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Síce sa už leto láme 
do druhej polovice, 

ortuť na teplomeroch 
tomu v uplynulých dňoch 

nenasvedčovala a dosahovala rekordy. 
Kto by ho však napriek tomu nemal 
rád? Leto je obdobím, ktoré nás láka 
opaľovať sa na horúcom piesku slnkom 
zaliatych pláží, čľapotať sa vo vode, či 
vyraziť niekam za dobrodružstvom. 
Tiež je to obdobie, kedy môžeme robiť 
to, na čo sme predtým nemali čas. 
Máme väčšiu chuť spoznávať nové 
miesta, cestovať. Pobaliť si kufre a vy-
dať sa na cestu býva radosť. Pravdaže 
len v tom prípade, ak nás nechytí pred 
odchodom cestovná horúčka. Strach 
z toho, že niečo zabudneme, nestihne-
me, či máme všetko dôkladne naplá-
nované a či všetko vyjde podľa našich 
predstáv. Keď už sme na vysnívanej 
dovolenke, štúdie hovoria, že sa naša 
radosť z nej aj tak postupne vytráca. 
Začína nám byť príliš teplo, jedlo sa 
nám zdá príliš drahé... Preto najväčší 
pocit šťastia zažívame vraj vtedy, keď 
ešte na dovolenke ani nie sme. Keď sa 
povie leto a s ním spojená dovolenka, 
vybavím si film Pláž, kde sa hovorí 
o tom, že rajom nemusí byť „nejaké 
miesto, ktoré môžete hľadať, pretože sa 
nenachádza tam, kam smerujete. Je to 
o tom, ako sa cítite v daný okamih vo 
vašom živote, keď ste niečoho súčasťou 
a keď zistíte, že to trvá večne.“ Nezá-
leží na tom, či sedíte pod slnečníkom 
doma alebo v hotelovom 
rezorte. Leto a jeho 
atmosféra môžu byť 
aj v nás...

Prestížne ocenenie pre 
režiséra z Chynorian
Režiséra filmov Čistič, Marhuľový ostrov, ale 
aj televíznych kriminálnych seriálov Petra 
Bebjaka pochádzajúceho z obce Chynorany sme 
už na našich stránkach predstavovali. Nedávno 
sa však jeho meno skloňovalo opäť v súvislosti 
s novým slovensko-ukrajinským filmom Čiara. 

Nezodpovednosť 
spôsobuje škody

Hoci sa teploty v našom regióne v posledných dňoch nebezpečne blížili k 40 oC, niektorým obyvateľom to evidentne nestači-
lo. Rozhodli sa preto ešte trochu prikúriť a dopriať slnkom vyprahnutej matičke zemi zmenu v podobe požiaru. Napriek tomu, 
že v okrese Partizánske je až do odvolania vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, niektorí občania na to ohľad 
neberú, akoby si ani neuvedomovali možné následky svojich činov. Hasiči v posledných dňoch zasahovali 
pri viacerých požiaroch, kedy sa vypaľovanie trávy či drobného odpadu v priebehu niekoľkých sekúnd 
vymklo spod kontroly. Museli však hasiť aj požiar, ktorý, ako sa zdá, nebol celkom náhodný (na foto). 

Pokračovanie 
nájdete na s.3

VEĽKÁ 
LETNÁ SÚŤAŽ:
Čítajte noviny Tempo, odpovedz-
te správne na položené otázky, 
doručte tiket do redakcie a ste 
v hre o parádne ceny!

tel.: 046/5118200 
praca@saargummi.com 
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Mrazy môžu ľudí pripraviť o prácu
Ovocinárska firma Fructop v Ostra-
ticiach už druhý rok po sebe zápasí 
s problémami, ktoré spôsobili jarné 
mrazy. Podľa slov riaditeľa firmy Milo-
ša Šeba sa škody priblížili až k sume 
1 500 000 eur.  

Ostratická firma vznikla v roku 1991 s cieľom 
pestovať kvalitné ovocie. V súčasnosti obhos-
podaruje sady o výmere približne 250 ha, na 
ktorých pestuje najmä jablká, ale aj slivky či 
jahody. Keďže mrazy v sadoch úradovali už dva 
roky po sebe a ani v budúcnosti nie sú predpokla-
dané teplejšie zimy, vedenie spoločnosti plánuje 
znížiť výmery. „Budeme likvidovať určité časti 
sadov, aby ich obhospodarovanie nebolo natoľko 
finančne náročné,“ uviedol Miloš Šebo. Mož-
nosťou však je aj starať sa o vybrané sady menej 

intenzívne. „Nebudeme hnojiť a striekať všetko 
na 100 %, možno niekde by sa mohli nechať len 
jablká na šťavy. Čím majú mať jablká vyššiu 
kvalitu, a to najmä vizuálnu, tým viac do nich 
treba investovať. Keďže sú financie obmedze-
né, musíme si vybrať,“ doplnil ovocinár Mário 
Sulák. Škody na jablkách v tejto sezóne 
dosiahli 80 percent, straty na slivkách boli 
až 90 %-né a v prípade jahôd bola škodná 
polovica úrody. Momentálne ovocinárska 
firma čaká na návrhy cenových ponúk protimra-
zových opatrení, teda konkrétne protimrazovej 
závlahy. „Zhora stromy sprchuje voda a tá akoby 
ohrievala kvety rastliny, keďže je pri mrazoch 
teplejšia ako vzduch. Ak voda na stromoch 
zamrzne, pod ľadom sa stále drží teplota 
okolo nuly, nejde do mínusu,“ vysvetľuje princíp 
fungovania protimrazovej závlahy Mário Sulák. 
Ako informovala TASR, „ovocinárska spoločnosť 

po jarných mrazoch prepustila 40 % zamest-
nancov“. Riaditeľ však túto informáciu vyvrátil 
s tým, že takéto prepúšťanie prebehlo minulý rok 
a po tohtoročných mrazoch v zamestnaneckých 
radoch škrty zatiaľ neboli. „Prepúšťať budeme 
až na jeseň, ešte je potrebné pozberať to, 
čo sa urodilo. Budú sa robiť racionali-
začné opatrenia, ale aktuálne to bude až 
v novembri. Predpokladáme, že ak sa nič 
nezmení, budeme musieť prepustiť možno 
20 % zamestnancov,“ ozrejmil situáciu Miloš 
Šebo. Aktuálne firma zamestnáva približne 
40 ľudí. O zachovanie spomínaných pracovných 
miest by sa však mohol pričiniť aj štát a pomôcť 
ovocinárskej firme s finančnými ťažkosťami. 
„Koncom roka sa uvidí, či ministerstvu financií 
zvýšia peniaze a bude môcť niečo uvoľniť aj pre 
pestovateľov. Takéto zdroje by nám rozhodne 
pomohli,“ uzatvára riaditeľ Miloš Šebo.  (vs)

Možnosť rozvíjať talent 
a podnikanie!
Trenčiansky samosprávny kraj má v úmysle otvoriť Krea-
tívne centrum, ktoré pomôže rozvíjať kreatívny a kultúrny 
priemysel v kraji. Má ísť o veľkorysý moderný priestor, kde 
sa bude rozvíjať kreatívny talent a podporovať jeho komerč-
né uplatnenie na trhu. Zameraný je na umelcov, hudobní-
kov, ajťákov, dizajnérov, marketérov, architektov a ďalších 
tvorivých ľudí. Centrum bude pre nich ponúkať rôzne služby 
a jeho technické vybavenie bude navrhnuté podľa reálnych 
potrieb osôb pôsobiacich v tomto priemysle. Zároveň má byť 
odrazovým mostíkom pre všetkých, ktorí chcú v danej sfére 
začať podnikať. Informačné stretnutie, na ktorom môžete 
predniesť svoje návrhy, pripomienky a potreby z oblasti 
rozvíjania vášho talentu a podnikania, sa koná v stredu 
9. augusta o 16. hodine v priestoroch Strednej odbor-
nej školy na Námestí SNP v Partizánskom.

Foto: FB Partizánske
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Obvinení prechovávali  
metamfetamín 

Krajský vyšetrovateľ Odboru kriminálnej 
polície z Trenčína vzniesol obvinenie vo veci zločinu nedovolenej 
výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie s nimi voči 43-ročnému Miroslavovi 
z okresu Prievidza a vo veci prečinu nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie 
a obchodovanie s nimi voči 30-ročnému Máriovi z Bánoviec nad 
Bebravou. 
Obvinený Miroslav si mal neoprávnene zabezpečiť metamfeta-
mín, ktorý prechovával u seba 10. júla v obci Hradište. Uvedená 
droga bola nájdená pri prehliadke jeho auta policajtmi z Par-
tizánskeho. Zadržané množstvo metamfetamínu zodpovedá 
87 až 353 bežným jednorazovým dávkam drogy. Obvinenému 
v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na desať 
až pätnásť rokov. V minulosti sa Miroslav už dopustil takejto 
trestnej činnosti.  
Obvinený Mário si mal 10. júla v poobedňajších hodinách 
zadovážiť v Hradišti metamfetamín. U obvineného bolo nájdené 
plastové vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky a štyri papie-
rové skladačky. Zadržané množstvo metamfetamínu zodpovedá 
štyrom až štrnástim bežným jednorazovým dávkam drogy. 
Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia 
slobody až na päť rokov. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie 
oboch obvinených do väzby.

Na ryby aj bez povolenia
Poverený policajt Obvodného oddelenia z Partizánskeho  vznie-
sol obvinenie z prečinu pytliactva voči 37-ročnému Martinovi 
z Partizánskeho. Obvinený mal 16. júla okolo 19.40 hodiny loviť 
ryby v katastri mesta Partizánske na rieke Nitra v lovnom revíre, 
ktorý je označený ako kaprovitý. Martin sa však vybral na ryby aj 
napriek tomu, že nie je držiteľom platného rybárskeho lístka ani 
platného povolenia na rybolov. Rybárskemu zväzu nebola spôso-
bená žiadna škoda, vzhľadom na to, že obvinený neulovil žiadnu 
rybu. V prípade dokázania viny hrozí Martinovi trest odňatia 
slobody až na dva roky.  

Okradol 90-ročného muža
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Partizánskeho vzniesol 
obvinenie zo zločinu krádeže voči 24-ročnému Máriovi z Nitry. 
Obvinený muž mal 25. januára prísť k rodinnému domu v Parti-
zánskom, pričom cez neuzamknuté vchodové dvere sa dostal do 
kuchyne, kde sa nachádzal 90-ročný muž. Mário mu mal povedať, 
že mu doniesol 120 eur na palice z poisťovne. Poškodenému dal 
bankovku v hodnote 500 eur a chcel, aby mu vydal zvyšné penia-
ze. Poškodený muž šiel do spálne a z peňaženky vybral 300 eur. 
Následne mal za ním prísť obvinený a z ruky mu zobral hotovosť 
a z peňaženky ďalších 2000 eur. Poškodenému krádežou vznikla 
celková škoda vo výške 2300 eur. Obvinenému v prípade dokáza-
nia viny hrozí trest odňatia slobody až na tri až desať rokov.
Polícia preto odporúča, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do 
svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevyberali pred nimi 
peniaze, ktoré majú odložené doma, nakoľko páchatelia ovládajú 
veľa spôsobov, ako odlákať ich pozornosť a v nestráženej chvíli 
ich okradnúť o celoživotné úspory. KR PZ Trenčín

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Mestská polícia Partizánske 
rozširuje svoje rady!

Dňa 23. augusta 2017 sa uskutoční 
výberové konanie na pozíciu 

príslušník mestskej polície.
Podmienky:   vek 21 rokov
  stredoškolské vzdelanie s maturitou
  bezúhonnosť (výpis z registra trestov)
  telesná a duševná spôsobilosť

Bližšie informácie: Drahomír Hrkal, zástupca náčelníka MsP,
tel: 038/ 749 39 93 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny
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Uchádzačov o zamestnanie
je stále menej
Evidovaná miera nezamestnanosti v regióne okresov Partizánske 
a Bánovce nad Bebravou opäť poklesla. Oproti mesiacu máj bola 
jej hodnota v júni nižšia o 0,25 % v okrese Partizánske (4,24 %) 
a v bánovskom okrese je pokles miery nezamestnanosti o 0,16 % 
(4,35 %). Pozitívnou správou je, že v oboch okresoch sa znížila 
aj napriek tomu, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli 
zaradení uchádzači, absolventi vysokoškolského štúdia. Opro-
ti januáru 2017 predstavuje pokles evidovanej miery 
nezamestnanosti o 2,1 % v okrese Partizánske, čo je 
pokles na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie 
o 510 ľudí. V okrese Bánovce nad Bebravou miera evidovanej 
nezamestnanosti poklesla oproti mesiacu január 2017 o 1,45 %. 
V praxi to znamená zníženie počtu uchádzačov o zamestnanie 
o 310 osôb. 

i ÚPSVaR informuje:

Realizácia roku 2016 v tieniacej 
technike bol kompletný názov súťa-
že vyhlásenej Združením výrobcov 
tieniacej techniky a ich častí v máji 
minulého roka. Skúsiť šťastie a zá-
roveň si preveriť efekt ponúkaných 
služieb sa rozhodla aj spoločnosť 
Žalúzie Cibula z Partizánskeho, 
ktorá sa na trhu s tieniacou tech-
nikou pohybuje od roku 1993 a jej 
nosnými produktmi sú práve rolety 
a exteriérové žalúzie. S tými sa firma 
„vyhrala“ aj pri realizácii tienia-
cej techniky na rodinnom dome 
v Partizánskom, s ktorým sa roz-
hodla prihlásiť sa do súťaže. A v jej 
prvom ročníku hneď aj zožala veľký 
úspech - spomedzi stavieb z Čes-
ka i Slovenska si získala priazeň 
laickej verejnosti i odbornej poroty 
a u oboch si realizácia použitej 

techniky vyslúžila prvé miesto! Za 
sebou nechala dokonca rozsahom 
väčšie stavby, akou boli napríklad 
moderná pôrodnica v metropole 
západoafrického štátu Gabon v Lib-
reville (2. miesto), či projekt tieniacej 
techniky v rámci rodinného domu 
v českom Kersku (3. miesto).

V čom bola realizácia stavby v réžii 
slovenskej firmy jedinečná? Zvlášt-
nosťou rodinného domu je kom-
pletne presklené átrium, na ktoré, 
rovnako ako aj na ostatné okná, boli 
namontované exteriérové žalúzie 
ovládané rádiovo – motormi Somfy. 
Majitelia rodinnej firmy Žalúzie 
Cibula však priznávajú, že okrem 
použitia kvalitnej techniky mali aj 
„šťastie na zákazníka“. Predmetná 
montáž si totiž vyžadovala niekoľko 
etáp v príprave a správna koordiná-
cia, ako aj postup prác boli nevy-
hnutné. Vďaka dobrým znalostiam 
pracovných postupov investora to 
napokon dopadlo podľa predstáv 
všetkých strán a príjemným bo-
nusom je aj výhra v súťaži, v ktorej 
firma z Partizánskeho s prehľadom 
uspela. (170601)

PRVÉ MIESTO PRE RODINNÝ DOM V PARTIZÁNSKOM
Aj rôzne stavby, objekty či rodinné domy môžu vyhrať v súťaži. Jedným z dô-
kazov je minimalistický bielo-šedý bungalov v Partizánskom, 
ktorý v nadnárodnej súťaži zabodoval práve zaujímavým 
použitím exteriérových žalúzií.

WWW.ZALUZIE-CIBULA.SK

ŽUPA PODPORÍ AJ PROJEKTY Z OKRESU PARTIZÁNSKE
: Najviac hlasov dostal nápad základnej školy
V rámci participatívneho 
komunitného rozpočtu 
kraj podporí celkovo 
29 dobrých myšlienok. 
Verejnosti sa z nich naj-
viac páčil projekt regio-
nálneho „rínku“.

Celkovo bolo na župu do-
ručených 35 nápadov na to, 
akými podujatiami, aktivitami 
a projektmi zlepšiť život širokej 
skupiny ľudí v kraji. V termíne 
od 1. do 15. júla 2017 hlaso-
vaním rozhodovalo takmer 
2 200 ľudí o tom, ktoré projekty 
posunuté ďalej vo verejných 
zvažovaniach podporí Trenčian-
sky samosprávny kraj v rámci 
participatívneho komunitného 
rozpočtu. 
Najviac sa hlasujúcim páčil 
projekt regionálneho „rínku“ 
trhového charakteru, ktorý 
na unikátnom mieste v srd-
ci Trenčína spojí atmosféru 
Ulice 1. mája s vôňou produktov 
lokálnych farmárov a výrobcov 
s ľuďmi, ktorí radi podporia 
regionálnych predajcov. Projekt 
s názvom Trenčín na korze zo-
zbieral 458 hlasov, čo je takmer 

pätina z celkového počtu. Ako 
druhý najobľúbenejší nápad sa 
ukázala idea hokejovej mládeže 
v Novom Meste nad Váhom pod 
názvom Deti na hokej. Podpori-
lo ju 243 hlasujúcich. Trojicu 
najúspešnejších projektov 
uzatvára okres Partizánske 
a športovo orientovaný 
nápad so zreteľom na tých 
najmenších – S deťmi pre 
radosť a zdravie, ktorého 
cieľom je vybudovanie 
detského ihriska v areáli 
základnej školy. Tento nápad 
posunulo ďalej 187 ľudí. Jeho 
predkladateľom je Základná 
škola s MŠ na Veľkej okružnej. 

Prostredníctvom projektu chce 
v areáli osadiť preliezkovú 
zostavu s dvoma hojdačkami 
a lezeckú stenu s rebrinou. 
Dané prvky by mali využívať 
nielen deti zo školy a škôlky, ale 
aj najmenší obyvatelia celého 
sídliska. Celkové výdavky pro-
jektu, ako aj nárokovaná výška 
podpory je 2 138 eur.
Úspešné boli pritom všetky 
projekty zaradené do ve-
rejného hlasovania, keďže 
jednotliví žiadatelia svojimi 
požiadavkami nevyčerpali 
finančné možnosti rozpoč-
tu na tento rok. Celkový ob-
jem peňazí určený na tento účel 

na rok 2017 predstavuje sumu 
99-tisíc eur, pričom požiadavky 
jednotlivých predkladateľov 
projektov dovedna nepresiahli 
sumu 57 300 eur. 
Zhodnotenie a následné zverej-
nenie realizácie projektov z pi-
lotného ročníka je naplánované 
na november a december tohto 
roku. Druhý ročník participatív-
neho komunitného rozpočtu sa 
otvorí už v januári 2018 – za-
sielať dobré nápady a idey 
komunitného charakteru 
bude totiž možné už v ter-
míne od januára do marca 
budúceho roku. 
 (ma), zdroj: TSK

Projekt Predkladateľ Počet hlasov

1. S deťmi pre radosť a zdravie ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej  
v Partizánskom 187

2. Anténny systém RK Rádioklub Kapa, OM7M 66

3. Interaktívna zážitková veda Centrum voľného času  
v Partizánskom 59

4. TSK žiacka florbalová liga ŠK Harvard Partizánske 38
5. Oddychová zóna pre rodičov s deťmi Obec Ostratice 11

Vyhodnotenie projektov okresu Partizánske

https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/trencin/1.-trencin-na-korze.html?page_id=415588
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/nove-mesto-nad-vahom/4.-deti-na-hokej.html?page_id=415566
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/partizanske/3.-s-detmi-pre-radost-a-zdravie.html?page_id=415584
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/partizanske/3.-s-detmi-pre-radost-a-zdravie.html?page_id=415584
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/partizanske/3.-s-detmi-pre-radost-a-zdravie.html?page_id=415584
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/partizanske/5.-antenny-system-rk.html?page_id=416152
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/partizanske/2.-interaktivna-zazitkova-veda.html?page_id=415582
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/partizanske/4.-tsk-ziacka-florbalova-liga.html?page_id=415583
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/partizanske/1.-oddychova-zona-pre-rodicov-s-detmi.html?page_id=415581
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JEDNOU VETOU
Zo šiestich bodov pozostáva program 18. Mestského zastu-
piteľstva v Partizánskom (MsZ), ktoré primátor Jozef Božik 
zvolal na utorok 15. augusta. Poslanci budú v malej zasadačke 
MsÚ rokovať o návrhu zmeny č. 4 rozpočtu mesta Partizánske 
pre rok 2017 a zaoberať sa budú okrem iného aj návrhom na 
zmenu Štatútu Mestského komunitného fondu Spolu pre 
Partizánske. Jedným z bodov programu je aj návrh na schvá-
lenie povinného spolufinancovania k splneniu podmienok 
na poskytnutie príspevku z Fondu mikroprojektov na projekt 
pod názvom Zpřístupnení kulturního a přírodního bohatství 
na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města 
Partizánske. Rokovanie MsZ je verejné a začína sa o 13. hodine.

V Rybanoch chcú vybudovať zariadenie na spracovanie 
starých vozidiel. Recyklovať by sa tam malo ročne asi 500 áut 
primárne z Trenčianskeho kraja.

Podľa údajov Štatistického úradu SR prišlo v minulom roku 
v Trenčianskom kraji na svet 5 341 živonarodených detí, čo 
bolo najmenej medzi krajmi Slovenska. Bánovce nad Bebra-
vou pritom patria k okresom, kde sa v prepočte na 1 000 
obyvateľov narodilo najviac ratolestí, v okrese Partizánske 
zase najmenej.

Minulotýždňové horúčavy si priam pýtali osvieženie v podobe 
kúpania a oddychu pri vode. A to ponúkalo aj Kúpalisko Dúha 
v Partizánskom. Denne ho navštívilo v priemere 1 500 ľudí 
z mesta, širokého okolia a dokonca i susedných Čiech.

Príjemný a netradičný tip na schladenie počas horúcich 
letných dní ponúka aj Zimný štadión v Partizánskom. Do pre-
vádzky ho mesto uviedlo začiatkom augusta.

Obce podávajú spoločný projekt
: Cieľom je znížiť objem biologicky rozložiteľného odpadu
Regionálne združenie miest a obcí, 
región Stredné Ponitrie zasadalo 
v stredu 12. júla v obci Veľké Uher-
ce. Rokovanie otvorila a viedla jeho 
predsedníčka Iveta Randziaková.

Hlavnou témou zasadnutia bolo preroko-
vanie zverejnenia výzvy v rámci ope-
račného programu „Kvalita životného 
prostredia“ na podporu predchádza-
nia vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov (BRKO). Aktivi-
tou v rámci výzvy je obstaranie záhradných 
kompostérov, teda kompostovacích zásob-
níkov na predchádzanie vzniku BRKO pro-
dukovaného v domácnostiach. Oprávnenými 
žiadateľmi sú obce a mestá a združenia obcí. 
Vzhľadom na to, že minimálna požadovaná 
výška príspevku na jeden projekt je 80-tisíc 
eur a maximálna 200-tisíc eur, starostovia 
sa v rámci združenia dohodli, že budú 
postupovať spoločne a podajú jeden 
projekt s požadovanou maximálnou 
výškou príspevku. Toto by pre 20 za-
pojených obcí znamenalo obstaranie 
minimálne 1 500 kompostérov pre do-
mácnosti o objeme 1050 litrov. V pro-
jekte sa plánuje s kompostovaním zeleného 
odpadu z plochy 404,5 ha. Projekt je v súlade 

s Programom odpadového hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorý predpokladá do 
roku 2020 zníženie biologicky rozložiteľného 
odpadu na 35 % z celkového množstva BRKO 
vzniknutých v roku 1995. V jednotlivých 
obciach sa dodaním kompostérov do 
domácností zjednoduší prístup k mož-
nosti zhodnocovať odpad v mieste jeho 
vzniku, zlepší sa životné prostredie, 
hlavne odstránením divokých skládok 
BRKO a ukončí sa spaľovanie zelene 
zo záhrad. „Veríme, že spoločný projekt 
združenia má väčšiu šancu na úspech,“ 
dodala Iveta Randziaková.
V ďalšom bode programu sa starostky 

a starostovia zaoberali vydaním spoločného 
stolového kalendára RZ ZMOS – Stredné Po-
nitrie na rok 2018. Jeho návrh prišli staros-
tom predstaviť Dáša Jakubíková a Martina 
Petrášová, konateľky Vydavateľstva Tempo. 
Jeho redakčný tím sa bude v spolupráci 
so starostami a starostkami obcí podieľať 
na príprave a spracovaní kalendára, ktorý 
v roku 2018 prinesie staré a nové pohľady 
na samotné mesto Partizánske a obce celého 
okresu. Dominantou je práve konfrontácia 
archívnych záberov a nového, súčasného 
vzhľadu vybraných lokalít obcí a okresného 
mesta. 
 (ir), foto: Lýdia Korcová

Nezodpovednosť spôsobuje škody
Pokračovanie z 1. strany

Čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru je obdobie vyhlásené 
Okresným riaditeľstvom Hasičského 
a záchranného zboru v Partizánskom 
pre celé územie alebo časť okresu. 
Nebezpečenstvo vzniku požiarov sa 
vyhlasuje najmä v prípade niekoľko 
dní pretrvávajúceho horúceho počasia, 
ktoré súvisí so suchom a zároveň rých-
lym šírením ohňa. V takomto období 
je prísny zákaz fajčiť, zakladať oheň či 
odhadzovať horiace a tlejúce predmety 
na miestach, kde môže vzniknúť požiar, 
ale aj vypaľovať porasty bylín či kríkov 
a stromov, a to aj na súkromných po-
zemkoch. Ak fyzická osoba svojím 
konaním spôsobí vznik požiaru, 
môže dostať pokutu aj do výšky 
331 eur, právnická či podnika-
teľská osoba dokonca do výšky 
16 596 eur. Ako zobrazuje mapa 
zverejnená na stránkach Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (na 

foto), náš región sa nachádza v oblasti 
najviac ohrozenej požiarmi. V kom-
binácii s extrémne horúcim a suchým 
počasím je na počudovanie, že niekto-
rým obyvateľom skrsne v hlave nápad 
zahrávať sa s ohňom, a to doslova. Veď 
len v posledných dňoch kvôli ľudskej 
nedbanlivosti horela tráva v Partizán-
skom pri rieke Nitre či pri Salaši, slama 
vzbĺkla v Nedanovciach a Bošanoch, 
nejeden požiar spôsobili aj ohorky 
z cigariet odhodené z idúcich vozidiel 
do kanálov pri ceste a zásahy hasičov 
si vyžiadalo aj opakované vypaľovanie 
strnísk či trávy na súkromných pozem-
koch. Nie je ničím výnimočným, že 
oheň sa po suchom strnisku šíri 
veľmi rýchlo a najmä starší ľudia 
často podcenia jeho silu. Kým si 

uvedomia, že ho nestíhajú dohášať 
a usmerňovať, oheň zmení smer, 
prípadne zafúka vietor a nekontrolo-
vateľne ho rozšíri. Môže tak spôsobiť 
nezanedbateľné škody na majetkoch, 
okolitých domoch, ale nie je výnimočné 
ani jeho rozšírenie na okolité polia či 
lesy.

