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„BOJÍME SA KAŽDÉHO DAŽĎA!“
priznávajú starostovia zaplavených obcí
v okrese Bánovce nad Bebravou

Uhrovec, 1. augusta

Prekvapenie
a úprimnosť

Kdesi som čítala, že na
človeka najviac zaberajú
prekvapenie a úprimnosť.
Obe ingrediencie namiešali deťom v správnom
pomere v prímestských
letných táboroch v Partizánskom – v CVČ i v pastoračnom centre na Šípku.
Spontánnosť a úprimnosť
z detí sálala aj na svätej
omši venovanej na záver
týždňa svätému Jakubovi.
A hádam len náhodného
prišelca mohla na nej
prekvapiť vari pätnástka
tancujúcich malých miništrantov.
Vedci zistili, že deti cez
prázdniny rastú rýchlejšie
ako cez školský rok. Opadnú z nich starosti spojené
so školou, majú dostatok
pohybu a domácu stravu.
Vyššiemu rastu tiež pomáha slnko, ktorého žiarenie,
podporujúce tvorbu vitamínu D, je nevyhnutné pre
rast kostí.
Prázdniny sa prehupli do
druhého polčasu. A v tom,
tak ako vo futbalovom
zápase, sa ešte dá celkové
skóre zvrátiť. Buďme pre
naše ratolesti blahodarným slnkom, buďme k nim
úprimní a príjemne ich
prekvapujme. To najviac
zaberá. Podrastú nám
nielen do výšky, ale aj ich
duša a hlavička – makovička sa obohatí o vzácne
zrnká poznatkov a zážitkov. Možno na celý život.

Foto: Tibor Hanko

Je tohtoročná žatva už minulosťou?
Poľnohospodárov trápia rekordné úhrny zrážok
ročnú žatvu poľnohospodári z Chynorian úspešne
ukončili. Stalo sa tak o
polnoci 26. júla. Spokojnosť v hlase potvrdili aj
jeho slová, že úroda je
dobrá.
Naopak, hlavná
agronómka Poľnohospodárskeho družstva

Na začiatku zberu
tohtoročnej úrody vyslovil
Ivan Šmatlák, predseda Poľnohospodárskeho družstva Chynorany, na stránkach
Tempa priam prorockú
vetu – Ak k nám bude počasie milosrdné, žatvu by
sme mali ukončiť do 25.
júla... Skúsený poľnohospodár dobre vedel, o čom
hovorí. Úspešnosť žatvy je
skutočne veľkou mierou
v rukách Božích. Prialo
teda počasie, či chýbal
ten povestný vlások, aby
mali pestovatelia obilovín
tohtoročné „zlato“ už pod
strechou?
V deň redakčnej sondy,
v posledný júlový deň,
nám predseda Ivan
Šmatlák z miesta svojej
zaslúženej dovolenky
šťastne hlásil, že tohto-

podielnikov vo Veľkých Uherciach Alena
Gubanová mala v zamračené ráno 31. júla, už
niekoľké v poradí, hlavu
v smútku. Na výmere
okolo 140 hektárov im
ešte stála nepokosená
pšenica. Za posledných
14 rokov si takú ťažkú

Ilustračné foto

Aký vietor
ich k nám zavial?

Country leto
ŠÍPOK

Trojica ľudí z troch rôznych
krajín prezradila, ako našla
v Partizánskom svoj nový
domov

Šiesty ročník sídliskového
festivalu priniesol potešenie
všetkým milovníkom country
piesní a tanca
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žatvu nepamätá. V jej
ťažiskovom mesiaci júli
napadlo na poliach,
ktoré obhospodarujú, až
211 milimetrov úhrnných
zrážok, čo je päťnásobne
viac ako normál! Výnosy
z doteraz zožatých plôch
dosiahli priemer 4,6 tony
z hektára ozimnej repky,
jarný jačmeň okolo 6 ton,
rovnako tak doteraz zožatá pšenica v potravinovej
kvalite.
O priebeh žatvy sa
redakcia zaujímala aj
u hlavného agronóma
akciovej spoločnosti
Agrocoop so sídlom
v Klátovej Novej Vsi.
V posledný júlový deň
ešte nemali zber obilia vo
svojich chotároch ukončený. Úroda je dobrá, no
výsledky nechcel bližšie
špecifikovať.
(bab)
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Dvesto nestačí...
Pred týždňom sme v Tempe v súvislosti s vyhlásením komunálnych volieb na 15. novembra 2014
zverejnili, že nezávislí kandidáti musia predložiť
petičné hárky, v prípade Partizánskeho minimálne
s 200 platnými podpismi. Príloha Zákona č. 346
z roku 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí
určuje, že v mestách s počtom obyvateľov od 20 001
do 100 tisíc (kam patrí aj Partizánske) je treba
predložiť petičné hárky najmenej so 400 platnými
podpismi. A to bez rozdielu, či ide o kandidatúru
na poslanca, či primátora mesta. Čitateľom a potenciálnym nezávislým kandidátom na post primátora
či poslanca mestského zastupiteľstva sa za chybnú
informáciu ospravedlňujeme.
redakcia

Komunálne voľby
témou rokovania MsZ
V utorok 5. augusta sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom opäť stretnú vo veľkej zasadačke mestského úradu. Os rokovania budú tentoraz
tvoriť dva návrhy týkajúce sa novembrových komunálnych volieb. Jedným je schválenie počtu poslaneckých mandátov do MsZ Partizánske za jednotlivé
obvody pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018. Ako
druhý návrh budú schvaľovať rozsah výkonu funkcie
primátora na celé nasledujúce funkčné obdobie. Rokovanie je verejné a začína sa o 13. hodine.

v Partizánskom prijíma
do pracovného pomeru

ŠIČKY A OPERÁTOROV
5

s.

do výroby osobných
ochranných pracovných pomôcok

KONTAKT: Honeywell Safety Products Slovakia s.r.o.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske 958 01
veronika.markova@honeywell.com, tel.: 038/747 42 65
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(Ne)zabudnutá vojna spred sto rokov
Mnohé informačné médiá pripomínali sté výročie matky moderných vojen – prvej svetovej. A to
dokonca dvakrát: 28. júna a 28. júla. Opakovanie je vraj matkou múdrosti. Ale čo sa vojen týka, to
skutočnosť nepotvrdzuje, alebo áno?
Sud
s pušným prachom

Tak bol označovaný Balkán začiatkom
dvadsiateho storočia. Že je skutočne kritickým ohniskom nepokojov, sa prejavilo
po atentáte v bosnianskom Sarajeve. Nie
je tajomstvom, že atentát na následníka
rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofiu bol
diletantským kúskom náhody. Šofér auta,
mimochodom rodák z českého Třebíča,
nesprávne odbočil a pri cúvaní nechtiac
doviezol manželský pár útočníkovi Gavrilovi Principovi priamo na dostrel. Na
tento akt z 28. júna 1914 však zareagovalo
Rakúsko-Uhorsko, a to vyhlásením vojny
Srbsku, ktoré bolo obviňované z politickej
podpory atentátnikov. Rakúsko-uhorský
minister zahraničných vecí tak urobil presne mesiac po atentáte, teda 28. júla, a to
telefonicky. Nikto vtedy asi nepredpokladal, že následkom tohto rozhodnutia budú
okrem iného milióny mŕtvych.

Atentátnik
hrdinom

Tento rok sa na výročie atentátu konal
summit lídrov Európskej únie, v rámci
ktorého si jeho predstavitelia pripomenuli
obete vojny v belgickom meste Ypres. Práve
tu bol totiž počas vojny po prvý raz použitý nervovo-paralyzačný bojový plyn yperit.
Kým ale predstavitelia EÚ kládli vence,
asi tisícka Srbov v Sarajeve na východnom
predmestí odhaľovala dvojmetrovú bronzovú sochu atentátnika Gavrila Principa.
Ten je pre nich symbolom boja za slobodu
národa spod jarma vtedajších okupantov.
„Vnímam to ako prejav nacionalizmu a
nedostatočnej historickej sebareflexie,“
uviedol redakcii univerzitný profesor histórie Roman Holec. „Komplikovaný rozpad
Juhoslávie a vzopätie nacionalizmov sa
tiež podpisujú pod podobné postoje. Žiadny atentát nie je východiskom, hoci niektorým podobným činom možno pripísať
politický a istý morálny zmysel (atentát
na R. Heydricha či A. Hitlera). Atentát na
Františka Ferdinanda v roku 1914 nemal
ani jedno, ani druhé,” dodal.

Jeden z prejavov trpkých spomienok
na Trianonskú zmluvu v Maďarsku. Na
dvojkríži v obci Mosonmagyaróvár je
zobrazená mapa území s rozlohou, o
ktoré vtedajšie Uhorsko povojnovými
zmluvami prišlo. Foto: Barbora Ulrichová
toriku ako legitímnu, nie však ako reálnu
hrozbu pre susedov. Inou otázkou zostáva,
že Maďarsko ani po sto rokoch nedokázalo
spracovať svoju porážku a stále jatrí svoje
historické rany a traumy.“

História sa opakuje

Už deti v školách vedia, že dôsledkom prvej
svetovej bola po 21 rokoch druhá svetová
a jej pokračovaním zas bola tzv. studená
vojna, ktorá skončila rozpadom Sovietskeho zväzu v roku 1991. Teoreticky sme teda
už 23 rokov v mierovom stave, nepočítajúc
súčasné udalosti na Ukrajine alebo v pásme Gazy, Lýbii a ďalšie konflikty. Jedným
z cieľov vyzdvihovanej i zatracovanej EÚ je
zabezpečenie mieru a stability. Európske
spoločenstvo vnímame najmä od nášho
vstupu do EÚ v roku 2004, prípadne od
roku 2009 po zavedení novej meny. Zjednotená Európa alebo paneuropeizmus je
však dôsledkom, ktorého korene siahajú k
povojnovému rozpadu Rakúsko-uhorskej
monarchie. Profesor histórie Roman Holec vystihol podstatu tohto dedičstva takto:

„Rozpad monarchie mal i viacero negatívnych následkov. Dovtedy veľký hospodársky, politický a ideový priestor preťali
hranice mnohých nových štátov, ktoré zdedili viaceré konflikty. Dovtedy samozrejmé
veci (cestovanie, kultúrny transfer, obchod
bez väčších bariér a pod.) sa stali minulosťou. To všetko vyvolalo túžbu po skutočne
novej a zjednotenej Európe, vybudovanej
na povojnovej skúsenosti a na poučení sa
zo všetkých predchádzajúcich deficitov a
omylov. Asi nie je náhodné, že pri zrode
paneurópanstva stál Richard Coudenhove-Kalergi, syn Japonky a Rakúšana s
grécko-holandskými koreňmi, ktorý sa od
roku 1919 stal československým občanom.“
Dana Legeňová

Pripomienka vojny
v Partizánskom

V sprievode dychovej hudby Bieličanka sa
uskutočnilo podujatie Spomienka na našu
minulosť vo Veľkých Bieliciach pri príležitosti stého výročia začiatku 1. svetovej vojny. Pred silným lejakom sa občania ukryli
do vestibulu miestneho domu kultúry, kde
si vypočuli úryvok básne P. O. Hviezdoslava
– Krvavé sonety v podaní Edity Šimončičovej a taktiež slávnostný príhovor primátora
mesta Jozefa Božika. Dôkazom, že vojna
neobišla ani Veľké Bielice a okolité obce,
sú aj pamätné tabule, pomníky obetí, ktoré občania postavili po ukončení vojny 11.
novembra 1918. Zúčastnení odmietli vojnu
ako nástroj riešenia konfliktov. Program
pokračoval skladbami v podaní bielických
dychovkárov, umocnený vystúpením speváckeho súboru Nádej. Ich spev umúdril
aj dovtedy nežičlivé nebo, takmer prestalo
pršať. Nič tak nebránilo tomu, aby pietnu
spomienku na obete I. svetovej vojny zavŕšili účastníci položením vencov k Pamätníku obetí 1. svetovej vojny vo Veľkých Bieliciach.
Peter Múčka

Dobrovoľný hasičský zbor Partizánske po dlhých rokoch obnovil
svoju činnosť. Pod vedením okresného riaditeľa Dobrovoľnej požiarnej ochrany Partizánske a Topoľčany Pavla Gerharta, predsedu Jozefa Baboľa, podpredsedu Milana Hajša a referenta pre mládež a veliteľa družstva Dušana Vereša dali dokopy družstvo, ktoré
malo 5. júla premiéru. V ten deň sa zúčastnilo súťaže okresného
kola Topoľčany v obci Závada. Dobrovoľníci síce nezískali cenné
miesto, ale veľa skúseností do ďalších súťaží.
Text a foto: DHZ

Chránil strom vlastným telom
Kuriózny prípad privolal hasičov a záchranárov z HaZZ v Partizánskom 28. júla napoludnie k stromu na Veľkej okružnej v Partizánskom. Vyliezol naň muž v stredných rokoch a vlastným telom
sa rozhodol brániť strom pred vypílením. Háčik bol však v tom,
že pracovníci TSM opiľovali na strome len konáre, ktoré siahali
na strechu kotolne. Po veľkom rozruchu, keď na mieste asistovali
okrem hasičov a záchranárov aj policajné zložky a privolaná sanitka, zliezol „záchranca stromu“ bez ujmy na zdraví dolu.
Ďalšími udalosťami charakteru technickej pomoci, ktoré v minulých dňoch zamestnávali príslušníkov HaZZ, bola 23. júla pomoc RZP pri transporte obézneho pacienta a 25. júla krátko po
polnoci umožnenie vstupu do bytu na Ulici Janka Kráľa na sídlisku Šípok v Partizánskom. Na sídlisko, na Horskú ulicu boli privolaní aj 28. júla pred 18. hodinou. Prívalový dážď tu znovu zaplavil
pivnice. Hladinu dažďovej vody v úrovni dvoch – troch centimetrov však technické prostriedky hasičov neumožnili odčerpať.
Do štatistiky zásahov HaZZ pribudla 22. júla pomoc po následkoch dopravnej nehody na križovatke pri Nadliciach. Vozidlo po
kolízii skončilo na streche a dve osoby mimo vozidla. Do rodinného domu vo Veľkých Kršteňanoch boli hasiči privolaní 26. júla
pred 16. hodinou. Príčinou požiaru v dome bolo úmyselne podpálenie šatstva synom majiteľky.
(bab)

Poďakovanie mestskej polícii
Pri nastupovaní do auta mi vypadla peňaženka. Zistila som to asi
po desiatich minútach, no keď som sa na miesto vrátila, peňaženky tam už nebolo. O pomoc som požiadala Mestskú políciu v Partizánskom, ktorá zareagovala veľmi promptne. Nepoctivého nálezcu
vypátrala a do hodiny mi policajti peňaženku aj s dokladmi vrátili.
Ďakujem náčelníkovi Jozefovi Piterkovi a ostatným príslušníkom
mestskej polície za pomoc!
M. Vlčková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Ešteže prišla
vojna?

Jedným z dôsledkov nielen pre Slovákov,
ale aj pre iné národy, ktoré dovtedy žili v
Rakúsko-Uhorsku, bolo získanie samostatnosti. Historici neradi „špekulujú“, ako
by to bolo, keby sa vojna nezačala. Zato
sa zhodnú, že vojnové udalosti napomohli
vzniku nových štátnych subjektov. Okrem
mrazivých čísel mŕtvych, vojna teda priniesla aj mierové zmluvy o nových hraniciach štátov. Zmluvu z Trianonu, ktorou sa
určili hranice Slovenska s Maďarskom, však
časť maďarských politických predstaviteľov
dodnes úplne neakceptovala. V tamojších
školách majú v deň podpisu Trianonskej
zmluvy pamätný deň. „Nikdy, opakujem,
nikdy si nesmieme myslieť, že mier a stabilita v Európe sú samozrejmosťou,“ to boli
slová predsedu Európskej komisie Josého
Manuela Barrosa k stému výročiu prvej
svetovej vojny. „V dejinách (a teda ani v
budúcnosti, ktorá raz bude tiež dejinami)
nie je nikdy nič uzatvorené a definitívne,“
potvrdzujú aj slová profesora Romana Holeca. „V krajinách EÚ sa otvára otázka
škótskeho referenda, štátoprávne ambície majú Katalánci a Baskovia... Z tohto
hľadiska vnímam podobnú maďarskú ré-

Dobrovoľní hasiči v Partizánskom

NA ÚSVITE
V ZLATNÍKOCH
Bánovskí dopravní policajti
vzniesli 27. júla obvinenie
pre prečin ohrozovania pod
vplyvom návykovej látky voči
60-ročnému Antonovi z okresu
Bánovce nad Bebravou. Na
úsvite toho dňa, približne
o 4. hodine jazdil na Opli Vectra
v Zlatníkoch, kde ho zastavila a
kontrolovala policajná hliadka.
Dychová skúška ukázala
1,08 mg/l (2,25 promile) alkoholu. Obvinenému hrozí trest
odňatia slobody až na jeden rok.

NAMIESTO DUBÁKOV GRANÁTY
Popoludní 29. júla bola
v lesnom poraste katastra
Hornej Vsi, v chatovej oblasti
Foto: Peter Múčka
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Lubno, objavená neznáma
munícia. Privolaný policajný
pyrotechnik zistil, že nález
obsahuje 25 útočných ručných
granátov československej výroby, pochádzajúcich z obdobia
II. svetovej vojny (na foto). Pri
granátoch bolo aj 100 kusov
nábojov do dlhej ručnej zbrane
a po opakovanom prezretí
miesta nálezu sa našlo ešte
308 kusov týchto nábojov.
Policajný pyrotechnik granáty
a náboje zaistil a previezol ich
do skladu munície, kde budú
zničené.
Polícia upozorňuje
nálezcov munície, aby
ju ponechali na mieste
nálezu, nakoľko môže byť
schopná výbuchu. Ihneď
po náleze akejkoľvek
munície kontaktujte policajnú linku 158.
KR PZ v Trenčíne
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POVODNE V OKOLÍ BÁNOVIEC NAD BEBRAVOU

Prívalovým dažďom
korytá potokov nestačili
„Nespal som poriadne celú noc, len tak na pol oka,“ priznal sa vo štvrtkovom telefonáte starosta obce Podlužany v okrese
Bánovce nad Bebravou. V onú noc sa okresom prehnala ďalšia búrka a s ňou ďalšie riziko povodní. S únavou v hlase pôsobili
v telefonátoch aj starostovia obcí Žitná-Radiša a Uhrovec, ktoré v nedeľu 27. júla poriadne potrápili výdatné dažde a voda z potokov tam zaliala niektoré ulice, dvory a pivnice domov.

Voda odtrhla
kus svahu
Dvojnásobné riziko predstavuje voda
v potokoch v obci Žitná-Radiša v okrese Bánovce nad Bebravou. Spojená je
z dvoch obcí, Žitnej a Radiše, pričom
každá má svoj potok a z každej strany
sú doliny. „Keď tu spadla prívalová
voda z každej doliny, vyrazila skoro
metrová voda a rútila sa na dedinu.
Keďže nestihla odtekať, vyplavovala
sa po cestách a po dvoroch a narobila
škody. Na hlavnej ceste pred obecným
úradom bolo po kolená vody,“ povedal starosta Rudolf Botka. Situáciu
riešili vyhlásením tretieho stupňa
povodňovej aktivity (ide o stav ohrozenia, pozn. redakcie). Voda zmiešaná
s blatom však nebola to najhoršie, čo
obec postihlo. Na jednom mieste totiž
podmyla niekoľkometrový úsek cesty

lo 20 pivníc domov, vrátane tej na
obecnom úrade a v materskej škole.
Celý týždeň mali dobrovoľní hasiči,
aktivační pracovníci a občania plné
ruky práce s čistením ciest, rigolov
a odstraňovaním nánosov. Hoci zrážky, ktoré v obci spadli počas ostatných
dní, už neboli také prudké, starosta
je stále obozretný: „Situáciu permanentne monitorujeme, lebo hladiny
oboch tokov boli po dažďoch zvýšené
a momentálne platí druhý stupeň
povodňovej aktivity (ide o stav pohotovosti, pozn. redakcie),“ informoval
starosta redakciu v deň uzávierky
novín.

Z malého potoka
veľká pohroma
Podceňovať netreba ani riečku, akou
je Radiša, pretekajúca cez Uhrovec.
Poslednú júlovú nedeľu jej vyliatiu

Žitná-Radiša

Foto: OcÚ Žitná-Radiša

a odtrhla kus svahu. Na mieste vznikol
doslova kráter a ten bolo treba znova
naviezť kameňmi. Konalo sa ihneď
a už v nasledujúcich dňoch pracovali
na úprave svahu zamestnanci Správy
Povodia hornej Nitry. Zaplavených
tu bolo v spomínanú nedeľu oko-

nahrávali silné dažde. Kritickému
stavu predchádzala vytrvalá búrka,
ktorá sa podľa slov Rastislava Gavoru,
ktorý sa v ten deň nachádzal v Uhrovci, rútila na obec zo všetkých strán
a trvala asi hodinu: „Intenzívny dážď
narobil škody hlavne v spodnej časti

Uhrovec

v obci a blízkom okolí: „Naozaj nám
veľmi pomáhajú, nehovoriac o dobrovoľníkoch a ľuďoch z obce, ktorých
povodne ešte viac zomkli a pomáhajú
si navzájom, ako vedia. V týchto dňoch
aktívne pomáhajú aj ÚPSVaR Partizánske a MPSVaR SR, odbornou a materiálno-technickou pomocou v obciach
zasiahnutých povodňou.“

V Podlužanoch
vyčíňala voda z polí
Foto: Tibor Hanko

obce. V hornej sa majitelia domov
vzdúvanie vody, čo bol pravdepodobne
v blízkosti potoka síce obávali vyliatia
aj dôvod týchto vôd z prívalových
vody, tá ale našťastie zostala v koryte
dažďov,“ uviedol podpredseda TSK na
asi s polmetrovou rezervou na pretemieste a hlavám obcí prisľúbil techčenie cez ochrannú hrádzu.“ Radiša
nickú a personálnu pomoc. Zároveň
sa začala vylievať po 18.00 h, po tom,
zhodnotil, že v rámci Trenčianskeho
čo nabrala vodu zo zrážok v obci
kraja nedošlo k poškodeniu komuniŽitná-Radiša.
kácií, teda ciest II.
„Znížená úroveň
a III. triedy. Ako in„Musíme byť neustále
brehu a nedostaformuje hovorkyňa
v pohotovosti, nik nevie,
točný posun vody
TSK Petra Hinková
čo prinesú výkyvy počasia.“ Čimová v tlačov druhej časti toku
rieky smerom na
vej správe, v obci
starostka obce Uhrovec
Horné Naštice
Žitná-Radiša by
spôsobili, že sa
pracovníci Správy
voda zhruba 500 metrov vyliala po
ciest TSK mali vyčistiť cestné komupoliach,“ uviedla starostka Uhrovca
nikácie v intraviláne aj extraviláne.
a poslankyňa Zastupiteľstva TSK
V Uhrovci zasa Správa ciest zabezpečí
Zuzana Máčeková. Vedenie obce na
čistenie priekopy v dĺžke 250 metrov
situáciu reagovalo zvolaním krízového
na odvod vody z cestného telesa do
štábu a vyhlásením tretieho stuppotoka Radiša. Vyčistí aj uličné vpuste
ňa povodňovej aktivity. „Zaplavilo
a vyspraví lokálnu poruchu v obci, ktonám rodinné domy hlavne na Ulici
rú spôsobili prívalové dažde. Aktívne
A. Dubčeka a voda spôsobila škody
pomáhajú aj pracovníci Správy Povodia
hlavne v záhradách, poľnohospohornej Nitry. „Vyrubujú náletové drevidárskych budovách, pivniciach a na
ny a prehlbujú koryto rieky tak, aby
verejných priestranstvách. Našťastie
sa nedostala do obydlí domácností.
Tu sme neustále odčerpávali vodu,“
dodala starostka. V priebehu ostatného týždňa tak boli ako na tŕňoch.
„Počasie je v týchto dňoch veľmi nestále, len v priebehu štvrtka tu pršalo
štyrikrát. Nestihli sme ešte odstrániť
všetky škody a dažde nám spomaľujú
a komplikujú práce v teréne,“ uviedla
starostka v závere týždňa a dodala, že
v obci je momentálne vyhlásený druhý
stupeň povodňovej aktivity.

