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V júli folklór,
v auguste dychovky
Mestský park pri Kostole Božského srdca Ježišovho
v Partizánskom sa takmer po mesiaci od folklórneho
festivalu opäť obliekol do kultúrnych šiat. V prvú augustovú nedeľu ho doslova zaplavili tóny dychových
kapiel z Hornej Nitry. Aj napriek tomu, že horúčavy
boli v tento deň nekompromisné, tretí ročník Regionálneho festivalu dychových hudieb prilákal mnohých nadšencov. Svojrázne kultúrne podujatie, ktoré
sa koná pod záštitou primátora Jozefa Božika, otvorili členovia Detskej dychovej hudby z Hradišťa a Brodzian. Počas vystúpenia im spoločnosť robili mažoretky Akord z Hradišťa (na fotografii). Ďalším hosťom
festivalu bola dychová hudba zo Sebedražia, ktorá
tento rok slávi už 115. výročie svojej existencie, a patrí tak medzi najstaršie dychové hudby na Slovensku.
Spolu s jej členmi si zanôtil aj spevák Ladislav Jurík,
ktorý prítomných sprevádzal celým programom. Posledným vystupujúcim telesom bola Dychová hudba
Ostratice s kapelníkom Stanislavom Gregorom.
Text a foto: M. Petrášová

Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Komu sa dnes neparí z kečky...

Želania dostávajú konkrétnu podobu

... buď má závideniahodnú telesnú termoreguláciu, alebo neprekročí prah dobre klimatizovaného obydlia. Parí sa z nej aj zástupcom
tlače, ktorí v tzv. uhorkovej sezóne zháňajú témy, ktorými by rozvírili
stojaté hladiny. Kto koho na verejnosti pobozkal, kto, kde a s kým vylihoval na pláži a v neposlednom rade príchod na svet malého princa –
boli sústa pre siedmu veľmoc, ako sa zvykne hovoriť novinárskej obci.
Svojich princov a princezné, aj keď nemajú modrú krv ako následník britského trónu princ z Cambridgea, máme aj my. V dovolenkovom vydaní Tempa zaplnili celú stranu, a na svet prichádzajú ďalšie
deti. Bodaj by ich bolo čo najviac, pretože štatistické čísla v úmrtnosti
ich počet stále prevyšujú.
Keď už prišla reč na smrť, veľmi pozoruhodný článok o jej podobách a zároveň o živote našich predkov spred 3500 rokov priniesol
jeden slovenský týždenník. Na základe výskumu v Nižnej Myšli pri
Košiciach archeológovia odhaľujú prekvapivé tajomstvá o pohrebných zvyklostiach ľudí žijúcich na území dnešného Slovenska v
dobre bronzovej. Pri čítaní sa človek nevdojak zamyslí, čo podobné
výskumy povedia o nás po tisícročiach...? Možno aj to je „chrobák“
do zaparenej kečky v týchto dňoch. Alebo je to príliš ťažká téma?
Pouvažujme... No hlavne, prežime horúce pokračovanie leta bez
ujmy na zdraví!
Magda

Dovolenkové obdobie a horúčavy sú na
investičné aktivity mesta Partizánske prikrátke. V jednotlivých mestských častiach
vládne totiž aj v týchto dňoch čulý pracovný ruch. Napokon, termíny projektov nepustia a všetko treba dokončiť načas. Priebeh prác je však podľa primátora Jozefa
Božika uspokojivý. Skonštatoval to na augustovom kontrolnom dni na stavbách.

Foto: MTP
Parkovacie plochy za detskou poliklinikou na Hrnčírikovej ulici budú spojené, čím sa zefektívni využívanie statickej dopravy

Chodníky sú na svete
Čo má spoločné mestská časť Štrkovec a
Malé Bielice? Obe sa môžu popýšiť novými
chodníkmi, ktoré v oboch štvrtiach vyrástli v priebehu ostatných týždňov. Malobielická Kúpeľná ulica je od konca júla „bohatšia“
o 570 metrov dlhý chodník, ktorý lemuje pravú stranu cesty v smere od štátnej komunikácie I/64 do miestnych kúpeľov. Rovnako však
aj Ulica Fraňa Kráľa v časti Štrkovec, kde dali
nový chodník do užívania Technické služby
mesta v jeden z posledných júlových dní.
(Pokračovanie na str. 3)

Šípočania šetria
na teplej vode
peniaze

v Partizánskom prijíma do pracovného pomeru

OPERÁTOROV DO VÝROBY PRACOVNEJ OBUVI
…vyberte si z ponuky voľných pozícií…
Šička zvrškov
Operátor MONTÁŽ
Mechanik DESMA
Operátor DESMA
Operátor na vysekávanie textilu a kože

(Čítajte na str. 3)

,,Mám záujem pomôcť
hádzanej v Partizánskom,“
TVRDÍ NOVÝ PREDSEDA HK SLÁVIA PAVOL KERTÉSZ

KONTAKT:
Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o., Nitrianska cesta 503/60, Partizánske 958 01
veronika.markova@honeywell.com tel. č.038/7474265

(794)

Hádzanársky klub Slávia Partizánske má od 8. júla nové vedenie. Personálne zmeny schválilo dvadsaťjedenčlenné zhromaždenie členov Občianskeho združenia HK Slávia v Mestskej športovej
hale v Partizánskom. Novým predsedom OZ HK Slávia sa stal 35ročný rodák z Topoľčian Pavol Kertész, ktorý v tejto funkcii vystriedal Jána Šurgana.
(Viac na str. 12)
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Terčom vandalov sú dopravné zrkadlá
Vandali – zákerní výtržníci alebo len hlupáci? Túto otázku si položila
väčšina ľudí, ktorí sa stali svedkami ich vyčíňania. Ničia všetko, čo sa im
zapáči, respektíve znepáči, a na svojom putovaní po Partizánskom neobchádzajú ani značenia na cestách.

Vandali neobišli ani zrkadlo na križovatke
ulíc Moyzesova - Kukučínová

Na dopravných zrkadlách sa vyvršujú
snáď najradšej – za rozbitie niečoho lesklého majú asi body navyše. Možno ich irituje
pohľad do nich, no za ten obraz zrkadlá naozaj nemôžu... Frustrovaných pubertiakov
by za rozbité zrkadlo doma v kúpeľni nepochválili ani vlastní rodičia, preto radšej hľadajú uznanie medzi svojimi kamarátmi. Ignorujú však fakt, že pre vodičov sú dopravné zariadenia veľmi dôležité. Najmä zrkadlá
slúžia na sprehľadnenie situácie v kritických
úsekoch a križovatkách. V Partizánskom je
ich dvanásť, z ktorých sú momentálne tri
poškodené – každý rok vandali zničia jedno až dve zrkadlá, pričom následné opravy si vyžadujú niekoľko tisíc eur, ktoré musí
mesto vynakladať práve kvôli týmto výtržníkom. Páchateľom hrozí sankcia do výšky

33 €, po prerokovaní na príslušnom oddelení obvodného úradu do 100 €, no môže ísť
aj o trestný čin poškodzovania cudzej veci,
kedy im hrozí odňatie slobody až do dvoch
rokov. Závisí to, samozrejme, od výšky spôsobenej škody – oprava jedného dopravného zrkadla sa pohybuje od 400 do 500 €. Poškodené sú zrkadlá na križovatke ulíc Moyzesova – Kukučínova, na ďalšej križovatke
cesty I/64 a ulice Pod baštou, a taktiež na
križovatke ulíc R. Jašíka a Družstevná.
Na jednej strane sa z rozbíjania zrkadiel
a poškodzovania značenia tešia vandali,
no na druhej strane môže vďaka nim dôjsť
k vážnym nehodám. Opäť je to o ohľaduplnosti voči druhým ľuďom. Je naozaj také
ťažké nechať dopravné zariadenia na
Veronika Matušková
pokoji?

O čom písali naše – vaše noviny pred 70 rokmi
Baťovany 1943 - Interný informačný obežník
spolupracovníkov firmy BAŤA. Vychádza každý druhý týždeň v 1 500 výtlačkoch nákladom
reklamného oddelenia. Tlačí tlačiareň Baťa, slov.
úč. spol. Šimonovany.
Závodná dovolená
V tom vedomí, že naši spolupracovníci cez celých posledných dvanásť mesiacov plnili
svoje úlohy naozaj verne a že
oddych bude naozaj len primeranou odmenou za to, čo statočne vykonali, dňom 24. júla
zatvárame na deväť dní brány
nášho závodu v Baťovanoch a
v Bošanoch a posielame ich na
závodnú dovolenú, z ktorej sa
na svoje pracovištia vrátia až 2.
augusta.
Závodnou dovolenou, ktorá je v Baťových podnikoch tradičná, nechceme len splniť našu
povinnosť, ku ktorej nás zaväzuje zákon, lebo mierou pre
celú sociálnu starostlivosť nášho podniku nie sú len zákonné
predpisy, ale vedomie, že každý
člen našej pracujúcej pospolitosti, ktorý pomoc potrebuje,
musí ju v primeranej miere dostať, ako sa to v usporiadanej rodine sluší.
Hoci podľa zákona na dovolenú majú nárok len zamestnanci
nachodiaci sa vyše roka v službách podniku, dopriavame rovnaký oddych všetkým zamestnancom bez výnimky, pričom
im dávame alebo úplnú, alebo
čiastočnú náhradu za zárobok,
ušlý v dovolenkovom týždni.
Nad to, vedenie nášho závodu
sa tohto roku rozhodlo v spojení
s akciou Radosť z práce umožniť
jednému stu sociálne najslabších spolupracovníkov celkom
bezplatný 9-dňový zotavovací
pobyt v Rajeckých Tepliciach. Je
medzi nimi tiež 50 mladých mužov a mladých žien, ktorí majú
v baťovskom internáte jediný
svoj domov. Náklad tejto zotavovacej akcie závod hradí zo 40
percent sám, zbytok hradí Ro-

botnícka sociálna poisťovňa a
Sdruženie priemyslu, živností a
peňažníctva.
Arnošt Bleha
(krátené)

Memoriál Tomáša Baťu
v Baťovanoch

vany. Mala sa pôvodne konať v
predvečer 11. výročia Baťovej
smrti, no pre nepriaznivé počasie bola odložená a uskutočnila
sa v dňoch 17. a 18. júla.
Klasický desaťboj absolvovalo 26 pretekárov – absolventov,
medzi ktorými bolo 17 z Baťovian, 6 z Batizoviec – Svitu a traja z Bošian. Držiteľom Memoriálu T. Baťu na rok 1943-44 sa
stal absolvent Novotný z Batizoviec. V jednotlivých disciplínach dosiahol tieto výsledky:
beh na 100 m – 12 s, skok ďaleký – 589 cm, vrh guľou – 9,13
m, skok vysoký – 165 cm, beh
na 400 m – 58,6 s, beh na 110
m s prekážkami – 20,3 s, hod
diskom – 25,33 m, skok o žrdi
– 2,80 m, vrh oštepom - 31,61
m, beh na 1500 m – 5:07.2 min.
Ako druhý sa umiestnil absolvent Brodniansky z Baťovian,
tretie miesto zaujal Potúček z

Baťovian. Ľahkoatletický päťboj
vyhral Cibiček. Futbalový zápas
medzi XI. absolventov Baťovej
školy práce v Baťovanoch a XI.
absolventov z Batizoviec o putovný pohár ministra Dr. Martina Mičuru skončil sa zaslúženým a vysokým víťazstvom Baťovian, vyjadreným pomerom
6:0 (3:0). Baťovianski absolventi
ďaleko prevyšovali súhrou svojho súpera, lebo z nich vlastne
pozostáva jadro baťovianskeho ligového mužstva. Góly dali:
Šauša a Salaj po 2, Beleš a Špirko po jednom. Putovná cena
Dr. Martina Mičuru za volejbalovú súťaž stala sa zasa korisťou absolventov Baťovej školy
práce v Batizovciach. V prestávke futbalového zápasu bol štafetový beh mužstiev. Vyhrala
ho štvorka baťovianskych absolventov – Novák, Mlčák, Ján
Jamrich, Polgár.
(krátené)

Tomáš Baťa, ako priateľ a
priebojník sociálneho pokroku
medzi svojimi zamestnancami
vynikal aj ako veľký priateľ športu, o ktorom ako moderný podnikateľ vedel, že utužuje telo a
osviežuje ducha jeho spolupracovníkov.
Klub Baťovej školy práce v Baťovanoch, nasledujúc príklad
zlínskych športovcov, rozhodol
sa tohto roku na pamäť nebohého šéfa založiť športovú súťaž. Nazvanú „Memoriálom Tomáša Baťu“, v ktorej sa bojuje o
putovné ceny. Súťaž pozostáva
z najťažšieho ľahkoatletického
závodu – klasického desaťboja, kde pretekár musí
absolvovať
skok ďaleký,
vrh guľou,
skok vysoký,
beh na 400
metrov, beh
na 100 metrov, beh na
110 metrov
s prekážkami, hod diskom, skok
so žrďou, vrh
oštepom a
beh na 1500
metrov.
Pre usporiadanie mem o r i á l ove j
súťaže boly
tohto roku Defilírka absolventov Baťovej školy práce na Baťovianskych uliciach v deň súťaže o
určené Baťo- Memoriál Tomáša Baťu.
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Mestská polícia v Partizánskom
od 24. do 30. júla 2013
l Dňa 24. júla o 23.15 h
oznámil anonym, že dochádza k rušeniu nočného pokoja hlukom šíriacim sa z prevádzky na Školskej ulici. Desiati Rómovia boli mestskou
políciou z miesta vykázaní a
v okolí prevádzky hliadkovala do 02.00 h. Dve hodiny po
polnoci 26. júla došlo k rušeniu nočného pokoja pred
ďalšou z prevádzok. Hliadka
mestskej polície vyzvala jednu z osôb, aby sa preukázala
dokladom totožnosti, čo odmietla. Po neuposlúchnutí
opakovaných výziev, aby
ukončila protiprávne konanie, ktorého sa dopúšťala,
odmietla aj výzvu nastúpiť
do služobného vozidla. Keďže fyzicky napadla dvoch členov hliadky mestskej polície,
bola predvedená na oddelenie Obvodného oddelenia
PZ Partizánske. V nedeľu 28.
júla po polnoci riešila MsP
štyri priestupky proti verejnému poriadku rušením nočného pokoja hlukom šíriacim
sa z prevádzok. Mestskí policajti upozornili na správanie
návštevníkov zariadení i personál, uložili dve blokové pokuty vo výške 63 € za rušenie
nočného pokoja a jednu blokovú pokutu vo výške 33 €
za nedodržanie záverečnej
hodiny.

postupe. V nočných hodinách 29. júla vstúpila MsP
do sporu medzi mužom a ženou v byte na sídlisku Šípok.
Ženu pod vplyvom alkoholu
vykázala z bytu, v ktorom
rozbíjala zariadenie a nemala v ňom trvalý pobyt.

m Spred budov na Nábrežnej
ulici vykázali príslušníci mestskej polície osoby s nevhodným správaním, ale aj osoby,
ktoré rušili nočný pokoj hlasným rozprávaním. Po 22. hodine 28. júla sedelo na Nábrežnej
ulici pri dome č. 205 pri sledovaní televízie tridsať Rómov.
Príslušníci mestskej polície ich
upozornili na dodržiavanie
verejného poriadku. Blokovú
pokutu vo výške 30 € uložili
vodičovi za rušenie nočného
pokoja hlasnou hudbou, ktorá
sa šírila z jeho motorového vozidla. Blokovú pokutu 33 € uložili 20-ročnému mužovi. Nočný
pokoj na Malinovského ulici
rušil hlučným správaním.

mNa nebezpečenstvo na Horskej ulici pri dome č. 1308,
kde bol odtiahnutý betónový
kanalizačný poklop, upozornil
občan. Mestskí policajti poklop
provizórne uložili na miesto,
zabezpečili ho výstražným značením a na nutnosť lepšieho
zabezpečenia upozornili TSM.

l Dvakrát bola MsP privolaná k priestupku proti
občianskemu spolunažívaniu nemiestnym správaním
ženy pod vplyvom alkoholu.
Údajne používa vulgarizmy
na adresu susedy. Nakoľko
ide o dlhodobé susedské nezhody, mestskí policajti poučili oznamovateľku o ďalšom

m Vyberaním odpadkov zo
zberných nádob porušil všeobecne záväzné nariadenie
mesta občan z Lehoty pod
Vtáčnikom. Verejné priestranstvo znečistili bezdomovci, ktorých MsP opakovane vykázala
spred obchodných prevádzok.
Priestupky vyriešila dohovorom.
l Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustil muž
pri garáži na Februárovej ulici, kde s kamarátmi varil kotlíkový guláš. V nočných hodinách ukončila MsP aj grilovanie na Októbrovej ulici.
mNa horiacu trávu na hrádzi
rieky Nitry upozornil mestskú
políciu občan 24. júla, 28. júla
pri kontrole MsP zistila ďalší
požiar v blízkosti športovej
haly. Zásah hasičov bol v týchto prípadoch nevyhnutný.
l Za opakované porušenie
dopravného značenia „Zákaz
vjazdu na bicykli“ jazdou na
bicykli po pešej zóne uložila
MsP 20-ročnému mužovi blokovú pokutu vo výške 30 €.

l Obyvateľ domu č. 927/52
na Malej okružnej priniesol
na oddelenie MsP peňaženku so 77,50 eurami. Poďakovanie patrí aj obyvateľke
tohto istého domu, ktorá
našla mobilný telefón. Veci
boli odovzdané majiteľom.
m MsP pomohla nadviazať
kontakt operačnému linky č.
112, ktorý sa nemohol dovolať
na pohotovosť v Partizánskom
a vyrozumela aj službukonajúceho lekára. Vyhovela aj žiadosti z nemocnice v Nových
Zámkoch. Vyrozumela syna pacienta, že sa nachádza v tomto
zariadení a sprostredkovala
kontakt s ním.
Spracovala: Mária Rapková

Hasiči v akcii
Extrémne horúčavy, ktoré v posledných júlových dňoch vládli
na Slovensku, dali zabrať aj príslušníkom HaZZ v Partizánskom.
Tí už v stredu podvečer 24. júla hasili požiar suchej trávy na vale
rieky Nitry. O deň neskôr zasahovali pri dopravnej nehode za
mostom v smere na obec Brodzany, ktorá sa stala krátko pred
šiestou hodinou ráno. Vozidlo sa prevrátilo na strechu a jeho vodič bol zranený. Mimoriadne horúce počasie sa v podobe požiarov prejavilo aj v piatok 26. júla. Krátko pred jedenástou hodinou
skrotili muži v modrom požiar skládky odpadov v Chudej Lehote
a o dve hodiny neskôr zlikvidovali plamene, ktoré ničili krovinatý
porast v Hornej Vsi – Pácov. Požiar na tomto mieste bol napokon
hlásený už pár dní predtým, a to v utorok 23. júla v popoludňajších hodinách. Oheň šarapatil aj v posledný júlový víkend. V sobotu 27. júla dostali hasiči avízo o údajnom požiare slamy a strniska za obcou Čereňany, ktorý sa však po príchode na miesto
nepotvrdil. Namiesto nedeľného dezertu 28. júla mali požiarnici iný program. Popoludní si museli dať rady s plameňmi, ktoré
ovládli suchú trávu v areáli za športovou halou v Partizánskom.
HaZZ v Partizánskom
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Je nám horúce leto na obtiaž?
Každý má svoj osvedčený recept
Kto nemá krátku pamäť, dobre si spomína, ako pred
príchodom tohtoročnej letnej sezóny viaceré kuvičie hlavy predpovedali, že nás čaká historicky najchladnejšie
obdobie, najchladnejšie leto za posledných dvesto rokov.
A ajhľa, ako sa vyfarbilo! Presne naopak. Už len povestný
vlások chýbal, aby sa ortuť v teplomeri vyšplhala k štyridsiatke. Mnohí z nás, kadiaľ chodia, tadiaľ ochkajú, jajkajú,
ako ich horúčava zmáha. Je aj vám horúce leto na obtiaž?
Aký máte recept, ako ho aj napriek rekordným teplotám
stráviť v pohode a s úsmevom na tvári? Na otázky redakcie odpovedali niekoľkí náhodne oslovení respondenti.
Simona NEDASOVÁ, Partizánske, 22 rokov, študentka VŠ:
V lete by malo byť teplo a ja sa z neho teším. Treba
si ho užiť. Najlepšie pri vode, hoci nie vždy sa to dá.
Počas prázdnin brigádujem a v horúcich dňoch sú
to veru nie ľahko zarobené peniaze. Podľa mňa je
najpríjemnejšie oddychovať v chládku na dvore, alebo na kúpalisku,
kam chodím aj ja najradšej.
Ľuboš ĎURIŠ, Partizánske, 31 rokov, obsluha
čerpacej stanice:
Prišiel som na Slovensko na dovolenku z Dublinu,
kde bolo v poslednej dobe premenlivé počasie s
teplotami okolo 20 stupňov. Bol to pre mňa šok, keď
som vystúpil z lietadla v Bratislave a teplomer ukazoval 40 stupňov. Horúčavy si užívam a môj recept
na ich zvládnutie je pohár dobre vychladeného slovenského piva.
Róbert MAKVA, Veľké Kršteňany, 24 rokov, študent VŠ:
Keďže neznášam preplnené kúpaliská a iné, dostupné možnosti na schladenie sa nie sú, tak to jednoducho musím nejakým spôsobom prežiť. Raz za čas určite dobre padne prechádzka v lese. Tiene stromov a
čerstvý vzduch si vychutnám lepšie než klimatizáciu.
Samozrejme, nezabúdam dodržiavať pitný režim,
a to najmä pri aktivitách – či už pracovných, alebo
športových, ktoré k letu neodmysliteľne patria.
Hana HUDECOVÁ, Brodzany, 31 rokov, na materskej dovolenke:
V tieto horúce dni ako iné tehotné ženy trávim čo
najviac času mimo priameho slnka. Samozrejme, v pohodlí domova s mojím synčekom. Von
sa ideme prejsť až večer po piatej a počas celého dňa dodržiavame pitný režim. Fľaša s vodou
je mojím celodenným spoločníkom...
Milan TUREK, Partizánske, 54 rokov, pracovník TSM:
Horúčavy k letu patria a nedá sa nič robiť, len ich
jednoducho zvládnuť. Robím síce na kúpalisku
Dúha, ale celé dni som v chládku, ktorý ma príjemne osviežuje. Recept na to, ako zvládať horúčavy, je podľa mňa jednoduchý. Treba sa čo najmenej zdržiavať na priamom slnku a dodržiavať
pitný režim.
Martina KOŠÍKOVÁ, Partizánske, 26 rokov,
hádzanárka:
Som športovkyňa a veľmi dobre viem, ako ľahko
a rýchlo sa môže prejaviť nedostatok tekutín v tele, takže mám vždy pri sebe fľašu s vodou. V tomto
teple môže byť aj „ľahký“ pohyb na slnku oveľa väčšou záťažou, ako si uvedomujeme. Aj keď je človek
trénovaný, pri väčšej záťaži musí byť opatrný...
Pripravil kolektív redakcie.

Odber sa uskutoční 10. septembra 2013 od 8.00 - 11.00
h v priestoroch Klubu spoločenských organizácií na Februárovej ulici 152 (oproti Domu služieb ALFA). Záujemcovia sa môžu
nahlásiť do 5. septembra v informačnej kancelárii MsÚ osobne
alebo telefonicky na č. 038/5363011.
Každý záujemca o darovanie si prinesie so sebou občiansky preukaz a kartičku poistenca, ak je darcom krvi, aj
legitimáciu darcu.