Zasahovali 
pri požiaroch poľa
Plamene a hustý dym pohltili v nedeľu 
16. júla aj časť poľa pri obci Bošany. 
Požiar bol hasičskej a záchrannej 
službe ohlásený krátko po 15. hodine. 
Na mieste zasahovalo so svojou 
technikou 21 profesionálnych 
a 16 dobrovoľných hasičov, medzi 
nimi i príslušníci Okresného ria-
diteľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Partizánskom. „Bola 
tam jednotka z Topoľčian, ktorá za-
sahovala s dvomi kusmi cisternových 

automobilových striekačiek a jedna 
cisternová automobilová striekačka 
z Nitry. Ešte bola povolaná hasičská 
profesionálna jednotka z Bánoviec 
nad Bebravou s jednou automobilovou 
cisternou,“ informoval Vladimír Režo, 
veliteľ zásahu z HaZZ v Partizánskom. 
Postupne boli k požiarisku povolávané 
aj DHZ z Veľkých Hostí, Práznoviec, 
Bošian, Skačian a Uhrovca. 
„Hasenie trvalo do úplnej likvi-
dácie požiaru približne tri hodi-
ny a išlo o plochu 65 hektárov 
pšenice, jačmeňa ešte na koreni 
a 15 hektárov slamy,“ uviedol 
Vladimír Režo.
Následkom požiaru vznikla priama 
materiálna škoda majiteľovi poľa, 
ktorým je poľnohospodárske družstvo 

Agro - coop Klátova Nová Ves. Podľa 
ich informácií bola predbežne vyčíslená 
na 68 000 eur. „Príčina požiaru nie 
je známa, je v štádiu vyšetrovania,“ 
doplnil veliteľ zásahu. Počas priebehu 
hasiacich prác bola uzavretá cesta od 
Baštína po Bošany. Privolané policajné 
hliadky odkláňali dopravu v Baštíne na 
Topoľčany a Práznovce a v Bošanoch 
na Dolné Chlebany. „Pri väčšine po-
žiarov na poliach, osobitne v blízkosti 
Bošian, zasahovali členovia dobrovoľ-
ných hasičských zborov, kde by bez ich 
pomoci došlo k oveľa vyšším škodám, 
za čo im patrí vďaka. Rovnako aj sta-
rostovi obce Bošany Branislavovi Paj-
dovi, pod ktorého vedením dobrovoľní 
hasiči ukážkovo zabezpečili odberné 
miesta – zdroje vody, to najdôležitej-
šie, čo sme na hasenie potrebovali,“ 
uviedol riaditeľ OR HaZZ v Partizán-
skom Rastislav Balogh.
O dva týždne neskôr, v nedeľu 
30. júla krátko pred treťou ho-
dinou poobede zasahovali hasiči 
opäť pri požiari strniska po žatve 
na poli medzi obcami Bošany 
a Klátova Nová Ves. Horiaca plocha 
s rozlohou približne 40 hektárov patrila 
taktiež poľnohospodárskemu družstvu 
v Klátovej Novej Vsi. Podľa tlačovej 
správy HaZZ, „na miesto udalosti boli 
vyslaní príslušníci HaZZ z Parti-
zánskeho, Bánoviec nad Bebravou, 
Prievidze a Topoľčian, 23 členovia 
DHZ z obcí Bošany, Klátova Nová Ves, 
Šišov, Veľké Hoste a Práznovce s piati-
mi kusmi hasičskej techniky.“ Násled-
kom silného vetra sa zasiahnutá 
plocha rýchlo rozširovala, pričom 
požiar začal ohrozovať aj záhrady 
a rodinné domy v okrajovej časti 
Bošian. Zlikvidovať sa ho podari-
lo krátko pred 18. hodinou. Príčina 
vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. 
Agro-coop Klátova Nová Ves preto 
oznámila, že z dôvodu opakujúceho sa 
počtu úmyselne založených požiarov 
na poľnohospodárskych parcelách 
spoločnosti podáva trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa. Zároveň 
žiada občanov o pomoc pri objas-
není tejto závažnej trestnej činnosti 
podpaľačstva, ktorá ohrozuje nielen 
majetok spoločnosti, ale aj zdravie 
a majetok všetkých občanov obce. 
Zároveň vypisuje odmenu dvetisíc eur 
tomu, kto poskytne informácie vedúce 
k dolapeniu páchateľa. (vs, sč)

OR HaZZ v Partizánskom vyhlásilo 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných 
pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území okresu Partizánske  
od 1. augusta 2017, od 8. hodiny až do odvolania. 

Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od 
hranice lesného pozemku) zakazuje:

 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na 
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýše-
ného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia, alebo obhospodárovatelia lesných pozemkov sú v súvislosti 
s ochranou lesa pred požiarom povinní:

 zabezpečovať v lesoch a lesných pozemkoch hliadkovaciu činnosť (vo vyhláse-
nom  čase, najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase) pre osoby 
vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením 
trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia 
služba v danom čase nachádzať, a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasov-
ňou požiarov,
 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na do-
stupnom určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý 
umožňuje bezproblémový prejazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný 
zásah,
 prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a iných horľavých látok z blízkosti objektov,
2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú 
techniku,
 vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kole-
sové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie 
dreva a zvyškov po ťažbe – aspoň 1 vhodným hasiacim prístrojom s hmotnosťou 
náplne hasiacej látky najmenej 5 kg. Stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

V tomto období je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľa-
vých látok na voľnom priestranstve. 

Suchý porast v kanáloch pri 
cestách od odhodeného ohorku 

z cigatery vzbĺkne veľmi ľahko
 Foto: OR HaZZ PE
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NAPÍSALI NÁM
Členovia JDS z Partizánskeho sa 19. júla spolu so 
svojimi rodinami rozhodli navštíviť salaš Kostrín. 
Čakala tam na nich súťaž v petangu, ktorú pri-
pravili manželia Miťkovci. Víťazne v nej skončili 

Dominika Gubová, Marta Gendiarová a Anton Hudok. V sprievode 
harmoniky si všetci veselo zaspievali a dopriali si aj jazdu na koči 
ťahanom koníkmi. Majú tak za sebou ďalšie vydarené podujatie. 
 Foto: Mária Hubinská

Seniori z Folklórneho súboru Jánošík senior len prednedávnom 
navštívili osadu Violín na Žitnom ostrove, ktorá oslavovala sté 
výročie svojho vzniku. Na ich vystúpenie sa prišli pozrieť aj ľudia, 
ktorí žili v Partizánskom a pracovali v Závodoch 29. augusta, no po 
ukončení činnosti sa vrátili do rodného kraja. Stretli sa dokonca 
aj s jednou zo svojich bývalých členiek, ktorá našla domov v tejto 
lokalite.  Foto: Vladimír Trvalec

Veda – zábavná a inšpiratívna
Prázdniny sú priestorom na realizáciu voľnočasových aktivít, predstáv a snov. Centrum voľného času v tom-
to období ponúka deťom možnosť realizovať sa v prímestskom letnom tábore, v ktorom môžu zmysluplne 
využívať čas. 

Vedenie Centra voľného času 
v Partizánskom využilo ponuku 
Hvezdárne a klubu AMAVET 
č. 808 na zorganizovanie tábora 
s „technickým“ zameraním. 
Prvý turnus prímestského 
tábora sa niesol v znamení 
„TECHnické LABorató-
rium“ s prívlastkom Veda na 
dosah. Dvadsaťštyri detí 
so záujmom o prírodné 
a technické vedy sa 10. júla 
v ranných hodinách stretlo 
v priestoroch CVČ, kde ich 
pracovníci a spoluorgani-
zátori podujatia rozdelili 
do troch sekcií – astrono-

mickej, robotickej a ra-
keto-modelárskej. Pripra-
vený program bol obsahovo 
zameraný na sprostredkovanie 
základných informácií o vesmí-
re, stavbu robotických modelov 
zo stavebníc a konštrukčne na 
zostrojenie papierovej rakety 
v rámci raketo-modelárskej 
činnosti. 
Astronomické poznatky boli 
prezentované prostredníctvom 

astronomického softvéru, 
ktorý vytvoril obraz aktuálnej 
hviezdnej oblohy. Posluchá-
či získali základný prehľad 
o Slnku, fázach Mesiaca, polohe 
planét a súhvezdiach pozorova-
teľných počas týchto dní a nocí. 
Deti mali možnosť sledovať 
slnečnú atmosféru upraveným 
astronomickým ďalekohľadom 
a venovali sa i voľnočaso-
vým aktivitám v podobe hier 
a súťaží.
Základom pre robotiku boli 
stavebnice Lego MINDSTORMS, 
z ktorých si záujemcovia mohli 
podľa vlastného výberu postaviť 

robota, naprogramovať ho 
a predviesť na záverečnom zhod-
notení technického laboratória. 
LEGO stavebnice umožňujú 
kreatívny a technický prístup 
k riešeniu vlastného zadania tak, 
ako si ho každá dvojica sekcie 
robotiky určila. Lego kocky 
a ďalšie komponenty vytvorili 
prostredníctvom detskej fantázie 
a predlôh humanoidného robota, 
strieľajúceho škorpióna, pla-

ziaceho sa hada, vysokozdvižný 
vozík a ďalšie robotické modely.
V raketo-modelárskej sekcii 
bolo treba vystrihnúť predtla-
čený model rakety, poskladať 
ho a zlepiť, potom vystrihnúť 
a správne nalepiť stabilizátory 
letu. Do špice rakety sa zbalil tzv. 
streamer, ktorý spomaľoval zo-
stup a pád rakety na zem. Všetci 
účastníci prímestského tábora 
prešli vzdelávacou astronomic-
kou, robotickou a modelárskou 
činnosťou. 
Streda 12. júl  bol dňom exkurzie 
do „AURELIA“, zážitkového 
centra vedy v Bratislave. Všetci 
sa tam mohli presvedčiť, že aj 
veda môže byť inšpiratívna. Po 
dva a pol hodine interaktívnej 
zábavy z oblasti prírodných 
a technických vied sa mladí 
ľudia premiestnili do prístavu, 
kde sa nalodili na loď, aby ab-
solvovali krátky výlet po Dunaji 
s vyhliadkou na Bratislavu.

Predposledný deň prímestské-
ho tábora sa niesol v znamení 
realizácie robotických modelov 
a stavby rakiet ako i prezentácie 
astronomických poznatkov. 
V piatok 14. júla bola celo-
týždenná snaha detí zavŕše-
ná praktickými aktivitami 
v areáli Hvezdárne v Malých 
Bieliciach. Čakalo ich nielen 
pozorovanie Slnka, ale hlav-
ne vyvrcholila raketo-mo-
delárska činnosť – každý 
účastník si mohol vypus-
tiť svoju vlastnú raketu. 
Poobedňajší návrat do Centra 
voľného času bol príležitosťou na 
vyhodnotenie práce jednotlivých 
účastníkov prímestského letného 
tábora v oblasti astronómie, 
robotiky a raketo-modelárstva. 
Tí najaktívnejší boli odmenení 
vecnými cenami v podobe kníh, 
mapiek a pexesa.

 Text a foto: Vladimír Mešter

Jánošík senior absolútnym víťazom
V Kúpeľoch Nimnica sa 22. júla 
konal Nimnický folklórny festival 
Zaspievaj si ľudovku. Jeho súčas-
ťou bolo aj vyhodnotenie 2. série 
Hitparády ľudových piesní, ktorú 
vysielala interaktívna slovenská 
televízia. Jej absolútnym víťazom sa 
stal Folklórny súbor Jánošík senior 
z Partizánskeho. 

Od minuloročného septembra až do júna 
2017 účinkovalo v hitparáde 51 folklórnych 
súborov, folklórnych i speváckych skupín 
či jednotlivcov. Diváci mali možnosť dať 
prostredníctvom sms správy svoj hlas nie-
ktorému z účinkujúcich, a tak ho posunúť 
do ďalšieho kola celkovo päťkrát. Vďaka 
priazni divákov obsadil Folklórny 
súbor Jánošík senior jeden raz druhé 
miesto a štyrikrát zvíťazil, čím sa 
stal absolútnym víťazom. Odmenou 
boli nielen ďakovné listy a vecné darčeky, 
ktoré členom súboru odovzdala riaditeľka 
interaktívnej televízie, ale aj pozvánka na 
účinkovanie v ďalšom ročníku Nimnic-
kého folklórneho festivalu. Folkloristi 

svojím vystúpením zaujali aj vedenie 
televízie, ktoré sa rozhodlo natočiť 
o nich medailón. Bude to pásmo hudby, 
spevu, tanca a hovoreného slova o minulosti 
a súčasnosti súboru. Natáčanie sa uskutoční 
už 9. augusta v dome kultúry. 

Aj touto cestou sa členovia súboru chcú 
poďakovať všetkým, ktorí im poslali hlas. Je 
to pre nich veľké povzbudenie a impulz do 
ďalšej práce v udržiavaní a šírení krásnych 
ľudových tradícií. Rudolf Ivanovič
 Foto: archív súboru Jánošík senior

Netradičná výstava 
v múzeu
Hlodavce v múzeu? Neľakajte sa, do Mestského 
múzea v Partizánskom sa nenasťahovali ani sys-
le, ani myši či iná háveď. Koncom júna tam totiž 
Gabriel Petrík z Veľkých Uheriec vystavoval králiky, 
ktoré patria k hlodavým cicavcom. Medzi Baťovými 
relikviami, topánkami zo ZDA, starými motorkami 
a bicyklami pôsobili živé tvory trochu netradične.

Devätnásťročný Gabriel je absolventom Gymnázia v Partizán-
skom. Chystá sa na vysokú školu do Bratislavy na prírodovedeckú 
fakultu, odbor chémia. Chovateľstvu sa venuje už 12 rokov. Chová 
králiky a sliepky. Z králikov, ktorých je na svete asi 100 plemien, 
preferuje odrody Nemecký obor strakáč, Novozélandský burgund-
ský oranžový a Kalifornský biely s červenými očami. V minulosti 
choval aj Belgických obrov, ale nevyplatilo sa to. Na nemeckých 
strakáčoch je zaujímavé to, že každý rok im na bokoch pribud-
ne po jednom páre čiernych fľakov – niečo podobné, ako sú 
letokruhy na strome. Čistokrvné plemená sú veľmi cenné a majú 
hodnotu až niekoľko stoviek eur. 
Návštevníci múzea sa dozvedeli podrobnosti o chove a kŕmení 
králikov, o dĺžke ich gravidity (okolo jedného mesiaca), o množ-
stve potomkov splodených jednotlivými druhmi (až do 12 mláďat 
v jednom vrhu), ale aj o tom, ako králika chutne pripraviť na 
nedeľný obed.
Počítačovú prezentáciu s textom a fotografiami, ktorú Gabriel 
predvádzal počas výstavy, robil v rámci stredoškolskej odbornej 
činnosti (SOČ). Porovnával vajíčko – konkrétne žĺtok – od domá-
cich sliepok so žĺtkom vajíčok kupovaných v obchode. So svojou 
prácou sa dostal do krajského kola SOČ, kde obsadil 4. miesto. 
Úspešný bol aj so svojimi živými zverencami, keď v roku 2016 vy-
hral výstavu králikov v Uherskom Brode. Vďaka tomu sa posunul 
na populárnu výstavu do poľského mesta Wroclav. Gabriel by sa 
chcel stať farmárom a mať svoju vlastnú farmu.
 Patrik D.
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V auguste „padajú“ hviezdy
„Padajúce hviezdy“, teda Per-
zeidy sú známy meteorický 
roj. Vďaka dovolenkovému 
obdobiu a príjemným letným 
teplotám ich môžeme ľahko 
sledovať po celú noc. Každý 
rok sú pozorovateľné v dňoch 
od 8. do 14. augusta, kedy 
je bežné vidieť za hodinu aj 
viac než sto meteorov. Ich 
pozorovanie v areáli Hvez-
dárne v Partizánskom sa vám 

ponúka zo soboty 12. na 
nedeľu 13. augusta. Táto 
noc je totiž považovaná 
za vyvrcholenie meteorického 
roja. Ak vás pozvánka zauja-
la, teplo sa oblečte, prineste 
si karimatku, čaj a poko-
chajte sa v areáli hvezdárne 
pohľadom na oblohu, ktorú 
ozvláštnia perzeidy, ľudovo 
nazývané aj „slzičky svätého 
Vavrinca“.

Členovia súboru pri preberaní ceny na Nimnickom folklórnom festivale
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počasie

Myšlienka na tento týždeň
„Keď ste hore, vaši priatelia vedia, kto ste. Keď ste 
dole, viete, kto sú vaši priatelia.“  
 (net)

Program klubu
MESTSKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE

 7., 9. a 12. augusta – pondelok, streda a sobota 
o 19.00 h – ČIARA
 8. augusta  - utorok o 19.00 h – ATOMIC BLONDE
 10. až 13. augusta – štvrtok až nedeľa o 16.30 h – 
EMOJI FILM
 10. až 12. augusta – štvrtok a piatok o 19.00 h, 
sobota o 21.00 h – ANABELLE 2: STVORENIE ZLA

INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 11. augusta – piatok – DJ MAJCO SUMMER MIX
 12. augusta – sobota – FUN VIDEOPARTY • DJ 
JULO alias PYTHON

Blahoželáme
Členovia ZO Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých v Partizánskom srdečne blahoželajú Marte 
Gáfelovej, ktorá 1. augusta oslávila okrúhle 

80. narodeniny. Členovia Klubu ABŠ sa s prianím 
obracajú k Márii Kajabovej, ktorá sa 10. júla dožila 
sedemdesiatky a vinš k 85. narodeninám posielajú 
zase Jozefovi Hrušovskému. Srdečná gratulácia 
patrí aj Gizele Bahylovej, ktorá 30. júla oslávila 
krásnych 85 rokov. Aj my z redakcie Tempo sa ku gra-
tuláciám pripájame a oslávencom želáme veľa zdravia 
a ešte mnoho rokov prežitých v kruhu najbližších.

Meniny oslávi – Oskar, Ľubomíra, Vavrinec, 
Vavro, Zuzana, Darina, Dárius, Ľubomír 
a Mojmír. 

AKO nám bude
Zmena je život a zdá sa, že to v najbližších dňoch bude rešpek-
tovať aj príroda. Po minulotýždňovej extrémnej vlne horúčav 
si doprajeme oddych od teplôt vysoko nad 30 °C. Prevládať by 
už malo o čosi premenlivejšie počasie. Vyskytnúť sa môžu aj 
občasné prehánky alebo búrky. Slnko však určite uvidíme, takže 
niektoré dni možno budú aj celkom vydarené. 

Nočné teploty:  17/13 °C
Denné teploty:  zväčša v rozpätí 25/30 °C, v dňoch s celoden-
nou oblačnosťou a zrážkami prechodne okolo 22 °C

TOP meteo-správy
V tomto týždni sa definitívne skončí pravdepodobne najväčšia vlna 
horúčav tohto leta. Na Slovensku sa začala v nedeľu 30. júla a trvala 
až do nedele 6. augusta. Jej vrchol mal pripadnúť na piatok 4. júla. 
Či sa tak stalo a aké najvyššie teploty sme namerali, to si povieme 
o týždeň. Isté však je, že už prvý augustový deň stúpli teploty nad 
hranicu 35 °C, čo sa označuje ako supertropický deň. V Holíči (okres 
Skalica) bolo až 37,5 °C. Vo štvrtok 3. augusta sme sa ešte viac 
priblížili k horúcej štyridsiatke, keď v Senici namerali až 38,8 °C. 
V Partizánskom bolo 36,6 °C. Ide o najvyššie teploty na 
Slovensku od augusta 2015. Vlna horúčav potrápila značnú časť 
Európy. Na ostrove Sardínia namerali v lokalite Alghero 1. augusta 
41,9 °C, čo je absolútne maximum pre túto lokalitu. Na Korzike mali 
v ten istý deň až 42,0 °C. Jej obyvatelia prežili aj najteplejšiu noc 

v histórii meraní. Na stanici Marignana 1. augusta teplota neklesla 
do rána pod 30,5 °C. Je to zároveň aj absolútne najteplejšia noc 
v celom Francúzsku (v rámci európskeho územia). Mimoriadne 
horúce noci, vďaka alpskému fénu, zasiahli aj Švajčiarsko. Na niek-
torých miestach sa tam teploty ráno o šiestej pohybovali aj okolo  
31 °C! Teplotné rekordy padali aj za veľkou mlákou. V Miami (Flo-
rida) skončil júl 2017 s priemerom 29,8 °C. Bol to najteplejší mesiac 
v Miami od roku 1896, teda od začiatku tamojších pozorovaní. Re-
kordný národný zápis si urobili 30. júla aj Spojené arabské emiráty. 
Na stanici Mezaira zaznamenali až 51,8 °C. A kde bolo za posledný 
mesiac, mimo vysokých polôh Grónska a antarktickej oblasti, 
pre zmenu najchladnejšie? Bolo to práve v Argentíne. V lokalite 
Bariloche (845 m n.m.) najskôr napadlo 39 cm snehu a následne sa 
pri nočnom vyjasnení teplota 16. júla prepadla až na -25,4 °C. Starý 
teplotný rekord tam bol prekonaný o viac ako 4 stupne!
 Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Solárna žiara a výbuchy koronárnej hmoty na Slnku zachy-
tené astronautami NASA Zdroj: NASA

Prestížne ocenenie pre režiséra z Chynorian
Režiséra filmov Čistič, Marhuľový ostrov, ale aj televíznych kriminálnych seriálov Petra Bebjaka pochádzajúceho 
z obce Chynorany sme už na našich stránkach predstavovali. Nedávno sa však jeho meno skloňovalo opäť v sú-
vislosti s novým slovensko-ukrajinským filmom Čiara. 