Intenzívny lejak narobil šarapatu aj
v obci Podlužany, položenej mierne
v údolí. „Toto je už vlastne štvrtá
podobná udalosť, ktorá nás postihla
tento rok. Nad obcou je totiž len poľnohospodárska pôda, na ktorej rastie
kukurica. Keďže takto obsiata pôda nie
je schopná zadržať vodu z výdatných
zrážok, táto z polí stekala v onú nedeľu
do údolia a kanále v obci ju nestíhali
zachytávať a odvádzať. Zaplavených
bolo okolo 25-30 dvorov rodinných
domov, niektorí mali v pivniciach aj
40 cm vody,“ opísal situáciu z nedele
starosta Pavel Miksa. Voda, ktorú
miestne kanále nestačili odvádzať,
vyrazila pri obecnom úrade a zaplavila stred obce. „Neočakávali sme, že
to takto dopadne, keďže išlo o vodu
z polí a nie z toku.” Na zaplavenej ceste
a v kanáloch zostali nánosy rozmočenej
ornice, ktoré sa za pomoci techniky
z miestneho Poľnohospodárskeho
družstva, členov DHZ, dobrovoľníkov,
aktivačných pracovníkov a zamestnancov obecného úradu podarilo odstrániť
už v priebehu pondelka. Vedenie obce
riešilo situáciu operatívne už po predchádzajúcich výčinoch počasia s miest-

Podlužany

Škody zmapovalo
aj vedenie TSK

Búrky, ktoré sa prehnali cez Slovensko v týchto dňoch, narobili veľa škôd. Aj
rieku Bebravu naplnilo množstvo vody, ktorá so sebou strhla niekoľko kubíkov dreva. Plávajúcu masu zastavil pilier mosta na štátnej ceste I/64
pri Nadliciach. Ako vidieť na fotografii, vodohospodári sa riadne zapotia
pri odstraňovaní dreva, pretože ďalšia podobná nádielka by z mosta vytvorila
priehradu.
Text a foto: Milan Škvarenina

Zodpovedne sa k situácii v najviac
postihnutých obciach, v Žitnej-Radiši
a v Uhrovci postavili zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hneď
v pondelok vyrazil do terénu podpredseda Jozef Trstenský, aby spoločne
s predstaviteľmi Správy ciest TSK a Odboru dopravy TSK zmapovali situáciu
a zhodnotili priamo na mieste rozsah
škôd na majetku TSK. „Sme tu na to,
aby sme sa opýtali starostov, ako im
môžeme pomôcť. Pri prehliadke terénu
sme zistili, že bude treba viac apelovať
na správcov vodných tokov, pretože
vodné toky majú často veľa neprirodzených prekážok, ktoré zapríčiňujú

Foto: OcÚ Podlužany

mal tok vody čo najmenej prekážok,“
informovala starostka Máčeková.
Jedným dychom pochvalne ohodnotila
prácu TSK - Správy ciest i SVP - Správy
Povodia hornej Nitry, ale aj všetkých
ostatných, ktorí promptne pomáhali
likvidovať záplavy a škody. Medzi nimi
boli HaZZ Bánovce nad Bebravou,
Dobrovoľné hasičské zbory z Uhrovca,
Veľkých Chlievan, Rybian, Kšinnej, TJ
Tatran Uhrovec, Okresný úrad Bánovce
nad Bebravou a podnikateľské subjekty

nym družstvom, ktoré obhospodaruje
okolité polia. „Intenzívnym rokovaním
s poľnohospodárskym družstvom
bolo zabezpečené, že dôjde k zmene
osevného plánu pre danú lokalitu, no
to je reálne až v októbri po zbere kukurice. Dovtedy musíme v spolupráci
s miestnym družstvom robiť opatrenia
na zamedzenie prístupu vody z polí
do obce v prípade takýchto udalostí,“
uzavrel Pavel Miksa.
Martina Petrášová
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Vietor ich zavial

až do Partizánskeho
Každý z nich pochádza z iného kúta sveta, a predsa majú niečo spoločné. Ich životné cesty spojilo mesto Partizánske.
Trojica ľudí z troch rôznych krajín prezradila, ako tu našla svoj nový domov.

DOROTA
RODZIANKO
Pochádza z: Poľska
V Partizánskom žije: 2 roky
Pracuje v: organizácii E@I

„Cítim sa tu ako doma. Vlastne, už je to
môj domov.“
Otváram dvere do kancelárie organizácie E@I - „Edukácia@Internet“ v Partizánskom. Čaká ma v nej sympatická usmievavá Dorota. Už
po úvodnom zoznámení mám pocit, že nasledujúci rozhovor prebehne
bez problémov. A problémy nespôsobí ani mierna rečová bariéra medzi
poľštinou a slovenčinou. Pôvodom Poľka Dorota komunikáciu po slovensky hravo zvláda. „Slovenčinu som sa naučila hlavne z konverzácií, najprv som iba počúvala. Neskôr som začala čítať
slovenské knihy pre deti a teraz už mám aj knihy na výučbu
gramatiky,“ vysvetľuje prvé „zoznamovanie“ sa so slovenským jazykom. Ale poďme pekne od začiatku. Ako sa dievča z Poľska ocitlo v Partizánskom? „Bolo to v júli pred dvomi rokmi, keď som prišla
prvýkrát do Partizánskeho na päťmesačnú študentskú stáž.
Po skončení som sa vrátila do Poľska a po dvoch mesiacoch
som sem prišla už pracovne do tej istej organizácie, kde som
predtým stážovala,“ spomína na svoj príchod. O tom, do akého
mesta sa sťahuje, nemala však veľa informácií. Na Slovensku dostala
povolenie na trvalý pobyt na obdobie 5 rokov.
Netrvalo dlho, kým si v novom meste našla nových priateľov a
známych. „Zvykla som si rýchlo. Dokážem si rýchlo zvyknúť
na nové miesta, kde žijem. Žila a študovala som pol roka
v Španielsku,“ prezrádza. A ako vníma Partizánske v porovnaní s
predchádzajúcim pôsobiskom? „Nedá sa to porovnať, pretože
všade som prežila inú etapu svojho života, v Španielsku
som študovala, v Partizánskom už pracujem a som veľmi
rada, že môžem pracovať práve tu.“ Na otázku, či plánuje zostať
v Partizánskom natrvalo, po uvažovaní odpovedá: „Keby mi niekto
pred dvomi rokmi povedal, že budem bývať na Slovensku,
tak mu neverím. Takisto tiež teraz neviem, čo bude možno o
ďalšie dva roky, alebo kde budem. Momentálne som spokojná tu, s prácou aj so všetkým, čo tu mám.“ Čo jej najviac chýba
na rodnom Poľsku, sú rodina a kamaráti. Ak sa jej to podarí, snaží sa
ich navštevovať dvakrát – trikrát do roka, najmä cez sviatky. „Ak sa
vraciam do Poľska, tak len kvôli nim,“ dodáva. „Ľudia sa ma
veľakrát pýtajú, čo hovorím ako Poľka na Slovákov, aký
mám na nich názor a ja neviem na také otázky odpovedať,
pretože sa už cítim ako Slovenka.“
Milo býva prekvapená z reakcií ľudí, ktorí ju nepoznajú a pri
rozhovore nepostrehnú, že nie je Slovenka. „Ospravedlním sa, že
neviem ešte dobre po slovensky a oni na to: 'Naozaj? Ale
veď vám to ide'.“ Okrem poľštiny a slovenčiny hovorí po anglicky,
španielsky, rusky a v súvislosti so svojou prácou každý deň používa
esperanto. Tvrdí, že sa jej niekedy pletie slovenčina s ruštinou a ako
začala hovoriť po slovensky, nevie sa dostať do ruštiny. „Čo sa mi
zdalo zvláštne, že tu na Slovensku sa zdrobňujú mená a nevedela som pochopiť, prečo mi všetci hovoria Dorotka. Tak
sa v Poľsku hovorí len malým dievčatám a ja som už predsa
dospelá,“ uzatvára rozhovor so smiechom Dorota.

LIVE
Mestská Televízia Partizánske

Mestská televízia Partizánske
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OĽGA
FRANEKOVÁ

EDWARD
BECKER

Pochádza z: Estónska
V Partizánskom žije: 32 rokov
Pracuje ako: učiteľka angličtiny na gymnáziu

Pochádza z: USA, California
V Partizánskom žije: 19 rokov
Pracuje ako: učiteľ angličtiny

„Partizánske je veľmi milé
mesto, ktoré sa stalo mojím
domovom.“

„Žil som v Bratislave, až kým ma
neposlali do perfektného Partizánskeho.“

Počas školského roka ju môžete stretnúť na chodbách a v triedach Gymnázia v Partizánskom. Práve
tam prebehol aj náš rozhovor. Po milom privítaní mi s
ochotou porozprávala svoj príbeh. Oľge Franekovej z
Estónska napriek vyštudovanej elektrotechnike učarovalo povolanie učiteľky. Ak si myslíte, že učí ruštinu, ste
na omyle. Vybrala si anglický jazyk. „Študovala som
elektrotechniku na vysokej škole v Leningrade, dnešnom Sankt Peterburgu. Nepýtajte sa
ma prečo, sama neviem, mladý človek sa ešte
ťažko rozhoduje, čo bude v budúcnosti robiť,“
vysvetľuje na úvod nášho rozhovoru Oľga. „Tam som
sa zoznámila aj so svojím manželom, ktorý je z
Partizánskeho.“ Dôvod príchodu do Partizánskeho
bol preto jasný. „Keď som sem išla, absolútne som
nevedela, čo ma čaká. Po príchode som však
mala príjemné dojmy. Manželovi rodičia aj
rodina ma veľmi pekne privítali, ale aj ľudia
naokolo. Žiadne negatívne reakcie z okolia som
nepostrehla.“ Zmena miesta aj kultúry jej výrazný šok
nespôsobili. „Žila som odmalička v estónsko–ruskom bikultúrnom svete a bola som zvyknutá na
to, že tam súbežne existujú dve odlišné kultúry
a že sa treba vedieť tolerovať.“

V Partizánskom ho pozná už snáď každý. Niet sa čomu čudovať, veď za 19 rokov stihol odučiť okolo 6000 študentov. Keď ide
po Horskej ulici na sídlisku Šípok, kde momentálne býva, nikto
ho nepozdraví inak ako „Hi, Ed!“ (v prekl. Ahoj, Ed!). Potešujúca
správa bola, že priateľský Edward Becker prijal pozvanie na naše
stretnutie. V nasledujúcich riadkoch prezradil čosi zo svojho
života. „Pracoval som pre americkú vládu, konkrétne
ako dobrovoľník pre organizáciu Peace Corps, ktorá
posielala ľudí učiť angličtinu do postkomunistických
krajín. Partizánske som si nevybral sám, pridelili ma
sem,“ ozrejmuje svoj príchod. „Keď som išiel prvýkrát
na Slovensko, vôbec som netušil, kam idem,“ priznáva
ďalej Ed. Po príchode na Slovensko žil 8 týždňov v Bratislave.
„Nepáčilo sa mi to špinavé a hlučné mesto. Ale potom ma poslali do Partizánskeho.“ Ed prišiel pôvodne
do Partizánskeho na dva roky. „Keď mi skončil kontrakt
s americkou vládou, začal som pracovať v bývalom
Inštitúte vzdelávania v Šimonovanoch. Učil som tam
anglický jazyk, hlavne dospelých. Neskôr som učil aj
v závodoch a v strednej priemyselnej škole a postupne
aj v základných školách, na Obuvníckej ulici, Veľkej
okružnej, Nádražnej ulici, na Šípku a v gymnáziu.“

Na Oľgu čakalo nové prostredie, noví ľudia, ale i nový
jazyk. „Nevedela som vôbec po slovensky, ale naučila som sa ho pomerne rýchlo. Po troch mesiacoch som sa dokázala dohovoriť. Keď hodíte
človeka do vody, tak sa musí naučiť plávať,“
poznamenáva. „Pamätám sa, že som si nemohla
zapamätať slovo zaujímavý a svokra mi hovorí:
'Olinka, netráp sa, povedz interesantný'.“ Anglický jazyk sa začala učiť až v tridsiatke. Najskôr to bol
len kurz, potom jazyková škola, až nakoniec vyštudovala
angličtinu na vysokej škole v Nitre.
Život v Partizánskom má pre ňu svoje čaro, i keď jej
občas chýba ruch veľkého mesta, z akého pochádza, preto rada navštevuje Bratislavu. „Čo je pre mňa odlišné
od mojej rodnej krajiny, sú napríklad zvyky na
Veľkú noc – šibačka a oblievačka. Preto každý
rok na Veľkú noc utekám zo Slovenska,“ so
smiechom priznáva Oľga. To, že prišla do Partizánskeho,
nikdy neľutovala a nemá ani chuť odísť niekam inam.
„Mám tu všetko, rodinu, priateľov a priviedla
som si sem už aj mamu z Estónska“, dodáva.

www.respublica.sk

Nájsť si priateľov či známych a prispôsobiť sa životu v cudzom
meste pre Eda problém nebol. „Bolo to veľmi jednoduché.
Nech som išiel hocikam, hocikedy, vždy sa našiel
niekto, kto mi vedel pomôcť. Vďaka veľkému počtu
mojich študentov, ktorých som učil, teraz všade, kam
idem, niekoho poznám, hoci idem len do obchodu.
Pochádzam ešte z menšieho mesta, ako je Partizánske,
asi preto sa tu cítim ako doma,“ prezrádza. Slovenský jazyk
sa však nikdy nenaučil. „Pýtajú sa ma: 'Žiješ tu 19 rokov
a nenaučil si sa po slovensky?' a ja na to odpovedám:
'Prišiel som sem učiť angličtinu, nie slovenčinu a keďže 6000 mojich študentov vie po anglicky, nepotrebujem vedieť po slovensky´,“ vtipne poznamenáva Ed.
Je niečo, čo mu chýba z rodnej krajiny za „veľkou mlákou“?
„Chýbajú mi hlavne americké športy. Môj brat mi každý
týždeň posiela výstrižky športu z novín, aby som mal
prehľad, čo sa deje.“ O tom, že mu Partizánske prirástlo
k srdcu, netreba pochybovať. Páči sa mu, že tu vždy zažíva niečo
nové. Najradšej má svojich študentov a bez váhania tvrdí, že má
tých najlepších študentov, ktorí sa naozaj chcú niečo naučiť. „Raz
sa ma jedna z mojich študentiek opýtala, ako dlho tu budem. A ja som jej povedal: 'Až do dňa, kým nezomriem'.“
Zhovárala sa Sandra Čaprnková
Foto: archív respondentov

Pozrite si informácie
z Vášho mesta nielen v televízii,
ale už aj v počítači, mobile a tablete.

www.novinytempo.sk
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Vždy sa nájde niekto, kto vám chce vnútiť, čo je správne.
A pritom jediné, čo je na svete dôležité, je láska.
Květa FIALOVÁ, herečka
(ŽIVOT č. 30/2014)

Blahoželáme
Na prelome júla a augusta oslavujú svoje životné jubileá
ďalšie členky Klubu ABŠ v Partizánskom. Mária Mináriková 85. narodeniny a Alojzia Blesáková okrúhlu
osemdesiatku. Obom jubilantkám posiela výbor klubu srdečnú gratuláciu aj so želaním dobrého zdravia do ďalších
rokov a pohody v kruhu rodiny a priateľov. Ku gratulácii
pani Blesákovej sa pripája aj ZO SZTP v Partizánskom, od
ktorej tlmočíme srdečné pozdravy tiež dvojčatám Kláre a
Lívii Rosákovým. K životnému jubileu, 60. narodeninám
im priatelia zo ZO SZTP prajú hlavne dobré zdravie a duševnú pohodu.
Meniny oslávi – Hortenzia, Hortenz, Jozefína, Štefánia, Oskar, Ľubomíra, Vavrinec, Vavro a Zuzana.

Všetko najlepšie k jubileu!
S úprimným želaním zdravia a spokojnosti prichádzajú najbližší gratulanti za
svojím starostlivým, milým manželom,
otcom a dedkom
Františkom DEMOVIČOM
z Partizánskeho.
Pri príležitosti životného jubilea, 80. narodenín, ktorých sa dožíva 7. augusta
2014, mu prajú všetko najlepšie manželka Anna, dcéra
Zuzana s manželom, synovia Igor a Maroš s manželkou
Darinkou, vnuci Tomáš a Roman a vnučka Romanka a
(14709)
ostatná rodina.

Program kina a klubu
Panoramatické kino Partizánske
 4. augusta – pondelok o 19.30 h – STRÁŽCOVIA GALAXIE
 7. a 8. augusta – štvrtok a piatok o 19.30 h – OČISTA 2:
ANARCHIA
 8. až 10. augusta – piatok až nedeľa o 17. h – POŠTÁR PAT
VO FILME
 9. až 11. augusta – sobota až pondelok o 19.30 h – V OKU
BÚRKY

Infinity CLUB

 8. augusta – piatok – OLDIES BUT GOLDIES
 9. augusta – sobota – SUMMER LUSO DISCO NIGHT

Augustové víkendy
Partizánčania a ich hostia si môžu aj počas ďalších víkendov vychutnávať pohodu letných podvečerov s programom
Kultúrneho leta. V nedeľu 10. augusta sa pred Domom kultúry
začína o 19. hodine tradičný promenádny koncert. Strávite ho v
spoločnosti hudobnej skupiny VEGA z Nitrianskych Sučian. V
poradí tretia divadelná noc zahalí historické priestory Vodného
hradu v Šimonovanoch v sobotu 16. augusta. Od 21. hodiny
môžete sledovať komediálny príbeh ZABÍJAČKA v podaní
členov súboru DIVADLO COMMEDIA POPRAD. S obľúbenou
dychovou hudbou zavíta do Partizánskeho v nedeľu 17. augusta
NADLIČANKA. Jej promenádnym koncertom ožije pešia zóna
v centre mesta od 19. hodiny.

V siedmich rokoch na univerzite
Aj to je možné v prímestskom tábore CVČ Relax
Deti cez leto poskočia nielen
do vyššej triedy základnej školy,
ale už tretie prázdniny preskakujú v Partizánskom hneď
niekoľko ročníkov a stávajú sa
poslucháčmi Detskej univerzity. Popri hrách, športovaní a
výletoch v rámci prvého turnusu
týždenného prímestského tábora
Centra voľného času Relax vstúpili na akademickú pôdu Ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom, patriaceho pod Vysokú
školu zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave.
Nechýbali imatrikulácie,
ani promócie
Po obligátnych imatrikuláciách dostali do rúk indexy so
zapísanými predmetmi a po
prednáškach priestor na debatu
s vysokoškolskými pedagógmi.
Aktuálne témy o nástrahách
drog, negatívnom vplyve počítača a internetu, boli zvolené
tak, aby boli blízke detskému
poslucháčovi, ale zároveň, aby
ich provokovali k úvahám a diskusii. Od siedmeho do 11. júla
tento netradičný prázdninový
týždeň zažilo 48 detí vo veku
od 7 do 17 rokov, medzi nimi
dokonca aj dve z Olomouca,
ktorým babka takto spestrila

prázdniny v Partizánskom.
Budúci druháčikovia tak od
písmen abecedy preskočili na
univerzitnú pôdu. Jej atmosféru im dotvorili aj záverečné
slávnostné promócie za účasti
primátora mesta Jozefa Božika
a vedúceho ústavu Michala
Valacha. Absolventi univerzity si prevzali diplomy (na
foto) a tričká s logom Detskej
univerzity. Samozrejme, že si
užili aj hry, súťaže, športovanie
a výlety. Na Hrade Červený
Kameň napríklad prekvapili
sprievodkyňu svojimi vedomosťami o tejto historickej pamiatke a jej priestormi prešli spolu
netradične – formou otázok
a odpovedí. Ďalšie dni vďaka

sponzorstvu jedného z rodičov
zavítali do jaskyne Driny a
primátor mesta Partizánske
im venoval výlet Pod Babicu v
Bojnej. V miestnej mini ZOO sa
ukázalo, že deti na jednej strane
vedia veľa o počítačových technológiách, ale obyčajný vidiecky
život sa im vzďaľuje. Len tak sa
mohlo stať, že si tu jedno z detí
pomýlilo sliepku s kohútom
objavným zvolaním: „Aha! Toto
je najväčšia sliepka...“
V júli stihli
aj druhý turnus
Od 14. do 18. júla privítalo
CVČ 41 prázdninujúcich detí
a ponúklo im opäť súťaže
v skupinách, rekreačné a

zážitkové hry, tvorivé výtvarné
dielne, návštevu Oravského
zámku. Aj tu formou otázok
a odpovedí spájali s pomocou
sprievodkyne príbehy, ktorých
svedkami boli zámocké múry.
V kúpeľnom mestečku Turčianske Teplice mali zážitok
z prípravy parkúru, atrakcií
nového detského ihriska a
radosť im urobilo aj také
obyčajné kŕmenie kačíc a rýb
v jazierku. Kúpeľní hostia im
na novoobjavenú zábavku
radi venovali svoje vrecúška
so suchými rožkami. Že aj deti
vedia byť žičlivé, presvedčila
riaditeľa CVČ Tibora Bélika
jedna z malých rekreantiek
kúpou zmrzliny. Ako on a
jeho dve kolegyne, ktoré sa
deťom počas dvoch júlových
týždňov venovali, zvládali ich
hyperaktivitu? Už to nie sú
deti, ktoré sa utiahnu do kúta,
či nedajbože plačú za rodičmi.
Sú živé, samostatné, dokonca
tie staršie sa predháňali v
tom, aký program vymyslia
pre mladších kamarátov. Taký
týždeň dá skutočne zabrať,
doslova vyšťaví... A že sú aj
rodičia radi, keď si od detí
oddýchnu, svedčí skúsenosť,
keď si po ne zabudli prísť...
(bab) Foto: CVČ

Prečo majú deti rady prázdniny?
ANKETA

Myšlienka na tento týždeň
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Že hlúpejšiu otázku ste ešte nepočuli? Kto by sa netešil na prázdniny a
nemal ich rád? Každý žiačik má však
na túto radosť svoje dôvody. V malej
ankete ich vyjadrila štvorica prázdninárov z končiaceho sa prímestského
tábora v Pastoračnom centre na
sídlisku Šípok v Partizánskom.

LUKÁŠ MICHALÁK,
9 rokov
„Mám rád prázdniny, pretože chodievame na výlety,
a každý rok aj k starším
bratom do Čiech. Vlani som
sa s nimi vozil na motorovej
trojkolke a to bol zážitok! Na prázdninách je
super, že som každý deň s kamarátmi. V tábore
som si našiel aj nových, niektorých poznám
už zo školy. Tábor bol dobrý, a hlavne sme v
ňom zažili veľa srandy. Bol som už na výlete vo
Viedni, možno pôjdeme ešte na chatu. A či sa
teším znovu do školy? Ani moc nie. Prázdniny by mohli byť dlhšie, aj do konca roka, do
decembra...“
VIKTÓRIA ŠVERCELOVÁ,
10 rokov
„V prímestskom tábore
som už tretí raz, ale chodím aj na veľké tábory.
Tento rok sme boli celý
týždeň pri Piešťanoch a
zažili sme veľa zábavy,

ale sme aj skoršie vstávali, už o pol ôsmej.
Do pastorka chodíme až na pol deviatu. Ja
som tu ale spolu so sestrou už o pol siedmej. Na prázdniny sa teší každý. Je na nich
super to, že s rodičmi chodíme aj dvakrát
na dovolenku k moru. Ale do tohto tábora
som chcela ísť viac ako na dovolenku. Je tu
veľa zábavy, zažijem veľa dobrodružstva,
a nájdem si tu veľa nových kamarátov. Aj
tento rok je to tak. Súťažíme, hráme sa,
každý deň je svätá omša, spievame. Chodím aj na spevácke súťaže so zborom umeleckej školy, kde nás učí moja teta, pani
Gréta Švercelová. V septembri pôjdem do
piatej triedy, ale každý mi hovorí, že idem
do tretej. Či som narástla cez prázdniny?
Nemeriam sa, vidím sa v zrkadle. Za rok
som hádam vyrástla...“
PAVOL SLIVKA,
13 rokov
„Prázdniny – to je leto,
voda, relax a zábava.
V tábore som štvrtý či
piaty raz. Vždy sa sem
rád vraciam. Teším sa,
že je tu zábava, veselí
kamaráti, ako napríklad Roman Berešík.
Také čísla, čo robia srandy. Nájde sa
takých zopár aj v triede počas školského
roka. Ale cez prázdniny je na to viac času
a priestoru. Z ďalších prázdninových zážitkov si cením rodinný výlet na Vtáčnik.
Výstup bol namáhavý, ale dole sme už

V tábore našli poklad
Za dobré výsledky, slušné správanie a za
priaznivú dochádzku dostali deti z Komunitného centra v Partizánskom prázdninový
darček. Bol ním Letný tábor na chate Duchonka. Pripravili im ho terénne sociálne
pracovníčky Mária Grantová, Jana Letavayová a Martina Šedivá. Program tábora
bol plný hier, kúpania sa na priehrade, večernej opekačky a nechýbalo hľadanie tajného pokladu, ktorý bol ukrytý v okolí chaty.
Po úpenlivom hľadaní a za pomoci mapy sa
ho deťom napokon podarilo nájsť. Po otvorení si našli poklad v podobe hier, bábik, prsteňov a ďalších vecí a hračiek. Deti si z tábora
odniesli krásne zážitky a už teraz sa tešia na
letný tábor opäť o rok.
Text a foto: mš

zbehli ľahko. Zvládol som to v pohode.
Určite bude ešte nejaký výlet. Rád by som
šiel napríklad na Spišský hrad.“
EMA KRÁLOVÁ,
11 rokov
„V prímestskom letnom
tábore som po prvý raz,
raz som bola na jarnom.
Toto leto už aj na
veľkom v Moravanoch
nad Váhom. Dobre bolo
a určite sa vrátim aj o rok. Prázdniny sú
lepšie ako škola. Máme pokoj od učenia,
je tu sranda, môžem chodiť neskôr spávať,
aj vonku môžem byť dlhšie. Stále máme
rôzne súťaže, hry, oblievali sme sa, nikdy
sme sa nenudili. Čo je na prázdninách
dobré? Nemusím sa učiť, je voľnejšie,
chodíme na výlety, dovolenky... Po prázdninách idem na gymnázium. S novými
spolužiakmi som sa už stihla zoznámiť
na prijímačkách. Chcela som tam ísť.
Budem mať síce viac učenia, ale ľahšie
sa mi pôjde na vysokú školu. Chcem byť
architektkou. Odmala kreslím a staviam
domčeky. Najskôr z lega, teraz na počítači
staviam domy od základov, aj ich prerábam a zariaďujem. Cez prázdniny ešte asi
pôjdeme na chatu, možno do Tatier, kde
máme rodinu. Doma ma stále provokuje štvorročná sestra. Teraz mám od nej
konečne pokoj.“ :)
Pripravila M. Babčanová.
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Klienti Domova

: nemajú na starobu čas
Na starobu nemyslíme. Veď raz príde a určite jej neutečieme. Už viac ako rok sídli zariadenie sociálnych služieb Domov, n. o., Partizánske v nových zrekonštruovaných priestoroch.