Šípočania šetria
na teplej vode
peniaze
Obyvatelia sídliska Šípok v
Partizánskom odoberajú teplú vodu (45°C – 55°C) od 4.00
do 23.00 h. Vyhláška 152/2005
Z. z. pritom nariaďuje jej dodávanie až od 5.00 h. Podľa
legislatívy môžu spotrebitelia
sami požiadať o nadštandardné dodávky teplej vody, no
v takom prípade náklady za
ohrev vody niekoľkonásobne
stúpnu. Ide o nočné dodávky teplej vody, o ktoré prejavil
záujem len minimálny počet
vlastníkov a užívateľov družstevných bytov. Doteraz však
Stavebné bytové družstvo
(SBD) neeviduje žiadnu oficiálnu žiadosť o zmene dodávok teplej vody. Napriek tomu
využívajú Šípočania 30°C teplú vodu aj v noci, t. j. od 23.00
h do 4.00 h rána. Obyvatelia

dostali od SBD list, ktorý ich
oboznamuje s konkrétnymi
číslami a možnými zvýšeniami
cien. SBD eviduje za rok 2012
cca 130 000 € nedoplatkov,
z ktorých až 60 % predstavuje sídlisko Šípok. Drvivá väčšina Šípočanov teplú vodu
v nočných hodinách nevyužíva. Za jej nadštandardné
dodávanie by však zaplatili všetci. Ani v iných mestách
či v zahraničí nezvyknú ľudia
využívať teplú vodu v noci,
a to práve kvôli úspore vlastných peňazí. Pokiaľ sa sami Šípočania v rámci jednotlivých
domoch dohodnú, že 45°C až
55°C vodu chcú, môžu oficiálnou cestou osloviť správcov,
ktorí im jej dodávku v nočných hodinách bez problémov zabezpečia.
(vm)

Krištáľové krídlo v Partizánskom
Do 3. ročníka benefičného podujatia Krištáľové krídlo sa 8. septembra o 15. hodine zapojí aj Partizánske. Na historických automobiloch prídu spolu so známymi osobnosťami deti postihnuté závažnými chorobami, ktoré potrebujú našu pomoc. A práve im sa Nadácia
Pomôže celé Slovensko snaží podať pomocnú ruku prostredníctvom
tejto akcie. Na Námestí SNP ich stretnete s pokladničkami a srdiečkami, ktoré si budete môcť kúpiť za symbolické 1 €. Prispieť však môžete ľubovoľnou čiastkou, a to aj v predstihu počas letných podujatí. Krištáľová ralley štartuje v Trenčianskych Tepliciach a jej cieľom je
charitatívny koncert v Nitre. Viac na www.kristalovekridlo.sk.

Toto leto...
Toto leto strávia piati Skačanci na horách, v prírode 48, poznávaním pamiatok štyria a doma prežije leto 115 obyvateľov. Aspoň
tak zneli odpovede tých, ktorí sa zapojili do ankety, ktorú má v
tomto čase obec zverejnenú na svojej webovej stránke.

Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Želania dostávajú konkrétnu podobu
Kultúrny dom
ako darček k Vianociam
Ak pôjde všetko podľa plánu,
obyvatelia Veľkých Bielic dostanú pod vianočný stromček väčší
darček. Bude ním nový kultúrny
dom, ktorý má predpokladaný
dátum kolaudácie v novembri.
Ako uviedol Tibor Kúdela z TSM
Partizánske, od ostatného výjazdu bola na stavbe zateplená
strecha a osadené bleskozvody. Hotová je aj hrubá inštalácia elektrických rozvodov a taktiež vodoinštalácia. Osadené
sú niektoré okná a v najbližších
dňoch nastúpi firma, ktorá urobí vonkajšie obklady a stavbu
komplexne zateplí.
Bezpečne
po Nádražnej ulici
Rozpadnuté a ohrozujúce bezpečnosť. Chodníky na Nádražnej
ulici už potrebovali zmenu. Nie
však provizórne opravy, ale priamo zmeny „od podlahy“. Obe strany cesty lemujú zrekonštruované
chodníky, ktoré by podľa slov stavbyvedúceho Juraja Bundu z dodávateľskej firmy mali byť úplne dokončené v priebehu najbližších
troch týždňov. „Momentálne sme v
75 percentách priebehu prác. Hotová je ľavá strana a v nasledujúcich
dňoch dokončíme aj pravú stranu
chodníka,“ dodal Bunda.
Nový výjazd
i petangové ihrisko
Do konca augusta by mal byť
hotový aj ďalší investičný pro-

jekt mesta. Ide o spojenie dvoch
parkovacích plôch za detskou
poliklinikou na Hrnčírikovej ulici. Mesto tým chce nielen vyriešiť problém statickej dopravy,
ale v prvom rade mieni zefektívniť jej využívanie. „Úpravou výjazdu na parkovisku za poliklinikou sa nám podarí zjednosmerniť premávku v tejto lokalite tak,
aby sa usporiadal pohyb motorových vozidiel. Tak bude zabezpečený jeden vjazd a jeden výjazd
na komunikáciu na Hrnčírikovej ulici,“ vysvetlil Peter Minárik
z MsÚ. Svoju tvár mení aj samotný park, nachádzajúci sa v blízkosti spomínanej ulice. „Pomaly
sa robia prípravy pre vznik petangového ihriska,“ potvrdil primátor Jozef Božik, ktorý aktivitu financuje zo svojho vrecka. Spoločenská a svojím spôsobom aj

športová hra bude mať zázemie
práve v lokalite za detským ihriskom. Reálne kontúry by petangové ihrisko malo dostať už
v najbližších dňoch a následne
bude k dispozícii všetkým občanom mesta.
Pribudnú aj ďalšie projekty
K aktivitám, ktoré si mesto
v ostatných týždňoch pripísalo
na zoznam zrealizovaných projektov, patrí aj oprava strechy
nad tribúnou futbalového štadióna FK Tempo. „Práce v objekte sú už hotové, robila sa tam celá
strešná krytina,“ spresnil Tibor
Kúdela z TSM Partizánske. Na
obzore sú však aj nové projekty, ktoré sú v štádiu príprav. Plánované sú rekonštrukcie ciest
na Malinovského a Februárovej
ulici, ako aj vybudovanie chod-

V mestskom parku pri tržnici vyrastie nové petangové ihrisko

níka, vedúceho cez železničné
priecestie medzi zónou obchodov a sídliskom Luhy. Na „čakacej listine“ figurujú štyri parkovacie plochy, polder v Návojovciach, súťažiť sa bude druhá časť
prvej etapy rekonštrukcie pošty
v Šimonovanoch. „Uvedomujem
si, že v meste je veľa problémov,
ktoré je potrebné riešiť. Vzhľadom
na finančné možnosti sa snažíme
robiť maximum. Pri súčasnom
modeli financovania je možné
predpokladať, že ak by sme chceli
vyriešiť všetky záležitosti, máme
tým na mysli cesty, chodníky, parkoviská, budovy škôl a školských
organizácií, športoviská, detské
ihriská, verejné osvetlenie, atď.,
bude to trvať minimálne jedno
storočie. To je reálny stav,“ dodal
primátor na záver.
Martina Petrášová

Foto: MTP

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

Dajte nám tip na reportáž! Volajte, mailujte:
Vydavateľstvo Tempo, Nám. SNP 215/7, Partizánske,
tel. 038/749 42 61, e-mail: tempo@novinytempo.sk
Ak sa venujete filmovaniu videokamerou,
staňte sa našimi spolupracovníkmi!
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Myšlienka
na tento týždeň
Vyrastal som v generácii,
ktorej začala byť akákoľvek
forma pátosu, či už v spoločnosti, alebo v divadle, protivná. Chceli sme sa vysloviť
k prítomnosti cez konkrétny tón, konkrétne divadlo,
bez romantických krídel. Nie
všetci to prijímali, ale časy
sa lámali, ľudia odchádzali,
emigrovali. Pochopili sme,
že sa nedá milovať ľudstvo,
ale dá sa milovať človek, nemožno objímať spoločnosť,
len jedinca, nedá sa pracovať pre blaho národa, ale pre
blaho jeho príslušníkov.
MARTIN HUBA,
herec, režisér
(TV OKO č. 30/2013)

Brodziansky kaštieľ v obliehaní rusky hovoriacich turistov
V

tropických teplotách tohto leta nás
najlepšie schladia mokré plavky. Podobný ovlažujúci účinok ako voda má aj
zotrvanie za teplu odolávajúcimi múrmi
historických pamiatok. V našom regióne v tomto smere má jednoznačný prím
brodziansky kaštieľ.
A pretože dovolenková sezóna je v plnom prúde, na záujem návštevníkov sa
v Slovanskom múzeu A.S. Puškina, ktoré v kaštieli sídli, nemôžu sťažovať. Podľa
slov riaditeľky Evy Geršiovej je brodziansky kaštieľ so svojou bohatou históriou
lákadlom predovšetkým pre rusky hovoriacich kúpeľných hostí z neďalekých
Bojníc. Okrem Moskovčanov, Ukrajincov
sú to aj Rusi žijúci v Izraeli, ktorí sa veľmi
živo zaujímajú o históriu spojenú so životom majiteľov kaštieľa, rodiny Friesenhofovcov, príbuzných Puškina.
„Zdesj Rusju pachnet“ (vonia to tu Ruskom, cítiť tu Rusko), zvyknú hovoriť. S do-

Múry brodzianskeho kaštieľa ukrývajú bohatú a zaujímajú históriu. Vyberte sa aj
vy na prechádzku storočiami
jatím píšu do Knihy návštev slová vďaky
a uznania pracovníkom múzea za to, že
na Slovensku, ďaleko od Ruska, chránime

pamiatku ich veľkého básnika, lebo ako
tvrdia „Puškin – eto naše vsjo“. Je pýchou
ruského národa a všetko, čo s ním súvisí,

je pre nich posvätné. Brodzany označujú
za ostrovček ruskej kultúry na Slovensku.
Pobyt manželky a detí spisovateľa svetového mena dokumentuje v múzeu aj
jedna kuriozita. Na verajach dverí sú chránené za plexisklom ceruzkou zaznamenané výšky manželky, detí a iných ľudí z okruhu básnika s textom vo francúzštine. Je
potešiteľné, že v čase prázdnin tvoria z
domácich návštevníkov kaštieľa prevažnú časť práve rodičia s deťmi, či starí rodičia, u ktorých sú na prázdninách. Pracovníčky múzea im okrem rodinných salónov
dávajú do pozornosti aj návštevu chráneného areálu parku s takmer 150-ročnými
vzácnymi platanmi, mohutnými bukmi a
dubmi, ktoré boli očitými svedkami prechádzok Puškinovej manželky a ich detí.
Múzeum je pre verejnosť otvorené v
pondelok až piatok od 9. do 15. hodiny, v
sobotu od 10. do 14. h, v nedeľu je zatvorené.
(bab)

Blahoželáme
Symbolickú kytičku uvitú zo želaní všetkého najlepšieho odovzdávame v tomto
týždni piatim jubilantkám.
Ako prvým členkám Kubu
absolventov Baťovej školy
práce v Partizánskom, a to
Hilde Záhonovej k 85. narodeninám, Božene Dubinovej k 75. narodeninám a
Anne Hudokovej, ktorá sa
5. augusta dožila 70 rokov.
Výbor klubu im praje hlavne dobré zdravie a pohodu.
Rovnaké želanie redakcia
tlmočí od výboru ZO SZTP
v Partizánskom opäť pani
Anne Hudokovej k 70. narodeninám a Helene Frankovej, ktorá v rovnaký deň
5. augusta oslavuje 65. narodeniny.

Meniny v budúcich dňoch
oslávi – Jozefína, Štefánia,
Oskar, Ľubomíra, Vavrinec,
Zuzana a Darina. Všetko najlepšie!

Program kina a klubu
v Partizánskom

Panoramatické kino
q 6. a 7. augusta o 19.30 h –
WOLVERINE (3D&2D)
q 8. až 10. a 12. augusta o
19.30 h – ELYSIUM
q 10. a 11. augusta o 17. h –
JA, ZLODUCH 2
q 11., 13. a 14. augusta o
19.30 h – POT A KRV
q Od 1. augusta predpredaj
vstupeniek v pokladni kina
a v papiernictve v budove
kina na prvý priamy prenos v Panoramatickom kine
v Partizánskom koncertu ROBBIEHO WILLIAMSA
– TAKE THE CROWN TOUR
2013 z estónskeho Tallinu.
Prenos sa začína 20. augusta o 19.50 h.

Infinity club
q 9. augusta – DJ MAJCO
DANCEMANIA
q 10. augusta – INFINITY
MUSIC EMOTION

Keď nezáleží na veku...
Aj vy zdieľate názor, že si mladšia generácia nemá
čo povedať so staršou? Mladí ľudia z Partizánskeho
vás veľmi rýchlo vyvedú z omylu. So seniormi z JDS
majú totiž priateľské vzťahy. Členovia MPMPE a ICM si
s nimi dokážu nájsť spoločnú reč aj vďaka záujmom,
ktoré ich spájajú. Len prednedávnom to bolo napríklad medzigeneračné stretnutie, v ktorom dominovali hry. Či už šípky, šach, stolný futbal či stolný hokej, všetky disciplíny mali svoje zastúpenie v radoch
mladších i starších súťažiacich. Napriek tomu, že súboje brali zúčastnení vážne, hralo sa najmä o zábavu
a potešenie. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 11. júla
na pešej zóne, finančne podporil primátor Jozef Božik a súťažiacich prišiel pozdraviť aj osobne.
(ma)

Esperantu sa darí – aj na Slovensku
Dôkazom toho je medzinárodná letná škola, ktorá sa v strede
júla konala v Martine. Účasť bola vysoká – 230 ľudí až z 27
krajín, prevažne európskych. Záštitu nad
podujatím prevzal tento rok
primátor mesta Martin Andrej
Hrnčiar, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár
a aj samotný minister školstva,
vedy, výskumu a športu Dušan
Čaplovič. Mesto Martin sa stalo
oficiálnym partnerom podujatia a majitelia Mestskej karty si
uplatnili až 50 %-nú zľavu.
Doobeda prebiehalo vyučovanie esperanta – medzinárodného jazyka, ktorý je pravidelný a mimoriadne jednoduchý
na naučenie. Ako dni ubiehali,
v medzinárodnom prostredí sa
rozhovorili aj úplní začiatočníci. Poobede sa išlo na výlety do
prírody, konali sa tvorivé diel-

ne, koncerty, prednášky
na zaujímavé témy a
športové súťaže. Mimoriadne sa vydaril
tradičný Večer národov, na ktorom účastníci prezentovali svoju
krajinu. Hviezdou večera sa stal Carsten z Nemecka
– nevidiaci esperantista, ktorý si
všetkých získal nielen vystúpením, ale aj svojou srdečnosťou.
Video z jeho vystúpenia si môžete pozrieť na YouTube (http://
youtu.be/XL0C93PrlC8). V prvej
pesničke ho sprevádzala známa
esperantská kapela zo Švédska
„La Perdita Generacio“.
Na letnú školu prišiel účastníkom zaspievať aj Peter Bažík
& S.H.O.P. – zazneli aj dve pesničky priamo v esperante! Táto
časť programu bola otvorená
i pre verejnosť. Koncerty rôznych žánrov aj interpretov sa
konali každý večer, v kongresových materiáloch si každý našiel

aj darček – nový album od populárnej skupiny La Perdita Generacio.
Zaujímavosťou bola zľava na
vegetariánsku a vegánsku stravu – tá stála o 1 € na deň menej
ako mäsová. Zľava vychádzala nielen z reálnych cien potravín, ale aj z postoja organizačného tímu, v ktorom je viacero
vegetariánov z etických dôvodov. Druhým prekvapením bola
výstava zozbieraných ilustrácií,
ktorých cieľom bolo motivovať
ľudí k zamysleniu: popri vtipných narážkach na vysedávanie
mladých za počítačom sa našli
aj mierne šokujúce ilustrácie na
témy ako vegetariánstvo, ekológia, bieda vo svete či politické
udalosti. Výstava niektorých šokovala, iných pobúrila, ale väčšina účastníkov tento čin ocenila.
Cieľ bol splnený – počas podujatia sa rozprúdila nejedna diskusia práve na tieto aktuálne
témy.

Každý má svoj rytmus

Lektor esperanta Stano Marček vyučuje v triede začiatočníkov
Tento ročník podujatia sa mimoriadne vydaril. Organizátori
už robia plány na rok 2014: na
99 % sa letná škola bude konať
v dňoch 12.-20. júla v Nitre.
Za Letnou školou esperanta stojí občianske združenie
Edukácia@Internet so sídlom
v Partizánskom. Jeho hlavným
koordinátorom je rodák z Partizánskeho Peter Baláž, ktorý v
januári získal prestížne ocenenie Esperantista roku. Edukácia@Internet stojí aj za viacerými

bezplatnými portálmi na učenie
sa jazykov: popri portáli na učenie sa esperanta www.lernu.net
prevádzkuje stránku www.slovake.eu, prvý funkčný bezplatný online kurz slovenčiny pre cudzincov. V súčasnosti tiež pracuje na novej stránke na učenie sa
nemčiny www.deutsch.info, ktorá bola spustená koncom júna.
Katarína Nosková
Edukácia@Internet
oficiálne stránky podujatia:
http://ses.ikso.net

Mladšia veková kategória rapera Rytmusa a tá
staršia hudobnú skupinu
Rytmus z Oslian. Jej popularita stúpla aj vďaka
TV Šláger a protagonisti
kapely, manželia Marián a
Daniela Maňovci sa mohli nielen v lúčoch horúceho júlového podvečera,
ale aj v záujme svojich poslucháčov v Partizánskom
v nedeľu 28. júla doslova
roztápať. Ich letný promenádny koncert prilákal napriek unavujúcim horúčavám niekoľko stoviek milovníkov romantickej hudby.
V rámci kultúrneho leta zavíta do Partizánskeho na ďalší promenádny koncert v nedeľu 11. augusta hudobná skupina Univerz a v
nedeľu 18. augusta hudobná skupina Black band. Čas a miesto sa
nemení – o 19. hodine pred Domom kultúry.
(bab)
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mení dobrej hudby, zábavy a krásnych koní. Ľudí na
festival prilákal okrem domácich skupín aj zahraničný hosť Petr Kocman & band. Príjemné i rezké piesne
zahrali aj ďalší – Folktón, Cwrkot, Stopy či Šidlo z Partizánskeho, liptovské Mince vo fontáne a country bál
režírovali Country Kravy zo susedných Bánoviec nad
Bebravou. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie –
okrem skákacieho hradu a autíčok mali radosť aj z
maľovania na tvár a bratislavské Equiteatro predviedlo divadelné predstavenie na koňoch, medzi ktorými
vynikal krásou vraný žrebec. Na írsku nôtu zatancovali dievčatá z Rhiannon-u a nechýbali ani Rangers
z denného centra Frézia. Takýto bohatý program si
fanúšikovia country i celé rodiny nenechali ujsť aj napriek silným horúčavám, ktoré nám nedajú oddýchnuť ani počas nasledujúcich dní. Na ďalších podujatiach preto nezabúdajte piť veľa tekutín a dostatočne
sa chrániť pred silnými slnečnými lúčmi.
(vm)

Country Leto Šípok

Nenechajte si ujsť reportáž v MTP už túto stredu!

K

Festival na Šípku otvárali domáci folktónisti

eď sa skupinka zanietených ľudí zo Šípku stretla pred piatimi rokmi s myšlienkou organizovať
sídliskový festival, nikto ani len netušil, že podujatie
sa rok čo rok bude tešiť väčšiemu záujmu ľudí. Nezvyčajnej akcii, ktorá sa každoročne uskutočňuje
pod názvom Country leto Šípok, vďačia občania jej
iniciátorovi a poslancovi za túto mestskú časť Martinovi Savarovi. Priaznivci hudobných štýlov country
a folku si tentoraz prišli na svoje v sobotu 27. júla.
Netradičný sídliskový festival, ktorého dejiskom bol
opäť areál ZŠ na Malinovského ulici, sa niesol v zna-

ÚPSVaR Partizánske informuje:

Záleží na snahe detí a rodičovkyňou NR SR Máriou Janíkovou.

Zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske i pracoviska v Bánovciach nad Bebravou už po siedmy raz
zorganizovali v spolupráci s akreditovaným subjektom Orchidea, neziskovou organizáciou v Prievidzi, „výchovný tábor“ pre deti s problémovým
správaním. Pobytovú časť tábora strávili od 22. do 29. júla v stredisku chaty
Mladosť v rekreačnej oblasti Veľkých
Uheriec. V peknom prírodnom prostredí sa okrem edukačných činností
venovali rôznym pohybovým a športovým aktivitám.
V priebehu pobytu zavítali do tábora zamestnanci úradu spolu s poslan-

Informovali sa o prínose výchovných aktivít na pozitívne konanie
detí a ich rodičov. Organizátori tábora konštatovali, že aj keď si deti
dokážu počas pobytu osvojiť pravidlá slušného správania sa, riešenie výchovných problémov s deťmi závisí najmä od snahy a dôslednosti samotných detí a ich rodičov.
Po sedemročnej práci odborníkov
sa postupne darí meniť správanie
sa detí v okresoch Partizánske i Bánovce nad Bebravou. Toto úsilie je
však potrebné neustále podporovať. Iba tak sa dajú dosiahnuť trvalé zmeny v osobnostných črtách
detí s problémami v správaní.

U babky aj v Habakukoch...
Za šesťdesiatdva prázdninových dní sa dá toho toľko prežiť, ale
sa aj zhrýzať nudou. Tá nemá miesto v prímestskom tábore, ktorý
aj počas tohto leta pre školákov pripravilo v troch týždňových turnusoch Centrum voľného času Relax v Partizánskom. Hneď v prvom týždni vzdelávaniachytivých prázdninárov pozvalo do Detskej univerzity, ktorej sa zúčastnilo 47 poslucháčov. Tradičnú podobu prímestského tábora s dennou dochádzkou mal ďalší tur-

nus od 15. do 19. júla. Výlety, hry, súťaže si užívalo 44 detí. V rozprávkových Habakukoch sa ocitli na Donovaloch (na fotografii), v
ríši zvierat v bojnickej ZOO, svoju náruč im otvorilo aj kúpalisko
Dúha a na táborové hry neďaleký les nad Salašom. Nie je ničím
výnimočné, že do prímestského tábora prihlasujú svoje vnúčatá
aj starí rodičia z obáv, že by im sami nedokázali pripraviť dostatočne atraktívny program. Svojich milovaných prázdninárov si užívali až po 16. hodine
po návrate z tábora.
Vďaka Lívii a Eme,
ktoré prileteli k babke z opačnej strany
zemskej pologule,
si mohli prelúskať
aj anglické slovíčka
a atraktivitu tábora
pre viacerých umocnil aj obed v reštaurácii s obsluhou.
Termín tretieho
turnusu prímestského tábora je od 12.
do 16. augusta. Na
45 prihlásených detí
sa tešia pedagogickí
pracovníci CVČ a čakajú ich opäť s pestrým programom.
(bab)
Foto: CVČ

Krásny vraný kôň bol ozdobou celého festivalu

Skrášľovacie brigády
Mladí ľudia z Informačného centra mladých a Mládežníckeho
parlamentu mesta Partizánske si v prázdninovom programe našli
čas aj na brigádu. V horúcom lete vzali v utorok 23. júla do rúk farby
a štetce a v spolupráci s mestom obnovovali nátery na lavičkách pri
fontáne. V priebehu druhého prázdninového mesiaca majú v pláne
skrášľovať aj lavičky a preliezačky na detských ihriskách v meste.

Cestujte a kupujte lacnejšie

Využite KARTU MESTA!
Mesto Partizánske začalo od júla 2013 vydávať prostredníctvom
dopravcu SAD Prievidza novú Kartu mesta Partizánske. Oproti pilotnej karte, platnej do 30. júna 2013, si môže jej držiteľ uplatňovať
zľavy vo vybraných zariadeniach a obchodných prevádzkach (medzi nimi aj v kine a na kúpalisku) nielen v Partizánskom, ale i v rámci
Trenčianskeho kraja a mesta Martin. Karta zároveň umožňuje zľavnené cestovné v mestskej a prímestskej doprave a slúži aj ako dopravná elektronická peňaženka. Občania si môžu kartu vybaviť buď
v kancelárii prvého kontaktu MsÚ alebo na pracovisku SAD v Partizánskom.
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Knižné novinky
od známych – neznámych autorov
„Každý človek na svete potrebuje v živote občas šťastie. Lenže,
ľudí je veľa a šťastia málo. A tak sa teda niekedy na každého neujde...“ - týmto mottom uzatvára autor Pavol Beláň z Partizánskeho
svoju knižnú prvotinu. Jej vydaním si splnil svoj sen a svetlo sveta uzrelo 50 poviedok, ktorými sa vracia do svojho detstva, do
rodného kraja, k svojim blízkym a kamarátom. Stálym čitateľom
Tempa nie je meno autora neznáme a s niektorými príbehmi sa
stretli aj na stránkach našich novín. Knižnú podobu poviedok z
detstva pomenoval Pavol Beláň Vranie pierka.
V týchto dňoch sa približne po roku dostala do rúk viacerých
Partizánčanov v poradí druhá zbierka básní Silvie Gašičovej. Kým
tú prvú pomenovala expresívnym slovom Zvratky mojej duše,
druhá má imperatívny nádych - Už ani slovo. Spoločným znakom
oboch je intímnosť témy, vzťah muža a ženy, vypovedanie pocitov, ktoré zvyčajne skrývame na dne svojej duše.
Ak si doprajete stretnutie s intímnou poéziou, či s poviedkami
z detstva, dávame záruku, že to nebude stratený čas.
(bab)

Teta Margit

Lucia Šabíková z Nevidzian pri Zlatých Moravciach je prvorodeným dieťatkom rodičov Jany a Miroslava. Na svet prišla 29. júla s
váhou 3740 g a dĺžkou 52 cm.