Na 52. ročníku Medzinárod-
ného filmového festivalu 
v Karlových Varoch, ktorý 
vyvrcholil odovzdávaním 
cien, získal Peter Bebjak za 
film Čiara ocenenie za naj-
lepšiu réžiu. „Je to ocenenie 
práce celého množstva ľudí, 
ktorí na našom filme spolupra-
covali. Pretože, aj keď to je cena 
za réžiu, každá jedna zložka 
prípravy, výroby, postproduk-
cie, ktorá sa zapájala do procesu 
výroby filmu, ovplyvňuje svojím 
vkladom jeho výsledok,“ povedal 
redakcii. Vo filme, ktorý 
vychádza zo skutočných 
udalostí, sa predstavili po-
pulárni slovenskí herci ako 
Emília Vášáryová, Zuzana 
Fialová či Tomáš Maštalír. 
„Robili sme castingy na Sloven-
sku aj na Ukrajine, pretože sme 
hľadali výborných hercov, ktorí 
sa vzájomne dokážu inšpirovať 
a provokovať. A myslím, že sme 
našli skvelé obsadenie. Natáča-
nie trvalo 36 dní, točilo sa v šty-
roch krajinách a na 40 rôznych 
lokáciách. Bolo to produkčne 
náročné, ale užíval som si každú 
chvíľu pri točení Čiary,“ pre-
zradil informácie z nakrúcania, 

ktoré prebiehalo okrem Brati-
slavy a okolia aj v Sobranciach, 
Ubli, Zemplínskych Hámroch, 
Tibave, Ukrajine a v Starom Hro-
zenkove. Kým samotné natáčanie 

išlo hladko, mimo neho sa stretli 
aj s komplikáciami, ktoré podľa 
slov režiséra vytvárajú ľudia 
svojím prístupom, napríklad, 
keď im nechceli ubytovať deti 

do hotela, pretože mali rómsky 
pôvod, alebo keď nechceli ošetriť 
vážne chorého herca, pretože 
bol z Ukrajiny. A v čom je film 
podľa Petra Bebjaka iný ako tie 
predošlé? „Snažím sa robiť filmy 
tak, aby ma bavili. Aby som 
nemusel robiť viackrát rovnaký 
námet, rovnaký žáner. Preto je 
pre mňa každý môj film z môjho 
pohľadu osobitý. Ale každý ďalší 
je poznačený mojimi predošlými 
skúsenosťami.“ Ako podotkol, to, 
čo zavážilo, že si cenu odnie-
sol práve za film Čiara, vie iba 
medzinárodná porota, ktorá 
oceňovala filmy hlavnej súťaže 
karlovarského festivalu. „Možno 
tá emócia, čo v sebe nesie, 
možno spôsob rozprávania 
a možno niečo úplne iné. Urobili 
sme film najlepšie, ako sme ho 
v danom momente a s danými 
možnosťami vedeli urobiť. Ale čo 
je dôležité, urobili sme film, na 
ktorý sme hrdí,“ zhodnotil dielo 
režisér. V slovenských kinách 
mal titul premiéru 3. augusta. 
V Mestskom panoramatickom 
3D kine v Partizánskom si ho 
môžete pozrieť aj v priebehu 
tohto týždňa.  (sč) 
 Foto: archív Wandal Production

Po zániku jazzového klubu to 
v Partizánskom s týmto dru-
hom hudby nevyzeralo veľmi 
optimisticky. Pred pár mesiac-
mi síce vo hvezdárni úspešne 
koncertovala jazz-rocková 
skupina Dabblers, ale čistý džez 
je niečo iné. A tak sa milovníci 
tohto žánru potešili správe, že 
koncom júla bude v sále hotela 
Azul vystupovať speváčka Ester 
Wiesnerová z Partizánskeho 
so skupinou Quartet Four 
(na foto). Mladá skladateľ-
ka, aranžérka, textárka 
a speváčka s úspechom 
ukončila päťročné štúdium 
na slávnej Berklee College 
of Music – a to za 4 roky! 
Ďalšou školou, kde si Ester 
môže zdokonaľovať svoje 
spevácke a improvizačné 
umenie, je New England 
Conservatory v Bostone.  
V septembri čaká mladú umel-

kyňu koncert v New Yorku. 
Plánuje tiež u nás založiť školu 
populárnej hudby a jazzu.
Počas prvého tohtoročného 
turné po Slovensku zavítala 
Ester so svojimi spolužiakmi 
z Berklee do Partizánske-
ho, Liptovského Mikuláša, 
Bratislavy a Nitry. Na klavíri 
ju sprevádza výborný Julian 
Moehring z Nemecka, na bicích 
Konstantin Kräutler z Rakúska 
a na kontrabase Juraj Griglák. 
Pred preplnenou sálou zneli 
jazzové štandardy, Esterine 
vlastné skladby, ale i upravené 
ľudové piesne. Vynikajúci hlas, 
kvalitný doprovod a k tomu 
milé a úprimné slová sym-
patickej speváčky ocenili tri 
stovky poslucháčov frenetickým 
potleskom a, samozrejme, že si 
vynútili aj prídavky.
 Patrik D.
 Foto: Sven Bajla 

„Kvapkou“ krvi  
prispelo 54 darcov
Práve v letnom období, kedy je dovolenková sezóna v plnom 
prúde, sa mnohé nemocnice pasujú s nedostatkom krvi. V Ža-
bokrekoch nad Nitrou preto usporiadali odber tejto vzácnej 
životodarnej tekutiny a čuduj sa svete – prišlo až 54 darcov! Milým 
prekvapením pre členky Miestneho spolku Slovenského Červeného 
kríža boli aj traja prvodarcovia – Marek Berčík, Zuzana Bronišová 
a Patrik Paľák. Všetkým patrí za ich humánny čin veľká vďaka.
 Text a foto: Alica Málišová

Aká matka, taká Katka – mamička, dlhoročná darkyňa krvi Kat-
ka Paláková je pre svoje dve dcéry Deborku a Máriu príkladom

Kultúrne leto na námestí
Promenádne letné koncerty organizované Mestskou umeleckou 
agentúrou v Partizánskom sa tešia veľkej popularite. Dôkazom 
sú stovky ľudí, ktorí na pešiu zónu mieria každú nedeľu, aby si 
vychutnali záver víkendu v spoločnosti živej hudby. V auguste si 
priaznivci promenádnych podujatí môžu vybrať opäť z rôznych 
hudobných žánrov v podaní domácich kapiel. V nedeľu 13. au-
gusta ich na pódiu pred domom kultúry poteší zoskupenie Trio 
ELI, o týždeň neskôr, 20. augusta sa predstaví hudobná skupi-
na Univerz a bodku za koncertmi na Námestí SNP dajú v nede-
ľu 27. augusta členovia domácej skupiny Folktón, ktorí zároveň 
otvárali Kultúrne leto v Partizánskom.

Augustová divadelná noc sa v Partizánskom teší z roka na rok čoraz 
väčšej popularite, aj preto, že ponúka kultúru v príjemnom prostredí 
Parku M. R. Štefánika. Jeho kulisu využijú v piatok 18. augusta aj 
herci Túlavého divadla Juraja Nvotu, režiséra, ktorý je zároveň au-
torom hry Rómeo, Júlia a vírus. Najslávnejší milenci všetkých čias 
sa pred vašimi očami zamilujú znova. No tentoraz v skvelej komédii. 
Zúfalá herečka cíti, že starne a chce ešte hrať Júliu. Rómea treba 
nakoniec vybrať z hľadiska a čo kulisy? Niekto musí zahrať aj balkón 
a brečtan. Keď dôjde na bojové cvičenie – budete už naladení na 
jednej vlne zábavy a vtipných veršov a poínt. Vstup na predstavenie, 
ktoré sa začína o 20. hodine, je zdarma. V prípade nepriaznivého 
počasia sa podujatie odohrá v sále Domu kultúry v Partizánskom.

Peter Bebjak (vľavo) v spoločnosti Wandy Adamík Hrycovej  
a Andyho Hryca na MFF v Karlových Varoch

Skvelá Ester



Noviny troch generácií6 7. august 2017  Tempo č. 30

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci 
s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice v Partizánskom

Vitajte 
medzi nami!

Sara Šabová z Mankoviec je 
prvým dieťatkom mamičky Lenky 
Jánošovej a otecka Patrika. Ich 
dcérka prišla na svet 13. júla, kedy 
vážila 3850 g a merala 53 cm. 

Alex Maluš z Prievidze prišiel na 
svet päť rokov po sestričke Emke. 
Zo synčeka narodeného 12. júla 
s mierami 3750 g a 56 cm majú 
radosť mamička Katarína Lašáková 
a otecko Peter. 

Timotej Ševčík z Chrabrian je 
druhým synčekom mamičky Kristí-
ny a otecka Michala. Timotej sa 
narodil 12. júla s mierami 3640 g 
a 53 cm. Z bračeka sa teší aj prvo-
rodený Miško. 

Kevin De Jong z Práznoviec 
prišiel na svet 13. júla s mierami 
3790 g a 51 cm. Z bábätka majú 
okrem rodičov Jany a Roba veľkú 
radosť aj sestričky, deväťročná Kim 
a päťročná Kiara.  

Lukáško Dian z Partizánskeho 
po prvý raz zaplakal 9. júla, kedy 
vážil 3770 g a meral 52 cm. Zo 
synčeka majú radosť mamička 
Marcela a otecko Rudolf.

Dorotka Potočníková z Ka-
nianky prvým plačom potešila 
svoju mamičku Zuzanu Rajčovú 
a otecka Tomáša v stredu 26. júla. 
V tento deň Dorotka vážila 3690 g 
a merala 50 cm. 

Denisa Dubovská z Partizán-
skeho je malou princezničkou 
mamičky Magdalény a otecka 
Branislava. Ich prvé dieťatko 
sa narodilo 14. júla s mierami 
3540 g a 51 cm. 

Šimon Kalapoš z Kolačna je 
prvorodeným synčekom mamičky 
Moniky a otecka Petra. Ich bábätko 
prišlo na svet 24. júla s váhou 
2690 g a dĺžkou 48 cm. 

Adam Hamada z Partizánske-
ho prišiel na svet štyri roky po 
staršom bračekovi Martinkovi. 
Z bábätka narodeného 14. júla 
s mierami 3320 g a 50 cm majú 
radosť mamička Katarína a otec-
ko Pavel. 

Martina Karvayová z Partizán-
skeho prvým plačom potešila 
mamičku Katarínu Hunkovú 
a otecka Martina Karvaya 17. júla. 
V tento deň Martinka vážila 
3020 g a merala 50 cm. 

Tamarka Cibulková z Parti-
zánskeho prišla na svet dva roky 
po svojom bračekovi Jankovi. 
Z dcérky narodenej 27. júla s mie-
rami 3400 g a 53 cm majú radosť 
rodičia Ivana a Ján. 

Tatiana Tomášová z Hornej 
Vsi je malou princeznou mamičky 
Zuzany Jamriškovej a otecka 
Tomáša Tomáša. Ich prvá dcérka 
prišla na svet 29. júla s mierami 
3710 g a 54 cm. 

Samuel Bako z Oslian po prvý 
raz zaplakal 26. júla, kedy vážil 
3280 g a meral 54 cm. Bábätko 
prišlo do rodiny mamičky Andrey 
Ast, otecka Mariána a 12-ročnej 
sestričky Isabelly. 

Jasmina Anna Blaneyová a Damián Patrik Blaney zo 
Skačian prvým plačom potešili svojich rodičov Romanu 
a Pádraiga 10. júla. Jasminka prišla na svet s mierami 2770 g 
a 47 cm, Damián vážil 2940 g a meral 49 cm. So starostlivos-
ťou o bábätká pomáha aj sedemročný braček Adam Pádraig. 

Amy Králiková z Dežeríc je 
malým šťastím mamičky Gabriely 
Matieskovej a otecka Dušana. Ich 
prvá dcérka sa narodila 28. júla 
s mierami 3129 g a 52 cm. 

Viktória Kulichová z Tužiny 
urobila svojich rodičov Veroniku 
a Martina šťastnými 19. júla. Pri 
príchode na svet vážila 3580 g 
a merala 52 cm.

Adam Paták z Veľkých Uheriec 
je tretím synčekom mamičky Má-
rie Patákovej Štangovej a otecka 
Martina. Adamko prišiel na svet 
19. júla s mierami 3310 g a 49 cm. 
Z malého bračeka sa tešia aj 
12-ročný Simon a päťročný Maxim. 

Samuel Procházka z Prievidze 
prišiel na svet 12. júla s mierami 
3070 g a 51 cm. Okrem mamičky 
Zuzany a otecka Ladislava má 
z bábätka radosť aj sedemročná 
sestra Kristínka.

Paula Dvorská z Hornej Vsi je 
prvým dieťatkom mamičky Ivany 
Šúňovskej a otecka Pavla. Paula po 
prvý raz zaplakala 28. júla, kedy 
vážila 3540 g a merala 50 cm. 

Timea Malatincová z Topoľčian 
prišla na svet v posledný júlový 
deň, kedy vážila 3260 g a merala 
52 cm. Z prvého dieťatka majú 
radosť rodičia Petra a Marek. 

Markus Marko z Oponíc po prvý 
raz uvidel svoju mamičku Miriamu 
Šmatlákovú a otecka Petra 28. júla. 
Markus v tento deň vážil 3870 g 
a meral 56 cm. 

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Rýchla lekárska záchranná služba - 155 a 112 
Pohotovostná lekárska služba - 749 24 51 
Ambulancia lekárov pohotovostnej služby - 749 51 59

Pohotovosť lekárov
Pracovné dni - od 15.30 do rána 7.00 h 
V sobotu, nedeľu a počas sviatkov - nepretržite
Partizánske - v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici 
a pre deti je v nemocnici v detskom oddelení
Bánovce nad Bebravou - v hlavnej budove NsP

Partizánske 
Lekáreň Benu v Kauflande v čase od 8.00 do 20.00 h
Lekáreň Schneider v Tescu v čase od 9.00 do 20.00 h
Bánovce nad Bebravou 
- v pracovných dňoch od 15.30 do 18.00 h
- v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 18.00 h

Od 7. do 11. augusta Lekáreň Schneider v Kauflande 
Dňa 12. augusta Lekáreň Pharmacum v Tescu 
Dňa 13. augusta Lekáreň Schneider v Kauflande
Dňa 14. augusta Lekáreň Pharmacum v Tescu

Pohotovosť lekární

Mestská televízia PartizánskeMestská  Televízia  Partizánske

LIVE
STREAM

www.respublica.skwww.respublica.sk

Natália Valancová z Par-
tizánskeho zavítala na svet 
15. júla s mierami 3300 g a 51 cm. 
Z prvorodenej dcérky majú radosť 
mamička Lucia Hrbálová a otecko 
Dušan. 

Sandra Gatialová z Kľačna sa 
narodila mamičke Viere Markovej 
a oteckovi Bohušovi 30. júla. 
V tento deň Sandra vážila 3930 g 
a merala 56 cm.

Sandra Gatialová z Kľačna sa 
narodila mamičke Viere Markovej 
a oteckovi Bohušovi 30. júla. 
V tento deň Sandra vážila 3930 g 
a merala 56 cm.
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Čo nás čaká v auguste?
Aj vy ste zvedaví, čo vás čaká počas dlhých augustových dní? 
Prečítajte si letný horoskop a dozviete sa, čo si pre vás hviezdy 
pripravili.  

VODNÁR 20. 1 – 18. 2.

Ak sa budete čo i len trochu snažiť, 
zistíte, že všade okolo vás je množstvo 
zaujímavých ľudí. Tí môžu váš život len 
spríjemniť. Hviezdy dodajú do vzťahov 
stabilitu, čo však neznamená, že nie 
je potrebné do nich investovať svoj 
čas. Vodnári zatúžia po nepoznaných 
zážitkoch a nebudú mať strach z rizika. 
Letné počasie im dá opäť pocit voľnosti, 
slobodného výberu a radosti zo života. 
Ak však túžia po serióznom vzťahu, mali 
by dokázať, že sú spoľahliví a vnímať 
veci o čosi reálnejšie. Vodnári by si 
počas augusta mali dávať pozor na úrazy 
na záhrade.  

RYBY 19. 2. – 19. 3.

Hviezdy naznačujú, že všetky vzťahy 
budete mať počas leta pod kontrolou. 
Ak budete šťastní, šťastie sa vám vráti, 
ak sa však uzatvoríte do seba, budú sa 
vám vyhýbať aj tí najbližší priatelia. 
Nezabúdajte, že do vzťahov, a najmä 
tých letných, je vždy potrebné zapojiť 
rozum, aby ste pre pozlátku neprišli 
o skutočné zlato. Nie je však vylúčený 
ani prírastok do rodiny a tým, čo sú 
dlhodobo osamelí, bude šťastie priať 
predovšetkým v auguste. Vaše zdravie 
funguje najlepšie vtedy, keď pozorne 
počúvate svoje telo. 

BARAN 20. 3. – 19. 4.

August má pre vás pripravené radosť 
i šťastie. Ak ste žiarliví, buďte však opa-
trní a vaše majetnícke sklony si nechajte 
pre seba. Vážnejšie problémy vo vzťa-
hoch už máte za sebou, nezadaným však 
budú hviezdy priať natoľko, že si môžu 
nájsť životného partnera. Prichádza čas, 
kedy si musíte ujasniť, kam vo svojom 
živote smerujete a aké máte ciele. Osud 
si však vytvárate sami a príležitostí na 
to budete mať počas leta naozaj dosť. 
Pozor si dajte na nervozitu, mohli by vás 
z nej rozbolieť pankreas, pečeň a žlčník. 

BÝK 20. 4. – 20. 5. 

Už od jari sa nesie váš život v znamení 
harmónie. Ak ste ju konečne našli aj 
sami v sebe, zvyšok leta strávite v dobrej 
nálade. Buďte trpezliví a môžete toho 
zažiť veľa. Záleží len od vás, kam svoju 
energiu nasmerujete, no vedzte, že in-
vestícia do vzťahu bude dlhodobá. Život 
vám prinesie aj stretnutia, z ktorých sa 
môžu vyvinúť skutočné priateľstvá. Na 
dovolenke na vás budú čakať zaujímavé 
situácie. Veľký pozor by ste si však mali 
dávať na kožné problémy.  

BLÍŽENCI 21. 5. – 20. 6. 

Uvedomte si, že pravé hodnoty sú ne-
zničiteľné a nehľadajte chyby tam, kde 
nie sú. Augustové dni si užijete naplno 
a môžete sa tešiť aj na vyznanie lásky, 
zasnúbenie či počatie potomka. Až do 
septembra bude hrať vo vzťahu prím 
vzrušenie, ktoré sa postará o jeho živo-
číšnosť. Mali by ste vyhýbať situáciám, 
ktoré vás nútia pochybovať či vedú ku 
konfliktom. Ak sa vo vašom vzťahu pre-
pletá láska s vášňou a priateľstvom, je to 
pre vás to pravé. Zamerajte sa na svoje 
kĺby, ktoré potrebujú vhodný pohyb.

RAK  21. 6. – 21. 7.

Ak zotrvávate v naštrbenom vzťahu, 
ľahko sa môže stať, že práve v auguste 
zaň dáte definitívnu bodku. Nechajte 
svoje srdce a intuíciu, aby veci vyrie-
šili. Ak ste sklamaní, potrebujete opäť 
nadobudnúť stratenú rovnováhu a leto 
je na to ideálnym obdobím. Čaká vás 
veľa zábavy a zistíte, že všetko vo vašom 
živote bude na takej úrovni, akú si sami 

nastavíte. Počas horúcich dní by ste 
mali jesť striedmo, inak vás môžu zasko-
čiť tráviace problémy.

LEV 22. 7. – 22. 8.

Je len na vás, či august strávite v ra-
dosti alebo v slzách. Záleží len na tom, 
nakoľko budete počúvať svoj vnútorný 
hlas. K šťastiu vám stačí blízkosť rodiny 
a partnera. Nebuďte však ľahkomyseľ-
ní a vážte si, čo máte. Hviezdy prajú 
najmä dlhodobým vzťahom a ak mierite 
k ušľachtilým cieľom, nenechajte sa 
ničím rozhodiť. V auguste by ste mali 
dopriať telu odpočinok a naučiť sa 
ventilovať svoje pocity. Nezabúdajte 
aj na zdravú stravu, inak vám hrozia 
problémy s obehovou sústavou. 

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Po vyčerpávajúcej jari potrebujete pokoj 
a harmóniu. Budete mať možnosť do-
priať si všetko, po čom vám srdce piští 
a až prekvapivo sa necháte vytrhnúť zo 
svojho stereotypu. V septembri sa však 
do vášho života vráti poriadok a istoty, 
ktoré tak potrebujete. Skúste si viac 
dôverovať a menej myslieť na to, čo si 
o vás pomyslia iní. Nepreceňujte svoje 
fyzické limity a než príde jeseň, pracujte 
na posilnení imunity. 

VÁHY 23. 9. – 22. 10. 

August bude presne podľa vašich 
predstáv a môžete dosiahnuť všetko, po 
čom túžite. Výnimočne porazíte aj svoju 
váhavosť a vyhrá váš zdravý úsudok. Ne-
prechovávajte v sebe zbytočné napätie, 
zabudnite na strach a prijímajte všetky 
radosti, ktoré vám život ponúka. Ne-
dajte sa znechutiť, ak niečo nejde podľa 
vašich predstáv, pretože práve v auguste 
ste bližšie k svojim cieľom. Vyhýbajte sa 
však alkoholu a ťažkým jedlám, aby sa 
to neodrazilo na vašom zdraví. 

ŠKORPIÓN  23. 10. – 21. 11.

Škorpióni prežívajú nepokojné obdobie, 
ktoré sa skončí až s príchodom jesene. 
Dovtedy však budú potrebovať viac 
energie ako obvykle. Mali by sa konečne 
naučiť ovládať svoju hašterivosť, ktorá 
im môže byť na príťaž najmä v partner-
stve. Ukázať by mali nielen sebavedo-
mie, ale aj úprimnosť, toleranciu a obdiv 
svojim polovičkám. Škorpióni by si 
v auguste mali dávať pozor na zápaly 
a ich prípadné liečenie nechávať na 
odborníkov.

STRELEC 22. 11. – 20. 12.

Strelci by si mali dobre premyslieť, čo 
chcú a čo od života čakajú. Zodpoved-
nosť nie je vaša silná stránka, ale určite 
ju budete potrebovať. Zamerajte sa na 
prítomnosť, pretože vám ponúka všetko, 
čo práve teraz potrebujete. Hlboké úvahy 
o živote hoďte toto leto za hlavu, viac us-
pejete so svojím zmyslom pre humor. Vo 
vzťahoch si zachovajte zdravý nadhľad. 
Strelcom počas augusta hrozia zlomeni-
ny, ale opatrní by mali byť aj pri riadení.

KOZOROŽEC 21. 12. – 19. 1. 

Kozorožci sú známi svojím perfekcio-
nizmom v profesionálnom živote. Túto 
vlastnosť by ste sa však mali naučiť 
preniesť aj do vzťahov, ktoré odkladáte 
na neskôr. August si najlepšie užijete, ak 
zahodíte zábrany, budete sa tešiť z ma-
ličkostí a spontánnosti. Porazte svoju 
zdržanlivosť a uvidíte, že koniec leta 
bude plný nových nečakaných zážitkov. 
Skúste sa upokojiť a dôverovať svojim 
blízkym, tak sa zbavíte bolesti hlavy aj 
žalúdočných problémov, ktoré vás môžu 
počas leta potrápiť.  

Začína sa Veľká letná súťaž: 
Hrajte a vyhrajte s TEMPOM!
Čítajte noviny Tempo, odpovedzte správne na položené otázky,  
doručte tiket do redakcie a ste v hre o parádne ceny!
V súťaži sa riadime heslom „Vy čítate – my odmeňujeme.“ Počas štyroch augustových týždňov bude v novinách Tempo vytla-
čený tiket. Na ňom budú otázky, ktoré sa viažu k zaujímavým miestam v okrese Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Tieto 
miesta sú opísané aj vo veľkej letnej hre v čísle, ktoré vyšlo 17. júla. Preto tí, ktorí si zakúpili dané vydanie, majú určitú výho-
du – odpovede na budúce otázky majú priamo na vnútornej dvojstrane. Ostatní musia staviť na svoj rozhľad a um. V augus-
tových číslach novín Tempo vám počas štyroch vydaní na tikete položíme dve otázky s dvoma možnosťami. Preto aj tí, ktorí si 
nezakúpili posledné júlové číslo, majú šancu správne odpovedať, čo je základným predpokladom zapojenia sa do hry. 

PRAVIDLÁ VEĽKEJ LETNEJ SÚŤAŽE:

1. Podmienkou pre zapojenie sa do 
súťaže je doručiť aspoň jeden tiket so 
správnymi odpoveďami na dve polože-
né otázky.
2. Správne odpovede musia byť jasne 
a jednoznačne označené – správna 
odpoveď sa krúžkuje.
3. Tiket s nesprávnymi odpoveďami 
a nejasne označenými odpoveďami sa 
do hry nezapočítava.
4. Na tiket je potrebné uviesť svoje 
meno a priezvisko, ako aj bydlisko 
a vaše telefónne číslo. 
5. Na jedno meno môžete doniesť ľu-
bovoľný počet tiketov. Zvyšujete si tak 
šancu uspieť v hre o vecné ceny. Jeden 
výherca teda môže pri splnení všetkých 
podmienok získať aj viacero cien naraz.
6. Tiket treba doručiť do redakcie 
Tempa poštou (v obálke alebo na 
korešpondenčnom lístku), alebo ho 
môžete osobne vhodiť do schránky 

Tempa na Februáro-
vej ulici č. 152/1.

7. Konečný termín doručovania tiketov 
je do 31. augusta 2017 do 15.00 hodiny.
8. Mená výhercov budú uvedené v čísle 
novín, ktoré vyjde 11. septembra 2017.
9. Výhry si môžu víťazi súťaže vy-
zdvihnúť v redakcii Tempa do konca 
septembra 2017. 

HRÁTE O TIETO CENY:
1. Pobyt na dve noci pre dve osoby 
v Grand hoteli **** Jasná v Nízkych 
Tatrách od CK Fortour

2. Kuchynský robot v hodnote 65 eur 
od predajne Okay elektro Partizánske

3. Zľava 50 eur na nákup obuvi z ex-
kluzívnej kolekcie Kristíny Kormútho-
vej z dielne ZDA

4. Poukážka na nákup v hodnote 30 eur 
v predajni Colorex plus, Partizánske

5. Poukážka na nákup v hodnote 
30 eur v predajni Colorex plus, Par-
tizánske

6. Poukážka v hodnote 30 eur na 
služby v profesionálnom kaderníckom 
salóne Lenia

7. Hodinová zážitková jazda na koči 
ťahanom konským záprahom od sala-
ša Kostrín po salaš Hamara

8. Darčekové predmety od spoločnosti 
Pekáreň Duke

9. Poukážka na večeru pre dve osoby 
v hodnote 20 eur v Ristorante Mode-
na, Partizánske

10. Poukážka na nákup rezaných 
kvetov v kvetinárstve TOPdecor 
v hodnote 20 eur

11. Poukážka na nákup v hodnote 
15 eur v predajni Bio Vita Partizánske

12. Poukážka na nákup v hodnote 
15 eur v predajni Bio Vita Partizánske

13. Poukážka na 5 kávičiek zdarma 
v Kaviarničke vo Veľkých Uherciach

14. Prekvapenie pre výhercu zdielačky 
súťaže na facebookovej stránke Tempa

Keďže ide o vecné výhry, výhercovia z nich nemusia platiť žiadnu daň. Za prípadné reklamácie redakcia nezodpovedá. 
Právo na zmenu výhry si redakcia vyhradzuje, zostáva však v platnosti hodnota, v ktorej bola pôvodná výhra.

Horúčavy ich neodradili
Vápencovodolomitová bral-
natá dominanta Strážovských 
vrchov menom Vápeč sa stala 
cieľom 22-člennej skupiny 
turistiek a turistov, ktorí prijali 
pozvanie KST Ostrá Veľký Klíž. 