Vitajte
medzi
nami!
Nina Koláriková z Bojnej

Viac ako 80 klientov tu má k dispozícii omnoho viac, ako by sa dalo očakávať. Príjemné
ubytovanie v bunkách vybavených polohovateľnými posteľami so samostatným hygienickým m zariadením, kde má každý klient kúsok
svojho „súkromia“. Na každom poschodí
v ubytovacej časti je k dispozícii hydromasážna vaňa spolu so sedacou. Možnosti rehabilitácie v rehabilitačnom centre Domova sú však
väčšie: masáž lávovými kameňmi, parafínové
obklady, rašelinové zábaly, aromaterapia,
magnetoterapia... Obyvatelia Domova si už
asi nevedia predstaviť deň bez rannej rozcvičky. A ochotný personál cvičí priamo pri lôžku
aj s tými, ktorých už vek či choroba v pohybe
obmedzili.

Cestujú vďaka
jedálnemu lístku

Priestranná jedáleň s kapacitou 70 miest sa
pravidelne jeden deň v mesiaci mení na európske mesto, keď z kuchyne cítiť vône jedál
typických napríklad pre Taliansko. Gurmánsky zážitok si klienti ešte umocnia poobednou debatou o krajine, z ktorej pokrmy majú
po celý deň v jedálnom lístku. Aj takto sa dá
cestovať po Európe a spoznávať nové miesta.
V ponuke kuchárov však nechýbajú z času na
čas ani jedlá typické pre regióny Slovenska.

Jeseň života
v aktívnom tempe
Okrem bežných posedení pri káve či čaji,
spoločenskej hre, či sledovaní televízie v príjemnej spoločenskej miestnosti žije Domov
množstvom akcií. Výlety do Piešťan, bojnickej
ZOO alebo neďalekých Brodzian na prehliadku

prišla na svet 23. júla s váhou
3260 g a dĺžkou 48 cm. Z dcérky
sa tešili rodičia Ľudmila a Peter,
doma čakal sestričku dvojročný
Tomáško.

kaštieľa, vystúpenia folklórnych súborov, detí
zo ZUŠ v Partizánskom sa dopĺňajú aktívnym
tancom a spevom či vlastným divadelným predstavením s hereckým obsadením práve klientmi
Domova. Športového zápolenia na nedávnych
Olympijských hrách sa zúčastnili dokonca aj
klienti z iných zariadení pre seniorov. K letu
v Domove patrí aj správna grilovačka a na jeho
konci podujatie Rozlúčka s letom. Počas celého
roka pripravuje tím zamestnancov Domova pre
svojich klientov akcie, ktoré im dávajú nielen
pocit domova, ale aj novej rodiny. Ako rodina
oslavujú každý posledný piatok v mesiaci všetkých jubilantov, narodeninových či meninových oslávencov spoločným posedením pri dobrej hudbe s malým pohostením. Nechýbajú ani
oslavy tradičných sviatkov počnúc privítaním
nového roka. Traja králi, fašiangy, MDŽ, Veľká
noc, Majáles, Deň matiek, Deň otcov... A, samozrejme, krásne a jedinečné Vianoce. Sviatky po-

koja v Domove pre ľudí, ktorí našli novú rodinu
nielen medzi svojimi „susedmi“ v Domove, ale
aj v tých, ktorí sa stali súčasťou ich každodenného života a svojou prácou im pomáhajú prežiť
dôstojnú jeseň života. Seniori v Domove určite
nemajú čas na starobu.

Hanka Belianská z Partizánskeho, prvorodené bábätko

šťastnej mamičky Agi a otecka
Branka, má dátum narodenia
25. júl. Hanka v ten deň vážila
2780 g a merala 46 cm.

Andrea Mokošová z Radobice
je prvorodeným bábätkom rodičov Lucie a Radoslava. K dátumu
narodenia, 23. júlu jej pripísali
váhu 3650 g a dĺžku 51 cm.

Novinkou budú služby
denného stacionára
V súčasnosti žije v zariadení na Nádražnej ulici v Partizánskom 84 seniorov. Ešte tento rok
pribudne do Domova 30 kusov ďalších el. polohovateľných postelí a 10 zdravotno-relaxačných kresiel. Od 1. januára 2015 chce Domov
poskytovať služby denného stacionára pre 8
klientov. Pripravený je aj projekt vybudovania
multisenzorickej miestnosti na Snoezelen –
terapiu pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
(14700)

O prvej pomoci v Prvosienke

Simona Letavayová z Veľkých
Uheriec prišla na svet krátko po

Katarína Turčeková zo
Žabokriek nad Nitrou potešila

svojom jeden a polročnom bračekovi Dávidovi. Rodičia Zuzana
a Milan sa z príchodu bábätka
tešili 28. júla. Simonka vážila
4160 g a merala 55 cm.

23. júla svojím príchodom na
svet mamičku Ľubomíru, otecka
Ondreja a tri a polročnú sestričku
Emmu. Bábätko vážilo 3770 g
a meralo 52 cm.

Michaela Liptajová z Pezinka

Jakub Pikna z Nemečiek sa

Viete podať prvú pomoc či privolať záchrannú službu správnym spôsobom? Členovia Občianskeho združenia Prvosienka s tým už nebudú mať problém. Absolvovali totiž prednášku, kde sa naučili všetky dôležité zásady poskytovania
prvej pomoci.

Občianske združenie na podporu duševného zdravia pôsobiace
v Partizánskom dostalo prednášku
ako darček od členov Miestneho
spolku SČK v Partizánskom. V utorok 29. júla sa tak poslucháči, medzi
ktorými nechýbali ani sympatizan-

ti OZ Prvosienka, dozvedeli, ako sa
zachovať v krízových situáciách. Čo
urobiť, keď sa stane napríklad úraz
v domácnosti, prírode či v práci?
Aby zbytočne netápali a nestrácali
potrebný čas, tréner prvej pomoci
Andrej Barborka im vysvetlil, ako
(14610)

majú postupovať pri ošetrovaní
úrazov. Spoločne si ujasnili aj to,
kedy zavolať na núdzovú linku 112
a kedy je zasa vhodné vytočiť číslo
linky 155. Nové poznatky im priniesli aj informácie, ako zhodnotiť
situáciu bez ohrozenia vlastného

života a ako laickým spôsobom zistiť príznaky úrazu.
Témou prednášky bolo i používanie domácej lekárničky a to,
na čo je určená jej základná výbava. „Poslucháči sa dozvedeli
viac o dezinfekcii rán, používaní
tlakového obväzu, tiež o spôsoboch obviazania rán a zlomenín
končatín. Prednášku so zaujímavým programom zavŕšilo pútavé
rozprávanie skúseností zo života
zdravotníkov, o ktoré sa s nami
podelili členovia miestneho spolku SČK,“ doplnil predseda občianskeho združenia Milan Remeň.
Text: red
Foto: archív OZ Prvosienka

uzrela svetlo sveta v pôrodnici
v Partizánskom 27. júla s váhou
3810 g a dĺžkou 52 cm. Je prvorodeným potomkom rodičov Renáty a Andreja.

narodil 23. júla s váhou 4570 g
a dĺžkou 55 cm. Z druhorodeného
synčeka sa tešili rodičia Petra a
Andrej a doma ho čakal braček
Timotej.

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

čuje v Partizánskom Lekáreň
Sunpharma v Kauflande v čase od
8. do 20. hodiny. V Bánovciach
nad Bebravou (v pracovných
dňoch od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00
do 18.00 h) pohotovosť zabezpečuje od 4. do 8. augusta Lekáreň
Schneider na Svätoplukovej ulici,
9. augusta Lekáreň Zornica na Textilnej ulici, 10. augusta Lekáreň sv.
Kataríny na Ulici M. R. Štefánika a
11. augusta Lekáreň v nemocnici na
Hviezdoslavovej ulici.

Tatiana Kunová z Partizánskeho, prvorodené dieťatko šťastných
rodičov Moniky a Štefana, má dátum narodenia 28. júl. V ten deň
vážila 3340 g a merala 52 cm.

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske
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Chcete získať nových klientov?

Inzerujte v TEMPE!
Cenník podnikateľskej inzercie nájdete na

www.novinytempo.sk

Pestré žabokrecké leto
Ani pri letných horúčavách spoločenský život v Žabokrekoch
nad Nitrou neustal. Posledný júnový víkend si deti vďaka
miestnemu odboru Matice slovenskej užívali zábavnošportové popoludnie plné smiechu a hier pod názvom Hurá na
prázdniny! Deti z divadelného krúžku Žabky, skôr ako sa rozišli
za prázdninovými dobrodružstvami, nasadli v nedeľu 28. júna
do autobusu a vybrali sa odohrať rozprávku Dve Terezky do
družobných Žabokriek pri Martine.
Už tradične počas leta mnohé organizácie z obce pripravia pre
svojich členov zájazdy za poznávaním našej krajiny. Záhradkári
pozvali svojich členov, ale aj nečlenov na návštevu arboréta
Borová hora a na Pustý hrad. Počasie im prialo, a tak sa mohli
dozvedieť veľa zaujímavého o histórii hradu i množstvo príhod z
odkrývania jeho ruín.
Ani dôchodcovia nechceli zostať pozadu a pripravili výlet do
Bojníc. Tempom im vlastným, teda pomalším, každý navštívil to, o čo
mal záujem - ZOO, Bojnický zámok, kúpele..., a aj keď nás na záver
prekvapila poriadna búrka, nikomu to na dobrej nálade neubralo.
V sobotu 26. júla usporiadal v obci Slovenský Červený kríž
tento rok už druhý odber krvi. Prišlo naň menej darcov, ako sa
očakávalo - 47. Škoda, pretože práve v tomto období potrebujú
lekári, bohužiaľ, krvi viacej. No a v nedeľu 27. júla pripravila
komisia kultúry, mládeže a športu ďalšiu zo svojich pekných
akcií. Do kultúrneho domu pozvala dychovú hudbu Váhovanku.
Hrala na počúvanie, do spevu i do tanca. Ani v auguste nebude v
Žabokrekoch o spoločenské akcie núdza a je sa na čo tešiť.
Alica Málišová

DUBÁKOVÁ LIGA 2014
: Už rastú!

Manželia Kňazeovci

Country leto Šípok
: festival pri gitarách a country hudbe
Country a folk hudba
v spojení s dobrou
atmosférou. Tak by sme
mohli v skratke charakterizovať tohtoročný
festival Country leto na
sídlisku Šípok v Partizánskom. Potešenie
priniesol pre všetkých
milovníkov country
piesní a tanečnej zábavy v tomto štýle.

Pestrá účasť
Sobotné popoludnie 26. júla prišli na festivale stráviť návštevníci rôznych
vekových kategórií. V areáli ZŠ na Malinovského ulici boli pripravené
stánky s občerstvením a pre tých najmenších zábavné atrakcie.

Equiteatro
Atrakciou festivalu bolo netradičné divadelné predstavenie na koňoch. Avšak, odohralo sa mimo pódia. Zaujímavé kúsky predviedol „štvornohý herec“, ktorý je súčasťou
jazdecko-divadelnej skupiny Equiteatro z Bratislavy.

The Crowd
Na country nôtu zahrala aj púchovská skupina The
Crowd. Štvorica hudobníkov rozprúdila zábavu.

Marta Štálniková

Doterajší vývoj počasia nedával veru veľké nádeje na rekordné hubárske úlovky. No po výdatných dažďoch sa predsa len
začína blýskať na lepšie časy a do uzávierky novín sme tabuľku
Dubákovej ligy rozšírili o tri nové zápisy. Pripomíname, že s
úlovkom hríba dubového, smrekového, či sosnového
opäť súťažíte o 30-eurovú výhru. Pripadne tomu, kto nájde
hríb s najväčšou hmotnosťou. A bol by v tom čert, aby v našich
končinách nenarástol aspoň kilový dubák aj túto sezónu!

Cwrkot
Z domácich kapiel na VI. ročníku sídliskového festivalu
vystúpila na pódiu skupina Cwrkot. Podporiť potleskom ich
prišli nielen Partizánčania.

Poutníci
Špeciálnym hosťom podujatia
bola country
skupina Poutníci z Českej
republiky. Po 44
rokoch účinkovania na country
scéne mali v
Partizánskom
svoju premiéru.
Text a foto:
Sandra Čaprnková

„Padajú hviezdy“, treba si niečo želať
PERZEIDY

TABUĽKA
Meno a bydlisko
Dátum a miesto nálezu Hmotnosť
1. Irena Pilátová, Žabokreky n/N. 31. júla, Veľké Pole
590 g
2. Zdenka Kňazeová, Partizánske 1. augusta, Veľké Uherce
520 g
3. Marta Štálniková, Partizánske
1. augusta, Veľké Uherce
430 g
4. Imrich Gembický, Partizánske 14. júla, Cerová
230 g

7

Zem obalená atmosférou, ktorá zabezpečuje vhodné podmienky
pre život a chráni nás pred škodlivými zložkami slnečného ako
i kozmického žiarenia, nám umožňuje vizualizovať i kozmické
prostredie, v ktorom sa pohybuje naša planéta okolo Slnka. Za
jasného hviezdneho počasia môžeme vidieť na hviezdnom pozadí
občas „padajúce hviezdy“ – meteory. Sú to malé telieska patriace do Slnečnej
sústavy (s priemernými rozmermi radovo 0,1 mm), väčšinou kamennej povahy,
ktoré pri prelete zemskou atmosférou zažiaria.

Meteory môžeme pozorovať nepravidelne, sporadicky,
alebo v podobe takzvaných
meteorických rojov. Z meteorických rojov, s ktorými sa
planéta Zem stretáva počas
celého roka, sú najznámejšie v letnom období Perzeidy. Zanechala ich na trati pri
svojich obehoch okolo Slnka
dlho periodická kométa 109P/
Swift-Tuttle. Ako už po mnohé
storočia, aj tentoraz meteorický roj Perzeíd vyvrcholí okolo
11. až 13. augusta.
Perzeidy sú rýchle, jasné meteory (do atmosféry Zeme vlietajú rýchlosťou až 59 km/s) a

a pomalé, ďalej od neho
často za sebou zanechávajú stopu. Ich radiant
zase dlhé a rýchle.
11.až 13.
(miesto na oblohe, z
Okamih
maxima
ktorého zdanlivo vyaugusta Perzeíd sa tento rok
lietavajú) je v súhvezdí
očakáva 13. augusPerzea, ktoré bude v čase
ta, hneď po polnoci o
maxima 75° nad východvýchod
jednej hodine letného
ným obzorom. Pozorovateľ môže
stredoeurópskeho času. Ako
narátať za hodinu 15 až 40 mepočas posledných niekoľkých
teorov patriacich k Perzeidám.
rokov, môže sa objaviť aj druhé
Okrem nich však zbadá aj iné
maximum o 3 hodiny neskôr,
meteory – ako sporadické (náalebo aj ďalšie. Tieto maximá
hodné), tak aj meteory iných mevšak môžu v našich krajoch
teorických rojov, ktorých je teraz
pozorovať už len radary, keďže
v činnosti hneď niekoľko. Perzebude deň. Ani nočné pozoroidy rozpoznáme tak, že smer ich
vanie nebude ideálne, pretože
letu je od patričného radiantu,
ho bude výrazne rušiť svojím
pričom v jeho blízkosti sú krátke
jasom Mesiac, tri dni po splne.

I keď sa slabé meteory stratia
na oblohe osvetlenej Mesiacom, pozorovateľ nikdy nevie,
čo mu pripraví hviezdna obloha
v danom čase a mieste.
Viditeľnosť planét:
Merkúr – nepozorovateľný,
Venuša – ráno, nízko nad
východným obzorom,
Mars – večer nad juhozápadným obzorom,
Jupiter – v druhej polovici augusta, ráno nízko nad
východným obzorom,
Saturn – večer, nízko nad
východným obzorom.
Pozorovania pre verejnosť
sú vo Hvezdárni v Partizánskom v prípade jasného počasia v stredu, piatok a prvú
sobotu v mesiaci do 23. hodiny. Organizovaným skupinám umožníme pohľady do
vesmíru na základe dohody
vo vybraný termín. Tešíme sa
na vašu návštevu!
Vladimír Mešter
Hvezdáreň v Partizánskom

Noviny troch generácií
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Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom,
známym a bývalým kolegom,
ktorí na poslednej ceste vyprevadili nášho drahého manžela,
otca a syna

So zármutkom oznamujeme, že
vo veku 53 rokov dňa 21. júla
2014 zomrel

Ing. Ladislav SMATANA
z Krásna.
Vladimíra BOHUŠA
z Veľkých Bielic,
ktorý nás navždy opustil 7. júla
2014 vo veku 43 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým za
prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ.
Smútiaca manželka, deti
a rodičia

(14726)

Posledná rozlúčka so zosnulým sa
konala 25. júla 2014 na cintoríne
v Nedanovciach. Úprimne ďakujeme všetkým blízkym a známym, ktorí ho na poslednej ceste
vyprevadili. Za tichú spomienku
ďakujeme všetkým, ktorí ste ho
poznali.
Naša osobitná vďaka patrí pánovi
Jozefovi Jakubíkovi, starostovi
Nedanoviec, za pomoc pri vybavovaní poslednej rozlúčky.
Dcéra a bývalá manželka

Úprimne ďakujeme príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s naším milovaným otcom
a dedkom

(14719)

(14736)

Firma KRÁL – SAFETY SHOES,
s.r.o., so sídlom na Nemocničnej ceste 1519, Partizánske, prijme do zamestnania
na TPP, aj brigádnicky ŠIČKY
OBUVNÍCKYCH ZVRŠKOV s
praxou + LEPIČKY. Tel. 0944
262 161.
(14712)
Spoločnosť Honeywell v Partizánskom prijíma do pracovného pomeru šičky zvrškov a
štróblistov. Kontakt: veronika.markova@honeywell.
com, 038/747 42 65.
(14724)

Predám smrek. tatranský obklad
3 €/m2, zrubový profil, hranoly,
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908
234 866.
(14441)
Lacno predám sedaciu súpravu
3+2+1 a bytové dvere 80-ky. Tel.
0907 238 276.
(14694)

Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, spolu s nami tichú
spomienku.

Alojza GALOVIČA
z Partizánskeho.

Prenajmem garáž pri SBD na
Šípku, prízemie. Cena 40 €/
mesačne. Voľná ihneď. Tel. 0903
945 255.
(14701)
Dám do prenájmu garáž na
Nádražnej ulici v PE. Tel. 0903
969 490.
(14708)
Dám do prenájmu 1-izbový byt v
Partizánskom. Tel. 0905 808 961.
(14714)

Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Veľkej okružnej. Tel. 0908 822
896.
(14729)
PREDÁM dom v Žabokrekoch
nad Nitrou – pri pekárni v parku.
Má prípojku elektriky, verejnú
kanalizáciu a vlastnú kopanú
studňu, 7 árov, cena 29 000 €.
Tel. 0905 751 936.
(14731)
Predám garáž na Rooseveltovej
ulici v PE. Po rekonštrukcii, elektrina, jama, cena 6 900 €. Tel. 0908
779 703.
(14734)

Hľadám prácu ako vodič skup. B,
alebo inú. Tel. 0905 858 983.(14717)

Júlia FRAŇOVÁ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomína rodina
(14721)
Fraňová.

So zármutkom v srdci si dňa
8. augusta 2014 pripomenieme
piate výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
starý a prastarý otec

Srdiečko láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám živým zostávajú
spomienky a žiaľ.

JK Brašnárstvo - oprava koženej galantérie, nitovanie, výmena
zipsov a oprava odevov. Tel. 0949
568 773.
(14722)

Predám RENAULT SCÉNIC, r. v.
1997, 1,6 benzín, najazd. 274 tis.
km, klimatizácia, ABS, centrál, v
dobrom technickom stave. Cena
950 €, dohoda možná. Tel. 0948
123 445.
(14677)
Obec Veľké Uherce odpredáva TRAKTOR Zetor 5245
priamym predajom za cenu
vyššiu ako je znalecký posudok 6 574 €. Informácie na
webovej stránke obce Veľké
Uherce, alebo na č. tel. 0905
287 756.
(14735)

PREDÁM TVRDÉ PALIVOVÉ
DREVO buk, dub – metrovicu po
35 €/m3 + dovoz. Tel. 0944 371
243.
(14725)
Poskytujem služby dámam – Topoľčiansko, Nitra, Prievidza, Bánovce. Tel. 0944 725 241. (14728)
TEPUJEME koberce, sedacie
súpravy strojom KÄRCHER. Tel.
0948 467 010.
(14732)

DB-Trans Slovakia, s.r.o.
PREDAJ
STAVEBNÉHO
REZIVA
185 €/m3
155 €/m3
0,38 €/bm

HRANOLY
DOSKY
STREŠNÉ LATY

Ceny sú bez DPH.

Dňa 18. júla 2014 uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a brat

Tibor KROMEL
z Partizánskeho.
S láskou a úctou spomínajú man(14690)
želka a deti s rodinami.

Dňa 3. augusta 2014 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička
a babička

Predám alebo vymením 3-izbový byt na Šípku. Tel. 0901 702
848.
(14675)
Predám dvojgeneračný rodinný
dom blízko kúpeľov Malé Bielice.
Vhodný aj na podnikanie. Cena
dohodou. Tel. 0904 945 453.(14678)
Predám RD v Malých Kršteňanoch. Cena 45 tis. €. Tel. 0918 810
931.
(14698)
Predám záhradku s chatkou pri
Brodzanoch. Cena 7500 €. Tel.
0907 366 288.
(14699)

Tel.: 0948 017 065,
0949 434 720

Lena HVIZDOŠOVÁ
rod. Ševčíková
z Partizánskeho.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spo(14707)
mienku.

Smútiaca rodina

(14015)

(14703)

Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 1. augusta 2014 sme si pripomenuli siedme výročie, čo od nás
navždy odišiel otec, brat, švagor,
ujo a kamarát

Jozef KASALA
z Nedašoviec.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.
Spomínajú matka a sestra Gabrie(14720)
la s rodinou.

(14710)

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

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

Dňa 2. augusta 2014 uplynul rok
od chvíle, čo nás vo veku nedožitých 54 rokov navždy opustil
syn a brat

(14452)

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

Predám lúpané orechy, cena za
1 kg 5 €. Tel. 0903 894 068. (14706)

Štefan VLČKO
z Partizánskeho.

Deti Oľga, Janko, Ľubica a Mária

S láskou a úctou spomínajú
manželka Marta, dcéry Marika
a Erika, syn Miroslav s rodinami
(14718)
a ostatná rodina.

