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Niekomu postačia na 

mesačné telefonovanie, 

skromná domácnosť by 

nimi možno pokryla me-

sačné náklady na elektri-

nu... A naporúdzi by sme mali určite aj 

ďalšie príklady, ako minúť tento bagateľ. 

Prečo práve osem eur? O takejto sume sa 

totiž uvažuje a rokuje ako o možnom zvý-

šení minimálnej mzdy na Slovensku od 

roku 2014.  Zaujímavou témou na verej-

nú diskusiu je otázka – Voliť už od 17 či 16 

rokov? Určite si nájde okruh prívržencov, 

ale aj odporcov. Napokon, zvolebnieva 

sa. Pomaly sa vynárajú nielen kandidáti 

na posty županov do tohtoročných volieb 

vyšších územných celkov, no aj kandidá-

ti na voľby hlavy štátu. Do dňa, kedy bu-

deme mať v ruke volebné lístky, síce ešte 

pretečie veľa vody v Nitre i Dunaji, a ako 

sa vraví, chlieb lacnejší nebude, môžeme 

očakávať zaujímavý predvolebný boj. Na-

pokon, jeho prvý signál bol už v Partizán-

skom vyslaný v podobe schránkového 

pamfl etu... 

Vráťme sa však z veľkého „bojového 

poľa“ do najmenšej a základnej bunky spo-

ločnosti – rodiny. Ako na základe svojich dl-

horočných skúseností hovorí psychologič-

ka Hana Ševčíková, práve v lete zazname-

náva posledné dva roky veľký nárast klien-

tov. Odôvodňuje to takto - Na jednej stra-

ne to vyzerá, že v lete si ľudia viac užívajú. 

No vďaka tomu, že zároveň bývajú častejšie 

s rodinou a najbližšími, či už na dovolen-

ke alebo doma, dostávajú sa na povrch aj 

problémy a konfl ikty. Pri téme leto hovorí aj 

o tzv. nedeľnej neuróze. Názov dostala pod-

ľa dňa, kedy majú ľudia voľno a pokoj. Viac 

času im paradoxne prináša aj pocit prázd-

noty a osamelosti. Ako vysvetľuje – úzkosti 

a depresie doľahnú často vtedy, keď nemajú 

toľko práce či iných povinností. 

Hor sa teda s chuťou do práce!

Ôsmy august 1938 

by nemal zostať bez 

povšimnutia žiadneho 

hrdého Partizánčana. 

V tento deň sa pred 75 

rokmi začala písať kro-

nika Baťovian. Svedčia 

o tom napokon aj slová 

historičky Oľgy Kvasni-

covej. V knihe Partizán-

ske - Staré a nové epo-

chy píše, že „po žatve 

8. augusta 1938 sa na 

sútoku rieky Nitry a Nit-

rice, na rozhraní cho-

tára Šimonovian a Veľ-

kých Bielic, začali prvé 

výkopové práce. Výstav-

ba Baťovian, ako nazva-

li novovznikajúcu osadu, 

sa po tomto dni rozbeh-

la typickým baťovským 

tempom.“ 

Mesto Partizánske sa 

tento rok dožíva úcty-

hodného jubilea a treba 

uznať, že starne do krásy. 

Už čoskoro si spolu s ním 

budeme môcť symbolic-

ky pripiť na zdravie po-

čas trojdňových osláv, 

ktoré sa uskutočnia 13., 

14. a 15. septembra.

Všetko najlepšie, Všetko najlepšie, 
    Partizánske!    Partizánske!

„Čo s ôsmimi eurami?

Foto: archív redakcie

„Slušní ľudia nesmú žiť na úkor neprispôsobivých!“
Prinesie rozhovor primátora s nájomníkmi zmeny?

Udalosti v bytovom dome 

č. 1029 na sídlisku Luhy majú 

svoje pokračovanie. Po tom, 

ako primátor Jozef Božik uvi-

del v Mestskej Televízii Parti-

zánske, aké problémy zaží-

va jeden zo štyroch vchodov 

bytovky i jej samotné okolie, 

rozhodol sa 8. augusta prísť 

za nájomníkmi a osobne sa 

s nimi porozprávať.