Skupina síce neveľká, ale z pohľa-
du účasti naozaj pestrá. Veď okrem 
členov turistického klubu, ktorý výlet 
organizoval, v nej mali zastúpenie aj 
Turčianky, Nedanovce, Veľké Kršteňa-
ny, Partizánske a dokonca i Piešťany. 
Obavy z horúčav sa celkom a našťastie 
nenaplnili, pretože v sobotu 22. júla 
mierne ustúpili. V Hornej Porube sa 
všetko začalo. Po červenej turistickej 
značke skupina postupne kráčala k cie-
ľu túry. Po výstupe do sedla Palúch 
(900 m) sa stačilo len trochu nadých-
nuť a onedlho všetci stáli na 956 met-
rov vysokom vrchu. Ako poznamenala 
jedna z účastníčok, Vápeč je taký 

menší Rozsutec. A naozaj. V mnohom 
ho pripomína. Skalnaté bralo s nád-
herným kruhovým výhľadom všetci 
zdolali bez problémov. Pozoruhodný 
bol výkon najstaršieho člena KST 
Ostrá, 82-ročného Pavla Neštepného. 

Zostup bol nasmerovaný na Homôlku 
(778 m). Tam si všetci oddýchli, občer-
stvili sa v bufete pod chatou a spokojní 
sa napokon už o pol štvrtej popoludní 
vrátili do svojich domovov. 
 Text a foto: Peter Maťašeje

Pri obci Podlužany sa nachádza  
vzácny solitér duba, ktorý sa  
podľa legendy nazýva 

a)  Habsburský dub

b)  Rákociho dub

Súťažný tiket č. 1

V areáli ´skanzenu´ Starý Klíž  
je vybudovaná replika domu  
Ladislava Ťažkého, ktorý bol

a)  Spisovateľ
b)  Hudobník

MENO A PRIEZVISKO: ......................................................................................................      TEL. ČÍSLO: .................................................................................

ADRESA BYDLISKA: ....................................................................................................................................................................................................................................      

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

Správnu odpoveď zakrúžkujte!
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OPUSTILI NÁS
 Mária JAKUBIČKOVÁ z Par-
tizánskeho, 1.7.2017 vo veku 
62 rokov,

 Mária STANKOVÁ z Brodzian, 
1.7.2017 vo veku 65 rokov,

 Magdaléna BUČKOVÁ z Par-
tizánskeho, 2.7.2017 vo veku 
79 rokov,

 Štefánia FERENCOVÁ zo 
Žabokriek nad Nitrou, 2.7.2017 
vo veku 87 rokov,

 Ferdinand HLAVÁČ z Par-
tizánskeho, 4.7.2017 vo veku 
87 rokov,

 Jozef HUDEC zo Skačian, 
6.7.2017 vo veku 97 rokov,

 Milan GÉCI z Partizánskeho, 
7.7.2017 vo veku 71 rokov,

 Ján DUDA z Chalmovej, 
8.7.2017 vo veku 83 rokov, 

 Mária GREGOROVÁ z Parti-
zánskeho, 8.7.2017 vo veku 
77 rokov,

 Milan ŠUTIAK z Ostratíc, 
9.7.2017 vo veku 68 rokov,

 Dušan VÝBORNÝ z Parti-
zánskeho, 11.7.2017 vo veku 
71 rokov,

 Emília KUNKOVÁ zo Ža-
bokriek nad Nitrou, 11.7.2017 vo 
veku 84 rokov,

 Mária HODÁLOVÁ z Parti-
zánskeho, 11.7.2017 vo veku 
87 rokov, 

 Matúško LADVENICA z Diako-
viec, 11.7.2017 vo veku 2 roky, 

 Vladimír MLYNEK z Parti-
zánskeho, 13.7.2017 vo veku 
61 rokov,

 Anna MADOVÁ z Partizánske-
ho, 13.7.2017 vo veku 84 rokov,

 Jozef HRADISKÝ z Parti-
zánskeho, 13.7.2017 vo veku 
85 rokov,

 Ján NOVÁK z Partizánskeho, 
15.7.2017 vo veku 77 rokov,

 Zdenka JURIŠOVÁ z Pažite, 
15.7.2017 vo veku 65 rokov,

 Anton ŠKOLKA z Partizánske-
ho, 18.7.2017 vo veku 70 rokov,

 Ivan PATÁČIK z Pažite, 
18.7.2017 vo veku 58 rokov,

 Martin HORNIAK z Parti-
zánskeho, 18.7.2017 vo veku 
37 rokov,

 Mária HATALOVÁ z Brodzian, 
20.7.2017 vo veku 89 rokov,

 Mária MAGDOLENOVÁ z Par-
tizánskeho, 11.7.2017 vo veku 
59 rokov,

 Mária JANKEJE zo Skačian, 
21.7.2017 vo veku 78 rokov,

 Anna FODOROVÁ z Návojo-
viec, 23.7.2017 vo veku 91 rokov,

 Štefan KOPÁL z Chynorian, 
23.7.2017 vo veku 89 rokov,

 Peter HENTEŠ z Partizánske-
ho, 24.7.2017 vo veku 59 rokov,

 Dušan BELIANSKY z Kolačna, 
23.7.2017 vo veku 71 rokov,

 Bohumír FEKETE z Parti-
zánskeho, 24.7.2017 vo veku 
80 rokov,

 Miroslav PAŠKO z Parti-
zánskeho, 25.7.2017 vo veku 
76 rokov,

 Pavel PANKO z Partizánskeho, 
25.7.2017 vo veku 62 rokov,

 Anton CHRENKO z Chynorian, 
28.7.2017 vo veku 73 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!
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PREDÁM tatranský profil

od 2,7€.
zrubový obklad, dlážkovica.

Dovoz nad 15 m2

0948 038 516 (1
70

60
4)

Dosekávanie dátumov úmrtia,
obnova nápisov.

Gravírovanie, Reštaurovanie,
Čistenie starých hrobov

Práce vykonávané na mieste

0904 912 009

Zlato - Striebro - Farba (1
70

60
9)

-10 % Malé Uherce 93

0905 38 00 25
0907 98 55 68

(1
70

61
0)

Dňa 5. augusta 2017 uplynulo 
15 rokov, čo nás vo veku 52 rokov 
navždy opustila 

Júlia FRAŇOVÁ
z Partizánskeho.  

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

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, deti, vnúčatá a ostatná 
rodina.  (170583)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, 
známym a súrodencom, ktorí 
sa prišli rozlúčiť a vyprevadiť na 
poslednej ceste nášho drahého 
manžela, otca, dedka a brata

Milana GÉCIHO
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 7. júla 
2017 vo veku 71 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca manželka Mária, syn 
Ľubomír a dcéra Alena s rodinami
 (170588)

So zármutkom v srdci sme si dňa 
4. augusta 2017 pripomenuli štvr-
té výročie úmrtia našej milovanej 
manželky, matky a babky

Eleny MELICHOVEJ 
z Kolačna,

ktorá nás navždy opustila vo veku 
54 rokov.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, deti, vnúčatá a ostatná 
rodina. (170589)

Lúčim sa s Vami, moji milí,
stisk ruky Vám už nemôžem dať,

srdce dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, 

kto ma mal rád.

Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
drahým

Jozefom HRADISKÝM
z Partizánskeho,

ktorý nás opustil 13. júla 2017 vo 
veku 85 rokov.

Manželka, dcéry s rodinami, 
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina (170590)

Dňa 2. augusta 2017 uplynul 
smutný jeden rok, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Ing. Ján NAHÁLKA
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú manželka 
a celá rodina.

Ďakujeme za tichú spomienku.
 (170591)

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

Dňa 1. augusta 2017 si pripomína-
me smutné šieste výročie, čo nás 
navždy opustila naša sestra

Ivetka VALKOVÁ 
z Kolačna.

S láskou a úctou spomínajú sestry 
s rodinami. (170592)

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 
22. júla 2017 prišli odprevadiť na 
poslednej ceste nášho drahého 
manžela a otca 

Ivana PATÁČIKA 
z Pažite.

Zároveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a za kvetinové dary. 

Smútiaca rodina (170593)

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

Dňa 9. augusta 2017 uplynie 
jedenásť rokov, čo nás opustil 
náš drahý a milovaný syn, otec 
a starý otec

Tibor KOPEČNÝ 
z Partizánskeho.

S láskou a úctou na neho spo-
mínajú rodičia, dcéra Veronika 
s rodinou, vnučka Eli a brat 
s rodinou. (170589)

So zármutkom v srdci sme si dňa 
6. augusta 2017 pripomenuli prvé 
výročie, čo nás navždy opustil náš 
milovaný brat

Pavol BOHUŠ 
z Partizánskeho. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou spomínajú sestra Emília, 
bratia Jozef a Ján s rodinami.
 (170551)

Dňa 3. augusta 2017 uplynulo 
5 rokov, čo nás opustila naša dra-
há mamička, babička a prababička 

Zdenka ORAVCOVÁ 
z Partizánskeho. 

S úctou a láskou spomínajú 
dcéry Soňa a Bibiána s rodinami.
 (170857)

šičky a pracovníkov 
na plnenie izolačných dielov

Arnold izolácie k. s.,
956 38 Šišov č. 218

Tel.: +421/3876 96193, 0917 694 580, e-mail: dusan.kajan@arnoldgroup.com

Prijmeme do pracovného pomeru:

(1
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60
3)

(1
70

59
9)

Dňa 12. augusta 2017 uplynie 
10 rokov od smrti našej milovanej 
mamy a starej mamy 

Ireny GRACHOVEJ 
z Nedanoviec.

S láskou spomína syn Jozef s ro-
dinou. (170611)

Kúpim ľudové kroje a  staro-
žitnosti. Tel. 0902 708  047. 
 (170586)

Predám tatranský obklad 
2,90 € leštený, zrubový-po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu na podlahy. Tel. 0908 
234 866.  (170055)

Kúpim garáž s elektrickou 
zásuvkou na Luhoch a v blíz-
kom okolí. Tel. 0940 912 010, 
e-mail: garaz1@post.sk.  (170584)

Predám 2-izbový byt na Škol-
skej ulici – prízemie, plastové 
okná, čistý, príjemný byt. Vo-
lať do 20.00 hod. Tel. 0907 
799 435.  (170597)

 

Prijmeme čašníčku do po-
hostinstva PUMPA v Če-
reňanoch. Nástup možný 
ihneď. Info: 0908 783  513. 
 (170585) 

Cenník občianskej a podnikateľskej inzercie nájdete na 

www.novinytempo.sk

Inzerujte 
v novinách TEMPO!
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Adamik útočil vo finále na štvrtú priečku 
V českom Poříčí nad Sázavou pokračoval pia-
tymi pretekmi seriál Zóny strednej Európy 
v autokrose, na ktorých štartoval aj Branislav 
Adamik (na foto) z Partizánskeho. Na doteraj-
ších štyroch podujatiach neštartoval vždy pre 
technické problémy. Na štart kategórie TA-
X+D5 sa postavilo jedenásť českých preteká-
rov, dvaja Slováci a jeden Talian. Merané tré-
ningy vyniesli Adamikovi deviate miesto, čo 
znamenalo štart v prvej rozjazde, ktorá je vždy 
tou silnejšou. V prvej kvalifikačnej rozjazde po 
veľkom boji zo Slovákom Marcelom Dleskom 
prešiel Adamik cieľovou čiarou na štvrtej po-
zícii. V druhej po dobrom štarte figuroval na 
treťom mieste, no po prejazde prvou zákrutou 
sa dostal do kontaktu s dvomi jazdcami a pre-
padol na šiestu priečku, ktorú stíhacou jazdou 
vylepšil o dva stupienky. Po dvoch rozjazdách 
patrila Adamikovi priebežná šiesta priečka  
a pre jej potvrdenie musel v poslednej rozjaz-
de skončiť najhoršie tretí. Žiaľ, štart opäť v prvej 
skupine nasvedčoval tomu, že to nebude také 
ľahké. Skončil do tretice štvrtý. Po troch kvalifi-

kačných rozjazdách mu patrilo deviate miesto, 
ktoré ho odsunulo na štart vo finále z posled-
ného radu. Prvý štart Adamik „ulial“, čo zname-
nalo napomenutie mínus päť bodov po dojaz-
de do cieľa. Po opakovanom štarte, ktorý bol zo 

strany Partizánčana opatrný z dôvodu možnej 
diskvalifikácie, sa po absolvovaní prvej zákru-
ty dostal na šieste miesto a dve kolá jazdil na 
piatej pozícii. Po ukončení štvrtého kola zaúto-
čil na štvrtú priečku, no kontakt s jazdcom pred 

ním znamenal odstúpenie z finále kvôli zlome-
niu závesu ľavého predného kolesa a Adamiko-
ve nádeje na lepší úspech sa skončili. Nakoniec 
obsadil konečné ôsme miesto, čo pre jazdca 
tímu BMT motorsport znamenalo prvých de-
väť bodov do seriálu CEZ. „S meranými tré-
ningami som bol vcelku spokojný, keďže to 
boli pre mňa po dlhej pauze prvé preteky. Aj  
s rozjazdami som bol spokojný, len celko-
vý výsledok bol, žiaľ, taký, aký bol, ale s tým 
som už nedokázal nič robiť. Nemyslím si, že 
som prvý štart finále ulial, ale rozhodnutie 
sa nedá zmeniť. Pokiaľ by neprišla moja päť-
bodová penalizácia, bol by som spokojný so 
ziskom štrnástich bodov. Po penalizácií je to 
len deväť bodov, ale aj tie sú pre mňa a celý 
náš tím cenné, nakoľko táto sezóna je pre 
nás zatiaľ smolná. Teraz sa musíme pripraviť 
na náročné dve podujatia, ktorých výsledky 
rozhodnú o našich šanciach v ďalšom pokra-
čovaní v Zóne strednej Európy,“ nechal sa po 
pretekoch počuť nespokojný Branislav Adamik. 
 ma

Roman Mrocek najúspešnejším 
jedenástkovým exekútorom

V areáli FK Sokol Biskupice sa uskutočnil 17. ročník súťaže v kopaní zo značky pokutového kopu 
– Biskupická jedenástka. Na atraktívnej jedenástkovej súťaži, ktorej priebeh sledovala viac ako  
100 divákov a nad regulárnosťou dozeral opäť Róbert Kasala a tentoraz aj Patrik Chocina, organizá-
tori zaznamenali 572 kopajúcich. 
Víťazom najmladšej kategórie žiactva do 12 rokov v kopaní zo značky bieleho bodu sa stal spome-
dzi stoosemdesiatjeden súťažiacich Matúš Motúz z Bánoviec nad Bebravou, ktorý za prvenstvo 
získal tablet. Na druhom mieste skončil Filip Slovák z Bánoviec nad Bebravou a na tretej priečke sa 
umiestnil Jakub Kráľ rovnako z Bánoviec nad Bebravou. V spoločnej stopäťčlennej kategórii žiac-
tva do 15 rokov a žien bol najúspešnejším exekútorom jedenástiek Kristián Súkeník z Bánoviec 
nad Bebravou, ktorý sa stal taktiež majiteľom tabletu. Na druhom mieste skončil Adrián Kováčik  
z Bánoviec nad Bebravou a bronzovú priečku obsadil Marek Kozinka z Biskupíc. V hlavnej kategórii 
mužov súperilo počas piatich kôl 286 štartujúcich, z ktorých sa ich do finále prekopalo dvadsaťšesť. 
Z finalistov sa najlepšou kopacou technikou zo značky bieleho bodu prezentoval Roman Mrocek 
z Bánoviec nad Bebravou. Na celkový triumf potreboval futbalista treťoligového Spartaka preme-
niť osemnásť jedenástok v rade. A oplatilo sa, za prvenstvo si prilepšil o finančnú čiastku vo výške  
400 eur. Na druhej priečke sa umiestnil Martin Kozinka z Bratislavy a tretí skončil Radovan Gábriš-
ka z Bánoviec nad Bebravou. 
Jedenástkovým exekútorom čelilo sedem brankárov. Medzi žrďami boli v plnej permanencii tak 
ako vlani Lukáš Urban z Dvorca, Lukáš Dzúrik (Dolné Naštice/Dežerice), Miroslav Mišina (Horné Na-
štice/Kšinná) a Patrik Juhaščík (Dežerice) a brankárske rukavice si navliekli aj František Kopčan (De-
žerice), Samuel Lahký (Biskupice) a Libor Dzúrik (Dolné Naštice). Najúspešnejším spomedzi chytajú-
ceho brankárskeho septeta bol Lukáš Urban, ktorý zneškodnil tridsaťdva jedenástiek.  (mp, mj)

Dominanciu FC Bepon neprerušil ani Brazzers
Letná edícia turnaja v malom futbale hráčov 
nad 16 rokov ProDress cup mala na progra-
me štvrté pokračovanie, ktoré otvoril primá-
tor Partizánskeho Jozef Božik. Na prírodnej 
trávnatej ploche štadióna ŠK Malé Uherce 
malo aj tentoraz bojovať na dvoch vytvore-
ných ihriskách v štyroch základných štvor-
členných skupinách šestnásť tímov. Bratislav-
ský celok FC Blue Dragons však nepricestoval. 
Kým minuloročný ročník podujatia sprevá-
dzal dážď, na tohtoročnom turnaji sa jeho ak-
téri borili s horúčavou. Hráči si na ihrisku nič 
nedarovali, dokonca v skupinovom stretnu-
tí domácich družstiev CC-čka – Lokomotiv 
vzplanuli vášne až do hromadnej šarvátky.
Štvrťfinále, kam postúpili prvé dva celky  
z každej skupiny, prinieslo aj súboj dvoch 
domácich tímov, ktoré sa radili medzi horú-
cich favoritov na medailovú priečku. Úspeš-

nejší bol Brazzers, ktorý vyradil Red Stars až 
po penaltovom rozstrele. Hráči tímu s ná-
zvom, ktorý u niektorých navodzoval úsmev 
na tvári, u iných zas pohoršenie, to nakoniec 
dotiahli až do finále. No v ňom podľahli 0:2 
obhajcovi prvenstva FC Bepon, ktorého hráči 
si tak odfajkli zisk ďalšieho triumfu v oboch 
turnajových seriáloch ProDress cupu. Tretiu 
priečku obhájil Atletico Novejsa z Diviackej 
Novej Vsi, ktorý v dueli o bronz zdolal nová-
čika podujatia FC Trezor Prievidza v pomere 
4:2. Najlepším hráčom turnaja sa stal Martin 
Pekár z Atletico Novejsa Diviacka Nová Ves, 
za najlepšieho brankára bol vyhlásený Jer-
guš Prec z Brazzers Partizánske a post naj-
lepšieho strelca si s desiatimi gólmi vystrieľal 
Ľudovít Felix z FC Bepon Bratislava. Ceny naj-
lepším odovzdal hlavný organizátor turnaja 
Dominik Černo.

TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: Brazzers – Old Boys 0:0. Žele-
zo Tím – Mladosť Pohorelá 1:1 (1:1), P. Zošák 
– I. Tešlár. Brazzers – Železo Tím 4:0 (2:0), P. 
Vančo 2, J. Zentko, Š. Mentel, ČK: M. Železník 
(ŽT). Old Boys – Mladosť Pohorelá 0:2 (0:1), 
D. Michalík, E. Holko. Brazzers – Mladosť Po-
horelá 4:1 (2:1), O. Jurík, D. Rolinec, J. Zentko, 
Š. Mentel – T. Gajda. Old Boys – Železo Tím 
1:5 (1:2), J. Zima – P. Zošák 3, T. Bukovina, K. 
Molnár.

TABUĽKA
1. Brazzers                  3  2  1  0  8:1  7
2. Železo Tím              3  1  1  1  6:6  4
3. Mladosť Pohorelá    3  1  1  1  4:5  4
4. Old Boys                  3  0  1  2  1:7  1

 B-SKUPINA: FC Ačko – FC Trezor 1:3 (1:2), 
K. France – J. Kollár, G. Kamdem, P. Šorman. FC 
Blue Dragons – FC Elite 0:3 kont. FC Ačko – FC 
Blue Dragons 3:0 kont. FC Trezor – FC Elite 2:3 
(2:1), P. Šorman 2 – Š. Rus, T. Kapri, Martin Vaňo. 
FC Trezor – FC Blue Dragons 3:0 kont. FC Ačko 
– FC Elite 4:2 (3:1), L. Špeťko 2, K. Rut, R. Ďurčo – 
Š. Rus, Daniel Buričan.

TABUĽKA
1. FC Trezor               3 2  0  1  8:4  6
2. FC Ačko                 3  2  0  1  8:5  6
3. FC Elite                  3  2  0  1  8:6  6
4. FC Blue Dragons   3  0  0  3  0:9  0 

 C-SKUPINA: CC-čka – FC Bepon 0:6 (0:3), Ľ. 
Felix 2, S. Jager, M. Uhliarik, I. Buchel, E. Szabo. 
PKE Mystery MFC – Lokomotiv 3:4 (2:2), A. 
Gala 2, M. Caňo – J. Mikuláš, Marián Ďuriš, A. Su-
chý, J. Mikula. CC-čka – PKE Mystery MFC 1:3 
(1:1), Michal Pospíchal – M. Panák 2, R. Kmeťo. 
FC Bepon – Lokomotiv 11:1 (3:1), D. Gala 3, S. 
Jager 2, Ľ. Felix 2, E. Szabo 2, I. Buchel, M. Uhliarik. 
CC-čka – Lokomotiv – obojstranná kontumá-
cia 0:3 (pre hromadnú bitku v závere stretnutia). 
FC Bepon – PKE Mystery MFC 4:2 (1:1), S. Ja-
ger, Ľ. Felix, I. Buchel, D. Gala – M. Caňo 2.

TABUĽKA
1. FC Bepon            3  3  0  0  21:3 9
2. Lokomotiv            3  1  0  0   5:14 3
3. PKE Mystery        3  1  0  2   8:9 3
4. CC-čka                 3  0  0  3   1:9 0

 D-SKUPINA: Atletico Novejsa – FC M.U. 5:0 
(2:0), M. Pekár 2, M. Lupták 2, D. Pšenák. The Gun-
ners – Red Stars 0:0. Atletico Novejsa – The Gun-
ners 4:0 (1:0), M. Pekár 2, M. Lupták, D. Pšenák. FC 
M.U. – Red Stars 1:5 (0:2), M. Turček – D. Badinský 
3, L. Szabo, D. Černo, ČK: M. Turček (MU). Atletico 
Novejsa – Red Stars 1:1 (1:0), M. Lupták – D. Ba-
dinský. FC M.U. – The Gunners 1:0 (1:0), D. Galovič.

TABUĽKA 
1. Atletico Novejsa   3  2  0  1  10:1   7
2. Red Stars             3  1  0  2   6:2    5
3. FC M.U.                3  1  0  2   2:10  3
4. The Gunners        3  0  1  2   0:5    1 

 ŠTVRŤFINÁLE: Brazzers Partizánske – Red 
Stars Partizánske 1:1 (0:0) – 2:0 na 6 m kopy, 
D. Rolinec, 6 m kopy premenili Dominik Rolinec 
a Ján Zentko – D. Černo. FC Trezor Prievidza – 
Lokomotiv Partizánske 6:3 (4:1), G. Kamdem 2, 
J. Kollár, P. Šorman, M. Rybárik, T. Krško – J. Miku-
láš 2, V. Németh. FC Bepon Bratislava – FC Ačko 
Hurbanovo 7:3 (0:2), Ľ. Felix 4, M. Uhliarik 2, I. 
Buchel – K. France 2, T. Kolompár. Atletico No-
vejsa Diviacka Nová Ves – Železo Tím Pohore-
lá 1:0 (0:0), L. Štrbák.
 SEMIFINÁLE: Brazzers Partizánske – FC Tre-
zor Prievidza 2:2 (1:1) – 5:4 na 6 m kopy, P. Van-
čo, P. Baláška, víťazný 6 m kop premenil Ján Zent-
ko – P. Šorman 2. FC Bepon Bratislava – Atletico 
Novejsa Diviacka Nová Ves 4:0 (2:0), I. Buchel 
2, Ľ. Felix, S. Jager.
 O 3. MIESTO: FC Trezor Prievidza – Atletico 
Novejsa Diviacka Nová Ves 2:4 (1:3), J. Krähen-
bil, P. Šorman – M. Pekár 2, M. Lupták, L. Štrbák.
 FINÁLE: Brazzers Partizánske – FC Bepon 
Bratislava 0:2 (0:2), I. Buchel, E. Szabo.

