli 
nejaké prekvapenia. 
Napríklad sme vedeli, že 

dva druhy vtákov – 
brehár obyčajný 

a kalužiak 
červenonohý, 

ktoré sú na 
Slovensku 
tesne pred 
vyhynutím, 
napriek 
tomu, že 
sa pre ne 
vyhlásili 
chráne-

né vtáčie 
územia, sú 

na Islan-
de početne 

rozšírené. Ale 
prekvapilo nás, že 

tieto vtáky hniez-
dia doslova 

všade, aj 
okolo ciest 

a v blízkosti 
ľudských 

sídlisk. Stačilo 
niekde len prib-

rzdiť a už nám v strachu 
o mláďatá nadletovali na 
pár metrov pred otvore-
nými oknami auta.
Na druhej strane, podľa 

nákresov máp v od-
bornej literatúre 

sme predpokla-
dali, že lyskono-

ha ploskozobého 
určite nájdeme. 

Napokon sme 
ale od miestne-
ho ornitológa 
zistili, že na ce-
lom Islande hniezdi 
okolo 10 párov a lokality sú 
utajované. Tak sa stalo, že 

tohto vtáka sme počas celej 
výpravy nevzhliadli, podobne 

ako pobrežníka morského, kto-
rý mal byť bežne rozšírený po ce-
lom ostrove. Paradoxne, prvého 
som pred pár rokmi fotografoval 
ako vzácny zálet na Slovensku 
– pri Lučenci a druhého minulý 

rok na zimovisku na morskom 
pobreží v Holandsku.

Oblasť vášho hlavného záujmu – vtáčia 
ríša – teda prekvapila, alebo, nedajboh, 
sklamala? Aký materiál ste nazbierali 

a ako ho ďalej využijete?
Napriek tomu, čo som už povedal, sklamaní sme 
rozhodne neboli. Celkom sa nám podarilo 
nafotografovať 54 druhov vtákov, čo sú 
až na tie dva uvedené a zopár ďalších 

takmer všetky, čo na Islande 
hniezdia. Navštívili sme 

kolónie morských 
vtákov, kde na 

skalných pobrež-
ných útesoch 
hniezdili tisí-
ce mníšikov, 
aliek, sulí, 
fulmarov 
a viacerých 
druhov čajok, 

a kde sme sa 
doslova fo-

tograficky 
„vybláznili“ 
bez toho, že 
by sme vtákov 

nejako vyrušovali. Za 

najväčší úspech však považujem 
fotografie sokola poľovnícke-
ho (Falco rusticolus), ktorý 
hniezdi na Islande v poč-
te okolo 300 párov. Je 
to najväčší druh sokola 
rodu Falco na svete 
a málokto zo Sloven-
ska ho na Islande 
čo i len videl, nie 
ešte nafotografoval. 
Takmer 5 km dlhá 
túra cez tundru, kde 
sa striedali ťažko 
prekonateľné lávové 
útvary s močiarmi 
plnými dotieravých 
mušiek, bola korunovaná 
úspechom – útokmi celého 

páru krásnych bielych 
sokolov. Aj napriek 

nie najvhodnejším 
svetelným podmien-

kam pre fotografovanie 
sa mi podarilo urobiť 

niekoľko záberov, 
s ktorými som celkom 
spokojný. A hlavne, bol 
to pre mňa nezabud-
nuteľný zážitok. 
A ako využijem 
získané fotografie 

vtákov z Islandu? 
V prvom rade 

ich postupne 
- snáď v zim-

nom období, 
umiestnim na 

moju webstránku 
www.birdphotoworld.

sk. Druhy, hniezdiace aj na 
Slovensku, samozrejme, 
využijem aj v rôznych 
ochranárskych publikáci-
ách, najmä materiáloch 
vydávaných mojím za-
mestnávateľom – Štátnou 
ochranou prírody Sloven-
skej republiky.

Kdesi som sa dočítala, 
že podľa OECD je Island 

jedna z najšťastnejších krajín. 
Ako ste vy ako cudzinec vnímali 
prejavy tohto ich šťastia? 
Je známe, že Island je vzhľadom na svo-
ju rozlohu veľmi málo osídlená krajina. 
Z 330 000 obyvateľov žijú dve tretiny 
v hlavnom meste Reykjavík. Pravdupo-

vediac, my sme 
s miestnymi 

obyvateľmi 
prichá-

dzali 
do 

sty-
ku 

len minimálne – keď 
sme nakupovali 

potraviny v su-
permarketoch. 

Viac sme sa 
stretávali 

s cudzin-
cami 
-  turistami 
a tých tu 
bolo teda 
požehna-
ne. Boli to 

však ľudia, 
ktorí sem 

prišli za prí-
rodnými krá-

sami Islandu, 
žiadni migranti... 

Inak tu všade vyža-
roval pokoj, samozrej-

me, s výnimkou turis-
tických atrakcií – gejzírov, 

vodopádov a pod., ktoré sme 
však my navštevovali viac-menej 

len príležitostne a náhodne.

Vedeli by ste si predstaviť žiť natrvalo 
v tejto krajine? A vôbec, zamenili by ste 

Slovensko za ktorúkoľvek inú krajinu? 
Island, ktorý je už na dosah severného polárneho 

kruhu, je ovplyvnený 
striedaním sa 

polárneho dňa 
a polárnej 

noci, aj 
keď 

o sku-
toč-

nom 
po-

lárnom 
dni 

a polárnej 
noci môžeme 

hovoriť až za hra-
nicou polárneho kruhu. 

Jednako, počas nášho pobytu sme 
vôbec nepotrebovali baterku, pretože úpl-

nú tmu sme nezažili. Najmä, keď sme boli na 
severe, slnko zašlo za more len na malú chvíľu, 
ale stále bolo dostatočné svetlo. Takže sme nie-
kedy „fungovali“ aj 20 hodín denne, a ku koncu 
expedície sme boli preto už aj dosť unavení. 
No a neviem si predstaviť žiť na Islande druhú 
polovicu roka – v polárnej noci, keď tu ľudia 
pol roka neuvidia slnko a je takmer 24 hodín 
úplná tma, s výnimkou pár hodín šera okolo 
poludnia. Ale nie tieto skutočnosti sú dôvodom, 
prečo by som tu trvalo nechcel žiť, pretože 
sa sem na kratšiu dobu veľmi rád hocikedy 
vrátim. Som totiž tvrdý lokálpatriot, a neviem si 
predstaviť žiť trvale nielen mimo Slovenska, ale 
ani mimo nášho regiónu. Som rodený Partizán-
čan, rád cestujem po svete, poznávam nové 

krajiny a najmä ich ornitofaunu, ale vždy 
sa sem rád vraciam, pretože tu mám svoju 
rodinu a svojich priateľov, s ktorými som 
vyrastal. 

Zhovárala sa M. Babčanová.
Foto: S. Harvančík 

Hoci 
bolo uprostred 
leta, čiapku Stano 

zniesol na hlave 
počas celého poby-

tu  Foto: Rastislav 
Petrovič

Nád-
herná kačka 
strakatá hniezdi 
v rámci Európy 
len na Islande

Sula biela 
je pôvabným 

morským vtákom, 
na Islande hniezdi 
v tisícových koló-

niách

Pôvabná 
potápka ušatá 
v hniezdnom šate 
bola posledným dru-
hom z potápok západ-
nej Palearktídy, ktorý 

Stanovi v archíve 
chýbal

Potápli-
ce veľké vo-
zili mláďatá 
na chrbte

Scenérie 
s ľadovcom 
patrili medzi 
najpôsobivejšie 
krajinárske po-

hľady

Potápa-
če prostred-
né sú obrat-
nými lovcami 
morských rýb

Stano Harvančík na Islande 
za najrozšírenejšou faunou ostrova – vtákmi

  V zimnej čapici uprostred leta  

Keď sa vysloví názov tohto ostrovného štátu, každému z nás sa v mysli vybaví niečo iné – hlavné mesto Reykjavík, či vila, kde sa v roku 
1986 začali rozhovory medzi svetovými veľmocami o konci studenej vojny, ďalší vidia paru nad horúcimi prameňmi..., Partizánčan Stano 
Harvančík určite okrídlených obyvateľov ostrova. Tí ho zlákali na Island na ďalšiu bádateľskú cestu...

http://www.birdphotoworld.sk/
http://www.birdphotoworld.sk/
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Myšlienka na tento týždeň
„Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, 
večer si ľahne a medzitým si robí, čo chce.“

Bob Dylan, americký spevák 

Blahoželáme
Meniny oslávi – Gustáv, Gustáva, Jerguš, 
Dominik, Dominika, Hortenzia, Hortenz, 

Jozefína, Štefánia a Oskar.

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 1. augusta – pondelok o 19. h – JASON BOURNE
 4. augusta – štvrtok o 19. h – UČITEĽKA

 5., 6., 7. a 8. augusta – piatok až pondelok o 19. h – 
JEDNOTKA SAMOVRAHOV

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
Od 1. augusta je Infinity club z dôvodu redizajnu 
interiéru zatvorený. Vynovený club plánujú majitelia 
otvoriť v prvej polovici septembra. Pre viac informácií 
sledujte webstránku a FB stránku clubu.

Predpoveď 
pre Partizánske
Začiatok augusta bude v znamení prechodu frontu, ktorý 
ukončí víkendový prílev veľmi teplého vzduchu. Spočiatku 
bude v pondelok veľa oblačnosti aj s prehánkami, búrkami 
alebo občasným dažďom. Neskôr oblačnosť aj zrážky ubudnú. 
Prechodne sa ochladí, ale iba nevýrazne. V druhej polovici 
týždňa očakávam postupný vzostup teplôt s tým, že vrchol 
oteplenia by mohol pripadnúť na víkend. 
Denné teploty  25/28 °C, neskôr prechodne 29/32 °C
Nočné teploty  18/13 °C

Výčiny počasia v minulosti
August je v priemere druhým najteplejším mesiacom roka 
nielen v Partizánskom, ale aj v rámci celého Slovenska. To 
však neznamená, že v niektorých rokoch to nemôže byť inak. 
Od roku 1990 bol v Partizánskom august až 10-krát teplejší 
ako jeho predchodca júl. V tomto zmysle doslova zažiaril 
august 1992, ktorý bol nielen o 5 stupňov Celzia teplejší ako 
dlhodobý normál, ale s priemerom 24-26 °C bol historicky 
najteplejším mesiacom, aký sa kedy na Slovensku vyskytol. 
V auguste sa obvykle končia aj tropické dni, teda tie s tep-
lotou nad 30 °C. Posledný tropický deň pripadá v Partizán-
skom v priemere na dátum 24. augusta. Zaujímavosťou je, 
že v auguste v rokoch 1968 a 1976 sa tropický deň vôbec 
nevyskytol. Naopak, v spomínanom auguste 1992 ich bolo až 
25! Vráťme sa ale v spomienkach do júla 2007. Vtedy sa na 
Slovensku taktiež prepisovali historické rekordy. Sedem-
dňová vlna horúčav vrcholila 20. júla 2007, kedy teploty 
prvýkrát presiahli magickú hranicu 40 °C. V Dudinciach to 
bola rovná 40-ka a v Hurbanove zaznamenali až 40,3 °C. Bol 
tak pokorený 57-ročný starý rekord 39,8 °C z Komárna roku 
1957. S dátumom 20. júla 1998 sa však spája aj jedno smutné 
výročie. Severovýchod Slovenska vtedy zasiahla ničivá búrka 
s prietržou mračien a silným krupobitím. Voda brala a ničila 
všetko, čo jej stálo v ceste, či už to boli stromy alebo domy. 
Zobrala si však, bohužiaľ, aj 57 ľudských životov. 
  Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

počasie

POHOĎÁK odštartoval zábavné leto
Zábava a pohoda všetkých 
láka! V duchu tohto 
hesla sa niesol prvý júlový 
týždeň v ZŠ vo Veľkých 
Bieliciach. Napriek tomu, 
že vyučovanie sa skončilo, 
v škole ruch neutíchol, 
práve naopak. Športové 
aktivity, tvorivé činnosti, 
výlety, opekačku, kúpanie, 
turistiku a množstvo 
zábavy zažívali deti počas 
celého týždňa. Džavot 
a usmiate tváričky takmer 
štyridsiatich detí z Veľ-
kých Bielic, Návojoviec, 
Malých Bielic, Brodzian 
i z Partizánskeho boli 
potešením a zároveň mo-
tivovali organizátorov do 

ďalšieho ročníka tábora 
POHOĎÁK 1. 
Veď, koľkokrát majú deti 
možnosť prežiť nádher-
ný a neopakovateľný 
týždeň letných prázdnin 
s bohatým programom 
a zážitkami, ktoré sa 
viac nebudú opakovať? 
„Darovať deťom dobrú 
zábavu, prekvapenie 
a dobrodružstvá boli 
pre nás prioritou. Aj 
takýto bol náš denný 
letný tábor. A už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník,“ 
hovorí nadšene učiteľka 
ZŠ vo Veľkých Bieliciach 
Gabriela Dragulová. 
 Foto: Jana Krajčíková

V Chynoranoch lietali školské tašky
Začiatok prázdnin, druhá júlová sobota patrila v Chynoranoch  všetkým deťom, ktoré prijali pozvanie od Občian-
skeho združenia Domec na zábavné popoludnie plné hier, prekvapení a úsmevných situácií.

Na stanovištiach čakali deti animátori 
a zábavné súťaže. Za snahu boli odmene-
né domkáčom - lístkom, za ktorý si mohli 
v domcovom obchode vybrať hračku. V sú-
ťažiach hádzali do diaľky školskou taškou, 
zhadzovali pyramídy z plechoviek, z knižiek 
stavali veže, bez pomoci rúk jedli cukríky 
priviazané na špagáte. Odvážnejší prefukovali 
z pohára do pohára ping-pongovú loptičku, 
prenášali vodu špongiou, strieľali hokejkami 
góly a s krabicou medzi nohami cestovali 
pomedzi prekážky. Nádvorím Domca sa 
ozývali pesničky, radosť a dobrú náladu 
rozdával Šašo Jašo. Katka Malová mala plné 
ruky práce s maľovaním na tvár. Menila deti 
na motýľov, lienky, tigríkov a pavúkov. Kto 
bol unavený, oddýchol si v detskom kútiku či 
vymaľoval obrázok a pripevnil ho na špagát. 
Ani na chvíľu nebol voľný obrovský skákací 
vak a o hladné detské brušká sa postaral bufet 
s pestrým občerstvením.
Vďaka všetkým, ktorí pomohli vyčariť na 
tvárach úsmev a spokojnosť a rovnako tým, 
ktorí prišli so svojimi deťmi stráviť tento deň!
 Silvia Bezáková 

Svetový kongres 
esperanta
Mesto pod Zoborom malo minulý týždeň o 1300 obyvateľov viac. Prišli 
zo 60 krajín a boli účastníkmi 101. Svetového kongresu esperanta. Po 
prezidentovi Svetového esperantského zväzu Markovi Fettesovi 
ich v Nitre privítal aj predseda Slovenskej esperantskej fede-
rácie Peter Baláž z Partizánskeho. Na národnom večere na Sväto-
plukovom námestí vystúpila Lúčnica, v ďalšie dni esperantisti spoznávali 
krásy Slovenska, videli divadelné predstavenie v esperante, 26. júla na 
Deň esperanta zasadili pamätný strom na počesť svetového kongresu. 
Sprievodnými podujatiami bol aj medzinárodný medicínsky esperantský 
kongres, Stredoeurópske medzináboženské fórum a jazykovopolitická 
konferencia krajín V4+. Záverečný Deň otvorených dverí v piatok 29. júla 
ukončil pokus o svetový rekord v tancovaní slovenského tanga a medziná-
rodný hudobný festival. -r- 

Presne pred 70 rokmi...
...nastúpila pani 
Rozália Števove, 
rodená Martinko-
vá, skoro ráno do 
Baťových závodov. Do 
obuvníckeho mesta 
docestovala deň pred-
tým z menšej dedinky 
pri Kremnici spolu so 
spolužiačkou Boženou 
Pračkovou. Na starej 
železničnej stanici v 
Baťovanoch ich čakala 
vychovávateľka pani 
Okoličányová. Diev-
čatá boli ubytované 
v mladoženskom 
internáte. Doteraz 

si pamätá číslo izby – 305. Prvého augusta prijali Rózku 
u Baťu ako šičku jazykov. Pri šijacom stroji strávila šesť 
rokov. Popoludní sa vzdelávala v Baťovej škole práce. 
V roku 1952 ju poslali ako jednu z najlepších robotníčok na 
školenie mladých do Lietavskej Lúčky. Po absolvovaní dvoj-
mesačného školenia sa od stroja presunula do Závodného 
domova mládeže, kde pôsobila ako výchovná pracovníčka. 
Po nejakom čase prišli deti, materská dovolenka a po jej 
skončení pani Števove začala pracovať v Slovenskej knihe 
pod Priorom, kde vydržala 25 rokov. Tu v Knihe sa jej splnil 
celoživotný sen stať sa predavačkou. Spolupracovala s pani 
Ďungelovou, Duckou a Jakubíkovou. Za svedomitú prácu 
bola ocenená Strieborným odznakom knižnej kultúry. 
Teraz má pani Rózka 85 rokov, býva s vnukom v ro-
dinnom dome, stará sa o záhradu, kvety, číta časopisy, 
stretáva sa so známymi a svojou dobrosrdečnou povahou 
obšťastňuje ľudí naokolo. ĽM

Chystáte sa na dovolenku? Nemáte sa ako dostať na letisko? 
Odvezieme Vás pohodlne a výhodne taxíkom 
či 9-miestnym mikrobusom. (1

60
56

8)

http://citaty.vychytane.sk/a/Bob_Dylan/
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Rubriku Vitajte medzi nami sme 
pripravili v spolupráci s gyneko-
logicko-pôrodníckym oddelením 
nemocnice v Partizánskom

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Vitajte medzi nami!

Lívia Šimorová z Rišňo-
viec má dátum narode-
nia 25. júl, pôrodnú váhu 
3050 g a dĺžku 51 cm. 
Z prírastku do rodiny 
sa teší mamička Mária, 
otecko Michal a trojročný 
braček Miško. 