Jakub Paták z Partizánskeho sa narodil 29.
júla mamičke Alexandre Kotlárovej a otcovi Martinovi. Ich prvorodený synček vážil
3270 g a meral 49 cm.

Viktória Rácová z Partizánskeho je dcérkou
Stanislavy Škopovej a Igora Ráca. Narodila
sa 25. júla s váhou 3150 g a dĺžkou 49 cm.
Doma ju čakali sestričky Natália a Kristínka.

Vitajte medzi nami!

Svojrázna to osôbka nielen z televízneho seriálu, ale aj z reálneho života. Dožila sa úctyhodných 94 rokov a nad hrobom myslela
na všetkých, ktorých milovala. Dcére presne nalinajkovala, ako a čo
jej má obliecť do truhly a podľa želania jej, keď skonala, dali aj ďalšiu „výbavu na cestu“. S náležitým dôrazom totiž prikazovala: „Nezabudni mi potom kúpiť cigaretle pre chlapcov (myslela tým manžela, bratov a švagrov), čukolády pre sestry a dezert pre družstevníčky!“ Na druhý svet nechcela prísť s prázdnymi rukami a takto sa
chcela zvítať so svojimi blízkymi a spolupracovníčkami z družstva,
ktorí ju predišli do večnosti.
(bab)

Príbeh spoza pultu
Začal sa písať v roku 1982, keď mladý predavač – mäsiar nastúpil pracovať do predajne Jednoty vo Veľkých Uherciach. Neskôr sa osamostatnil a ako živnostník zásoboval obec a jej okolie mäsom a mäsovými výrobkami. Pracoval s rôznymi pomocníkmi, no najdlhšie so svojou manželkou. Denne dochádzali
z Topoľčian do Veľkých Uheriec, aby uspokojili miestnych obyvateľov, chatárov i občanov z Kolačna a okolia. Vždy s úsmevom
na tvári stál za pultom – poznal ľudí aj po mene, vedel, kto aké
mäso najčastejšie nakupuje a podľa toho robil aj objednávky
a deťom pri nákupe ponúkol cukrík.
Predstavujeme vám pána Miroslava Vargu a jeho manželku
Danku, ktorí svedomito viac ako 31 rokov pracovali vo Veľkých
Uherciach a zásobovali ich mäsom. Nastal čas, a pridali sa aj
zdravotné problémy, kedy sa rozhodovali, ako ďalej. Rozhodnutie bolo rozlúčiť sa s mäsiarstvom i Uhercami. Život je už raz
taký. Darmo, zvykli sme si na túto dvojicu a patrí im naša vďaka. V mene vďačných zákazníkov prajeme manželom Vargovcom veľa zdravia!
Elena Foltánová

Damián Halo z Bošian sa narodil 24. júla mamičke Lucii
Nemečkovej a otcovi Danielovi. Z chlapčeka, ktorý vážil
3290 g a meral 52 cm, sa tešil
aj braček Roland.

Denisa Korytárová zo Šimonovian urobila šťastných svojím
príchodom rodičov Petru a Petra i sestričku Alexku. V deň narodenia, 23. júla vážila 3300 g a
merala 50 cm.

Marek Mosný z Partizánskeho je tretím synčekom rodičov
Kataríny a Martina. Na svet sa
prihlásil 23. júla s váhou 3330 g
a dĺžkou 50 cm. Doma ho čakali
bratia Lukáš a Tomáš.

Matúš Špidlík z Partizánskeho
potešil svojím príchodom na
svet mamičku Ľudmilu, otca Ota
a tiež sedemročného bračeka
Tomáška. V deň narodenia, 29.
júla vážil 3600 g a meral 50 cm.

Ďakujeme darcom krvi

Paulínka Roháčová z Partizánskeho, prvorodené dieťa rodičov Michaely Lukáčovej a Pavla
Roháča, prišla na svet 27. júla s
váhou 3850 g a dĺžkou 51 cm.

Róbert Švarc z Partizánskeho
uzrel svetlo sveta 27. júla, kedy
vážil 3880 g a meral 51 cm. Je
synčekom rodičov Martiny a Róberta a bratom malej Elizabeth.

Samuel Mikla z Bošian potešil
svojím príchodom na svet 24.
júla mamičku Ivanu a otca Ladislava. Ich prvé bábätko vážilo
3140 g a meralo 51 cm.

Viktor Hariň z Topoľčian je prvorodeným bábätkom rodičov
Gabriely a Rastislava. Na svet
prišiel 29. júla s váhou 3630 g a
dĺžkou 52 cm.

Len ten má srdce, kto ho má pre iných
Napriek prázdninovému a dovolenkovému času na humánny čin – darovanie krvi sa 30. júla v NsP v Partizánskom odhodlalo 19 dobrovoľníkov. Krv v tento deň darovali: Juraj Valent,
Marek Mikláš, Jana Šútorová, Beáta Valuchová, Róbert Galáč, Jozef Letavay, Anton Krechňák, Michal Šútora, Monika
Kunová, Štefan Kuna, Helena Ščúryová st., Helena Ščúryová ml. a Rudolf Dian z PARTIZÁNSKEHO, Jaroslav Antala z
BÁNOVIEC NAD BEBRAVOU, Emil Šajben z HRADIŠŤA, Pavol
Bezák z CHYNORIAN, Janka Janíková z NEDANOVIEC, Maroš
Rybanský z VEĽKÝCH UHERIEC a Branislav Filip z PAŽITE.
Ďakujeme vám!
Ďalšie odbery krvi v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom vykonáva NTS SR, pracovisko Trenčín každý utorok od
8. do 11. hodiny.

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

Pohotovosť lekární (v pracovných dňoch od 15.30 do 20.00
h, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 20.00 h) zabezpečuje v Partizánskom od 5.
do 12. augusta Lekáreň Sunpharma v Kauflande. V Bánovciach nad Bebravou (v pracovných dňoch od 15.30 do
18.00 h, v sobotu, nedeľu a
cez sviatky od 8.00 do 18.00
h) od 5. do 9. augusta Lekáreň
Schneider na Svätoplukovej
ulici, 10. augusta Lekáreň sv.
Lukáša na Záfortni, 11. augusta Lekáreň Pharmacum na
Námestí Ľ. Štúra, 12. augusta
Lekáreň v nemocnici na Hviezdoslavovej ulici.

Príbeh zo života
(Dokončenie z minulého čísla)
Nerobila som si, samozrejme, ilúzie o tom, že maminka
zmení názor na manžela, ale
veľmi mi záležalo na tom, aby
dvaja ľudia, ktorých mám na
svete najradšej, spolu dobre
vychádzali.
Pri najbližšej návšteve
manžela som sa ho chcela na túto udalosť spýtať, on
ma však predbehol a začal mi
sám hovoriť: „Minule som videl tvoju mamu. Zazerala na
mňa, ako by som si nemohol
už ani s nikým sadnúť na kávu.
Veď nemôžem stále vysedávať
na onkológii. Som ešte mladý a chcem si trochu užiť život.
Stretávam sa teraz s Beátou.
Nehovorím, že občas ťa neprídem pozrieť, ale nemocnice
neznášam a nechcem tu tráviť
veľa času.“
„Samozrejme, zlatko, že to
chápem. Najviac zo všetkého mi záleží na tom, aby si bol
šťastný. Neboj sa, maminke vysvetlím, že ty musíš žiť ďalej.

Buď na seba opatrný. Mám ťa
veľmi rada.“
Moja choroba trvá už dlho.
Som veľmi vyčerpaná a ubolená. Viem, že môj sen – priviesť na svet nový život sa už
nesplní, a pomaly sa vyrovnávam s tým, že o svoj život prichádzam. Táto okolnosť však
nič nemení na tom, že svojho

vidíš sama, v akom som stave
a nemôžem od neho žiadať, aby
vysedával celé dni v nemocnici
so mnou. Chcem, aby bol ešte
šťastný a mal normálny život –
možno aj tie deti, ktoré spolu už
určite mať nebudeme. Mám ho
rada, a preto ho nebudem obmedzovať,“ snažila som sa upokojiť svoju matku.

Žiarlivosť naruby
muža milujem a vždy budem
milovať. Záleží mi na tom, aby
bol šťastný a kým ešte budem
na tomto svete, neurobím nič,
čo by ho mohlo zarmútiť.
Napriek môjmu zdravotného stavu som si vedomá toho,
že maminka túto situáciu hodnotí inak a to sa potvrdilo hneď
pri jej najbližšej návšteve: „Sestričky mi hovorili, že sa tu objavil
milostivý pán. Tak, čo ti povedal
– s akou harfou sa to stretáva?“
začala hneď po príchode.
„Mami, prosím ťa, nechaj ho,

„Ten hajzeľ jeden, má smrteľne chorú ženu a on behá za
fľandrami, že sa Boha nebojí!
Takého bezcharakterného človeka som ešte ani nestretla,“ to
bola reakcia mojej matky.
Onedlho sa môj zdravotný
stav zhoršil natoľko, že som ani
nevládala vstať z postele a bola som takmer nepretržite pod
vplyvom silných liekov.
Maminka sedávala pri mne
– držala ma za ruku a čítala mi
obľúbené časopisy, kým som
aspoň trochu vnímala.

Bola som na smrť vyčerpaná a pripravená zomrieť.
Prijala som posledné pomazanie a mojím jediným želaním bolo rozlúčiť sa s manželom. Ten za mnou už nechodil
a keďže moje sily na to už nestačili, snažila som sa prehovoriť maminku, aby mu zavolala. Odmietala, ale nakoniec
nemala srdce nesplniť moje
posledné želanie. Telefonovala mu viackrát, ale nebral
jej mobil. Z posledných síl
som jej naznačila, aby zavolala z môjho telefónu.
Napriek tomu, že už takmer
nevnímam okolie, rozbúchalo sa mi srdce a podľa toho
viem, že pri mne stojí moja láska. Ďakujem Pane, že sa môžem s ním v tichosti rozlúčiť.
Milujem ťa, Pane, a ďakujem
za všetko.
„Moja dcéra Terezka mi ukázala, že láska trvá aj po smrti,
ale buď si istý, že aj nenávisť, ty
hajzeľ!“
MRYJAM
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Grilovačka Klubu

„KLUCI V AKCI“ z kaštieľa v Čereňanoch

Sclerosis multiplex Partizánske

„Filip Sajler a Ondřej Slanina divákom zábavnou formou ukazujú čaro varenia a prípravy jedál v podaní skutočných profesionálov. Nejde však iba o suchý
výpočet spracovaných ingrediencií a opis správneho postupu. Varia totiž mladí chalani, ktorí sú nielen zručnými kuchármi s mnohými nápadmi a osobitým
prístupom, ale majú navyše aj dar sprostredkovať divákom potešenie zo skutočného kulinárstva.“
Toľko stručná charakteristika dvoch protagonistov známej a aj na Slovensku
sledovanej kulinárskej relácie KLUCI V AKCI, ktorú každý týždeň môžete sledovať na českej televíznej stanici ČT1. V Letnom špeciáli sa televízny štáb vydal aj za
hranice ČR. Jednou zo zastávok a miestom nakrúcania ďalšieho dielu série bola
v polovici júla aj reštaurácia Afrodita v Čereňanoch. Hlavnou postavou tejto časti,
popri Ondřejovi a Filipovi, bol majiteľ a šéfkuchár Afrodity, najlepší kuchár Slovenska za roky 2011 a 2012, rodák z Partizánskeho, Marián FILO.
Viac môžete vidieť v relácii KLUCI V AKCI, ktorú bude ČT vysielať v premiére 9. augusta 2013 o 20.50 hodine (ČT1) a v repríze o deň neskôr, 10.8.2013 o 18.20 h na tej
istej stanici.
Text a foto: L. Salinka

Grilovanie na chate u Ľuba sa nám vlani veľmi páčilo, a tak sme si ho
zopakovali aj tento rok. Zaviedlo nás k nemu poznávacie znamenie
- veľký kameň, ktorý na nás kričal: „Tu odbočte!!!“ Zo zaparkovaných
áut sme sa vyškriabali k chate, našli si fleky na zloženie starých kostí
a keď sa už z pahreby správne dymilo, začali sme si chystať prinesené maškrty. Slaninku, špekáčiky, páročky i kuracinku. K tomu čerstvý
voňavý chlebík od Olinky. Už len zahryznúť! Ticho prerušovalo pravidelné mľaskanie a chlípanie. Po chvíli sa naša grilovačka zmenila
na diskutovačku. Diskutoval asi každý s každým a o kadečom a, samozrejme, aj o termíne ďalšieho stretnutia.
(P)

Perzeidy prichádzajú
Keď padá hviezda, treba si niečo priať
Tak ako každý rok, Zem na
svojej dráhe okolo Slnka stretáva častice medziplanetárnej
hmoty. V auguste pretnú dráhu Zeme častice hmoty, ktoré
zanechala kométa Swift-Tuttle
na svojej dráhe okolo Slnka. Interval aktivity meteorického
roja Perzeíd je zhruba od 27.
júla až do 24. augusta s maximom činnosti od 11. do 13.
augusta. Pri dobrých pozorovacích podmienkach, pod bezoblačným nebom a mimo verejného osvetlenia, môžeme pozorovať v priemere jeden meteor
približne každú minútu.
V tomto roku z hľadiska fázy
Mesiaca máme celkom dobré
vyhliadky na pozorovanie Perzeíd. Mesiac je pred prvou štvrťou,
a preto zapadá pred polnocou.
Perzeidy sú jasné meteory,
ktoré vstupujú do atmosféry
Zeme rýchlosťou až 60 km/s, v
ktorej zažiaria a často za sebou

zanechávajú žiariacu stopu. Radiant roja - miesto na oblohe, z
ktorého zdanlivo vylietavajú - je
v súhvezdí Perzea (podľa ktorého dostal roj svoje meno), je
z nášho územia pozorovateľný
prakticky celú noc. Po polnoci,
kedy zapadá Mesiac, je už dostatočne vysoko nad východným
obzorom.
Meteorický roj Perzeíd je považovaný za jeden z najlepších
ročných úkazov vďaka svojej vysokej rýchlosti (až 90 meteorov
za hodinu), rovnako ako spoľahlivosti.
Dúfajme, že poveternostné
podmienky budú natoľko dobré, že milovníkom hviezdnej oblohy umožnia pozorovať letnú
„spŕšku“ meteorického roja Perzeíd. Všetkým nadšencom pre
astronomické vedy prajeme jasné nebo a splnenie všetkým nevyslovených želaní.
Vladimír Mešter

NA TURISTIKU
Turistický klub Horec organizuje v sobotu 10. augusta autobusový zájazd do Veľkej Fatry. Vystúpime na Ploskú, Ostredok a Krížnu - vrchy s krásnym kruhovým výhľadom. Odchod autobusu z
Partizánskeho je o 6. hodine.

Stretnutie päťdesiatnikov
z Krásna a Nedanoviec
V horúce sobotné popoludnie
27. júla sa v Krásne zišli na tradičnom posedení jubilanti – päťdesiatnici, na ktoré prijali pozvanie
aj jubilanti zo susedných Nedanoviec. V úvode sa oslávencom
prihovoril starosta Krásna Martin
Mikloš. Poďakoval sa im za doterajšiu prácu a za šírenie dobrého mena obce. V dnešnej uponáhľanej dobe má človek málo

času zastaviť sa, prehodiť slovodve s blízkym človekom. Na tomto stretnutí sa to podarilo. Bývalí spolužiaci a známi si pospomínali na svoje školské časy a mladosť. Stretnutie jubilantov, ktoré
pokračovalo tanečnou zábavou,
zastrešoval miestny spolok SČK
a Obecný úrad v Krásne. V dobrej
nálade na nej zotrvali až do skorých ranných hodín.
(az)

Regionálna DUBÁKOVÁ LIGA

Víťaza odmeníme 30 eurami!
Redakcia Tempo vyhlásila
šiesty ročník Dubákovej ligy,
v ktorej víťaz bude odmenený 30 eurami! Základnou podmienkou je priniesť do redakcie dubák – hríb dubový, smrekový sosnový, kráľovský... proste všetky „odrody“ dubáka –
kde vám úlovok odvážime a zaradíme do tabuľky (a kto bude
chcieť, aj odfotíme). Ďalším dôležitým pravidlom je, že hubár
musí byť obyvateľom okresov
Partizánske alebo Bánovce nad
Bebravou a nálezisko musí byť
tiež v našom regióne... Toľko
podmienky ligy. Leto sa už prehuplo do druhej polovice a zatiaľ máme v tabuľke len dva zápisy. No, čo už narobíme, keď z oblohy
dva mesiace poriadne nezapršalo? Koniec hubárskej sezóny je však
ešte ďaleko, a ako sa hovorí, nádej zomiera posledná...
TABUĽKA 0
Poradie Meno, priezvisko, bydlisko

Dátum a miesto nálezu

1. Jozef Šimalčík, Malé Bielice
2. Aladár Broniš, Žabokreky

2. 6. nad priehradou Veľké Uherce
7.6. Cibajky

Hmotnosť
1240 g
920 g

Matičiari navštívili slovenské skvosty
Ďalší z úspešných zájazdov, ktoré zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej
v Partizánskom, smeroval predposlednú júlovú stredu do Starej Bystrice na Kysuciach.
Nachádza sa tam unikátne umelecké a technické dielo – orloj, jediný na Slovensku. Skôr,
než sa takmer päťdesiat účastníkov mohlo
pokochať pohľadom na tento architektonický výtvor, privítala všetkých na palube autobusu predsedníčka MO pani Eva Nahálková a počas jazdy zásoboval poslucháčov informáciami o histórii pamiatok v okolitých
obciach Miloš Kapsiar. Tak sme sa napríklad
dozvedeli dosť nezvyčajnú informáciu, že
v Nedožeroch sa narodil Vavrinec Benedikt,
ktorý sa stal rektorom Karlovej univerzity
a tvorcom prvej českej gramatiky. To aby
sme Čechom písali aj gramatiku?
Po ceste sa výletníci zastavili v Rajeckej Lesnej, kde si pozreli Slovenský betlehem – 8 metrov široké rezbárske dielo Jozefa Pekaru so stovkami pohybujúcich sa
drevených postavičiek, s významnými slovenskými hradmi a vrchmi... Po prehliadke
betlehemu sa už autobus zastavil až v Starej Bystrici. Námestiu dominuje orloj, najväčšia drevená stavba v našej krajine. Myšlienka na jeho postavenie sa zrodila pred
desiatimi rokmi. Návrh akademického sochára Lovišku bol najskôr vytvorený ako
hlinený model a potom prekreslený do
výkresovej dokumentácie. Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu. Šesť
bronzových plastík na priečelí znázorňuje
významných predstaviteľov našej histórie,
jazykovedy a politiky: knieža Pribina, kráľ
Svätopluk, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr,
M. R. Štefánik a Andrej Hlinka. Počas odbíjania celej hodiny sa v okienku vystrieda sedem slovenských apoštolov. Srdcom
orloja je však astroláb – ciferník s časovými
a astronomickými údajmi. Okrem presného času nastaveného práve pre zemepisnú
polohu Starej Bystrice ukazuje prístroj polohu Slnka na oblohe, fázy Mesiaca, znamenia zverokruhu, prechod Slnka obratníkmi
a významné dni nášho štátu. Zložitý astronomický a hodinársky mechanizmus je riadený najnovšou elektronikou, preto je tento orloj najpresnejší na svete. Ale ktovie, čo

si vyžiadalo väčší intelektuálny výkon a čo
by si teda zaslúžilo väčšie uznanie: či moderný prístroj prepchatý mikroprocesormi
alebo starý Pražský orloj poctivo zhotovený iba z ozubených koliesok a strún. Hore
vo vežičke sa nachádzajú dva zvony. Vnútri
drevenej stavby je umiestnené informačné
stredisko s predajom propagačných materiálov a s múzeom drôtených sôch. Zadrôtovaní tu dnes boli známy herec Jozef Kroner a posledný človek prechádzajúci sa po
Mesiaci, kozmonaut slovenského pôvodu
Eugene Cernan.
Ďalšou zastávkou matičiarov bola obec
Vychylovka. Nachádza sa tu jedna z mála
funkčných lesných železníc. Nesie názov
HLÚŽ, čo znamená Historická lesná úvraťová železnica. A práve slovo úvraťová z nej
vytvára ďalšiu raritu, pretože takéto systémy sa v celej Európe vyskytujú len dva.
Aby sa lokomotíva s vagónmi nemusela
v strmom kopci otáčať na malom oblúku,
boli tu vytvorené úvrate, medzi ktorými sa

vláčik pohybuje raz dopredu a raz dozadu.
Takto cikcakovito dokáže prekonať aj veľké
prevýšenie. Kedysi lesné železnice prevážali drevo, dnes sú to hlavne turistické atrakcie. I naši turisti využili služby úvraťovej
železnice (ktorá je v súčasnosti národnou
technickou pamiatkou) a nechali sa odviezť dieslovým minirušňom po takmer 4kilometrovom úseku. O hodinu neskôr bol
vypravený ďalší vláčik s pôvodnou parnou
lokomotívou, ktorý ťahal vagón plný černochov. Veru, významné kultúrne a technické
pamiatky k nám dokážu prilákať aj obyvateľov vzdialených svetadielov.
Po jazde úvraťami si výletníci ešte pozreli múzeum stavebnice Merkur, modely železníc, výstavu krojov a skanzen slovenskej
dediny s typickými drevenicami privezenými sem z celých Kysúc a Oravy. Preplnení
dojmami, zážitkami i novými poznatkami
sa matičiari za spevu ľudových piesní vrátili
v podvečerných hodinách domov.
Ľubo Mazán

RIALTO oslávilo 20. výročie
Pri príležitosti 20. výročia firmy RIALTO, s.r.o., Partizánske zorganizovalo vedenie spoločnosti pre svojich zamestnancov a ich rodiny veľkolepú firemnú akciu. Z bohatého programu na futbalovom štadióne v Bošanoch si mohol v sobotu 27. júla vybrať každý. Hlavne deťom
bolo venované vystúpenie kúzelníka, na šantenie nafukovací hrad a šmykľavka, výučba streľby z kuše a muškety, či vystúpenie sokoliara.
O dobrú náladu sa postarali osvedčení zabávači Robo Kajzer a Peter Meluš a o celkovú spokojnosť aj bohaté občerstvenie. Vedeniu firmy
patrí za vydarenú akciu poďakovanie.
(800)
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? Igor KOPÁL z Veľkých Krštenian, 15.6.2013 vo veku 38 rokov,

? Ladislav HUBINSKÝ z Partizánskeho, 18.7.2013 vo veku 76 rokov,

? Jozef HOZÁK z Hornej Vsi,
2.7.2013 vo veku 56 rokov,
? Edita BULÁKOVÁ z Nadlíc,
3.7.2013 vo veku 73 rokov,
? Ivan KOKOŠ z Partizánskeho,
3.7.2013 vo veku 53 rokov,
? Jozef HEREL z Partizánskeho,
3.7.2013 vo veku 61 rokov,
? Helena OBERTOVÁ z Diviak
nad Nitricou, 4.7.2013 vo veku
76 rokov,
? Viliam MASÁR z Dolných Vesteníc, 4.7.2013 vo veku 52 rokov,
? Judita PETRÁŠOVÁ z Partizánskeho, 4.7.2013 vo veku 74 rokov,
? Ivan MODORY z Partizánskeho, 5.7.2013 vo veku 72 rokov,
? Štefánia VESELÁ z Veľkých
Uheriec, 5.7.2013 vo veku 79 rokov,
? Miloslav KOVÁČIK z Bánoviec
nad Bebravou, 5.7.2013 vo veku
62 rokov,
? Emília ŽŇAVOVÁ z Malých
Uheriec, 6.7.2013 vo veku 84 rokov,
? Ján PAVLÍK z Malých Krštenian, 6.7.2013 vo veku 84 rokov,
? Zuzana GAHEROVÁ zo Skačian, 6.7.2013 vo veku 49 rokov,
? Jozef GÓRZ z Partizánskeho,
6.7.2013 vo veku 61 rokov,
? Jozef BEBJAK z Partizánskeho,
7.7.2013 vo veku 79 rokov,

? Anna FOBELOVÁ z Partizánskeho, 20.7.2013 vo veku 85 rokov,
? Helena PALIATKOVÁ z Partizánskeho, 21.7.2013 vo veku 79
rokov,

? Rudolf MOSNÝ z Partizánskeho, 23.7.2013 vo veku 62 rokov,
? Anna OBERTOVÁ z Partizánskeho, 23.7.2013 vo veku 61 rokov,
? Alojzia STAŇOVÁ z Oslian,
23.7.2013 vo veku 91 rokov,
? Amália DUCHYŇOVÁ z Brodzian, 25.7.2013 vo veku 82 rokov,
? Dezider MILAN z Partizánskeho, 27.7.2013 vo veku 91 rokov,

? Antónia CIGLIANOVÁ z Partizánskeho, 27.7.2013 vo veku 68
rokov,
? Katarína JURČOVÁ z Partizánskeho, 28.7.2013 vo veku 69 rokov,
? Marta ŠIMAŠEKOVÁ z Vysočian,
28.7.2013 vo veku 91 rokov,

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá
rodina.
(792)

S láskou a úctou spomínajú
manželka Marta, dcéry Zuzana s
rodinou, Jana s rodinou, Marta s
manželom a vnúčatá Mirko a Ni(801)
kolka.