 KONEČNÉ PORADIE: 1. FC Bepon Bratislava 
(Michael Bittera – Ľudovít Felix, Erik Szabo, Silves-
ter Jager, Ivan Buchel, David Gala, Stanislav Cinta-
vý, Michal Uhlierik), 2. Brazzers Partizánske (Jer-
guš Prec – Ondrej Jurík, Šimon Mentel, Ján Zent-
ko, Patrik Baláška, Peter Vančo, Ján Kopál, Domi-
nik Rolinec), 3. Atletico Novejsa Diviacka Nová 
Ves (Michal Kopál – Martin Pekár, Marek Lupták, 
Lukáš Štrbák, Dávid Pšenák, Juraj Sobota, Jakub 
Kohút, Matej Kohút, Tomáš Lupták), 4. FC Tre-
zor Prievidza (Radovan Rakytka – Tomáš Krško, 
Jakub Krähenbil, Jaroslav Kollár, Marián Rybárik, 
Marek Belanec, Patrik Šorman, Gabriel Kamdem, 
Ján Bránik), 5. FC Ačko Hurbanovo (Miroslav Bi-

čan – Tibor Kolompár, Karol Rut, Karol France, Pe-
ter Varga, Ľubomír Korytiak, Lukáš Špeťko, Tomáš 
Vida, Roman Ďurčo), 6. Red Stars Partizánske 
(Dávid Klačanský – Július Chrenko ml., Vladimír 
Stručka, Andrej Stručka, Dávid Badinský, Leo Sza-
bo, Dominik Černo, Vladimír Vlčko, Jozef Zvalo), 
7. Železo Tím Pohorelá (Adam Bošeľa – Jozef Ci-
per, Tomáš Bukovina, Kristián Molnár, Michal Že-
lezník, Peter Zošák), 8. Lokomotiv Partizánske 
(Miroslav Kohút – Marián Ďuriš, Zoltán Hunka, Vi-
liam Németh, Jakub Mikula, Ľubomír Kmeťo, An-
drej Suchý, Juraj Mikuláš), 9. FC Elite Partizánske 
(Lukáš Guba – Emrah Bozdag, Ercan Bozdag, Šte-
fan Rus, Martin Jakubík, Tomáš Kapri, Daniel Bu-
ričan, Martin Vaňo), 10. Mladosť Pohorelá (Filip 
Slabecius – Ivan Tešlár, Dávid Michalík, Maroš Si-
man, Ján Syč, Emil Holko, Tomáš Gajda), 11. PKE 
Mystery MFC Bratislava (Martin Souček – Mar-
tin Panák, Jaroslav Sagan, Adam Gala, Juraj Pribili-
nec, Martin Caňo, Róbert Kmeťo, Ivan Křížek), 12. 
FC M.U. Malé Uherce (Igor Hrmo – Daniel Šulaj, 
Tomáš Turček, Pavol Beňačka, Patrik Duchovič, Mi-
lan Turček, Daniel Galovič, Roman Szabo, Miroslav 
Hallo), 13. The Gunners Partizánske (Vladimír 
Šagát – Martin Kráľ, Michal Ševčík, Pavel Lovás, 
Marek Šatan, Lukáš Fruňo, Juraj Országh, Andrej 
Kohút), 14. Old Boys Partizánske (Karol Kováčik 
– Juraj Zima, Andrej Paľák, Viliam Paľák, Rudolf Po-
ništiak, Adam Ladický, Miroslav Janšák), 15. CC-
čka Partizánske (Marek Sledz – Tomáš Čangel, 
Marek Svitek, Vladimír Cibula, Michal Pospíchal, 
Juraj Čangel, Libor Medek), 16. FC Blue Dragons 
Bratislava. Text a foto:  mp

Poznámka: stretnutia, ktoré sa hrali v  hracom 
čase 2 x 12 minút, rozhodovali Martin Bezák, Ma-
túš Mokrý, Michal Janík a Kristián Boško.

Hokejbalový turnaj veteránov
V dňoch 26.-27.augusta sa v Topoľčanoch (ul. Puškinova 1) uskutoční nultý ročník hokejbalového turnaja 
VETERAN HOCKEYBALL CUP 2017, ktorý je určený pre hráčov vo veku 35 rokov a starších (rok narodenia 
1982 a starší). Organizátori sa vrátili k niekdajšiemu hraciemu formátu, ktorý je akousi nostalgiou hokejba-
lu. Na ihrisku si to rozdajú traja hráči proti trom. Tento formát je atraktívny z pohľadu diváka, nakoľko sa ak-

cie neustále striedajú na oboch stranách a padá veľa gólov, ktoré sú korením každého športu. Na súpiske 
družstva musí byť najmenej šesť hráčov, najviac však desať vrátane brankára. Hrať sa bude na ihrisku s roz-
mermi 28 x 16 metrov. Záujemcovia o štart na turnaji sa môžu prihlásiť najneskôr do 18.augusta u riaditeľa 
turnaja Ivana Valka na mob. č. 0915 721 187.  mp

Uplynulý týždeň sa na Mestskom hokejovom štadióne v Partizánskom rozkrútili súboje nového sú-
ťažného ročníka 2017/2018 v Amatérskych hokejových ligách. V I. AHL lige sa predstaví šesť tímov aj 
s obhajcom titulu Red Wings Bánovce nad Bebravou avšak už bez družstva Prvý Topoľčany. Družstvá 
odohrajú v základnej časti ligy päť kôl. Prvé dva tímy postúpia priamo do semifinále, nasledujúce štyri 
v poradí budú bojovať o postup v play-off na dva víťazné zápasy podľa kľúča 3. – 6. a 4. – 5. V II. AHL lige 
bude o postup medzi najlepšiu osmičku do play-off bojovať znovu dvanásť kolektívov, vrátane obhaj-
cu trofeje Rupas Prievidza. Oproti predošlému ročníku chýba družstvo Steiger 1473 Prievidza, no pri-
budol celok Betoma Dolné Vestenice. V III. AHL lige sa o play-off, kam postúpi rovnako najlepších osem 
celkov, pobije na ľade taktiež dvanásť družstiev. Titul obhajujú Nadlice, nováčikom súťaže je Patriots 
Partizánske. Základná časť sa v oboch nižších súťažiach bude hrať dvojkolovo. Družstvá si opäť zahrajú 
aj ligový pohár, ktorý tentoraz ponesie názov Kamenta cup.

I. AHL
 1. KOLO: Red Wings Bánovce n/B. – Scorpions 
Topoľčany 3:4 (0:1, 2:2, 1:1), 23. J. Botka (E. Janu-
šik), 28. R. Šlosar (M. Barat), 38. J. Nosko (T. Valach) 
– 11. A 26. Oravec (V. Žák, Jančovič), 26. V. Žák (Ja-
noško), 34. Štilec (Jančovič), brankári: M. Barat – Š. 
Ďurkovič. Baťovka Partizánske – ECS Partizán-
ske 3:2 (3:1, 0:1, 0:0), góly: 0:27 L. Németh (P. Ko-
šela), 4. J. Čuperka (L. Németh), 13. J. Čuperka – 15. 
M. Cicák (M. Chudý), 30. M. Fabo, brankári: M. On-
dreička – Marcel Buček. Ice Boys Prievidza – Dri-
vers Partizánske 5:0 kont. (Drivers nemal dosta-
točný počet hráčov.)

 Program 2. kola – 12.8. o 20. h: ECS Partizánske – 
Ice Boys Prievidza, Baťovka Partizánske – Red Wings 
Bánovce n/B., 13.8. o 18:30 h: Scorpions Topoľčany 
– Drivers Partizánske, o 20. h: Red Wings Bánovce 
n/B. – Baťovka Partizánske.

II. AHL
 VÝSLEDKY: Krídla Sovietov Bánovce n/B. – 
TPS Topoľčany 7:6 (3:3, 3:2, 1:1), góly: 3. R. Ku-
dela (J. Floro), 6. J. Floro (R. Kudela), 14. M. Bročko 
(R. Kudela), 24. P. Ďurech (M. Sabo), 26. P. Ďurech 
(R. Kudela), 27. P. Ďurech, 43. B. Ďurech (R. Kude-
la) – 4. V. Páleník (A. Holík), 7. V. Páleník, 15. A. Ho-
lík (V. Páleník), 17. V. Páleník (M. Chovanec), 22. J. 
Goga, 36. V. Páleník (M. Chovanec), brankári: Ma-
rek Ďurech – E. Hajnal. Rangers Topoľčany – EKO 
Nitrianske Sučany 1:3 (0:1, 0:0, 0:2), góly: 44. R. 
Zaklasnik – 12. A. Pipiška (Š. Halvoň), 33. M. Kna-
pek, 40. A. Pipiška (D. Berec), brankári: M. Šiška – S. 
Sobota. Blue Devils Žabokreky n/N. – Spartak 
Dolné Vestenice 2:6 (0:1, 2:3, 0:2), góly: 16. P. Ja-
náč (Š. Žák), 22. P. Janáč (J. Sameš, J. Pilát) – 14. a 
35. R. Šlosar (P. Apolen), 18. S. Harceg, 26. R. Šlo-
sar, 28. S. Harceg (R. Šlosar), 36. P. Apolen (S. Har-
ceg), brankári: L. Mikuš – M. Mokoš. Betoma Dol-
né Vestenice – Dynamo Bystričany 7:4 (3:2, 0:1, 
4:1), góly: 3. M. Vaštík st. (M. Súlovský st.), 4. M. 
Vaštík ml. (M. Telek st.), 13. a 36. J. Ďurica (M. Te-
lek st.), 40. Martin Buček (M. Telek st.), 41. J. Ďurica 
(M. Vaštík st.), 42. M. Vaštík ml. (M. Telek st.) – 2. Š. 
Lehotkay (F. Lukáč), 11. M. Chudý (F. Lukáč), 18. P. 
Ondrejovič (M. Sluka st.), 33. M. Chudý, brankári: P. 
Mikula – J. Valenta.

 Program – 11.8. o 20.30 h: Warriors Topoľčany - 
Rangers Topoľčany, 12.8. o 11. h: LKC Rudno – Blue 
Devils Žabokreky n/N., o 14. h: TPS Topoľčany – 
Rupas Prievidza, o 17. h: Dynamo Bystričany – HK 
Skýcov, o 18.30 h: Spartak Dolné Vestenice – Beto-
ma Dolné Vestenice, 13.8. o 17.15 h: EKO Nitrian-
ske Sučany – Krídla Sovietov Bánovce n/B..

III. AHL
 VÝSLEDKY: Nadlice – TOHC Tovarníky 5:4 (1:2, 
3:0, 1:2), góly: 10. S. Kasala (P. Košela), 25. M. Šev-
čík ml. (E. Gizel), 28. E. Gizel (P. Košela, D. Janou-
šek), 29. S. Kasala (I. Sabo), 42. Juraj Adamovič – 5. 
T. Boháčik (T. Horváth),6. M. Fico, 32. M. Kišac, 43. 
T. Horváth (P. Gáfel, B. Szabo), brankári: M. Nešti-
na – J. Gieci. Tornádo Partizánske – Sharks To-
poľčany 5:6 (2:1, 3:3, 0:2), góly: 6. M. Vaštík (A. 
Žuchovský, R. Melichar), 11. R. Melichar (P. Koleno), 
20. A. Žuchovský (Miroslav Novotný), 24. P. Koleno 
(R. Melichar, Miroslav Novotný), 29. P. Koleno (Mi-
roslav Novotný) – 12. P. Patrovič (T. Golský), 16. P. 
Jurkovič (Milan Martiška, P. Patrovič), 18. P. Jurkovič 
(T. Golský), 26. P. Gerhát (B. Davidovič, M. Vančo), 
35. P. Gerhát (Milan Martiška), 36. J. Velšic (B. Da-
vidovič), brankári: J. Kráľ – M. Čierny. Patriots Par-
tizánske – Kamenta Bošany 2:9 (1:2, 0:4, 1:3), 
góly: 7. R. Kováč (J. Marko), 38. L. Lukáč (L. Košťál) – 
11. M. Kačina (Peter Scheer), 12. E. Žák (M. Janček), 
17. E. Žák (Z. Ducký), 19. M. Kačina (D. Žák, R. Bilík), 
24. D. Žák, 25. M. Janček (Z. Ducký), 37. E. Žák (M. 
Janček, Z. Ducký), 37. Peter Scheer (Ľ. Hlavačka, R. 
Bilík), 45. M. Janček (E. Žák), brankári: M. Sloboda 
– J. Bezák. Stars Topoľčany – HK 46 Devils Prie-
vidza 9:4 (4:0, 3:3, 2:1), 5. J. Cifra (Š. Madej, P. Ci-
fra), 10. Š. Madej (J. Cifra), 12. M. Španko (Š. Madej), 
12. P. Obert (M. Španko), 16. P. Obert (M. Španko, M. 
Fico), 20. Š. Madej (D. Porubský), 23. P. Cifra (J. Cifra, 
Š. Madej), 38. M. Fico (M. Španko), 43. M. Španko (P. 
Obert, M. Fico) – 17. M. Šimurda (T. Ujcsek), 21. V. 
Šopoň (M. Šimurda), 24. M. Šimurda (T. Ujcsek), 44. 
M. Šimurda (V. Šopoň, T. Ujcsek), brankári: A. Špan-
ko – S. Sobota.
 
 Program – 12.8. o 12.30 h: Rangers Topoľčany B 
– Corgoni Nitra, o 15.30 h: Lokomotív Partizánske 
– Ice Bears Nitra, o 21.30 h: Patriots Partizánske – 
Sharks Topoľčany.  (mp, ms, až)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM 

Foto: Dávid Jeřábek

Brazzers Partizánske – horný rad zľava: Ján Kopál, Ján Zentko, Šimon Mentel, Patrik Baláš-
ka, dolný rad zľava: Peter Vančo, Ondrej Jurík a Jerguš Prec. Chýba Dominik Rolinec

Najlepšie individuality turnaja – zľava: najlepší strelec Ľudovít Felix (FC Bepon Bratislava), 
najlepší brankár Jerguš Prec (Brazzers Partizánske) a najlepší hráč Martin Pekár (Atletico 
Novejsa Diviacka Nová Ves)

Golier bronzový na majstrovstvách Európy
Štrbské Pleso majú siláci v obľube. Ten-
to rok usporiadali namiesto jedných 
hneď dvoje preteky. A nie hocijaké. 
Úvodnými pretekmi bol Českosloven-
ský pohár silákov do 105 kilogramov, 
tými druhými majstrovstvá Európy 
miešaných dvojíc mužov a žien. Naj-
silnejším mužom úvodného kola Čes-
koslovenského pohára v kategórii do 
105 kg sa stal Pavol Horňák z Jakubova. 
Tesne za ním skončil Peter Šupáka z No-
vých Zámkov, ktorý zaostal len o jeden 
bod. Všetko rozhodla posledná z pia-
tich disciplín, prehod 130-kilovej gule 
cez hrazdu. Tretí skončil Martin Netu-
šil z Prahy. Na majstrovstvách Euró-
py miešaných dvojíc štartovalo sedem 
družstiev z Čiech, Ukrajiny, Poľska, Bie-
loruska, Moldavska a dve zo Slovenska. 
Po absolvovaní piatich ťažkých silových 
disciplín zvíťazili Slováci Igor Petrík a Jana Vašková. Strieborní skončili Poliaci Tomáš Dzerkov-
ský a Karolína Košeľa. Tretí boli opäť Slováci – Branislav Golier a Mária Kubičková. „Som už rád za 
každú medailu. Vlastne som už veterán a najlepšie roky mám za sebou. Pred siedmimi rok-
mi som bol v lige druhý a deviaty v lige šampiónov a šesťkrát som bol najsilnejším Slová-
kom,“ povedal najlepší slovenský strongman v histórii tohto športu Branislav Golier z Bánoviec nad 
Bebravou. Víťazi tiež nie sú žiadni nováčikovia, keďže Petrík bol už štyrikrát najsilnejším Slovákom  
a jeho partnerka Vašková bola dva razy najsilnejšou slovenskou ženou.  (mp, zdroj: sasim)

Víťaz turnaja FC Bepon Bratislava
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1. kolo – 13.8. o 17. h 
Beluša – Bánovce n/B. 
Veľké Ludince – Dubnica n/V. 
Púchov – Horovce 
Nové Zámky – Prievidza 
Spartak Trnava B – Borčice 
Z. Moravce B – D. Streda B 
Gabčíkovo – FC Nitra B 
Lednické Rovne – Galanta 
Topoľčany – Šaľa 

2. kolo – 20.8. o 17. h 
Bánovce n/B. – Šaľa 
Galanta – Topoľčany 
FC Nitra B – Lednické Rovne 
Dun. Streda B – Gabčíkovo 
Borčice – Zlaté Moravce B 
Prievidza – Spartak Trnava B 
Horovce – Nové Zámky 
Dubnica n/V. – Púchov 
Beluša – Veľké Ludince 

3. kolo – 27.8. o 17. h 
Veľké Ludince – Bánovce n/B. 
Púchov – Beluša 
Nové Zámky – Dubnica n/V. 
Spartak Trnava B – Horovce 
Zlaté Moravce B – Prievidza 
Gabčíkovo – Borčice 
Led. Rovne – Dun. Streda B 
Topoľčany – FC Nitra B 
Šaľa – Galanta 
 
4. kolo – 3.9. o 16. h 
Bánovce n/B. – Galanta 
FC Nitra B – Šaľa 
Dun. Streda B – Topoľčany 
Borčice – Lednické Rovne 
Prievidza – Gabčíkovo 
Horovce – Zlaté Moravce B 
Dubnica n/V. – Sp. Trnava B 
Beluša – Nové Zámky 
Veľké Ludince – Púchov 

5. kolo – 30.7. o 17. h 
Púchov – Bánovce n/B.  odl.
N. Zámky – Veľké Ludince  2:0 
Spartak Trnava B – Beluša  4:1 
Z. Moravce B – Dubnica n/V.  0:3 
Gabčíkovo – Horovce  4:0 
Led. Rovne – Prievidza  2:1 
Topoľčany – Borčice  0:1 
Šaľa – Dunajská Streda B  odl.
Galanta – FC Nitra B  2:2 

6. kolo – 17.9. o 15.30 h 
Bánovce n/B. – FC Nitra B 
Dunajská Streda B – Galanta 
Borčice – Šaľa 
Prievidza – Topoľčany 
Horovce – Lednické Rovne 
Dubnica n/V. – Gabčíkovo 
Beluša – Zlaté Moravce B 
V. Ludince – Spartak Trnava B 
Púchov – Nové Zámky 

7. kolo – 24.9. o 15.30 h 
Nové Zámky – Bánovce n/B. 
Spartak Trnava B – Púchov 
Zl. Moravce B – Veľké Ludince 
Gabčíkovo – Beluša 
Lednické Rovne – Dubnica n/V. 
Topoľčany – Horovce 
Šaľa – Prievidza 
Galanta – Borčice 
FC Nitra B – Dun. Streda B 

8. kolo – 1.10. o 14.30 h 
Bánovce n/B. – Dun. Streda B 
Borčice – FC Nitra B 
Prievidza – Galanta 
Horovce – Šaľa 
Dubnica n/V. – Topoľčany 
Beluša – Lednické Rovne 
Veľké Ludince – Gabčíkovo 
Púchov – Zlaté Moravce B 
N. Zámky – Spartak Trnava B 

9. kolo – 8.10. o 14.30 h 
Sp. Trnava B – Bánovce n/B. 
Zl. Moravce B – Nové Zámky 
Gabčíkovo – Púchov 
Led. Rovne – Veľké Ludince 
Topoľčany – Beluša 
Šaľa – Dubnica n/V. 
Galanta – Horovce 
FC Nitra B – Prievidza 
Dun. Streda B – Borčice 

10. kolo – 15.10. o 14.30 h 
Bánovce n/B. – Borčice 
Prievidza – Dun. Streda B 
Horovce – FC Nitra B 
Dubnica n/V. – Galanta 
Beluša – Šaľa 
Veľké Ludince – Topoľčany 
Púchov – Lednické Rovne 
Nové Zámky – Gabčíkovo 
Sp. Trnava B – Z. Moravce B 

11. kolo – 22.10. o 14. h 
Zl. Moravce B – Bánovce n/B. 
Gabčíkovo – Spartak Trnava B 
Led. Rovne – Nové Zámky 
Topoľčany – Púchov 
Šaľa – Veľké Ludince 
Galanta – Beluša 
FC Nitra B – Dubnica n/V. 
Dun. Streda B – Horovce 
Borčice – Prievidza 

12. kolo – 29.10. o 14. h
Bánovce n/B. – Prievidza 
Horovce – Borčice 
Dubnica n/V. – D. Streda B 
Beluša – FC Nitra B 
Veľké Ludince – Galanta 
Púchov – Šaľa 
Nové Zámky – Topoľčany 
Sp. Trnava B – Led. Rovne 
Zl. Moravce B – Gabčíkovo 

13. kolo – 5.11. o 13.30 h 
Gabčíkovo – Bánovce n/B. 
Led. Rovne – Zlaté Moravce B 
Topoľčany – Spartak Trnava B 
Šaľa – Nové Zámky 
Galanta – Púchov 
FC Nitra B – Veľké Ludince 
Dunajská Streda B – Beluša 
Borčice – Dubnica n/V. 
Prievidza – Horovce 

14. kolo – 11.11. o 13.30 h 
Bánovce n/B. – Horovce 
Dubnica n/V. – Prievidza 
Beluša – Borčice 
Veľké Ludince – D. Streda B 
Púchov – FC Nitra B 
Nové Zámky – Galanta 
Spartak Trnava B – Šaľa 
Zl. Moravce B – Topoľčany 
Gabčíkovo – Led. Rovne 

15. kolo – 19.11. o 13.30 h 
Led. Rovne – Bánovce n/B. 
Topoľčany – Gabčíkovo 
Šaľa – Zlaté Moravce B 
Galanta – Spartak Trnava B 
FC Nitra B – Nové Zámky 
Dunajská Streda B – Púchov 
Borčice – Veľké Ludince 
Prievidza – Beluša 
Horovce – Dubnica n/V. 

16. kolo – 29.8. o 17. h 
Bánovce n/B. – Dubnica n/V. 
Beluša – Horovce 
Veľké Ludince – Prievidza 
Púchov – Borčice 
Nové Zámky – Dun. Streda B 
Sp. Trnava B – FC Nitra B 
Zlaté Moravce B – Galanta 
Gabčíkovo – Šaľa 
Led. Rovne – Topoľčany 

17. kolo – 6.8. o 17. h 
Topoľčany – Bánovce n/B.  3:0
Šaľa – Lednické Rovne  1:2
Galanta – Gabčíkovo  odl.
FC Nitra B – Zl. Moravce B  0:3
D. Streda B – Sp. Trnava B  1:0
Borčice – Nové Zámky  2:0
Prievidza – Púchov  1:1
Horovce – Veľké Ludince  0:3
Dubnica n/V. – Beluša  2:0

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY HRA-
CÍCH TERMÍNOV DOMÁCICH 
MFS: Spartak Bánovce n/B., 
Prievidza, Púchov, Galanta, 
Borčice, Topoľčany, Dubni-
ca n/V., Nové Zámky a Šaľa – 
sobota ÚHČ, Spartak Trnava B 
– nedeľa o 10.30 h na štadióne 
FK Lokomotíva Trnava, Zlaté 
Moravce-Vráble B – na štadió-
ne vo Vrábloch.

III. FUTBALOVÁ LIGA DOSPELÍ 
 JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2017/2018 

1. kolo – 13.8. o 17. h 
Šimonovany – Myjava 
Holíč – Partizánske 
Malženice – Jasl. Bohunice 
Tr. Stankovce – N. Dubnica 
Boleráz – Častkovce 
Domaniža – Hlohovec 
Trenč. Teplice – Prečín 
Veľké Kostoľany – Vrbové 

2. kolo – 20.8. o 17. h 
Partizánske – Šimonovany 
Jasl. Bohunice – Myjava 
Vrbové – Holíč 
Prečín – Veľké Kostoľany 
Hlohovec – Trenč. Teplice 
Častkovce – Domaniža 
Nová Dubnica – Boleráz 
Malženice – Tr. Stankovce 

3. kolo – 27.8. o 17. h 
Šimonovany – Vrbové 
Myjava – Partizánske 
Tr. Stankovce – J. Bohunice 
Boleráz – Malženice 
Domaniža – Nová Dubnica 
Trenč. Teplice – Častkovce 
Veľké Kostoľany – Hlohovec 
Holíč – Prečín 

4. kolo – 3.9. o 16. h 
Jasl. Bohunice – Partizánske 
Prečín – Šimonovany 
Vrbové – Myjava 
Hlohovec – Holíč 
Častkovce – Veľké Kostoľany 
Nová Dubnica – Trenč. Teplice 
Malženice – Domaniža 
Trenč. Stankovce – Boleráz 

5. kolo – 10.9. o 16. h 
Partizánske – Vrbové
Šimonovany – Hlohovec 
Myjava – Prečín 
Boleráz – Jasl. Bohunice 
Domaniža – Trenč. Stankovce 
Trenč. Teplice – Malženice 
V. Kostoľany – Nová Dubnica 
Holíč – Častkovce 

6. kolo – 17.9. o 15.30 h 
Častkovce – Šimonovany 
Prečín – Partizánske 
Jaslovské Bohunice – Vrbové 
Hlohovec – Myjava 
Nová Dubnica – Holíč 
Malženice – Veľké Kostoľany 
Tr. Stankovce – Tr. Teplice 
Boleráz – Domaniža 

7. kolo – 24.9. o 15.30 h 
Partizánske – Hlohovec 
Šimonovany – Nová Dubnica 
Myjava – Častkovce 
Domaniža – Jasl. Bohunice 
Trenčianske Teplice – Boleráz 
V. Kostoľany – Tr. Stankovce 
Holíč – Malženice 
Vrbové – Prečín 

8. kolo – 1.10. o 14.30 h 
Častkovce – Partizánske 
Malženice – Šimonovany 
Nová Dubnica – Myjava 
Jaslovské Bohunice – Prečín 
Hlohovec – Vrbové 
Trenč. Stankovce – Holíč 
Boleráz – Veľké Kostoľany 
Domaniža – Trenč. Teplice 

9. kolo – 8.10. o 14.30 h 
Partizánske – Nová Dubnica 
Šimonovany – Tren. Stankovce 
Tren. Teplice – Jasl. Bohunice 
Veľké Kostoľany – Domaniža 
Holíč – Boleráz 
Myjava – Malženice 
Vrbové – Častkovce 
Prečín – Hlohovec 

10. kolo – 15.10. o 14.30 h 
Malženice – Partizánske 
Boleráz – Šimonovany 
Jasl. Bohunice – Hlohovec 
Častkovce – Prečín 
Nová Dubnica – Vrbové 
Trenč. Stankovce – Myjava 
Domaniža – Holíč 
Trenč. Teplice – V. Kostoľany 

11. kolo – 22.10. o 14. h 
Partizánske – Tr. Stankovce 
Šimonovany – Domaniža 
V. Kostoľany – Jasl. Bohunice 
Holíč – Trenčianske Teplice 
Myjava – Boleráz 
Vrbové – Malženice 
Prečín – Nová Dubnica 
Hlohovec – Častkovce 

12. kolo – 29.10. o 14. h 
Boleráz – Partizánske 
Tren. Teplice – Šimonovany 
Jasl. Bohunice – Častkovce 
Nová Dubnica – Hlohovec 
Malženice – Prečín 
Tren. Stankovce – Vrbové 
Domaniža – Myjava 
Veľké Kostoľany – Holíč 

13. kolo – 5.11. o 13.30 h 
Partizánske – Domaniža 
Šimonovany – Veľké Kostoľany 
Holíč – Jaslovské Bohunice 
Myjava – Trenčianske Teplice 
Vrbové – Boleráz 
Prečín – Tren. Stankovce 
Hlohovec – Malženice 
Častkovce – Nová Dubnica 

14. kolo – 12.11. o 13.30 h 
Tren. Teplice – Partizánske 
Holíč – Šimonovany 
Veľké Kostoľany – Myjava 
Jasl. Bohunice – Nová Dubnica 
Malženice – Častkovce 
Tren. Stankovce – Hlohovec 
Boleráz – Prečín 
Domaniža – Vrbové 

15. kolo – 18.11. o 13.30 h 
Partizánske – Veľké Kostoľany 
Šimonovany – Jasl. Bohunice 
Myjava – Holíč 
Vrbové – Trenčianske Teplice 
Prečín – Domaniža 
Hlohovec – Boleráz 
Častkovce – Tren. Stankovce 
Nová Dubnica – Malženice 

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY HRACÍCH TERMÍNOV DOMÁCICH MFS: Tempo Partizánske – sobota ÚHČ, Trenčian-
ske Teplice – sobota ÚHČ okrem 1. kola (nedeľa ÚHČ) Jaslovské Bohunice – sobota ÚHČ okrem 8. kola 
(nedeľa 14.30 h), Myjava – sobota o 17. h okrem 5. a 7. kola (vtedy o 19. h), Vrbové – sobota ÚHČ.