Dňa 5. augusta 2014 si s bôľom
v srdci pripomenieme nedožité
70. narodeniny nášho manžela,
otecka a starkého

Dňa 30. júla 2014 uplynul smutný
rok od chvíle, čo od nás vo veku
79 rokov navždy odišla naša drahá mama, stará mama a sestra

Magdaléna ZUZULOVÁ
z Partizánskeho.
Ďakujeme všetkým účastníkom
poslednej rozlúčky, za kvetinové
dary, za všetky slová útechy
a účasti na našom smútku, za
ocenenie jej práce.

Augustín BELIANSKY
z Partizánskeho.

Dňa 5. augusta 2014 uplynie
12 rokov, čo nás vo veku 52 rokov
navždy opustila

Jozef VARGA
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Marián, dcéra Žaneta
s rodinami a brat Milan
(14716)
s rodinou.

24. júl 2014 bol pre celú rodinu
veľmi smutný, lebo nás opustila
naša matka

So smútkom v srdci spomínajú
manželka Emília, syn Ľubomír,
dcéra Margita s rodinou, syn Pavol s rodinou a ostatná smútiaca
(14704)
rodina.

S láskou spomínajú manželka,
(14723)
syn a dcéra s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Matkino telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti však žiariť bude
pamiatka jej stále živá.

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

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
venujete modlitbu a tichú spomienku.

ktorý nás navždy opustil 12. júla
2014 vo veku 90 rokov.

(14727)

Pavel VANKO
z Partizánskeho.

V septembri tohto roku uplynie
17 rokov od jeho smrti.

Františkom PIVOVARNÍKOM
z Partizánskeho,

Smútiace dcéry s rodinami

So zármutkom v srdci si dňa
7. augusta 2014 pripomenieme
piate výročie, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a
starý otec

Odišiel ticho, nie je medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.
Už len kytičku kvetov na hrob
mu môžeme dať a pri plamienku sviečky
s úctou a bolesťou spomínať.
Dňa 2. augusta 2014 uplynuli štyri roky, čo nás vo veku 70 rokov
opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec

Ďakujeme všetkým za kvetinové
dary a slová útechy.

Dňa 27. júla 2014 uplynuli tri
roky, čo nás vo veku 83 rokov
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

Zdenka ORAVCOVÁ
z Partizánskeho.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínaj(14730)
te s nami.
(14016)
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Aladár CIDORÍK
z Nedašoviec.
S láskou a úctou spomína celá
(14715)
rodina.

1 JAZDA V PARTIZÁNSKOM už od 1€ aj 7 a 9 MIESTNE TAXI
(14339)

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 5 000 EUR
MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR
PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS DO 20 000 EUR
PÔŽIČKU NA AUTO DO 20 000 EUR
REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

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

ŠPORT

www.novinytempo.sk
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Florbalistky Harvardu víťazkami turnaja v Amsterdame

V dňoch 18.-20. júla sa v holandskom Amsterdame konal
jubilejný 10. ročník florbalového turnaja pod názvom Amsterdamned 2014. Florbalový klub Harvard Partizánske na
ňom štartoval už dva razy. V roku 2011 obsadili muži 21.
miesto z 23 účastníkov, kým o rok neskôr skončili piaty spomedzi dvadsiatich dvoch družstiev a ženy obsadili predposlednú siedmu priečku. V tomto roku sa počet účastníkov
v mužskej kategórii vyšplhal na dvadsaťosem, ktorí reprezentovali trinásť krajín – Holandsko, Švajčiarsko, Belgicko,
Česko, Škótsko, Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Anglicko, Nemecko, Slovensko a Island. Muži Harvardu, posilnení reprezentačným brankárom Jakubom Klobučníkom z
Trenčína, vstúpili do turnaja úspešne, keď v základnej skupine zdolali belgické Tornado Brussels tesne 2:1. Následne
remizovali 3:3 s českým tímom Game Over a po víťazstve
5:1 nad Gladiateurs d´Orleans z Francúzska obsadili v základnej skupine druhé miesto s horším gólovým skóre od
českých florbalistov. V osemfinále Partizánčania prešli cez
české Mohelnice, keď jediným strelcom zápasu bol Marko
Gróf. V dramatickom štvrťfinále však Harvard nestačil na
ďalšieho zástupcu spoza rieky Moravy – Polámanej Mixér.
Neskoršiemu finalistovi, ktorého dres obliekli aj extraligoví hráči z Otrokovíc, podľahli tesne 2:3, keď víťazný gól Čechov padol dvadsaťštyri sekúnd pred koncom zápasu. Partizánčania však nestratili chuť a v dueli o konečné piate
miesto zostrelili holandský Ultrechtom v pomere 4:0 a zopakovali tak skvelé umiestnenie spred dvoch rokov.
Ešte výraznejší úspech sa podaril dosiahnuť florbalistkám
z Partizánskeho. V ženskej kategórii, v ktorej hralo desať
účastníkov zo siedmich krajín starého kontinentu, ani raz
neprehrali a domov si odniesli víťazný pohár. V päťčlennej základnej skupine obsadili harvarďáčky druhé miesto
po remíze 0:0 s nórskym Djerv Bergen, víťazstve 6:1 nad
nemeckým Westfälische florbal Chicks, remíze 2:2 s francúzskym Atlantics Rouen a víťazstve 3:0 nad domácim FB
Agents Amsterdam. V štvrťfinále ženy Harvardu vyradili holandský HSK Den Hague v pomere 2:0, keď sieť rozvlnili dve Michaely – Prnová a Kurucárová. Semifinále Partizánčanky zvládli veľmi dobre takticky a po bezgólovej remíze prišli na rad nájazdy. V nich Harvard vyradil veľkého
domáceho favorita Sonics Marteensdisk a postúpil do finále. Tam znovu po bezgólovej remíze s francúzskym tímom

Atlantics Rouen prišli na rad samostatné nájazdy, v ktorých
bola úspešná opäť len Michaela Prnová. Florbalistky Harvardu sa tak mohli tešiť z triumfu na prestížnom turnaji v
Amsterdame. Do Partizánskeho putovalo aj jedno individuálne ocenenie, keď za najlepšiu brankárku turnaja bola vyhlásená vo fantastickej forme chytajúca Petra Hačková. Tá
v siedmich zápasoch inkasovala len tri góly, pritom v piatich si udržala čisté konto! ,,Obe družstvá hrali dobre po
taktickej stránke.
To, čo sme si povedali pred zápasmi,
alebo počas hry, to
hráči a hráčky plnili k spokojnosti.
Chalani robili málo
chýb a hrali dobre
v obrane, čo nám
v minulosti robilo
problém. A nebyť
nešťastného momentu tesne pred
záverom štvrťfinálového zápasu, bol
by to z našej strany ešte zaujímavý záver turnaja. Dievčatá sa základnou skupinou prehrýzli voľnejšie s vedomím, že len jedno družstvo z päťčlennej skupiny nepostúpi. V semifinále sme vsadili na obranu. Z brankárky
Peti Hačkovej bolo cítiť istotu a pohodu, na čo sme sa
spoliehali. Ísť do otvorenej hry s oboma súpermi v semifinále i vo finále by bola pre nás doslova samovražda. Náš obranný systém nedovolil súperovi dostať sa
do vážnejšej šance a po bezgólových remízach to všetko pre nás zariadili Hačková v bránke a Prnová v samostatných nájazdoch. Dievčatá v oboch zápasoch neúnavne povzbudzovali naši muži, ktorí vytvorili fantastickú atmosféru,“ zhodnotil vystúpenie svojich zverencov
tréner oboch tímov FBK Harvard Dušan Ďuríček.
 Výsledky a strelci gólov družstva mužov FBK Harvard
Partizánske – základná skupina: Harvard Partizánske
– Tornado Brussels Floorbal /Belgicko/ 2:1 (0:0), Hrkotáč (Krištín), Poliak. Harvard Partizánske – Game

Vašek si na ,,Makarenkovi“ vylietal
bronzovú priečku
Rekordných päťdesiatdva pretekárov z pätnástich slovenských aeroklubov, desať súťažných
dní, premenlivé počasie a výborná atmosféra na
Letisku Malé Bielice. Aj to bol 34. ročník prestížnej súťaže v bezmotorovom lietaní – Memoriál
Alexandra Makarenka. Podujatiu, ktoré odštartovalo v tretí júlový deň, predchádzalo sústredenie
slovenských juniorov (28.6.-1.7.), ktorí tak mali
šancu zoznámiť sa s letiskom a okolím. Memoriál Alexandra Makarenka, tradične organizovaný
Aeroklubom Partizánske, sa lietal v troch kategóriách – Club, Kombi a po prvý raz aj Junior. Pretekári, ktorých počet bol najvyšší v histórii súťaže,
boli bodovaní v šiestich disciplínach. Celkový súčet bodov určil poradie v každej z troch kategórií. Počas súťaže nebola núdza ani o dramatické
momenty. Dvaja piloti, z Košíc a Holíča, havarovali mimo letiska. Našťastie, v oboch prípadoch
obišli horšie vetrone, kým obaja piloti boli hospitalizovaní len s ľahšími poraneniami. Z osmičky pilotov domáceho Aeroklubu Partizánske si
najlepšie viedol Bohumil Vašek (na foto). S tridsiatimi ôsmimi pretekármi v najobsadenejšej
hlavnej kategórii Club si na svojom vetroni VSO10 vylietal bronzovú priečku s celkovým súčtom
3861 bodov. ,,S umiestnením som veľmi spokojný, nakoľko minulý rok som skončil desiaty. Tento ročník bol na úrovni majstrovstiev
Slovenska z pohľadu počtu zúčastnených
pretekárov, aj kvality súťaže. Veď prišli piloti
z celého Slovenska na výkonných vetroňoch.

Väčšina z nich sú účastníci chystaných majstrovstiev Slovenska v Prievidzi, ktoré sú na
programe od dvanásteho augusta. Teší ma
aj skutočnosť, že na rovnakom type vetroňa
ako mám ja, lietalo ďalších pätnásť pilotov a
ja som bol na tomto type najlepší. Víťazi majú
kvalitnejšie vetrone, čo sa prejavilo aj v celkových výsledkoch,“ povedal najlepší bezmotorový pilot Slovenska za rok 2013 Bohumil Vašek. Víťazom MAM v kategórii Club sa so ziskom 4494
bodov stal Karol Benedikovič (vetroň – Cirrus
std.) z Trenčína a druhý s 3982 bodmi skončil Edmund Schuller (ASW-24 WL) z Lučenca. Kategóriu Kombi vyhral Bratislavčan Ján Kovalčík (DuoDiscus – 5613 bodov) pred druhým Radoslavom
Čagalom (DG-808C 18m – 5412) a tretím Lubikom Jakubčákom (DuoDiscus – 3681) z Popradu. Juniorská kategória sa stala záležitosťou Filipa Pechača (Pegase C101A – 5457 bodov) z Nitry, druhú priečku obsadil Martin Jurovic (Cirrus
std. – 5339) z Bratislavy, kým tretie miesto patrí
Jakubovi Dudašovi (VSO-10 – 4692) z Prievidze.

 Umiestnenie pilotov Aeroklubu Partizánske
– kategória Club: 3. Bohumil Vašek (VSO-10)
3861 bodov, 9. Marián Szabó ml. (Cirrus std.)
3400, 15. Ján Zubák (VSO-10) 3021, 19. Jozef
Žabka (Cirrus std.) 2882, 26. Ľubomír Vaňo
(VSO-10) 2188, 35. Marián Szabó st. (VT-116 Orlik) 1682, Kombi: 4. Vojtech Matula (Nimbus2)
3065, Junior: 6. Erik Mikuláš (LS-1f) 3691. mp

KAM ZA ŠPORTOM
FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 9.8. o 17. h: Tempo
Partizánske – Trenčianske Stankovce, Spartak
Bánovce n/B. – Častkovce, Horná Nitra – Slovan
Šimonovany.
(V. LIGA) 9.8. o 17. h: OFK Bošany – NŽ Veľké
Uherce, 10.8. o 17. h: Tatran Uhrovec – Lehota p/Vt..
(MO PD) 10.8. o 17. h: Chynorany – Rudnianska Lehota, Dolné Naštice – Oslany, Malá Hradná – Horná Nitra B, Dežerice – Sebedražie, Skačany – Veľké Bielice.
(I. TRIEDA) 9.8. o 17. h: Rybany – Dvorec, Pravotice – Žabokreky n/N., 10.8. o 17. h: Biskupice – Prusy, Zlatníky – Ostratice, 10.8. o 17. h:

Nadlice – Brezolupy, Pečeňany – Miezgovce,
Krásna Ves – Horná Ves.
(II. TRIEDA MO PE) 9.8. o 17. h: Radobica –
Hradište, 10.8. o 11. h: Návojovce – Livinské
Opatovce, 10.8. o 17. h: Klátova Nová Ves – Pažiť, Malé Uherce – Brodzany, Krásno – Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany – Kolačno.
FUTBAL-DORAST (III. LIGA) 10.8. o 10. a
12.30 h: Tempo Partizánske – Brvnište.
(V. LIGA) 9.8. o 17. h: OFK Klátova Nová Ves –
Domaniža, OŠK Chynorany – Opatová n/V..
(MO PD) 10.8. o 14.30 h: Uhrovec – Sebedražie, Skačany – Veľké Bielice.
FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 9.8. o 10. a 12. h:
Tempo Partizánske – ČFK Nitra.

Spoločná foto florbalistiek a florbalistov FBK Harvard Partizánske
Over /Česko/ 3:3 (1:2), Ondruška (Korec), Hrkotač, Poliak (Ondruška). Harvard Partizánske – Gladiateurs
d´Orleans /Francúzsko/ 5:1 (3:1), Hrkotáč (Korec) 2, Grof
(Skukálek), J. Majerčík (Ivanka), Dorica (Skukálek). Osemfinále: Harvard Partizánske – FBC Mohelnice /Česko/
1:0 (1:0), Gróf. Štvrťfinále: Harvard Partizánske – Polámanej Mixer /Česko/ 2:3 (1:0), Gróf (Dorica), Dorica. O
5. miesto: Harvard Partizánske – Ultrecht /Holandsko/
4:0 (1:0), Krištín (Korec), Korec (Krištín), Dorica (Ivanka),
Korec (Skukálek).
 Zostava FBK Harvard Partizánske: Jakub Klobučník
(Martin Šišovský) – Ján Majerčík, Peter Ivanka, Ľuboš
Dorica, Ivan Skukálek – Štefan Hrkotáč, Michal Krištín,

Jakub Korec – Marián Ondruška, Marko Gróf, Lukáš
Poliak, tréner: Dušan Ďuríček.
 Výsledky a strelci gólov družstva žien FBK Harvard Partizánske – základná skupina: Harvard Partizánske – Djerv
Bergen /Nórsko/ 0:0. Harvard Partizánske – Westfälische florbal Chicks Munster /Nemecko/ 6:1 (1:0), Prnová (Behancová) 2, Prnová, Ďuríčková, Prnová (Súkeníková), Prnová (Behancová), Ďuríčková (Kurucárová). Harvard Partizánske – Atlantics Rouen /Francúzsko/ 2:2
(1:1), Kurucárová (Ďuríčková), Prnová (Behancová). Harvard Partizánske – FB Agents Amsterdam /Holandsko/
3:0 (1:0), Behancová (Bajanová) 2, Behancová (Prnová).

Štvrťfinále: Harvard Partizánske – HSK Den Hague /Holandsko/ 2:0 (2:0), Prnová (Behancová), Kurucárová (Prnová). Semifinále: Harvard Partizánske – Sonics Marteensdisk /Holandsko/ 1:0 sn, samostatný nájazd premenila
Michaela Prnová. Finále: Harvard Partizánske – Atlantics
Rouen /Francúzsko/ 1:0 sn, samostatný nájazd premenila
Michaela Prnová.
 Zostava FBK Harvard Partizánske: Petra Hačková – Kristína Centarová, Diana Súkeníková, Iveta Kochanová,
Natália Schlesingerová – Michaela Kurucárová, Lenka
Ďuríčková, Radana Uherčíková – Monika Bajanová, Michaela Prnová, Katarína Behancová, tréner: Dušan Ďuríček.
Text: mp, foto: ph, mš

Kladivári bronzoví

na turnaji WINNERS BISON CUP v Bošanoch

Turnajové leto v Bošanoch si s pribúdajúcimi rokmi získalo veľkú
obľubu a utešenej tradícii sa teší aj tento rok. Záujemcov o dobrý
hokejbal čakalo druhé pokračovanie Winners Cupu, tentoraz pod
názvom Winners Bison Cup 2014. Sedemnásť tímov a štyridsiatka zaujímavých duelov hrajúcich sa na umelom povrchu od firmy
Precol, to bolo trojdňové podujatie, ktoré znovu obohatilo športové dianie v Bošanoch. Na turnaji sa predstavili hokejové osobnosti
ako Milan Kytnár, hráč Karlových Varov, Peter Huba (Dunajváros),
alebo čerstvý hokejbalový majster sveta dvadsaťročných, Tomáš
Hirkala z Partizánskeho. Nechýbal aj seniorský majster sveta Radoslav Škvarenina z Topoľčian, ktorý v septembri bude štartovať
na svetovom hokejbalovom šampionáte masters a taktiež bývalý
hráč kanadského Ontária Vladimír Žák.
Prekvapenie turnaja sa zrodilo na úkor jedného z favoritov Demos
Bratislava, ktorý skončil svoje účinkovanie v osemfinále. Naopak,
príjemne prekvapili tímy z Topoľčian, Partizánskeho, Bánoviec nad
Bebravou a domácich Bošian, ktoré sa umiestnili v prvej osmičke. Výborne si viedli Kladivári z Partizánskeho, ktorí dokráčali až k
bronzu. Bánovský Exit ukončil svoje ambície v štvrťfinále, rovnako ako domáci HBK Bošany. Turnaj ovládli mladíci z nitrianskeho
družstva No name, ktorí vo finále zdolali obhajcu triumfu HG Excel Topoľčany až po samostatných nájazdoch. Organizátori okrem
bohatej tomboly o hodnotné ceny rozdali aj množstvo individuálnych ocenení – najlepšiemu brankárovi Marcelovi Bučekovi (Kladivári Partizánske), obrancovi Michalovi Ivančíkovi (No name Nitra), útočníkovi Tomášovi Klempovi (Spišská Nová Ves), s 9 asistenciami nahrávačovi Jurajovi Lutonskému (HG Excel Topoľčany) a
s 13 gólmi strelcovi Petrovi Hurtajovi (HG Excel Topoľčany), ktorý s 21 bodmi stal zároveň aj najproduktívnejším hráčom. Podujatie splnilo aj svoju charitatívnu misiu. Počas turnaja sa vyzbieralo 300 €, ďalšími 100 € prispeli sponzori a rovnú stovku venovalo
aj OZ Bošany – Naša obec. Finančný výťažok bol venovaný vozíčkarke Evke Škvareninovej na rehabilitačný pobyt v Renone pri Šúrovciach.

Ivan Valko (riaditeľ turnaja): ,,Nasadenie
mužstiev do skupín mi vyšlo, pretože
tri z nich postúpili do semifinále. Počas
troch dní sme mali možnosť vidieť kvalitné zápasy, a to hlavne v nedeľu, keďže až vyraďovacími súbojmi sa začalo
to pravé ,orechové´. Veľmi ma teší
úspech topoľčianskych družstiev. Obhajca minuloročného prvenstva Únikový východ, hrajúci pod novým názvom
HG Excel, postupom do finále potvrdil dominantné postavenie.
V poslednom zápase o víťaza turnaja si jeho hráči skrížili hokejky s mladíkmi z Nitry a diváci mali možnosť sledovať vyrovnaný
súboj so šťastným koncom pre družstvo spod Zobora. Mrzí ma,
že v nedeľu sa pokazilo počasie a zápasy o konečné umiestnenie sa odohrali v daždi. Montáž a demontáž umelého povrchu
nebola vôbec jednoduchá. Uloženie sedemstodvadsať metrov
štvorcových umelej plochy trvalo svojpomocne sedem hodín.
Umelý povrch k nám prišiel z bratislavského Zimného štadióna
Vladimíra Dzurillu, kde sa konali mládežnícke majstrovstvá sveta. Plocha teraz putovala do Nitry, ktorá bude koncom augusta
dejiskom Svetového pohára v hokejbale mužov. Moja vďaka
patrí generálnemu sekretárovi hokejbalového zväzu Róbertovi
Košťálovi za podporu nášho hokejbalového turnaja.“
TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: Young Bears Bošany – Furious Bears Trnava 6:1
(2:0, 4:1), góly: T. Bezák – Kriš 2, Smatana 2, Okasa, Lednický. HG
EXCEL Topoľčany – Goralko team 5:3 (1:1, 4:2), P. Hurtaj 3, J.
Švajlen, J. Lutonský – D. König, L. König, Šramaty. Furious Bears
Trnava – HG EXCEL Topoľčany 1:13 (0:5, 1:8), Kriš – P. Hurtaj 3,
J. Švajlen 3, J. Lutonský 2, J. Držík 2, Huba, A. Žuchovský, M. Kytnár. Goralko team – Young Bears Bošany 9:2 (4:2, 5:0), Dvonč
2, L. König 2, Šramaty 2, D. König – M. Hatala 2. HG EXCEL Topoľ-

čany – Young Bears Bošany 17:1 (7:0, 10:1), P. Hurtaj 4, J. Švajlen
4, J. Držík 2, J. Lutonský 2, M. Kytnár 2 – T. Bezák, R. Škvarenina, P.
Huba, A. Žuchovský. Draci Pezinok – Goralko team 2:6 (1:6, 1:0),
Kern, Kováč – Šramaty 2, A. Kováč, Dvonč, D. König, Danáč. Goralko team – Furious Bears Trnava 7:3 (4:1, 3:2), A. Kováč 3, Vaňo
2, Danáč, Šramaty – Česelský 2, Smatana. HG EXCEL Topoľčany –
Draci Pezinok 9:0 (4:0, 5:0), J. Lutonský 3, J. Švajlen 2, R. Škvarenina, M. Kytnár, J. Držík, P. Huba. Young Bears Bošany – Draci Pezinok 0:3 (0:1, 0:2), Kovačovič 2, Pavúček. Furious Bears Trnava
– Draci Pezinok 0:1 (0:0, 0:1), Kovačovič. PORADIE: 1. HG EXCEL
Topoľčany (skóre 44:5) 8 bodov, 2. Goralko team (25:12) 6, 3. Draci Pezinok (6:15) 4, 4. Furious Bears Trnava (10:22) 2, 5. Young
Bears Bošany (4:35) 0.