Nedá sa to vysvetliť,
nedá sa to pochopiť,
nedá sa to zmeniť,
nemôžeme sa s tým zmieriť...

? Lena HVIZDOŠOVÁ z Partizánskeho, 30.7.2013 vo veku 79 rokov,

? Emília BEŇAČKOVÁ zo Skačian, 9.7.2013 vo veku 70 rokov,

? Terézia ČECHOVÁ z Partizánskeho, 30.7.2013 vo veku 76 rokov

? Helena PENIAŠKOVÁ zo Žabokriek nad Nitrou, 9.7.2013 vo
veku 89 rokov,

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Dňa 1. augusta 2013 uplynuli
dva roky, čo nás navždy opustila naša sestra

Ivetka VALKOVÁ
z Partizánskeho.
S láskou a úctou spomínajú sestry s rodinami.
(787)

Predám 3-izbový rodinný dom v
Krásne na 11,5 árovom pozemku.
Dom kúpou voľný, cena dohodou.
Tel. 0908 751 205.
(712)

Zo všetkých ciest sa dá vrátiť,
len z jednej nie...

Predám za aktuálne najnižšiu
cenu v Partizánskom poldomok
baťovského typu na Štúrovej ulici
16. Tel. 0910 932 023, mail: borcha@nextra.sk.
(734)

0908 08 09 08

Hoci si odišiel
a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš
stále s nami...

? Mgr. Viola JÁNYOVÁ z Oslian,
15.7.2013 vo veku 62 rokov,
? Ján SKURČÁK z Chynorian,
16.7.2013 vo veku 60 rokov,

Dňa 2. augusta 2013 uplynuli
tri roky, čo nás vo veku 70 rokov navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec

Tibor KOPEČNÝ
z Partizánskeho.
S láskou a úctou na neho spomínajú rodičia, dcéra Veronika
a brat s rodinou.
(789)

Dňa 4. augusta 2013 uplynulo
päť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, starká
a prababka

Jozef VARGA
z Partizánskeho.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn Marián a dcéra
Žaneta s rodinami a brat s rodinou.
(793)

Jolana JANIKOVIČOVÁ
z Kolačna.

? Jolana HEDEROVÁ z Pravotíc,
17.7.2013 vo veku 99 rokov,

Dcéry a zaťovia s rodinami takto na ňu spomínajú:

? Anton LAURO z Brodzian,
17.7.2013 vo veku 89 rokov,

Už len kyticu z lásky
Ti na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok Ti priať.
Za všetko krásne ďakovať
a s láskou v srdci spomínať.
(794)

? Antonie HANDLOVSKÁ z Chynorian, 17.7.2013 vo veku 87 rokov,

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Predám stavebné pozemky v Malých Uherciach (8, 13 a 17-árový).
Tel. 0903 716 651.
(748)

Zámočnícka firma z Partizánskeho prijme do TPP zámočníka
– zvárača. Prax min. 3 roky nutná. Nástup možný ihneď. Tel.
0905 522 372.
(714)
Q Q Q
Spoločnosť HONEYWELL v
Partizánskom prijme do pracovného pomeru operátorov
do výroby obuvi na operácie:
napínanie špíc, bokov a piat,
nakladanie podošiev, drásanie, nazúvanie, vyzúvanie,
otáčanie kopýt. Prax nutná.
Kontakt: veronika.markova@
honeywell.com, 038/7474265.
(794)

TEPUJEME koberce, sedacie
súpravy, taburetky... Tel. 0948
467 010.
(799)

? Vojtech STRUČKA z Veľkých
Krštenian, 16.7.2013 vo veku 81
rokov,

? Štefan VLČKO z Partizánskeho,
18.7.2013 vo veku 62 rokov

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

1,50

? Marián JANKEJE z Chynorian,
12.7.2013 vo veku 62 rokov,

? Jozef KYTKA z Horných Vesteníc, 15.7.2013 vo veku 82 rokov,

Predáme rodinný dom v Skačanoch. Cena dohodou. Tel. 0908
739 629.
(736)

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km =
€
www.modrytaxik.sk

? Terézia LEHOTSKÁ z Partizánskeho, 12.7.2013 vo veku 78 rokov,

? Karol BELÁK z Veľkých Bielic,
15.7.2013 vo veku 60 rokov,

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

Predám garsónku v Partizánskom,
v časti Luhy I, 7. poschodie. Zariadená + kuchynská linka. Cena
dohodou. Tel. 0915 132 814 alebo
0907 566 005.
(703)

Dňa 9. augusta 2013 uplynie
sedem rokov, čo nás opustil náš
drahý a milovaný syn a otec

? Milan LANDIGA z Partizánskeho, 9.7.2013 vo veku 63 rokov,

? Ivan NOVOTKA z Dolných Vesteníc, 13.7.2013 vo veku 50 rokov,

produktový manažér

Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
(790)

?

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

? Marian JÁNOŠÍK z Partizánskeho, 28.7.2013 vo veku 58 rokov,

? Marie MEDOVÁ z Partizánskeho, 30.7.2013 vo veku 72 rokov,

? Štefánia DOLNÍKOVÁ z Klátovej Novej Vsi, 11.7.2013 vo veku
89 rokov,

Aladár CIDORÍK
z Nedašoviec.

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

? Alžbeta BAČIKOVÁ z Partizánskeho, 29.7.2013 vo veku 84 rokov,

? Anna PODKAMENSKÁ z Hradišťa, 8.7.2013 vo veku 82 rokov,

? Alexander BOROŠ z Partizánskeho, 10.7.2013 vo veku 79 rokov,

Jozef HOOS
z Nedanoviec.

? Alojz MIKULA z Dolných Vesteníc, 27.7.2013 vo veku 54 rokov,

? Amália BEŇOVÁ z Partizánskeho, 7.7.2013 vo veku 70 rokov,

? Emil RAJNOHA z Malej Lehoty,
10.7.2013 vo veku 83 rokov,

Dňa 1. augusta 2013 sme si pripomenuli šieste výročie, čo od
nás navždy odišiel brat, švagor,
ujo a kamarát

Dňa 2. augusta 2013 uplynul
rok, čo nás vo veku 57 rokov
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko

? Jozef KRÁL z Ješkovej Vsi,
22.7.2013 vo veku 69 rokov,

? Anna HUDÁKOVÁ z Partizánskeho, 30.7.2013 vo veku 80 rokov,

? Ing. Dušan MOJŽIŠ z Partizánskeho, 10.7.2013 vo veku 66 rokov,

Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami...

(327)

? Mária FULEKOVÁ z Oslian,
17.6.2013 vo veku 90 rokov,

COMPRESSED GAS s.r.o.

Darujem mačiatka. Tel. 0918
338 741.

Predám obývaciu stenu. Modernejší štýl. Skrinky rozložiteľné
po miestnosti. Lacno. Tel. 0908
433 706.
(791)
Kto zapožičia starší invalidný
vozík, ohláste sa, prosím, na tel.
0903 285 494.

Predám stavebný pozemok v Hradišti. Tel. 0907 344 902.
(756)
Dám do podnájmu malú garsónku na Februárovej ulici, zariadenú.
Tel. 0944 119 652.
(762)
Predám 2-izbový tehlový byt na Komenského ulici. Nové gamaty, plastové okná s balkónom. Dobre udržiavaný, na 2. poschodí, ihneď voľný. Tel.
7409634, 0940787452.
(797)

Predám záhradku s chatkou za
Snack barom v Partizánskom,
v poradí druhá. Tel. 038/7494428
– volať o 8. h alebo po 18. h. (788)
Predám garáž v Partizánskom za
Peugeotom, po generálnej oprave,
elektrika + jama. Cena dohodou.
Tel. 0944 380 317, alebo 038/749
44 42.
(803)
Prenajmem 2-izbový byt (58 m2)
v Partizánskom na Školskej ulici,
3. p. Byt je kompletne prerobený,
zariadený – vrátane elektrospotrebičov, TV, chlad., sporáka..., s pivnicou a balkónom. Cena 350 € +
dohoda. Tel. 0918 696 790. (769)
Predám v Oslanoch výhodne
rodinný dom s prístavbou a záhradou. Možnosť bývania pre dve
rodiny. Plynofikácia a kanalizácia
zavedená. Tel. 0463810111, 0907
160 045.
(761)
Predám 2-izbový byt v obci Klátova Nová Ves, okr. Partizánske.
Po kompletnej rekonštrukcii (nová
kúpeľňa, kuchynská linka, okná,
dvere, stierky, podlahy). Nízke mesačné náklady, bezbariérový prístup, v tichej lokalite, nasťahovať
sa ihneď. Lacno. Treba vidieť. Tel.
0907 203 483.
(791)
Prenajmem garáž na Sokolskej
ulici v Partizánskom. Cena 35 €/
mesiac. Tel. 038/7493522.
(802)

Štyri ročné obdobia v kalendári
Zachyťte ich fotoobjektívom!
Každé ročné obdobie má svoju neopakovateľnú podobu, každé nám
pohladí dušu svojimi farbami, atmosférou. Redakčný kolektív ju chce
preniesť aj na stránky budúcoročného stolového kalendára, ktorý opäť
pripravuje pre občanov mesta Partizánske a 22 obcí okresu v spolupráci s Regionálnym združením Stredné Ponitrie. Mottom kalendára sú štyri ročné obdobia, ktoré sa pokúsi redakčný kolektív aj v spolupráci s ďalšími prispievateľmi zachytiť na fotografiách z tých najkrajších, najznámejších, ale aj menej známych zákutí okresu. Našim potenciálnym spolupracovníkom, ktorí chodia s otvorenými očami, dávame ako námety
prírodu, historické pamiatky, ale aj tradičné podujatia v obci. Načrite do
svojich fotoarchívov, pobrázdite chotáre obcí a pošlite nám do redakcie
fotografie, o ktorých ste presvedčení, že stoja za to, aby boli zvečnené v
kalendári. Všetkým prispievateľom už vopred ďakujeme!
redakcia
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MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOM
Nový súťažný ročník ligy malého futbalu v Partizánskom klope na dvere. Jej začiatok je naplánovaný na sobotu 24. augusta. Týždeň predtým, v piatok 16. augusta sa od 18. h bude v bowlingovej herni Dukas v Partizánskom konať stretnutie účastníkov ligy, ktorí majú záujem štartovať v novej sezóne. Vítaní sú aj
noví záujemcovia, ktorí sa môžu prihlásiť u riaditeľa ligy Vlastimila Kotlára na
mob.č. 0911214162.
mp

BÁNOVSKÁ NOHEJBALOVÁ LIGA
V Bánovciach nad Bebravou odštartuje
v stredu 7. augusta 5. ročník nohejbalovej ligy trojčlenných družstiev, ktorá bude prebiehať tradične na ihrisku s
umelou trávou v areáli ZŠ na ulici Gorazdova na sídlisku Dubnička. Víťazstvo
z minulého ročníka obhajuje družstvo z
Adamovských Kochanoviec. Súťaž bude
mať o jedného účastníka viac, ako v predošlom ročníku. Okrem obhajcu a pätice domácich družstiev SPARTAK, FLAMENGO, EuroProfit, BANOK a TRAJA
KRÁLI, bude o v poradí piaty triumf bo-

jovať aj Krásna Ves. Družstvá sa stretnú
dvojkolovo každý s každým, prví dvaja
sú nasadení do play-off, tímy na treťom
až šiestom mieste budú bojovať o dve
semifinálové miestenky.
q PROGRAM 1. KOLA – 7.8. o 17.30 h:
EuroProfit Bánovce n/B. – BANOK Bánovce n/B., TRAJA KRÁLI – Adamovské
Kochanovce, 14.8. o 17.30 h: SPARTAK
Bn/B. – FLAMENGO Bn/B., Krásna Ves
– voľno, (areál ZŠ Gorazdova v Bánovciach n/B.).
mp

II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE – DOSPELÍ (2013/2014)
1. kolo – 18.8. o 17. h
Malé Kršteňany – Brodzany
Návojovce – Klátova N. Ves
M. Bielice – Žabokreky n/N.
Malé Uherce – Radobica
Krásno – Veľké Kršteňany
Hradište – Kolačno

5. kolo – 15.9. o 16. h
Malé Bielice – Brodzany
Malé Uherce – Návojovce
Krásno – Malé Kršteňany
Hradište – Klátova N. Ves
Kolačno – Žabokreky n/N.
Veľké Kršteňany – Radobica

9. kolo – 13.10. o 14.30 h
Krásno – Brodzany
Hradište – Malé Uherce
Kolačno – Malé Bielice
Veľké Kršteňany – Návojovce
Radobica – Malé Kršteňany
Žabokreky n/N. – Klátova N. V.

2. kolo – 25.8. o 17. h
Brodzany – Kolačno
Veľké Kršteňany – Hradište
Radobica – Krásno
Žabokreky n/N. – M. Uherce
Klátova N. Ves – M. Bielice
Malé Kršteňany – Návojovce

6. kolo – 22.9. o 15.30 h
Brodzany – Radobica
Žabokreky n/N. – V. Kršteňany
Klátova N. Ves – Kolačno
Malé Kršteňany – Hradište
Návojovce – Krásno
Malé Bielice – Malé Uherce

10. kolo – 20.10. o 14. h
Brodzany – Klátova N. Ves
M. Kršteňany – Žabokreky n/N.
Návojovce – Radobica
Malé Bielice – Veľké Kršteňany
Malé Uherce – Kolačno
Krásno – Hradište

3. kolo – 1.9. o 16. h
Návojovce – Brodzany
Malé Bielice – M. Kršteňany
Malé Uherce – Klátova N. Ves
Krásno – Žabokreky n/N.
Hradište – Radobica
Kolačno – Veľké Kršteňany

7. kolo – 29.9. o 15.30 h
Malé Uherce – Brodzany
Krásno – Malé Bielice
Hradište – Návojovce
Kolačno – Malé Kršteňany
V. Kršteňany – Klátova N. Ves
Radobica – Žabokreky n/N.

11. kolo – 27.10. o 14. h
Hradište – Brodzany
Kolačno – Krásno
Veľké Kršteňany – M. Uherce
Radobica – Malé Bielice
Žabokreky n/N. – Návojovce
Klátova N. Ves – M. Kršteňany

4. kolo – 8.9. o 16. h
Brodzany – Veľké Kršteňany
Radobica – Kolačno
Žabokreky n/N. – Hradište
Klátova N. Ves – Krásno
Malé Kršteňany – M. Uherce
Návojovce – Malé Bielice

8. kolo – 6.10. o 14.30 h
Brodzany – Žabokreky n/N.
Klátova N. Ves – Radobica
M. Kršteňany – V. Kršteňany
Návojovce – Kolačno
Malé Bielice – Hradište
Malé Uherce – Krásno

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY DOMÁCICH MFS: Návojovce
– domáce stretnutia v nedeľu o 11. h, Partizánske
B-Brodzany – domáce
stretnutia v Brodzanoch.

Turnaj v bedmintone
Uplynulú sobotu si pätica športuchtivých mladých mužov spríjemnila turnajom v bedmintone pod holým nebom. Podujatie sa hralo systémom každý s
každým. V extrémnych teplotách si k prvenstvu so ziskom 8 bodov dokráčal
Michal Trčo, ktorý ani raz nezaváhal. Na druhom mieste skončil jeho mladší brat Martin Trčo (6 b), tretie miesto obsadil Juraj Zajac (4 b), štvrtá priečka
patrí Róbertovi Hantabalovi (2 b) a piata Vladimírovi Cibulovi (0 b).
H VÝSLEDKY: R. Hantabal – Martin Trčo 1:2. Cibula – J. Zajac 0:2. Michal
Trčo – Martin Trčo 2:0. Cibula – Hantabal 1:2. J. Zajac – Michal Trčo 1:2.
Cibula – Michal Trčo 0:2. Cibula – Martin Trčo 0:2. R. Hantabal – J. Zajac
0:2. R. Hantabal – Michal Trčo 1:2. J. Zajac – Martin Trčo 0:2.
mp
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Harvardu pretieklo prvenstvo medzi prsty
východ Topoľčany) – 11 bodov /6 gó- ŠK Modrý Kameň – Hate team TopoľčaV športovom areáli v Bošanoch sa v záH ŠTVRŤFINÁLE: Harvard Partizánske –
ny 2:2 (1:0, 1:2). Hate team Topoľčany Hate team Topoľčany 3:1 (1:0, 2:1), góly
lov + 5 asistencií/.
vere júla uskutočnil premiérový ročník
TURNAJ V ČÍSLACH
– HBC Piešťany 5:0 kont.. HBC Piešťahokejbalového turnaja mužov Winners
Harvardu: Horniak, Klačanský, Beňačka.
cup. Diváci mali počas troch dní mož- H A-SKUPINA: HBK Bošany – Savages ny – Notors 96 Topoľčany 0:5 kont.. ŠK
No name Nitra – Kladivári Partizánske
Petržalka 3:4 (2:2, 1:2), góly HBK: KošecModrý Kameň – Notors 96 Topoľčany
nosť vidieť slušnú porciu hokejbalových
2:1 (1:0, 1:1), gól Kladivárov: Balogh. ŠK
ký 2, M. Bezák. Harvard Partizánske – 5:0 (3:0, 2:0). PORADIE: 1. ŠK Modrý Kaduelov, kým hráči sa museli vysporiadať
Modrý Kameň – Únikový východ TopoľReca devils Senec 1:0 (0:0, 1:0), Klačan- meň (3 2 1 0 12:2 5), 2. Notors 96 Topoľnielen so súpermi, ale aj s úmornou hočany 0:6 (0:3, 0:3). Demons Bratislava –
ský. Harvard Partizánske – HBK Boša- čany (3 2 0 1 6:5) 4, 3. Hate team Topoľ- Jokerit Partizánske 3:0 (3:0, 0:0).
rúčavou. Najväčšie peklo však prežívany 1:1 (0:0, 1:1), Marek Horniak – D. Žák.
čany (3 1 1 1 7:3 3), 4. HBC Piešťany (3 0
li brankári vo svojich výstrojoch. HlavH SEMIFINÁLE: Harvard Partizánske –
0 3 0:15 0).
ným organizátorom inak skvelého po- Savages Petržalka – Reca Devils Senec
No name Nitra 4:2 (1:2, 3:0), góly Hardujatia bol so svojou partiou helperov 2:4 (1:2, 1:2). Reca devils Senec – HBK H D-SKUPINA: Únikový východ Topoľvardu: Skukálek, Horniak, Behúl, KlačanTopoľčanec Ivan Valko
ský. Únikový výžijúci v Bošanoch. ,,Vechod Topoľčany –
rím, že sme pripravili
Demons Bratislava
kvalitný hokejbalový
2:0 (1:0, 1:0).
turnaj s množstvom
H O 3. MIESTO: No
cien pre hráčov. Poname Nitra – Detešil ma divácky záumons Bratislava
jem. To je naša hlav2:3 s.n. (0:2, 2:1).
ná snaha, aby hráči i
H FINÁLE: Harvard
diváci odchádzali doPartizánske – Únimov spokojní. Chcem
kový východ Tosa poďakovať slovenpoľčany 4:5 s.n.
skému reprezentan(2:2, 2:3), Skukálek,
tovi Mirovi Behúlovi,
Behúl, Hirkala, Ďuriš
že priniesol poháre z
– Kytnár 2, Vystavil,
Benko, Lutonský.
nedávnych hokejbalových majstrovstiev
q KONEČNÉ PORAsveta z Kanady, s ktoDIE: 1. Únikový výrými sa záujemcovia
chod Topoľčany, 2.
mohli odfotografoHarvard Partizánvať. Môj obdiv patske (Tomáš Bziňák
rí všetkým hráčom a
– Matúš Beňačka,
hlavne brankárom, že
Marek Horniak, Madokázali okrem záparek Ďuriš, Dušan Ďusov bojovať s vysokýríček, Tomáš Hirkala,
mi horúčavami,“ poveMiroslav Behúl, Peter
dal riaditeľ turnaja Ivan
Klačanský, Marián
Valko, osvedčený orgaPetrík, Ivan Skukánizátor nielen hokejbalek), 3. Demons Bralových podujatí, ktorý
zvládol na výbornú ďal- Finalisti turnaja Harvard Partizánske – horný rad zľava: Miroslav Behúl, Marek Horniak, Matúš Beňačka, Ivan tislava, 4. No name
Skukálek, Marek Baláž (vedúci družstva), dolný rad zľava: Tomáš Bziňák, Dušan Ďuríček, Peter Klačanský, Nitra, 5. ŠK 3M Modšiu veľkú výzvu.
rý Kameň, 6. HBK
O triumf na prestížnom Marek Ďuriš, Tomáš Hirkala. Chýba Marián Petrík.
Kladivári Partizánturnaji bojovalo pätnásť
čany – Kladivári Partizánske 5:3 (3:2, ske (Michal Beniak, Branislav Trebichalský
družstiev, vrátane trojice tímov z Parti- Bošany 3:1 (1:1, 2:0), gól HBK: M. Bezák.
2:1), góly Kladivárov: T. Majerčík 2, R. Tom- – Peter Minárik, Matúš Pánis, Peter Kmeť,
zánskeho – ŠK Harvard, HBK Kladivá- Savages Petržalka – Harvard Partizánske 1:3 (0:2, 1:1), góly Harvardu: Marek ka. Demons Bratislava – Novozámockí
Tomáš Janček, Tomáš Majerčík, Ján Mari a Jokerit, domáceho zástupcu HBK
jerčík, Marek Vaňo, Richard Tomka, Adrián
Bošany a družstva EXIT Bánovce nad Horniak 2, Behúl. PORADIE: 1. Harvard Vlci 7:0 (2:0, 5:0). Kladivári Partizánske
Partizánske (3 2 1 0 5:2 5), 2. Reca devils
– Demons Bratislava 0:1 (0:0, 0:1). NoTomka, Martin Jakubík, Juraj Rauko, Jakub
Bebravou. Na poslednú chvíľu nepricestoval zástupca z Piešťan. Svoju púť Senec (3 2 0 1 7:4 4), 3. Savages Petržal- vozámockí Vlci – Kladivári Partizánske Nešťák, Martin Raninec, Filip Balogh, Toka (3 1 0 2 7:10 2), 4. HBK Bošany (3 0 1 0:13 (0:6, 0:7), T. Majerčík 3, Pánis 3, R. máš Kukučka), 7. Hate team Topoľčany,
už v základnej skupine skončili Bošan2 5:8 1).
Tomka 3, Minárik 2, Balogh, Nešťák. Úni- 8. HBK Jokerit Partizánske (Jozef Adamci, ktorí sa minulý rok na Topvar cupe
čík – Róbert Junas, Bronislav Bederka, Miumiestnili prekvapivo tretí. Osemfiná- H B-SKUPINA: No name Nitra – Jokerit kový východ Topoľčany – Demons BraPartizánske 3:2 (2:1, 1:1), góly Jokeritu:
tislava 2:5 (1:1, 1:4). Únikový východ
chal Hallo, Marián Cicák, Martin Dodok,
le znamenalo stop pre bánovský EXIT.
Valach 2. EXIT Bánovce n/B. – Control
Topoľčany – Novozámockí Vlci 11:2
Miroslav Kristl, Juraj Henteš, Michal PoruDo štvrťfinále sa prebojovali všetky tri
ben, Lukáš Mojto, Jozef Križan, Tibor Kotímy z Partizánskeho – Kladivári, Joke- Žilina 3:1 (2:0, 1:1), góly EXIT: Kopecký, (4:1, 7:1). PORADIE: 1. Demons Bratislava
Botka, Stolár. Control Žilina – Jokerit
(3 3 0 0 13:2 6), 2. Únikový východ Topoľ- valovský, Peter Hamara, Mário Uhrík, Peter
rit a vďaka prvenstvu skupine mal priačany (3 2 0 1 18:10 6), 3. Kladivári Pati- Valaštín, Ivan Valach, Milan Hruška, Mário
my postup vo vrecku Harvard. Jeho Partizánske 0:0. No name Nitra – EXIT
dres obliekli aj hokejbalový vicemaj- Bánovce n/B. 3:1 (1:0, 2:1), gól EXIT: Ko- zánske (3 1 0 2 16:6 2), 4. Novozámockí Grman), 9. EXIT Bánovce nad Bebravou
pecký. EXIT Bánovce n/B. – Jokerit ParVlci (3 0 0 3 2:31 0).
(Pavol Koleno – Miloš Koleno, Peter Kolester sveta do 16 i 18 rokov Tomáš Hirtizánske
6:2
(2:0,
4:2),
Botka
2,
Stolár
2,
H OSEMFINÁLE: Reca devils Senica –
no, Adrián Kopecký, Miroslav Janega, Ankala a úradujúci seniorský hokejbalový
Kopecký, Peter Koleno – Uhrík, Hamara. Kladivári Partizánske 3:7 (1:4, 2:3), góly drej Stolár, Peter Apolen, Michal Podlucmajster sveta Miroslav Behúl, ktorý priviedol z extraligového Ružinova bran- Control Žilina – No name Nitra 0:3 (0:2, Kladivárov: Minárik, Pánis, Kmeť, Janček, ký), 10. Reca devils Senc, 11. Notors 96
0:1). PORADIE: 1. No name Nitra (3 2 1 0
Rauko, T. Majerčík, J. Majerčík. EXIT Bá- Topoľčany, 12. Savages Petržalka, 13.
kára Tomáša Bziňáka. A Harvard putoval až do finále. V semifinále prešiel 9:3 5), 2. EXIT Bánovce n/B. (3 2 0 1 10:6 novce n/B. – Hate team Topoľčany 0:3 HBK Bošany (Jakub Bezák – Adrián Daňo,
4), 3. Jokerit Partizánske (3 0 1 2 4:9 1), (0:2, 0:1). Notors 96 Topoľčany – JokeLucián Daňo, Erik Žák, Dávid Žák, Milan
cez nebezpečných nitrianskych mla4. Control Žilina (3 0 1 2 1:6 1).
rit Partizánske 2:3 (1:3, 1:0), góly JokeHatala, Denis Magdolen, Martin Bezák,
díkov, keď z 0:2 otočil na 4:2. Do finále
H C-SKUPINA: Hate team Topoľčany – ritu: Valaštín 2, Valach. Únikový východ
Christián Kopecký, Dávid Košecký, Šimon
si to nasmeroval aj najväčší favorit na
Notors 96 Topoľčany 0:1 (0:0, 0:1). HBC Topoľčany – Savages Petržalka 6:0 (4:0,
Grznár, Dušan Vlnka), 14. HBC Control
prvenstvo topoľčiansky Únikový výPiešťany – ŠK Modrý Kameň 0:5 kont..
2:0).
Žilina, 15. Novozámockí Vlci.
mp
chod vo svojich radoch so seniorským
hokejbalovým majstrom sveta z roku
1999 Radoslavom Škvareninom, hokejistom Petrom Hurtajom a bývalým
hokejovým útočníkom bratislavského Slovana Milanom Kytnárom. Hráči
Harvardu mali favorita dvakrát na lopate, keď najskôr v 3. min viedli už 2:0
a v druhom polčase aj 4:2. V poslednej
minúte Topoľčanci vyrovnaním poslali finále do nájazdov. Harvarďáci Behúl
so Skukálekom mierili len do žrde, kým
Švajlen s Kytnárom sa nemýlili. Z triumfu sa tak tešili hráči Únikového východu, kým Harvard, hoci počas turnaja v riadnom hracom čase neprehral, skončil druhý. Bronzový stupienok
obsadil bratislavský Demons, ktorý
jediný dokázal poraziť víťaza. Okrem
medailistov organizátori ocenili aj šesť
najlepších individualít – brankár: Peter
Butowski (Demons Bratislava), obranca: Tomáš Hirkala (Harvard Partizánske), útočník: Miroslav Behúl (Harvard Partizánske), strelec: Juraj Švajlen (Únikový východ Topoľčany) – 7
gólov, nahrávač: Miloslav Cebo (No
name Nitra) – 8 asistencií a najproduktívnejší hráč: Martin Benko (Únikový
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FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD
BÁNOVCE N/B. – VEĽKÝ MEDER 0:1 (0:1)
Spartak nastúpil s omladeným kádrom a aj so štvoricou srbských legionárov Darkom Krsmanovičom, Radojevom Dokničom, Stefanom Bogdanovičom a Branislavom Manojlovičom. A to ešte neboli vybavení dvaja hráči čiernej pleti. Na hre Bánovčanov bolo síce vidieť nezohranosť, no úvod
zápasu patril Spartaku. Domáci mali prevahu, ale proti výborne hrajúcemu súperovi sa nedokázali
presadiť. V 20. min sa v tutovke ocitol Tomešek, ale nedokázal svoju šancu premeniť. V druhej polovici prvého polčasu prevzali iniciatívu hostia a po jedinej vážnejšej akcii Csápai v 33. min poslal Meder do vedenia. V druhom polčase opäť mali navrch Bánovce. Gól mal na kopačke opäť Tomešek, no
jeho lob ponad Gyürüha skončil za bránkou. Hneď na druhej strane mohol zvýšiť vedenie Speck, no
ani nepochodil. V záverečnej minúte ešte hlavičku domáceho Sedláčika odvrátil hlavou z bránkovej
čiary Tuschel. Nevyhralo lepšie, ale šťastnejšie mužstvo, i keď hostia ukázali, že majú kvalitný káder.
Stretnutiu by však viac svedčala deľba bodov.
l GÓL: 33. Csápai. l ŽK: 17. Filipský. l ROZHODOVALI: Santa – Kalčík a Klabník – 400 divákov. l SPARTAK: D. Krsmanovič – P. Baláž, R. Doknič, R. Škultéty, R. Halás, M. Matiaš, S. Bogdanovič, J. Poštrk, M. Bodocký, B. Manojlovič, E. M. Tomešek (82. R. Zaťko), tréner: A. Čukan.
l THERMÁL: Gyürü – Tuschel (89. J. Varga), Föglein (70. Murányi), Rozsa, Filipský, Csápai (61.
Dömötör), Gögh, Ferenczi, Musil, Speck, Čtvrtníček, tréner: P. Lérent.
mk
H ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Lednicke
Rovne – Gabčíkovo 2:2 (1:0), 35. a 90. (11 m)
Dedko – 75. Bognár, 85. Faragó. Domaniža –
FC Nitra juniori 2:0 (1:0), 37. A. Lagin, 90+1. P.
Hájek. Veľké Ludince – Horná Nitra 3:1 (0:0),
46. M. Predajniansky, 50. a 60. J. Mikula – 85. P.
Brestovanský. Galanta – Neded 0:4 (0:2), 26.
Kukučka, 45. Verchola, 54. Hambalek, 62. Carlos Da Costa. Jaslovské Bohunice – Topoľníky
2:2 (0:0), 54. R. Gašparík, 64. J. Krajčovič – 55.
I. Mandák, 80. A. Ács. Beluša – Komárno 1:3
(1:0), 10. M. Hrnčík – 61. Szórád, 75. a 78. Szegedi. Trenčianske Stankovce – Palárikovo
1:0 (0:0), 58. M. Ježík (11 m).
q PROGRAM 2. KOLA – 10.8. o 17. h: Komárno
– Trenčianske Stankovce, Horná Nitra – Galanta, 11.8. o 17. h: Palárikovo – Spartak Bánovce n/B. (Kozolka, Štrba, Bojda – Juráň), Topoľníky – Beluša, Neded – Jaslovské Bohunice, FC