Veronika Iliášová 
z Nevidzian bude svoje 

narodeniny oslavovať 
18. júla s mamičkou 

Helenou a oteckom De-
nisom. Veronike zapísali 
v pôrodnici váhu 3300 g 

a dĺžkou 50 cm.

Vanesa Mičová 
z Prievidze, narode-

ná 22. júla s váhou 
2940 g a dĺžkou 

49 cm, urobila 
šťastných rodičov 

Kristínu a Mirosla-
va. Je ich prvým 

dieťatkom.

Sára Matejovičová z Liešťan, 
prvé bábätko rodičov Nikoly 
Matejovičovej Jankeje a Mareka 
Matejoviča, má dátum narodenia 
17. júl. V ten deň vážila 3100 g 
a merala 51 cm. 

Rebeka Bujnová z Rajčian má 
mamičku Annu Rebeku Čanigovú 
a otecka Juraja Bujnu. Šťastným 
rodičom sa ich prvé dieťatko 
prihlásilo na svet 18. júla s váhou 
3200 g a dĺžkou 50 cm.

Viktória Pozlatková - Balážová 
z Prievidze priniesla 13. júla 
šťastie mamičke Paulíne Pozlat-
kovej a oteckovi Viktorovi Balá-
žovi a. Doma očakávali sestričku, 
ktorá merala 49 cm a vážila 
3150 g, sedemročná sestra Laura 
a trojročný braček Palko. 

Matúš Slošiarik zo Sebedražia 
je prvorodenou ratolesťou matky 
Kamily a otca Denisa. Ich synček 
od 11. júla priberá z počiatočnej 
hmotnosti 3690 g a vyrastá 
z dĺžky 55 cm.

Marcel Šanko z Dvorca uzrel 
svetlo sveta 11. júla. V ten deň vážil 
3860 g a meral 53 cm. Šťastní 
rodičia Lenka a Jozef Šankovci sa 
na neho tešili spolu s dvojročnou 
sestričkou Karin.

Šimon Struhár z Partizánske-
ho je tým najkrajším darčekom, 
ktorý si mohla dať k narodeninám 
mamička Janka. Budú ich oslavo-
vať spolu v jeden deň, 6. júla. Prvé 
dieťatko šťastných rodičov Jany 
a Ľuboša prišlo na svet s váhou 
3500 g a dĺžkou 52 cm.

Mia Kytková z Nitrice je štvrtým 
členom rodiny. Z jej príchodu 
sa tešia rodičia Ivana a Tomáš 
i deväťročný brat Tomáško. Mia 
v deň narodenia, 18. júla vážila 
3520 g a merala 53 cm. 

Amália Mitalová z Partizán-
skeho prišla na svet 17. júla 
s váhou 3670 g a dĺžkou 54 cm. 
Z príchodu prvého dieťatka sa 
tešili šťastní rodičia Michaela 
a Matúš. 

Zara Sentandráši z Prievidze, 
druhá dcérka šťastných rodičov 
Miroslavy a Radoslava, prišla na 
svet 16. júla s váhou 3390 g a dĺž-
kou 53 cm. Na sestričku doma 
čakala tri a polročná Sophia.

Adelka Mikulášová z Bro-
dzian sa na svojich rodičov Mo-
niku a Jaroslava prvýkrát usmiala 
11. júla. V náručí si rodičia pesto-
vali dieťatko s hmotnosťou 3110 g 
a dĺžkou 48 cm. Spolu so štvorroč-
ným bračekom Markusom tvoria 
šťastnú štvorčlennú rodinu.

Lukáš Drlička z Nitrianskej 
Blatnice prišiel na svet ako dru-
horodený syn rodičov Michaely 
a Jozefa. Jeho dvojročný brat 
Šimon sa spolu s rodičmi tešil 
z prírastku do rodiny 8. júla. No-
vorodený Lukáško mal hmotnosť 
3960 g a dĺžku 54 cm.

Diana Šabiková z Topoľčianok, 
dcérka šťastných rodičov Lenky 
a Ľubomíra, sa narodila 8. júla. 
V ten deň vážila 2900 g a merala 
49 cm. 

Barbora Eliášová z Bánova pri-
šla na svet 25. júla, 20 mesiacov 
po sestričke Nelke. Z dievčatka, 
ktoré vážilo 3450 g a meralo 
52 cm, sa tešia rodičia Erika 
a Peter.

Miroslav Bukovský z Prievidze 
má rovnaké meno ako jeho otec 
Miroslav. Šťastná mamička Zuza-
na počula ich prvorodené bábätko 
po prvý raz zaplakať 24. júla. 
Chlapček v ten deň vážil 3555 g 
a meral 53 cm.

Klára Tomanová z Prievidze 
s dátumom narodenia 23. júla 
potešila svojím príchodom na 
svet mamičku Veroniku, otecka 
Jaroslava, štvorročného brata 
Timothea a osemročnú sestru An-
gelicu. Bábätku zapísali pôrodnú 
váhu 2580 g a dĺžku 48 cm. 

Roman Supuka z Prievidze 
dostal meno po oteckovi Roma-
novi. Mamička Petra ich prvé 
bábätko priviedla na svet 21. júla. 
V ten deň vážilo 3300 g a meralo 
53 cm. 

Júlia Bernátová z Nitrian-
skeho Rudna má dvojročnú 
sestričku Viktóriu, mamičku 
Viktóriu a otecka Branislava. Dru-
há dcérka sa im narodila 19. júla 
s váhou 3360 g a dĺžkou 50 cm. 

Emma Bartoníková z To-
poľčian po prvý raz zaplakala 
21. júla. Z prvého bábätka, ktoré 
v ten deň vážilo 3350 g a meralo 
51 cm, sa tešia rodičia Alexandra 
Chochulová a Rastislav Bartoník.

Jakubko Kováč z Partizánskeho 
je prvorodeným dieťatkom mamič-
ky Alexandry Melounovej a otecka 
Juraja Kováča. Synček šťastných 
rodičov v deň narodenia 18. júla 
vážil 3870 g a meral 54 cm.

Viktória Mjartanová z Prie-
vidze prišla na svet s váhou 
3230 g a dĺžkou 49 cm 25. júla, 
deň pred meninami svojej ma-
mičky Anny Hrdej. Z prvorodené-
ho bábätka sa teší otecko Milan 
Mjartan.

Valentína Melušová z Janovej 
Vsi je pokladom rodičov Slavo-
míry a Martina. Ich prvorodená 
dcérka uzrela svetlo sveta 22. júla. 
V ten deň vážila 2450 g a merala 
45 cm.

Samuel Zábojník z Bojníc, 
prvé dieťatko rodičov Alexandry 
Hajdušekovej a Pavla Zábojníka, 
prišiel na svet 23. júla. V ten deň 
mu v pôrodnici zapísali váhu 
3850 g a dĺžku 53 cm. 
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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 nepre-
tržite. 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 Kauflan-
de 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 1. do 5. au-
gusta Lekáreň sv. Kataríny na Ulici M. R. Štefánika, 6. augusta 
Lekáreň Schneider v Kauflande, 7. a 8. augusta Lekáreň Pharma-
cum v Tescu. 

O ôsmej hodine sa päťdesiatka účastníkov 
vydáva zo Štrbského Plesa po Tatranskej 
magistrále k Popradskému plesu. Nechý-
ba ani najmladší turista – iba 6-ročný 
Bratislavčan Alex so svojou babkou Edou. 
Sprava obchádzame južný breh plesa, 
prekročíme potok Mlynica a začíname 
mierne stúpať lesným porastom. Cestou 
stretávame Čechov, Poliakov, ale i Maďa-
rov a Nemcov. Slováci sú v menšine. O ho-
dinku už stojíme pri chate na Popradskom 
plese. Dáme si malé občerstvenie a dívame 
sa na serpentíny, ktoré nás majú priviesť 
do sedla pod Ostrvou. Prekročíme Zlomis-
kový potok a pomaly začíname stúpať. Na 
serpentínach smerom od plesa sa nám po-
stupne odkrýva turisticky neprístupná Zlo-
misková dolina. Na západe vidíme jazernú 
plošinu, kde hniezdi Veľké Hincovo pleso, 
nad ním sú Mengusovské štíty a v závere 
doliny kraľuje Kôprovský štít. Námaha 
pri výstupe a prekonanie 460 výškových 
metrov na krátkom úseku rozhodne stojí 
za to. Po pravej strane máme plochý vrchol 
Ostrvy a po ľavej strane vrchol Tupej. Po-
pradské pleso vyzerá ako mláčka s rozpráv-
kovým domčekom. Vyberáme si niečo zo 
zásob a tešíme sa z úžasných výhľadov.

Zo sedla je ďalší priebeh cesty menej 
náročný. Obdivujeme zaujímavé skalné 
útvary a občas musíme do prekonávania 
prekážok na chodníku zapojiť aj ruky. Na-
sleduje Batizovská dolina, do ktorej sa dosť 
často schádza z Gerlachu. Je veľmi pekná; 
jej záver tvorí skalný amfiteáter, nad ktorým 
sa týči výrazná veža Kostolíka. Za chvíľu 
sa dostaneme k malebnému Batizovskému 
plesu s krásnou scenériou okolitej prírody. 
Od plesa po veľkých kameňoch prekraču-
jeme Batizovský potok. V kosodrevine sú 
ukryté Batizovské vodopády. Prichádza-
me k horskému hotelu Sliezsky dom. Po 
dlhšej regeneračnej prestávke podídeme 
k Velickému plesu. Napokon miernejším 

klesaním prídeme do cieľa túry, do horské-
ho strediska Starý Smokovec.
Osemčlenná skupina horcov, ktorí túto tra-
su už absolvovali, sa vydala iným smerom. 
Navštívila najväčšiu „mláku“ vo Vysokých 
Tatrách – Veľké Hincovo pleso – a vystúpila 
na 2363-metrový Kôprovský štít. Odtiaľ bol 
fantastický výhľad hlavne na poľskú časť 
Tatier. Pri klesaní si horci odfotili postar-
šieho kamzíka, ako spása lišajníky. Jasné, 
veď deväť z desiatich lekárov odporúča jesť 
každý deň zeleninu. Celkom fotogenický bol 
aj chránený kvet žltohlav európsky. Ďalšia 
menšia skupinka turistov zdolala Rysy 
a dvaja sa vyštverali okolo Téryho chaty do 
Sedielka. PH, ĽM

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

Ľudová pranostika predpovedá – Svätá Anna, chladné rána... 
V 26. júlový deň žiadne chladno nehrozilo, práve naopak. Avšak 
ani tropický deň neodradil ľudí s dobrým srdcom od humánne-
ho činu – darovania krvi. V Partizánskom životodarnú tekutinu 
darovali – Jarmila Juríková, Roman Halámek, Dana Ko-
dajová, Peter Šimon, Jaroslav Kubjatko, Anna Horňá-
ková, Dušan Hatala, Ľubomír Vančo, Ján Podstavek, 
Zuzana Adamcová, Marek Bačík a Jozef Letavay. K týmto 
Partizánčanom sa pridali aj Peter Pastierik z Kolačna a Jozef 
Ciglian z Brodzian.  Ďakujeme vám! 

Cyklostratégia
Na pracovnom stretnutí 26. júla v Trenčíne na pôde Úradu TSK 
bol zástupcom obcí a miest prezentovaný dokument zaoberajúci 
sa stratégiou využitia potenciálu kraja pri rozvoji cyklistickej 
infraštruktúry. Pripomienkovať ho svojimi návrhmi môžu 
do 8. augusta nielen oni, ale aj široká verejnosť na adre-
se cyklokoordinátora radovan.hladky@tsk.sk. Samotný 
dokument Cyklostratégia TSK je verejne dostupný na webovom 
sídle TSK v časti Regionálny rozvoj – Rozvojové dokumenty. 
Analyzuje súčasný stav, problémy a potreby kraja. Jeho úlohou 
je navrhnúť stratégiu a opatrenia, ktoré povedú k zlepšeniu 
situácie, posilneniu pozície cyklodopravy v dopravnom systéme 
kraja a rozvoju cykloturizmu v regióne. Ten je veľmi žiaduci 
a praktický, a zároveň prispieva k zlepšovaniu kvality života 
obyvateľstva. (TSK) 

Leto v Domove Hrdo nesú štafetu veľkouherských hasičov 
Písal sa máj 1873, keď bol pri továrni na ohýbaný nábytok firmy Thonet vo Veľkých Uherciach založený Dobro-
voľný hasičský zbor. Je to teda už 143 rokov, čo si hasiči v obci plnia svoje úlohy voči občanom ako záchranári ich 
životov a majetku pred ohňom a vodou.

Za toto dlhé obdobie od minulosti až po 
súčasnosť prešlo združenie dobrovoľníkov 
dlhou cestou vývoja. Menili sa ľudia, meni-
la sa technika, no nezmenilo sa zanietenie 
hasičov pre toto ich odhodlanie – pomáhať 
ľuďom v boji proti živlom, akými sú oheň 
a voda. Zo starých záznamov sa dozvedá-
me, že hasiči z Veľkých Uheriec sa podieľa-
li na likvidácii požiaru v pivovare v Topoľ-
čanoch, známa je aj ich pomoc pri hasení 
požiaru Bojnického zámku. Všade tam, 
spolu so svojou parnou striekačkou obhájili 
odvahu i zručnosť v boji s neľútostným 

ohňom. Ešte veľakrát v minulom storočí 
zasahovali s parnou striekačkou, ktorá bola 
v tom čase unikátnou technickou pomôc-
kou. Táto nablýskaná krásavica je aj dnes 
v dobrom technickom stave a hasiči s ňou 
absolvovali množstvo prezentácií.
Píše sa rok 2016 a podľa výsledkov 
v hodnotení sú hasiči aktívni aj dnes. Vo 
Veľkých Uherciach sa podieľajú 
nielen na likvidácii požiarov, po-
moci obyvateľom pri povodniach, 
ale sú spoločenskou organizáciou, 
ktorá sa aktívne zúčastňuje podujatí 

v obci. Vzorne reprezentujú Veľké 
Uherce na okresných i krajských sú-
ťažiach hasičských zborov a domov 
prichádzajú s mnohými ocenenia-
mi. Zúčastnili sa tak na Dni hasičov, 
v obci sa konala Liga mladých hasičov 
okresu Partizánske. Miestni požiarnici 
prispeli k vydarenému priebehu Dňa detí, 
keď pre ne vytvorili stanovištia, ktoré 
zožali úspech u malých návštevníkov 
aj ich rodičov. Z mnohých ďalších akcií 
možno spomenúť účasť na pohárovke 
v Hornej Vsi, družstvo dievčat postúpilo 
do krajskej súťaže Plameň, kde získalo 
5. miesto, chlapci obsadili 4. priečku. 
V Hornej Vsi vytvorili dievčatá aj osobný 
rekord a skončili druhé. Na okresnej 
súťaži v Chynoranoch boli chlapci druhí 
a dievčatá prvé. Týmto prvenstvom si 
mladé hasičky zaistili postup na kraj-
ské kolo. Ženy zasa vyhrali na okresnej 
súťaži v Partizánskom. V prvom kole Ligy 
mladých hasičov v Bystričanoch skončili 
dievčatá druhé a chlapci tretí. V druhom 
kole im patrilo 4. miesto. Mladí hasiči 
boli ocenení aj jednotlivo. Tomáš Uhlár 
za prvenstvo a Terezka Svrčková za druhé 
miesto vo svojej vekovej kategórii.
Čo dodať? Úspechy a ocenenia hasi-
čov vo Veľkých Uherciach hovoria 
za všetko. Za ich dobrovoľnícku 
prácu si právom zaslúžia poďakova-
nie. Text: Elena Foltánová

Foto: archív obce

Domováci športovali
V poradí už piaty ročník Olympiády domovákov otvorili prvého 
júla v kostýmoch gréckych bohov zástupcovia šiestich zariadení 
(Domov, ZOS, CSS z Partizánskeho, IRIS IV. zo Skačian, Pen-
zión Jeseň v Malých Kršteňanoch a Humanus z Hlohovca) spolu 
s riaditeľkou Domova Petrou Zubatou (na foto). Slávnostný 
úvod sa nezaobišiel bez tradičného zapálenia olympijského ohňa 
za sprievodu hymny. 

V horúci deň, kedy ortuť teplomeru vystúpila naozaj vysoko, 
ukázali súťažiaci športovú zdatnosť v piatich disciplínach. 
Zručnosti si precvičili pri florbale, futbale, lovení rýb, navlieka-
ní šnúrok a v hode na cieľ. Dobrovoľníci v úlohách animátorov 
usmerňovali súťažiace družstvá na stanovištiach a zamestnanci 
ako vedúci družstiev ich sprevádzali pri plnení športových 
úloh. Atmosféru akcie dotváral muzikant Pavol Hic. Vydanú 
energiu doplnili olympionici kotlíkovým gulášom a chutnými 
buchtami. 
Vďaka sponzorom bola tohtoročná olympiáda bohatšia a ceny 
pre víťazov atraktívnejšie. Z podujatia sa tešili ocenení i ostatní 
súťažiaci. Veď predsa, ako sa vraví, „nie je dôležité vyhrať, 
ale zúčastniť sa“. Aj takto naši aktívni seniori dokazujú svoju 
zdatnosť a chuť do života. Miriam Hričovská Vo Vysokých Tatrách 

od plesa k plesu
Leto – čas príjemných stretnutí. „Aj takto by sme mohli nazvať 
obdobie, ktoré sme si aj my v Domove n.o., Partizánske sprí-
jemnili spoločným záhradným posedením v našom krásnom 
parku, ktorý sme si vyzdobili ručne vyrobenými dekoráciami 
a svietnikmi z našich tvorivých dielní,“ hovorí Silvia Ščasná, 
zamestnankyňa Domova o novinke, ktorá pribudla v parku pred 
zariadením. V piatok 22. júla záhradné posedenie klienti hneď 
aj otestovali počas spoločnej akcie. „Ako na správnej záhradnej 
párty nesmeli chýbať hudba, spev, grilované mäsko a klobás-
ky, chutné koláče, melón a iné dobroty,“ vyratúva Silvia Ščasná. 
Dodáva, že toto milé posedenie im spestrila country skupina 
COUNTRYTÓN, svoje čarovné schopnosti predviedol kúzelník 
ČIVOLAHIM a skupinka klientov si dokonca pripravila tanečný 
program pre všetkých zúčastnených. „Do tanca sa postupne 
zapojila väčšina našich ľudí, čím sa opäť ukázalo, že vek je len 
číslo a mnoho ľudí pri tanci zabúda na svoje bolesti,“ spomína 
Silvia s úsmevom na príjemnú akciu. 