1. HbK Kladivári Partizánske (skóre 11:3) 6 bodov, 2. SAV Lamač
(7:7) 4, 3. Spišská Nová Ves (7:6) 2, 4. Jokerit Partizánske (4:13) 0.
 OSEMFINÁLE: Goralko team – Spišská Nová Ves 1:5 (1:2, 0:3),
Kováč – Čerňan 2, Petrík, Klempa, Findura. Savages Petržalka –
HBK Bošany 4:5 s.n. (0:1, 4:3), Sekerka 2, Vrábel, Kováč – E. Žák 3,
D. Žák, A. Daňo. AC Notors 96 – Demons Bratislava 3:2 s.n. (1:1,
1:1), Krivánek 2, Majtán – Cibula, V. Žák. SAV Lamač – Draci Pezinok 3:0 (2:0, 1:0), J. Alfoldy, Bosňák, Bizoň.
 ŠTVRŤFINÁLE: HG Excel Topoľčany – HBK Bošany 6:2 (3:1,
3:1), R. Škvarenina 3, P. Hurtaj, J. Držík, M. Kytnár – D. Žák, T. Hirkala. EXIT Bánovce n/B. – Spišská Nová Ves 0:5 (0:3, 0:2), Čerňan 4,
Klempa. No name Nitra – SAV Lamač5:1 (3:1, 2:0), L. Bališ 2, Gúcky, M. Bališ, Ivančík – Thorn. Kladivári Partizánske – AC Notors

 B-SKUPINA: Savages Petržalka – EXIT Bánovce n/B. 3:2 (1:1,
2:1), Oravec, Sekerka, Kovář – A. Kopecký 2. Martin team – Savages Petržalka 0:1 (0:0, 0:1), Oravec. Demons Bratislava –
EXIT Bánovce n/B. 1:4 (1:2, 0:2), Martin Benko – D. Kopecký 2,
A. Kopecký, P. Koleno. Savages Petržalka – Demons Bratislava
1:2 (0:2, 0:1), Košťál – Pardel, Andris. EXIT Bánovce n/B. – Martin team 2:0 (0:0, 2:0), D. Kopecký, M. Koleno. Martin team –
Demons Bratislava 0:9 (0:6, 0:3), Cibula 3, Holeš 3, Majzlan 2, V.
Žák. PORADIE: 1. EXIT Bánovce n/B. (skóre 8:4) 4 body, 2. Savages Petržalka (5:4) 4, 3. Demons Bratislava (12:5) 4, 4. Martin
team (0:12) 0.
 C-SKUPINA: No name Nitra – HBK Bošany 1:0 (1:0, 0:0), J. König. AC Notors 96 – Jokerit Pezinok 3:2 (0:1, 3:1), Tvrdík 2, Sandánus – Zemeš, Kuliška. HBK Bošany – AC Notors 96 1:3 (1:1,
0:2), A. Daňo – Godál 2, Tvrdík. Jokerit Pezinok – No name Nitra
2:2 (1:1, 1:1), Švarc, Baron – Okenka, L. Bališ. AC Notors 96 – No
name Nitra 1:5 (0:0, 1:5), D. Hunka – L. Bališ 3, Belovič, Balaška.
HBK Bošany – Jokerit Pezinok 6:4 (3:1, 3:3), L. Daňo 2, A. Daňo,
T. Hirkala, M. Korec, E. Žák – Zemeš 2, Kobela, Kuliška. PORADIE: 1.
No name Nitra (skóre 8:3) 5 bodov, 2. AC Notors 96 (7:8) 4, HBK
Bošany (7:8) 2, 4. Jokerit Pezinok (8:11) 1.
 D-SKUPINA: Kladivári Partizánske – Jokerit Partizánske 4:1
(1:0, 3:1), O. Školka, J. Korec, R. Tomka, P. Kmeť – J. Uhrecký. SAV
Lamač – Spišská Nová Ves 2:1 (1:0, 1:1), R. Alfody, J. Alfoldy –
Klempa. Spišská Nová Ves – Jokerit Partizánske 5:2 (3:0, 2:2),
Findura 2, Klempa, Petrík, Brejka – J. Uhrecký, N. Szalay. Jokerit
Partizánske – SAV Lamač 1:4 (0:2, 1:2), J. Uhrecký – J. Alfoldy 4.
Spišská Nová Ves – Kladivári Partizánske 1:2 (0:0, 1:2), Findura
– O. Školka, J. Korec. Kladivári Partizánske – SAV Lamač 5:1 (3:0,
2:1), P. Minárik 2, P. Kmeť, J. Korec, O. Školka – Jančovič. PORADIE:

96 6:0 (3:0, 3:0), J. Korec 3, P. Minárik 2, J. Majerčík.
 SEMIFINÁLE: HG Excel Topoľčany – Spišská Nová Ves 4:2 (2:1,
2:1), Huba, J. Lutonský, J. Švajlen, R. Škvarenina – Findura, Petrík.
No name Nitra – Kladivári Partizánske 3:2 s.n. (1:1, 1:1), Ivančík 2, rozhodujúci samostatný nájazd premenil: J. König – J. Majerčík, P. Minárik.
 O 3. MIESTO: Kladivári Partizánske – Spišská Nová Ves 5:2
(3:1, 2:1),
J. Majerčík, P. Minárik, P. Kmeť, R. Tomka, J. Korec – Čerňan, Findura.
 FINÁLE: HG Excel Topoľčany – No name Nitra2:3 s.n. (1:1, 1:1), J.
Držík, P. Hurtaj – M. Bališ, Petrík, rozhodujúci samostatný nájazd premenil: J. König.

HBK Kladivári Partizánske

 KONEČNÉ PORADIE: 1. No name Nitra, 2. HG Excel Topoľčany,
3. HBK Kladivári Partizánske (Marcel Buček – Peter Minárik, Richard Tomka, Ján Majerčík, Ondrej Školka, Martin Bezák, Filip Balogh, Peter Kmeť, Jakub Korec, Lukáš Hano), 4. Spišská Nová Ves,
5. Exit Bánovce nad Bebravou (Podlucký – Pavol Koleno, Miloš Koleno, Peter Koleno, Peter Apolen, Andrej Kopecký, Dávid Kopecký,
Denis Gális), 6. SAV Lamač, 7. AC Notors 96, 8. HbK Bošany (Jakub Korec – Adrián Daňo, Lucián Daňo, Tomáš Hirkala, Martin Korec, Dávid Žák, Erik Žák, Marián Cicák, Eduard Šimun), 9. Goralko
team, 10. Savages Petržalka, 11. Demons Bratislava, 12. Draci
Pezinok, 13. Furious Bears Trnava, 14. Jokerit Pezinok, 15. Jokerit Partizánske (Tomáš Kapri – Peter Hamara, Martin Dodok, Erik
Borbély, Šimon Peniaška, Lukáš Mojtko, Lukáš Cigánik, Jozef Uhrecký, Nino Szalay). 16. Martin team, 17. Young bears Bošany (Marek
Gašparovič, Kristián Menšík – Tomáš Korec, Tomáš Bilas, Adam Minarovič, Peter Skladaný, Martin Bezák, Tomáš Bezák, Milan Hatala).
mp
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Tempo č. 30

4. augusta 2014

FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
IV. LIGA SEVEROZÁPAD
ŠIMONOVANY – PARTIZÁNSKE 0:2 (0:0)

V 3. min v poradí devätnásteho mestského derby o majstrovské body mal obrovskú šancu domáci Sobota, keď po zaváhaní obrany hostí sám postupoval na Zdychavského, no z desiatich
metrov netrafil bránku. Na druhej strane v 10. min Vavro vyskúšal pozornosť Bohunského, no
ten s jeho strelou z dvadsiatich piatich metrov nemal väčší problém. V 29. min vycvičil Sobota
pri postrannej čiare Sedláčka, presným centrom našiel v šestnástke voľného Maruniaka, no ten
hlavou nenamieril presne. V 34. min opäť ušiel Sobota, no ani tentoraz z dobrej pozície nezakončil presne. Úvodnú šancu druhého polčasu mali hostia po Slivkovej strele z pravej strany, ktorú
Bohunský vyboxoval pred Kučerku, ten však zakončil veľmi nedôrazne. V 54. min predviedol sólo
Chrenko, keď sa dostal cez Halása a nenápadnou, no o to presnejšou strelou do ľavého horného
rohu otvoril skóre. V 64. min mal veľkú príležitosť na vyrovnanie Maruniak, avšak s jeho hlavičkou si Zdychavský bravúrne poradil. V 68. min sa gólman hostí opäť predviedol, tentoraz vytiahol spod brvna priamy kop Bartu. V 71. min mohol Kučerka zvýšiť vedenie Tempa, no jeho strela
z hranice veľkého vápna preletela tesne nad brvnom. Hostia na to však nedoplatili a všetko si
vynahradili v 78. min, keď Geleta v pozícii posledného hráča stratil loptu a Beňuška zoči-voči Bohunskému zvýšil na 2:0. Slovan nedal gól ani v 85. min po Vančovej dorážke z piatich metrov, keď
trafil na bránkovej čiare spoluhráča Sobotu. Domáci by asi v tomto zápase proste neskórovali ani
do rána. Tempo si už potom umnou hrou víťazstvo postrážilo a zaslúžene zvíťazilo.
 GÓLY: 54. P. Chrenko, 78. P. Beňuška.  ŽK: 35. P. Křapka, 63. M. Kučerka.  ROZHODOVALI: Oselský – Kvaššay a Černej – 600 divákov.  SLOVAN: Ľ. Bohunský st. – R. Halás, Miroslav Oršula, J. Žiak ml., M. Sobota, M. Barta (74. P. Vančo), D. Krošlák, D. Obžera (29. L. Varga), P. Balaška (55. L. Geleta), Martin Oršula, J. Maruniak, tréner: J. Žiak st..  TEMPO: M.
Zdychavský ml. – T. Bohuš, S. Sedláček, Patrik Chrenko, Ľ. Macega, P. Křapka, M. Kučerka
(89. D. Buričan), A. Vavro (57. M. Petreje), S. Slivka (76. Patrik Beňuška), M. Poluch, A. Nižňanský, tréner: Š. Slivka.
Peter Letavay

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

V Tepliciach sa z oboch strán hral výborný a bojovný zápas. Domáci kolektív mal v prvom polčase
miernu územnú prevahu. V plnej permanencii bol však brankár Kopčan, ktorý musel preukázať
svoje kvality pri troch tutovkách spartakovcov. Tí vychádzali zo zabezpečenej obrany s rýchlym
prechodom do útoku. V druhom polčase sa hra vyrovnala, no bližšie ku gólu boli znovu hostia,
ktorí spálili ďalšie dve výborné gólové príležitosti. V 68. min sa však predsa len dočkali, keď Šiko
strelou spoza šestnástky trafil za tri body. Slovan následne prestriedal, vytvoril si aj tlak, no v poslednej minúte nadstaveného času Vercholovej hlavičke chýbali iba centimetre.
 GÓL: 68. Šiko.  ŽK: 85. Krivda – 60. Doknič, 79. Šiko.  ROZHODOVALI: Otrubčák – Vyskoč a Juhás – 150 divákov.  SLOVAN: M. Kopčan – Verchola, Bariak, Beňo, T. Suchý (71.
M. Bubenko), L. Jambor, Krivda, J. Ančic, Michalík (75. M. Fabuš), Jančovič, Losonszký (46.
Haško), hrajúci tréner: M. Fabuš.  SPARTAK: E. Feriančík – R. Škultéty, R. Doknič, J. Poštrk,
R. Šiko (82. P. Baláž), M. Líška, Miroslav Marko (49. R. Mrocek), P. Botka, T. Olej (90. R. Zaťko), M. Svatík, V. Gajdošík, tréner: Miloš Šagát.
mš
 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Domaniža – Chocholná-Velčice 2:0 (1:0), 10. K.
Sádecký, 90. Miroslav Kvaššay (11 m). Boleráz – Horná Nitra 1:1 (1:1), 6. M. Kolony –
10. I. Belák. Trenčianske Stankovce – Nová
Dubnica 2:2 (0:1), 64. M. Sedláček, 70. O. Záhumenský (11 m) – 21. a 53. J. Švikruha. Kanianka – Jaslovské Bohunice 2:0 (0:0), 75.
a 90. B. Khadir, ČK: 52. Poláček (JB). Holíč –
Modranka 1:3 (1:1), 18. M. Ružička – 33. M.
Hrubý, 52. A. Nižňan, 90. M. Šuran. Beluša –
Častkovce 2:3 (1:1), 41. E. Novisedlák, 54. M.

Hrnčik – 45. A. Končitík, 57. M. Madro, 86. M.
Ščepko.
 PROGRAM 2. KOLA – 9.8. o 17. h: Tempo Partizánske – Trenčianske Stankovce (Révai, Slovák, Pintér – Kysel), Horná Nitra – Slovan Šimonovany (Vyskoč, Bartoš, Juhás – Chalmovianský), Spartak Bánovce n/B. – Častkovce (Matulová, Haršány, Benko – Kútny), Jaslovské Bohunice – Holíč, 10.8. o 11. h: Chocholná-Velčice – Boleráz, o 17. h: Modranka – Beluša, Nová Dubnica – Kanianka, Trenčianske Teplice – Domaniža.

V. LIGA SEVER
VEĽKÉ UHERCE – MYJAVA B 1:0 (0:0)

Diváci mali možnosť vidieť kvalitný duel dvoch aktívnych súperov, ktorí ,,jazdili“ hore – dole. Do
prvej príležitosti sa dostal v 12. min Súlovský, spoza šestnástky pálil tesne vedľa ľavej tyče. V 31.
min Bohuš vyrazil na roh strelu Petra Siváka z rohu šestnástky. V 38. min Cíger poslal center do
šestnástky hostí, no Šorec hlavou len lízol loptu, ktorá minula odkrytú bránku. Domácim vyšiel
nástup do druhého polčasu. V 47. min Kováč vybojoval vo veľkom vápne loptu, posunul ju Šorcovi, ktorý razantnou polovysokou strelou nedal Urminskému šancu. V 55. min bol brankár hostí
úspešnejší, keď kryl Cígerov priamy kop spoza šestnástky. V 62. min znovu Cíger zo štandardky
tentoraz po signále adresoval loptu Kováčovi, ktorý z hranice pokutového územia minul priestor
troch žrdí. Následne sa pripomenuli mladí spartakovci. Najskôr v 64. min bol Bohuš pozorný pri
Bruškovom streleckom pozdrave spoza šestnástky. O tri minúty hostia pekne zakombinovali a
Bohuš musel boxovať jedovku Brušku. V 79. min to z dvadsiatich metrov skúšal Poliak, no lopta
presvišťala tesne nad bránkou Spartaka. V zostávajúcich minútach si domáci taktickou hrou udržali súpera na bezpečný dištanc.
 GÓL: 47. J. Šorec.  ŽK: 54. Oríšek, 66. Peter Sivák, 69. Manák, 89. Vrábel.  ROZHODOVALI: Belanský – Dubravec a Baláž – 200 divákov.  NOVÝ ŽIVOT: J. Bohuš – P. Gubka (77.
Ľ. Valter), M. Otočka, M. Štálnik, J. Súlovský, M. Cíger, Marián Belianský, V. Poliak, R. Kováč,
J. Šorec, J. Kundala, tréner: Peter Kováč.  SPARTAK: Urminský – Pavol Sivák, Nikodem (59.
Gaža), Palkovič (71. Pekník), Peter Sivák, Manák, Toman, Sirota (79. Vrábel), Oríšek, Horeš,
Bruško, tréner: V. Stančík.
ap
 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: Cígeľ –
OFK Bošany 4:0 (4:0), 20. a 23. V. Lučan, 25.
M. Madarász, 34. E. Svitok. OFK: P. Sámela –
Marek Halmo (57. S. Frank), I. Guniš, J. Minarovič, Ladislav Hodál, M. Meluš (74. M. Kostolný), S. Mikloš, P. Kapusta, I. Mišeje, Milan Murko, D. Guniš, tréner: M. Papranec. Ladce – Tatran Uhrovec 1:0 (0:0), gól: 64. F. Váň, TATRAN: L. Kolárik – M. Masarovič, J. Zajac, S. Turek, M. Stano, Marián Stuparič, Milan Opáth,
J. Malina, Z. Botka, J. Bežo (79. T. Jamrich), R.
Hrubý, tréner: Š. Varga. Malá Čausa – Dolné
Vestenice 6:1 (3:1), 6. a 40. P. Stopka, 15. P.
Petráš, 56. a 86. D. Matiaško, 66. I. Kaďara –
31. P. Šimurka. Stará Turá – Zemianske Kos-

toľany 2:0 (1:0). Lehota p/Vt. – Streženice
3:1 (2:1), 22., 41. a 69. M. Benčat – 11. M. Loduha. Podolie – Prečín 0:2 (0:1), 25. Ľ. Gajdošík, 90. P. Gajdošík. Trenčianska Turná –
Horovce 3:0 (0:0), 50. a 87. M. Hrubý, 86. P.
Chorvát (11 m).
 PROGRAM 2. KOLA – 9.8. o 17. h: OFK Bošany – NŽ Veľké Uherce (E. Kusý, Kravárik,
Dendis – Kučera), Dolné Vestenice – Horovce,
Zemianske Kostoľany – Ladce, 10.8. o 17. h:
Tatran Uhrovec – Lehota p/Vt. (Krč-Konečný, A. Kollár, Hrudík – Nedveď), Prečín – Trenčianska Turná, Myjava B – Podolie, Streženice
– Cígeľ, Malá Čausa – Stará Turá.

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
VEĽKÉ BIELICE – DEŽERICE 2:2 (1:2)

V 7. min unikol obrane hostí Turčan, nájazd po krídle zakončil presnou prihrávkou dobiehajúcemu Beňuškovi, ktorého hlavička preletela tesne nad brvnom Kopčanovej bránky. O dve minúty
sa Bratkovičovej prihrávky zmocnil pred pokutovým územím Turčan, prekľučkoval sa obranou
hostí, ale jeho tvrdá strela skončila v náručí pozične dobre postaveného Kopčana. Hosťom vyšiel hneď prvý výlet na polovicu domácich. V 11. min Gunárov prienik zastavili domáci faulom,
po trestnom kope sa od múru odrazená lopta ocitla pred Slovákom, ktorý tvrdou strelou nedal
Radosovi šancu zasiahnuť. Už o päť minút zahrávali hostia ďalší trestný kop, tento raz Raffayom.
Na jeho strieľaný center za obrannú formáciu domácich nabehol Slovák a hlavou poslal loptu
za chrbát bezmocného Radosu. V 19. min sa mohli tešiť opäť hostia. Projektil výborne hrajúceho Ďurkáča však Radosa s námahou vytlačil na roh. Nečakaný vývoj skóre domácich nezlomil.
Do konca polčasu si vynútili územnú prevahu s pokusmi o zvrat. V 25. min po vydarenej kombinácii Turčana s Jakubíkom sa lopty zmocnil Beňuška a zblízka znížil. V 28. min sa v šanci ocitol
opäť Beňuška, jeho strela tesne minula bránku prekonaného Kopčana. V 32. min poslal Beňuška pasom do tutovky Beleša, jeho strelu bez potrebnej razancie Kopčan zlikvidoval. V 37. min
centroval loptu do malého vápna Turčan, hlavička Beleša iba lízala brvno bránky hostí. V 48.
min center Jakubíka z trestného kopu poslal Beňuška málo vídateľným volejom do siete hostí.
Zrovnaným skóre odišiel z trávnika aj futbal. Za zmienku stojí iba gólová príležitosť, v ktorej sa
ocitol Beňuška po prihrávke Turčana. Tiesnený Kyselicom však hlavou mieril tesne vedľa a nezavŕšil tak výborný výkon hetrikom. Poslednú príležitosť na skórovanie mali deštruktívne hrajúci
hostia. V 81. min ortuťovitý Ďurkáč unikol po pravom krídle, jeho center však Briššák zakončil
strelou nad Radosovu bránku.

 GÓLY: 25. a 48. Pavol Beňuška – 11. a 16. M. Slovák.  ŽK: 37. O. Beleš – 42. R. Božik, 83. M. Kyselica, 90. P. Ďurkáč, 90. D. Raffay.  ROZHODOVALI: Stránsky – Lazár a Boška – 150 divákov. 
FK: M. Radosa – F. Galus (33. T. Škoda), P. Obert, O. Beleš (58. L. Švec), J. Bratkovič, M. Bystriansky, L. Podolinský, P. Turčan (87. J. Putiška), Pavol Beňuška, J. Minárik, Jozef Jakubík, tréner: A.
Horváth.  TJ OFK: F. Kopčan – Michal Kyselica, Peter Benca, P. Ďurkáč, D. Raffay, P. Gunár (46. R.
Koreň, 66. P. Briššák), B. Baniat, J. Nedas, R. Božik, F. Kolembus, M. Slovák, tréneri: S. Glega a Ľ.
Matuška.
Peter Múčka
 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 1. KOLA: OŠK
Veľký Klíž – FK TJ Skačany 2:1 (1:1), góly:
27. Š. Kučera, 79. M. Kučera – 16. P. Ďuriš, 64.
M. Horniak, rozhodoval: Š. Hodoško ml. –
150 divákov. V 24. min domáci Michal Kučera nepremenil pokutový kop. OŠK: B. Peciar –
P. Pavlíček, M. Kučera, K. Spišák, J. Chrenko, P.
Bielich, Martin Šesták, M. Vaňo (46. J. Kučera),
Š. Kučera, R. Chrenko, J. Matkovčík, tréner: J.
Najman ml.. FK TJ: M. Szücs – J. Gálus, P. Ďuriš, J. Stručka, M. Krajčo, Mário Loči, J. Žovinec, Marek Horniak, L. Beňačka (89. V. Havalda), T. Fuka, Maroš Ďuriš (87. J. Kližan), tréner: P. Stručka. FC Baník Horná Nitra B – TJ
Družstevník Dolné Naštice 1:0 (1:0), góly:
34. D. Turančík, rozhodoval: Fazekáš – 35 divákov, v Handlovej. FC BANÍK: A. Kováčik – R.
Pavlík (86. E. Tran), P. Bublák, S. Maruška, M.
Svitek (64. H. Kóša), J. Kečkeš, D. Turančík, J.
Ondrejka, S. Valach (78. M. Kaniansky), R. Kľačanský, M. Bilčik, tréner: M. Boška. TJ DRUŽSTEVNÍK: M. Ďurech – T. Starych, T. Herda, M.
Žatko, Martin Kyselica, M. Mišina (80. J. Ďurech), R. Kozinka (78. D. Dzurik), S. Pavle, P.
Konský, P. Krištof, J. Galbavý, tréner: D. Mášik.
Priehrada Nitrianske Rudno – OŠK Chynorany 1:2 (0:0), góly: 79. A. Daško – 69. P.
Jozefák (11 m), 76. M. Gajdoš, rozhodoval: T.
Boška – 200 divákov. PRIEHRADA: Dianovský

– Juríček, D. Svitok, Šimka, R. Oršula, Kohút,
M. Škraban (59. Daško), Kistner, Jurík (77. Harag), B. Škraban (77. Mercek), Halaška, tréner:
I. Kováčik. OŠK: M. Sledz – L. Kováčik, P. Ovečka, M. Jančovič, P. Jozefák, M. Gajdoš (86. M.
Zrnek), Martin Podmanický, D. Michalík (90.
D. Bezák), L. Rajnoha, Michal Pospíchal (88.
M. Podhorský), P. Andel, tréner: Martin Mikula. Družstevník Opatovce n/N. – TJ Malá
Hradná 0:4 (0:2), 3. T. Rychtárech, 38. K. Hudec, 78. Jakub Varhaník, 82. B. Varhaník, rozhodoval: Gašparovič – 200 divákov. DRUŽSTEVNÍK: S. Gendiar – V. Oršula, Baran, Šaray,
Teslík, Mečiar, M. Néma, R. Petreje, R. Líška,
Sonnemann (79. Čičmanec), D. Kohút, hrajúci tréner: M. Néma. TJ: I. Ježík – B. Varhaník, L.
Beňo, T. Rychtárech, M. Urbánek (86. Martin
Varhaník), Jakub Varhaník, Michal Varhaník,
T. Jandák, L. Jandák, Juraj Varhaník, K. Hudec (84. F. Országh), tréner: P. Petrík. Oslany
– Kamenec p/Vt. 0:1 (0:1), 10. J. Šimo, rozhodoval: M. Kluka – 200 divákov. Nitrianske
Pravno – Rudnianska Lehota 2:1 (1:1), 39.
M. Dekan, 56. B. Hancko – 20. A. Harag, rozhodoval: Ficel – 200 divákov. Sebedražie –
Čereňany 4:1 (2:1), 10. L. Búry, 43. M. Špeťko, 66. M. Hurtiš, 83. M. Bielik – 39. T. Laurinec, ČK: 60. D. Poliak (Č), rozhodoval: Hagara
– 150 divákov.