Nitra juniori – Veľké Ludince, Lednicke Rovne –
Domaniža, o 20. h: Gabčíkovo – Veľký Meder.

1. Neded
1
2.-3. Veľké Ludince
1
Komárno
1
4. Domaniža
1
5.-6. Trenč. Stankovce 1
Veľký Meder
1
7.-10. Lednicke Rovne 1
Topoľníky
1
Jaslovské Bohunice 1
Gabčíkovo
1
11.-12. Palárikovo
1
Spartak Bánovce n/B. 1
13.-14. Horná Nitra
1
Beluša
1
15. FC Nitra juniori
1
16. Galanta
1

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

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

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

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

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

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

IV. LIGA SEVEROZÁPAD
HORNÉ OBDOKOVCE – PARTIZÁNSKE 3:4 (3:3)
Domácim vyšiel vstup do stretnutia, keď Lacika po kontakte so Sedláčkom spadol v šestnástke hostí a Balážik nariadený pokutový kop premenil. Hostia aj s dvomi navrátilcami, Michalom Poluchom
z FC Nitra a Martinom Petreje z MŠK Žilina, odpovedali už o dve minúty, keď po Nižňanského prieniku do pokutového územia a následnej spätnej prihrávke Sedláček dotlačil loptu za bránkovú čiaru. V 12. min Křapka v strede ihriska vybojoval loptu, kolmicou vysunul Petrejeho, ktorý povedľa
Uhlára poslal Tempo do vedenia. Hostia boli pri chuti a v 21. min po Nižňanského centri Petreje z
päťky zvýšil hlavou na 1:3. Ovlažovacia mini prestávka však prebrala domácich a v 25. min Vaňo po
prieniku do šestnástky nedal Bohunskému šancu. O štyri minúty bolo vyrovnané, keď Bohunský
podbehol dlhý center a Bisák pohodlne vyrovnal. V 40. min Sedláčekova delovka z dvadsiatich piatich metrov lízala brvno domácej bránky. Úvod druhej polovice dejstva začali aktívnejšie hostia. V
54. min Kučerka vnikol do šestnástky, no Uhlár včasným vybehnutím vyrazil loptu na roh. V 60. min
sa v rovnakej pozícii ocitol Sedláček, no domáci gólman opäť včas zahasil nebezpečenstvo. Rozuzlenie priniesla 65. min, keď Macega dlhým pasom našiel v domácej šestnástke Petrejeho, ktorý pohotovo prehodil Uhlára.
l GÓLY: 4. Balážik (11 m), 25. Vaňo, 29. Bisák – 6. Sedláček, 12., 22. a 65. Petreje. l ŽK: 34.
Uhrík – 28. Macega, 85. Křapka. l ROZHODOVALI: Obeda – Maráz a Tokoš – 200 divákov.
lOTJ: Uhlár – Fekete (67. T. Kopún), Ondrka, Junás (56. Klena), Balážik, Bisák, Hubinský, M.
Kopún, Lacika, Uhrín, D. Vaňo (73. T. Kováčik), tréner: R. Jakubička. l TEMPO: Ľ. Bohunský ml.
– T. Bohuš (46. M. Kučerka), Ľ. Macega, M. Poluch, J. Kompas, S. Sedláček, J. Norocký, P. Křapka
(86. D. Buričan), M. Petreje, A. Nižňanský, S. Slivka (90. J. Bóka ml.), tréner: M. Slovák.
jb

ŠIMONOVANY – DOLNÉ VESTENICE 4:0 – nedohraté
Hostia pricestovali len siedmi a už v 26. sekunde inkasovali. Výkop Kollárika zachytil Barta a z dvadsiatich piatich metrov pohotovo preloboval brankára hostí. V 3. min Sobota poslal z pravej strany
center do päťky a Maruniak doklepol loptu do siete. Už o minútu sa zrodila identická situácia, avšak
Vargov center do malého vápna priletel z ľavej strany a Floro si nešťastne zrazil loptu do vlastnej
siete. V 7. min zavŕšil skóre na 4:0 Bratkovič strelou po zemi z hranice šestnástky. Pri zákroku sa zranil brankár hostí Kollárik a rozhodca predčasne ukončil stretnutie. Početná divácka návšteva, ktorá
sa tešila na futbal, tak odchádzala sklamaná.
l GÓLY: 0:26 Barta, 3. Maruniak, 4. vlastný Floro, 7. Bratkovič. l BEZ KARIET. l ROZHODOVALI: Pintér – Marinčák a Valent – 300 divákov. l SLOVAN: Ľ. Bohunský st. – A. Reichel,
A. Stručka, P. Kermiet, M. Sobota, L. Varga, J. Bratkovič, M. Barta, L. Geleta, M. Gramantik, J.
Maruniak, tréner: J. Žiak st.. l ŠK VEGUM: L. Kollárik – J. Šagát, P. Floro, P. Šrámka, M. Líška, J.
Stručka, A. Škarka, tréner: R. Kočiš.
Peter Letavay

BOŠANY – TRENČIANSKE TEPLICE 2:1 (0:1)
Nováčik súťaže začal ambiciózne a prvý polčas bol lepším mužstvom. Prvú strelu na bránku vyslal
už v 3. min Murko, ktorý z 25 metrov mieril tesne nad. Ďalšie šance mali hostia. Na Ančicov trestný
kop v 5. min si nabehol Verchola, ale hlavou mieril tesne vedľa. V 10. min Suchý potiahol loptu po
pravej strane, na jeho center si nabehol Ančic, ale spoza šestnástky nemieril presne. V 18. min Sámela len s námahou vyrazil na roh Ančicovu strelu z dvadsiatich metrov. V 21. min Lauko zahrával
trestný kop, následne Miklošovu strelu hlavou z 10 metrov Kopčan vyrazil. V 24. min Haško po narážačke s Jankovičom do prázdnej brány vsietil vedúci gól hostí. Druhý polčas sa niesol v réžii Bošian.
V 52. min Babjak stiahol Murka v gólovej šanci a Ladislav Hodál z bieleho bodu vyrovnal. V 58. min
hostia faulovali Murka a Mišeje parádnou strelou z 29 metrov nedal Kopčanovi šancu a strelil víťazný gól domácich. Tí pokračovali v dobrom výkone. V 62. min Kopčan zachraňoval pred šestnástkou
pred Mišejem, lopta sa dostala k Murkovi, ktorý však netrafil odkrytú bránku. V 69. min mali gólovú
príležitosť hostia, keď na rýchleho Jambora nestačili ani traja domáci hráči, jeho prihrávku pred Ančicom poslal do bezpečia Ivan Guniš. V 81. min Sámela pádom pod nohy zachránil pred Suchým. V
závere ešte Murkovu strelu z 20 metrov Kopčan vykopol z bránky.
l GÓLY: 52. Hodál (11 m), 58. Mišeje – 24. Haško. l ŽK: Murko, Beko – Babjak, Verchola.
lROZHODOVALI: Pucher – Studený a Kollárik – 130 divákov. l OFK: P. Sámela – J. Kúdela, S.
Frank, J. Minarovič (76. M. Beko), Ladislav Hodál, P. Lauko, M. Kostolný, S. Mikloš (90. D. Guniš), I. Guniš, I. Mišeje (90. M. Papranec), M. Murko, tréner: P. Meluš. l TJ ISKRA: Kopčan – Verchola, Babjak, Šebík (54. Ľ. Masaryk), M. Beňo, Soszonský (85. M. Žák), T. Suchý, L. Jambor,
Jančovič, Haško (80. A. Michalík), J. Ančic, tréner: M. Kopčan.
Jozef Janík
H ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Borčice
– Prečín 3:0 (3:0), 17. Decký, 33. a 36. Tomko.
V 47. min domáci Senko nepremenil pokutový
kop. Častkovce – Modranka 4:1 (1:1), 19. Vlado, 50. a 62. Kostelan, 80. Osuský – 7. Sekera.
Holíč – Solčany 1:1 (1:1), 16. Nečas – 44. Fridrich. Kanianka – Nová Dubnica 2:0 (2:0), 28.
a 42. Maroš Petráš. Lehota p/Vt. – Križovany
2:1 (1:1), 43. Jankula, 72. Benčat – 3. Barniak.
1. Slovan Šimonovany 1 1 0 0 4:0 3 (0)
2. Častkovce
1 1 0 0 4:1 3 (0)
3. Borčice
1 1 0 0 3:0 3 (0)
4. Kanianka
1 1 0 0 2:0 3 (0)
5. Tempo Partizánske 1 1 0 0 4:3 3 (+3)
6.-7. OFK Bošany
1 1 0 0 2:1 3 (0)
Lehota p/Vt.
1 1 0 0 2:1 3 (0)
8.-9. Holíč
1 0 1 0 1:1 1 (-2)

Solčany
10. Horné Obdokovce
11.-12. Trenč. Teplice
Križovany
13. Nová Dubnica
14. Modranka
15. Prečín
16. Dolné Vestenice

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1

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

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

V. LIGA SEVER

1
0
0
0
0
0
0
0

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

q PROGRAM 2. KOLA – 10.8. o 17. h: Tempo
Partizánske – OFK Bošany (Belanský, Krivošík,
Kollárovič – Kubica), Dolné Vestenice – Križovany, 11.8. o 17. h: Slovan Šimonovany – Borčice (Martinovský, Tokoš, Majerík – Ježík), Nová
Dubnica – Lehota p/Vt., Solčany – Kanianka,
Modranka – Holíč, Trenčianske Teplice – Častkovce, Prečín – Horné Obdokovce.

VEĽKÉ UHERCE – HOROVCE 0:0

STARŠÍ DORAST

Po úvodnom oťukávaní sa začala hra prelievať z jednej strany na druhú. Do prvej dobrej príležitosti sa v 18. min po Šorcovej prihrávke dostal Kováč, no s jeho strelou spoza šestnástky k ľavej tyči si
Rajník poradil. Na druhej strane o tri minúty vyskúšal Bohušovu pozornosť Mazáň. V 32. min Cíger z
priameho kopu vyslal loptu k pravej žrdi, no Rajník bol opäť namieste. O dve minúty si Bohuš poradil so streleckým pokusom Bortela. Aj po obrátke malo stretnutie vyrovnaný priebeh. V 50. min sa
Šorcovi naskytla obrovská príležitosť, keď sa sám rútil na Rajníka, no ten jeho pokus o lob vystihol. V
64. min Cíger z rohu šestnástky tesne minul vinkeľ bránky hostí. O päť minút na druhej strane Pagáčova delovka z tridsiatich metrov roztriasla brvno domácej svätyne. Zostávajúce minúty sa už niesli
bez vážnejšej šance na oboch stranách.
l ŽK: P. Súlovský – Pagáč, Siekel, Kebis. l ROZHODOVALI: Strečko – Provodovský a Z. Kukan
– 300 divákov. l NOVÝ ŽIVOT: J. Bohuš – P. Súlovský, P. Gubka, R. Koreň (84. M. Maťašeje), P.
Svrček, M. Zeleník (76. J. Súlovský), M. Cíger, Marián Belianský, V. Poliak, R. Kováč, J. Šorec,
tréner: Peter Kováč. l TATRAN: Rajník – Pagáč (88. Kameništiak), M. Barkáč, Kuric, Gereg,
Svorada, Kormendy, Siekel (76. J. Barkáč), Mazáň, Bortel, Kebis (80. Prekop), hrajúci tréner: J.
Barkáč.
ap
dolie – Kamenec p/Vt., Malá Čausa – LazaH ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Oslany
ny, Ladce – Cígeľ.
– Podolie 2:2 (0:1), 53. M. Hudec, 70. M. Richter – 2. a 49. M. Červeňanský. Stará Turá – Ila1. Ladce
1 1 0 0 5:0 3 (0)
va 2:1 (1:1), 33. Sládek, 89. Peterka – 14. Šedo.
2. Kamenec p/Vt.
1 1 0 0 2:0 3 (0)
Ladce – Trenčianska Turná 5:0 (1:0), 35. E.
3.-5. Stará Turá
1 1 0 0 2:1 3 (0)
Mrážik, 51. a 65. (11 m) Martinka, 72. Prúša, 75.
Zem. Kostoľany
1 1 0 0 2:1 3 (+3)
Melicher. Cígeľ – Malá Čausa 1:1 (1:1), 24. Š.
Chocholná-Velčice 1 1 0 0 2:1 3 (+3)
Mjartan – 35. P. Stopka. Lazany – Chocholná6.-7. Oslany
1 0 1 0 2:2 1 (-2)
Velčice 1:2 (0:1), 55. Kliment – 22. Tuharský,
Podolie
1 0 1 0 2:2 1 (+1)
70. Túpik (11 m). Kamenec p/Vt. – Horná Po8.-9. Cígeľ
1 0 1 0 1:1 1 (-2)
ruba 2:0 (1:0), 21. Michal Nechala, 49. J. Šimo.
Malá Čausa
1 0 1 0 1:1 1 (+1)
Nitrianske Pravno – Zemianske Kostoľany
10.-11. Veľké Uherce 1 0 1 0 0:0 1 (-2)
1:2 (0:1), 54. Š. Haluš – 12. a 49. M. Liptaj.
Horovce
1 0 1 0 0:0 1 (+1)
q PROGRAM 2. KOLA – 10.8. o 17. h: Ho12. -14.Lazany
1 0 0 1 1:2 0 (-3)
rovce – Nitrianske Pravno, Ilava – Oslany,
Ilava
1 0 0 1 1:2 0 (0)
11.8. o 11. h: Chocholná-Velčice – Stará
Nitr. Pravno
1 0 0 1 1:2 0 (-3)
Turá, o 17. h: Horná Poruba – NŽ Veľké
15. Horná Poruba
1 0 0 1 0:2 0 (0)
Uherce (Srnec, Mráz, Prelec – Balek), Tren16. Trenč. Turná
1 0 0 1 0:5 0 (0)
čianska Turná – Zemianske Kostoľany, Po-

III. LIGA ZÁPAD
H 1. KOLO: Šurany – Spartak Bánovce
n/B. 0:1 (0:0), 62. L. Furmančok, SPARTAK: A. Ondruška – D. Minárik, J. Srogoň,
M. Švančara, M. Ašverus, P. Kobulnický, F.
Lagin (70. M. Turoň), R. Mrocek, M. Havránek (46. M. Beňadik), K. Beňačka (60. L.
Furmančok), B. Henček, tréner: T. Zita. Komárno – Horná Nitra B 2:1. FK 2007 Dunajská Streda – Štúrovo 9:0. Veľký Kýr –
Boleráz 1:3. Hlohovec – Lednické Rovne
7:3. Stretnutia Považská Bystrica – Nové
Mesto n/V., Šamorín – Šaľa a Jaslovské
Bohunice – Galanta boli odložené.