Záhradná párty 
s posedením v parku

Jedným z najobľúbenejších 
úsekov Tatranskej magistrály 
je trasa Štrbské Pleso – Po-
pradské pleso – Ostrva – Ba-
tizovské pleso – Hrebienok. 
A práve tento úsek si vybrali 
koncom júla za svoj cieľ turisti 
z Horca.

Mladé hasičky z Veľkých Uheriec

Na Ostrve

Foto: Martina Slobodová

mailto:radovan.hladky@tsk.sk
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V očiach slzy, v srdci žiaľ,
nikto nám už nenahradí,
čo nám osud navždy vzal. 

Dňa 2. augusta 2016 uplynie 
6 rokov, čo nás vo veku 70 rokov 
opustil náš milovaný manžel, otec 
a starý otec

Jozef VARGA   
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Manželka, syn Marián s rodinou, 
dcéra Žaneta s rodinou a brat 
Milan s rodinou (160565)

Bola si tak mladá, plná života,
s tou bolesťou budeme súperiť

do konca života.
Mala si všetkých rada, chcela si žiť,

ale prišla krutá chvíľa, 
keď si nás musela opustiť.

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

Martina HORŇANOVÁ   
z Partizánskeho.

V našich srdciach zostaneš 
navždy...

Mama Jana s priateľom Roma-
nom a brat Peter s priateľkou 
Simonou (160550)

Hoci ste odišli 
a niet Vás medzi nami, 

v našich srdciach
zostanete stále s nami.

Dňa 29. júla 2016 sme si pripo-
menuli 3. výročie, čo nás vo veku 
84 rokov navždy opustila naša 
drahá mamička a starká

Alžbeta BAČIKOVÁ  
z Partizánskeho

a zároveň si pripomíname 5. výro-
čie, čo nás navždy opustil vo veku 
84 rokov otec a starký

Ján BAČIK   
z Partizánskeho.

S láskou si na nich spomínajú 
synovia a dcéry a celá ostatná 
rodina. (160551)
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Predám stavebný pozemok 
v  Čereňanoch o  výmere 
1350 m2. Cena za m2 14 €. Tel. 
0905 560 050. (160533)

Dám do prenájmu jednoizbový 
byt v  Partizánskom na Moyzeso-
vej ulici č. 51. Informácie p. Vaško-
vá, Lomonosovova 12, tel. 0918 
244 399. (160536)

Dám do podnájmu zariadenú 
garsónku pre 1 osobu – nefajčia-
ra. Od 1.8.2016. Tel. 0904 339 996.
 (160552)

Predáme 3-izbový byt s garážou. 
Luhy. 62 tis. €. Tel. 0911 668 527.
 (160554)  

Predám 2-izbový byt v  Dolných 
Vesteniciach. Cena dohodou. Tel. 
0907 463 314. (160561)

Prijmeme zamestnancov do 
črevárne. Práca na Slovensku 
a  v  Rakúsku. Zaučíme. Tel. 0905 
804 429. (160520)

Prijmeme železiara, zvárača. Vo-
lajte 0911 500 514. (160544)

Predám smrekový tatran. obklad 
3 €, zrubový profil, hranoly aj 
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908 
234 866. (160202)

Predám od 2,70 € tatranský profil, 
zrubový obklad, dlážkovicu. Tel. 
0948 038 516. (160217)

Predám záhradné čerpadlo, cena 
dohodou. Tel. 0904 488  769.
 (160556)

Inzerujte 
v TEMPE!

www.novinytempo.sk

Kto žije v srdci, žije večne.

Dňa 31. júla 2016 sme si pripo-
menuli 5. výročie úmrtia manže-
la, otca, dedka a pradedka

Ľudovíta RUMANOVSKÉHO  
z Partizánskeho.

S láskou spomína manželka 
a celá rodina. (160560)

Ďakujeme príbuzným, priateľom, 
známym, ktorí na poslednej ceste 
odprevadili našu drahú mamu, 
manželku, starú mamu, prastarú 
mamu a sestru

Jolanku DRAŽOVÚ
rod. Repiskú
z Podhradia,

rodáčku z Veľkých Bielic,

ktorá nás navždy opustila 26. júla 
2016 vo veku 73 rokov.

Smútiaca rodina (160563)

Predajňa

SELEKTRA 
Partizánske

prijme pracovníkov 
do trvalého pracovného 

pomeru na pozície:

ASISTENT/KA PREDAJA
 

PRACOVNÍK OBCHOD-
NEJ PREVÁDZKY 

(SKLADNÍK) 
 

Tel. 038/749 00 00
Pohovory 

 Pon - Pia o 8.00 h.
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V očiach slzy, v srdci žiaľ,
nikto nám už nenahradí,
čo nám osud navždy vzal.

Dňa 1. augusta 2016 si pripomí-
name smutné piate výročie, čo 
nás navždy opustila naša sestra

Ivetka VALKOVÁ  
z Kolačna.

S láskou a úctou spomínajú sestry 
s rodinami. (160548)

Dňa 27. júla 2016 uplynulo päť 
rokov, čo nás vo veku 83 rokov 
navždy opustil náš drahý otec 
a starý otec

Pavel VANKO 
z Partizánskeho.

Tí, ktorí ste zosnulého poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

So smútkom v srdci spomínajú 
syn Ľubomír, dcéra Margita 
s rodinou, syn Pavol s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina. (160549) 

Dňa 20. júla 2016 uplynul smutný 
prvý rok, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička, babička, 
prababička

Zlatica JAMRIŠKOVÁ
z Partizánskeho.

Zároveň sme si 9. februára 2016 
pripomenuli 6. výročie úmrtia 
nášho ocka, dedka, pradedka

Bohumila JAMRIŠKU 
z Partizánskeho.

Spomínajú dcéra a synovia 
s rodinami.

Ďakujeme všetkým za tichú 
spomienku. (160553)

MESTO PARTIZÁNSKE
Primátor mesta Partizánske na základe § 13 ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 
1 písm. a zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, uznesenia Mestského zastupiteľstva 
Partizánske č.  334/VI/2016 zo dňa 28.6.2016

týmto oznamuje, že
nehnuteľný majetok mesta 
 pozemok reg. „C“ parc. č. 1160 - zastav. plocha a nádvorie 
o výmere 147 m2 
 stavba súp. č. 318 – bytový dom na parc. č. 1160  

nachádzajúci sa v k.ú. Veľké Bielice, zapísaný na LV č. 965 na 
Okresnom úrade Partizánske, katastrálnom odbore, na ulici 
Športovcov, v mestskej časti Veľké Bielice, 
                                                       
sa bude odpredávať formou obchodnej verej-

nej súťaže minimálne za cenu 66 200 €.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta Partizánske a na internetovej stránke: 
www.partizanske.sk.
Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozí-
cii na Mestskom úrade v Partizánskom, na prízemí, č. dverí 10.
 (160559)

Pre viac informácií volajte 0910 998 521, 
alebo pošlite mail na dukas@stonline.sk.
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Priestory 
od 20 do 60 m2

Posledná kancelária 26 m2!
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ProDress cup opäť pre bratislavský FC Bepon 
Česť domácich tímov zachránilo družstvo CC-čka
Letná edícia turnaja v malom futba-
le hráčov nad 16 rokov ProDress cup 
mala na programe tretie pokračova-
nie, ktoré otvoril primátor Partizán-
skeho Jozef Božik. Po nultom ročníku 
hranom na ihrisku s  umelým trávni-
kom na sídlisku Šípok v Partizánskom 
sa ten prvý presťahoval na štadión ŠK 
Malé Uherce, na ktorom sa hralo aj 
tentoraz. Na prírodnej trávnatej plo-
che bojovalo na dvoch vytvorených 
ihriskách šestnásť tímov rozdelených 
do štyroch štvorčlenných skupín. Ich 
víťazi postupovali priamo do štvrťfi-
nále, kým družstvá z druhého a tre-
tieho miesta sa pobili o zostávajúce 
štyri miestenky v play off. Asi najväč-
ším sklamaním bolo vystúpenie vla-
ňajšieho finalistu Los Pončos Parti-
zánske, ktorý v D-skupine, považova-
nú za skupinu smrti, nezískal ani bod 
a so skóre 0:9 skončil posledný. Smolu 
mal skúsenosťami nabitý ďalší domá-
ci celok Old Boys. V  A-skupine skon-
čil druhý len o  jeden gól horšie skó-
re, čo mu v  postupovom pavúku na-
delilo v  štvrťfinále obhajcu triumfu 
a úradujúceho slovenského vicemaj-
stra FC Bepon z  Bratislavy, ktorý bol 
nad jeho sily. Štvrťfinále bolo koneč-
nou aj pre úradujúceho majstra ligy 
malého futbalu v  Partizánskom FC 
Kuvajt Horné Vestenice, ktorý skon-

čil na štíte družstva Lokomotiv Par-
tizánske po penaltovom rozstrele. 
Kým na minulom ročníku podujatia 
sa hráči borili s horúčavou, tohtoroč-
ný turnaj sprevádzal dážď, ktorý vý-
razne prispel k rozbahneniu oboch 
ihrísk. Stretnutia o medailové priečky 
tak pripomínali skôr zápolenia z po-
dujatí Spartan race. S  ťažkými pod-
mienkami sa najlepšie vysporiadal 
bratislavský FC Bepon, ktorý vo finá-
le narazil na prekvapenie turnaja CC-
čka Partizánske. Na úvodný gól Libo-
ra Medeka odpovedali Bratislavčania 
tromi zásahmi a  tešili sa z obhajoby 
triumfu. Tretiu priečku obsadil Atleti-
co Novejsa z Diviackej Novej Vsi, kto-
rý v dueli o bronz zdolal domácu Lo-
komotivu v  pomere 2:0. Najlepším 
hráčom turnaja sa stal Ľudovít Félix 
z FC Bepon Bratislava, za najlepšie-
ho brankára bol vyhlásený Andrej Cí-
ger z Atletico Novejsa Diviacka Nová 
Ves a post najlepšieho strelca si s de-
siatimi gólmi vystrieľal Juraj Čangel 
z celku CC-čka Partizánske. Špeciálnu 
cenu za športový výkon si odniesol 
jeho tímový kolega Martin Trčo, kto-

rý pre tento raz basketbalové koše 
vymenil za brankárske rukavice a vr-
chovatou mierou sa podieľal na po-
stupe „céčok“ až do finále. Ceny naj-
lepším odovzdávali starosta Malých 

Uheriec Štefan Čepko, prezident ŠK 
Malé Uherce Alexander Pihík a hlav-
ný organizátor turnaja Dominik Čer-
no, ktorý po turnaji povedal: „Po-
časie nám trochu skomplikovalo 
priebeh turnaja, ale na druhej stra-
ne ma teší, že všetci zúčastnení, či 
už hráči alebo aj diváci, boli tole-
rantní a dokázali pochopiť vrtochy 
matky prírody. Ihrisko dostalo za-
brať, ale to už je na mne, aby som 
ho dal dokopy. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spô-
sobom pomáhali uskutočniť ProD-
ress cup.“ 

TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: Gunners – FC Áčko 2:0 
(0:0), Michal Trčo, J. Mekýš. CC-čka – 
Old Boys 1:1 (1:0), I. Jakubík – Pavol 
Chrenko. Gunners – CC-čka 3:6 (1:2), 
Michal Trčo 2, Marek Šatan – J. Čangel 
4, T. Čangel, S. Fábry. FC Áčko – Old 
Boys 0:2 (0:0), L. Dovičovič, J. Zima. 
Gunners – Old Boys 0:6 (0:2), L. Do-
vičovič 2, Pavol Chrenko 2, J. Zima, M. 
Mendel. FC Áčko – CC-čka 1:6 (0:1), 
Vician – J. Čangel 5, S. Fábry.

1. CC-čka Partizánske     3  2  1  0  13:5    7
2. Old Boys Partizánske  3  2  1  0    9:1    7
3. Gunners Partizánske   3  1  0  2    5:12  3
4. FC Áčko Bratislava        3  0  0  3    1:10  0
 
 B-SKUPINA: FK Šport – Atletico No-
vejsa 1:1 (0:1), D. Supek – M. Pekár. Lo-
komotiv – TJ Mladosť Pohorelá 2:0 
(1:0), Z. Hunka, A. Suchý. FK Šport – 
Lokomotiv 1:2 (0:1), D. Supek – Peciar, 
Z. Hunka. Atletico Novejsa – TJ Mla-
dosť Pohorelá 1:2 (1:1), Pekár – Tešlár 
2. FK Šport – TJ Mladosť Pohorelá 2:1 
(0:1), Glézl 2 – Siman. Atletico Novejsa 
– Lokomotiv 3:1 (2:1), M. Pekár, Bese-
da, Ľupták – P. Vančo.
1. Lokomotiv Partizánske  3  2  0  1  5:4  6
2. Atletico Diviacka N. V.   3  1  1  1  5:4  4
3. FK Šport Bratislava        3  1  1  1  4:4  4  
4. TJ Mladosť Pohorelá     3  1  0  2  3:5  3
 
 C-SKUPINA: Madera – Mystery 
MFC 1:1 (1:1), R. Nguyen – M. Panák. 
FSC Velmaci – FC M.U. 3:0 (1:0), Hu-
dec, Žák, T. Martanovič. Madera – FSC 
Velmaci 1:3 (1:2), D. Galovič – Hudec 
2, Brezina. Mystery MFC – FC M.U. 0:1 
(0:0), D. Šulaj. Madera – FC M.U. 0:0. 
Mystery MFC – FSC Velmaci 3:2 (2:1), 
M. Panák 2, O. Beleš – T. Martanovič, 
Brezina.
1. FSC Velmaci Bratislava  3  2  0  1  8:4  6
2. Mystery MFC                  3  1  1  1  4:4  4
3. FC M.U. Malé Uherce     3  1  1  1  1:3  4 
4. Madera Partizánske        3  0  2  1  2:4  2
 D-SKUPINA: FC Kuvajt – Los Pon-
čos 2:0 (2:0), Pagáč, R. Kuzma. FC 
Elite – FC Bepon 0:4 (0:2), Ľ. Félix 
3, E. Szabo. FC Kuvajt – FC Elite 0:2 

(0:1), Rus, Mentel. Los Pončos – FC 
Bepon 0:5 (0:2), E. Szabo 2, Ľ. Félix 2, 
M. Schwinghammer. FC Kuvajt – FC 
Bepon 1:5 (0:0), D. Šuhajda – Ľ. Fé-
lix 3, M. Schwinghammer, Gála. Los 
Pončos – FC Elite 0:2 (0:2), Bukovi-
na, Šišo.
1. FC Bepon Bratislava           3  3  0  0  14:1  9
2. FC Elite                                3  2  0  1    4:4  6
3. FC Kuvajt H. Vestenice  3  1  0  2    3:7  3
4. Los Pončos Partizánske 3  0  0  3    0:9  0

 BARÁŽ: Old Boys Partizánske – FK 
Šport Bratislava 4:2 (1:1), S. Frank 2, J. 
Zima, L. Dovičovič – Maláč, Paták. Gun-
ners Partizánske – Atletico Novejsa 
Diviacka Nová Ves 1:3 (0:1), J. Mekýš 
– M. Beseda 2, M. Pekár, ČK: M. Šatan 
(Gunners). Mystery MFC Partizánske/
Bratislava – FC Kuvajt Horné Vesteni-
ce 1:2 (1:0), M. Panák – D. Šuhajda, J. 
Putiška. FC M.U. Malé Uherce – FC Eli-
te Partizánske/Rakúsko 0:3 (0:2), Rus 
2, Kapri.
 
 ŠTVRŤFINÁLE: FC Bepon Bratislava 
– Old Boys Partizánske 5:2 (1:0), Gála 
3, M. Schwinghammer, Križan – S. Frank 
2. FSC Velmaci Bratislava – Atletico 
Novejsa Diviacka Nová Ves 0:3 (0:1), 
R. Štrbák 2, L. Štrbák, ČK: I. Brezina (FSC 
Velmaci). Lokomotiv Partizánske – FC 
Kuvajt Horné Vestenice 1:0 (0:0) po 6 
m kopoch, víťazný 6 m kop premenil 
Ďuriš. CC-čka Partizánske – FC Elite 
Partizánske/Rakúsko 2:1 (1:1), L. Me-
dek, J. Čangel – Bukovina.
 