IV. FUTBALOVÁ LIGA SEVEROZÁPAD DOSPELÍ 
 JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2017/2018

1. kolo – 13.8. o 17. h 
Veľké Uherce – Bošany 
Kanianka – Uhrovec
Cígeľ – Brvnište 
Tren. Turná – Lehota p/Vt. 
Plevník-D. – Veľká Hradná 
Zem. Kostoľany – Podolie 
Ladce – Považská Bystrica 
Stará Turá – Chocholná-V. 

2. kolo – 20.8. o 17. h 
Uhrovec – Plevník-Drienové 
Brvnište – Bošany 
Chocholná-V. – Veľké Uherce 
Pov. Bystrica – Stará Turá 
Podolie – Ladce 
Veľká Hradná – Z. Kostoľany 
Lehota p/Vt. – Kanianka 
Cígeľ – Trenčianska Turná 

3. kolo – 27.8. o 17. h 
Veľké Uherce – Pov. Bystrica 
Bošany – Chocholná-Velčice 
Zem. Kostoľany – Uhrovec 
Trenčianska Turná – Brvnište 
Kanianka – Cígeľ 
Plevník-Drienové – Lehota p/Vt. 
Ladce – Veľká Hradná 
Stará Turá – Podolie 

4. kolo – 3.9. o 16. h 
Uhrovec – Ladce 
Považská Bystrica – Bošany 
Podolie – Veľké Uherce 
Brvnište – Chocholná-Velčice 
Veľká Hradná – Stará Turá 
Lehota p/Vt. – Zem. Kostoľany 
Cígeľ – Plevník-Drienové 
Tren. Turná – Kanianka 

5. kolo – 10.9. o 16. h 
Veľké Uherce – Veľká Hradná 
Bošany – Podolie 
Stará Turá – Uhrovec 
Kanianka – Brvnište 
Plevník-Drienové – Tr. Turná 
Zem. Kostoľany – Cígeľ 
Ladce – Lehota p/Vt. 
Chocholná-V. – Pov. Bystrica 

6. kolo – 17.9. o 15.30 h
Uhrovec – Veľké Uherce 
Veľká Hradná – Bošany 
Brvnište – Považská Bystrica 
Podolie – Chocholná-Velčice 
Lehota p/Vt. – Stará Turá 
Cígeľ – Ladce 
Tren. Turná – Zem. Kostoľany 
Kanianka – Plevník-Drienové 

7. kolo – 24.9. o 15.30 h 
Veľké Uherce – Lehota p/Vt. 
Bošany – Uhrovec 
Plevník-Drienové – Brvnište 
Zem. Kostoľany – Kanianka 
Ladce – Trenčianska Turná 
Stará Turá – Cígeľ 
Chocholná-V. – Veľká Hradná 
Považská Bystrica – Podolie 

8. kolo – 1.10. o 14.30 h 
Uhrovec – Chocholná-Velčice 
Lehota p/Vt. – Bošany 
Cígeľ – Veľké Uherce 
Brvnište – Podolie 
Veľká Hradná – Pov. Bystrica 
Tren. Turná – Stará Turá 
Kanianka – Ladce 
Plevník-D. – Z. Kostoľany 

9. kolo – 8.10. o 14.30 h
Veľké Uherce – Tren. Turná 
Bošany – Cígeľ 
Považská Bystrica – Uhrovec 
Zem. Kostoľany – Brvnište 
Ladce – Plevník-Drienové 
Stará Turá – Kanianka 
Chocholná-V. – Lehota p/Vt. 
Podolie – Veľká Hradná 

10. kolo – 15.10. o 14.30 h 
Uhrovec – Podolie 
Trenčianska Turná – Bošany 
Kanianka – Veľké Uherce 
Brvnište – Veľká Hradná 
Lehota p/Vt. – Pov. Bystrica 
Cígeľ – Chocholná-Velčice 
Plevník-Drienové – Stará Turá 
Zemianske Kostoľany – Ladce 

11. kolo – 22.10. o 14. h
Veľké Uherce – Plevník-D. 
Bošany – Kanianka 
Veľká Hradná – Uhrovec 
Ladce – Brvnište 
Stará Turá – Zem. Kostoľany 
Chocholná-Velčice – Tr. Turná 
Považská Bystrica – Cígeľ 
Podolie – Lehota p/Vt. 

12. kolo – 29.10. o 14. h 
Plevník-Drienové – Bošany 
Z. Kostoľany – Veľké Uherce 
Brvnište – Uhrovec 
Lehota p/Vt. – Veľká Hradná 
Cígeľ – Podolie 
Tren. Turná – Pov. Bystrica 
Kanianka – Chocholná-Velčice 
Ladce – Stará Turá 

13. kolo – 15.11. o 13.30 h 
Veľké Uherce – Ladce 
Bošany – Zem. Kostoľany 
Uhrovec – Lehota p/Vt. 
Stará Turá – Brvnište 
Chocholná-V. – Plevník-D. 
Považská Bystrica – Kanianka 
Podolie – Trenčianska Turná 
Veľká Hradná – Cígeľ 

14. kolo – 12.11. o 13.30 h
Cígeľ – Uhrovec 
Ladce – Bošany 
Stará Turá – Veľké Uherce 
Tren. Turná – Veľká Hradná 
Brvnište – Lehota p/Vt. 
Kanianka – Podolie 
Plevník-D. – Pov. Bystrica 
Z. Kostoľany – Chocholná-V. 

15. kolo – 19.11. o 13.30 h 
Veľké Uherce – Brvnište 
Bošany – Stará Turá 
Uhrovec – Trenčianska Turná 
Chocholná-Velčice – Ladce 
Pov. Bystrica – Z. Kostoľany 
Podolie – Plevník-Drienové 
Veľká Hradná – Kanianka 
Lehota p/Vt. – Cígeľ 

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY HRACÍCH TERMÍNOV DOMÁCICH MFS: Zemianske Kostoľany – sobota ÚHČ, Kanian-
ka – 3. kolo v sobotu v ÚHČ, Považská Bystrica – nedeľa o 10. h, Chocholná-Velčice – nedeľa o 11. h.

V. FUTBALOVÁ LIGA SEVER DOSPELÍ 
JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2017/2018

2. kolo futbalového pohára 

Slovnaft cup
V stredu 9. augusta o 18. h  

na futbalovom štadióne v Šimonovanoch

 ŠIMONOVANY
   (IV. liga Severozápad)

ROSINA
(IV. liga Sever)-ŠK SLOVAN OŠK

Deti, chcete hrať 
futbal?

Futbalový klub 
Tempo Partizán-
ske pozýva deti 
narodené v  ro-
koch 2009 až 2012 

na futbalové tré-
ningy, ktoré prebie-

hajú počas augusta na 
Mestskom futbalovom štadióne Karola 
Jokla. V prípade záujmu volajte tajom-
níkovi klubu Štefanovi Slivkovi (mob. č. 
0908 720 453) alebo trénerovi Micha-
lovi Štálnikovi (mob. č. 0904 352 682). 
Tešíme sa na spoločné stretnutie s 
vami. Futbal nás spája!

TOPOĽČANY – BÁNOVCE N/B. 3:0 (0:0)
Topoľčianski futbalisti získali prvé tri body, keď na domácom ihrisku v súboji dvoch priemerných 
mužstiev porazili trápiace sa Bánovce, ktoré taktiež pred sezónou obmenili káder. Do predohrá-
vaného stretnutia 17. kola lepšie vstúpili hostia, i keď prvú šancu zápasu mal domáci Švajlen, ale 
Hipp jeho pokus kryl. V ďalších minútach viac držali loptu vo svojej moci Bánovčania, mali i viace-
ro náznakov šancí, ktoré však nedokázali dotiahnuť do konca. Domáci hrozili viac po brejkoch, po 
jednom z nich Švajlen centroval na Nenada Pavlovića, ale ten z piatich metrov neskóroval. Aj preto 
prvý polčas skončil bez gólov. Hneď po zmene strán pekne vystrelil Barta, mimochodom odcho-
vanec Topoľčian, no domáci Kochan výborne zakročil. Postupne začali preberať iniciatívu domáci  
a po dobrom centri z pravej strany a spätnej prihrávke od Mpofua sa hlavou presadil Nenad Pavlović.  
Z následného protiútoku Barta posunul na ďalšieho Topoľčanca v drese hostí Oravca, ten však strie-
ľal tesne nad. O dve minúty neskôr Švajlen adresoval loptu len šestnásťročnému Húdokovi, ktorý  
z hranice šestnástky zvýšil náskok MFK na 2:0. Bánovčania sa snažili streliť kontaktný gól, opäť viac 
kontrolovali loptu a tlačili sa pred bránku. Topoľčanci hrozili najmä z brejkov Mpofuom a Ncubem. 
V 78. min Matejov svojím prvým dotykom s loptou prešiel cez obranu hostí, ktorá ho zastavila ne-
dovoleným zákrokom v šestnástke a nariadený pokutový kop premenil Švajlen. Zápas sa po tomto 
góle už iba dohrával a aj napriek záverečnému tlaku hostí si obrana Topoľčian udržala čisté konto.

 GÓLY: 55. N. Pavlović, 58. Húdok, 78. Švajlen (11 m).  ŽK: 82. Pakanec – 15. Halás, 78. 
Poštrk.  ROZHODOVALI: Husár – V. Kukan a T. Birkus – 200 divákov.  MFK: Kochan – Lu-
zin, Švajlen, N. Pavlović (76. P. Matejov), S. Pavlović, Ncube, Mpofu (88. Marek Slovák), Fia-
la, Billik (90. Kopkáš), Húdok (83. Helbich), M. Pakanec, tréner: V. Ilko.  SPARTAK: P. Hipp – 
J. Poštrk (88. S. Tabak), R. Oravec, M. Barta (80. Ľ. Kmeťo), T. Olej (62. A. Zita), M. Svatík (86. 
M. Filin), V. Gajdošík, R. Halás, J. Hrabal, Š. Bakši, S. Turoň, tréner: Martin Slovák.  jš
 VÝSLEDKY PREDOHRÁVANÉHO 5. KOLA: 
Púchov – Spartak Bánovce n/B. – odložené 
na 7.9. o 16.30 h. Nové Zámky – Veľké Ludin-
ce 2:0 (2:0), 38. a 41. P. K. Body. Spartak Tr-
nava B – Beluša 4:1 (2:1), 28. a 49. K. T. Yil-
maz, 32. vlastný J. Opat, 90. D. Martinko – 26. 
M. Gorelka. Zlaté Moravce B – Dubnica n/V. 
0:3 (0:2), 35. M. Jakúbek (11 m), 38. M. Čurik, 
88. R. Štefánek (11 m). Gabčíkovo – Horovce 
4:0 (0:0), 48. P. Trajcsik, 60. Z. Bazsó, 70. a 83. 
R. Krištan. V 84. min domáci Patrik Trajcsik ne-
premenil pokutový kop. Lednické Rovne – 
Prievidza 2:1 (2:1), 17. S. Detko, 40. M. Kriš-
tof – 10. A. Turančík. Topoľčany – Borčice 0:1 
(0:0), 54. L. Mravec. Galanta – FC Nitra B 2:2 
(0:1), 49. M. Kočiš, 55. R. Baša – 5. R. Peseky, 65. 
V. Tkáč. Šaľa – Dunajská Streda B – odložené.

 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY PREDOHRÁVA-
NÉHO 17. KOLA: Šaľa – Lednické Rovne 1:2 
(0:2), 90. M. Kochan – 33. M. Krištof, 42. M. 
Tomana, ČK: 41. D. Milić, 90. M. Kudry (obaja 
Šaľa). FC Nitra B – Zlaté Moravce B 0:3 (0:1), 
33. Da Silva, 53. a 62. De Oliveira. V 9. min do-
máci Marek Fábry nepremenil pokutový kop. 
Dunajská Streda B – Spartak Trnava B 1:0 
(0:0), 72. P. Nagy. Borčice – Nové Zámky 2:0 
(1:0), 30. R. Demjan, 72. M. Zuziak. Prievidza 
– Púchov 1:1 (0:1), 82. M. Belanec – 42. M. 
Gajdošík. Dubnica n/V. – Beluša 2:0 (1:0), 

41. M. Čurik, 49. M. Václav. Horovce – Veľké 
Ludince 0:3 (0:2), 14., 25. a 72. R. Cingel. Ga-
lanta – Gabčíkovo – odložené na 20.9.
1. Dubnica n/V.          2 2 0 0 5:0       6 (+3)
2. Borčice               2 2 0 0 3:0       6 (+3)
3. Lednické Rovne 2 2 0 0 4:2        6 (+3)
4. Gabčíkovo            1 1 0 0 4:0      3 (0)
5. Spartak Trnava B 2 1 0 1 4:2       3 (0)
6. Topoľčany            2 1 0 1 3:1        3 (-3)
7. Veľké Ludince    2 1 0 1 3:2       3 (+3)
8. Dunajská Streda B 1 1 0 0 1:0       3 (0)
9. Zlaté Moravce B 2 1 0 1 3:3       3 (0)
10. Nové Zámky         2 1 0 1 2:2       3 (0)
11. Galanta             1 0 1 0 2:2       1 (-2)
12. Púchov              1 0 1 0 1:1        1 (+1)
13. Prievidza            2 0 1 1 2:3        1 (-2)
14. FC Nitra B          2 0 1 1 2:5       1 (-2)
15. Šaľa                 1 0 0 1 1:2        0 (-3)
16. Spartak Bánovce n/B. 1 0 0 1 0:3        0 (0)
17. Beluša                   2 0 0 2 1:6         0 (0)
18. Horovce             2 0 0 2 0:7        0 (-3)

 PROGRAM 1. KOLA – 12.8. o 17. h: Nové 
Zámky – Prievidza, Topoľčany – Šaľa, Zla-
té Moravce B – Dunajská Streda B, 13.8.  
o 10.30 h: Spartak Trnava B – Borčice, o 17. 
h: Beluša – Spartak Bánovce n/B. (Havran, 
M. Farkaš, Ábel – Košecký), Veľké Ludince – 
Dubnica n/V., Púchov – Horovce, Gabčíkovo 
– FC Nitra B, Lednické Rovne – Galanta. 

Slovan cez Cígeľ do druhého kola
Štyridsiaty deviaty ročník pohárovej súťaže Slovnaft Cup má za sebou stretnutia úvod-
ného kola. Medzi 211 prihlásenými účastníkmi je aj jediný zástupca spomedzi tímov z 
okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou účinkujúcich v krajských súťažiach – štvr-
toligový ŠK Slovan Šimonovany. Zverenci trénera Jozefa Žiaka staršieho v prvom kole SC 
po gólovej prestrelke zvíťazili 5:3 na pôde piatoligového klubu TJ Partizán Cígeľ a postú-
pili do druhého kola. „Domáci nás v úvode zaskočili dvomi rýchlymi gólmi. V záve-
re prvého polčasu sa hral otvorený futbal a šance sa striedali na oboch stranách. V 
druhom polčase sme začali hrať ofenzívnejšie a na ihrisku sme jasne dominovali, 
domáci si prakticky už nevytvorili šancu na skórovanie. Myslím si, že hlavne pre di-
vákov musel zápas s množstvom gólov, ktorý sa hral v korektnom prostredí, splniť 
očakávania, no my tréneri nemôžeme byť spokojní s ofenzívnou činnosťou,“ pove-
dal po stretnutí kormidelník Slovana Jozef Žiak starší. V druhom pohárovom kole, ktoré 
je na programe 9. augusta o 18. h, Šimonovany privítajú na domácom trávniku účastníka 
IV. ligy Sever OŠK Rosina. Víťaz tohto duelu narazí v 3. kole na lepšieho z dvojice Beluša – 
ViOn Zlaté Moravce.

CÍGEĽ – ŠIMONOVANY 3:5 (3:2)
Domáci mali výborný nástup do stretnutia. V 14. min po samostatnej akcii ovoril skóre due-
lu Drozd a o sedem minút sa peknou strelou do vinkľa prezentoval Štefan Zaťko. Slovan 
sa dočkal až v 44. min, keď odrazenú loptu poslal do siete Miroslav Oršula. O minútu zmä-
tok v obrane hostí využil Kamdem a domáci opäť viedli o dva góly. Hneď po rozohrávke 
sa domáci dopustili faulu v strede ihriska, Laurincovu strelu zo štandardky Gibas vyrazil, 

lopty sa zmocnil Rybanský, ktorý posadil center na hlavu Sobotu a družstvá odchádzali 
do šatní za stavu 3:2. Po zmene strán Slovan prevzal iniciatívu a neustále dobýjal domá-
cu bránku. V 62. min Rybanský pekne vysunul do šestnástky domácich Sobotu, ktorého 
nedovolene zastavila domáca obrana a z nariadeného pokutového kopu Rybanský vy-
rovnal. V 78. min poslal hostí po prvýkrát do vedenia Laurinec, keď z osemnástich metrov 
trafil po zemi k ľavej tyči. V 85. min sa po rohu dostala lopta až na zadnú žrď a Gális upra-
vil na konečných 3:5.
 GÓLY: 14. V. Drozd, 21. Š. Zaťko, 45. G. A. F. Kamdem – 44. Miroslav Oršula, 45. 
M. Sobota, 62. P. Rybanský (11 m), 78. T. Laurinec, 85. D. Gális.  ŽK: 53. V. Drozd. 
 ROZHODOVALI: R. Šándrik – M. Čulák a R. Meluš – 300 divákov.  PARTIZÁN: M. 
Gibas – V. Ďuriš (80. D. Makás), L. Lazár, A. Medera, P. Kotula, V. Drozd, P. Jankeje, T. 
Zaťko, Š. Zaťko, G. A. F. Kamdem, M. Katrena, tréner: Miroslav Oršula.  SLOVAN: D. 
Greguš – R. Víglaský (31. D. Gális), L. Varga, M. Sobota (87. J. Mikula), Miroslav Oršu-
la, P. Rybanský, T. Laurinec, Martin Oršula, R. Žembera, D. Rolinec, J. Žiak ml. (52. R. 
Hlatký), tréner: J. Žiak st. 

 Zostávajúce výsledky 1. kola klubov zo ZsFZ: Podolie – Myjava 0:3 (0:2). Veľká Hrad-
ná – Trenčianske Teplice 0:3 kont. Jaslovské Bohunice – Hlohovec 4:4 (1:2) – 3:5 na 11 
m kopy. Zemianske Kostoľany – Prievidza & Handlová 1:1 (0:0) – 2:4 na 11 m kopy. 
Plevník-Drienové – Trenčianske Stankovce 3:0 kont. Považská Bystrica – Častkovce 
0:2 (0:1). Veľké Kostoľany – Malženice 0:2 (0:1). Dvory nad Žitavou – Nové Zámky 0:6 
(0:2). Oponice – Topoľčany 3:0 kont. Prečín – Domaniža 1:2 (1:0).  (mp, pl) 

III. FUTBALOVÁ LIGA ZÁPAD - DOSPELÍ

(1
70

61
6)
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ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK oznamuje všetkým FK, že sezónne súpisky 
mužstiev – zoznam hráčov v ISSF systéme nie je po-
trebné vypĺňať. Súpisky hráčov budú automaticky 
generované zo zápisov o stretnutí v ISSF. V sezónnej 
súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vyplniť 
iba funkcionárov mužstva (tréner, asistent trénera, 
vedúci mužstva atď.).
 ŠTK uskutočnila v ISSF na stránke www.futbalnet.
sk nasledovné požadované výnimky z hracích dní  
a časov. STK žiada všetky FK, aby si ich vo vlastnom 
záujme prekontrolovali a chyby oznámil ŠTK. Úrad-
ným hracím dňom je nedeľa.
Výnimky hracích dní a časov v súťažnom roční-
ku 2017/2018 u mužov a dorastu –VI. liga – MO PD 
muži: Dežerice, Kolačno, Handlová a Dolné Ves-
tenice svoje domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, svoje 
domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Nitrianske Suča-
ny v sobotu 12.8. v ÚHČ, Veľké Bielice svoje domáce 
stretnutia v nedeľu o 11. h,
VII. liga – I. trieda MO BN-PE muži: Biskupice svo-
je domáce stretnutia v nedeľu o 11. h, Slatina nad 
Bebravou, Nedanovce, Pravotice a Rybany svoje 
domáce stretnutia v sobotu ÚHČ,
VIII. liga – II. trieda muži MO BN: Brezolupy, Neda-
šovce, Šišov a Žitná-Radiša svoje domáce stretnu-
tia v nedeľu ÚHČ len sobota 16.9. v ÚHČ, Horné Na-
štice, Ruskovce a Zlatníky svoje domáce stretnutia 
v nedeľu o 11. h,
VIII. liga – II. trieda MO PE muži: Malé Bielice, Malé 
Uherce, Pažiť a Radobica svoje domáce stretnutia  
v sobotu ÚHČ, Návojovce svoje domáce stretnutia 
v nedeľu o 11. h, Partizánske B-Brodzany svoje do-
máce stretnutia v Brodzanoch,
VI. liga U19 – MO dorast skupina BN-PE:Biskupice 
svoje domáce stretnutia v sobotu o 14.30 h, Dol-
né Naštice, Podlužany a Zlatníky svoje domáce 
stretnutia v sobotu ÚHČ mužov, Ostratice svoje do-
máce stretnutia v sobotu ÚHČ dorastu, Šimonova-
ny svoje domáce stretnutia v nedeľu o 10. h, Veľké 
Bielice svoje domáce stretnutia v sobotu o 14. h.

 Zmeny termínov MFS – VII. liga – I. trieda MO BN-
PE muži: 3. kolo Rybany – Krásna Ves 29.8. 2017 o 
17. h.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
  DK v zmysle DP čl. 17 ods. 8, DK prerušuje výkon 
disciplinárneho opatrenia – pozastavenia výkonu 
športovej činnosti hráčov, uloženého na určité ča-
sové obdobie (týždeň, mesiac nepodmienčne), kto-
ré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, počas celej dĺžky 
letnej prestávky.
 DK upozorňuje všetky FK, že ISSF prerušenie vý-
konu disciplinárneho opatrenia – pozastavenia vý-
konu športovej činnosti nezohľadňuje, preto tento 
treba sledovať. Za evidenciu výkonu disciplinárneho 
opatrenia a následný neoprávnený štart hráča zod-
povedá oddiel.
 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v posled-
nom kole súťažného ročníka 2016/2017 bude na-
pomínaný 5, 9, 12 a 15 ŽK, môže po udelení trestu 
(DP čl. 37, odsek 6) do začiatku nového súťažného 
ročníka 2017/2018 písomne prostredníctvom poda-
nia v ISSF – disciplinárna komisia, požiadať o urče-
nie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športo-
vej činnosti. Po podaní bude pokuta vygenerovaná  
k úhrade prostredníctvom faktúry a zastavenie výko-
nu športovej činnosti sa zruší a hráč môže nastúpiť 
už v 1. kole nového súťažného ročníka 2017/2018. 
Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: dospelí 
– 30 €, dorast – 15 € a žiaci – 5 €.