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
H VÝSLEDKY 1. KOLA: Uhrovec – Chynorany
2:1 (0:1), 64. R. Hrubý, 74. Milan Opáth – 36. F.
Gális (11 m), rozhodca: Michale – 160 divákov.
Ráztočno – Diviacka N. Ves 3:2 (0:1), 60. R.
Škrteľ (11 m), 82. a 92. L. Krutý – 11. Ľ. Štrbák
(11 m), 89. P. Jankeje, ČK: 68. M. Pös (R), rozhodca: Floriš – 150 divákov. Rudnianska Lehota –
Nedanovce 0:1 (0:0), 69. M. Rusňák, rozhodca:
D. Bereš – 200 divákov. Pravenec – Malinová
3:2 (2:1), 1. J. Adamček, 10. L. Minich, 47. N.
Jánoška – 17. M. Stiffel, 59. J. Dudáš, ČK: 58. A.
Kaniansky (P), rozhodca: Gašparovič – 250 divákov. Opatovce n/N. – Skačany 2:2 (1:1), 20.
D. Kohút, 66. J. Borko – 17. a 58. Maroš Ďuriš,
rozhodca: Ficel – 100 divákov. Dežerice – Veľké Bielice 2:0 (2:0), 14. P. Niko, 42. M. Ševčík,
rozhodca: Poliak – 120 divákov. Dolné Naštice
– Sebedražie 3:1 (1:0), 5. a 65. S. Pavle, 58. L.
Dzúrik – 60. F. Hrdý, rozhodca: M. Kluka – 200

divákov. Nitrianske Rudno – Veľký Klíž 4:0
(0:0), 61. J. Drobec, 83. a 85. B. Bárta, 90. Š. Cibulka, rozhodca: Hancko – 100 divákov.
1. Nitr. Rudno
1 1 0 0 4:0 3 (0)
2. Dolné Naštice
1 1 0 0 3:1 3 (0)
3. Dežerice
1 1 0 0 2:0 3 (0)
4.-5. Ráztočno
1 1 0 0 3:2 3 (0)
Pravenec
1 1 0 0 3:2 3 (0)
6. Uhrovec
1 1 0 0 2:1 3 (0)
7. Nedanovce
1 1 0 0 1:0 3 (+3)
8.-9. Skačany
1 0 1 0 2:2 1 (+1)
Opatovce n/N.
1 0 1 0 2:2 1 (-2)
10.-11. Malinová
1 0 0 1 2:3 0 (0)
Diviacka N. Ves
1 0 0 1 2:3 0 (0)
12. Chynorany
1 0 0 1 1:2 0 (0)
13. Rudn. Lehota
1 0 0 1 0:1 0 (-3)
14. Sebedražie
1 0 0 1 1:3 0 (0)
15. Veľké Bielice
1 0 0 1 0:2 0 (0)
16. Veľký Klíž
1 0 0 1 0:4 0 (0)

II. TRIEDA - MO BÁNOVCE N/B. A PARTIZÁNSKE
BISKUPICE – DVOREC 1:0 (0:0)
Susedské derby sľubovalo zaujímavý a bojovný futbal s početnými šancami. Už v 8. min sa jednej
takej ocitol unikajúci Hano, avšak loptu napálil len do pripraveného Urbana. Ten istý hráč v 16. min
vystrašil domáceho brankára svojou prudkou jedovkou z pravého rohu šestnástky, ktorá opečiatkovala brvno. V 20. min po Igazovom centri sprava hlavičkoval Valíček, avšak vedľa. V 33. min mal robotu aj Kapuš, keď vyrážal pokus Hanka z diaľky. Gólom neskončil ani pokus zblízka z kopačky Gogelu v 37. minúte. Vážnejšie pohrozili v 55. min opäť domáci, Vavrova prudký strela z pravej strany
poriadne natiahla Kapuša. Domáci mohli viesť v 57. min, avšak loptu smerujúcu do odkrytej bránky Šebo nešťastne odkopol pred čiarou. Skóre sa predsa len menilo v 67. min vďaka Vavrovi, ktorý
presne hlavičkoval zblízka. Už o tri minúty mohli domáci zvýšiť, Hankov pokus z hranice šestnástky
Kapuš vyrazil nohami. V 72. min v pokutovom území šikovnou prihrávkou poslal Šebo do šance Juraja Jánošíka, Kapuš včas vybehol. Nebezpečne sa javila aj strela Valíčka v 81. min, opäť vynikol gólman hostí. Na konci stretnutia ešte z diaľky pohrozil Vavro, pokus letel tesne nad.
l GÓL: 67. Vavro. l ŽK: 18. Filo, 61. R. Zaťko. l ROZHODOVALI: D. Adamkovič – D. Bereš a
M. Valach – 160 divákov. l TJ SOKOL: L. Urban – J. Turoň (46. J. Jánošík), Martin Igaz (77. D.
Kucharík), Marián Petrík, M. Gieci (82. T. Slovák), L. Vavro, J. Božik, T. Hanko, Ľ. Kozinka, Z. Gogela (54. P. Šebo), P. Valíček; hrajúci tréner: J. Božik. l TJ pri ŠM: M. Kapuš – T. Podolák, T. Filo,
M. Hrenák, J. Gerbel, J. Žatko, R. Zaťko, T. Šedivý, G. Pihík (66. J. Siekel), P. Hano, D. Gabaj (42.
T. Danko); tréner: V. Rehák.
Robert Ďurkáč

OSTRATICE – HALÁČOVCE–OTRHÁNKY 2:0 (0:0)
Duel nováčikov sa niesol v znamení očakávaní ako sa jedno, alebo druhé mužstvo ukáže vo vyššej
súťaži. V 18. min hlavičkoval Mikloš nad, v 28. min domáci Rybár nevyužil zaváhanie obrany hostí
a svoj lob poslal nad bránku. V 32. min Ševčík strieľal len do priestoru kde stál Kopčan. Najväčšiu
šancu hostí v celom zápase mal v 36. min Kyselica, ktorý svoje sólo cez troch domácich hráčov zakončil z voleja z hranice šestnástky nad. Rovnako zakončoval v 54. min aj Vaňo. Domáci zazvonili na
konštrukciu bránky v 63. min vďaka čipernému Ševčíkovi, ktorý z hranice pokutového územia namieril do pravej tyče. Domáci priaznivci sa nedočkali gólu ani v 76. min, kedy Vaňov pokus zblízka
kryl Kopčan. Predsa len, skóre sa menilo v 80. min, kedy sa z pokutového kopu nemýlil Rybár. Napokon sa gólový účet navýšil ešte o jeden zásah, o ktorý sa v 84. min technickou strelou pri ľavú tyč z
hranice šestnástky postaral Ševčík.
l GÓLY: 80. Rybár (11m), 84. Ševčík. l ŽK: 80. Horňáček. l ROZHODOVALI: J. Miksa – M.
Mokran a J. Drábik – 150 divákov. l TJ: Martin Marko – J. Mezovský, T. Hrdý, D. Paulen (88. M.
Vršanský), M. Gálus, T. Nedas, M. Rybár, P. Mezovský, M. Vaňo (90. J. Marko), L. Ševčík, P. Podoba; tréner: J. Gogola. l TJ BANÍK: F. Kopčan – L. Rypák (56. V. Mikuška), P. Mikloš, V. Sečanský (66. Michal Jánošík), R. Horňáček, Milan Jánošík, Marián Jakál, R. Mikuška, Ľ. Pitel, Michal
Masár, J. Kyselica (90. J. Petruš); tréner: M. Fodora.
Robert Ďurkáč
H ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Pravotice – Zlatníky 2:0 (0:0), 73. P. Netopil, 79. J. Bitarovský, rozhodca: P. Duhina – 100 divákov.
Rybany – Livinské Opatovce 5:3 (3:3), 11. Michal Mozola, 17. Ľ. Bohuš, 29. P. Šimuni, 49. P.
Kajan, 84. J. Reis – 13. M. Dudáš, 13. M. Dudáš,
32. a 34. P. Poluch, rozhodca: M. Mikoláš – 120
divákov. Krásna Ves – Malá Hradná 3:1 (1:0),
26. T. Gieci, 49. a 75. J. Gieci – 90+. L. Beňo, ČK:
42. J. Šimon (KV), rozhodca: V. Varga – 50 divákov. V 43. min hráč hostí Tomáš Jandák nepremenil pokutový kop. Horná Ves – Nadlice 2:1
(1:0), 30. R. Kopál, 62. D. Gregor – 74. M. Kopecký, rozhodca: Ľ. Malík – 160 divákov. Miezgovce – Brezolupy 2:0 (1:0), 11. a 88. A. Madaj,
rozhodca: B. Bebjak – 200 divákov.

1. Rybany
2. Krásna Ves
3.-5. Ostratice
Pravotice
Miezgovce
6. Horná Ves
7. Biskupice
8. Nadlice
9. Dvorec
10. Livinské Opatovce
11. Malá Hradná
12.-14. Brezolupy
Haláčovce-Otrhánky
Zlatníky

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD
H 1. KOLO: Beluša – Tempo Partizánske
0:3 (0:2), R. Kúdela, M. Repa, T. Igaz. Nováky – OFK Bošany 4:2 (0:1), 51. M. Šnirc, 57.,
63. a 75. A. Globček – 30. Matúš Halmo, 48.
E. Tkáč, ČK: 90. J. Orság (B). Hostia nastúpili
len deviati. Brvnište – Dolné Vestenice 1:0
(0:0). Trenčianske Stankovce – Veľké Kostoľany 7:0 (2:0). Holíč – Plevník-Drieňové
3:0 (0:0). Nemšová – Nová Dubnica 1:5
(1:5). Ilava – Vrbové – odložené na 14.8. o
17. h.. Nitrianske Rudno – voľno.
V. LIGA SEVER
H 1. KOLO: Slovan Šimonovany – Domaniža 2:2 (1:0), góly Slovana: T. Bilas, M. Rihári.
OŠK Chynorany – Trenčianska Turná 5:3
(3:2), 6. D. Marko, 16. a 26. M. Podhorský, 74.
a 89. P. Tretinár – 17. a 65. P. Tomík, 33. D. Hrušovský. Dubodiel – Svinná 2:1 (1:1). Borčice – Prečín 5:1 (1:1). Papradno – Opatová
n/V. 3:1 (1:0). Dolná Súča – Stará Turá 8:0
(7:0). Dolné Kočkovce – Bošáca 1:5 (1:3).
Kanianka – Drietoma 3:3 (1:1).
MO PRIEVIDZA
H 1. KOLO: Ráztočno – Veľké Uherce 3:1
(1:1), 43. I. Kotian, 56. D. Briatka, 78. D. Pukáč
– 13. Ľ. Valter (11 m), ČK: 69. V. Šút (R). Lazany – Klátova Nová Ves 1:4 (0:2), Lenárt – R.
Paško, M. Zajíc, M. Španko, M. Hormuzache.

Opatovce n/N. – Skačany 3:0 (2:0), 23. M.
Bukovský, 37. vlastný J. Žovinec, 58. J. K. Kučerka. Bystričany – Sebedražie 1:7 (0:2).
Nitrianske Pravno – Veľký Klíž 3:3 (3:1), 3.
Leitman, 27. J. Žitnik, 45. E. Šándor – 21. a 47.
P. Valný, 65. M. Klimant. Valaská Belá – Čereňany 1:3 (1:2), 38. M. Sýkora (11 m) – 1. a 88.
M. Kocmál (oba z 11 m), 33. Ľ. Brida. Kamenec p/Vt. – Veľké Bielice – odložené na 18.8.
o 10. h.. Pravenec – voľno.

MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD
H 1. KOLO: Šurany – Spartak Bánovce n/B.
3:0 (2:0), 5. Löbl, 25. a 42. Ölvecký, ČK: 79. S.
Lahký (B), SPARTAK: P. Žáčik – D. Geleta, M.
Mášik, M. Filin, E. Hučko, S. Lahký, S. Turoň,
J. Karas, A. Zita, R. Piešťanský, tréner: T. Zita.
Spartak hral len s desiatimi hráčmi. Komárno – Horná Nitra B 2:1. FK 2007 Dunajská
Streda – Štúrovo 1:1. Veľký Kýr – Boleráz
3:3. Hlohovec – Lednické Rovne 2:1. Stretnutia Považská Bystrica – Nové Mesto n/V.,
Šamorín – Šaľa a Jaslovské Bohunice – Galanta boli odložené.

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD
H 1. KOLO: Tempo Partizánske – Jaslovské
Bohunice 7:1 (4:0), góly Tempa: M. Košík 2, L.
Igaz, V. Vavro, S. Greguška, D. Ďuriš, J. Olach.
Hlohovec – Horná Nitra. Lokomotíva Trnava – Štúrovo 3:2. Skalica – Nové Zámky 3:0.
Galanta – Topoľčany 1:1. Stretnutia Moravský Svätý Ján – Považská Bystrica, Zlaté
Moravce – Šamorín a ČFK Nitra – Piešťany
boli odložené.

MLADŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD
H 1. KOLO: Tempo Partizánske – Jaslovské
Bohunice 6:0 (3:0), góly Tempa: J. Repa 2, O.
Mokoš 2, M. Vavro, D. Kvasna. Hlohovec – Horná Nitra. Lokomotíva Trnava – Štúrovo 3:0.
Skalica – Nové Zámky 3:2. Galanta – Topoľčany 3:1. Stretnutia Moravský Svätý Ján –
Považská Bystrica, Zlaté Moravce – Šamorín
a ČFK Nitra – Piešťany boli odložené.

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.2
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
l ŠTK berie na vedomie predloženie kópie
dokladu od FK Skačany o úhrade FK Lazany.
l Zmeny MFS – MO PD muži: 4. kolo Diviacka Nová Ves – Opatovce nad Nitrou na 24.8.
2013 o 17. h., MOD PD dorast: 1. kolo Kamenec pod Vtáčnikom – Veľké Bielice na 18.8.
2013 o 10. h..
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
l PODMIENEČNÉ TRESTY – 2 s.s. do 31.10.
2013: Tomáš Valach (Brezolupy).
l DK oznamuje FK, že počet ŽK a tresty za
ŽK (4 stretnutia, 8, 12...) sa v novom súťažnom
ročníku rušia a začína sa od nuly.
l Tresty prechádzajúce do nového súťažného ročníka 2013/2014: MO PD dospelí – podmienečné tresty: Martin Zrnek (Chynorany)
1 s.s. do 30.9. 3013, Peter Benca (Dežerice) 1
s.s. do 30.9. 2013, Lukáš Štrbák (Diviacka N.
Ves) 2 s.s. do 30.9. 2013, Ján Mikuš (Dežerice)
2 s.s. do 31.8. 2013, Milan Cebák (Rud. Lehota) 2 s.s. do 31.10. 2013. Dávid Michalík (Chynorany) 3 s.s. do 31.8. 2013, nepodmienečné
tresty: Jozef Ondrejka (Ráztočno) 1 s.s. od 4.7.,
Peter Sobota (Ráztočno) 7 s.s. od 27.6., Martin
Čabrák (Uhrovec) 8 s.s. od 23.5..
l I. trieda MO PE-BN dospelí – podmienečné tresty: Tomáš Valach (Brezolupy) 2 s.s. do
31.8. 2013, Peter Hano (Dvorec) 2 s.s. do 30.9.
2013, Peter Záhumenský (Pravotice) 2 s.s. do
15.9. 2013, Marián Dragula (Klatová N. Ves) 2
s.s. do 30.9. 2013, Marián Vančo (Malé Bielice) 2 s.s. do 31.8. 2013, Tomáš Janček (Malé
Uherce) 2 s.s. do 30.9. 2013, nepodmienečné tresty: Pavol Hoos (Krásno) 2 s.s. od 20.6.,
Vratko Pastierik (Kolačno) 5 s.s. od 27.6., Marek Jaďuďa (Klatová N. Ves) 8 s.s. od 4.7., Pavel Miklaš (Hradište) 8 s.s. od 4.7.,
l II. trieda MO BN dospelí – podmienečné
tresty: Martin Maťas (Podlužany) 1 s.s. do
31.8. 2013, Michal Jenis (Prusy) 1 s.s. do 31.8.
2013, Martin Mášik (Veľké Držkovce) 1 s.s. do
31.8. 2013, nepodmienečné tresty: Marián
Ozimý (Šišov) 4 s.s. od 30.5..
l MO PD dorast – podmienečné tresty: Peter
Puch (Klatová N. Ves) 2 s.s. do 31.8. 2013, Erik
Račko (Nitr. Pravno) 2 s.s. do 31.8. 2013, Lukáš
Luprich (Pravenec) 2 s.s. do 31.8. 2013, Martin Kozárik (Ráztočno) 2 s.s. do 31.8. 2013,
l I. trieda MO PE-BN dorast – nepodmienečné tresty: Miloš Antalovič (Krásna Ves) 5 s.s.,
podmienečné tresty: Lukáš Exler (Podlužany) 2 s.s. do 31.8. 2013.
l DK upozorňuje všetky FK na zodpovednosť
za evidenciu a dodržiavanie trestov prechádzajúcich do súťažného ročníka 2013-2014.
SEKRETÁR
l Oznamuje funkcionárom FK, rozhodcom
a delegátom OblFZ Prievidza, že si na sekretariáte môžu prevziať Rozpis súťaže futbalového ročníka 2013/2014. Funkcionári pri
preberaní rozpisu dostanú zúčtovaciu faktúru platieb za rozhodcov a delegátov z jarnej
časti ročníka 2012/2013 a novú faktúru pla-

tieb za rozhodcov a delegátov pre jesennú
časť ročníka 2013/2014. Upozorňujeme, že
platba faktúry za rozhodcov a delegátov sa
vykonáva prevodom na účet v Tatra banke
číslo2627848848/1100. Variabilný symbol je
číslo faktúry.
l Upozorňuje funkcionárov FK, že im bude
vygenerovaná nová faktúra v ISSF systéme za
matričné a disciplinárne úkony v mesiaci júl.
Je potrebné, aby ste si ju včas vytlačili a uhradili prevodom na uvedený účet na faktúre. Je
potrebné uvádzať variabilný symbol číslo faktúry! Platba musí byť uhradená tak, aby v posledný deň splatnosti bola úhrada faktúry na
danom účte. FK, ktorý nebude mať v stanovenom termíne vykonanú úhradu, sa stáva neplatičom a má zastavenú činnosť.
l Pokyny k elektronickému zápisu, Klubový
– tímový manažér FK pripraví nomináciu na
stretnutie v ISSF minimálne 45 minút pred
stretnutím. Najneskôr 30 minút pred stretnutím musí byť do kabíny rozhodcu dodaný
vytlačený papierový zápis (registračné číslo je
číslo hráča v ISSF, nie rodné číslo). Následne
rozhodca vykoná kontrolu zápisu a uzavrie zápasovú nomináciu v zápise ISSF, ak sú vytvorené podmienky vytvorenia elektronického
zápisu a nechá si podpísať papierový zápis.
DELEGAČNÝ LIST Č.2
DOSPELÍ
l MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 10.8. o 17. h:
Nedanovce – Pravenec (I. Mokrý, Kohút, Deraj
– Kozinka), 11.8. o 11. h: Veľké Bielice – Dolné Naštice (Preťo, Hodas, Zaťko – Kostolányi), o
17. h: Chynorany – Veľký Klíž (Bolfa, Cvešper,
Valach – Černo), Sebedražie – Nitrianske
Rudno (Ficel, Matúš, Struhár – Hickl), Skačany
– Dežerice (D, Feranec, Bebjak – D), Malinová
– Opatovce n/N. (Kališ, M. Mokrý, Uhlár – Gelačák), Diviacka Nová Ves – Rudnianska Lehota (D, Mikši, Šamko ml. – D), Uhrovec – Ráztočno (Kluka, Duhina, J. Drábik – Bezák).
l I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 2. KOLO – 10.8.
o 17. h: Pravotice – Krásna Ves (Grznár, Kluka, Mokraň – Hudák), 11.8. o 11. h: Zlatníky
– Brezolupy (Chochula, Koči, Mikoláš – Zábojník), Haláčovce-Otrhánky – Horná Ves
(Vážny, Michale, Poliaček – Zelenák), o 17. h:
Livinské Opatovce – Miezgovce (D. Grznár,
Janega – D), Dvorec – Rybany (Mokraň, Chochula, Gendiar – Zábojník), Nadlice – Biskupice (D, Bereš, Híreš – D), Malá Hradná – Ostratice (Adamkovič, M. Bulík, Malík – Duchovič).
DORAST
l MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 10.8. o 14. h:
Veľké Bielice – Bystričany (Janega, Koči), o
17. h: Klátova Nová Ves – Pravenec (Bebjak,
Švecová), Veľké Uherce – Lazany (Feranec,
Horeháj), 11.8. o 14.30 h: Čereňany – Veľký
Klíž (Jančich, Preťo), Sebedražie – Nitrianske Pravno (Matúš, Struhár), Skačany – Kamenec p/Vt. (Feranec, Bebjak), Valaská Belá
– Ráztočno (Poliak, Moniak st.), Opatovce n/
N. – voľno.
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,,Práca s mládežou je pre náš klub alfou a omegou,“

Navždy zostane v spomienkach

V ROZHOVORE S PREDSEDOM FK TEMPO PARTIZÁNSKE JÁNOM DUBINOM

Pred necelými dvoma týždňami si priaznivci futbalu
v Miezgovciach pripomenuli polstoročie založenia futbalu v obci. Medzi jeho zakladajúcich členov, hráčov a
trénerov patril aj športovec telom aj dušou Jozef Sečkár. Futbalové kroky začal robiť v sedemdesiatych rokoch v susedných Brezolupoch a ukončil vyše 60-ročný v
Miezgovciach. Popri svojej práci sa aktívne zapájal aj do
činnosti v športových a spoločenských organizáciách. V
posledných rokoch života sa aktívne venoval stolnému
tenisu, kde ako funkcionár a hráč vzorne reprezentoval
klub aj obec. Ťažká choroba a hospitalizácia nedopriali Jozefovi Sečkárovi prevziať si ocenenie za celoživotnú
prácu v TJ Miezgovce. Dňa 27. júla 2013 vo veku 73 rokov dotĺklo jeho športové srdce. Na
jeho poslednej ceste do športového neba ho odprevadili najbližší rodinní príslušníci, ako aj
spoluobčania z rodnej obce a širokého okolia. Tento športovec a skromný človek zostane
navždy v našich spomienkach.

Súhlasíte, že družstvo by sa malo vzhľadom na silu kádra
pohybovať na iných pozíciách, než tomu bolo v predošlej
sezóne?
,,Aj hráči to tak vnímajú, ale sami nevedia, v čom to je. Treba však povedať, že niektoré zápasy sme prehrali dosť nešťastne o gól. My sme naopak trpeli na žalostnú koncovku.
Netreba sa ale na nič vyhovárať. Súhlasím, že družstvo má
naviac, než dosiahlo v predošlom ročníku. S hráčmi sme si
dojednali aj nové podmienky. Teší nás, že káder mužov tvoria naši odchovanci.“
Družstvo opustila dvojica skúsených hráčov Tomáš Obert a
? Pavol Kermiet. Hoci samotným hráčom príliš nevoňala
zmena, oboch ste predali do iných klubov. Prečo?
,,Obaja odviedli pre náš klub kus dobrej roboty, či už ako
ako hráči, alebo ako tréneri, Obert pri doraste, Kermiet
pri družstve mladších žiakov, u ktorých sme boli príjemne
prekvapení s ich prvenstvom v tretej lige. Prvý menovaný
odišiel za lepšími podmienkami do Svätého Jura, ktorého
funkcionári mu navyše dokázali zabezpečiť aj zamestnanie
adekvátne k jeho vzdelaniu. V Jure však mali prestupovú
podmienku. A čo sa týka Kermieta, ani jemu by sme nedokázali splniť podmienky, a tak sme akceptovali záujem Šimonovian. Výmenou sme získali Daniela Buričana, ktorý u
nás hosťoval, plus finančné dorovnanie prestupu.“
Nepochybne najväčšiu radosť, a nielen vám, urobili v uply? nulej sezóne družstvá žiakov, ktoré si zabezpečili postup
do II. ligy. Súhlasíte?
,,Samozrejme! Aj preto sme chlapcom pripravili dôstojnú oslavu postupu, ktorú si zaslúžili. Práca s mládežou
je pre náš klub alfou a omegou, a preto sa jej naši tréneri venujú už od predprípravky. Mrzí nás však nezáujem nových chlapcov hrať za Tempo. Rozoslali sme do
schránok po celom okrese šesťtisíc náborových pozvánok, no neohlásil sa nám ani jeden so záujmom o druhú
žiacku ligu. Skúšali sme aj osobné pohovory priamo v
kluboch, ale väčšinou je problém v záujme rodičov. My
môžeme chlapcom poskytnúť veľmi dobré podmienky
futbalového rastu v Základnej škole na Veľkej okružnej,
s ktorou máme vytvorenú úzku spoluprácu. Jej učitelia
sú zároveň aj trénermi v našom klube, čo je obrovská
výhoda. Zaujímavé je to však len pre tých, ktorí majú
naozaj seriózny záujem o futbal a chcú v ňom niečo dosiahnuť.“
Postúpiť sa nakoniec podarilo aj družstvu dorastu do IV.
? ligy z tretieho miesta. Dokonca, vzhľadom k reorganizácii
mládežníckych súťaží ste mali možnosť zaregistrovať družstvo
do III. ligy, kde by o body bojovala dvojička staršieho a mladšieho dorastu. Prečo ste túto možnosť nevyužili?
,,Myslím si, že dorastenci hrali dobrý futbal a postup si
zaslúžili. Veľmi dobrú prácu pri doraste okrem trénera
Oberta odviedol Jozef Jakubík, ktorý bol vedúcim družstva. A prečo sme nevyužili ponuku? Zvážili sme si všet-

?