Obyvatelia prejavili o stret-

nutie veľký záujem a v hoj-

nom počte sa zhromaždili 

pred bytovkou. K primátoro-

vi sa pripojil aj riaditeľ Sprá-

vy majetku mesta Pavol Dor-

man spolu s pracovníčkou 

SMM. Keďže byty patria pod 

správu Partizánskeho, mesto 

má právo určiť podmienky, 

ako sa majú obyvatelia starať 

o spoločné priestory a plniť 

si ďalšie povinnosti. Ide však 

o základné pravidlá, ktoré re-

špektuje väčšina občanov ži-

júcich nielen v mestských, ale 

aj súkromných bytoch. To sa 

týka najmä udržiavania po-

riadku, plnenia si týždenných 

služieb, ako aj slušného sprá-

vania. Predstavitelia mesta si 

prezreli jednotlivé vchody, 

ktoré sa v deň výjazdu skveli 

čistotou. Aj z problémového 

vchodu zmizol neporiadok, 

špina, a dokonca i neprí-

jemný zápach. Preto požia-

dali nájomníkov, aby si svo-

je služby zodpovedne plnili 

aj naďalej. Neboli to však len 

„slová do vetra“, ignorovanie 

povinností sa bude hodnotiť 

ako hrubé porušenie domo-

vého poriadku s následnými 

sankciami. A tými môže byť 

aj ukončenie nájomnej zmlu-

vy a následné vysťahovanie.

Samotní obyvatelia ve-

dia, že v Partizánskom sa ne-

prispôsobivé správanie ne-

toleruje. To platí aj pre os-

tatných ľudí žijúcich v mest-

ských bytoch. Situáciu sami 

sebe komplikujú neplatiaci 

nájomníci, ktorí predstavujú 

ďalší problém aj v bytovke č. 

1029. Spolu dvadsaťšesť dlž-

níkov vytvorilo niekoľkotisí-

cový dlh – 6956,44 €. Od vôle 

platiť teraz závisia ich nájom-

né zmluvy. Mesto má právo 

meniť zmluvy z doby neur-

čitej na doby určité a v prí-

pade, že niektorí aj napriek 

týmto opatreniam neplatia 

nájomné, môže ich okam-

žite deložovať. To potvrdzu-

jú aj mnohé vysťahované ro-

diny, ktoré si odmietali plniť 

svoje povinnosti. V súčasnos-

ti má 43 rodín či jednotliv-

cov zmluvu na dobu neurči-

tú, dvanásť na 3 mesiace, päť 

na 6 mesiacov a tri na jeden 

rok. SMM je ochotná zaviesť 

splátkové kalendáre neplati-

čom, sami však musia preja-

viť vôľu a prísť sa dohodnúť. 

Okrem toho čaká obyvateľov 

bytovky ďalšia zmena – spo-

medzi seba si musia zvoliť 

štyroch domovníkov. 

(Pokračovanie na str. 3)
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O čom písali naše – vaše noviny pred 70 rokmi
Baťovany 1943Baťovany 1943 - Interný informačný obežník 

spolupracovníkov fi rmy BAŤA. Vychádza kaž-

dý druhý týždeň v 1 500 výtlačkoch nákladom 

reklamného oddelenia. Tlačí tlačiareň Baťa, slov. 

úč. spol. Šimonovany.

V tropický siedmy augustový deň sa koná jeden 

z kontrolných dní na rekonštruovanej kotolni na 

Družstevnej ulici. O jej dôvodoch hovorí vedúci 

tepelného hospodárstva TSM Michal Petráni:

„Prvým bola požiadavka na napojenie vykurova-

nia a na dodávku teplej vody do zrekonštruovaného 

objektu mestskej neziskovej organizácie Domov na 

Nádražnej ulici. Keďže sme na zásobovanie Domo-

va nemali v žiadnej kotolni voľnú kapacitu, boli sme 

nútení zrekonštruovať plynovú kotolňu v susednom 

objekte na Družstevnej ulici, v prízemí ktorého je 

mestské Zariadenie opatrovateľskej služby. Pri pro-

jektovaní rekonštrukcie sme zároveň zohľadnili nut-

nosť rekonštrukcie ďalších kotolní v jej blízkosti – K 

1 na Nádražnej ulici, K 8, vrátane spomenutého Do-

mova. Projekt preto rieši ich nahradenie centrálnym 

zdrojom. Takýmto spôsobom obnovujeme už druhú 

kotolňu. Rekonštrukcia štyroch kotolní je fi nančne 

náročnejšia ako rekonštrukcia a zvýšenie výkonu 

jednej kotolne. A hlavne zlúčením viacerých do jed-

nej je ich prevádzka ekonomickejšia z dôvodu šet-

renia poplatkov za odberné miesta plynu, elektriky, 

ale aj prevádzkových nákladov na revízie a údržbu. 