I. TRIEDA - MO BÁNOVCE N/B. A PARTIZÁNSKE
 VÝSLEDKY 1. KOLA: TJ Sokol Pravotice –
TJ Sokol Biskupice 2:1 (0:0), 66. P. Slamka,
86. J. Sileš – 73. L. Vavro, rozhodoval: A. Laco
– 100 divákov. V 21. min hráč hostí Lukáš
Vavro nepremenil pokutový kop. PRAVOTICE: P. Záhumenský – M. Prístupný (82. A. Bitarovský), M. Jaško, J. Síleš (M. Bitarovský), M.
Šinský, M. Oravec (68. R. Marko), P. Netopil, P.
Slamka, J. Melas, J. Bitarovský, M. Vaňo, tréner: M. Parkan. BISKUPICE: J. Božik – L. Vavro,
P. Valíček, V. Sečanský, Martin Igaz, R. Gábriška, T. Hanko, M. Gieci, P. Zajac, B. Šuba (66.
S. Gieci), J. Pitlovaný, tréner: Marián Igaz. TJ
AC Žabokreky nad Nitrou – TJ Rybany 0:2
(0:1), 26. P. Tretinár, 85. M. Mezovský (11 m),
rozhodoval: M. Bebjak – 100 divákov. TJ AC:
M. Korček – M. Čačko (68. M. Hopko), D. Villár, R. Paľák, L. Podoba, E. Dendis, R. Poništiak, M. Hájovský, Juraj Gašparík, L. Pukanec
(83. B. Ševela), A. Paľák (43. J. Chrenko), tréner: J. Plavý. TJ: M. Tretinár – O. Malánik (46.
P. Mikloš), R. Daniš, M. Jakub, J. Reis, Ľ. Bobuš,
P. Tretinár, M. Stolárik, M. Mezovský, R. Kikuš
(76. L. Rypák), P. Kajan (88. Milan Benko), tréner: Ľ. Halás. TJ Partizán Brezolupy – TJ Sokol Zlatníky 6:0 (2:0), 18. P. Mačas, 42. (11 m)
a 77. Ľ. Kozinka, 61. M. Pisár, 87. D. Plášek (11
m), 90. V. Weldl, rozhodoval: M. Bulík – 80 divákov. Hostia hrali len desiati. TJ PARTIZÁN:
I. Klačko – D. Pisár (75. J. Darmo), M. Pisár, M.
Jandák, M. Havran (68. V. Weldl), R. Rosa, T.
Valach (82. Michal Jánošík), J. Bujna, P. Kajaba, P. Mačas (85. D. Plášek), Ľ. Kozinka, tréner:
J. Gogola. TJ SOKOL: P. Kozáček – P. Manina,
N. Valter, A. Košík, E. Boháčik, M. Ondrejček,
M. Boháčik, M. Maňák, F. Kajan, T. Schneider, tréner: P. Sedlák. TJ Dvorec – Podhoran
Krásna Ves 3:1 (1:0), 17., 76. (11 m) a 79. P.
Škorec – 72. J. Gieci, rozhodoval: Blaháč –
150 divákov. TJ: M. Kapuš – P. Kozáček, T. Filo,
T. Podolák, M. Hrenák, J. Gerbel (79. I. Ško-

rec), T. Šedivý (73. J. Hanko), D. Gabaj (63. J.
Žatko), L. Hrenák, Milan Jánošík (85. T. Danko), P. Škorec, tréner: M. Jakal. PODHORAN:
M. Kolárik – M. Rýdzi, Marián Varhaník, T. Gieci, R. Šebeň (79. M. Davidek), D. Mišák, L. Kolárik, P. Fidrik, J. Gieci, M. Brachtír, I. Filin, tréner: Ľ. Bacho. Družstevník Horná Ves – OŠK
Pečeňany 2:2 (2:1), góly: 2. P. Bodnár, 8. J.
Ferjanc – 22. J. Kubala, 85. T. Kosiba, rozhodoval: Matúš – 80 divákov. DRUŽSTEVNÍK: E.
Rybanský – R. Kopál (46. P. Mesiarik), S. Otočka, R. Pavlov, P. Bodnár, J. Ferjanc, O. Mego, P.
Gregor, J. Jánošík, D. Mego, D. Gregor, tréner:
J. Zajačka. OŠK: P. Žaťko – P. Morávek, M. Broniš, P. Béreš, Pavol Kováč, D. Havala, M. Krivý,
R. Lukniš (46. I. Ďurkáč), J. Kubala, J. Hergezel (46. J. Ďurček), T. Kosiba, tréner: S. Bíreš.
Partizán Miezgovce – Družstevník Nadlice 2:4 (0:3), góly: 64. A. Madaj, 71. R. Trgyňa – 9. a 28. Martin Mozola, 14. R. Šupa, 90.
J. Rybanský, rozhodoval: M. Mokran – 100
divákov. PARTIZÁN: V. Baláž – Milan Kráľ, B.
Harinek, V. Herián, P. Polčin, J. Trgyňa, A. Madaj (90. M. Vavro), T. Horník (69. P. Mozga),
Š. Vavro (33. Ľ. Trebichavský), P. Valach, M.
Vedej (46. R. Trgyňa), tréner: M. Kráľ. DRUŽSTEVNÍK: P. Dúbravický – T. Marko, P. Bezák, R.
Šupa, Mário Marko (61. Ľ. Šmatlák), M. Švajc,
B. Lištiak (80. T. Hlinka), J. Rybanský, Martin
Mozola, V. Fuksa (77. M. Bezák), M. Kopecký,
hrajúci tréner: P. Dúbravický. TJ Ostratice –
FK Prusy 1:2 (1:0), góly: 40. L. Ševčík – 57. R.
Horňáček, 81. R. Grunta, rozhodoval: Šugra –
100 divákov. TJ: Martin Marko – J. Mezovský,
T. Hrdý, D. Paulen, J. Bodocký, M. Vršanský,
D. Kňazo, P. Mezovský, P. Magát, L. Ševčík, J.
Crho, tréner: R. Sedlárik. FK: S. Záhumenský –
P. Igaz, M. Gieci, D. Makiš, L. Kšiňan, R. Grunta,
A. Kúdela, A. Dichťaruk (57. V. Kutiš, 88. P. Súkeník), M. Dranačka (64. M. Kufel), R. Horňáček, T. Škorec (46. A. Kufel), tréner: Ľ. Matyus.

Noviny troch generácií

Spartak chce hrať o špicu

V uplynulej súťažnej sezóne družstvo mužov Spartaka Bánovce nad Bebravou zostúpilo z III. ligy.
Káder oproti jarnej časti prešiel len minimálnymi zmenami, napriek tomu, že niektorí hráči skúšali šťastie vo vyšších súťažiach. Na skusoch v Ružomberku bol Martin Líška, Radoje Doknič a Stefan Bogdanovič v Seredi a v Novom Meste nad Váhom, Mário Borcha v Rakúsku.
Z Nadlíc prišiel do družstva Miroslav Marko, ktorý naposledy hral najvyššiu oblastnú súťaž za
Chynorany. Od piateho kola bude trénerovi Milošovi Šagátovi k dispozícii Matúš Bartoš z Dolného Kubína, ktorý pôsobil v zahraničí. Z Horňan prišiel Denis Minárik a Peter Bottka ukončil hosťovanie v Dolných Vesteniciach, respektíve v Dolných Našticiach. Letnú prípravu okrem iných
absolvovali aj v domácom doraste končiaci Juraj Srogoň, brankár Kristián Mäsiar a Juraj Beňačka, ktorý má povolené hosťovanie v Rybanoch. S družstvom sa pripravovali aj vekom ešte dorastenci Roman Mrocek a Filip Lagin, ktorí budú v prípade potreby k dispozícii trénerovi mužov.
Na hosťovanie do Dežeríc odišiel Peter Ďurkáč. ,,V príprave na nový súťažný ročník sme v
priebehu mesiaca odohrali osem prípravných stretnutí prevažne so štvrtoligovými a treťoligovými družstvami. Káder Spartaka tvoria mladí talentovaní hráči, ktorí si po tvrdej
letnej príprave spolu s členmi výboru klubu kladú za cieľ hrať o špicu súťaže,“ naznačil ambície prvého tímu Spartaka tréner Miloš Šagát, ktorý následne dodal: ,,Reorganizácia futbalových súťaží má za cieľ popri ekonomickom stimule taktiež aj zatraktívnenie jednotlivých
futbalových zápasov. Výnimkou nebude ani štvrtá liga Severozápad, kde takmer všetky
stretnutia možno nazvať derby zápasmi, v ktorých nepôjde len o majstrovské body, ale aj
o futbalovú prestíž. Herné nedostatky jednotlivých mužstiev sa budú určite nahrádzať vysokou bojovnosťou a futbalovým srdcom. Súťaž tak bude veľmi vyrovnaná, divácky zaujímavá a určite sa dožijeme aj prekvapení vo výsledkoch a postavení jednotlivých mužstiev
v tabuľke. Každopádne, za favoritov našej súťaže považujem mužstvá z bývalého krajského majstrovstva, predovšetkým Hornú Nitru, a taktiež aj družstvá, ktoré bojovali na špici
bývalej štvrtej ligy, ako napríklad Trenčianske Teplice, Šimonovany a ďalšie...“
 Káder družstva mužov FK Spartak Bánovce nad Bebravou pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/2015 – brankári: Erik Feriančík, Richard Mäsiar, hráči: Roman Škultéty, Pavol Baláž,
Matúš Nartošek, Stefan Bogdanovič, Mário Borcha, Radoje Doknič, Denis Minarík, Vladimír Gajdošík, Marián Halavín, Filip Lagin, Martin Líška, Miroslav Marko, Roman Mrocek,
Tomáš Olej, Jozef Poštrk, David Sedlačik, Juraj Srogoň, Milan Svatík, René Šiko, Radovan
Zaťko, Peter Bottka, Matúš Bartoš, tréner: Miloš Šagát, vedúci družstva: Anton Čukan, masér:
Marián Halavín, manažér klubu: Miroslav Barinka.
mp

Sústredenie mladých
raketomodelárov

V dňoch 21.-27. júla sa na chate „U Belanovcov” nad priehradou vo Veľkých Uherciach konalo sústredenie mladých raketových modelárov z AMAVET – klubu č. 808 z Partizánskeho.
Mladí adepti modelárskeho športu sa naučili zostrojiť najskôr jednoduchý papierový model rakety a následne stavali balzové hádzadlo. Okrem stavby modelov si mladí modelári
prezreli aj okolitú prírodu, nazbierali huby a zahrali množstvo hier. Modelársku históriu im
v skratke priblížil Ľubomír Jurek, bývalý tréner slovenskej raketomodelárskej reprezentácie. Počas stavby modelov tiež dozeral na dodržanie správnej technológie a keď bolo treba,
podal pomocnú ruku. Aktuálne informácie ohľadne stavby modelov, materiálov a nových
technológií predostrel Jozef Jaššo starší. „Dedo Jožko“, ako ho deti familiárne volali, bol dušou celého sústredenia. A platný bol aj v kuchyni. Posledné dva dni sústredenia boli venované súťažiam modelov, ktoré deti počas týždňa zostrojili. Úlohy hlavného rozhodcu sa zhostil
Ľubomír Jurek, štartérom bol Jozef Jaššo st. a dĺžku letu hodnotila Janka Kajanová. Kým v
hádzadlách dievčatá prelietali chlapcov – 1. miesto Veronika Mitašová, 2. Nina Bednárová a
3. Mário Bednár, v súťaži papierových modelov chlapci suverénne obsadili prvé miesta – 1.
Marko Ševčík 2. Marek Urban a 3. Milan Mitaš. ,,Posledný deň sústredenia sa k nám pridali i rodičia detí, ktorí s nami strávili príjemný večer pri opekaní. Atmosféru večera spestril pán Holobradý so svojou gitarou. Deti bezpochyby strávili týždeň plný hier, modelovania a pohybu na čerstvom vzduchu. A to je v dnešnej pretechnizovanej dobe
veľké plus,“ zhrnula dojmy zo sústredenia Janka Kajanová, ktorá ešte dodala: ,,Ďakujeme
všetkým rodičom a tiež pánovi Tomovi za poskytnutie chaty. Samozrejme, celá akcia
by sa nemohla uskutočniť bez podpory Ministerstva školstva a mesta Partizánske.“
AMAVET

II. TRIEDA - MO PARTIZÁNSKE
 VÝSLEDKY 1. KOLA: TJ Družstevník Kolačno – TJ Slovan Návojovce 3:1 (2:1), 19.
P. Duchovič, 33. J. Mikuláš, 55. B. Kráľ – 45.
P. Reck, rozhodoval: Pánis – 50 divákov. TJ
DRUŽSTEVNÍK: P. Kršiak – L. Duchovič, T. Hudok, Miroslav Ivanka, A. Zurabov (67. M. Hudok ml.), Michal Belianský, B. Kráľ, P. Duchovič, J. Mikuláš, V. Vlčko, M. Čangel (77. R. Belianský), tréner: T. Szabo st.. TJ SLOVAN: J. Országh – L. Bližniak, R. Debnár (63. Ľ. Kopál),
A. Hunka, Martin Kráľ, J. Ďurica, J. Krist (46.
S. Straka), M. Uhliar (87. Ľ. Koreň), P. Reck, M.
Hunka, I. Žember, tréner: M. Kohút. FK TEMPO Partizánske B-Brodzany – TJ SLOVAN
Malé Bielice 5:1 (5:1) – nedohraté, 12. a 31.
M. Pinďura, 23. J. Hačko, 40. Š. Hrkotáč, 44.
Martin Jančich – 41. M. Podolinský, rozhodoval: Preťo – 100 divákov, v Brodzanoch. V
45. min v družstve hostí klesol počet hráčov
pod sedem. FK TEMPO: P. Hačko – M. Foltán,
M. Pinďura, M. Šnirc, Marián Dragula, J. Hačko, Pavel Chrenko, P. Šóš, R. Greguška, Martin Jančich, Š. Hrkotáč, tréner: Ján Mlatec.
TJ SLOVAN: J. Biskup – P. Magnus, E. Blaho,
M. Blaho, V. Ivanka, L. Ivanka, R. Podolinský,
M. Podolinský, Patrik Kollár, M. Nižňanský,
tréner: O. Škoda. TJ ZKŠ Malé Kršteňany –
OŠK Klátova Nová Ves 0:5 (0:2), góly: 15. a
73. M. Peciar, 44. M. Grach, 51. P. Fraňo, 84.
M. Jaďuďa, rozhodoval: Hrabaj – 100 divákov. TJ ZKŠ: M. Šimanský – A. Kováč, R. Mrižo
(56. R. Riziky), R. Chocholáček, Martin Skučka, E. Palkovič, P. Okenka, I. Jakubík, J. Johann
(60. M. Chuťka), S. Adamík, P. Jaško, hrajúci
tréner: M. Chuťka. OŠK: M. Rendl – P. Závodský, A. Jovanovič (77. D. Piga), M. Grach, M.
Jaďuďa, M. Peciar, P. Fraňo, M. Domček, A.
Fraňo (46. Marián Dragula), R. Paško, P. Kop-

ček, tréneri: M. Maťaše a V. Hlaváč. Družba
Livinské Opatovce – OFK Krásno 4:4 (3:0),
góly: 31. Ľ. Záhumenský, 33. M. Medo, 42. a
53. P. Poluch – 49. R. Paulus, 58. R. Kopčo, 84.
M. Turček, 86. M. Desat, rozhodoval: Jančich
– 80 divákov. DRUŽBA: M. Denke – P. Bezák,
P. Sroka, D. Magdolen, T. Bezák, R. Čaniga, M.
Medo, J. Flimel, V. Kmotorka (82. Martin Marko), P. Poluch, R. Novotný (27. Ľ. Záhumenský), tréner: M. Cibulka. OFK: P. Hoos – A.
Pauer (46. P. Školka), M. Desat, Pavol Chrenko, S. Záhradný, Marek Mozola, P. Záhradný,
M. Turček, R. Paulus, M. Chrenko, R. Kopčo,
tréner: T. Olach. Slovan Veľké Kršteňany
– Horizont Malé Uherce 3:1 (3:1), góly: 8.
a 26. J. Straka, 43. P. Makva – 36. J. Balaška,
rozhodoval: Mavler – 80 divákov. V 81. min
domáci Anton Makva nepremenil pokutový
kop. SLOVAN: J. Beňuška – P. Makva, P. Lacik,
Michal Krištín, A. Makva, Ľ. Makva, T. Bryndza, R. Makva (80. L. Kopál), J. Sagan, J. Chymo, J. Straka, tréner: M. Cvešper. HORIZONT:
M. Remeň – J. Kopál, M. Turček, T. Čangel, L.
Boszorád (75. A. Pihík), A. Tomášik, M. Vlčko
(77. A. Bebjak), Miroslav Hallo, J. Balaška, M.
Závodný, L. Hunka, tréner: A. Pihík. Tatran
Hradište – TJ Pažiť 2:1 (1:1), góly: 38. M. Paver, 80. T. Fodora – 19. O. Školka, rozhodoval:
D. Horeháj – 100 divákov. V 57. min. Domáci
Ján Struhár nepremenil pokutový kop. TATRAN: S. Žiško – B. Fodora, L. Šimurka, J. Galus, A. Habala, T. Fodora, A. Sapár, M. Paver,
J. Struhár (66. F. Pinka), M. Beduš, J. Vaňo, tréner: P. Miške. TJ: T. Hrmo – O. Školka, Miroslav
Benca, Michal Trčo, M. Hubinský, R. Hantabal, M. Maťašeje, K. Jaďuďa, M. Kováč, M. Samardžija (52. T. Vrančík), M. Nechala, tréner: J.
Ševčík. Radobica – voľno.

Petangisti proti Horným Štitárom
Petang je športová hra pre všetky vekové kategórie, pri ktorej sa dva tímy snažia hodiť kovovú guľu čo najbližšie k drevenej guľôčke. Hra vznikla vo francúzskom mestečku La Ciotat neďaleko Marseille a vynašiel ju Jules Le Noir. Tento fyzicky nenáročný no netradičný šport sa
pomerne rýchlo udomácnil aj medzi dôchodcami v Partizánskom. Tí sa tejto hre venujú na
petangovom ihrisku v parku Milana Rastislava Štefánika. Po odohratí prvej časti Mestskej petangovej ligy dôchodcov si Partizánčania zmerali svoje sily v petangovom súboji s hráčmi z
Klubu dôchodcov z Horných Štitár. V prvom stretnutí na domácej pôde podľahli 2:4, kým v
odvete hranej v Horných Štitároch remizovali 3:3. Mestskú organizáciu JDS Partizánske v prvom ,,medzimestskom“ dvojstretnutí reprezentovali F. Ďatelinka, M. Miťko, M. Šakový, M. Tomiš, L. Paluš a J. Kováčik.
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ŠPORT

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ
STARŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Šaľa – Tempo Partizánske 2:4
(2:1), góly: 35. D. Tóth, 39. T. Döme – 24. T.
Igaz, 48. M. Pastírik, 58. M. Prokop (11m), 77.
E. Blaho, ČK: 57. F. Domasta (Š), TEMPO: T.
Blaho – D. Šakový, J. Zentko, R. Dragula (76.
D. Križan), A. Dobiáš, Matúš Pastírik, M. Prokop, E. Blaho, T. Igaz, Ľ. Preťo (58. R. Gális), M.
Repa, tréner: R. Greguška. Spartak Bánovce
n/B. – Piešťany 5:3 (1:3), góly: 15. B. Henček, 49. F. Lagin, 51. S. Turoň, 81. a 90. M. Beňadik – 9. T. Hazda, 19. P. Bartoš, 27. P. Hrnčiar, ČK: 71. D. Pekarovič (P), SPARTAK: P. Žáčik – M. Mášik, P. Hostačný, M. Švančara, M.
Čahoj (37. D. Smolka), R. Kolárik, F. Lagin, L.
Furmančok, S. Turoň, M. Beňadik, B. Henček, tréner: T. Zita. Brvnište – Štúrovo 5:0
(2:0). Považská Bystrica – Lednické Rovne 6:0 (3:0). Zlaté Moravce B – Komárno
2:2 (0:0). Šurany – Dunajská Streda B 4:1
(2:0). Hlohovec – Galanta – odložené na
13.8.. Šamorín – Nové Mesto n/V. – odložené na 20.8..
DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD
 1. KOLO: OFK Bošany – Nová Dubnica
1:1 (0:1), góly: 81. E. Tkáč – 19. Martin Jánošík, OFK: J. Bačík – S. Vierik (90. A. Varga), D.
Cicko (46. E. Hradiský), D. Kalina, D. Rybár, M.
Kalina, M. Boháčik, D. Hradiský (58. J. Hlavačka), M. Šubjak, E. Tkáč, T. Haraslín (40. Matúš
Halmo), tréner: P. Meluš. Nováky – Trenčianske Stankovce 4:4 (2:2). Boleráz – Borčice
0:4 (0:2). Nemšová – Dolná Súča 3:0 (1:0).
Holíč – Plevník-Drieňová 0:0. Beluša – Ilava 4:2 (1:1). Veľké Kostoľany – Vrbové –
odložené na 4.8.. Nitrianske Rudno – Dolné Vestenice – nehralo sa, pre prietrž mračien odložené na 13.8..
V. LIGA SEVER
 1. KOLO: Slovan Šimonovany – Streženice 5:2 (2:0), góly: 21., 27., 61 a 78. S. Fábry,
59. J. Kopál – 51. D. Pojezdal, 86. M. Lamžo.
SLOVAN: R. Dzian – R. Dunka, R. Raučina, A.
Boszorád, S. Fábry, J. Kopál, A. Jašík, D. Vlčko (65. V. Valaštín), M. Rihari, A. Alchus (83.
P. Tóth), M. Hirkala (73. M. Vanko), tréner: P.
Kermiet. Častkovce – OFK Klátova Nová
Ves 0:1 (0:1), gól: 38. P. Kopček, OFK: J. Meluš – R. Zajíc, A. Jovanovič, M. Debnár, R. Bílek, M. Peciar, M. Hormuzache, M. Zajíc, M.
Španko, P. Kopček, tréner: M. Maťaše. Hostia hrali len desiati. OŠK Chynorany – Drietoma 1:2 (0:1), góly: 87. M. Benko – 26. M.
Masaryk, 59. M. Chovanec, OŠK: M. Škopek
– D. Mikula, M. Mikula, B. Bezák, P. Škorec, M.
Žigmund, F. Rajnoha, M. Neubauer, D. Marko, Marek Benko, M. Ladický, tréner: B. Augustín. Košeca – Domaniža 1:0 (1:0). Opatová Nová Ves – Dubodiel 5:0 (1:0). Bošáca – Trenčianska Turná 4:3 (1:2). Kanianka
– Stará Turá 4:0 (1:0), hostia hrali len deviati. Papradno – Prečín – odložené na 29.8..
MO PRIEVIDZA
 1. KOLO: FK Veľké Bielice – Tatran Uhrovec 3:2 (1:1), góly: 22. A. Suchý, 54. J. Volf, 62.
A. Beňuška – 6. a 84. L. Cimra, FK: T. Olach –
M. Bohuš, A. Beňuška, Miloš Jančich, P. Štefankovič (55. K. Beňuška), E. Benzír, M. Olach,
J. Volf, A. Suchý, Š. Ševčík, T. Niko, tréner: B.
Mlatec. TATRAN: P. Juhaščík – D. Tobořík (59.
A. Provazník), A. Kulišek, M. Gábriška, D. Gregor, B. Horník, P. Adame, L. Cimra, Ľ. Kováčik,

Š. Šínsky, tréner: P. Janega. OŠK Veľký Klíž –
FK TJ Skačany 0:1 (0:0), gól: 73. Matúš Ďuriš. OŠK: A. Michal – Š. Maťašeje, M. Pavkov, S.
Hlavačka, R. Žikavský, A. Varga (65. E. Belica),
J. Bielich, T. Stanko, S. Belianský, D. Žikavský
(82. J. Smatana), M. Bielich, tréner: M. Stanko. FK TJ: A. Šudík – L. Kuril, P. Kližan, J. Paver,
T. Ďuriš, M. Kopál (70. M. Blaha), Matúš Ďuriš, I. Kopál, D. Cagáň, P. Kubačka, Maroš Ďuriš (58. M. Záň), tréner: J. Kližan. Sebedražie
– Čereňany 2:2 (2:1), 28. M. Píš, 38. F. Hrdý
– 39. A. Mokoš, 50. D. Ďurík. NŽ Veľké Uherce – Nedožery-Brezany 1:1 (1:0), góly: 30.
P. Chochula – 89. M. Šifalovič, NŽ: O. Miksa –
Š. Fusatý (76. J. Kollár), J. Kopál, R. Houdek, S.
Súlovský, M. Duchovič, M. Trnik, V. Vlčko (73.
J. Klimant), P. Chochula, M. Belan (46. L. Matušík), P. Duchovič, tréner: D. Jakubis. Opatovce n/N. – Valaská Belá 0:0, ČK: 75. M. Sýkora (VB). Čereňany B – Kamenec p/Vt. 2:2
(1:1), 34. J. Šnirc, 61. P. Altof – 22. M. Remiš,
63. vlastný J. Humaj. Nitrianske Pravno –
Chrenovec-Brusno 0:5 (0:1), 11. a 62. V. Villár, 47. L. Halbavý, 55. K. Malárik, 70. T. Zaťko.
Pravenec – voľno.
MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Šaľa – Tempo Partizánske 5:0
(1:0), góly: 16. a 78. A. Pál, 66. D. Rábek, 67. N.
Keszely (11 m), 76. M. Tóth, TEMPO: T. Úradníček – A. Grman, M. Košík, T. Bilas, D. Buričan
(69. S. Greguška), M. Opavský, P. Jurík, L. Hatala, Matúš Král (41. A. Beláň), D. Ďuriš (53. J.
Kukla), T. Košian, tréner: J. Švec. Spartak Bánovce n/B. – Piešťany 1:2 (1:0), góly: 24. M.
Bilčík (11 m) – 56. M. Gula, 64. Ch. Matejka,
SPARTAK: A. Ondruška – B. Piešťanský, M. Bernát, M. Bilčík, J. Hrabal, Š. Chromek, A. Zita, Ľ.
Kmeťo, T. Cibula, S. Rychtárech, D. Bernát,
tréner: T. Zita. Považská Bystrica – Lednické Rovne 1:1 (0:1). Brvnište – Štúrovo 3:3
(1:2). Zlaté Moravce B – Komárno 0:3 (0:0).
Šurany – Dunajská Streda B 2:2 (1:0). Hlohovec – Galanta – odložené na 13.8.. Šamorín – Nové Mesto n/V. – odložené na 20.8..
STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Lokomotíva Trnava – Tempo
Partizánske 1:1 (1:0), góly: 5. E. Zelenay –
53. L. Igaz, TEMPO: G. Kováčik – L. Krčmárik, P.
Hajšo, D. Baláž (50. P. Bottka), L. Dulík, L. Henček, M. Mano, R. Hrčka, L. Igaz, F. Ondruška, J.
Olach, tréner: S. Sedláček. Galanta – Sereď
4:0 (2:0). Nováky – Nové Zámky 0:0. Komárno – Šaľa 5:2 (3:0). Dubnica n/V. – Považská Bystrica 6:1 (2:1). ČFK Nitra – Piešťany 3:1 (2:0). Skalica – Hlohovec 7:0 (3:0).
Zlaté Moravce – Topoľčany 3:1 (2:1).
MLADŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD
 1. KOLO: Lokomotíva Trnava – Tempo
Partizánske 3:2 (3:1), góly: 6. A. Hrčka, 22. V.
Toráč, 25. P. Katona – 16. (11 m) a 56. J. Repa,
TEMPO: V. Karásek – K. Ondruška, F. Cviko,
P. Gubov, M. Kasala, P. Bezák, A. Kováčik, R.
Fruňo, J. Repa, T. Svitok, M. Mulina, Š. Ištván,
M. Bodocký, tréner: V. Svitok st.. Galanta –
Sereď 6:1 (4:0). Nováky – Nové Zámky
1:12 (1:7). Komárno – Šaľa 0:1 (0:0). Dubnica n/V. – Považská Bystrica 10:0 (10:0) –
nedohraté, v 35. min v družstve hostí klesol
počet hráčov pod sedem. ČFK Nitra – Piešťany 4:2 (2:1). Skalica – Hlohovec 8:3 (3:1).
Zlaté Moravce – Topoľčany 6:2 (2:0).