Futbalový klub Tempo Partizánske si na sklonku uplynulej
sezóny užil veľkých osláv, ktorými vyprevadil do II. ligy svoje
družstvá starších a mladších žiakov. Mladí zverenci trénera
Sergeja Sedláčka vybojovali pre Partizánske druhú ligu po
šiestich rokoch čakania. Obe družstvá sa stali majstrom III.
ligy, no v tíme mladších žiakov nastala po sezóne trénerská zmena, keď z klubu odchádzajúceho Pavla Kermieta vystriedal Miroslav Zdychavský mladší. Zmena v realizačnom
tíme neobišla ani v V. lige bronzový tím dorastencov, keď
trénera Tomáša Oberta, ktorý odišiel do Svätého Jura, nahradil Roman Greguška. Ten povedie družstvo už v štvrtoligových vodách. No a do tretice, trénerská rošáda sa udiala aj v štvrtoligovom tíme mužov. Trénerské žezlo po Jánovi
Stankovi, ktorého pre neuspokojivé výsledky dve kolá pred
koncom súťaže nahradil Roman Greguška, prevzal 36-ročný
Martin Slovák z Bánoviec nad Bebravou. Na tieto, ale aj iné
témy sme sa rozprávali s predsedom FK Tempo Jánom Dubinom (na foto).
V uplynulej sezóne sa situácia vyvŕbila nečakane smerom, že
muži sa na okamih ocitli v pásme ohrozenia. Nemali ste obavy?
,,Aj keď v závere súťaže sa družstvo pohybovalo v dolných
priečkach tabuľky, situáciu sme mali pod kontrolou a zostup nám nehrozil. Družstvo však nutne potrebovalo trénerskú zmenu. Preto sme na základe vzdelania a trénerskej
kvalifikácie angažovali Martina Slováka. Zatiaľ sme s jeho
prácou spokojní a dúfam, že bude fungovať aj súhra medzi
ním a hráčmi. Pevne veríme, že ich vyburcuje k lepším výkonom, než aké podávali v predošlej sezóne.“

?

ky pre a proti a rozhodli sme túto, aj keď lákavú možnosť
neakceptovať. Z našej strany by to bolo zbytočné silenie.
Musíme uvažovať pragmaticky a ísť postupne krok za
krokom. V prvom rade by sme nemali pre dvojičku družstiev dostatok hráčov, a ani súčasná kvalita by nezodpovedala nárokom tretej ligy, nemienili sme byť fackovacím
panákom. A v neposlednom rade by sa nám navýšili náklady na mládež. Postupom žiakov do druhej ligy sa náklady na činnosť našich deviatich mládežníckych družstiev
bez materiálneho zabezpečenia zvýšia na dvadsaťšesťtisíc eur.“
S akými cieľmi vstupujete od nového súťažného ročníka?
? ,,Po našom vstupe do klubu sa situácia v ňom stabilizuje. A pred novým ročníkom si prajeme, aby sa naši žiaci
udržali v druhej lige a postupne sa v nej udomácnili. Oslabením bude pre nás odchod Martina Janušku a Libora Igaza do Nitry, pritom obaja budú naďalej chodiť do školy v
Partizánskom... Mužov čaká reorganizačný ročník, ktorý je
zatiaľ veľkou neznámou, hlavne čo sa týka počtu zostupujúcich. Aj preto budeme veľmi radi, keď sa budeme pohybovať v hornej polovici tabuľky.“
Aj vďaka ústretovosti mestského zastupiteľstva sa práve
? úspešne dokončila rekonštrukcia strechy tribúny, ktorá
bola v havarijnom stave. Čo však s nefungujúcim zavlažovacím
systémom, ktorého minuloročná realizácia sa niesla v réžii vášho predchodcu? Vyradilo vám z prevádzky pomocné ihrisko,
ktorého súčasná farba trávnika pripomína slnkom skúšaný tuniský porast.
,,Bohužiaľ, závlahový systém nefunguje a ihrisko nemôžeme polievať. Problém je s navŕtanou studňou. Čerpadlo zároveň s vodou ťahá aj jemný piesok, ktorý zanáša filter a závlahové trisky. Pokúsime sa čerpať vodu bez postreku trávnika aspoň dva týždne, aby sa studňa prečistila od piesku.
Uvidíme, či nám náš zámer vyjde. Pokiaľ nie, skúsime iný
variant, aj keď si myslím, že tento stav by mal vyriešiť ten,
kto je zaň zodpovedný.“
mp

Zmeny v kádri mužov FK Tempo
q Príchody – prestup: Daniel Buričan (Slovan Šimonovany),
hosťovanie: Martin Petreje (MŠK Žilina), návrat z hosťovania:
Michal Poluch (FC Nitra), Miroslav Zdychavský (FK Veľké Bielice), domáci dorast: Maroš Kučerka.
q Odchody – prestup: Tomáš Obert (Svätý Jur), Pavol Kermiet
(Slovan Šimonovany), hosťovanie: Ondrej Beleš (FK Veľké Bielice).
q Zranení hráči: Martin Pinďura.
q Káder mužov FK Tempo Partizánske pre jesennú časť ročníka
2013/2014 – brankári: Ľ. Bohunský ml., M. Zdychavský ml., M.
Gašparík, M. Bičan – obrancovia: S. Sedláček, J. Norocký, T. Bohuš, Ľ. Macega, J. Kompas, T. Jambor, M. Poluch – stredopoliari: P. Křapka, J. Šimončič, S. Slivka, A. Nižňanský, Pavol Kollár, R. Greguška, D. Buričan, M. Pinďura – útočníci: M. Kučerka,
Patrik Beňuška, M. Petreje.

,,Do novej súťaže vstupujeme s rešpektom a úctou k súperom,“
HOVORÍ PREZIDENT ŠK SLOVAN ŠIMONOVANY PETER HUDOK

V ŠK Slovan Šimonovany momentálne prežívajú postupovú
eufóriu. Týždeň pred začiatkom súťažného ročníka si celok
mužov Slovana na neutrálnej pôde v Trenčianskych Tepliciach
vybojoval v barážovom stretnutí s Veľkými Kostoľanmi návrat
do IV. ligy po víťazstve 2:1. Šťastným strelcom zverencov trénera Jozefa Žiaka staršieho bol v 120. minúte predĺženia Marek Švec. Už predtým sa z postupu tešili šimonovianski dorastenci, ktorí si pod vedením trénera Jozefa Šveca opäť zahrajú
V. ligu. A žiakov Slovana povedie do novej sezóny opäť Viliam
Šútora. Otázky sme adresovali prezidentovi ŠK Slovan Petrovi
Hudokovi (na foto).
Tretím miestom v uplynulom ročníku ste nadviazali na
? predchádzajúcu vydarenú sezónu. Aj keď sa vám nepodarilo priamo postúpiť do IV. ligy, spokojnosť musela byť na mieste, nie?
,,Cieľ, hrať o špicu piatej ligy, sa nám podarilo naplniť.
Opäť sa nám však nevydarila jesenná časť a straty bodov
z tohto obdobia nás dobehli práve pri konečnom účtovaní. Potvrdili sme však svoju kvalitu a boli sme jedným
z najúspešnejších mužstiev jari. V domácom prostredí
sme neprehrali už tri roky. Mužstvo odohralo smolný zápas v Trenčianskych Tepliciach, keď domáci boli nakoniec
radi remíze. Kuriozitou tohto stretnutia bolo zranenie obidvoch našich brankárov. Nestarnúci Tibor Szabo nám však
nezištnou pomocou prispel k tretiemu miestu, ktoré, ako
sa ukázalo, malo pre nás cenu zlata.“
Počas krátkej letnej prestávky ste angažovali trojicu skú? sených hráčov – obrancu Pavla Kermieta, útočníka Jozefa

Maruniaka a brankára Ľubomíra Bohunského staršieho. Ak sa
nemýlime, Slovan tým chcel naznačiť postupové ambície...
,,Cítili sme, že nám chýba skúsenosť a vyzretosť na jednotlivých postoch. Chceli sme získať kvalitných hráčov, ktorí
by do Šimonovian pritiahli aj viac fanúšikov. S Maruniakom sme boli v kontakte už cez zimnú prestávku, no na
poslednú chvíľu sa rozhodol pre Dolné Vestenice. Na konci sezóny sa nám však zranil útočník Dominik Černo, a tak
posilniť ofenzívne rady bolo našou prioritou. Aj napriek
veku o Maruniakových kvalitách niet pochýb. Príchod Kermieta, ktorý sa medzi fanúšikmi zainteresovaných klubov
dosť rozoberal, je pre mňa príjemným prekvapením. Po
akomsi nedorozumení s funkcionármi Tempa sám inicioval príchod do Slovana. Bol by som zlý prezident, keby
som o hráča jeho kvalít neprejavil záujem. Rokovania s
mestským konkurenčným klubom prebehli hladko. Angažovanie brankára Bohunského sprostredkoval náš tréner
Jozef Žiak, s ktorým sú dlhoroční spolupracovníci. Po rokoch strávených v OFK Nedanovce sa mu doslova žiadala
zmena. Je typom brankára, ktorý potvrdzuje, že čím starší,
tým lepší. Nerád dávam pred sezónou do novín vyhlásenia
o postupe. No teraz môžem potvrdiť, že po dvoch tretích
miestach sme tentoraz mali tie najvyššie ciele. Našťastie sa
už nimi nemusíme zaoberať.“
Týždeň pred začiatkom súťažného ročníka prišla dodat? ková baráž o miestenku v IV. lige, v ktorej ste v Trenčianskych Tepliciach nastúpili proti Veľkým Kostoľanom. Dúfali ste,
že by to mohlo vyjsť?
,,Musím priznať, že vzhľadom na blížiaci sa začiatok nového ročníka, sme s barážou už nepočítali. Aj keď, náš tréner
stále veril. V posledných týždňoch nás na základe informácii nabádal, aby sme nezúfali. A jeho predpovede sa naplnili. Všetci sme verili, že sa nám môže podariť postúpiť, navyše hráči chceli dať trénerovi darček k jeho nedeľňajšiemu životnému jubileu.“
Ako ste prežívali hektický duel, ktorý vyvrcholil pre vás so
? šťastným koncom v predĺžení?
,,Aj nezainteresovaní domáci funkcionári povedali, že
takú detektívku vie vymyslieť len samotný šport. Hoci sme
si verili, začali sme akosi kŕčovito, čoho vyvrcholením bol
pre nás smolný gól. Našťastie Bárta sa opäť raz pohotovo
trafil a hostia boli radi, že vydržali do prestávky bez ďalšieho inkasovaného gólu. Po prestávke sme triafali všetko
možné, len sieť nie. Musím však priznať, že ak by útočník
Kostolian trafil v poslednej minúte našu odkrytú bránku,
šampanské sa v Šimonovanoch neotvára. V predĺžení polovica aktérov už chytala kŕče a pomaly sme sa zmierovali s nevyspytateľnými jedenástkami. Prišiel však vydarený
roh a na jeho konci gólový výbuch nášho najskúsenejšieho hráča Mareka Šveca, ktorý spečatil snaženie šimonovianského klubu o návrat do štvrtej ligy.“

Mení sa pre Slovan situácia postupom do IV. ligy, kam sa

? vraciate po 5 rokoch čakania?

,,Nie! Káder máme stabilizovaný a keďže sme chceli bojovať o postup, myslím si, že sme dostatočne pripravení
na štvrtú ligu. V príprave sme s mužstvami hrajúcimi o
ligu-dve vyššie odohrali kvalitné zápasy. Uvedomujeme
si, že príprava je jedna vec a majstrovské zápasy druhá.
Aj preto do novej súťaže vstupujeme s rešpektom a úctou k súperom. Tešíme sa na nové výzvy a derby zápasy, ktorých vyvrcholením bude hlavne prvá novembrová nedeľa, keď na domácom štadióne privítame susedné Tempo.“
V klube ste oslavovali dva postupy. O ten prvý sa postara? li vaši dorastenci, ktorí si znovu zahrajú V. ligu.
,,Sme radi, že dorast opätovne postúpil do piatej ligy.
V našom klube, od môjho príchodu do vedenia, sme sa
snažili v rámci svojich možností vytvoriť mládežníckym
družstvám maximálnu podporu. Nikdy nebudeme konkurencieschopní iným klubom v mládežníckom futbale,
no chceme, aby mladíci pociťovali v Slovane určitú spolupatričnosť.“
Škoda len, že z vašej mládežníckej základne sa vám zatiaľ
? nepodarilo nikoho výraznejšie etablovať do tímu mužov.
Možno sa teraz núka väčšia motivácia pre mladých hráčov...
,,Z dorastu sa do prípravy družstva mužov zapojili Jan Síleš
a Šimon Mentel, kým Lukáš Švec je zatiaľ služobne v zahraničí. Čas ukáže, kto vytrvá a bude mať chuť na sebe pracovať. Pevne verím, že od trénera šancu dostanú.“
mp

Zmeny v kádri mužov ŠK Slovan
q Príchody – prestup: Jozef Maruniak (Horná Nitra), Pavol Kermiet (Tempo Partizánske), ročné hosťovanie: Ľubomír Bohunský st. (OFK Nedanovce)
polročné hosťovanie: Marián Želiska (MFK Topoľčany), Michal
Adamus (OFK Malé Kršteňany), domáci dorast: Šimon Mentel,
Ján Sileš, Lukáš Švec.
q Opätovné príchody – prestup: Lukáš Svorad (OFK Malé Kršteňany), Adam Reichel (OFK Veľké Dvorany), Marián Gramantík (OFK Lazany), ročné hosťovanie: Martin Bárta (MFK Topoľčany), Marián Néma (OFK Opatovce n/N.), v štádiu riešenia: Peter
Botka (Spartak Bánovce n/B.).
q Odchody – Dávid Klačanský (OFK Solčany), Michal Ďurček
(MFK Topoľčany), Rastislav Čangel (polročné hosťovanie v OFK
Bošany), Roman Vlčko (ročné hosťovanie v FK Veľké Bielice)
q Zranení hráči: Dominik Černo.
q Káder mužov ŠK Slovan Šimonovany pre súťažný ročník
2013/2014 – brankári: Ľ. Bohunský st., M. Adamus – M. Švec,
A. Stručka, J. Bratkovič, P. Kermiet, M. Néma, A. Reichel,
Miach Trčo, J. Síleš, L. Geleta, L. Svorad, L. Varga, M. Gramantík, M. Bárta, T. Rybanský, L. Švec, M. Sobota, J. Maruniak, M.
Želiska, Š. Mentel, D. Černo, P. Botka.

Česť jeho pamiatke!

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA – DORAST (2013/2014)
1. kolo – 4.8. o 14.30 h
Valaská Belá – Čereňany
Ráztočno – Veľké Uherce
Lazany – Klátova Nová Ves
Opatovce n/N. – Skačany
Kamenec p/Vt. – V. Bielice
Bystričany – Sebedražie
Nitr. Pravno – Veľký Klíž
Pravenec – voľno

6. kolo – 8.9. o 13.30 h
Čereňany – Veľké Bielice
Skačany – Sebedražie
Klátova N. Ves – N. Pravno
Veľké Uherce – Bystričany
Valaská Belá – Kamenec p/Vt.
Ráztočno – Opatovce n/N.
Lazany – Pravenec
Veľký Klíž – voľno

11. kolo – 13.10. o 12. h
Kamenec p/Vt. – Čereňany
Bystričany – Opatovce n/N.
Nitr. Pravno – Pravenec
Veľký Klíž – Lazany
Sebedražie – Ráztočno
Veľké Bielice – Valaská Belá
Skačany – Veľké Uherce
Klátova Nová Ves – voľno

2. kolo – 11.8. o 14.30 h
Čereňany – Veľký Klíž
Sebedražie – Nitr. Pravno
Veľké Bielice – Bystričany
Skačany – Kamenec p/Vt.
Klátova N. Ves – Pravenec
Veľké Uherce – Lazany
Valaská Belá – Ráztočno
Opatovce n/N. – voľno

7. kolo – 15.9. o 13.30 h
Pravenec – Čereňany
Opatovce n/N. – Lazany
Kamenec p/Vt. – Ráztočno
Bystričany – Valaská Belá
Nitr. Pravno – Veľké Uherce
Veľký Klíž – Klátova N. Ves
Veľké Bielice – Skačany
Sebedražie – voľno

12. kolo – 20.10. o 11.30 h
Čereňany – Klátova N. Ves
Valaská Belá – Skačany
Ráztočno – Veľké Bielice
Lazany – Sebedražie
Pravenec – Veľký Klíž
Opatovce n/N. – Nitr. Pravno
Kamenec p/Vt. – Bystričany
Veľké Uherce – voľno

3. kolo – 18.8. o 14.30 h
Ráztočno – Čereňany
Lazany – Valaská Belá
Pravenec – Veľké Uherce
Opatovce n/N. – Klátova N. V.
Bystričany – Skačany
N. Pravno – Veľké Bielice
Veľký Klíž – Sebedražie
Kamenec p/Vt. – voľno

8. kolo – 22.9. o 13. h
Čereňany – Skačany
Klátova N. Ves – Sebedražie
Veľké Uherce – Veľký Klíž
Valaská Belá – Nitr. Pravno
Ráztočno – Bystričany
Lazany – Kamenec p/Vt.
Pravenec – Opatovce n/N.
Veľké Bielice – voľno

13. kolo – 27.10. o 11.30 h
Bystričany – Čereňany
Nitr. Pravno – Kamenec p/Vt.
Veľký Klíž – Opatovce n/N.
Sebedražie – Pravenec
Veľké Bielice – Lazany
Skačany – Ráztočno
Klátova N. Ves – V. Uherce
Valaská Belá – voľno

4. kolo – 25.8. o 14.30 h
Čereňany – Sebedražie
Veľké Bielice – Veľký Klíž
Skačany – Nitr. Pravno
Klátova N. Ves – Kamenec p/Vt.
V. Uherce – Opatovce n/N.
Valaská Belá – Pravenec
Ráztočno – Lazany
Bystričany – voľno

9. kolo – 29.9. o 13. h
Opatovce n/N. – Čereňany
Kamenec p/Vt. – Pravenec
Bystričany – Lazany
Nitr. Pravno – Ráztočno
Veľký Klíž – Valaská Belá
Sebedražie – Veľké Uherce
V. Bielice – Klátova N. Ves
Skačany – voľno

14. kolo – 3.11. o 11. h
Čereňany – Veľké Uherce
V. Belá – Klátova N. Ves
Lazany – Skačany
Pravenec – Veľké Bielice
Opatovce n/N. – Sebedražie
Kamenec p/Vt. – Veľký Klíž
Bystričany – Nitr. Pravno
Ráztočno – voľno

5. kolo – 1.9. o 13.30 h
Lazany – Čereňany
Pravenec – Ráztočno
Opatovce n/N. – V. Belá
Kamenec p/Vt. – V. Uherce
Bystričany – Klátova N. Ves
Veľký Klíž – Skačany
Sebedražie – Veľké Bielice
Nitr. Pravno – voľno

10. kolo – 6.10. o 12. h
Klátova N. Ves – Skačany
Veľké Uherce – Veľké Bielice
Valaská Belá – Sebedražie
Ráztočno – Veľký Klíž
Lazany – Nitr. Pravno
Pravenec – Bystričany
Opatovce n/N. – Kamenec p/V.
Čereňany – voľno

15. kolo – 10.11. o 11. h
Nitr. Pravno – Čereňany
Veľký Klíž – Bystričany
Sebedražie – Kamenec p/Vt.
V. Bielice – Opatovce n/N.
Skačany – Pravenec
Klátova N. Ves – Ráztočno
Veľké Uherce – V. Belá
Lazany – voľno

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY DOMÁCICH MFS: Nitrianske Pravno – sobota ÚHČ, Veľké Bielice – sobota o 14. h, Pravenec – sobota ÚHČ mužov, Klátova Nová Ves – sobota ÚHČ mužov, Veľké
Uherce – sobota ÚHČ mužov, Opatovce nad Nitrou – 3., 9., 10., 12. a 14. kolo v sobotu, Veľký
Klíž – (3. kolo Veľký Klíž – Sebedražie v sobotu 17.8. ÚHČ).

II. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. – (DOSPELÍ 2013/2014)
1. kolo – 18.8. o 17. h
Veľké Držkovce – Ruskovce
Dežerice B – Žitná-Radiša
Šišov – Pečeňany
Podlužany – Veľké Hoste
Kšinná – Horné Naštice
Prusy – Nedašovce

5. kolo – 15.9. o 16. h
Šišov – Ruskovce
Podlužany – Dežerice B
Kšinná – Veľké Držkovce
Prusy – Žitná-Radiša
Nedašovce – Pečeňany
Horné Naštice – V. Hoste

9. kolo – 13.10. o 14.30 h
Kšinná – Ruskovce
Prusy – Podlužany
Nedašovce – Šišov
Horné Naštice – Dežerice B
Veľké Hoste – V. Držkovce
Pečeňany – Žitná-Radiša

2. kolo – 25.8. o 17. h
Ruskovce – Nedašovce
Horné Naštice – Prusy
Veľké Hoste – Kšinná
Pečeňany – Podlužany
Žitná-Radiša – Šišov
V. Držkovce – Dežerice B

6. kolo – 22.9. o 15.30 h
Ruskovce – Veľké Hoste
Pečeňany – Horné Naštice
Žitná-Radiša – Nedašovce
Veľké Držkovce – Prusy
Dežerice B – Kšinná
Šišov – Podlužany

10. kolo – 20.10. o 14. h
Ruskovce – Žitná-Radiša
Veľké Držkovce – Pečeňany
Dežerice B – Veľké Hoste
Šišov – Horné Naštice
Podlužany – Nedašovce
Kšinná – Prusy

3. kolo – 1.9. o 16. h
Dežerice B – Ruskovce
Šišov – Veľké Držkovce
Podlužany – Žitná-Radiša
Kšinná – Pečeňany
Prusy – Veľké Hoste
Nedašovce – H. Naštice

7. kolo – 29.9. o 15.30 h
Podlužany – Ruskovce
Kšinná – Šišov
Prusy – Dežerice B
Nedašovce – V. Držkovce
H. Naštice – Žitná-Radiša
Veľké Hoste – Pečeňany

11. kolo – 27.10. o 14. h
Prusy – Ruskovce
Nedašovce – Kšinná
Horné Naštice – Podlužany
Veľké Hoste – Šišov
Pečeňany – Dežerice B
Žitná-Radiša – V. Držkovce

4. kolo – 8.9. o 16. h
Ruskovce – Horné Naštice
Veľké Hoste – Nedašovce
Pečeňany – Prusy
Žitná-Radiša – Kšinná
V. Držkovce – Podlužany
Dežerice B – Šišov

8. kolo – 6.10. o 14.30 h
Ruskovce – Pečeňany
Žitná-Radiša – Veľké Hoste
Veľké Držkovce – H. Naštice
Dežerice B – Nedašovce
Šišov – Prusy
Podlužany – Kšinná

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY DOMÁCICH MFS: Dežerice B – sobota ÚHČ, Nedašovce – sobota ÚHČ,
Žitná-Radiša – sobota ÚHČ, Horné Naštice – nedeľa o 11. h, Ruskovce – nedeľa o 11. h, (6.
kolo Ruskovce – Veľké Hoste 22.9. o 15:30 h).
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,,Mám záujem pomôcť hádzanej v Partizánskom,“
TVRDÍ NOVÝ PREDSEDA HK SLÁVIA PAVOL KERTÉSZ
Hádzanársky klub Slávia Partizánske má od 8. júla nové vedenie. Personálne zmeny schválilo
dvadsaťjedenčlenné zhromaždenie členov Občianskeho združenia HK Slávia v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Novým predsedom OZ HK Slávia sa stal 35-ročný rodák z Topoľčian
Pavol Kertész (na foto), ktorý v tejto funkcii vystriedal Jána Šurgana. Nestor hádzanej v Partizánskom pre dlhopretrvávajúce zdravotné problémy oficiálne odstúpil 30. júna 2013. Novozvolený predseda sa zároveň stal členom správnej rady klubu spolu s Patriciou Horňákovou,
Antonom Gregorom, Jánom Hullmanom starším a Erichom Kadnárom. Trojčlenná dozorná
rada klubu bude fungovať v zložení Tibor Csollár, Pavol Dorman a Marek Adamik. V obsadení
realizačných tímov pri mládežníckych kolektívoch nastali minimálne zmeny. Družstvo starších dorasteniek povedie Katarína Beňušková s vedúcou družstva Andreou Kapsovou, mladšie dorastenky Peter Ivanka a Ján Hullman st., staršie žiačky Adriána Hýllová a mladšie žiačky
s prípravkou Patricia Horňáková s Irenou Popluhárovou. Novému prvému mužovi hádzanej v
Partizánskom Pavlovi Kertészovi sme adresovali nasledovné otázky.
Čo vás priviedlo k rozhodnutiu angažovať sa v hádzanej v Partizánskom, a dokonca kandidovať na post predsedu Občianskeho združenia HK Slávia?
,,Najskôr všetko nasvedčovalo tomu, že
moja manželka Andrea odíde hrať hádzanú do Prahy a, samozrejme, ja pôjdem s
ňou. Medzitým však došlo k zmenám v tunajšej hádzanej a po rozhovoroch s členmi
Občianskeho združenia HK Slávia, ale aj s
primátorom mesta, som sa nakoniec rozhodol, že budem kandidovať na predsednícky post. Vyplývalo to aj z mojej predchádzajúcej komunikácie so skupinou
sponzorov, ktorá sa chce angažovať do
hádzanej v Partizánskom a pomôcť nielen
jej, ale celkove športu v tomto regióne. Aj
z ich strany vychádzala iniciatíva, aby som
sa stal predsedom klubu, čo bolo jednou
z podmienok ďalšej spolupráce. Mám záujem pomôcť hádzanej v Partizánskom a
predsednícky post je už len odozvou na
spleť predchádzajúcich udalostí.“
Po odchode vášho predchodcu Jána Šur? gana bola situácia ohľadom nového vedenia klubu dlhšie nejasná. Prečo? Pritom sa

?