 SEMIFINÁLE: FC Bepon Bratislava – 
Atletico Novejsa Diviacka Nová Ves 
1:0 (0:0), Križan. Lokomotiv Partizán-
ske – CC-čka Partizánske 0:1 (0:0) po 
6 m kopoch, víťazný 6 m kop premenil 
Martin Trčo.
 O 3. MIESTO: Atletico Novejsa Di-
viacka Nová Ves – Lokomotiv Parti-
zánske 2:0 (0:0), B. Šlabjar, M. Uhlár.
 FINÁLE: FC Bepon Bratislava – 
CC-čka Partizánske 3:1 (1:1), Ľ. Fé-
lix, E. Szabo, M. Schwinghammer – L. 
Medek.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. FC Bepon 
Bratislava, 2. CC-čka Partizánske, 3. At-
letico Novejsa Diviacka Nová Ves,  4. 
Lokomotiv Partizánske,  5. Old Boys 
Partizánske,  6. FSC Velmaci Bratisla-
va, 7. FC Elite Partizánske/Rakúsko, 8. 
FC Kuvajt Horné Vestenice,  9. Myste-
ry MFC Partizánske/Bratislava, 10. FK 
Šport TJ Mladosť Pohorelá, 11. FC M.U. 
Malé Uherce, 12. Gunners Partizánske, 
13. TJ Mladosť Pohorelá, 14. Madera 
Partizánske, 15. FC Áčko Hurbanovo, 
16. Los Pončos Partizánske.
 Text: mp, foto: Dušan Sedláček

Modelári z Amavetu u priateľov v Krupke
Členovia modelárskeho krúžku z Amavet 
klubu č. 808 Partizánske sa zúčastnili mo-
delárskeho tábora u priateľov modelárov v 
českej Krupke. Inštruktormi boli tréner čes-
kej modelárskej reprezentácie Bedřich Pav-
ka, manažérka klubu i reprezentačného 
družstva Věra Pavková, český reprezentant 
Pavel Broný a mladí modelári z klubu, kto-
rí sa zúčastnia nadchádzajúcich majstrov-
stiev sveta na Ukrajine. Tí si zároveň opra-
vovali svoje poškodené modely z predchá-
dzajúcich súťaží a zhotovovali nové. „Naše 
deti sa išli hlavne naučiť novú technoló-
giu modelovania rakiet. Práce bolo ne-
úrekom. Mali sme pripravený bohatý 
program, každý z našich členov si zho-
tovil novou technológiou deväť rakiet. 
Všetko dôsledne meral, zakresľoval a za-
pisoval najskúsenejší z nás Jozef Jaššo 
starší, ktorí sa aj podieľal na zhotovo-
vaní časti rakiet. Čaká ho ešte veľa prá-

ce, aby zhotovil všetky pomôcky potreb-
né pri výrobe rakiet novou technológiou 
aj u nás v klube. Okrem toho nám Věrka 
Pavková pripravila aj kultúrne vyžitie vo 
voľnom čase. Navštívili sme Komáří víž-
ku, z ktorej sme mali nádherný výhľad 
do širokého okolia, dokonca až do su-
sedného Nemecka. Tiež sme si urobili 
výlet na Větruši, odkiaľ sme si pozreli 
mesto Ústí nad Labem a tiež zrkadlo-
vý labyrint. Na záver nechýbali ani ná-
kupy malých darčekov pre našich blíz-
kych v Tepliciach. Tam si prišli na svoje 
hlavne dievčatá. Ani sme sa nenazda-
li a týždeň ubehol ako voda,” priblížila 
dianie v medzinárodnom modelárskom 
tábore v Krupke predsedkyňa Amavet 
klubu č. 808 Partizánske Janka Kajanová. 
O rok by mali českí mladí modelári prísť 
na oplátku do modelárskeho tábora na 
Slovensko. Amavet

Z Prievidze, aj cez Partizánske, 
k reprezentácii Nemecka

V pozícii asistentky trénera Nemecka sa na majstrovstvách Sveta v hádzanej žien do 
18  rokov v  Bratislave predstavila Zuzana Porvazníková – Hrabovská (na foto). Prí-
jemná, energiu vyžarujúca bývalá slovenská reprezentantka na poste strednej a pravej 
spojky, sa začala venovať hre medzi sedmičkami v Prievidzi. Do veľkej hádzanej vstú-
pila v HK Slávia Partizánske, kde hrala najvyššiu slovenskú extraligu žien. Na Slovensku 
aktívne hrávala aj za Nitru či Šaľu, s ktorou získala slovenský titul a neskôr účinkovala 
aj v I. a II. nemeckej bundeslige. K srdcu jej prirástol nemecký klub BVB 09 Dortmund, 
v ktorom nakoniec v roku 2013 ukončila 24-ročnú aktívnu hráčsku kariéru. „Skončila 
som zo zdravotných dôvodov, kvôli vážnemu zraneniu členka. Napriek enorm-
nej snahe som sa už nedokázala vrátiť naspäť na palubovku k vrcholovému špor-
tu. Som však na takmer každom domácom zápase Dortmundu, samozrejme, po-
kiaľ mi to práca dovolí. To patrí k môjmu životu. Ako diváčku ma to stále ťahá na 

palubovku. Veľmi fandím na tribúne našim babám a rada sa pozhováram s na-
šimi skalnými fanúšikmi z BVB Dortmund. Tento klub žlto-čiernych mi prirástol 
k srdcu," vyznala sa Zuzana Porvazníková – Hrabovská, ktorá prezradila, ako sa dostala 
k nemeckej reprezentácii kadetiek: „Ešte ako aktívna hráčka v bundeslige som tré-
novala dorastenky, s ktorými sme vybojovali titul vicemajstra Nemecka. Máme 
za sebou aj nemecký titul so školským družstvom. Na športovom gymnáziu v 
Dortmunde, kde vyučujem a trénujem, sme vybudovali pre mládežnícke talenty 
vrcholové športové centrum s internátom. Popritom publikujem v odbornej lite-
ratúre a tiež školím trénerov hádzanej pre C, B a A-licenciu. Myslím si, že to je ces-
ta, prečo si ma všimli a oslovili s ponukou pracovať s kadetskou reprezentáciou. 
Sú to už štyri roky, čo som pri dievčatách tejto kategórie. Okrem toho s týmto tí-
mom sme boli aj na minuloročných majstrovstvách Európy do 17 rokov v Skop-
je." A aká bola jej úloha v pozícii asistentky trénera v nemeckom národnom tíme, ktorý 
na svetovom šampionáte kadetiek v Bratislave skončil jedenásty? „Sledovala som sú-
perov a spoločne s trénerom pripravala taktiku na zápasy, ale aj na tréningy. Po-
čas tréningových jednotiek som pomáhala individuálne na jednotlivých postoch 
hráčkam. Počas šampionátu som sa starala aj o brankárky. Snažila som sa diev-
čatám pomôcť a mentálne ich naladiť na každý zápas." A opísala aj svoje pocity, 
keď na šampionáte doma na Slovensku reprezentovala inú krajinu. „Cítim sa tu veľmi 
dobre, som rada, že som sa sem vrátila ako trénerka. Nevidím v tom rozdiel, či re-
prezentujem Slovensko alebo Nemecko. Som dieťa osemdesiatych rokov. Šport a 
hádzaná jednoznačne patria k môjmu životu, je to neoddeliteľná súčasť. To, kam 
som sa dostala, je zásluhou disciplíny, cieľavedomosti, postupnosti a veľkej por-
cie trpezlivosti. Už od štrnástich rokov som veľmi túžila hrať v prvej bundeslige 
v Nemecku. Mala som jasný cieľ a to dnes, najmä mladým hráčkam chýba, ne-
poznajú to. V športovom aj v súkromnom živote sa riadim zlatou strednou ces-
tou, tá sa mi vždy páčila a malo to na mňa vždy rozhodujúci dosah. Pre mňa je 
chvíľa, pre ktorú žijem, spätá s hádzanou. Som veľmi šťastná, že sa mi tento cieľ 
splnil," povedala rodáčka z Prievidze, ktorá za svoj najemotívnejší moment vo svojej 
hráčskej kariére považuje zápas Dortmundu pred 2000 divákmi z 25. mája 2008 o pos-
tup proti SV Allensbach. mp, zdroj: szh

Družstvo CC-čka Partizánske – horný rad zľava: Samuel Fábry, Vladimír 
Cibula, Andrej Junas, Ivan Jakubík, Tomáš Čangel, dolný rad zľava: Li-
bor Medek, Martin Trčo, Juraj Čangel a Marek Svitek

Valéria Surovičová 
najúspešnejšou pretekárkou 

Seriál športových hier seniorov vyvrcholil celoslovenským finále v Šamoríne, kde sa zároveň uskutočnil aj tu-
ristický zraz tejto vekovej kategórie.  Trenčiansky kraj reprezentovalo päť pretekárov z JDS Partizánske, ktorí si 
v jednotlivých disciplínach a kategóriách vysúťažili tri zlaté, štyri strieborné a tri bronzové medaily. Najúspešnej-
šou pretekárkou celoslovenských športových hier sa stala so ziskom jedenástich bodov Valéria Surovičová (na 
foto), ktorá si odniesla víťazný pohár a cenu RTVS. V medailových štatistikách si v kategórii K2 pripísala zlato vo 
vrhu guľou, striebornú medailu získala v petangu a druhá skončila aj v plávaní na 50 metrov. Dve prvenstvá si 
v kategórii K3 vybojovala Irena Popluhárová, ktorá zvíťazila v kopoch na bránku a v hode granátom. V mužskej 
kategórii K3 obsadil Miroslav Šakový druhé miesto v petangu a pripísal si na konto aj dve bronzové medaily vo 
vrhu guľou a v hode granátom. Kov bronzového lesku v kategórii K2 vybojoval v stolnom tenise Peter Vácval, 
ktorý obsadil aj tretiu priečku v hode granátom. V rovnakej mužskej kategórii obsadil dve štvrté miesta Jozef 
Solčianský. Priebeh celoslovenských športových hier, ktoré komentovala herečka Eva Pavlíková, zaznamenáva-
la RTVS. Záznam z podujatia odvysiela RTVS v relácii Senior klub v sobotu 10. septembra o 10. hodine. jds
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Noviny troch generácií10

 1. kolo – 7.8. o 17. h
Dežerice – Malá Hradná 
D. Vestenice – Prievidza&Handlová B 
Skačany – Nitrianske Rudno 
Kamenec p/Vt. – Malá Čausa 
Nitrianske Sučany – V. Bielice 
Nitrianske Pravno – Diviacka N. Ves 
Kolačno – Sebedražie 
Lehota p/Vt. – Rudnianska Lehota 

 2. kolo – 14.8. o 17. h
M. Hradná – Rudnianska Lehota 
Sebedražie – Lehota p/Vt. 
Diviacka N. Ves – Kolačno 
V. Bielice – Nitrianske Pravno 
M. Čausa – Nitrianske Sučany 
Nitr. Rudno – Kamenec p/Vt. 
Prievidza&Handlová B – Skačany 
Dežerice – Dolné Vestenice 

 3. kolo – 21.8. o 17. h
Dolné Vestenice – M. Hradná 
Skačany – Dežerice 
Kamenec p/Vt. – Prievidza&Handlová B 
Nitr. Sučany – Nitrianske Rudno 
Nitrianske Pravno – M. Čausa 
Kolačno – Veľké Bielice 
Lehota p/Vt. – Diviacka N. Ves 
Rudnianska Lehota – Sebedražie 

 4. kolo – 28.8. o 17. h
Malá Hradná – Sebedražie 
Diviacka N. Ves – Rud. Lehota 
Veľké Bielice – Lehota p/Vt. 
Malá Čausa – Kolačno 
Nitr. Rudno – Nitrianske Pravno 
Prievidza&Handlová B – Nitr. Sučany 
Dežerice – Kamenec p/Vt. 
Dolné Vestenice – Skačany 

 5. kolo – 4.9. o 16. h
Skačany – Malá Hradná 
Kamenec p/Vt. – D. Vestenice 
Nitrianske Sučany – Dežerice 
Nitr. Pravno – Prievidza&Handlová B 
Kolačno – Nitrianske Rudno 
Lehota p/Vt. – Malá Čausa 
Rud. Lehota – Veľké Bielice 
Sebedražie – Diviacka N. Ves 

 6. kolo – 11.9. o 16. h
Malá Hradná – Diviacka N. Ves 
Veľké Bielice – Sebedražie 
M. Čausa – Rudnianska Lehota 
Nitrianske Rudno – Lehota p/Vt. 
Prievidza&Handlová B – Kolačno 
Dežerice – Nitrianske Pravno 
D. Vestenice – Nitrianske Sučany 
Skačany – Kamenec p/Vt. 

 7. kolo – 18.9. o 15.30 h
Kamenec p/Vt. – Malá Hradná 
Nitrianske Sučany – Skačany 
Nitrianske Pravno – D. Vestenice 
Kolačno – Dežerice 
Lehota p/Vt. – Prievidza&Handlová B 
Rud. Lehota – Nitrianske Rudno 
Sebedražie – Malá Čausa 
Diviacka N. Ves – Veľké Bielice 

 8. kolo – 25.9. o 15.30 h
Malá Hradná – Veľké Bielice 
Malá Čausa – Diviacka N. Ves 
Nitrianske Rudno – Sebedražie 
Prievidza&Handlová B – Rud. Lehota 
Dežerice – Lehota p/Vt. 
Dolné Vestenice – Kolačno 
Skačany – Nitrianske Pravno 
Kamenec p/Vt. – Nitr. Sučany 

 9. kolo – 2.10. o 14.30 h
Nitrianske Sučany – M. Hradná 
Nitr. Pravno – Kamenec p/Vt. 
Kolačno – Skačany 
Lehota p/Vt. – Dolné Vestenice 
Rudnianska Lehota – Dežerice 
Sebedražie – Prievidza&Handlová B 
Diviacka N. Ves – Nitrianske Rudno 
Veľké Bielice – Malá Čausa 

 10. kolo – 9.10. o 14.30 h
Malá Hradná – Malá Čausa 
Nitrianske Rudno – V. Bielice 
Prievidza&Handlová B – Diviacka N. Ves 
Dežerice – Sebedražie 
D. Vestenice – Rudnianska Lehota 
Skačany – Lehota p/Vt. 
Kamenec p/Vt. – Kolačno 
Nitr. Sučany – Nitrianske Pravno 

 11. kolo – 16.10. o 14. h
Nitrianske Pravno – M. Hradná 
Kolačno – Nitrianske Sučany 
Lehota p/Vt. – Kamenec p/Vt. 
Rudnianska Lehota – Skačany 
Sebedražie – Dolné Vestenice 
Diviacka N. Ves – Dežerice 
V. Bielice – Prievidza&Handlová B 
Malá Čausa – Nitrianske Rudno 

 12. kolo – 23.10. o 14. h
M. Hradná – Nitrianske Rudno 
Prievidza&Handlová B – M. Čausa 
Dežerice – Veľké Bielice 
D. Vestenice – Diviacka N. Ves 
Skačany – Sebedražie 
Kamenec p/Vt. – Rud. Lehota 
Nitrianske Sučany – Lehota p/Vt. 
Nitrianske Pravno – Kolačno 

 13. kolo – 30.10. o 14. h
Kolačno – Malá Hradná 
Lehota p/Vt. – Nitrianske Pravno 
Rudnianska Lehota – Nitr. Sučany 
Sebedražie – Kamenec p/Vt. 
Diviacka N. Ves – Skačany 
Veľké Bielice – Dolné Vestenice 
Malá Čausa – Dežerice 
Nitr. Rudno – Prievidza&Handlová B 

 14. kolo – 6.11. o 13.30 h
M. Hradná – Prievidza&Handlová B 
Dežerice – Nitrianske Rudno 
Dolné Vestenice – Malá Čausa 
Skačany – Veľké Bielice 
Kamenec p/Vt. – Diviacka N. Ves 
Nitrianske Sučany – Sebedražie 
Nitr. Pravno – Rudnianska Lehota 
Kolačno – Lehota p/Vt. 

 15. kolo – 13.11. o 13.30 h
Lehota p/Vt. – Malá Hradná 
Rudnianska Lehota – Kolačno 
Sebedražie – Nitrianske Pravno 
Diviacka N. Ves – Nitrianske Sučany 
Veľké Bielice – Kamenec p/Vt. 
Malá Čausa – Skačany 
Nitrianske Rudno – D. Vestenice 
Prievidza&Handlová B – Dežerice 

VI. LIGA – MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA – DOSPELÍ 
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

SCHVÁLENÉ ZMENY MFS: Dežerice – sobota ÚHČ, Dolné Vestenice – sobota ÚHČ, Nitrianske Pravno – sobota 
ÚHČ, Kolačno – sobota ÚHČ, Prievidza & Handlová B – sobota ÚHČ v Handlovej, Veľké Bielice – nedeľa 11.00 h.

 1. kolo – 7.8. o 17. h
Tr. Teplice – Jasl. Bohunice 
Tr. Stankovce – N. Dubnica 
Holíč – Hlohovec 
Domaniža – Partizánske 
Šimonovany – Prečín 
Častkovce – Malženice 
Vrbové – Boleráz 
Bánovce n/B. – Myjava B 

 2. kolo – 14.8. o 17. h 
Jasl. Bohunice – Myjava B 
Boleráz – Bánovce n/B. 
Malženice – Vrbové 
Prečín – Častkovce 
Partizánske – Šimonovany 
Hlohovec – Domaniža 
Nová Dubnica – Holíč 
Tr. Teplice – Tr. Stankovce 

 3. kolo – 21.8. o 17. h 
Tr. Stankovce – J. Bohunice 
Holíč – Tren. Teplice 
Domaniža – Nová Dubnica 
Šimonovany – Hlohovec 
Častkovce – Partizánske 
Vrbové – Prečín 
Bánovce n/B. – Malženice 
Myjava B – Boleráz 

 4. kolo – 28.8. o 17. h 
Jasl. Bohunice – Boleráz 
Malženice – Myjava B 
Prečín – Bánovce n/B. 
Partizánske – Vrbové 
Hlohovec – Častkovce 
Nová Dubnica – Šimonovany 
Tren. Teplice – Domaniža 
Tren. Stankovce – Holíč 

 5. kolo – 4.9. o 16. h 
Holíč – Jasl. Bohunice 
Domaniža – Tren. Stankovce 
Šimonovany – Tren. Teplice 
Častkovce – Nová Dubnica 
Vrbové – Hlohovec 
Bánovce n/B. – Partizánske 
Myjava B – Prečín 
Boleráz – Malženice 

 6. kolo – 11.9. o 16. h 
Jasl. Bohunice – Malženice 
Prečín – Boleráz 
Partizánske – Myjava B 
Hlohovec – Bánovce n/B. 
Nová Dubnica – Vrbové 
Tren. Teplice – Častkovce 
Tr. Stankovce – Šimonovany 
Holíč – Domaniža 

 7. kolo – 18.9. o 15.30 h 
Domaniža – Jasl. Bohunice 
Šimonovany – Holíč 
Častkovce – Tren. Stankovce 
Vrbové – Tren. Teplice 
Bánovce n/B. – Nová Dubnica 
Myjava B – Hlohovec 
Boleráz – Partizánske 
Malženice – Prečín 

 8. kolo – 25.9. o 15.30 h 
Jasl. Bohunice – Prečín 
Partizánske – Malženice 
Hlohovec – Boleráz 
Nová Dubnica – Myjava B 
Tren. Teplice – Bánovce n/B. 
Tren. Stankovce – Vrbové 
Holíč – Častkovce 
Domaniža – Šimonovany 

 9. kolo – 2.10. o 14.30 h 
Šimonovany – Jasl. Bohunice 
Častkovce – Domaniža 
Vrbové – Holíč 
Bánovce n/B. – Tr. Stankovce 
Myjava B – Tren. Teplice 
Boleráz – Nová Dubnica 
Malženice – Hlohovec 
Prečín – Partizánske 

 10. kolo – 9.10. o 14.30 h 
Jasl. Bohunice – Partizánske 
Hlohovec – Prečín 
Nová Dubnica – Malženice 
Tren. Teplice – Boleráz 
Tren. Stankovce – Myjava B 
Holíč – Bánovce n/B. 
Domaniža – Vrbové 
Šimonovany – Častkovce

 11. kolo – 16.10. o 14.30 h 
Častkovce – Jasl. Bohunice 
Vrbové – Šimonovany 
Bánovce n/B. – Domaniža 
Myjava B – Holíč 
Boleráz – Tren. Stankovce 
Malženice – Tren. Teplice 
Prečín – Nová Dubnica 
Partizánske – Hlohovec 

 12. kolo – 23.10. o 14. h 
Jasl. Bohunice – Hlohovec 
Nová Dubnica – Partizánske 
Tren. Teplice – Prečín 
Tren. Stankovce – Malženice 
Holíč – Boleráz 
Domaniža – Myjava B 
Šimonovany - Bánovce n/B. 
Častkovce - Vrbové 

 13. kolo – 30.10. o 14. h 
Vrbové – Jasl. Bohunice 
Bánovce n/B. – Častkovce 
Myjava B – Šimonovany 
Boleráz – Domaniža 
Malženice – Holíč 
Prečín – Tren. Stankovce 
Partizánske – Tren. Teplice 
Hlohovec – Nová Dubnica 

 14. kolo – 6.11. o 13.30 h 
Jasl. Bohunice – N. Dubnica 
Tren. Teplice – Hlohovec 
Tr. Stankovce – Partizánske 
Holíč – Prečín 
Domaniža – Malženice 
Šimonovany – Boleráz 
Častkovce – Myjava B 
Vrbové – Bánovce n/B. 