Z našich najďalej
Duchovičová s Magdolenom

Dvadsaťpäť dievčat a devätnásť chlapcov vstúpilo na piatich dvorcoch Tennis clubu Partizánske do súbojov turnaja staršieho žiactva D-triedy. V kategórii dievčat zasiahli do súbojov aj štyri
reprezentantky domáceho TC – Simona Duchovičová, Timea Betáková, Natália Maťašeová
a Sascha Hanáková. Z nich sa v dvojhre najďalej dostala nasadená jednotka Simona Duchovičová, ktorá sa prebojovala do semifinále, kde podľahla turnajovej trojke Sandre Čišeckej z TENEM Nemšová po trojsetovej bitke 6:4, 0:6 a 5:7. Víťazkou dvojhry sa stala nasadená sedmička
Adriana Kráľová z ŠTK Šamorín po finálovom víťazstve 6:2 a 6:1 nad Čišeckou. Obe si spolu dokráčali po triumf v štvorhre, kde zdolali domácu dvojicu turnajových jednotiek Timea Betáková-Simona Duchovičová v dvoch setoch 6:3 a 6:1. Medzi chlapcami sa z našich tenistov predstavili Partizánčan Anton Magdolen, štartujúci za TC Topoľčany a dvojica nádejí ŠK MR TC Bánovce nad Bebravou Dominik Čech a Martin Brokeš. V pavúku dvojhry sa najďalej prebojoval
Magdolen, ktorého v semifinále zastavila nasadená jednotka Juraj Gajdoš z TK Zlaté Moravce.
Ten to dotiahol až do triumfu, keď vo finále porazil 6:1, 6:3 turnajovú štvorku Tomáša Kováča z
TK Banská Bystrica. Zlatomoravčan sa tešil z prvenstva aj v štvorhre, kde po boku Lukáša Neštického (ŠK BLAVA Jaslovské Bohunice) zdolali dvojicu Milan Bežák-Dávid Daniška (Nová Dubnica-Veľké Kostoľany) zhodne 6:3 a 6:3.
VÝSLEDKY NAŠICH TENISTOV(TIEK)
 STARŠIE ŽIAČKY (DVOJHRA) – 1. kolo: S. Duchovičová (1) a T. Betáková (2) – voľno, N.
Maťašeová (6) – V. Petreje (Bojnice) 6:1, 6:2,
S. Hanáková – N. Mičová (HSC Piešťany) 1:6,
0:6, 2. kolo: S. Duchovičová – A. Kubrická (TC
Topoľčany) 6:0, 6:0, N. Maťašeová – N. Štefániková (Nová Generácia) 6:0, 6:1, T. Betáková
– B. Blštáková (HTC Hlohovec) 6:3, 6:3, štvrťfinále: S. Duchovičová – N. Maťašeová 6:0, 6:4,
T. Betáková – A. Kráľová (ŠTK Šamorín – 7) 4:6,
3:6, semifinále: S. Duchovičová – S. Čišecká
(TENEM Nemšová – 3) 6:4, 0:6 a 5:7.
 STARŠIE ŽIAČKY (ŠTVORHRA) – štvrťfinále: T.
Betáková-S. Duchovičová (1) – V. Pataiová-N.
Jakab (Šahy) 6:0, 6:2, N. Maťašeová-V. Samková (Moravský Svätý Ján) – M. Beláková-N.
Fabová (ASICS Trenčín) 4:6, 5:7, semifinále: T.
Betáková-S. Duchovičová – M. Beláková-N.
Fabová (ASICS Trenčín) 6:0, 6:4, finále: T. Betá-

ková-S. Duchovičová – S. Čišecká-A. Kráľová
(TENEM Nemšová-ŠTK Šamorín) 3:6, 1:6.
 STARŠÍ ŽIAČI (DVOJHRA) – 1. kolo: M. Brokeš (ŠK MR TC Bánovce n/B.) – voľno, A. Magdolen (TC Topoľčany) – voľno, D. Čech (ŠK MR
TC Bánovce n/B.) – M. Uhrecký (Nová Baňa)
6:2, 7:5, 2. kolo: M. Brokeš – D. Daniška (Veľké Kostoľany) 6:4, 6:4, A. Magdolen – K. Rajnoha (TC Topoľčany) 6:0, 6:3, D. Čech – Ch.
Bartošek (Sport Dubnica n/V.) 2:6, 1:6, štvrťfinále: M. Brokeš – J. Gajdoš (TK Zlaté Moravce – 1) 0:6, 0:2 – skreč., A. Magdolen – M. Matúška (TK Banská Bystrica) 6:3, 6:0, semifinále:
A. Magdolen – J. Gajdoš (TK Zlaté Moravce –
1) 0:6, 1:6.
 STARŠÍ ŽIAČI (ŠTVORHRA) – štvrťfinále: M.
Brokeš-D. Čech (2) – voľno, semifinále: M.
Brokeš-D. Čech – J. Gajdoš-L. Neštický (TK
Zlaté Moravce–ŠK BLAVA Jasl. Bohunice) 1:6,
4:6.
mp
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MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA DORAST
JESENNÁ ČASŤ 2014/2015
1. kolo – 3.8. o 14.30 h
Veľký Klíž – Skačany
Veľké Bielice – Uhrovec
Sebedražie – Čereňany
Opatovce n/N. – Valaská Belá
Veľké Uherce – Nedožery-Br.
Čereňany B – Kamenec p/Vt.
Nitr. Pravno – Chrenovec-Brusno
Pravenec – voľno

6. kolo – 7.9. o 13.30 h
Valaská Belá – Kamenec p/Vt.
Čereňany – Chrenovec-Brusno
Uhrovec – Nitrianske Pravno
Skačany – Čereňany B
Pravenec – Veľké Uherce
Veľký Klíž – Opatovce n/N.
Veľké Bielice – Sebedražie
Nedožery-Brezany – voľno

11. kolo – 12.10. o 12. h
Čereňany B – Opatovce n/N.
Nitr. Pravno – Sebedražie
Chrenovec-Br. – Veľké Bielice
Kamenec p/Vt. – Veľký Klíž
Nedožery-Br. – Pravenec
Valaská Belá – Skačany
Čereňany – Uhrovec
Veľké Uherce – voľno

2. kolo – 10.8. o 14.30 h
Kamenec p/Vt. – Nitr. Pravno
Nedožery-Br. – Čereňany B
Valaská Belá – Veľké Uherce
Čereňany – Opatovce n/N.
Uhrovec – Sebedražie
Skačany – Veľké Bielice
Pravenec – Veľký Klíž
Chrenovec-Brusno – voľno

7. kolo – 14.9. o 13.30 h
Opatovce n/N. – Veľké Bielice
Veľké Uherce – Veľký Klíž
Čereňany B – Pravenec
Nitrianske Pravno – Skačany
Chrenovec-Brusno – Uhrovec
Kamenec p/Vt. – Čereňany
Nedožery-Br. – Valaská Belá
Sebedražie – voľno

12. kolo – 19.10. o 11.30 h
Skačany – Čereňany
Pravenec – Valaská Belá
Veľký Klíž – Nedožery-Brezany
Veľké Bielice – Kamenec p/Vt.
Sebedražie – Chrenovec-Br.
Opatovce n/N. – Nitr. Pravno
Veľké Uherce – Čereňany B
Uhrovec – voľno

3. kolo – 17.8. o 14.30 h
Veľké Bielice – Pravenec
Sebedražie – Skačany
Opatovce n/N. – Uhrovec
Veľké Uherce – Čereňany
Čereňany B – Valaská Belá
Nitr. Pravno – Nedožery-Br.
Chrenovec-Br. – Kamenec p/Vt.
Veľký Klíž – voľno

8. kolo – 21.9. o 13. h
Čereňany – Nedožery-Br.
Uhrovec – Kamenec p/Vt.
Skačany – Chrenovec-Brusno
Pravenec – Nitrianske Pravno
Veľký Klíž – Čereňany B
Veľké Bielice – Veľké Uherce
Sebedražie – Opatovce n/N.
Valaská Belá – voľno

13. kolo – 26.10 o 11.30 h
Nitr. Pravno – Veľké Uherce
Chrenovec-Br. – Opatovce n/N.
Kamenec p/Vt. – Sebedražie
Nedožery-Br. – Veľké Bielice
Valaská Belá – Veľký Klíž
Čereňany – Pravenec
Uhrovec – Skačany
Čereňany B – voľno

4. kolo – 24.8. o 14.30 h
Nedožery-Br. – Chrenovec-Br.
Valaská Belá – Nitr. Pravno
Čereňany – Čereňany B
Uhrovec – Veľké Uherce
Skačany – Opatovce n/N.
Pravenec – Sebedražie
Veľký Klíž – Veľké Bielice
Kamenec p/Vt. – voľno

9. kolo – 28.9. o 13. h
Veľké Uherce – Sebedražie
Čereňany B – Veľké Bielice
Nitrianske Pravno – Veľký Klíž
Chrenovec-Brusno – Pravenec
Kamenec p/Vt. – Skačany
Nedožery-Brezany – Uhrovec
Valaská Belá – Čereňany
Opatovce n/N. – voľno

14. kolo – 2.11. o 11. h
Pravenec – Uhrovec
Veľký Klíž – Čereňany
Veľké Bielice – Valaská Belá
Sebedražie – Nedožery-Br.
Opatovce n/N. – Kamenec p/Vt.
Veľké Uherce – Chrenovec-Br.
Čereňany B – Nitr. Pravno
Skačany – voľno

5. kolo – 31.8. o 14.30 h
Sebedražie – Veľký Klíž
Opatovce n/N. – Pravenec
Veľké Uherce – Skačany
Čereňany B – Uhrovec
Nitrianske Pravno – Čereňany
Chrenovec-Br. – Valaská Belá
Kamenec p/Vt. – Nedožery-Br.
Veľké Bielice – voľno

10. kolo – 5.10. o 12. h
Uhrovec – Valaská Belá
Skačany – Nedožery-Br.
Pravenec – Kamenec p/Vt.
Veľký Klíž – Chrenovec-Br.
Veľké Bielice – Nitr. Pravno
Sebedražie – Čereňany B
Opatovce n/N. – V. Uherce
Čereňany – voľno

15. kolo – 9.11. o 11. h
Chrenovec-Br. – Čereňany B
Kamenec p/Vt. – Veľké Uherce
Nedožery-Br. – Opatovce n/N.
Valaská Belá – Sebedražie
Čereňany – Veľké Bielice
Uhrovec – Veľký Klíž
Skačany – Pravenec
Nitrianske Pravno – voľno

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Veľké Bielice – sobota o 14. h, Nitrianske Pravno – sobota ÚHČ dorastu, Veľké Uherce – sobota ÚHČ mužov (len 2.8. ÚHČ dorastu), Chrenovec-Brusno – sobota ÚHČ
mužov, Čereňany B – v Porube 15 minút pred ÚHČ dorastu (len 30.8. o 14.30 h), Nedožery-Brezany – 23.8. o 17. h..

I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE A BÁNOVCE N/B. DORAST
JESENNÁ ČASŤ 2014/2015
1. kolo – 17.8. o 14.30 h
Žabokreky n/N. – Biskupice
Liv. Opatovce – Krásna Ves
Haláčovce-Otrhánky – Pečeňany
Podlužany – Dolné Naštice
Ostratice – Zlatníky

4. kolo – 7.9. o 13.30 h
Biskupice – Dolné Naštice
Pečeňany – Zlatníky
Krásna Ves – Ostratice
Žabokreky n/N. – Podlužany
Liv. Opatovce – Haláčovce-Otr.

7. kolo – 28.9. o 13. h
Podlužany – Biskupice
Ostratice – Haláčovce-Otrhánky
Zlatníky – Livinské Opatovce
Dolné Naštice – Žabokreky n/N.
Pečeňany – Krásna Ves

2. kolo – 24.8. o 14.30 h
Biskupice – Zlatníky
Dolné Naštice – Ostratice
Pečeňany – Podlužany
Krásna Ves – Haláčovce-Otr.
Žabokreky n/N. – Liv. Opatovce

5. kolo – 14.9. o 13.30 h
Haláčovce-Otrhánky – Biskupice
Podlužany – Livinské Opatovce
Ostratice – Žabokreky n/N.
Zlatníky – Krásna Ves
Dolné Naštice – Pečeňany

8. kolo – 5.10. o 12. h
Biskupice – Krásna Ves
Žabokreky n/N. – Pečeňany
Liv. Opatovce – Dolné Naštice
Haláčovce-Otrhánky – Zlatníky
Podlužany – Ostratice

3. kolo – 31.8. o 14.30 h
Livinské Opatovce – Biskupice
Haláčovce-Otr. – Žabokreky n/N.
Podlužany – Krásna Ves
Ostratice – Pečeňany
Zlatníky – Dolné Naštice

6. kolo – 21.9. o 13. h
Biskupice – Pečeňany
Krásna Ves – Dolné Naštice
Žabokreky n/N. – Zlatníky
Livinské Opatovce – Ostratice
Haláčovce-Otrhánky – Podlužany

9. kolo – 12.10. o 12. h
Ostratice – Biskupice
Zlatníky – Podlužany
D. Naštice – Haláčovce-Otrhánky
Pečeňany – Livinské Opatovce
Krásna Ves – Žabokreky n/N.

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Žabokreky nad Nitrou – sobota o 15. h, Biskupice – sobota o 15. h, Krásna Ves – sobota ÚHČ dorastu, Livinské Opatovce – sobota ÚHČ mužov, Podlužany – sobota
ÚHČ mužov, Zlatníky – sobota ÚHČ mužov, Dolné Naštice – sobota ÚHČ mužov, Pečeňany – sobota ÚHČ mužov, Haláčovce-Otrhánky – nedeľa o 13. h..

II. TRIEDA MO BÁNOVCE N/B. DOSPELÍ
JESENNÁ ČASŤ 2014/2015
1. kolo – 17.8. o 17. h
Žitná-Radiša – Ruskovce
Horné Naštice – Nedašovce
Šišov – Veľké Hoste
Podlužany – Kšinná
Dežerice B – Veľké Držkovce

5. kolo – 14.9. o 16. h
Šišov – Ruskovce
Podlužany – Horné Naštice
Dežerice B – Žitná-Radiša
Veľké Držkovce – Nedašovce
Kšinná – Veľké Hoste

2. kolo – 24.8. o 17. h
Ruskovce – Veľké Držkovce
Kšinná – Dežerice B
Veľké Hoste – Podlužany
Nedašovce – Šišov
Žitná-Radiša – Horné Naštice

6. kolo – 21.9. o 15.30 h
Ruskovce – Veľké Hoste
Nedašovce – Kšinná
Žitná-Radiša – Veľké Držkovce
Horné Naštice – Dežerice B
Šišov – Podlužany

3. kolo – 31.8. o 17. h
Horné Naštice – Ruskovce
Šišov – Žitná-Radiša
Podlužany – Nedašovce
Dežerice B – Veľké Hoste
Veľké Držkovce – Kšinná

7. kolo – 28.9. o 15.30 h
Podlužany – Ruskovce
Dežerice B – Šišov
Veľké Držkovce – Horné Naštice
Kšinná – Žitná-Radiša
Veľké Hoste – Nedašovce

4. kolo – 7.9. o 16. h
Ruskovce – Kšinná
Veľké Hoste – Veľké Držkovce
Nedašovce – Dežerice B
Žitná-Radiša – Podlužany
Horné Naštice – Šišov

8. kolo – 5.10. o 14.30 h
Ruskovce – Nedašovce
Žitná-Radiša – Veľké Hoste
Horné Naštice – Kšinná
Šišov – Veľké Držkovce
Podlužany – Dežerice B

9. kolo – 12.10. o 14.30 h
Dežerice B – Ruskovce
Veľké Držkovce – Podlužany
Kšinná – Šišov
Veľké Hoste – Horné Naštice
Nedašovce – Žitná-Radiša

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY:
Dežerice B – sobota
ÚHČ, Žitná-Radiša – sobota ÚHČ, Nedašovce –
sobota ÚHČ, Horné Naštice – nedeľa o 11. h (v
nedeľu 21.9. o 15.30 h),
Veľké Hoste – nedeľa o
11. h, Ruskovce – nedeľa o 11. h.
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ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 2
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Skačany o
zmenu termínu MFS dorastu.
 Zmeny MFS – II. trieda MO PE muži: 3.
kolo Partizánske B – Krásno 16.8. 2014 o
17.30 h, 5. kolo Partizánske B – Malé Kršteňany 30.8. 2014 o 17.30 h, 7. kolo Partizánske B – Livinské Opatovce 13.9. 2014
o 17. h, 9. kolo Partizánske B – Klátova
Nová Ves 27.9. 2014 o 16.30 h, 12. kolo
Partizánske B – Pažiť 18.10. 2014 o 15.
h, MO PD dorast: 5. kolo Čereňany B –
Uhrovec 30.8. 2014 o 14.15 h, I. trieda MO
PE-BN dorast: 1. kolo Podlužany – Dolné
Naštice 17.8. 2014 o 14.30 h..
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 ODPUSTENIE TRESTU: Michal Kučera (RP 1150688) po 5XŽK, Marek Uhlár
(RP 1243009) po 5XŽK, Anton Hanus (RP
1231739) po 5XŽK,
 PODMIENEČNÉ TRESTY – 2 s.s. P do
30.9. 2014: Jozef Dobiš (RP 1073036), Lukáš Kšiňan (RP 1197616), Róbert Lalúch
(RP 1181943)
 Norbert Oršula (RP 1259045) – žiadosti
o zmenu trestu DK nevyhovuje pre závažnosť priestupku
SEKRETÁR
 Výkonný výbor SFZ schvaľuje návrh na
zmenu v princípe generovania mesačných
zberných faktúr a splatnosti faktúr v ISSF
nasledovne:
a) mesačné zberné faktúry sa budú generovať vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca za všetky položky z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, čím
sa mení zaužívané pravidlo generovania v
prvý pondelok kalendárneho mesiaca,
b) splatnosť mesačných zberných faktúr
bude 10 kalendárnych dní, namiesto zaužívaných 14 kalendárnych dní, s tým, že ak
deň splatnosti spadá na piatok alebo deň
pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po
týchto dňoch.
 Uznesenie č. 119/14 Výkonného výboru SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné
ukončenie platnosti „papierových" registračných preukazov k dátumu 31.12.2014.
Od 1.1.2015 budú platné len nové „plastové" registračné preukazy všetkých členov
SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1. 2015
vydaný „plastový" registračný preukaz, sa v
matrikách SFZ stane neaktívnym členom,
čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hrá-

či, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a
taktiež nemožnosť práce v ISSF (funkcionári zväzov, členovia komisií).
Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo
priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za
neuhradené.

DELEGAČNÝ LIST Č. 2
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 10.8. o 17.
h: Chynorany – Rudnianska Lehota (Preťo, Matúš, Ficel – Gelačák), Kamenec p/Vt.
– Nitrianske Pravno (D, Zaťko, M. Mokrý),
Dolné Naštice – Oslany (Michale, Uhlár,
Kohút – Hickl), Malá Hradná – Horná
Nitra B (Šugra, J. Drábik, Duhina – Zábojník), Čereňany – Opatovce n/N. (Adamkovič, Bereš, Valach – Balco), Dežerice –
Sebedražie (Bebjak, Kráľ, Mikoláš – Černo), Skačany – Veľké Bielice (D, Matuška,
Gajarský – D), Nitrianske Rudno – Veľký
Klíž (D, Fazekaš, K. Boško – D).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 2. KOLO – 9.8.
o 17. h: Rybany – Dvorec (Gajarský, K. Boško, M. Mokrý – Kozinka), Pravotice – Žabokreky n/N. (Valach, Bereš, Adamkovič –
Zelenák), 10.8. o 11. h: Biskupice – Prusy (Ficel, Preťo, Matúš), Zlatníky – Ostratice (Bolfa, Šugra, Vido – Zábojník), o 17. h:
Nadlice – Brezolupy (Kluka, Jakubík, Horeháj – Duchovič), Pečeňany – Miezgovce
(D, Pánis, Poliaček – D), Krásna Ves – Horná Ves (Bolfa, Vido, Krchlík – Kozinka).
 II. TRIEDA MO PE – 2. KOLO – 9.8. o 17.
h: Radobica – Hradište (Chochula, Kráľ,
Mikoláš), 10.8. o 11. h: Návojovce – Livinské Opatovce (Horeháj, Kluka, Jakubík), o
17. h: Klátova Nová Ves – Pažiť (B. Majzlan, Struhár, Domčeková), Malé Uherce
– Partizánske B-Brodzany (Štefánik, Szabó, Antala), Krásno – Veľké Kršteňany
(Mokran, Chochula, Híreš), Malé Kršteňany – Kolačno (J. Majzlan, Ševčík).
DORAST
 MO PRIEVIDZA – 2. KOLO – 10.8. o 14.30
h: Kamenec p/Vt. – Nitrianske Pravno
(Zaťko, M. Mokrý), Nedožery-Brezany –
Čereňany B (T. Boška, Hudák), Valaská
Belá – Veľké Uherce (Fazekaš, K. Boško),
Čereňany – Opatovce nad Nitrou (Bereš,
Valach), Uhrovec – Sebedražie (Kráľ, Mikoláš), Skačany – Veľké Bielice (Matuška,
Gajarský), Pravenec – Veľký Klíž (Mavler,
Iliaš).