éterom šírili informácie, ktoré sa nakoniec aj
potvrdili 8. júla, kedy sa uskutočnilo zhromaždenie členov HK Slávia.
,,Jednoducho sme sa nemohli vyjadriť k
situácii skôr, než pán Šurgan oficiálne písomne nepotvrdí svoj dlhšie avizovaný
odchod z klubu. Bol dlhoročným predsedom, ktorý viedol hádzanú v Partizánskom a aj z úcty k nemu sme museli najskôr počkať, kým ukončí túto etapu svojho života. Až následne sme mohli iniciovať zasadnutie predošlého vedenia
správnej rady a taktiež zvolať členskú
schôdzu, na ktorej sa volili nový predseda a taktiež členovia správnej a dozornej rady. My sme napríklad mali svojich zástupcov, konkrétne nových členov
správnej rady Patriciu Horňákovú a člena
výkonného výboru a predsedu technickej komisie Slovenského zväzu hádzanej
Antona Gregora aj na vylosovaní nového
ročníka WHIL. Vtedy však ešte nemohli
oficiálne vystupovať v role zástupcov klubu. Opakujem, z našej strany by nebolo
fér podnikať konkrétne kroky skôr, než
došlo k právnej zmene v klube.“

Plánujete spolupracovať s vaším predchodcom Jánom Šurganom?
,,V prvom rade sa chcem pánovi Šurganovi aj touto cestou poďakovať za všetko, čo
pre tunajšiu hádzanú urobil. Poznáme sa
už niekoľko rokov a beriem ho ako férového človeka, ktorý je plne zanietený do
hádzanej. Ak bude zdravotne v poriadku a
bude mať záujem o spoluprácu s nami, má
všetky dvere otvorené.“
S akými víziami prichádzate do klubu?
? ,,Máme ciele, ktoré chceme dosiahnuť.
Nechceme však stavať vzdušné zámky. V
prvom rade chceme udržať hádzanú minimálne na takej úrovni, aká tu bola doteraz.
Chceme urobiť všetko pre to, aby družstvo
žien obsadzovalo popredné priečky či už
v interlige, v slovenskom play off, alebo v
Slovenskom pohári. Máme eminentný záujem venovať viac času práci s mládežou,
pretože v nej vidíme budúcnosť klubu a
práve tým smerom sa plánujeme uberať.“
V dnešnej dobe je veľmi ťažké zastrešiť
? chod klubu, navyše, keď jedno z jeho
družstiev hrá nadnárodnú súťaž. Aj keď mesto

?

robí, čo môže, určite vám nebudú stačiť dotácie len z mestskej pokladnice...
,,V súčasnosti je prakticky nemožné uberať
sa cestou jedného generálneho sponzora, preto chceme osloviť viacero menších
potenciálnych sponzorov. Pripravujeme
zmluvy pre sponzorských partnerov, ktorých by sme aj touto cestou chceli osloviť k
spolupráci. Každý, kto bude chcieť pomôcť
hádzanej v Partizánskom, je vítaní.“
Na záver otázka na odľahčenie. S vaším nás? tupom na post predsedu klubu sa do družstva žien vracia aj vaša manželka Andrea. Budete
k nej tolerantnejší, alebo naopak prísnejší?
,,(úsmev) S Andreou máme túto otázku vyriešenú. Keďže patrí medzi kľúčové hráčky, očakáva sa od nej, že svojimi výkonmi
pomôže tímu k umiestneniam, ktoré sme
si stanovili. Poznám sa so všetkými našimi hráčkami, no nepatrím k tým, ktorí robia ústupky. Budem sa snažiť urobiť všetko
pre to, aby sa mali dobre a od nich naopak
očakávam, že budú podávať adekvátne
výkony, ktorými budú dôstojne reprezentovať náš klub a mesto.“
mp

Kto je Pavol Kertész?
Nový predseda OZ HK Slávia Partizánske 35-ročný Pavol
Kertész z Topoľčian má za sebou veľmi zaujímavú a hlavne
bohatú športovú kariéru. Bývalý slovenský reprezentant vo
vodnom póle sa začal venovať tomuto ,,mokrému športu“
už od svojich šiestich rokov. Okrem rodných Topoľčian pôsobil aj v Novákoch, v Slávii UK Bratislava a Hornets Košice, kde v roku 2012 ukončil kariéru vodnopólistu ziskom titulu majstra Slovenska. Tých má konte spolu šesť. Štyrikrát
sa stal slovenským šampiónom s nováckym tímom a raz s
bratislavským a košickým. V rokoch 2001 až 2005 pôsobil
vo švajčiarskom klube SC Kreuzlingen. Svoj talent však zúročil aj v plaveckých disciplínach,
v ktorých sa stal mnohonásobným slovenským, ale aj československým majstrom.

Iskra do novej sezóny aj s trénerom Mariána Gáboríka!
Historicky najskorší chladený ľad
Návštevníci letného kúpaliska Dúha v Partizánskom si plným priehrštím užívajú horúce letné dni, kým v neďalekom zimnom štadióne sa
naďalej korčuľuje. Avšak už nie na syntetickej ploche. Tú 30. júla vystriedal chladený ľad. Ide o historicky najskorší termín uvedenia Zimného štadióna v Partizánskom do prevádzky. Všetky mládežnícke
družstvá Hokejového klubu Iskra Partizánske zároveň vstupujú do
fázy prípravy na chladenom ľade. ,,Stalo sa tak aj vďaka dobrej
spolupráci s mestom a technickými službami. Aj keď prevádzka
zimného štadióna ide počas augusta v plnej réžii nášho klubu,
za ich ústretovosť im ďakujeme. K dobrej spolupráci sa snažíme
Igor Valach
prispieť aj organizovaním brigád, na ktorých hlavne rodičia a
hráči pomáhajú pri zveľaďovaní zimného štadióna,“ vysvetľuje manažér mládeže HK Iskra Igor
Valach. Mládežníci korčuľovali aj pred vytvorením chladeného ľadu. Počas letnej prípravy, ktorá sa
začala v prvý májový deň, starší žiaci využívali v tréningových jednotkách klubovú novinku – syntetickú ľadovú plochu. No a tí najmladší až po štvrtákov si zas vďaka ústretovosti saleziánov užívali
tréningy na in line korčuliach na hokejbalovom ihrisku Pastoračného centra na Šípku. Prvou akciou, ktorá otestuje kvalitu ľadovej plochy na zimnom štadióne, je štvordňový kemp brankárov do 15
rokov realizovaný Stredoslovenským hokejovým zväzom. Začne sa 5. augusta a zarezávať na ňom
budú aj domáci brankári Marek Gašparovič a Róbert Raučina.
Angažovanie nových trénerov
HK Iskra chce naďalej napredovať v progrese výchovy mládeže, preto zainvestoval do angažovania
nových trénerov. ,,Klub opustil Peter Lichanec, no z Trenčína k nám prišli traja noví tréneri, od
ktorých si sľubujeme skvalitnenie tréningového procesu. Niežeby nám tí naši domáci nevyhovovali, ale bohaté skúsenosti, ktorými disponujú noví tréneri z Trenčína, sú na nezaplatenie,“ teší sa novej spolupráci Igor Valach. Trénerom žiackych družstiev 4. a 5. ročníka sa stal Marek

Vojtech Laco

Marián Ďurech

Marek Fraňo

Z našich opäť najrýchlejší Kundala
Druhý ročník seriálu Bánovskej bežeckej ligy pokračoval siedmym podujatím v okolí Vodnej nádrže v Prusoch. Štyridsaťdva bežcov muselo okrem 10 kilometrov dlhej trate bojovať aj s tropickými
teplotami. Pri svojom prvom štarte sa absolútnym víťazom mužskej kategórie stal Peter Mikoláš
z Martina, ktorý dosiahol čas 41:11,21 minúty, kým v kategórii žien bola najrýchlejšia Dubničanka
Zuzana Horňáková (1:01:12,37 h). Z bežcov z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou bol v
cieli opäť prvý Jozef Kundala z Veľkých Bielic, ktorý zároveň skončil v čase 42:55,76 min na druhom mieste v kategórii mužov od 30 do 39 rokov. Po predchádzajúcej pauze si Jozef Števica z
KRB Partizánske dobehol v čase 44:20,22 min po šiesty triumf a neohrozene vedie kategóriu mužov od 40 do 49 rokov. Ôsme kolo BBL je na programe v nedeľu 25. augusta so štartom o 10. h od
Obecného úradu v Miezgovciach. Na bežcov čaká 8,8 km dlhá terénna trať smerom na Ostrý vrch
s otočkou späť pri smerovníku na Jankov vŕšok.
PORADIE V 7. KOLE BBL
H MUŽI do 29 rokov: 1. M. Antal (Čachtice)
43:35,15 min, 2. T. Podpora (Trenčín) 45:41,34,
3. Filip Pokrývka (Gymnázium Bánovce n/
B.) 51:16,70, 4. Marek Pšenák (Bánovce n/
B.) 52:30,31, 5. Peter Králik (Bánovce n/B.)
53:17,61, 6. Adam Lisý (Prusy) 54:08,89, 7. Michal Števica (Partizánske) 55:00,60, 8. Peter
Petriska (Horné Ozorovce) 58:08,08, 9. Kristián Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 1:01:11,24,
10. Michal Králik (Bánovce n/B.) 1:02:11,58, 11.
Andrej Vlček (Žitná-Radiša) 1:07:50,45 h.
H MUŽI 30-39 rokov: 1. P. Mikoláš (Martin)
41:11,21 min, 2. Jozef Kundala (Veľké Bie-

lice) 42:55,76, 3. Ján Hrčka (Horné Naštice)
44:52,26, 4. M. Makiš (Trenčín) 49:00,00, 5.
Pavol Struhár (Bánovce n/B.) 53:46,64, 6. Michal Korec (Bánovce n/B.) 57:41,64, 7. R. Beneš (Martin) 59:07,97.
H MUŽI 40-49 rokov: 1. Jozef Števica (KRB
Partizánske) 44:20,22 min, 2. Dušan Ďuračka (Sokol Šišov) 47:02,17, 3. Miroslav Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 47:22,01, 4. P. Szabo (Trenč. Teplá) 47:54,41, 5. I. Pšenek (Dubnica n/V.) 48:05,03, 6. Pavol Grňo (Brezolupy)
48:09,03, 7. Teodor Marko 56:44,80, 8. Norbert Schmikal (Podlužany) 57:23,34, 9. Miroslav Bitarovský (ATLANTICA Bánovce n/B.)

Fraňo, no zaujímavé informácie sa spájajú predovšetkým s jeho staršími kolegami, ktorí v Iskre
spolu trénujú družstvá druhákov a tretiakov. Mladší Marián Ďurech hrával hokej v Dukle Trenčín
od šiestich rokov a popri viacerých mládežníckych slovenských tituloch získal v sezóne 1990/1991
juniorský titul majstra Československa. Od roku 1998 začal v Dukle trénovať deti v kategórii prípravky a predprípravky. Zo súčasných aktívnych hráčov trénoval napríklad Rada Tybora, Jakuba Gašparoviča i terajších reprezentantov do 20 rokov Petra Čerešňáka, Denisa Hudeca a Tomáša Nechalu.
Starší z trénerskej dvojice Vojtech Laco brúsil ľad pod hradom Matúša Čáka rovnako od šiestich
rokov. V roku 1965 sa stal československým majstrom v kategórii starších žiakov a s dorastom vybojoval pre Trenčín najvyššiu slovenskú ligu. Trénersky pôsobil v Dukle od roku 1980 dlhých 33 rokov.
No a mená hokejistov, ktorí prešli jeho rukami, priam vyrážajú dych. Väčšina z nich sa uplatnila aj v
najkvalitnejšej hokejovej lige sveta, v kanadsko-americkej NHL. Stačí spomenúť slovenskú raketu
Mariána Gáboríka, ďalej Tomáša Kopeckého, Branka Radivojeviča, Marcela Hossu, Milana Bartoviča,
Tomáša Starostu... Okrem pôsobenia v Iskre sa obaja tréneri podieľajú aj na výchove mladých hokejistov v hokejovej škole Mariána Gáboríka v Trenčíne.

Sláviu najskôr preverí Šaľa
V HK Slávia neobišla zmena ani trénerskú stoličku, na ktorú si namiesto Jozefa Hantáka staršieho
opäť zasadol Peter Olšavský. Naposledy tréner ŠKP Piccard Senec priviedol v sezóne 2011/2012
Partizánske k triumfu v Slovenskom pohári a k bronzu v národnom play off. Momentálne však
tréner Olšavský bojuje so slovenskou reprezentáciou junioriek na majstrovstvách Európy v Dánsku spolu s novou posilou z Nitry, pivotkou Barborou Königovou. Mimochodom, 19-ročná kapitánka národného tímu junioriek je dcérou bývalého futbalového reprezentačného brankára
Slovenska Miroslava Königa. Spod Zobora prichádzajú na hosťovanie do Slavie aj spojky Simona
Sýkorová a Jasmínka Vargová, ktorá so 157 gólmi uzatvárala top desiatku strelkýň uplynulého
ročníka WHIL. Po zranení sa do kádra vrátili pivotka Silvia Ščasná, rovnako úderná spojka Martina Košíková a spojkový rad opäť posilní aj kanonierka Andrea Kertészová. Z domáceho dorastu
prišla Lucia Horníková, po ročnej pauze od hádzanej sa do tímu vrátila spojka Hana Janšáková
a do tréningového procesu sa zapojila aj Barbora Ďurechová. V družstve už nefiguruje hrdinka
rozhodujúceho piateho zápasu o slovenský bronz Amadea Šáteková a vedenie Slávie rokuje o
prestupe pivotky Evy Minarčíkovej do tímu českého vicemajstra DHC Sokol Poruba. Družstvo
žien začalo letnú prípravu 8. júla a momentálne zarezáva pod dohľadom kondičného trénera
Norberta Feješa z Topoľčian. Prvé prípravné stretnutie čaká slávistky v utorok 6. augusta, kedy o
18. h privítajú v domácom prostredí slovenského vicemajstra Duslo Šaľa. Naplánované sú aj tri
stretnutia v Maďarsku a dvojstretnutie proti českému Zlínu. V 1. kole 12. ročníka spoločnej slovensko-českej súťaže v hádzanej žien WHIL (31.8. – 1.9.) hádzanárky HK Slávia Partizánske narazia na domácej palubovke na tím spoza rieky Moravy – Sokol Poruba.
mp

Slávistky v príprave
na majstrovstvá Európy
Slovenské kadetské reprezentantky sa dostali do záverečnej prípravy na majstrovstvách
Európy hádzanárok do 17 rokov, ktorých dejiskom budú od 15. do 25. augusta poľské
mestá Gdansk a Gdynia. Slovenky uplynulú
stredu 31. júla zavŕšili sedemdňové herné sústredenie v Nitre, počas ktorého odohrali štyri
prípravné stretnutia. V prvom meraní síl zdolali Češky 23:17. Ďalšie tri duely odohrali s kvalitným súperom z Rumunska, ktorému najskôr
podľahli 23:30 a 22:28, no v poslednom dueli
si zverenky trénera Vladimíra Vargu zaknihovali cenné víťazstvo 27:24. Slovenský dres obliekla aj trojica hráčok HK Slávia Partizánske –
spojka Valentína Kapsová, pivotka Veronika

Gajdošová a krídelníčka Patrícia Gajdošová
a v role náhradníčky figuruje spojka Denisa
Krajčovičová. Generálku pred odchodom do
dejiska európskeho šampionátu, kde v základnej C-skupine narazia na Rusky, Švédky a Maďarky, absolvujú slovenské kadetky v Čiernej
Hore, kde ich čaká trojstretnutie s domácou
reprezentáciou.
H Výsledky Slovenska a góly Partizánčaniek:
Slovensko – Česko 23:17 (13:11), Gajdošová
1, Kapsová 1. Slovensko – Rumunsko 23:30
(8:13), Kapsová 1, Gregušová 1. Slovensko
– Rumunsko 22:28. Slovensko – Rumunsko
27:24 (12:9), Gajdošová 4, Kapsová 3.
mp

Dúha v znamení
plážového volejbalu
Opálené telá, horúci piesok, súboje pod vysokou sieťou. To boli hlavné atribúty 5. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných trojíc O pohár primátora Partizánskeho. Do súbojov na plážovom
ihrisku na kúpalisku Dúha v Partizánskom vstúpili tri domáce tímy – BAŤOVKA, HIP HOP a JAJOLA,
dve topoľčianske – AMADÉRI a ČERVÍCI, MAROMA z Bánoviec nad Bebravou a obhajca vlaňajšieho triumfu vystupujúci tentoraz pod názvom LULEMA. Z minuloročnej víťaznej zostavy chýbala
len Silvia Šabová zo Zlatých Moraviec, ktorú nahradila Nitrianka Lenka Hradecká, mužské obsadenie však bolo rovnaké – Lukáš Lanča z Partizánskeho a Maroš Horváth zo Zlatých Moraviec.
Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých víťazi HIP HOP a AMADÉRI, postupovali priamo
do semifinále, kým druhí a tretí v poradí sa o zostávajúce dve semifinálové miestenky stretli vo
vyraďovacích bojoch. Turnajové prvenstvo si vybojovalo družstvo LULEMA, ktoré si v dramatickom finále poradilo s AMADÉRMI v dvoch setoch 15:11 a 15:13, a tak ako vlani získalo turnajový
pohár. Vyrovnaný bol aj súboj o konečné tretie miesto, ktorý sa stal záležitosťou domácich trojíc. Z bronzovej priečky sa nakoniec tešili hráči BAŤOVKY po dvojsetovom víťazstve 15:12 a 15:13
nad družstvom HIP HOP.

Prvýkrát všetci štyria žiacki ligisti
V novom súťažnom ročníku 2013/2014 čaká Iskru ďalší historický míľnik. Od tejto sezóny sa zaraďuje ku klubom, ktoré postavia do dlhodobej ligovej súťaže žiakov všetky štyri družstvá od šiestakov
až po deviatakov. Úzka spolupráca so ZŠ na Nádražnej ulici v Partizánskom tak prináša svoje ovocie. Najvyššia slovenská liga žiakov odštartuje 14. septembra a všetky štyri tímy povedie šéftréner
klubu Ivan Valach spolu so svojimi asistentmi Róbertom Ivaškom a Tomášom Hirkalom. Novinkou
oproti predošlému reglementu súťaže je, že družstvá vytvoria dvojičky deviataci – ôsmaci a siedmaci – šiestaci. ,,Pokiaľ budeme mať financie, máme systém nastavený tak, že odteraz budeme mať dostatok hráčov pre všetky štyri družstvá. Znamená to pre nás síce dvojnásobne
vyššie náklady, ale sme radi, že stiahneme z hosťovaní našich chlapcov z okolitých klubov,
ktorí budú od novej sezóny hrať pod hlavičkou svojho materského klubu HK Iskra,“ vysvetľuje
Igor Valach. Ligoví žiaci by mali odohrať štyri až šesť prípravných zápasov a deviatakov a ôsmakov
čaká v polovici augusta medzinárodný turnaj v Spišskej Novej Vsi. No a na konci druhého mesiaca prázdnin bude Partizánske dejiskom 1. ročníka medzinárodného turnaja deviatakov Chara cup.
Opäť kvalitnú zostavu šiestich kolektívov tvoria okrem domácej Iskry trojica Trenčín, Prešov a Špišská Nová Ves, ktoré v predošlej sezóne bojovali o majstra Slovenska. A medzinárodný punc dodajú
podujatiu celky z Lotyšska a Bieloruska.
Naďalej bez dorastu
Achillovou pätou Iskry je dorastenecká kategória. Partizánske opäť nebude mať svojho zástupcu
v žiadnej zo slovenských dlhodobých súťaží dorastu. Dôvody sú podľa Igora Valacha jednoduché.
,,V dorasteneckej kategórii máme k dispozícii len jedenásť hráčov, čo je na dôstojné odohratie súťaže veľmi málo. Dohodli sme sa preto na spolupráci s klubmi Topoľčian a Prievidze, v
ktorých sme umožnili našim chlapcom hosťovať. V budúcnosti určite počítame s vytvorením
družstva dorastu, pretože chceme dodržiavať kontinuitu v hokejovom raste mládeže.“ mp
57:36,26, 10. Milan Pokrývka 1:00:03,35 h,
11. Marián Adamkovič 1:01:28,25, 12. Peter
Minarovič (všetci Bánovce n/B.) 1:03:00,72.
H MUŽI 50-59 rokov: 1. J. Oprchal (Čachtice)
48:42,85 min, 2. Ján Schvarzbacher (Slatina
n/B.) 49:42,11, 3. J. Gunda (Kanianka) 53:00,00,
4. Drahomír Dubnička (Bánovce n/B.)
55:24,24, 5. P. Christofi (London) 1:13:37,02.
H MUŽI od 60 rokov: 1. Dušan Kašička (Čier-

na Lehota) 1:00:53,26 h, 2. Marián Giertl (Bánovce n/B.) 1:05:35,62.
H ŽENY do 39 rokov: 1. Z. Horňáková (Dubnica n/V.) 1:01:12,37 h, 2. Barbora Kluvánková
(Brezolupy) 1:02:44,16.
H ŽENY od 40 rokov: 1. E. Pšeneková (Dubnica n/V.) 1:03:17,12 h, 2. Monika Domovcová
(Bánovce n/B.) 1:05:37,46, 3. M. Doskočilová
(Trenčín) 1:07:59,28.
mp

Konečné poradie tak malo nasledovnú podobu: 1. LULEMA (Lenka Hradecká – Nitra, Maroš Horváth – Zlaté Moravce, Lukáš Lanča – Partizánske), 2. AMADÉRI Topoľčany (Katarína Langová, Peter
Lang, Juraj Kondrla), 3. BAŤOVKA Partizánske (Jana Talárová, Peter Mihalička, Pavol Mihalička), 4.
HIP HOP Partizánske (Alena Komžíková, Róbert Benák, Branislav Matejka), 5. ČERVÍCI Topoľčany
(Helena Góčová, Milan Martiška, Miroslav Moravčík), 6. JAJOLA Partizánske (Jana Gergeľová, Jozef Gergeľ a hlavný organizátor turnaja Ladislav Turanský) a 7. MAROMA Bánovce n/B. (Marcela
Nechalová, Roman Miškolci, Maroš Miškolci).
H ŠTVRŤFINÁLE: LULEMA – ČERVÍCI 2:0 (15:7, 15:13). JAJOLA – BAŤOVKA 0:2 (6:15, 6:15). SEMIFINÁLE: LULEMA – HIP HOP 2:0 (15:12, 15:19). BAŤOVKA – AMADÉRI 1:2 (14:15, 15:11, 7:15).
O 3. MIESTO: HIP HIP – BAŤOVKA 0:2 (12:15, 13:15). FINÁLE: LULEMA – AMADÉRI 2:0 (15:11,
15:13).
Text: mp, foto: Ladislav Turanský

KAM ZA ŠPORTOM
HÁDZANÁ (PRÍPRAVA – ŽENY) 6.8. o 18. h:
Slávia Partizánske – Duslo Šaľa.

Účastníci behu

Foto: Juraj Mariš

FUTBAL-MUŽI (TURNAJ – MUŽI) 10.8. od
13. h: O putovný pohár starostu obce v Pažiti. Účastníci: OK Pažiť, TJ Veľké Bielice, Bistro
Fekete a EWALS ŠK Bratislava.
(IV. LIGA) 10.8. o 17. h: Tempo Partizánske
– OFK Bošany, 11.8. o 17. h: Slovan Šimonovany – Borčice.
(MO PD) 10.8. o 17. h: Nedanovce – Pravenec, 11.8. o 11. h: Veľké Bielice – Dolné Naštice, 11.8. o 17. h: Chynorany – Veľký Klíž, Skačany – Dežerice, Uhrovec – Ráztočno.
(I. TRIEDA) 10.8. o 17. h: Pravotice – Krásna
Ves, 11.8. o 11. h: Zlatníky – Brezolupy, Haláčovce-Otrhánky – Horná Ves, 11.8. o 17.

h: Livinské Opatovce – Miezgovce, Dvorec
– Rybany, Nadlice – Biskupice, Malá Hradná
– Ostratice.
FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 10.8. o 10. a
12.30 h: Spartak Bánovce n/B. – Hlohovec.
(IV. LIGA) 11.8. o 14.30 h: Tempo Partizánske – Ilava, 11.8. o 17. h: OFK Bošany – Holíč.
(V. LIGA) 10.8. o 17. h: OŠK Chynorany –
Drietoma.
(MO PD) 10.8. o 14. h: Veľké Bielice – Bystričany, 10.8. o 17. h: Klátova Nová Ves – Pravenec, Veľké Uherce – Lazany, 11.8. o 14.30 h:
Skačany – Kamenec pod Vtáčnikom.
FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 11.8. o 10. a 12. h:
Tempo Partizánske – Moravský Svätý Ján.