 15. kolo – 13.11. o 13.30 h
Bánovce n/B. – Jasl. Bohunice 
Myjava B – Vrbové 
Boleráz – Častkovce 
Malženice – Šimonovany 
Prečín – Domaniža 
Partizánske – Holíč 
Hlohovec – Tren. Stankovce 
Nová Dubnica – Tren. Teplice 

IV. FUTBALOVÁ LIGA SEVEROZÁPAD – DOSPELÍ
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

SCHVÁLENÉ ZMENY MFS: Tempo Partizánske – sobota ÚHČ, Spartak Bánovce nad Bebravou – so-
bota ÚHČ, Jaslovské Bohunice – sobota ÚHČ, Vrbové – sobota ÚHČ.

 1. kolo – 7.8. o 17. h 
Brvnište – Cígeľ 
Plevník-Drienové – Horovce 
Streženice – Opatová n/V. 
Stará Turá – Bošany 
Ladce – Podolie 
Kanianka – Uhrovec 
Z. Kostoľany – Chocholná-V. 
Veľké Uherce – Tren. Turná 

 2. kolo – 14.8. o 17. h 
Cígeľ – Trenčianska Turná 
Chocholná-V. – Veľké Uherce 
Uhrovec – Zem. Kostoľany 
Podolie – Kanianka 
Bošany – Ladce 
Opatová n/V. – Stará Turá 
Horovce – Streženice 
Brvnište – Plevník-Drienové 

 3. kolo – 21.8. o 17. h 
Plevník-Drienové – Cígeľ 
Streženice – Brvnište 
Stará Turá – Horovce 
Ladce – Opatová n/V. 
Kanianka – Bošany 
Zem. Kostoľany – Podolie 
Veľké Uherce – Uhrovec 
Tr. Turná – Chocholná-V. 

 4. kolo – 28.8. o 17. h 
Cígeľ – Chocholná-Velčice 
Uhrovec – Tren. Turná 
Podolie – Veľké Uherce 
Bošany – Zem. Kostoľany 
Opatová n/V. – Kanianka 
Horovce – Ladce 
Brvnište – Stará Turá 
Plevník-D. – Streženice 

 5. kolo – 4.9. o 16. h 
Streženice – Cígeľ 
Stará Turá – Plevník-D. 
Ladce – Brvnište 
Kanianka – Horovce 
Z. Kostoľany – Opatová n/V. 
Veľké Uherce – Bošany 
Tren. Turná – Podolie 
Chocholná-V. – Uhrovec 

 6. kolo – 11.9. o 16. h 
Cígeľ – Uhrovec 
Podolie – Chocholná-Velčice 
Bošany – Tren. Turná 
Opatová n/V. – Veľké Uherce 
Horovce – Zem. Kostoľany 
Brvnište – Kanianka 
Plevník-Drienové – Ladce 
Streženice – Stará Turá 

 7. kolo – 18.9. o 15.30 h 
Stará Turá – Cígeľ 
Ladce – Streženice 
Kanianka – Plevník-Drienové 
Zem. Kostoľany – Brvnište 
Veľké Uherce – Horovce 
Tren. Turná – Opatová n/V. 
Chocholná-Velčice – Bošany 
Uhrovec – Podolie 

 8. kolo – 25.9. o 15.30 h 
Cígeľ – Podolie 
Bošany – Uhrovec 
Opatová n/V. – Chocholná-V. 
Horovce – Tren. Turná 
Brvnište – Veľké Uherce 
Plevník-D. – Z. Kostoľany 
Streženice – Kanianka 
Stará Turá – Ladce 

 9. kolo – 2.10. o 14.30 h 
Ladce – Cígeľ 
Kanianka – Stará Turá 
Zem. Kostoľany – Streženice 
Veľké Uherce – Plevník-D. 
Tren. Turná – Brvnište 
Chocholná-Velčice – Horovce 
Uhrovec – Opatová n/V. 
Podolie – Bošany 

 10. kolo – 9.10. o 14.30 h 
Cígeľ – Bošany 
Opatová n/V. – Podolie 
Horovce – Uhrovec 
Brvnište – Chocholná-Velčice 
Plevník-Drienové – Tren. Turná 
Streženice – Veľké Uherce 
Stará Turá – Zem. Kostoľany 
Ladce – Kanianka 

 11. kolo – 16.10. o 14.30 h 
Kanianka – Cígeľ 
Zem. Kostoľany – Ladce 
Veľké Uherce – Stará Turá 
Tren. Turná – Streženice 
Chocholná-V. – Plevník-D. 
Uhrovec – Brvnište 
Podolie – Horovce 
Bošany – Opatová n/V. 

 12. kolo – 23.10. o 14. h 
Cígeľ – Opatová n/V. 
Horovce – Bošany 
Brvnište – Podolie 
Plevník-Drienové – Uhrovec 
Streženice – Chocholná-V. 
Stará Turá – Tren. Turná 
Ladce – Veľké Uherce 
Kanianka – Zem. Kostoľany 

 13. kolo – 30.10. o 14. h 
Zem. Kostoľany – Cígeľ 
Veľké Uherce – Kanianka 
Trenčianska Turná – Ladce 
Chocholná-V. – Stará Turá 
Uhrovec – Streženice 
Podolie – Plevník-Drienové 
Bošany – Brvnište 
Opatová n/V. – Horovce 

 14. kolo – 6.11. o 13.30 h 
Cígeľ – Horovce 
Brvnište – Opatová n/V. 
Plevník-Drienové – Bošany 
Streženice – Podolie 
Stará Turá – Uhrovec 
Ladce – Chocholná-Velčice 
Kanianka – Tren. Turná 
Z. Kostoľany – Veľké Uherce 

 15. kolo – 13.11. o 13.30 h 
Veľké Uherce – Cígeľ 
Tren. Turná – Zem. Kostoľany 
Chocholná-Velčice – Kanianka 
Uhrovec – Ladce 
Podolie – Stará Turá 
Bošany – Streženice 
Opatová n/V. – Plevník-Drienové 
Horovce – Brvnište 

V. FUTBALOVÁ LIGA SEVER – DOSPELÍ
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

SCHVÁLENÉ ZMENY MFS: OFK Bošany – sobota ÚHČ, Zemianske Kostoľany – sobota ÚHČ, Stará 
Turá – sobota ÚHČ, Chocholná-Velčice – nedeľa 11.00 h.

Tempo aj Slovan 
v 2. kole Slovnaft Cup-u 

Nový súťažný ročník 2016/2017 najvyš-
šej pohárovej súťaže vo futbale – Slov-
naft Cup – má za sebou stretnutia úvod-
ného kola. Možnosť prihlásiť sa do súťaže 
využilo 202 klubov z prvej až piatej ligy. 
Z  našich celkov zasiahli do pohárových 
bojov len štvrtoligisti FK Tempo Parti-
zánske a  ŠK Slovan Šimonovany. Obom 
lós pridelil piatoligistov, cez ktorých pre-
šli do druhého kola. Futbalisti FK Tempo 
zvíťazili 4:2 na pôde Solčian, keď do stre-
leckej listiny sa zapísal aj navrátilec Ma-
roš Kučerka. Tréner Miroslav Maťaše mal 
k  dispozícii už aj uzdravenú dvojicu ob-
rancov Tomáša Jambora a Tomáša Bohu-
ša, kým premiéru medzi mužmi si odkrú-
til dorastenec Mário Mano. V Jacovciach 
si postup po výhre 4:3 vybojoval šimono-
viansky Slovan. O víťazný zásah sa posta-
ral v 83. minúte parádnou strelou spoza 
šestnástky do ľavého vinkľa Matúš Sobo-
ta, ktorý sa vrátil po polročnej pauze za-
vinenej zranením ramena. Dres Slovana 
obliekla aj trojica novicov Dušan Oravec, 
Róbert Rusňák a  Andrej Belanec. Druhé 

kolo má za oficiálny hrací deň stanovený 
9. až 10. august o 17. h a známy sú aj súpe-
ri našich tímov. Partizánske privíta druho-
ligového nováčika z Martina, Šimonovany 
čaká konfrontácia s treťoligovými Šuranmi.  

 1. KOLO: OFK Solčany – Tempo Par-
tizánske 2:4 (1:2), góly: 5. D. Soboňa, 
86. M. Pavlovič – 8. a 39. Š. Kučera, 47. M. 
Kučerka, 61. A. Vavro, rozhodca: Pecek – 
200 divákov. TEMPO: M. Zdychavský – T. 
Jambor, T. Bohuš, S. Sedláček, T. Obert, 
D. Benca, A. Nižňanský, P. Křapka, Adrián 
Vavro (70. M. Mano), Š. Kučera, M. Kučer-
ka (77. M. Repa), tréner: M. Maťaše.
Družstevník Jacovce – Slovan Šimono-
vany 3:4 (1:3), góly: 22. a  86. P. Kúdela, 
68. K. Bukvay – 15. a 25. P. Chrenko, 31. P. 
Jakubík, 83. M. Sobota, rozhodca: M. Ču-
lák – 150 divákov. SLOVAN: J. Gramblička 
– D. Oravec, Miroslav Oršula, J. Žiak ml., L. 
Varga (80. A. Belanec), T. Laurinec (53. M. 
Sobota), Patrik Chrenko, P. Jakubík, P. Ry-
banský, R. Halás, D. Kodaj (R. Rusňák), tré-
ner: J. Žiak st.. mp

Z futbalových turnajov
 SKAČANY – futbalový turnaj mužov: 14. 
ročník Memoriálu Ivana Ďuriša. Konečné po-
radie: 1. Skačany, 2. FK Veľké Bielice, 3. Hradiš-
te a 4. Slovan Veľké Kršteňany.
 SEMIFINÁLE: Skačany – Hradište 7:1 (3:0), 
O. Beleš 2, B. Krajčo, J. Galus, Matúš Ďuriš, 
Martin Štrpka, vlastný – M. Cagáň. Veľké Bie-
lice – Veľké Kršteňany 4:1 (2:0), P. Turčan 2, 
A. Lulei, M. Chotváč – J. Kopál. O 3. MIESTO: 
Hradište – Veľké Kršteňany 5:2 (3:1), M. 
Cagáň 2, Peter Miške, J. Koreň, J. Struhár – T. 
Krištín, J. Chymo. FINÁLE: Skačany – Veľké 
Bielice 7:1 (2:0), B. Krajčo 2, J. Stručka 2, T. 
Fuka, Martin Štrpka, Marek Kopál – A. Lulei.

 PEČEŇANY – futbalový turnaj mužov. 
Konečné poradie: 1. Pečeňany, 2. Malá 
Hradná, 3. Dolné Naštice a 4. Stařič (Česká 
republika).
 SEMIFINÁLE: Pečeňany – Dolné Na-
štice 4:0. Malá Hradná – Stařič 3:2. O 3. 
MIESTO: Dolné Naštice – Stařič 6:0. FINÁ-
LE: Pečeňany – Malá Hradná 6:0.

 VEĽKÉ UHERCE – 69. ročník futbalového 
turnaja mužov O pohár SNP. Konečné pora-
die: 1. Nový Život Veľké Uherce, 2. Tempo 
Partizánske, 3. FK Skačany a 4. TJ Družstev-
ník Kolačno. Najlepší brankár: Juraj Bohuš 
(Veľké Uherce) a najlepší strelec: Matúš Ďu-
riš (Skačany) – 3 góly.

 SEMIFINÁLE: Veľké Uherce – Kolačno 
2:1 (2:1), M. Cíger 2 – B. Kráľ. Tempo Par-
tizánske – Skačany 2:2 (1:0) – 5:4 na 11 
m, Š. Kučera, M. Mano – Matúš Ďuriš 2. O 
3. MIESTO: Kolačno – Skačany 1:2 (0:1), 
Perniš – T. Fuka, Matúš Ďuriš. FINÁLE: Veľké 
Uherce – Partizánske 1:1 (0:0) – 4:3 na 11 
m, D. Mego – Š. Kučera.

 VEĽKÝ KLÍŽ – 25. ročník futbalového 
turnaja mužov O pohár starostky Veľké-
ho Klíža. Konečné poradie: 1. OŠK-FO 
Veľký Klíž, 2. OFK Skýcov, 3. TJ Družstev-
ník Krásno, 4. Slovan Brodzany. Najlep-
ší strelec: Marián Dragula (Krásno) – 2 
góly, najtechnickejší hráč: Patrich Bie-
lich (Veľký Klíž), najlepší brankár: Adri-
án Michal (Veľký Klíž) a  najstarší hráč: 
Igor Zbyňovec (Brodzany) – 58 rokov. 
Rozhodovali: Pavol Grznár, Martin Kluka 
a Peter Duhina.
 SEMIFINÁLE: Veľký Klíž – Krásno 1:0 
(0:0), 50. Milan Vaňo. Skýcov – Brodzany 
2:2 (1:0) – 5:3 na 11 m kopy, 20. J. Paukov, 
40. T. Miškov – 45. a  50. L. Dovičovič. O 3. 
MIESTO: Krásno – Brodzany 4:2 (2:2), 14. 
a  24. Marián Dragula, 42. P. Záhradný, 54. 
Marián Šesták – 18. Jozef Čavoj, 28. Marek 
Gergel. FINÁLE: Veľký Klíž – Skýcov 5:0 
(1:0), 16. J. Kučera, 40. a 50. Dovalovský, 44. 
a 54. P. Bielich.

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 1
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 ŠTK žiada FK Radobica nahlásiť ŠTK 
(spolu s potvrdenou písomnou dohodou 
o zapožičaní HP) do 4.8. 2016 miesto odo-
hratia MFS 1. kolo II. triedy MO PE muži: 
Radobica – Veľké Kršteňany (DO – DK).
 ŠTK po konzultácii s  DK súhlasí s  odo-
hratím 2. kola I. triedy MO BN-PE muži 
Dvorec – Veľký Klíž v nedeľu 14.8. 2016 
o 17. h na HP (umelá tráva) v Bánovciach 
nad Bebravou. ŠTK žiada FK Dvorec pred-
ložiť do 4.8. 2016 potvrdenú písomnú do-
hodu o zapožičaní HP. 
 ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Ná-
vojovce o zmenu termínu MFS. Zmena je 
možná len so súhlasom domáceho muž-
stva a žiadosť treba poslať cez detail kon-
krétneho stretnutia a podanie na komisiu.
 ŠTK oznamuje všetkým FK, že sezónne 
súpisky mužstiev – zoznam hráčov v ISSF 
nie je potrebné vypĺňať. Súpisky hráčov 
budú automaticky generované zo Zápisov 
o stretnutí v ISSF. V sezónnej súpiske je po-
trebné pred začiatkom súťaže vyplniť iba 
funkcionárov mužstva (tréner, asistent tré-
nera, vedúci mužstva atď.).
 ŠTK uskutočnila v ISSF na stránke www.
futbalnet.sk nasledovné požadované vý-
nimky z hracích dní a časov. Žiada všetky 
FK, aby si ich vo vlastnom záujme prekon-
trolovali a  prípadné chyby oznámili ŠTK. 
Úradný hrací čas je nedeľa – viď termínová 
listina. Výnimky hracích dní a časov domá-
cich MFS v  súťažnom ročníku 2016/2017 
– MO PD muži: Dežerice – v sobotu ÚHČ, 
Dolné Vestenice – v sobotu ÚHČ, Kame-
nec pod Vtáčnikom – 3. kolo s Prievidza 
& Handlová B v sobotu 20.8. 2016 v ÚHČ, 

Nitrianske Sučany – 1. kolo s Veľkými Bie-
licami v sobotu 6.8. 2016 ÚHČ, Nitrianske 
Pravno – v sobotu ÚHČ, Kolačno – v so-
botu ÚHČ, Veľké Bielice – v nedeľu o 11. h, 
Prievidza & Handlová B – v sobotu ÚHČ 
v Handlovej, 
MO PD dorast: Dolné Naštice – v sobotu 
ÚHČ mužov, Chrenovec-Brusno – v sobo-
tu ÚHČ mužov, Nitrianske Pravno – v so-
botu ÚHČ, Veľké Uherce – v sobotu ÚHČ 
mužov, 1. a  5. kolo v  Oslanoch v  sobotu 
ÚHČ, 3. kolo v nedeľa v Oslanoch v ÚHČ, 
Lehota pod Vtáčnikom – v sobotu ÚHČ, 
Veľké Bielice – v sobotu o 14. h, Šimono-
vany – v nedeľu o 10. h, Žabokreky nad 
Nitrou – v sobotu o  15. h, Prievidza & 
Handlová B – v sobotu ÚHČ v Handlovej.
I. trieda MO BN-PE muži: Biskupice – v ne-
deľu o  11. h, Pravotice – v sobotu ÚHČ, 
Slatina n/B. – v sobotu ÚHČ, Nedanovce 
– v sobotu ÚHČ,
I. trieda MO BN-PE dorast: Podlužany – v 
sobotu ÚHČ mužov, Biskupice – v sobotu 
o 14. h, Haláčovce-Otrhánky – v nedeľu 
o 11. h, Rybany – v nedeľu 30 minút pred 
ÚHČ dorastu,
II. trieda MO BN muži: Rybany – v sobo-
tu ÚHČ, Nedašovce – v sobotu ÚHČ, Rus-
kovce – v nedeľu o 11. h, Horné Naštice 
– v nedeľu o 11. h, Haláčovce-Otrhánky 
– v sobotu ÚHČ, Žitná-Radiša – v sobotu 
ÚHČ, Zlatníky – v nedeľu o 11. h, Šišov – 
v nedeľu o 11. h,
II. trieda muži MO PE: Partizánske B-Bro-
dzany – v  Brodzanoch, Malé Bielice – 
v  sobotu ÚHČ, Malé Uherce – v  sobotu 
ÚHČ, Pažiť – v sobotu ÚHČ, Návojovce – 
v nedeľu o 11. h.