II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE DOSPELÍ
JESENNÁ ČASŤ 2014/2015
1. kolo – 3.8. o 17. h
Malé Kršteňany – Klátova N. Ves
Kolačno – Návojovce
Livinské Opatovce – Krásno
Veľké Kršteňany – Malé Uherce
Brodzany – Malé Bielice
Hradište – Pažiť
Radobica – voľno

6. kolo – 7.9. o 16. h
Klátova N. Ves – Malé Bielice
Malé Uherce – Radobica
Krásno – Pažiť
Návojovce – Hradište
Kolačno – Brodzany
Liv. Opatovce – Veľké Kršteňany
Malé Kršteňany – voľno

11. kolo – 12.10. o 14.30 h
Hradište – Brodzany
Pažiť – Veľké Kršteňany
Radobica – Livinské Opatovce
Malé Bielice – Kolačno
Malé Uherce – Malé Kršteňany
Krásno – Návojovce
Klátova Nová Ves – voľno

2. kolo – 10.8. o 17. h
Klátova Nová Ves – Pažiť
Radobica – Hradište
Malé Uherce – Brodzany
Krásno – Veľké Kršteňany
Návojovce – Livinské Opatovce
Malé Kršteňany – Kolačno
Malé Bielice – voľno

7. kolo – 14.9. o 16. h
Veľké Kršteňany – Klátova N. Ves
Brodzany – Livinské Opatovce
Hradište – Malé Kršteňany
Pažiť – Návojovce
Radobica – Krásno
Malé Bielice – Malé Uherce
Kolačno – voľno

12. kolo – 19.10. o 14. h
Klátova Nová Ves – Návojovce
Malé Kršteňany – Krásno
Kolačno – Malé Uherce
Liv. Opatovce – Malé Bielice
Veľké Kršteňany – Radobica
Brodzany – Pažiť
Hradište – voľno

3. kolo – 17.8. o 17. h
Kolačno – Klátova Nová Ves
Liv. Opatovce – Malé Kršteňany
Veľké Kršteňany – Návojovce
Brodzany – Krásno
Hradište – Malé Bielice
Pažiť – Radobica
Malé Uherce – voľno

8. kolo – 21.9. o 15.30 h
Klátova N. Ves – Malé Uherce
Krásno – Malé Bielice
Návojovce – Radobica
Malé Kršteňany – Pažiť
Kolačno – Hradište
Veľké Kršteňany – Brodzany
Livinské Opatovce – voľno

13. kolo – 26.10. o 14. h
Hradište – Klátova Nová Ves
Radobica – Brodzany
Malé Bielice – Veľké Kršteňany
Malé Uherce – Livinské Opatovce
Krásno – Kolačno
Návojovce – Malé Kršteňany
Pažiť – voľno

4. kolo – 24.8. o 17. h
Klátova Nová Ves – Radobica
Malé Bielice – Pažiť
Malé Uherce – Hradište
Návojovce – Brodzany
M. Kršteňany – Veľké Kršteňany
Kolačno – Livinské Opatovce
Krásno – voľno

9. kolo – 28.9. o 15.30 h
Brodzany – Klátova N. Ves
Hradište – Livinské Opatovce
Pažiť – Kolačno
Radobica – Malé Kršteňany
Malé Bielice – Návojovce
Malé Uherce – Krásno
Veľké Kršteňany – voľno

5. kolo – 31.8. o 17. h
Livinské Opatovce – Klátova N. Ves
Veľké Kršteňany – Kolačno
Brodzany – Malé Kršteňany
Hradište – Krásno
Pažiť – Malé Uherce
Radobica – Malé Bielice
Návojovce – voľno

10. kolo – 5.10. o 14.30 h
Klátova Nová Ves – Krásno
Návojovce – Malé Uherce
Malé Kršteňany – Malé Bielice
Kolačno – Radobica
Livinské Opatovce – Pažiť
Veľké Kršteňany – Hradište
Brodzany – voľno

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY:
Kolačno – sobota ÚHČ,
Pažiť – sobota ÚHČ, Radobica – sobota ÚHČ,
Návojovce – nedeľa o 11.
h, Partizánske B-Brodzany – 2.8. sobota, domáce stretnutia v Brodzanoch.

Bánovská nohejbalová liga

V sobotu 16. augusta odštartuje VI. ročník Bánovskej nohejbalovej ligy. Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 9. augusta u hlavného organizátora Jozefa Farkaša na mob. č. 0908 879 108. Zatiaľ je prihlásených osem celkov. Prvenstvo obhajujú
Adamovské Kochanovce.
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Noviny troch generácií

Matúš Olej dosiahol zlatý majstrovský hetrik
priečku obsadil Robert Löbb (ŠK ŠOG Nitra) výkonom 16,19 m a tretí skončil David Daniš (Slávia ŠG Trenčín), ktorý poslal
guľu do vzdialenosti 16,06 m. Pre Oleja to
však tento raz nebol jediný vzácny kov z
republikových majstrovstiev. Bonusom
bol bronz v hode diskom, kde dokonca
druhým pokusom 50,15 m figuroval na
druhej priečke až do poslednej série. V nej
ho však prekonal jediným platným hodom

Matúš Olej (vpravo)
Na v poradí 67. majstrovstvách Slovenska v atletike mužov
a žien v Banskej Bystrici sa dvom atlétkam podarilo splniť
limit na blížiaci sa európsky šampionát v Zürichu. Vo finále
behu žien na 100 metrov obhájila Lenka Kršáková (Spartak Dubnica) titul v čase 11,53 sekundy. Na kontinentálny
šampionát sa však prebojovala aj druhá v poradí Alexandra
Bezeková (Akademik TU Košice), ktorá dosiahla čas 11,55
sekundy. Slovenský šampionát však priniesol medailovú
radosť aj atlétom z okresu Partizánske. V guliarskom sektore natiahol zlatú hegemóniu Matúš Olej z Brodzian, súťažiaci za klub VŠC Dukla Banská Bystrica. V troch platných
pokusoch, v prvej, tretej a šiestej sérii, zaznamenal navlas
zhodný výkon 17,78 m. Neznamenal síce výkon roka, ako
na predošlých dvoch šampionátoch, no Olej i napriek tomu
s prehľadom získal tretie majstrovské zlato v slede. Druhú

s dĺžkou 50,87 m Robert Löbb (ŠK ŠOG Nitra), ktorý získal
striebro. Víťazom sa stal Matej Gašaj z AC Stavbár Nitra so
svojím pokusom 56,04 metra, znamenajúcim slovenský výkon roka. ,,Tento rok som sa na majstrovstvách Slovenska trápil technicky a s výkonom nie som spokojný. Čo
ma ale teší, je fakt, že som získal tretí titul v rade. Zisk
medaily z disku ma prekvapil, nakoľko túto disciplínu
beriem doplnkovo a nešpecializujem sa na ňu,“ povedal trojnásobný slovenský šampión v guli Matúš Olej, ktorý sa s dvomi medailami zaradil medzi najúspešnejších atlétov 67. majstrovstiev Slovenska. Dôvod na radosť mal aj
Partizánčan Michal Jursa reprezentujúci AK Slávia UK Bratislava. Svoju medailovú zbierku z majstrovstiev Slovenska
rozšíril o striebro v trojskoku. Jeho výkon gradoval, keď v
prvom pokuse skočil 13,84 m, v druhom 14,29 m, a po neplatnom treťom ten štvrtý s dĺžkou 14,30 m mal hodnotu
titulu vicemajstra. Prvenstvo si vyskákal jeho oddielový kolega Martin Koch s výkonom 15,41 m a tretí skončil Daniel
Turcsányi (1.AK Humenné – 13,71 m). Druhou disciplínou,
v ktorej sa Jursa predstavil, bol skok do diaľky. V nej obsadil ôsmu priečku s výkonom z tretej série 606 cm. Zlato si
opäť vyskákal Martin Koch (731 cm) pred druhým Filipom
Hlávkom (693 cm) a tretím Andrejom Bicanom (všetci AK
Slávia UK Bratislava – 665 cm). V behu na 110 m cez prekážky štartoval Marek Halmo z Klátovej Novej Vsi, reprezentujúci klubové farby ŠK ŠOG Nitra. Hoci dosiahol svoj najlepší tohtoročný čas 16,69 s, stačilo to len na piatu priečku.
Úspešnejší bol na štyristovke cez prekážky, kde v čase 57,11
sekundy si dobehol po bronzovú medailu, vôbec prvú medzi mužmi na slovenskom šampionáte. A druhý kov bronzového lesku získal v štafete na 4 x 400 m, kde s kvartetom
nitrianskeho ŠK ŠOG skončil tretí v čase 3:28,91 minúty. Vrchol letnej slovenskej atletickej sezóny absolvoval aj Partizánčan Šimon Mentel (ŠK ŠOG Nitra). V štvrtom rozbehu
stovky skončil v čase 12,02 s ôsmy, čo na finále nestačilo.
Najviac titulov – osem – získala Slávia UK Bratislava, za ňou
nasledujú VŠC Dukla Banská Bystrica (7), Spartak Dubnica
(6) a AC Stavbár Nitra (5). Zlato získalo celkom trinásť klubov.
mp

Tibor Bélik šéfom slovenskej výpravy na majstrovstvách sveta

Mnohým fanúšikom určite utkveli v pamäti strhujúce fragmenty z kvalifikačného zápasu o postup na školské majstrovstvá sveta v hádzanej študentiek. Jeho dejiskom bola
16. apríla zaplnená Mestská športová hala v Partizánskom.
V boji o účasť na svetovom šampionáte si to medzi sebou
rozdali študentky domáceho Gymnázia Partizánske a Gymnázia Pavla Horova Michalovce. Tento napínavý súboj nerozhodol riadny hrací čas a ani dvojnásobné predĺženie
21:21 (10:11, 23:22, 23:23). O víťazovi tohto duelu, ktorý si
automaticky zabezpečil miestenku na majstrovstvá sveta v
tureckom Trabzone (20.-28. júna 2014), rozhodla až ôsma
séria sedemmetrových hodov. Viac šťastia mali Michalovčanky, ktorých tím tvorili predovšetkým hráčky Iuventy.
Na svetovom šampionáte však Partizánske nakoniec malo
svojho zástupcu. Bol ním riaditeľ Centra voľného času Relax v Partizánskom Tibor Bélik mladší. Z poverenia predsedníctva Slovenskej asociácie športu na školách sa stal šéfom
slovenskej výpravy na majstrovstvách sveta. ,,Samozrejme, dôvera, ktorej sa mi dostalo, ma veľmi potešila. Na
druhej strane ma trošku mrzelo, že do Turecka necestovali gymnazistky z Partizánskeho, ale taký je šport,“
povedal na margo svojej nominácie rodák z Veľkých Bielic
Tibor Bélik. Za jeho angažovaním na post vedúceho slovenskej delegácie treba hľadať nielen ukážkovú organizáciu kvalifikačného duelu v Partizánskom, ale predovšetkým
ho možno považovať aj za ocenenie jeho doterajšej práce
na poste riaditeľa CVČ Relax. ,,Mojou úlohou bolo zabezpečovať celý servis okolo obidvoch tímov, dokonca niekedy som musel plniť aj funkciu opravára (smiech). Komunikácia s organizačným výborom však nebola vždy
jednoduchá. Aj keď organizátori radi vyslovovali frázu
,,no problém and relax“, nie vždy to z ich strany aj platilo,“ len potvrdil laxný prístup Turkov k povinnostiam Tibor
Bélik a pokračoval: ,,Bývali sme v nádhernej olympijskej
dedine priamo v Trabzone, vybudovanej v roku dvetisícjedenásť. Aj športové haly, v ktorých sa šampionát
hral, boli na špičkovej úrovni. Zádrhelom šampionátu
boli okrem spomínanej komunikácie s organizátormi

aj zdĺhavé presuny z olympijskej dediny do jednotlivých hál, kam všetky výpravy museli cestovať doprevádzané policajnými jednotkami. Dokonca Izrael a
Irán mal pridelené špeciálne jednotky. Takmer všetky
družstvá nastúpili posilnené o aktívnych hádzanárov a
hádzanárky, takže aj zápasy mali kvalitnú úroveň. Mr-

bol veľký problém. Oni nehovorili po anglicky, ja zas
po turecky. Nakoniec sme komunikovali prostredníctvom tabletu cez prekladač na internete.“ Medzi sedmičkami Slovensko na školských majstrovstvách sveta
okrem študentiek spomínaného Gymnázia Pavla Horova
Michalovce reprezentovali aj študenti Obchodnej akadé-

PORADIE V 6. KOLE BBL
 MUŽI 15-29 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín)
32:36,61 min, 2. Filip Pokrývka (Gymnázium Bánovce n/B.) 34:46,84, 3. Adam Gerbel (Veľké Chlievany) 35:33,08, 4. Kristián
Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 36:21,89,
5. Adrián Hvojník (Partizánske) 40:11,77,

Moravčíková v Európskom
pohári dvanásta,
Cifrík skončil v nemocnici

V českom bikeparku Špičák sa išlo 5. kolo zo seriálu IXS Európskeho pohára v zjazde na horských bicykloch. Podujatie, ktoré bolo zaradené v najvyššej kategórii medzinárodnej cyklistickej federácie UCI – C1, prilákalo takmer tristo pretekárov a pretekárok z dvadsiatich šiestich krajín. Tých čakala profilovo rozmanitá trať s názvom Struggle, vyznačujúca sa množstvom rockgardenov, zavretých točiek a rýchlych pasáží. Súťažilo sa v štyroch kategóriách –
elite mužov a žien, masters (muži narodení v roku 1984 a starší) a juniori U17. Na odmenách
bolo vyplatených celkom 4555 eur, pričom najlepší pretekár elitnej mužskej kategórie získal 665 eur. Na Šumavu cestovala aj štvorčlenná výprava DH-Positive Partizánske v zložení
Richard Gendiar, Jakub Béreš, Ľuboš Cifrík, Juraj Straka a Kristína Moravčíková. Smolu mal
Ľuboš Cifrík, ktorý bol po desivom páde v rámci sobotňajšieho tréningu prevezený do nemocnice Klatovy. ,,Utrpel zlomeninu dvoch hrudných stavcov. Našťastie to nie až také
vážne a Ľuboš bude v poriadku,“ informoval o zranení Ľuboša Cifríka šéf DH-Positive Richard Gendiar, ktorý na Špičáku nepretekal.
Kvalifikácia vyšla v elitnej mužskej kategórii lepšie Jakubovi Bérešovi, ktorý v čase 3:27,929
min figuroval na 97. mieste. Pri svojej premiére medzi mužskou elitou skončil Juraj Straka
po dvoch kolíziách na 148. priečke v čase 3:44,323 minúty. Dvanástou pozíciou v kategórii
elite žien skončila semifinálová jazda Kristíny Moravčíkovej, ktorá 1750 metrov dlhú trať s
prevýšením 320 metrov zvládla v čase 4:09,200 minúty. Vo finále, ktoré sledovalo viac ako
dvetisíc divákov, síce zrýchlila na 3:59,497 min, no v konečnom poradí klesla o jeden stupienok, na konečné trináste miesto. ,,Myslím, že nik z nás, okrem Ľuba Cifríka, tento trip
neľutuje. Tešíme sa na ďalšie možnosti vyskúšať si trate a konkurenciu európskeho
rozmeru, ktorý je od toho slovenského na míle vzdialený,“ povedala jediná Slovenka
v štartovom poli Kristína Moravčíková. Rýchlejšiu finálovú jazdu predviedol aj Jakub Béreš,
ktorý v čase 3:22,872 min skončil deväťdesiaty piaty. Polepšil si aj Juraj Straka, ktorý sa i napriek menším zaváhaniam posunul s časom 3:39,685 min na konečné 139. miesto. Mužskú
elitnú kategóriu ovládol Švajčiar Noel Niederberger, ktorý sa dostal pod magickú hranicu
troch minút a v novom traťovom rekorde 2:59,358 min sa stal víťazom piateho kola iXS European downhill cupu. Prvenstvo v ženskej elite si s časom 3:28,993 min vyjazdila Zarja Černilogarová zo Slovinska.
mp

Bitarová v reprezentácii

V slovinskom meste Slovenj Gradec sa uskutočnilo medzištátne juniorské atletické päťstretnutie Chorvátsko – Slovinsko – Česko – Maďarsko a Slovensko. Slovenské farby reprezentovala aj Ivana Bitarová z Partizánskeho. V premiére medzi juniorkami skončila
v behu na 1500 metrov desiata v čase 5:20,39 minúty. Na stovke sa v Slovinsku mala
predstaviť aj ďalšia Partizánčanka Natália Švecová. Ďalšia zo zverenkýň trénera Vladimíra Ištvána však v šprintérskych súbojoch kvôli zraneniu neštartovala. V súťaži krajín
zvíťazilo Česko so ziskom 258 bodov. Ďalšie poradie: 2. Slovinsko – 219,5, 3. Maďarsko
– 205, 4. Chorvátsko – 204,5 a 5. Slovensko – 130,5.
mp

zelo ma však, že počas celého turnaja si nás organizátori mýlili so Slovinskom. Až ku koncu šampionátu sa
toto faux pas uviedlo na správnu mieru.“ Počas šampionátu Tibora Bélika prijal prezident školského športu v Turecku Ayhan Pala, stačil zasadiť strom priateľstva, no zažil aj jednu zaujímavú skúsenosť z nemocnice, našťastie
s úsmevným koncom: ,,Jeden z našich hráčov si zranil členok. Aj keď nemocnica v Trabzone mala naozaj komfortné vybavenie, dohovoriť sa s personálom

mie Považská Bystrica. V silnej konkurencii obsadili Michalovčanky výbornú jedenástu priečku z dvadsiatich dvoch
družstiev. Za sebou zanechali napríklad Srbky, Rumunky,
Nemky, Francúzky či Švédky. Považskobystričanom však
vystúpenie pri brehoch Čierneho mora nevyšlo, keď z rovnakého počtu krajín obsadili predposlednú priečku. Medzi študentkami sa z titulu tešili domáce Turkyne, kým kategóriu študentov vyhrali Nemci, reprezentovaní hráčmi z
majstrovského Füchse Berlín.
mp

Benjamín Sládeček s tretím triumfom v BBL

Tretí ročník seriálu Bánovskej bežeckej ligy,
ktorú organizujú členovia z OZ Ostrix v Bánovciach nad Bebravou, mal v poslednú
júlovú nedeľu na programe šieste preteky.
Na tridsaťosem mužov a deväť žien čakala 8300 m dlhá trať so štartom a cieľom v
Ostraticiach, s obrátkou v Nedašovciach.
Po tretí raz v aktuálnom ročníku si absolútne prvenstvo vybojoval Benjamín Sládeček
z Partizánskeho, ktorý v čase 32:36,28 minúty zároveň triumfoval aj v kategórii mužov 30-39 rokov. V dramatickom finiši preťal cieľovú čiaru na druhej pozícii s odstupom 0,33 sekundy Tomáš Podpera z Trenčína, ktorý sa stal znovu víťazom kategórie
mužov 15-29 rokov. Najrýchlejšou ženou v
cieli bola znovu Mária Selešová z Bánoviec
nad Bebravou, ktorá dosiahla čas 40:36,28
minúty. V poradí 7. kolo BBL sa pobeží v nedeľu 31. augusta so štartom o 10. h v Miezgovciach, kde vytrvalcov čaká 8800 metrov
dlhá trať smerom na Ostrý vrch s otočkou
pri smerovníku na Jankov vŕšok.

Ľuboš Cifrík

6. Ivan Mikuš (UMYTEP Bánovce n/B.)
40:46,68, 7. Adam Lisý (Prusy) 41:04,23, 8.
Milan Kyselica (Bánovce n/B.) 42:25,35, 9.
Marcel Masaryk 43:24,63, 10. Adrián Masaryk (obaja Partizánske) 43:53,23, 11. M.
Talaba (Trenčín) 50:27,91, 12. Peter Škorec
(Chynorany) 51:23,84, 13. Frederik Rajnoha (Chynorany) 52:01,88, 14. Miroslav
Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 56:52,92.
 MUŽI 30-39 rokov: 1. Benjamín Sládeček (Partizánske) 32:36,28 min, 2. M. Letko (Trenč. Stankovce) 34:11,25, 3. Michal
Korec (Bánovce n/B.) 34:18,82, 4. M. Makiš
(Trenčín) 35:12,05, 5. J. Albert (Ráztočno)
36:13,34, 6. Pavol Struhár (Bánovce n/B.)
36:27,43, 7. Marián Pravda (Pegas Triatlon
Partizánske) 38:07,44, 8. T. Zachar (Dubnica n/V.) 38:21,21, 9. Michal Matejovič (CTK
Viking Bánovce n/B.) 41:02,28, 10. M. Vojtech (Dubnica n/V.) 41:59,27, 11. J. Ligocký (TBL Topoľčany) 42:16,13, 12. Radovan
Zaťko (Bánovce n/B.) 45:55,25.
 MUŽI 40-49 rokov: 1. Dušan Ďuračka
(Sokol Šišov) 34:30,86 min, 2. Pavol Grňo
(BYTTHERM Bánovce n/B.) 35:57,55, 3. V.
Koníček (Drietoma) 36:25,38, 4. Š. Červenka
(Dubnica n/V.) 37:35,72, 5. Pavol Kyselica
(Bánovce n/B.) 38:50,57, 6. Miroslav Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 39:38,12, 7. Peter Minarovič (Bánovce n/B.) 44:37,56.
 MUŽI 50-59 rokov: 1. Ľ. Madaj (Ráztočno)

Benjamín Sládeček (prvý zľava s číslom č.5)
38:25,29 min, 2. Drahomír Dubnička (Bánovce n/B.) 41:35,86, 3. Marián Adamkovič (Bánovce n/B.) 42:45,88.
 MUŽI od 60 rokov: 1. Dušan Kašička
(Čierna Lehota) 46:15,61 min.
 ŽENY do 39 rokov: 1. Mária Selešová
(Bánovce n/B.) 40:36,28 min, 2. N. Hodeková (Dubnica n/V.) 43:56,08, 3. Romana

Ondrušová (Partizánske) 45:38,25, 4. Barbora Kluvánková (Brezolupy) 46:06,19, 5.
Mária Hanková (Bánovce n/B.) 48:48,57.
 ŽENY od 40 rokov: 1. Monika Domovcová (Bánovce n/B.) 40:52,25 min, 2. M. Žilková (Dubnica n/V.) 43:29,17, 3. M. Doskočilová (Trenčín) 51:31,51.
Text: mp, foto: Vladimír Ištván

Slávistky v príprave
aj so srbskými legionárkami

Úradujúce bronzové medailistky slovenského národného
play off – hádzanárky HK Slávia Partizánske – po mesačnej pauze rozbehli 20. júla prípravu na nový súťažný ročník. Prvé dva až tri týždne sa budú pripravovať spoločne
so staršími dorastenkami. Trénerovi Petrovi Olšavskému
asistujú kondičný tréner Peter Vraňák a trénerka starších
dorasteniek Katarína Beňušková. ,,Príprava na nadchádzajúcu sezónu prebieha v domácom prostredí, kde
máme vytvorené veľmi dobré podmienky na tréning
i regeneráciu. Okrem haly bude tím počas prípravy, aj
vďaka podpore našich partnerov, využívať bazén, posilňovňu a, samozrejme, na regeneráciu služby kúpeľov v Malých Bieliciach. Prvá herná previerka čaká slávistky ôsmeho až desiateho augusta na turnaji v Moste. Mali by sme sa predstaviť aj na turnaji v ďalšom českom meste Olomouci, máme rozrobenú aj účasť na turnaji v Poľsku a taktiež aj prípravné stretnutia v Maďarsku,“ poskytol viac informácii ohľadom hernej prípravy družstva žien prezident HK Slávia Erich Kadnár (na foto). Čo sa týka posunu hráčiek v kádri, do
Šale prestúpila spojka Andrea Kertészová, ktorá bola so 125 gólmi druhou najlepšou strelkyňou tímu a jedenástou v celkovom poradí WHIL. S družstvom sa nepripravuje kvôli pracovným povinnostiam Silvia Ščasná a operáciu ruky podstúpila juniorská reprezentačná
pivotka Veronika Gajdošová. ,,V novej sezóne budú stabilnou súčasťou tímu posily z
domáceho dorastu, ktoré si už vyskúšali chuť zápasov WHIL v minulej sezóne. Hráčsky káder by mali doplniť dve legionárky zo Srbska na poste spojok, ktoré sa zapoja do prípravy po testoch od štvrtého augusta a absolvujú s nami aj turnaj v Moste.
Naďalej počítame so Zuzanou Hollou. Záujem opäť obliekať dres Slávie má aj Mirka
Šimáková, ale ešte riešime podrobnosti zmluvy. Trochu nám robí starosti post pivota. Komunikujeme s viacerými hráčkami a verím, že aj tu sa nám podarí nájsť cestu k
dohode,“ naznačil súčasnú Achylovu pätu tímu Erich Kadnár. V uplynulej sezóne slávistky
okrem obhajoby slovenského bronzu skončili štvrté v česko-slovenskej interlige žien WHIL,
čo je v ich doterajšom účinkovaní v medzinárodnej súťaži historicky najlepšie umiestnenie.
,,V novom ročníku WHIL by sme, samozrejme, radi obhájili minuloročné umiestnenie
v konečnej tabuľke, aj keď to v konkurencii hlavne silných českých tímov nebude ľahké. Vyšším cieľom, ktorý si dávame, bude účasť vo finále národného play-off. Určite
sa chceme v novej sezóne pobiť o slovenské zlato,“ naznačil smelé ambície tímu prvý
muž hádzanej v Partizánskom, ktorý vzápätí dodal: ,,Samozrejme, veľa bude závisieť nielen od výkonov na ihrisku, ale aj od toho, ako sa nám budú vyhýbať zranenia a ako sa
osvedčia nové posily tímu. Verím však, že hráčky tak, ako v minulej sezóne opäť ukážu svoje srdce a bojovnosť, a predvedú kvalitné tímové výkony.“ Trinásty ročník spoločnej česko-slovenskej súťaže v hádzanej žien WHIL odštartuje 20.-21. septembra. Slávia
v úvodnom kole privíta úradujúceho šampióna Slovenska a interligy Iuventu Michalovce.
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