KOMISIA MLÁDEŽE
Výnimky hracích dní a časov v súťažnom ročníku 
2017/201818 – IV. liga U15 – III. trieda MO PE žaci: 
Klátova Nová Ves svoje domáce stretnutia v sobotu 
o 10. h, Horná Ves svoje domáce stretnutia v nede-
ľu o 10.30 h, Žabokreky nad Nitrou svoje domáce 
stretnutia v nedeľu o 11.30 h, Chynorany svoje do-
máce stretnutia v sobotu o 11. h,
IV. liga U15 – III. trieda MO BN žiaci: Podlužany svoje 
domáce stretnutia v nedeľu 2 hodiny pred ÚHČ mu-

žov, Prusy svoje domáce stretnutia v nedeľu v ÚHČ 
dorastu, Biskupice svoje domáce stretnutia v nede-
ľu o 14. h, Rybany svoje domáce stretnutia v nede-
ľu v ÚHČ, Zlatníky svoje domáce stretnutia v nede-
ľu o 14. h.

SEKRETÁR
 Upozorňujeme ISSF manažérov, že bola v ISSF sys-
téme vygenerovaná zberná faktúra za mesiac júl so 
splatnosťou do 14.8. 2017. Žiadame vás o dodržanie 
termínu splatnosti, nakoľko po nesplnení úhrady  
v stanovenom termíne sa stáva klub neplatičom.
 Oznamuje funkcionárom FK, že im poštou bol za-
slaný Rozpis majstrovských súťaží 2017/2018, zúč-
tovacia faktúra na vyplatenie náhrad delegovaným 
osobám za jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 
so splatnosťou do 15.8. 2017 a nová faktúra na vy-
platenie náhrad delegovaným osobám za jesen-
nú časť súťažného ročníka 2017/2018 so splatnos-
ťou: prvá splátka do 31.8. 2017, druhá splátka do 
30.9. 2017.
 Oboznamujeme klubových manažérov o spuste-
ní avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa 
rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza 
na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Pred použi-
tím eshopu si pozorne prečítali návody na https://
eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a ht-
tps://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktiež dá-
vame to pozornosti metodické usmernenie https://
eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-naku-
pu-za-kredit. Aktuálny stav položiek v eshope ne-
ustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby 
za delegované osoby v súťažiach mládeže bude na-
sadená začiatkom septembra, nakoľko až v septem-
bri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsa-
hovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciál-
nej položky Vás budeme podrobne informovať za-
čiatkom septembra.
 SFZ oznamuje, že odbornou diskusiou o mož-
ných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia 
odstupného za amatéra podľa platných predpisov 
SFZ dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lep-
šieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťa-

ženosti bude efektívnejšie prípady zjavného poruše-
nia povinnosti člena SFZ spočívajúceho v neuhrade-
ní odstupného za amatéra určeného podľa predpisu 
SFZ riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií 
(SFZ, RFZ a ObFZ).
Na základe uvedeného SFZ oznamuje svojim čle-
nom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto veci 
od 1. augusta 2017 prejedávať DK SFZ. Je v záujme 
jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ 
na celom území Slovenska, aby rovnako aj na úrov-
ni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia od-
stupného za amatéra boli veci riešené najprv pros-
tredníctvom nimi zriadených disciplinárnych komi-
sií. Iba tie veci, v ktorých bude v rámci disciplinár-
neho konania zistený spor a tento bude príslušnou 
komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh 
klubu, ktorého nárok na odstupné nebol uspokoje-
ný, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov.
 
DELEGAČNÝ LIST Č. 1
DOSPELÍ
 MO PRIEVIDZA – 1. KOLO – 12.8. o 17. h: Ko-
lačno – Dolné Vestenice (Kusý, Stránsky, Hodas – 
Kučera), Nitrianske Sučany – Handlová (Guľváš, 
Pánis, M. Švolík – Bálek), 13.8. o 17. h: Malá Hrad-
ná – Rudnianska Lehota (Grznár, Mokran, Mikoláš 
– D), Sebedražie – Veľké Bielice (Vážny, Hrdý, Deraj 
– D), Nitrianske Pravno – Dežerice (Kluka, Lacík, M. 
Cvešper – Balco), Nitrianske Rudno – Chynorany 
(Ficel, T. Zaťko, B. Zaťko), Skačany – Kamenec pod 
Vtáčnikom (Bereš, Hanek, Bulík – Černo), Diviacka 
Nová Ves – Opatovce nad Nitrou (Adamkovič, Šu-
gra, Valach – Zábojník).
 I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 1. KOLO – 12.8. o 17. h: 
Slatina nad Bebravou – Biskupice (Valach, Adam-
kovič, Šugra – Černo), Rybany – Nedanovce (Kluka, 
Lacík, Horeháj – Pastierik), 13.8. o 17. h: Žabokreky 
nad Nitrou – Pravotice (Duhina, Chochula, Duhi-
nová – D), Dolné Naštice – Pečeňany (D, D, D – D),
Miezgovce – Dvorec (D, Čulaga, Ševčík – D), Veľ-
ký Klíž – Krásno (Bebjak, Ďatelinka, Jakubík – Du-
chovič), Ostratice – Krásna Ves (Bolfa, Manina, Le-
tavay – D).

ÚRADNÁ SPRÁVA OblFZ PRIEVIDZA – č. 1

1. kolo – 13.8. o 17. h
Malá Hradná – Rud. Lehota 
Sebedražie – Veľké Bielice 
Kolačno – Dolné Vestenice 
Nitrianske Pravno – Dežerice 
Nitrianske Rudno – Chynorany 
Nitrianske Sučany – Handlová 
Skačany – Kamenec p/Vt. 
Diviacka N. V. – Opatovce n/N. 

2. kolo – 20.8. o 17. h
Rud. Lehota – Opatovce n/N. 
Kamenec p/V. – Diviacka N. V. 
Handlová – Skačany 
Chynorany – Nitr. Sučany 
Dežerice – Nitrianske Rudno 
Dolné Vestenice – Nitr. Pravno 
Veľké Bielice – Kolačno 
Malá Hradná – Sebedražie 

3. kolo – 27.8. o 17. h 
Sebedražie – Rud. Lehota 
Kolačno – Malá Hradná 
Nitr. Pravno – Veľké Bielice 
Nitr. Rudno – Dolné Vestenice 
Nitrianske Sučany – Dežerice 
Skačany – Chynorany 
Diviacka N. Ves – Handlová 
Opatovce n/N. – Kamenec p/V. 

4. kolo – 3.9. o 17. h 
Rud. Lehota – Kamenec p/Vt. 
Handlová – Opatovce n/N. 
Chynorany – Diviacka N. Ves 
Dežerice – Skačany 
Dolné Vestenice – Nitr. Sučany 
Veľké Bielice – Nitr. Rudno 
Malá Hradná – Nitr. Pravno 
Sebedražie – Kolačno 

5. kolo – 10.9. o 16. h 
Kolačno – Rud. Lehota 
Nitr. Pravno – Sebedražie 
Nitr. Rudno – Malá Hradná 
Nitr. Sučany – Veľké Bielice 
Skačany – Dolné Vestenice 
Diviacka Nová Ves – Dežerice 
Opatovce n/N. – Chynorany 
Kamenec p/Vt. – Handlová 

6. kolo – 17.9. o 15.30 h 
Rud. Lehota – Handlová 
Chynorany – Kamenec p/Vt. 
Dežerice – Opatovce n/N. 
D. Vestenice – Diviacka N. V. 
Veľké Bielice – Skačany 
Malá Hradná – Nitr. Sučany 
Sebedražie – Nitr. Rudno 
Kolačno – Nitrianske Pravno 

7. kolo – 24.9. o 15.30 h 
Nitr. Pravno – Rud. Lehota 
Nitr. Rudno – Kolačno 
Nitrianske Sučany – Sebedražie 
Skačany – Malá Hradná 
Diviacka N. Ves – Veľké Bielice 
Opatovce n/N. – D. Vestenice 
Kamenec p/Vt. – Dežerice 
Handlová – Chynorany 

8. kolo – 1.10. o 14.30 h 
Rud. Lehota – Chynorany 
Dežerice – Handlová 
D. Vestenice – Kamenec p/Vt. 
Veľké Bielice – Opatovce n/N. 
Malá Hradná – Diviacka N. Ves 
Sebedražie – Skačany 
Kolačno – Nitrianske Sučany 
Nitr. Pravno – Nitr. Rudno 

9. kolo – 8.10. o 14.30 h 
Nitr. Rudno – Rud. Lehota 
Nitr. Sučany – Nitr. Pravno 
Skačany – Kolačno 
Diviacka N. Ves – Sebedražie 
Opatovce n/N. – Malá Hradná 
Kamenec p/Vt. – Veľké Bielice 
Handlová – Dolné Vestenice 
Chynorany – Dežerice 

10. kolo – 15.10. o 14.30 h 
Rud. Lehota – Dežerice 
Dolné Vestenice – Chynorany 
Veľké Bielice – Handlová 
Malá Hradná – Kamenec p/Vt. 
Sebedražie – Opatovce n/N. 
Kolačno – Diviacka Nová Ves 
Nitrianske Pravno – Skačany 
Nitr. Rudno – Nitr. Sučany 

11. kolo – 22.10. o 14. h 
Nitr. Sučany – Rud. Lehota 
Skačany – Nitrianske Rudno 
Diviacka N. Ves – Nitr. Pravno 
Opatovce n/N. – Kolačno 
Kamenec p/Vt. – Sebedražie 
Handlová – Malá Hradná 
Chynorany – Veľké Bielice 
Dežerice – Dolné Vestenice 

12. kolo – 29.10. o 14. h 
Rudn. Lehota – D. Vestenice 
Veľké Bielice – Dežerice 
Malá Hradná – Chynorany 
Sebedražie – Handlová 
Kolačno – Kamenec p/Vt. 
Nitr. Pravno – Opatovce n/N. 
Nitr. Rudno – Diviacka N. Ves 
Nitrianske Sučany – Skačany 

13. kolo – 5.11. o 13.30 h 
Skačany – Rud. Lehota 
Diviacka N. Ves – Nitr. Sučany 
Opatovce n/N. – Nitr. Rudno 
Kamenec p/Vt. – Nitr. Pravno 
Handlová – Kolačno 
Chynorany – Sebedražie 
Dežerice – Malá Hradná 
D. Vestenice – Veľké Bielice 

14. kolo – 12.11. o 13.30 h 
Rud. Lehota – Veľké Bielice 
Malá Hradná – D. Vestenice 
Sebedražie – Dežerice 
Kolačno – Chynorany 
Nitr. Pravno – Handlová 
Nitr. Rudno – Kamenec p/Vt. 
Nitr. Sučany – Opatovce n/N. 
Skačany – Diviacka Nová Ves 

15. kolo – 19.11. o 13.30 h 
Diviacka N. Ves – Rud. Lehota 
Opatovce n/N. – Skačany 
Kamenec p/Vt. – Nitr. Sučany 
Handlová – Nitrianske Rudno 
Chynorany – Nitrianske Pravno 
Dežerice – Kolačno 
Dolné Vestenice – Sebedražie 
Veľké Bielice – Malá Hradná 

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY HRACÍCH TERMÍNOV DOMÁCICH MFS: Dežerice – sobota ÚHČ, Kolačno – so-
bota ÚHČ, Dolné Vestenice – sobota ÚHČ, Handlová – sobota ÚHČ, Veľké Bielice – nedeľa o 11. h, 
Nitrianske Sučany – v sobotu 12.8. v ÚHČ. 

VI. FUTBALOVÁ LIGA
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA DOSPELÍ 

JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2017/2018

1. kolo – 13.8. o 17. h 
Žabokreky n/N. – Pravotice 
Dolné Naštice – Pečeňany 
Miezgovce – Dvorec 
Veľký Klíž – Krásno 
Ostratice – Krásna Ves 
Slatina n/B. – Biskupice 
Rybany – Nedanovce 

2. kolo – 20.8. o 17. h 
Pravotice – Nedanovce 
Biskupice – Rybany 
Krásna Ves – Slatina n/B. 
Krásno – Ostratice 
Dvorec – Veľký Klíž 
Pečeňany – Miezgovce 
Žabokreky n/N. – D. Naštice 

3. kolo – 27.8. o 17. h 
Dolné Naštice – Pravotice 
Miezgovce – Žabokreky n/N. 
Veľký Klíž – Pečeňany 
Ostratice – Dvorec 
Slatina n/B. – Krásno 
Rybany – Krásna Ves 
Nedanovce – Biskupice 

4. kolo – 3.9. o 16. h 
Pravotice – Biskupice 
Krásna Ves – Nedanovce 
Krásno – Rybany 
Dvorec – Slatina n/B. 
Pečeňany – Ostratice 
Žabokreky n/N. – Veľký Klíž 
Dolné Naštice – Miezgovce 

5. kolo – 10.9. o 16. h 
Miezgovce – Pravotice 
Veľký Klíž – Dolné Naštice 
Ostratice – Žabokreky n/N. 
Slatina n/B. – Pečeňany 
Rybany – Dvorec 
Nedanovce – Krásno 
Biskupice – Krásna Ves 

6. kolo – 17.9. o 15.30 h 
Pravotice – Krásna Ves 
Krásno – Biskupice 
Dvorec – Nedanovce 
Pečeňany – Rybany 
Žabokreky n/N. – Slatina n/B. 
Dolné Naštice – Ostratice 
Miezgovce – Veľký Klíž 

7. kolo – 24.9. o 15.30 h
Veľký Klíž – Pravotice 
Ostratice – Miezgovce 
Slatina n/B. – Dolné Naštice 
Rybany – Žabokreky n/N. 
Nedanovce – Pečeňany 
Biskupice – Dvorec 
Krásna Ves – Krásno 

8. kolo – 1.10. o 14.30 h 
Pravotice – Krásno 
Dvorec – Krásna Ves 
Pečeňany – Biskupice 
Žabokreky n/N. – Nedanovce 
Dolné Naštice – Rybany 
Miezgovce – Slatina n/B. 
Veľký Klíž – Ostratice 

9. kolo – 8.10. o 14.30 h 
Ostratice – Pravotice 
Slatina n/B. – Veľký Klíž 
Rybany – Miezgovce 
Nedanovce – Dolné Naštice 
Biskupice – Žabokreky n/N. 
Krásna Ves – Pečeňany 
Krásno – Dvorec 

10. kolo – 15.10. o 14.30 h 
Pravotice – Dvorec 
Pečeňany – Krásno 
Žabokreky n/N. – Krásna Ves 
Dolné Naštice – Biskupice 
Miezgovce – Nedanovce 
Veľký Klíž – Rybany 
Ostratice – Slatina n/B. 

11. kolo – 22.10. o 14. h 
Slatina n/B. – Pravotice 
Rybany – Ostratice 
Nedanovce – Veľký Klíž 
Biskupice – Miezgovce 
Krásna Ves – Dolné Naštice 
Krásno – Žabokreky n/N. 
Dvorec – Pečeňany 

12. kolo – 29.10. o 14. h 
Pravotice – Pečeňany 
Žabokreky n/N. – Dvorec 
Dolné Naštice – Krásno 
Miezgovce – Krásna Ves 
Veľký Klíž – Biskupice 
Ostratice – Nedanovce 
Slatina n/B. – Rybany 

13. kolo – 5.11. o 13.30 h 
Rybany – Pravotice 
Nedanovce – Slatina n/B. 
Biskupice – Ostratice 
Krásna Ves – Veľký Klíž 
Krásno – Miezgovce 
Dvorec – Dolné Naštice 
Pečeňany – Žabokreky n/N. 

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY HRA-
CÍCH TERMÍNOV DOMÁ-
CICH MFS: Pravotice – so-
bota ÚHČ, Nedanovce – 
sobota ÚHČ, Slatina n/B. 
– sobota ÚHČ, Rybany – 
sobota ÚHČ, Biskupice – 
nedeľa o 11. h.

VII. FUTBALOVÁ LIGA 
I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE A BÁNOVCE N/B. DOSPELÍ

JESENNÁ ČASŤ ROČNÍKA 2017/2018

„Bol to pre nás veľmi ťažký súťažný ročník“,
priznáva tréner družstva mužov OŠK Chynorany Martin Mikula

Futbalový klub OŠK 
Chynorany má za se-
bou hektický, ale zá-
roveň úspešný súťaž-
ný ročník. Chynorian-
skym dorastencom sa 
na druhý pokus poda-
rilo vyhrať V. ligu Sever 
a následne postúpiť do 
IV. ligy Severozápad, 
kým družstvo mužov 
sa po triumfe v I. triede 
vrátilo po roku späť do 
Majstrovstiev oblasti 
Prievidza. V dvadsiatich 
šiestich stretnutiach do-
siahli chynorianski muži 
bilanciu 17 víťazstiev,  

4 remízy a 5 prehier, čo im vynies-
lo 55 bodov pri gólovom skóre 
71:30. O uplynulej súťažnej sezó-
ne sme sa rozprávali so  48-roč-
ným trénerom mužov OŠK Chy-

norany Martinom Mikulom.

? Vráťme sa ešte pred začiatok súťažnej sezóny 2016/2017. 
Zloženie súťaže dospelých Majstrovstiev oblasti Prievidza 

ovplyvnil fakt, že ani jedno družstvo vrátane víťazných Dežeríc ne-
prejavilo záujem o postup do V. ligy Sever, z ktorej sa navyše porúča-
la pre nedostatok financií Malá Čausa. Preto sa k vypadávajúcim  
z najvyššej oblastnej súťaže Dolné Naštice a Veľký Klíž pridali aj celky, 
ktoré by sa inak pôvodne zachránili – štrnáste Opatovce nad Nitrou 
a trináste Chynorany. V klube ste vtedy cítili asi veľkú skrivodlivosť...
„Presne tak, cítili sme veľkú krivdu! Bolo to pre nás náročné ob-
dobie, v klube sme to brali tak, že sme v najvyššej oblastnej sú-
ťaži nechcení... Našťastie sme cez tieto zložité časy rýchlo pre-
klenuli.“

? Pravdepodobne aj tento fakt vás dostatočne nabudil, aby 
ste sa po roku vrátili do najvyššej oblastnej súťaže...

„My sme išli do súťaže s tým, že sa chceme vrátiť do Majstrov-
stva oblasti. Vedeli sme však, že to bude veľmi náročné. Nielen 
Nedanovce, ale hlavne Slatina bola ťažkým súperom a zároveň 
najvážnejším kandidátom na postup.“

? Práve jesenný súboj Nedanoviec so Slatinou priniesol zaují-
mavú situáciu. V jeho samom závere za nerozhodného sta-

vu 1:1 mohli mať hostia výhodu pokutového kopu, ale vtedy ešte 
hráč Slatiny Zlatko Bakoš poopravil rozhodnutie hlavného arbitra  
a jedenástka sa nekonala. Ako vy vnímate krok srbského útočníka?
„Slatina prišla o možné dva body, ktoré jej na konci ročníka chý-
bali a mohli úplne inak zamotať situáciu okolo postupujúceho. 
Bolo to naozaj malo vídané a zároveň pekné gesto fair-play.“

? Ako ste vy videli cestu Chynorian pri postupe do Majstrov-
stiev oblasti?

„Bol to pre nás veľmi ťažký súťažný ročník. Už jesenná prehra 
nula-štyri v Pravoticiach spôsobila prvé zemetrasenie v klu-
be. Druhé a ešte väčšie prišlo na začiatku jarnej časti, do ktorej 
vstup nám nevyšiel podľa očakávaní, keď sme prehrali v Slatine 
a doma s Krásnou Vsou, navyše sme doma remizovali s Pravo-
ticami. Nevyzeralo to s nami vôbec dobre a priznám sa, vtedy 
som sám seba musel presviedčať, že postup ešte nie je strate-
ný. Tieto zlé výsledky a všetko to, čo sa v súvislosti s nimi dia-
lo, však mužstvo nakopli a do konca sezóny už neprehralo ani 
jediný zápas.“

? Kedy ste začali veriť, že by sa vám mohol podariť návrat me-
dzi oblastnú elitu klubov?

„Dôležitý zlom nastal v osemnástom kole v stretnutí v Dvor-
ci, kde sme v polčase prehrávali nula-jeden. Hráči boli sami 
nespokojní s tým, čo predvádzali na ihrisku, a počas prestáv-

ky si navzájom prehovorili do duše. Stretnutie sme nakoniec 
otočili v náš prospech a ja som vedel, že chalani sa konečne 
prebudili a ukázali svoju vnútornú silu. Veriť v postup som ale 
začal až v predposlednom kole, kedy Slatina prehrala v Pra-
voticiach. V tej chvíli sme mali všetko vo vlastných rukách, ale 
potrebovali sme ešte zvládnuť posledné dve stretnutia. Vte-
dy som povedal, že ak sa nám to nepodarí, budeme babrák-
mi roka! (úsmev)“

? Skúste vymenovať všetky ingrediencie vášho postupu...
„Bolo to spoločné dielo. Najväčšiu zásluhu na postupe 

však majú hráči, ktorí pravidelne trénovali a tvoria zdravé gro 
družstva. Nebudem ich menovať, ale priznávam, že aj mne do-
dávali chuť do ďalšej práce. Samozrejme, pod postup sa pod-
písali aj funkcionári OŠK, ktorí nás podržali a podporili aj v ča-
soch, keď sa nám nedarilo. Poďakovanie patrí i našim fanúši-
kom a pevne verím, že aj obec bude naďalej podporovať chy-
noriansky futbal. A ak niekto zhodnotí, že som nejakou mierou 
prispel k úspechu aj ja, budem len rád.“

? Podľa vás, aké prednosti malo vaše družstvo oproti vašim sú-
perom?

„V Chynoranoch sa držíme filozofie, že chceme ísť cestou vlast-
ných odchovancov. A vidieť, že chalani naozaj chcú hrať za Chy-
norany, čo je veľká devíza. Máme mladé družstvo a podľa mňa 
sme boli aj najbehavejší v súťaži, a navyše sme sa snažili hrať 
technický futbal. Myslím si, že aj vďaka vydarenej zimnej prí-
prave sme lepšie zvládli záver súťažného ročníka, keďže hráči 
boli dobre kondične pripravení.“

? V dvadsiatich šiestich majstrovských stretnutiach ste inkaso-
vali 30 gólov, čo bolo najmenej zo všetkých účastníkov  

I. triedy...
„Tak, ako sa všetci hráči na ihrisku musia zapojiť do ofenzívy, 
rovnako musia byť aktívni aj pri bránení. Ale súhlasím, obra-
na, ktorej velila dvojica stopérov Jozefák s Ovečkom, fungovala 
spoľahlivo. A musím vyzdvihnúť aj skúseného brankára Čange-
la, ktorý nás podržal vo viacerých stretnutiach.“

? V chynorianskom klube ste po uplynulom ročníku mali dva 
dôvody na oslavu. Po mužoch sa z postupu tešili aj dorastenci, ktorí 
sa pod vedením trénera Romana Šimka na druhý pokus stali po spa-
nilej jazde majstrom V. ligy Sever a vybojovali si právo štartu v IV. lige 
Severozápad. Dostanú príležitosť aj niektorí ďalší dorastenci v druž-
stve mužov?
„Vekovú kategóriu dorastencov tentoraz ukončili traja chlapci, 
z ktorých však môžeme počítať s dvomi, keďže Dávid Gerbel sa 
po skončení hosťovaní vrátil do Rybian. Do Anglicka odišiel Dá-
vid Bezák, ktorého čaká štúdium na vysokej škole. Dúfam však, 
že po návrate zo zahraničia sa pripojí k družstvu mužov, v kto-

rom už predtým dostal priestor ďalší z trojice končiacich do-
rastencov Martin Neubauer. Veríme, že obaja naši odchovanci 
budú posilami.“

? Aké zmeny nastanú v kádri počas letnej prestávky?
„Z kádra neodišiel nikto. Naopak, z hosťovania v Bánov-

ciach nad Bebravou sa vrátil Miroslav Marko, ktorý by mal byť 
jedným z pilierov družstva a veľa si od neho aj sľubujeme. Sila 
družstva by mala vzrásť aj po návrate Petra Andela z Nedano-
viec a príchodom skúseného Petra Kapustu, ktorého sa nám po-
darilo dotiahnuť z Bošian.“

? Na čo si trúfate v nastávajúcom súťažnom ročníku v Maj-
strovstvách oblasti?

„Chceme hrať dobrý futbal, ktorým potešíme divákov. Pravde-
podobne sa s nami nebude príliš počítať, ale každopádne sa bu-
deme snažiť prekvapiť. Pôjdeme skromne od zápasu k zápasu 
ale s tým, že vždy ten najbližší sa budeme snažiť vyhrať. Futbal 
je nevyspytateľný a preto je aj taký krásny. Sami sme zvedaví, 
ako to dopadne.“

? Vy ste boli v minulosti skvelý stredopoliar a prežili ste úspeš-
nú hráčsku kariéru. Z druholigového Partizánskeho cez tre-

ťoligovú Myjavu ste putovali do Opavy (v rokoch 1995-1997 odohral 
v nej 47 stretnutí a strelil jeden gól), kde ste si zahrali najvyššiu českú 
súťaž. Spoza rieky Moravy ste odišli do Žiliny (v rokoch 1997-1999 
odohral v nej 46 stretnutí a strelil 2 góly), kde ste zas okúsili najvyššiu 
slovenskú ligu. Obliekli ste aj dres druholigového českého celku Mla-
dá Boleslav (v rokoch 1999-2000 odohral v nej 19 stretnutí a 3 góly). 
Zaspomínate si ešte na tie futbalové časy?
„Samozrejme! Aj keď sa zo spomienok nedá žiť, často si v pa-
mäti oživujem hlavne tie dôležité momenty z mojej hráčskej ka-
riéry. Nikdy nezabudnem na pôsobenie v Opave, kde pätnásťti-
síc fanúšikov vytvorilo fantastickú atmosféru, z ktorej sme mali 
doslova zimomriavky. Keď začali burácať, človek mal až pocit, 
že spadne štadión. V Opave v tej dobe vládla veľká futbalová 
eufória. Mali sme vytvorené vynikajúce podmienky, v lige sme 
skončili šiesty a zahrali sme si Intertoto cup, odkiaľ sa postupo-
valo do Pohára UEFA. Nastúpili sme proti bundesligovému tímu 
Mníchov 1860, za ktorý hrali napríklad aj reprezentanti Piotr 
Nowak a Daniel Borimirow. Boli to naozaj krásne časy. Zatiaľ 
mám dobrú pamäť a niekedy si oživím aj fragmenty ešte z čias, 
keď som bol žiak.“

? Vedia vôbec vaši zverenci, akú hráčsku futbalovú kariéru 
máte za sebou?