 Zmeny MFS – II. trieda MO PE muži: 2. 
kolo Radobica – Malé Uherce 27.8. 2016  
o 17. h, I. trieda MO BN-PE dorast: 1. kolo 
Podlužany – Rybany 21.8. 2016 o 14.30 h.

KOMISIA MLÁDEŽE
 KM schválila dohodu o striedavom štar-
te hráča v  mládežníckej kategórii žiakov: 
Patrik Bezák (r.č. 1323683) z  FK Tempo 
Partizánske II. liga SŽ U15  ZsFZ do TJ AC 
Žabokreky nad Nitrou IV. liga U15 III. trie-
da MO PE.
 KM schválila dohodu o striedavom štar-
te hráča v  mládežníckej kategórii žiakov: 
Adrián Kováčik (r.č. 1268154) z FK Tempo 
Partizánske II. liga SŽ U15  ZsFZ do 
TJ AC Žabokreky nad Nitrou IV. liga U15 III. 
trieda MO PE.
 KM schválila dohodu o  striedavom 
štarte hráča v  mládežníckej kategórii žia-
kov: Pavel Prochadzka (r.č. 1324557) z FK 
Tempo Partizánske II. liga SŽ U13 ZsFZ do 
TJ AC Žabokreky nad Nitrou IV. liga U15 III. 
trieda MO PE.

DELEGAČNÝ LIST Č. 1
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 1. KOLO – 6.8. o 17. 
h: Dežerice – Malá Hradná (Ficel, T. Zať-
ko, B. Zaťko – Kozinka), Dolné Vesteni-
ce – Prievidza & Handlová B (Iliáš, ZsFZ, 
ZsFZ – Hudák), Nitrianske Sučany – Veľ-
ké Bielice (Gulváš, K. Boško, M. Švolík – Va-
žan), Nitrianske Pravno – Diviacka Nová 
Ves (Stránsky, Lazar ml., Lazar st.), Kolačno 
– Sebedražie (Šugra, Bereš, Valach – Ge-
lačák), 7.8. o 17. h: Skačany – Nitrianske 
Rudno (D, Grznár, Mikoláš, D), Kamenec 

p/Vt. – Malá Čausa (Michale, Vážny, Pá-
nis), Lehota p/Vt. – Rudnianska Lehota 
(Kluka, Bebjak, Lacík – Zábojník). 
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 1. KOLO – 6.8. 
o 17. h: Slatina n/B. – Krásna Ves (Grz-
nár, Kluka, Bebjak – Zábojník), 7. 8. o 11. 
h: Biskupice – Žabokreky nad Nitrou (J. 
Drábik, Kluka, M. Cvešper), o 17. h: Miez-
govce – Pravotice (Petrek, Jakubík, Chren-
ková – Kozinka), Podlužany – Nedanovce 
(Bereš, M. Bulík, Bolfa – D), Dolné Naštice 
– Pečeňany (Paulovič, M. Cvešper, Ďatelin-
ka – Duchovič), Ostratice – Dvorec (Duhi-
na, Chochula, Duhinová – D), Veľký Klíž – 
Chynorany (D, J. Drábik, Horeháj – D). 
 II. TRIEDA MO Bn/B – 1. KOLO – 6.8. o 
17. h: Rybany – Zlatníky (Petrek, M. Bulík, 
Híreš), Nedašovce – Veľké Hoste (Jančich, 
Sliepka st., Mikoláš), 7.8. o 11. h: Ruskov-
ce – Haláčovce-Otrhánky (Bolfa, Híreš, 
Bereš), Horné Naštice – Veľké Držkovce 
(Šugra, Krchlík, Valach), o  17. h: Šišov – 
Žitná-Radiša (Krchlík, D), Kšinná – Prusy 
(Valach, Šugra).

DORAST
 MO PRIEVIDZA – 1. KOLO – 6.8. o 
14.30 h: Nitrianske Pravno – Sebedra-
žie (Lazar ml., Lazar st.), Veľké Uher-
ce – Lehota p/Vt. (Struhár, Bukovský, 
v Oslanoch), o 17. h: Dolné Naštice – 
Veľké Bielice (Lacík, J. Drábik), Chre-
novec-Brusno – Uhrovec (Čulaga, Ma-
reček), 7.8. o 14.30 h: Pravenec – Prie-
vidza & Handlová B (Jurík, B. Zaťko), 
Čereňany – Žabokreky nad Nitrou 
(Jančich, Sliepka st.), Skačany – Šimo-
novany (Grznár, Mikoláš).    

Vavro predĺžil so Žilinou zmluvu
Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna 
ligy MŠK Žilina po dohode s kapitánom mužstva Viktorom 
Pečovským predĺžil aj platnosť kontraktu s obrancom De-
nisom Vavrom (na foto) z Partizánskeho. Dvadsaťročný 
stopér a člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov 
podpísal s MŠK zmluvu do 30. júna 2019. „Som spokoj-
ný, že v Žiline môžem zostať. Dohodli sme sa na pod-
mienkach a som rád. Teším sa na nový ročník Fortuna 
ligy," povedal pre oficiálnu webovú stránku klubu "šošo-
nov" 189 cm vysoký zadák Denis Vavro. Odchovanec FK 
Tempo Partizánske pôsobí pod Dubňom od augusta roku 
2011. Premiérový štart v  najvyššej slovenskej futbalovej 
súťaži mužov, vtedajšej Corgoň lige, zaznamenal ako se-
demnásťročný v apríli 2013 na pôde AS Trenčín, kde Žilina 
zvíťazila 2:1. „Ten zápas si pamätám veľmi dobre. Boli 
to skvelé pocity, bol som rád, že som mohol naskočiť 
do zápasu za A-tím." V závere ročníka 2012/2013 odo-
hral celkovo štyri zápasy a v úvode nasledujúcej sezóny 
sa už dostal do základnej zostavy MŠK. Ďalšou lahôdkou 
vo futbalovom životopise talentovaného obrancu je zá-

pis o góle do siete Brazílie. Na prstoch jednej ruky by sme 
spočítali, koľko Slovákov sa môže popýšiť niečím podob-
ným. Partizánčan pokoril brazílsku obranu v otváracom 
zápase svetového šampionátu do 17 rokov v  Spojených 
arabských emirátoch. „Niekedy sa ľudia pýtajú, aký je 
to pocit, streliť gól Brazílii. Pre každého futbalistu je to 
skvelý pocit, hoci sme prehrali vysoko jedna-šesť, vní-
mam to rovnako.“ Talentovaného futbalistu so svetlou 
budúcnosťou priviedol na zelený trávnik v rodnom Parti-
zánskom jeho otec Augustín Vavro, po ktorom zdedil fut-
balové gény. „Futbalu sa venujem od šiestich rokov. Zá-
sluhu má na tom najmä môj otec, ktorý ma v tom čase 
vodil na tréningy," zaspomínal si 190 cm vysoký obran-
ca. Už ako žiak preukazoval veľké nadanie, na ihrisku mal 
prehľad, dominoval v osobných súbojoch. „Na Partizán-
ske spomínam rád, zažil som tam pekné chvíle," dopl-
nil Denis Vavro, o ktorého služby mal v roku 2013 záujem, 
ako referoval Sky Sports, taliansky klub FC Janov. Dokonca 
podľa portálu Calcio Mercato bol aj v hľadáčiku Barcelony 
a Juventusu Turín. mp

http://www.futbalnet.sk
http://www.futbalnet.sk
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 1. kolo – 7.8. o 17. h
Miezgovce – Pravotice 
Podlužany – Nedanovce 
Biskupice – Žabokreky n/N. 
Dolné Naštice – Pečeňany 
Ostratice – Dvorec 
Veľký Klíž – Chynorany 
Slatina n/B. – Krásna Ves 

 2. kolo – 14.8. o 17. h
Pravotice – Krásna Ves 
Chynorany – Slatina n/B. 
Dvorec – Veľký Klíž 
Pečeňany – Ostratice 
Žabokreky n/N. – Dolné Naštice 
Nedanovce – Biskupice 
Miezgovce – Podlužany 

 3. kolo – 21.8. o 17. h
Podlužany – Pravotice 
Biskupice – Miezgovce 
Dolné Naštice – Nedanovce 
Ostratice – Žabokreky n/N. 
Veľký Klíž – Pečeňany 
Slatina n/B. – Dvorec 
Krásna Ves – Chynorany 

 4. kolo – 28.8. o 17. h
Pravotice – Chynorany 
Dvorec – Krásna Ves 
Pečeňany – Slatina n/B. 
Žabokreky n/N. – Veľký Klíž 
Nedanovce – Ostratice 
Miezgovce – Dolné Naštice 
Podlužany – Biskupice 

 5. kolo – 4.9. o 16. h
Biskupice – Pravotice 
Dolné Naštice – Podlužany 
Ostratice – Miezgovce 
Veľký Klíž – Nedanovce 
Slatina n/B. – Žabokreky n/N. 
Krásna Ves – Pečeňany 
Chynorany – Dvorec 

 6. kolo – 11.9. o 16. h
Pravotice – Dvorec 
Pečeňany – Chynorany 
Žabokreky n/N. – Krásna Ves 
Nedanovce – Slatina n/B. 
Miezgovce – Veľký Klíž 
Podlužany – Ostratice 
Biskupice – Dolné Naštice 

 7. kolo – 18.9. o 15.30 h
Dolné Naštice – Pravotice 
Ostratice – Biskupice 
Veľký Klíž – Podlužany 
Slatina n/B. – Miezgovce 
Krásna Ves – Nedanovce 
Chynorany – Žabokreky n/N. 
Dvorec – Pečeňany 

 8. kolo – 25.9. o 15.30 h
Pravotice – Pečeňany 
Žabokreky n/N. – Dvorec 
Nedanovce – Chynorany 
Miezgovce – Krásna Ves 
Podlužany – Slatina n/B. 
Biskupice – Veľký Klíž 
Dolné Naštice – Ostratice 

 9. kolo – 2.10. o 14.30 h
Ostratice – Pravotice 
Veľký Klíž – Dolné Naštice 
Slatina n/B. – Biskupice 
Krásna Ves – Podlužany 
Chynorany – Miezgovce 
Dvorec – Nedanovce 
Pečeňany – Žabokreky n/N. 

 10. kolo – 9.10. o 14.30 h
Pravotice – Žabokreky n/N. 
Nedanovce – Pečeňany 
Miezgovce – Dvorec 
Podlužany – Chynorany 
Biskupice – Krásna Ves 
Dolné Naštice – Slatina n/B. 
Ostratice – Veľký Klíž 

 11. kolo – 16.10. o 14. h
Veľký Klíž – Pravotice 
Slatina n/B. – Ostratice 
Krásna Ves – Dolné Naštice 
Chynorany – Biskupice 
Dvorec – Podlužany 
Pečeňany – Miezgovce 
Žabokreky n/N. – Nedanovce 

 12. kolo – 23.10. o 14. h
Pravotice – Nedanovce 
Miezgovce – Žabokreky n/N. 
Podlužany – Pečeňany 
Biskupice – Dvorec 
Dolné Naštice – Chynorany 
Ostratice – Krásna Ves 
Veľký Klíž – Slatina n/B. 

 13. kolo – 30.10. o 14. h
Slatina n/B. – Pravotice 
Krásna Ves – Veľký Klíž 
Chynorany – Ostratice 
Dvorec – Dolné Naštice 
Pečeňany – Biskupice 
Žabokreky n/N. – Podlužany 
Nedanovce – Miezgovce 

VII. FUTBALOVÁ LIGA – I. TRIEDA MO PE-BN – DOSPELÍ 
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

SCHVÁLENÉ ZMENY MFS: 
Pravotice – sobota ÚHČ, 
Slatina n/B. – sobota 
ÚHČ, Nedanovce – sobo-
ta ÚHČ, Biskupice – ne-
deľa 11.00 h.

 1. kolo – 7.8. o 17. h
Rybany – Zlatníky 
Nedašovce – Veľké Hoste 
Šišov – Žitná-Radiša 
Ruskovce – Haláčovce-Otrhánky 
Kšinná – Prusy 
Horné Naštice – Veľké Držkovce 
Brezolupy – voľno 

 2. kolo – 14.8. o 17. h
Zlatníky – Veľké Držkovce 
Prusy – Horné Naštice 
Haláčovce-Otrhánky – Kšinná 
Žitná-Radiša – Ruskovce 
Veľké Hoste – Šišov 
Rybany – Brezolupy 
Nedašovce – voľno 

 3. kolo – 21.8. o 17. h
Brezolupy – Zlatníky 
Nedašovce – Rybany 
Ruskovce – Veľké Hoste 
Kšinná – Žitná-Radiša 
Horné Naštice - Haláčovce-Otrhánky 
Veľké Držkovce – Prusy 
Šišov – voľno 

 4. kolo – 28.8. o 17. h
Zlatníky – Prusy 
Haláčovce-Otrhánky – Veľké Držkovce 
Žitná-Radiša – Horné Naštice 
Veľké Hoste – Kšinná 
Rybany – Šišov 
Brezolupy – Nedašovce
Ruskovce – voľno 

 5. kolo – 4.9. o 16. h
Nedašovce – Zlatníky 
Šišov – Brezolupy 
Ruskovce – Rybany 
Horné Naštice – Veľké Hoste 
Veľké Držkovce – Žitná-Radiša 
Prusy – Haláčovce-Otrhánky 
Kšinná – voľno 

 6. kolo 11.9. o 16. h
Zlatníky – Haláčovce-Otrhánky 
Žitná-Radiša – Prusy 
Veľké Hoste – Veľké Držkovce 
Rybany – Kšinná 
Brezolupy – Ruskovce 
Nedašovce – Šišov 
Horné Naštice – voľno 

 7. kolo – 18.9. o 15.30 h
Šišov – Zlatníky 
Ruskovce – Nedašovce 
Kšinná – Brezolupy 
Horné Naštice – Rybany 
Prusy – Veľké Hoste 
Haláčovce-Otrhánky – Žitná-Radiša 
Veľké Držkovce – voľno 

 8. kolo – 25.9. o 15.30 h
Zlatníky – Žitná-Radiša 
Veľké Hoste – Haláčovce-Otrhánky 
Rybany – Veľké Držkovce 
Brezolupy – Horné Naštice 
Nedašovce – Kšinná 
Šišov – Ruskovce 
Prusy – voľno 

 9. kolo – 2.10. o 14.30 h
Ruskovce – Zlatníky 
Kšinná – Šišov 
Horné Naštice – Nedašovce 
Veľké Držkovce – Brezolupy 
Prusy – Rybany 
Žitná-Radiša – Veľké Hoste 
Haláčovce-Otrhánky – voľno 

 10. kolo – 9.10. o 14.30 h
Zlatníky – Veľké Hoste 
Rybany – Haláčovce-Otrhánky 
Brezolupy – Prusy 
Nedašovce – Veľké Držkovce 
Šišov – Horné Naštice 
Ruskovce – Kšinná 
Žitná-Radiša – voľno 

 11. kolo – 16.10. o 14. h
Kšinná – Zlatníky 
Horné Naštice – Ruskovce 
Veľké Držkovce – Šišov 
Prusy – Nedašovce 
Haláčovce-Otrhánky – Brezolupy 
Žitná-Radiša – Rybany 
Veľké Hoste – voľno 

 12. kolo – 23.10. o 14. h
Rybany – Veľké Hoste 
Brezolupy – Žitná-Radiša 
Nedašovce – Haláčovce-Otrhánky 
Šišov – Prusy 
Ruskovce – Veľké Držkovce 
Kšinná – Horné Naštice 
Zlatníky – voľno 

 13. kolo – 30.10. o 14. h
Horné Naštice – Zlatníky 
Veľké Držkovce – Kšinná 
Prusy – Ruskovce 
Haláčovce-Otrhánky – Šišov 
Žitná-Radiša – Nedašovce 
Veľké Hoste – Brezolupy 
Rybany – voľno 

VIII. FUTBALOVÁ LIGA – II. TRIEDA MO BN – DOSPELÍ 
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017

SCHVÁLENÉ ZMENY MFS: 
Rybany – sobota ÚHČ, Ne-
dašovce – sobota ÚHČ, Ha-
láčovce-Otrhánky – sobo-
ta ÚHČ, Žitná-Radiša – so-
bota ÚHČ, Ruskovce – ne-
deľa 11.00 h, Horné Naštice 
– nedeľa 11.00 h, Zlatníky – 
nedeľa 11.00 h, Šišov – ne-
deľa 11.00 h.