Riaditeľ TSM Jozef Jarošinec dodáva:

„Treba povedať, že je to druhé centralizovanie ko-

tolní v tejto časti mesta a TSM majú snahu tepelné 

hospodárstvo ďalej racionalizovať sústreďovaním 

malých neekonomických kotolní do jednotného 

bloku a ten zároveň modernizovať. Obdobne, ako 

na Družstevnej ulici bola ako prvá modernizovaná 

a centralizovaná kotolňa v areáli Materskej školy na 

Makarenkovej ulici, v okruhu ktorej sa zrušili ďalšie 

štyri – K2, 3, 4, 5.  Zároveň boli vymenené zastaralé 

a neekonomické potrubia za predizolované s vyso-

kou efektivitou prepravy tepla. Všetky rekonštrukčné 

práce, ktoré fi nancujeme z vlastných zdrojov, postu-

pujú aj napriek horúčavám a určite budú ukončené 

do novej vykurovacej sezóny.“

Spoľahlivosť a efektívnosť prestavby podčiar-

kujú aj doplňujúce informácie Michala Petráni-

ho o riadení výroby a dodávky tepla ekvitermic-

kou reguláciou v závislosti od vonkajšej teploty, 

v čom spočívajú nezanedbateľné úspory a efekt. 

Všetky snímané hodnoty vrátane vonkajších tep-

lôt sú prenášané na centrálny dispečing. Dodajme 

ešte, že v lokalite Družstevnej ulice boli vybudo-

vané nové predizolované rozvody v dĺžke približ-

ne 300 metrov a starých dvanásť kotlov v štyroch 

kotolniach nahradia tri na jednom mieste. Celkom 

budú dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu do ôs-

mich objektov. Text a foto: M. Babčanová

TSM rekonštruujú a centralizujú kotolne

Montáž novej technológie v kotolni suterénu obytného domu na Družstevnej ulici

Výroba tepla moderne a efektívneVýroba tepla moderne a efektívne
Keby sa dalo teplo uskladniť vo vreciach, z tropických dní tohto leta by sme si urobili záso-

bu na celú zimu!  Kým niekto príde na objav hodný Nobelovej ceny, musíme si vystačiť s tra-

dičnými postupmi. V lete sa ochladzovať a v zime kúriť. Obyvateľom Partizánskeho dodávku 

tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom správcov bytového fondu zabezpečujú takmer 

výhradne Technické služby mesta. 

Elektronický „rozum“ rekonštruovanej kotolne, 

prepojený na centrálny dispečing

Čisto na venčoviskách
Dovolenkové obdobie dáva priestor aj na častejšie venčenie 

štvornohých miláčikov. V meste môžu Partizánčania pre ten-

to účel využívať päť plôch, vyhradených pre voľný pohyb psov. 

V týchto dňoch boli všetky dovybavené košmi a zásobníkmi s 

vreckami na psie exkrementy, čo by malo pomôcť udržiavať po-

riadok a čistotu na týchto priestranstvách. (MsÚ)

Plochy určené na voľný 
výbeh psov:Slovensko – krajina 

prírodných krás a liečivých žriediel

Mnohí závodnú dovolenku vy-

užijú na usporiadanie rozličných 

osobných záležitostí, iní na náv-

števu príbuzných a známych. Mno-

hí sa tešia, že počas nej vypomôžu 

pri poľných prácach, no veľká časť 

spolupracovníkov pôjde sa počas 

nej zotaviť alebo liečiť – pôjde do 

kúpeľov. 

Kde asi? - spýta sa nejeden.