„To je skôr otázka na nich. (úsmev) Myslím si, že tí, čo sa zaují-
majú o futbal, nejaké informácie mali a ostatní sa možno časom 
niečo dozvedeli. Predsa len, niektorí z mojich hráčov neboli vte-
dy ešte ani na svete a ja o tých časoch málo rozprávam.“  mp

OŠK Chynorany – víťaz I. triedy Majstrovstiev okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou dospelých v súťažnom ročníku 
2016/2017 – horný rad zľava: Anton Bezák (masér), Miroslav Ondrejkovič (asistent trénera), Ludvík Hyrošš (vedúci družstva), Mar-
tin Ondrejkovič ml., Martin Neubauer ml., Martin Podmanický, David Michalík, Lukáš Rajnoha, Patrik Jozefák, Rastislav Čangel, 
Martin Mikula (tréner), Peter Fábik (tajomník OŠK), Jozef Pilát (predseda OŠK), dolný rad zľava: Patrik Ovečka, Peter Vančo, Miloš 
Gajdoš, Lukáš Kováčik, Michal Pospíchal, Marek Benko, Frederik Rajnoha a Martin Ondejkovič st.  Foto: Daniel Bezák

FUTBAL-MUŽI (SLOVNAFT CUP – 2. KOLO) 9.8. 
o 18. h: ŠK Slovan Šimonovany – OŠK Rosina.

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 13.8. o 17. h: Slovan 
Šimonovany – Spartak Myjava.
(V. LIGA) 12.8. o 17. h: NŽ Veľké Uherce – OFK 
Bošany, Kanianka – Tatran Uhrovec.
(VI. LIGA – MO PD) 12.8. o 17. h: Kolačno – Dol-
né Vestenice, 13.8. o 17. h: Malá Hradná – Rud-
nianska Lehota, Skačany – Kamenec pod Vtáč-
nikom.  
(VII. LIGA – I. TRIEDA) 12.8. o 17. h: Slatina nad 

Bebravou – Biskupice, Rybany – Nedanovce, 
13.8. o 17. h: Žabokreky nad Nitrou – Pravotice, 
Dolné Naštice – Pečeňany, Miezgovce – Dvorec, 
Veľký Klíž – Krásno, Ostratice – Krásna Ves.                          

FUTBAL-DORAST (II. LIGA) 12.8. o 10. a 12.30 
h: Spartak Bánovce nad Bebravou – FC Petržalka.

FUTBAL-ŽIACI (II. LIGA) 12.8. o  10. a  12. h: 
Tempo Partizánske – MFK Dubnica nad Váhom, 
13.8. o 10. a 12. h: Spartak Bánovce nad Bebra-
vou – MŠK Považská Bystrica.

KAM ZA ŠPORTOM

http://www.futbalnet.sk
http://www.futbalnet.sk
https://eshop.futbalsfz.sk
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit
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Mitašová so slovenským bronzom,
Urbanová v juniorskej reprezentácii 

V priestoroch letiska Kamenica nad Cirochou 
sa konala druhá séria majstrovstiev Sloven-
ska v raketovom modelárstve. Na súťaži, 
ktorá bola podporená Ministerstvom škol- 
stva Slovenskej republiky, mali zastúpenie 
aj modelári z klubu Amavet č. 808 Partizán-
ske. Po predchádzajúcich sľubných výsled-
koch z prvej série slovenského šampionátu  
v obci Koš chceli Partizánčania aj z tejto 
súťaže získať medailové umiestnenia. Bojo-
valo sa aj o nomináciu do reprezentačného 
družstva Slovenska pre nadchádzajúce ma-
jstrovstvá Európy v Poľsku. Klub Amavet č. 
808 reprezentovali Veronika  Mitašová, Klau-
dia Urbanová a Jozef Holobradý. Za premen-
livého počasia si z raketomodelárov z Par-
tizánskeho vysúťažila medailovú priečku 
Veronika Mitašová, ktorá skončila bronzová 

v kategórii bodovacia maketa – S7. Hneď za 
ňou sa na štvrtej priečke umiestnila Klaudia 
Urbanová a piaty skončil Jozef Holobradý, 
ktorý si v kategórii raketa výška – S1A vylie-
tal šieste miesto a opäť štvrtá pozícia patri-
la Urbanovej. Tá obsadila v kategórii raketa 
streamer – S6A šieste miesto, ôsmy skončil 
Holobradý a deviata Mitašová. Slovenský 
reprezentačný dres pre nadchádzajúci šam-
pionát starého kontinentu v Poľsku si vybo-
jovala Klaudia Urbanová, ktorá je úradujú-
cou majsterkou Slovenska v kategórii rake-
ta virnik – S9A – z prvej série republikových 
majstrovstiev. „Veríme, že svoje výkony  
z majstrovstiev Slovenska zopakuje Klau-
dia aj pri svojich prvých letoch v reprez-
entácii,” nádejá sa predsedkyňa klubu Ama-
vet č. 808 Janka Kajanová.  (mp, jk)

Straňák na majstrovstvách Európy štvrtý
Nad malebnou rakúskou dedinkou 
Strass im Attergau sa uskutočnili  
v poradí jedenáste Majstrovstvá Eu-
rópy HDH IAA. Podujatie organizo-
vala medzinárodná lukostrelecká 
asociácia, ktorá sa venuje historické-
mu poľovníctvu formou trojrozmer-
ných terčov zvierat (HDH-Historical 
- 3Dimensional – Hunting). Na súťaži 
štartovalo aj tridsaťdeväť súťažiacich 
zo Slovenska. Medzi nimi bol i repre-
zentant LK 3beč Partizánske Róbert 
Straňák (na foto), ktorý súťažil v tra-
dičnom dlhom luku (TRLB) medzi štr-
nástimi veteránmi. Prvé tri súťažné 
dni sa strieľalo na troch okruhoch. Po-
čas každého dňa si pretekári vyskúša-
li vždy iný okruh, na ktorom bolo po-
stavených dvadsaťosem 3D terčov. 
Body dosiahnuté počas troch dní sa 
spočítali a prvých šesť súťažiacich po-
stúpilo do finále. Po prvom kole figu-
roval Straňák na druhej priečke, keď 
stratil len sedem bodov. Druhý deň 
bol kritický, skončil až ôsmy a nádej 
na pódiové umiestnenie sa vytrácala. 
Tretí deň začal výborne až do okam-
žiku, kedy sa pošmykol na mokrom 
chodníku a spadol do rokliny. Po tom-

to páde trikrát netrafil, ale aj tak postúpil do finále. Tam sa strieľa pred divákmi na strelnici, kde 
bolo postavených šesť terčov. Vo finále strieľal Straňák výborne, ale nikto z tých, čo boli pred 
ním, neurobil chybu, a tak sa so ziskom 557 bodov z piateho miesta posunul pred Rakúšana Eri-
cha Haidera (545 bodov) na nepopulárnu štvrtú priečku. „Je to veľký úspech na medzinárod-
nom poli, ale zároveň aj s veľmi trpkou príchuťou. Chýbalo naozaj málo a medaila z Maj-
strovstiev Európy mohla byť v Partizánskom. Robo však vie bojovať a tak možno o rok sa 
to podarí,“ povedal po šampionáte predseda klubu LK 3beč Peter Mekýš. Majstrom Európy sa 
so ziskom 583 bodov stal Andreas Praschberger z Rakúska pred druhým Čechom Jaroslavom 
Dobšíčkom (576 b) a tretím Dietmarom Brozekom (571 b) z Rakúska.  (mp, pm)

Lisý prvý na Uhrovskom hrade 
Šiesty ročník desaťdielneho seriálu Bánovskej bežeckej ligy, ktorú organizujú OZ ŠHOK a Bánovskí 
behúni, pokračoval šiestymi pretekmi. Na štart náročného výbehu z Uhrovského Podhradia na nádvo-
rie Uhrovského hradu sa postavilo dvadsaťštyri bežcov. Trať dlhú 3550 metrov s prevýšením 251 met-
rov pokoril v najrýchlejšom čase 17:02 minúty Adam Lisý z Ľutova. Prvou ženou v cieli bola opäť Monika 
Domovcová z Bánovských Behúňov, ktorá dosiahla čas rovných 22 minút.

PORADIE V 6. KOLE BBL (3,55 km)
 ŽIACI: 1. Sofián Repa 29:13 min, 2. Andrej 
Domovec (obaja Bánovce n/B.) 29:13, 3. B. Ben-
ko (Nitra) 29:53.
 A-MUŽI 15-28 rokov: 1. Adam Lisý (Ľutov) 
17:02, 2. Vladimír Kováč (Skačany) 17:34, 3. 
Kristián Podlucký (Bánovskí behúni Bánovce 
n/B.) 18:00, 4. Filip Pokrývka 19:16, 5. Ján Bri-
gant (Bánovce n/B.) 28:19.
 B-MUŽI 29-38 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín) 
17:18, 2. Ján Hrčka (Horné Naštice) 19:57, 3. L. 
Gajdošech (Piešťany) 22:25, 4. Peter Netopil 
23:53, 5. Peter Ťapajna (obaja Bánovce n/B.) 
29:55.
 C-MUŽI 39-48 rokov: 1. Miroslav Podlucký 

(VIA LS Bánovce n/B.) 19:01, 2. A. Hricko (Svin-
ná) 21:30, 3. Z. Uhlár (Diviacka N. Ves) 22:10, 4. M. 
Hertl (Svinná) 25:15.
 D-MUŽI 49-57 rokov: 1. Marián Adamkovič 
(Bánovskí behúni Bánovce n/B.) 21:37, 2. Ľubo-
mír Magdolen (Chynorany) 24:44.
 E-MUŽI od 58 rokov: 
  A-ŽENY 15-38 rokov: 1. L. Lomnická (Achilles 
Handlová) 23:55, 2. B. Kiššová (Trenčín) 25:23, 3. 
A. Mathiasová (Piešťany) 26:42, 4. Jana Benco-
vá (Dežerice) 28:00, 5. V. Sýkorová (USA) 31:06, 6. 
Martina Vaneková (Bánovce n/B.) 31:25.
 B-ŽENY od 39 rokov: 1. Monika Domovcová 
(Bánovskí behúni Bánovce n/B.) 22:00.  mp

Néč-Lapinová deviata vo Francúzsku
Víťazmi pretekov v kros triatlone Xter-
ra vo francúzskom Xonrupte sa stali Špa-
niel Ruben Ruzafa v čase 3:27:51 h a me-
dzi ženami triumfovala Nemka Laura Phi-
lipp, ktorá dosiahla čas 3:58:51 hodiny. 
Na kvalitne obsadenom podujatí štarto-
vala aj Kristína Néč-Lapinová (na foto) 
z Bánoviec nad Bebravou, ktorá v elit-
nej kategórii žien obsadila v čase 4:35:36 
h vynikajúce deviate miesto. „Po minu-
loročnom dvanástom mieste som ko-
nečne dosiahla vytúženú umiestnenie  
v TOP 10. Zlepšila som sa v jazde na bicyk-
li, ale ešte stále sa mám kde zlepšovať, aj  
v rámci cyklistiky. Druhé kolo som šla 
výrazne pomalšie, dôvodom bolo blato 
na trati. Som však rada, že som zmobili-
zovala sily a v behu ešte predbehla dve 
súperky. Francúzi majú jednoznačne naj-
ťažší kros triatlon a dážď mu ešte pridal 
na náročnosti. Už teraz sa teším na ďalšie 
Xterry a k polironmanom sa vrátim na jeseň. Ďakujem sponzorom a aj všetkým, čo 
mi fandia,“ povedala Kristína Néč-Lapinová (Rocktechnik/Trian ŠK UMB Banská Bystrica), 
ktorá 1,5 km dlhý úsek zaplávala v čase 28:06 minúty, 42 km jazdu na horskom bicykli na 
MTB trati pozostávajúcu z dvoch okruhov zvládla za 3:11:51 hodiny a na záverečnom 10 
km bežeckom úseku dosiahla čas 53:34 minúty.  mp 

Bánovčanky vstúpili 
do hernej prípravy

Počas uplynulej soboty odohrala v Trenčíne prípravné trojstretnutie trojica klubov 
z medzinárodnej súťaže hádzanárok WHIL. Hernú prípravu na novú súťažnú sezó-
nu odštartoval pod hradom Matúša Čáka staronový účastník interligy žien TJ Sokol 
RMK Bánovce nad Bebravou. Zverenky trénera Richarda Makýša podľahli úradujúce-
mu vicemajstrovi zo Šale v pomere 30:44 a s domácim AS sa rozišli s remízou 32:32. 
Bánovský dres obliekla aj krídelníčka Zuzana Hollá, ktorá v predošlom roku pôsobila 
v HK Slávia Partizánske. Klubový dres HK Slávia zmenila aj jeho odchovankyňa Natá-
lia Szökeová, ktorá nastúpila za trenčiansky AS.

 VÝSLEDKY: Šaľa – AS Trenčín 31:22 (12:17). Sokol Bánovce n/B. – Šaľa 30:44 
(15:20), góly Sokola: Matušincová 8/1, Hollá 7, A. Obstová 5, K. Obstová 3, Bencová 2, 
Šipláková 1/1, Bridová 1, Chocinová 1, Rebrošová 1, Ráciková 1. Sokol Bánovce n/B. – 
AS Trenčín 32:32 (17:16), góly Sokola: Matušincová 8/1, Bencová 5, Chocinová 4, Šiplá-
ková 3, A. Obstová 3, K. Obstová 2, Hollá 2/1, Bridová 2, Ráciková 2, Rebrošová 1/1.

 Zostava TJ Sokol RMK Bánovce nad Bebravou: L. Čížová, A. Bežová – Z. Hollá, M. 
Šipláková, J. Bencová, K. Matušincová, A. Obstová, K. Obstová, L. Bridová, L. Cho-
cinová, I. Rebrošová, A. Ráciková, E. Hrubá, tréner: R. Makýš.  mp

Odchovankyne Iskry v reprezentácii
Slovenská ženská hokejová reprezentácia 
do 18 rokov absolvuje v úvode augusta 
tréningový kemp v Bratislave a následne 
sa predstaví na medzinárodnom turnaji 
World Selects Invitational (9.-12. augus-
ta) v nemeckých Dražďanoch. Tréner Peter 
Kúdelka nominoval dovedna dvadsať hrá-
čok zo slovenských klubov. Nomináciu si 
vyslúžili aj útočníčka HK Iskra Partizánske 
Tamara Dobošová a  obrankyňa HC ŠKP 
Bratislava Paula Cagáňová, ktorá je rov-

nako odchovankyňou hokeja v Partizánskom. mp 

Turnaj Chára cup napíše šiestu kapitolu
Aj na šiestom ročníku hokejového turnaja Zdeno Chára cup budú môcť milovníci tejto 
rýchlej hry vidieť priamo v akcii znovu pestrú paletu mládežníckych tímov v kategórii U15.  
O víťazný pohár si to na ľadovej ploche Mestského zimného štadióna v Partizánskom počas 
troch dní, od 18. do 20. augusta, rozdá osem celkov. Okrem družstva usporiadateľa HK Iskra 
Partizánske aj Dukla Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Zvolen, Košice, Michalovce a HOBA Bra-
tislava. Účasť opäť prisľúbil hviezdny hokejový obranca klubu zámorskej NHL Boston Bruins 
Zdeno Chára, ktorého meno turnaj nesie. Držiteľ Stanley cup-u by mal v prvý hrací deň po-
čas slávnostného ceremoniálu turnaj otvoriť. Porciu dvadsiatich turnajových zápasov roz-
balí v piatok 18. augusta o 7.30 h súboj Partizánskeho s Michalovcami, v nedeľu 20. augusta 
o 14.15 h podujatie vyvrcholí finálovým duelom.

ČASOVÝ PROGRAM
 Piatok 18.8. – 7.30-8.45 h: Partizánske 
– Michalovce, 9.-10.15 h: Košice – HOBA 
Bratislava, 10.30-11.45 h: Zvolen – Žilina, 
11.45-12.45 h: slávnostné otvorenie tur-
naja, 13.00-14.15 h: Trenčín – Banská Bys-
trica, 14.30-15.45 h: Michalovce – Žilina, 
16.-17.15 h: HOBA Bratislava – Banská Bys-
trica, 17.30-18.45 h: Partizánske – Zvolen, 
19.00-20.15 h: Košice – Trenčín.
 Sobota 19.8. – 7.30-8.45 h: Michalovce 
– Zvolen, 9.00-10.15 h: HOBA Bratislava – 
Trenčín, 10.30-11.45 h: Žilina – Partizán-

ske, 12.00-13.15 h: Banská Bystrica – Ko-
šice, 13.30-14.45 h: A4 – B3, 15.00-16.15 
h: B4 – A3, 16.30-17.45 h: A1 – B2, 18.00-
19.15 h: B1 – A2.
 Nedeľa 20.8. – 9.-10.30 h: stretnutie o 7. 
miesto, 10.45-12.15 h: stretnutie o 5. miesto, 
12.30-14. h: stretnutie o 3. miesto, 14.15-
15.45 h: finále, 16. h: záverečný ceremoniál.

 Zloženie základných skupín (A: Iskra Par-
tizánske, Michalovce, Zvolen, Žilina, B: Koši-
ce, HOBA Bratislava, Dukla Trenčín a Banská 
Bystrica).  mp

Veronika MitašováKlaudia Urbanová 

Vašek víťazom Memoriálu Makarenka
Víťazom 37. Memoriálu Alexandra Maka-
renka v bezmotorovom lietaní sa na Letisku 
v Malých Bieliciach stal spomedzi tridsaťtri 
účastníkov skúsený pilot domáceho Aeroklu-
bu Partizánske Bohumil Vašek (na foto), kto-
rý získal 4370 bodov. Počas ôsmich bodo-
vacích letových disciplín na svojom vetroni 
VSO-10 trikrát zvíťazil, raz bol druhý, trikrát 
tretí a raz šiesty. Pred druhým Milošom Šran-
kom z Nových Zámkov mal náskok 538 bo-
dov. Bronzovú priečku obsadil ďalší domáci 
zástupca Ľubomír Beňo mladší, ktorý mal 
na konte 3732 bodov. Priaznivcov domáce-
ho Aeroklubu Partizánske potešil aj René 
Gábriš, ktorý si na svojom Cirruse vylietal 
bronz v oboch juniorských kategóriách majs-
trovstiev Slovenska v bezmotorovom lietaní.

60. Majstrovstvá Slovenska
 Klubová trieda (33 pretekárov): 1. Ján 
Kovalčík (C-101A) Bratislava – 6532, 2. Jo-
zef Kožár (LS-1f) Aeroklub Martin – 6499, 3. 
František Sobek (DG100) Prešov – 6090, 26. 
Erik Mikuláš (LS-1f) AK Partizánske – 3626,  
30. Ľubomír Vaňo (Std. Cirrus WL) AK Parti-
zánske – 2834.
 Kombinovaná trieda (16 pretekárov):  
1. Petr Šetka (Ventus 2cxM) Plzeň-Letkov – 
7227, 2. Vladimír Foltín (LS10-st) Nitra – 6692, 

3. Maroš Divok (Discus 2ct) Spišská Nová Ves 
– 6239, 16. Vojtech Matula (Nimbus 2) AK 
Partizánske – 2393.

9. Majstrovstvá Slovenska juniorov
 Juniori (10 pretekárov): 1. Milan Surovčík 
ml. (Cirrus Std.) AK Žilina – 4961, 2. Adam Ka-
cvinský (ASW_15B) AK Bratislava – 4619, 3. 
René Gábriš (Cirrus) AK Partizánske – 4054, 
8. Miroslav Belianský (VSO-10) AK Partizán-
ske – 3462.
 Juniori do 23 rokov (8 pretekárov): 1. Mi-
lan Surovčík ml. (Cirrus Std.) AK Žilina – 4869, 
2. Adam Kacvinský (ASW_15B) AK Bratislava 
– 4552, 3. René Gábriš (Cirrus) AK Partizán-
ske – 4020, 5. Miroslav Belianský (VSO-10) 
AK Partizánske – 3427.

37. Memoriál Alexandra Makarenka
 (33 pretekárov): 1. Bohumil Vašek (VSO-
10) AK Partizánske – 4370, 2. Miloš Šrank 
(ASW 24 wl) Nové Zámky – 3832, 3. Ľubomír 
Beňo ml. (VSO-10) AK Partizánske – 3732, 6. 
Ján Zubák (VSO-10) AK Partizánske – 3566, 
7. Dušan Zubák (VSO-10) AK Partizánske – 
3357, 17. Vladimír Kňaze-Juraj Borcha (G 
103 Twin Astir) AK Partizánske – 2685, 19. 
Marián Szabó (VT-116 Orlík)  Air Sympatia 
Trenčín – 2249.  mp

Medailisti Memoriálu Alexandra Makarenka – zľava: Miloš Šrank, Bohumil Vašek 
a Ľubomír Beňo ml.

Na oblohe sa vznášali vetrone
Letisko v Malých Bieliciach sa na dva týždne stalo miestom 
konania Plachtárskych majstrovstiev Slovenska a Memori-
álu Alexandra Makarenka. Dokopy sa tam stretlo rekord-
ných 92 pilotov z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Od 2. do  
16. júla sa v bezmotorovom lietaní súťažilo v štyroch trie-
dach. V klubovej triede so staršími vetroňmi, v kombino-
vanej zase s modernými. Samostatnú triedu tvorili juniori 
a účastníci 37. ročníka Memoriálu Alexandra Makarenka. 
„Myslím si, že tento ročník je celkom úspešný, už máme 
za sebou viacero disciplín, závody už sú platné. Počasie 
je síce trošku komplikovanejšie ako po iné roky, ale ja 
som spokojný,“ zmienil sa jeden zo súťažiacich, Roman Pet-
ro z Aeroklubu Nitra. „Všetci sme živí, zdraví, prežili sme, 
lietame. Momentálne je trošku silnejší vietor, ktorý nás 
bude ovplyvňovať, ale myslím si, že to bude dobré,“ po-
vedal na margo pretekov Edmund Schuller z Aeroklubu Lu-
čenec. Každá trieda má podľa počasia stanovenú inú trať. 
Tá môže dosahovať dĺžku od 150 až do 600 km. Súťažné 
disciplíny vyhlasoval organizátor, ktorým bol Aeroklub Par-
tizánske a víťazom sa stal ten, kto preletel danú trasu najväč-
šou rýchlosťou. Z domáceho Aeroklubu Partizánske sa pred-
viedlo sedem pilotov, dvaja juniori zároveň bojovali o účasť 
na Majstrovstvách sveta v Litve v auguste tohto roku.
Ako sme sa dozvedeli od súťažiacich, vo vzduchu strá-
via každý deň v priemere tri – štyri hodiny, ale sú dni, keď 
plachtia aj osem hodín. Medzi prevažne mužskými pilotmi 
bezmotorových lietadiel sa nám podarilo nájsť aj zástupky-
ňu nežného pohlavia, Gabrielu Belákovú z neďalekého Ae-

roklubu Prievidza. „Ja som začala lietať v pätnástich ro-
koch, takže vtedy vás k tomu privedú kamaráti, ktorí 
lietajú tiež a udržali ma pri tom zážitky a zase len ka-
maráti a priateľstvá. Na tomto letisku som absolvova-
la svoje úplne prvé závody, keď som bola ešte junior,“ 
prezradila. Vetrone sa na oblohu vzniesli pomocou moto-
rových lietadiel, ktoré ich jedného po druhom na lane vy-
ťahovali do výšky. „Nás drží vo vzduchu stúpavý prúd, 
nie vietor, lebo vetroň letí aj proti vetru, aj v bezvetrí. 
Takže stúpavé prúdy, získate potenciálnu energiu a po-
tom tú výšku premeníte na rýchlosť,“ ozrejmil Štefan Liš-
ka z Aeroklubu Trnava. Výkonné vetrone môžu dosahovať 
priemernú rýchlosť aj 150 km za hodinu. Ako nám plach-

tári prezradili, pohľad na krajinu z výšky stojí za to. „Vidí-
me toho dosť a je to úžasný pocit, lebo lietame takým 
systémom, ako lietajú vtáci, že využívame vzdušné prú-
dy, ktoré nás dostanú do väčšej výšky a z tej potom po-
kračujeme ďalej v lete,“ doplnil Edmund Schuller. Po vo-
pred vyhlásených trasách vedie pilotov GPS navigačné za-
riadenie, ktoré je zároveň záznamové a rozhodca vidí, či trať  
v skutočnosti obleteli.
Od 29. júla do 5. augusta bolo vidno opäť vznášať sa vet-
rone nad letiskom. Tentoraz išlo o medzinárodnú súťaž FAI 
Sailplane Grand Prix Slovakia, ktorá pozostáva z deviatich 
kvalifikačných kôl po celom svete, z ktorých sa môžu nomi-
novať do svetového finále.  (sč)

Bohuš Vašek

Tamara Dobošová Paula Cagáňová
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