Martin Čukan najúspešnejším 
jedenástkovým exekútorom 

V areáli FK Sokol Biskupice sa uskutočnil 16. ročník súťaže v kopaní zo značky pokutového kopu 
– Biskupická jedenástka. Na atraktívnej jedenástkovej súťaži, ktorej priebeh sledovalo viac ako 
200 divákov a nad regulárnosťou dozeral opäť Róbert Kasala a tentoraz aj Jaroslav Ťapajna, orga-
nizátori zaznamenali 512 kopajúcich. Víťazom najmladšej kategórie žiactva do 12 rokov v kopaní 
zo značky bieleho bodu sa stal spomedzi stošesťdesiatich deviatich súťažiacich Marko Sochora 
z Horných Ozoroviec, ktorý za prvenstvo získal tablet. Na druhom mieste skončil Jakub Pavlík 
z Horných Ozoroviec a na tretej priečke sa umiestnil Andrej Kováčik rovnako z Horných Ozo-
roviec. V spoločnej osemdesiatsedemčlennej kategórii žiactva do 15 rokov a žien bol najúspeš-
nejším exekútorom jedenástok Lukáš Rumler zo Zlatník, ktorý sa stal taktiež majiteľom tabletu. 
Na druhom mieste skončil Miloš Kočica zo Zlatník a bronzovú priečku obsadil Samuel Cibiri 
z Bánoviec nad Bebravou. V hlavnej kategórii mužov súperilo počas piatich kôl 256 štartujúcich, 
z ktorých sa ich do finále prekopalo 36. Z finalistov sa najlepšou kopacou technikou zo znač-
ky bieleho bodu prezentoval Martin Čukan z Biskupíc. Na celkový triumf potreboval premeniť 
dvadsaťššesť jedenástok v rade. A oplatilo sa, za prvenstvo si prilepšil o finančnú čiastku vo výške 
400 eur. Na druhej priečke sa umiestnil Andrej Mutňanský z Bánoviec nad Bebravou, kým tretie 
miesto obsadil Lukáš Urban z Veľkých Chlievan. Ceny najlepším odovzdávali zástupca primá-
tor Bánoviec nad Bebravou Peter Bulík a poslanec MsZ v Bánovciach nad Bebravou za mestskú 
časť Biskupice Milan Igaz. Jedenástkovým exekútorom čelilo šesť brankárov. Medzi žrďami boli 
v plnej permanencii tak ako vlani Lukáš Kolárik (Uhrovec), Lukáš Urban (Dvorec), Miroslav Miši-
na (Horné Naštice), Peter Žáčik (Bánovce n/B.) a brankárske rukavice si navliekli aj Lukáš Dzúrik 
(Dolné Naštice) a Patrik Juhaščík (Uhrovec). Najúspešnejším spomedzi chytajúceho brankárske-
ho sexteta bol Miroslav Mišina, ktorý zneškodnil dvadsaťšesť jedenástok. (mp, mi)

Sedemdesiat rokov futbalu 
v Malých Bieliciach

Písal sa prvý povojnový rok 1946, keď sa 
ľudstvo zviechavalo z vojnovej biedy a s 
nádejov sa upieralo k lepšiemu zajtraj-
šku. Niekoľko futbalových nadšencov z 
malej dedinky so sotva štyristo obyva-
teľmi sa zišlo v miestnych kúpeľoch a 
dňa 9.  júla 1947 založilo futbalový od-
diel Slovan Malé Bielice. Následne ho 
prihlásili do organizovanej súťaže topol-
čianskeho okresu. Na čele futbalového 
oddielu bol prvý predseda Arnold Gri-
sa spolu s ďalšími zakladateľmi Jozefom 
Baštrnákom a Jozefom Magátom.
Oslavy 70. výročia futbalu organizoval 
Futbalový klub Slovan spoločne s Ob-
čianskym výborom mestskej časti Malé 
Bielice na svojom futbalovom ihrisku. 
Po vystúpení mažoretiek, spevokolu Ná-
dej a o  oboznámení s históriou futba-
lu v  Malých Bieliciach nastali skutočné 
športové stretnutia. Počas futbalových 
zápasov domácich žiakov proti rovesní-
kom z Bošian, starých pánov ako aj prvé-
ho tímu dospelých proti futbalistom z 
Veľkých Bielic, sa stretli pamätníci fut-
balu a spoločne si zaspomínali. Účastní-
ci tohto pamätného podujatia si so zá-
ujmom pozreli v Spoločenskom dome 
v  Malých Bieliciach peknú výstavu his-
torických dresov, kopačiek, registrač-
ných preukazov a vyhratých súťažných 
pohárov. Na záver nad ihriskom zakrúži-
li lietadlá, ktoré zhadzovali deťom rôzne 
cukríky a sladkosti. Príjemná atmosféra 
sa preniesla aj do neskorého večera v 
družnej debate spokojných účastníkov 
osláv pri počúvaní country hudby.
Bolo čo oslavovať, veď história malo-
bielického futbalu je bohatá a pestrá. Z 
podania žijúcich účastníkov, z dostup-
ných dokumentov a rôznych materiá-
lov sa dozvedáme, že začiatky organi-
zovaného futbalu boli ťažké. Prvé ihris-
ko si urobili na lúke zvanej Pažiť vedľa 
cesty do kúpeľov. Ak sa mal v dedine 
hrať futbal, potrebovali zohnať jede-
násť chlapcov, a to aj takých,čo futbal 

hrať nevedeli. Postupom času preko-
nali všetky prekážky. Počas niekoľkých 
desaťročí má futbalový oddiel Slovan 
Malé Bielice dôstojný štadión s krytou 
tribúnou a kvalitnou hracou plochou, 
ktorý im závidia futbalové oddiely z 
väčších dedín. S pribúdajucími rokmi 
sa futbalisti postupne výkonnostne 
zdokonaľovali. Svedčí o tom aj skutoč-
nosť, že z klubu hralo osem mladých 
chlapcov v Partizánskom dorasteneckú 
ligu. Boli to Alexander Dvonč, Milan Prí-
davka, Rudolf Škríba, Pavol Škríba, Jaro-
slav Škríba, Roman Horniš, Miroslav Be-
lák a Roman Miškeje. Dokonca, vrcho-
lový ligový futbal hrali Vojtech Oravec 
v drese Trenčína, Marián Valach v Žiline, 

Ivan Horniš v Nitre a Marián Rybanský 
v Spartaku Trnava. 
Na trénerskej lavičke sa vystriedalo via-
cero trénerov, ako Jozef Baštrnák, Tibor 
Kopečný, Ivan Chotváč, Jozef Beniak, 
Ivan Horniš, Tibor Olach, Stanislav Hul-
la ml.adší, či Ondrej Škoda. Každý z nich 
prispel k zvýšeniu výkonnosti hráčov, ale 
najviac sa darilo trénerom Stanovi Hullo-
vi a Ivanovi Hornišovi. Pod ich vedením 
hral futbalový oddiel Slovan Malé Bieli-
ce majstrovstvo oblasti Prievidza. Ostat-
ní tréneri získali s mužstvom sedem po-
hárov a dvanásť plakiet za umiestnenie v 
rôznych pohárových turnajoch.
Jednotlivé výbory futbalového oddie-
lu vždy pracovali s vedomím čo naj-

lepšie pomôcť rozvoju futbalu v  Ma-
lých Bieliciach. Najväčšie uznanie od 
širokej športovej verejnosti a fanú-
šikov sa si z  niekdajších činovníkov 
Slovana zaslúžili Jozef Baštrnák, An-
ton Ivanka, Artúr Lüttmerding, Ivan 
Horniš a Dezider Ručkay. „O budúc-
nosť malobielického futbalu“, ako 
hovorí súčasný predseda futbalové-
ho oddielu Slovan Malé Bielice Šte-
fan Rajčan, „sa nemusíme obávať. 
Je potrebné zintenzívniť spoluprá-
cu s  podnikateľmi a živnostníkmi, 
ktorých máme v našej oblasti viac 
ako dvadsať, všetko robiť smerom k 
mládeži a zabezpečiť jej kvalitných 
trénerov.“ Anton Žatko

Prácu s mládežou v Miezgovciach nepodceňujú  
Práca s  mládežou, a  to nielen v  oblas-
ti športu, nie je hlavne v dnešnom pre-
technizovanom svete vôbec ľahká. Po-
tvrdiť to môžu všetci, čo venujú  mlá-
deži. Stále však platí staré známe pore-
kadlo „čo zasejeme, to budeme žať“. Ako 
sa to však dá spríjemniť, ukázali zanie-
tení ľudia okolo futbalu v Miezgovciach. 
Malá dedinka s 277 obyvateľmi má bo-
hatú kultúrno-športovú tradíciu. Niko-
mu asi netreba predstavovať prácu Slo-
venského orla, poprípade hasičov. Prím 
však tak, ako v každej obci, držia futba-
listi. Popri mužstvu dospelých, hrajúcich 
VII. ligu, je klub TJ už štvrtý rok  domov-
ským stánkom druholigových futba-
listiek ŽFK Bánovce nad Bebravou. Bu-
dúcnosť každého klubu je však vždy za-
bezpečená len koncepčnou prácou po-
stavenou na mládeži. Vedia to aj funkci-
onári v Miezgovciach, a preto sa snažia 
v  spolupráci s  obcou zabezpečiť maxi-
málne podmienky pre jej rozvoj. Svo-
je futbalové začiatky tu skúšajú aj žiaci 
a žiačky oboch spomínaných družstiev. 

Tréningový proces už tretí rok prebie-
ha pod dozorom skúsených trénerov 
Miloša Šagáta, Juraja Trgiňu mladšieho 
a Soni Škvareninovej. Po ťažkých začiat-
koch a  vysokých prehrách sa začínajú 
dostavovať prvé strelené góly a víťaz-
stva. Jedným z dôležitých faktorov prá-
ce s  mládežou je aj motivácia a  vzory. 
A práve z tohto dôvodu pripravili funk-
cionári klubu, tréneri a  rodičia pre naj-
menšie futbalové nádeje milé prekva-
penie. 
Na ihrisko v  Miezgovciach pozvali 
dvoch hráčov majstrovského AS Tren-
čín. Dvadsaťpäťročný nigérijský re-
prezentačný záložník Ibrahim Rabiu 
a  osemnásťročný talentovaný odcho-
vanec AS Denis Jančo porozprávali de-
ťom o  svojich futbalových začiatkoch 
a  futbale na profesionálnej úrovni. Po 
spoločných fotografiách deťom popriali 
veľa športových úspechov a obdarovali 
ich  peknými upomienkovými predmet-
mi. Taktiež nechýbala ani pozvánka na 
futbalový zápas ligy majstrov v Žiline.  

Aby toho nebolo málo, deti prijali po-
zvanie do Prievidze od slovenského re-
prezentanta a súčasného hráča talian-
skeho veľkoklubu AC Miláno Juraja 
Kucku. Po výdatnom pohostení v jeho 
reštaurácii im v besede inak skromný 
futbalista porozprával o svojich futba-
lových začiatkoch v Baníku Prievidza, 
až po súčasné pôsobenie v  milán-
skom AC a v reprezentácii Slovenska. 
Hlavne deťom pripomenul, že cesta 
na špicu futbalovej pyramídy je veľ-
mi zložitá a  postavená popri talente 
hlavne na tvrdej práci a sebazapiera-
ní. A aby ich deťom nechýbala moti-
vácia, záverom pozval na vybraný fut-
balový zápas AC Milána. Pretože však 
nikdy nič nie je zadarmo, toto pozva-
nie bude platiť až po splnení určité-
ho reálneho cieľa v nastávajúcom sú-

ťažnom ročníku, ktorý si Juraj Kucka, 
funkcionári TJ SO Miezgovce a rodičia 
stanovili. Darované reklamné pred-
mety a spoločné fotografie budú de-
ťom pripomínať túto milú udalosť, 
ktorá sa v ich živote nebude opakovať 
každý deň a  určite sa hlboko zapíše 
do ich futbalových sŕdc. 
Prezident klubu TJ SO Miezgovce a sta-
rosta obce Juraj Trgiňa, tréneri mládeže 
Miloš Šagát, Juraj Trgiňa mladší a Soňa 
Škvareninová, rodičia a  samotní žia-
ci a žiačky aj touto cestou ďakujú mar-
ketingovému oddeleniu a hráčom AS 
Trenčín, ako aj Jurajovo Kuckovi za pek-
ný zážitok, ktorý im pripravili. Všetci za-
interesovaní veria, že ich takto povzbu-
dili na začiatku ich futbalovej cesty, ako 
aj pred začiatkom nového súťažného 
ročníka. mš

Miezgovčania na návšteve u Juraja Kucku v Prievidzi

Futbalisti AS Trenčín na návšteve v Miezgovciach

V súťažnom ročníku 2003/2004 sa futbalisti TJ Slovan Malé Bielice tešili z víťazstva v  I. triede dospelých 
Majstrovstiev okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. V nasledujúcej futbalovej sezóne 2004/2005 
si Malobieličanci pod charizmatickým trénerom Stanislavom Hullom mladším triumf zopakovali v Majstrov-
stvách oblasti Prievidza. 
TJ Slovan Malé Bielice v súťažnej sezóne 2004/2005 – horný rad zľava: Jozef Skubly, Michal Chotváč, Milan 
Baštrnák, Milan Jančovič, Michal Hulla, Mário Adamec, Marián Beňuška, Richard Baštrnák, Stanislav Hulla 
(tréner), Ivan Horniš, dolný rad zľava: Tomáš Lacik, Radúz Lüttmerding, Roman Miškeje, Róbert Holický, Ján 
Škríba, Lukáš Smolinský a Tibor Szabo. Dres Slovana v majstrovskej sezóne 2004/2005 obliekali aj Pavol 
Drábek ml., Ján Holický, Roman Duchyňa, Karol Oravec a Miroslav Paško.   Foto: mp

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 6.8. o  17. h: 
Spartak Bánovce nad Bebravou – Myja-
va B, 7.8. o 17. h: Slovan Šimonovany – 
Prečín, Domaniža – Tempo Partizánske.

(V. LIGA) 7.8. o  17. h: NŽ Veľké Uherce – 
Trenčianska Turná, Kanianka – Tatran Uhro-
vec, Stará Turá – OFK Bošany. 

(VI. LIGA – MO PD) 6.8. o 17. h: Dežerice – Malá 
Hradná, Kolačno – Sebedražie, 7.8. o 17. h: Ska-
čany – Nitrianske Rudno. 
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 6.8. o 17. h: Slatina n/B. – 
Krásna Ves, 7. 8. o 11. h: Biskupice – Žabokreky 
nad Nitrou, o 17. h: Miezgovce – Pravotice, Pod-
lužany – Nedanovce, Dolné Naštice – Pečeňany, 
Ostratice – Dvorec, Veľký Klíž – Chynorany. 

(VIII. LIGA – II. TRIEDA MO BN) 6.8. o 17. h: 
Rybany – Zlatníky, Nedašovce – Veľké Hos-
te, 7.8. o 11. h: Ruskovce – Haláčovce-Otr-
hánky, Horné Naštice – Veľké Držkovce, 
o 17. h: Šišov – Žitná-Radiša, Kšinná – Prusy.

FUTBAL-DORAST (VI. LIGA – MO PD) 
6.8. o 14.30 h: Veľké Uherce – Lehota p/

Vt. (v Oslanoch), 6.8. o 17. h: Dolné Našti-
ce – Veľké Bielice, 7.8. o 14.30 h: Skačany 
– Šimonovany.
                                            
FUTBAL-ŽIACI (II. 
LIGA) 6.8. o 10. a 12. 
h: Tempo Partizánske 
– Skalica.

KAM ZA ŠPORTOM
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Alexander Hvizdoš hokejbalovým vicemajstrom sveta! 
A nechýbal ani v all stars šampionátu!

Slovenský hokejbal patrí už dlhodobo do už-
šej svetovej špičky v  tomto športe. Sloven-
skí hokejbaloví reprezentanti to potvrdili aj 
na majstrovstvách sveta hráčov do 16, 18 a 
20 rokov v hokejbale, ktorý sa pod hlavičkou 
Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISB-
HF) konal v anglickom Sheffielde. Titul majstra 
sveta sa síce podarilo obhájiť len dvadsiatke, 
no zostávajúce dva reprezentačné tímy získali 
strieborné medaily. Dres národného tímu do 
16 rokov obliekol aj Alexander Hvizdoš (na 
foto). „Veľmi som túžil ísť na majstrovstvá 
sveta, preto som bol rád, že som dostal prí-
ležitosť reprezentovať Slovensko,“ priznal 
hokejový útočník HK Iskra Partizánske, v uply-
nulej sezóne hosťujúci v MMHK Nitra, ktorý sa 
zaradil k  obojživelníkom s  hokejkou. Na sve-
tovom šampionáte v hokejbale sa však pred-

stavil na poste obrancu. „Nebol rozdiel hrať 
na poste obrancu oproti útočníkovi, preto-
že piati sme bránili a všetci piati aj útočili. 
Na poste obrancu sa mi hralo dobre, nero-
bilo mi problém ani prejsť z hokeja na ho-
kejbal. Rozdiel bol jedine v tom, že korčule 
som vymenil za tenisky (úsmev),“ opisoval 
svoje preorientovanie sa z  hokeja na hokej-
bal Alexander Hvizdoš. V skupinovej fáze slo-
venskí reprezentanti do 16 rokov prechádzali 
cez súperov vcelku hladko. V úvodnom zápa-
se zdolali Švajčiarsko v pomere 6:3, následne 
si poradili s domácim Anglickom vysoko 17:1 
a v kľúčovom zápase vyhrali 6:4 nad Českom. 
Prvú prehru si pripísali na konto v  stretnu-
tí s Kanadou, ktorej podľahli vysoko 0:7. „Až 
do zápasu s Kanadou sme hrali výborne, no 
hlavne kolektívne. V stretnutí s Kanaďanmi 

nám nič nevychádzalo, ako by sme zabud-
li hrať. Vôbec sme nehrali podľa pokynov 
trénerov, a tak to aj dopadlo, úplne sme 
sa rozsypali,“ sypal si popol na hlavu Alexan-
der Hvizdoš. Finálovú misiu naplnila slovenská 
šestnástka víťazstvom 3:0 nad Američanmi 
v poslednom skupinovom vystúpení. Slováci 
tak nechali zabudnúť na bezkrvný výkon proti 
Kanade, ktorá ich čakala vo finále. „Pred finá-
lovým stretnutím sme mali s trénermi po-
hovory. Všetci sme chceli podať o sto per-
cent lepši výkon než v základnej časti,“ pri-
blížil Alexander Hvizdoš. Reprezentanti spod 
Tatier po vyrovnanom a dramatickom priebe-
hu nakoniec podľahli „javorovým listom“ po 
nešťastnom góle tesne 1:2. „Škoda, od zlatej 
medaily, ktorá bola našim cieľom, nás de-
lil malý krôčik. Miešalo sa vo mne sklama-
nie zároveň s radosťou. Sklamanie z toho, 
že sme neobhájili titul, veľmi som túžil 
stať sa majstrom sveta... Na druhej strane, 
byť druhý na majstrovstvách sveta je pre 
nás tiež veľký úspech,“ zhodnotil Alexander 

Hvizdoš, ktorého direktoriát ISBHF na záve-
rečnom ceremoniáli zaradil do all-stars tímu. 
Ten mal nasledovnú podobu – brankár: Jack 
Wakefield (Anglicko), obrancovia:  Alexander 
Hvizdoš  (Slovensko), Nicholas Kaňák (Česko), 
útočníci: Bastian Steiger (Švajčiarsko), Simeon 
Pjatak (Slovensko) a  Kyle Lamont (Kanada). 
„Úprimne, bol som prekvapený a vôbec 
som to nečakal. Som šťastný, že som dos-
tal také ocenenie, veľa to pre mňa zname-
ná,“ vyznal sa Alexander Hvizdoš, ktorý by pri-
stal obliecť reprezentačný dres aj o  dva roky 
na majstrovstvách sveta v hokejbale v kategó-
rii U18: „Samozrejme, rád by som reprezen-
toval Slovensko na majstrovstvách sveta v 
hokejbale aj o  dva roky a pokúsil sa zno-
va zabojovať o najvyššie priečky. Už tento 
šampionát bol pre mňa obrovskou skúse-
nosťou a nominácia naň pre mňa veľa zna-
menala,“ nechal sa počuť Alexander Hvizdoš, 
ktoré ho v auguste čaká pre zmenu hokejový 
turnaj so slovenským výberom do sedemnásť 
rokov v americkom Dallase.    mp

Opavského premiéra 
na majstrovstvách Európy

Na premiérových majs-
trovstvách Európy atlétov 
do 17 rokov v gruzínskom 
meste Tbilisi (14. - 17. 7.) 
reprezentovalo slovenské 
farby trinásť nádejí. Ces-
tou do dejiska šampioná-
tu si však mladí slovenskí 
atléti užili poriadne kom-
plikácie. Najskôr Slová-
kom týždeň pred odle-
tom letecká spoločnosť 
zrušila ich pôvodný ter-
mín. Peripetie pokračova-
li, keďže nový let z Viedne 
do Istanbulu pre búrku 
meškal a výprava nestihla 
prípoj do Tbilisi. Po pre-
nocovaní v Turecku sa čr-
tala katastrofa, že Slováci 
priletia do dejiska majs-
trovstiev Európy až po-
čas úvodného súťažného 
dňa a niektorí nestihnú 
svoje disciplíny. Po inter-
vencii vedúceho výpravy 
Róberta Mittermayera a 
kouča Vladimíra Bezdíč-
ka letecká spoločnosť za-
bezpečila aspoň náhrad-
ný let, ktorý mal oficiál-
ny príchod do Tbilisi vo 
štvrtok ráno päť minút po 
tretej. Lenže pre opako-
vanú technickú kontrolu 
lietadla sa meškalo ďal-
šiu hodinu. Výprava slo-
venských atlétov dorazi-
la do Tbilisi až za svitania, 
tri hodiny pred začiat-
kom prvého dňa súťaží. 
Tí, čo štartovali vo štvrtok 
predpoludním, nastúpi-
li na svoje disciplíny bez 
spánku. Jedným z  nich 
bol aj Matúš Opavský 
(na foto) z  Partizánske-
ho, ktorý si nomináciu na 
medzinárodných prete-
koch najvyššieho rangu 
v  konkurencii kontinen-
tálneho výkvetu vybo-
joval po prvý raz. „Áno, 
pred mojou prvou disciplínou som spal možno jednu hodinu. Myslím si, že sa to pre-
javilo na mojom výkone. Bohužiaľ, aj toto sa stáva,“ povedal zverenec trénera Vladimí-
ra Ištvána, ktorý bol prvým šprintérom zo slovenskej ekipy, ktorý zasiahol do súťažného 
diania. V behu na 100 m obsadil v treťom rozbehu s časom 11,27 s šiestu priečku, keď za 
osobným rekordom zaostal v miernom protivetre dve desatiny sekundy. K postupu do se-
mifinále mu chýbalo len sedemnásť stotín sekundy. V konečnom poradí obsadil 33. priečku. 
„Všetko prebehlo veľmi rýchlo, nestačil som ani poriadne zareagovať. Musím uznať, 
že súperi boli lepší,“ zhodnotil svoj štart na stovke Matúš Opavský, ktorý sa v druhý súťaž-
ný deň predstavil v behu na 200 m, kde v štvrtom rozbehu skončil siedmy. Napriek najpo-
malšej reakcii na štarte sa dokázal priblížiť k osobnému maximu na pätnásť stotín sekundy, 
keď dosiahol výsledný čas 22,97 sekundy. Na postup do semifinále mu však chýbalo 44 sto-
tín sekundy, v celkovom poradí obsadil 32. miesto. „Prvých dvadsať metrov bolo super, 
pokým ma nezačal ťahať zadný stehenný sval, ktorý ma už predtým takmer mesiac 
trápil. Zostávajúce metre som už len dobiehal ako sa len dalo. Výsledný čas je vzhľa-
dom na moje zranenie celkom fajn. Ale aj napriek tomu som dúfal v lepší výsledok, 
preto som sklamaný,“ priznal Matúš Opavský, ktorý vstúpil na atletickú scénu len pre pol 
rokom. Štart na majstrovstvách Európy berie študent Obchodnej akadémie v Partizánskom 
pozitívne. „Keďže sa atletike venujem len krátko, je to pre moje ďaľšie pôsobenie v nej 
veľmi cenná skúsenosť. Ak by som sa mal oznámkovať ako v škole, tak moje vystúpe-
nie hodnotím na dvojku. Za mojimi výkonmi, ktoré mi nevyšli podľa predstáv, by som 
nehľadal až tak únavu z nedostatku spánku, ale skôr moje zranenie. Natiahnutý zad-
ný stehenný sval mi nepovolil naplno dokončiť beh na dvesto metrov a minimálne na 
mesiac odstavil od trénovania,“ dodal Matúš Opavský. Slovenská výprava po strastiplnej 
ceste do Tbilisi napokon svoj výkonnostný cieľ, ktorým bolo jedno umiestenie do 8., jedno 
do 12. a dve do 16. miesta, výrazne prekročila. Získala bronz (Gabriela Gajanová na 800 m), 
piatu (Monika Zavilinská vo výške), desiatu priečku štafeta na 100-200-300-400 m (Garčáro-
vá, Močáryová, Zapletalová, Polyáková), jedno 13. (Adrián Baran v guli) a tri 16. miesta (Ema 
Hačundová v chôdzi na 5000 m, Jakub Benda v diaľke, Samuel Kováč v disku).   
 Text: mp, foto: vi

Harvard víťazom hokejbalového turnaja Gerardin cup
Klub Harvard Partizánske v čase prestávky od florbalu, ktorú dos-
tali hráči po Československom pohári, prijal pozvanie z Púcho-
va na 5. ročník medzinárodného hokejbalového turnaja Gerardin 
cup. ŠK Harvard Partizánske v minulosti úspešne reprezentoval 
mesto práve v tomto športe a desiate narodeniny klubu nemo-
hol osláviť lepšie než hokejbalovým úspechom. Partia okolo Par-
tizánčana Miroslava Behúla, v klubovej súťaži hrajúceho za ex-
traligový Ružinov Bratislava, ktorý je majstrom sveta v hokejbale 
z roku 2013, sa na turnaji prebojovala až do finále. V základnej 
časti obsadil Harvard spomedzi štrnástich účastníkov piatu prieč-
ku s bilanciu troch víťazstiev a jednej prehry. V druhý hrací deň 

si však Harvard počínal zo všetkých tímov  najsuverénnejšie. Ani 
v  jednom zo štyroch zápasov play off neinkasoval a svoju ces-
tu za triumfom spečatil víťazstvom 4:0 nad Scorpions Považská 
Bystrica. Podieľal sa na tom aj mladý brankár Marek Gašparovič, 
ktorý právom získal cenu pre najlepšieho gólmana turnaja. Odcho-
vanec Hokejového klubu Iskra Partizánske, ktorý obliekal dres Har-
vardu už v mládežníckych kategóriách, si v šiestich dueloch udržal 
čisté konto a v zostávajúcich dvoch stretnutiach pustil za svoj chr-
bát len štyri loptičky. „Okrem prvých dvoch zápasov, na ktorých 
som nebol prítomný, ale skóre deväť-nula z  oboch hovorí za 
všetko, chalani hrali výborne, miestami dokonca viac pre oko 

diváka. Taký priebeh turnaja som absolútne nečakal.  Prven-
stvom sme sa zaviazali, že o rok by sme mali prísť do Púcho-
va obhajovať triumf.  Organizátori po finálovom stretnutí pri-
znali, že tak kvalitné družstvo na ich turnaji ešte neštartova-
lo. Veľmi ma mrzí, že sme s Ivanom Skukálekom kvôli zraneniu 
nemohli nastúpiť a nemali sme tak možnosť zaspomínať si na 
staré hokejbalové časy v drese Harvardu,“ vyznal sa po turnaji 
prezident, tréner a stále i aktívny hráč ŠK Harvard Partizánske Du-
šan Ďuríček. Partizánčanov vystužili aj ďalší dvaja majstri sveta v ho-
kejbale, Peter Doskočil a dvojnásobný svetový šampión Ján Rímský, 
ktorý bol vyhlásený za najlepšieho útočníka Gerardin cup-u. Za ví-
ťazným ŠK Harvard Partizánske a druhým Scorpions Považská Bys-
trica obsadil bronzovú priečku Stars Dubnica nad Váhom.

 Výsledky ŠK Harvard Partizánske – D-skupina: ŠK Harvard 
Partizánske – Penguins Púchov 4:0 (4:0), 1. F. Tupý (J. Gaš-
parovič), 4. F. Tupý (J. Vaňo), 4. M. Vozór (M. Behúl), 10. P. Kmeť. 
Tigri Dlhé Pole – ŠK Harvard Partizánske 0:5 (0:3), 6. J. 
Rímsky (M. Vozór, M. Behúl), 9. J. Rímsky (M. Behúl), 11. J. Ko-
rec (M. Ďuriš), 18. Š. Peniaška (J. Gašparovič), 19. M. Czánik (J. 
Rímsky). Stars Dubnica nad Váhom – ŠK Harvard Partizán-
ske 2:1 (2:1), 2. M. Kluka, 5. P. Šupák – 7. M. Behúl (P. Kmeť). ŠK 
Harvard Partizánske – Podzávor Čadca 3:2 (1:1), 10. J. Ko-
rec (M. Czánik, J. Gašparovič), 19. J. Rímsky (M. Behúl, M. Ďuriš), 
20. J. Gašparovič (J. Rímsky, M. Behúl) – 3. M. Samek, 17. T. Píš. 
Osemfinále: ŠK Harvard Partizánske – HBC Dragons Havířov 
7:0 (4:0), 2. J. Korec (A. Sapar), 4. J. Rímsky (M. Vozór, P. Dosko-
čil), 5. J. Korec (M. Czánik, P. Doskočil), 9. J. Rímsky (M. Behúl, 
P. Doskočil), 16. M. Vozór (J. Rímsky), 16. J. Rímsky (M. Behúl), 
20. M. Czánik. Štvrťfinále: Juniori Púchov – ŠK Harvard Par-
tizánske 0:2 (0:0), 16. J. Rímsky (P. Doskočil), 20. P. Kmeť (M. 
Ďuriš). Semifinále: Stars Dubnica nad Váhom – ŠK Harvard 
Partizánske 0:2 (0:2), 6. M. Vozór (M. Behúl), 7. Š. Peniaška (F. 
Tupý, Jakub Vaňo). Finále: Scorpions Považská Bystrica – ŠK 
Harvard Partizánske 0:4 (0:1), 1. P. Doskočil (J. Korec, J. Rím-
sky), 16. M. Vozór, 18. M. Vozór (J. Korec), 20. P. Kmeť (J. Korec).                                           
 mp

Mladí florbalisti Harvardu naberali skúsenosti v Prahe
Mladí florbalisti z  FBK Harvard Partizánskeho sa predstavili v  Prahe na 
13. ročníku medzinárodného turnaja Prague Game 2016, ktorý je najväč-
ším florbalovým turnajom mládeže na starom kontinente. Partizánčania 
štartovali v zmiešanej kategórii chlapcov a dievčat do dvanásť rokov, v kto-
rej zápolilo tridsaťpäť družstiev z Čiech, Slovenska, Švajčiarska a Fínska. Sú-
boje v pražskej O2 aréne odštartovali prehrou 0:5 so Slaviou Plzeň, kým 
v druhom svojom vystúpení si poradili s družstvom Mocní Tuleni Podbořa-
ny tesne 4:3. Dvadsaťjeden členná výprava Harvardu stihla medzi zápas-
mi absolvovať prehliadku staromestského námestia, kde si nenechali ujsť 
Pražský orloj a prešli sa aj po Karlovom moste.  Druhý deň si mladí har-
varďáci spestrili prechádzkou po Vyšehrade, aby následne podľahli favori-
tovi skupiny Bohemians Praha tesne 3:4 a v poslednom skupinovom zápa-
se aj Znojmu v pomere 0:4. Tento výsledok ich poslal do baráže o postup 
do osemfinále, v ktorej po gólovej prestrelke prehrali 5:7 s ďalším českým 
zástupcom FBK Start98 Kunratice a ich púť turnajom sa skončila. Voľný pia-
tok preto Partizánčania ešte využili na spoznanie pražskej ZOO a navštívili 
aj Sieň slávy českého hokeja. Víťazom kategórie U12 sa stal český tím Flor-
bal Chodov, druhý skončil švajčiarsky Seeland Selection a tretie miesta ob-
sadili české celky Saurians Paskov a 1. MVIL Ostrava. (mp, dď)

Mesiarkin najlepší zo Slovákov
O najlepšie umiestnenia na majstrov-
stvá Európy v  zápasení kadetov vo 
švédskom Štokholme sa postarali voľ-
noštýliar Jozef Mesiarkin (na foto) 
z Bánoviec nad Bebravou v hmotnost-
nej kategórii do 69 kg a Réka Bacsfaio-
vá vo váhe do 52 kg. Obaja menovaní 
skončili zhodne na jedenástom mies-
te, tesne za bodovanou desiatkou. 
Ako jediní spomedzi pätnástich slo-
venských reprezentantov a reprezen-
tantiek dokázali zvíťaziť v aspoň jed-
nom stretnutí, čo im dopomohlo k 
lepšiemu výsledku. Klasici nedokáza-
li získať ani jeden bod, dievčatá získa-
li 12 technických bodov zásluhou Bac-
sfaiovej. Voľnoštýliari, ktorí mali naj-
početnejšie, šesťčlenné zastúpenie, 
získali spolu pätnásť technických bo-
dov, z toho o dvanásť sa postaral Jo-
zef Mesiarkin. Odchovanec bánovec-
kého zápasníckeho klubu, ktorý na 
klubovej úrovni reprezentuje ZK 1904 
Košice, v úvodnom dueli hmotnostnej kategórie do 69 kg zdolal Gréka Pourouzidisa 
hladko 10:0 na body. Študentovi Športového gymnázia v Košiciach vyšiel aj nástup do 
druhého zápasu proti Arménovi Gevorgyanovi, keď sa ujal vedenia 2:0. V závere prvé-
ho polčasu však «uletel» na štvorbodový chmat, z ktorého súper následne získal ďal-
ších šesť bodov. V druhom polčase napokon Armén získal potrebné dva body a ukončil 
stretnutie na technickú prevahu v pomere 12:2. Pre Mesiarkina to znamenalo konečnú 
jedenástu priečku spomedzi tridsiatich troch zápasníkov. mp

ŠK Harvard Partizánske – horný rad zľava: Dušan Ďuríček, Michal Czánik, Šimon Peniaška, Matej Tkáč, Adam Sapar, 
Peter Doskočil, Jakub Dušan Vaňo, Miroslav Behúl, Peter Kmeť, dolný rad zľava: Marek Ďuriš, Ján Rímský, Filip Tupý, 
Marek Gašparovič, Milan Vozór, Juraj Gašparovič a Jakub Korec

FBK Harvard Partizánske U12 – horný rad zľava: Dušan Ďuríček (tréner), 
Adrián Javorský, Simon Chudík (0 gólov + 1 asistencia), František Jaššo 
(1+0), Tomáš Kollár (1+1), Radka Vanková (4+0), Veronika Junasová (1+0), 
Alexandra Vaňová, dolný rad zľava: Timon Školka (3+2), Samuel Chren 
(0+1), Dávid Šamko (1+1), Alex Chudík, Šimon Blažek (0+2), Daniel Du-
chovič (1+2) a vpredu Marko Radosa. Na foto chýba tréner Anton Školka
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