Nuž, veru otázka, na ktorú ťažko 

odpovedať. Celé Slovensko je jedi-

ným parkom, korý, či sa naň dívate 

s jednej, či s druhej strany, je vždy 

krásny a bohatý, a to nielen na prí-

rodné krásy, ale aj vzácne liečebné 

dary. 

Hovorí sa, že na Slovensku je 

vyše 5000 minerálnych prameňov, 

z nich asi v 50 miestach sú vybudo-

vané kúpele. Niektoré väčšie, nie-

ktoré menšie, ale v každých dala 

príroda ľuďom niečo zo svojich 

cenných darov, ktorými im navra-

cia zdravie. Niektoré malé kúpele 

pozostávajú len z niekoľkých do-

mov, niektoré sú celé továrne na 

zdravie – ale život je v podstate vša-

de rovnaký. Tu ľudí neženie životný 

shon, tu len zdravá voda, ktorá vra-

cia zdravie, žblnkoce a ľudia si cez 

dni hovia v žiari slnka na pažitiach a 

vdychujú sladkú vôňu lesov. 

 (krátené)

Leto končí- škola začína

Podľa nášho obchodného ka-

lendára končí sa letné obdobie. 

Preto našou najbližšou úlohou je 

dopredať tie druhy tovarov, ktoré 

boly označené ako letné, či už sú to 

„Svitavky“, rozličné dámske i detské 

dreváčky, alebo mnohé druhy let-

ných pančúch a ponožiek. Postarali 

sme sa, aby naši obchodvedúci pre 

odpredaj týchto letných druhov 

mali tie najvýhodnejšie podmien-

ky. Z nich najmä zaváži okolnosť, že 

u celého radu letných artiklov sme 

značne snížili ceny. 

S obchodného hľadiska zavá-

ži, že nákup snížených výpredajo-

vých druhov je voľný, bez lístkov 

a že ich ponuka za snížené ceny s 

našej strany prichádza v čase, keď 

ešte počasie dovolí ich nosiť skoro 

celé dva mesiace. September, aj 

začiatok októbra bývajú ešte stá-

le natoľko suché a teplé, že mož-

no v nich inú obuv ešte stále dob-

re zašetriť letnými druhmi. Týmto 

snížením chceme, okrem iného, 

dokázať, že vieme v každom čase 

ísť v ústrety našim zákazníkom, a 

to aj v takom čase hladu po tova-

roch a honby za ziskami, ako sú 

dnešné. 

Na koniec nášho letného ob-

chodného obdobia bezprostred-

ne nadväzuje školská akcia. Pre-

dajne budú obliehané najmladšími 

zákazníkmi. Tí si k nám budú cho-

diť pre uspokojenie svojich predš-

kolských potrieb a naše predajne 

stanú sa studnicami ich radosti. 

Nepodceňujte týchto malých zá-

kazníkov. Nehovorte, že však sú to 

len deti. Hľaďte si ich bezpodmie-

nečne získať, a to nielen preto, že 

z nich tiež raz budú ľudia samos-

tatne rozhodujúci o svojich penia-

zoch, ale aj z tej príčiny, že ich pros-

tredníctvom sa najľahšie dostanete 

tiež k rodičom. Možno aj sami pod-

ľa seba viete, aké je to podmaňujú-

ce pre rodiča, keď sa niekto pekne 

poshovára s jeho dieťaťom a po-

chváli ho, aké je múdre, veľké, uras-

tené, šikovné a zdravé. Nuž, nepre-

meškajte túto príležitosť. (krátené)

Šípok:
��trávnatá plocha pri hrádzi 

za budovou OV 3000

��areál v okolí záhradkárskej 

osady smerom k hromadným 

garážam

Zdroj: Internet

Luhy:
��areál pri športovej hale, celý 

úsek hrádze rieky Nitry 

smerom k Belanke

��plocha na Veľkej okružnej od 

železničnej trate za garážami až 

po hokejbalové ihrisko

��od Lidlu poza kotolňu tech-

nických služieb
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Zdá sa však, že to nebude 

také jednoduché, keďže sa po-

čas výjazdu prejavil aj ďalší, do-

teraz schovávaný problém – na-

štrbené medziľudské a sused-

ské vzťahy. Keďže situácia je 

vážna a viacerým hrozí deložo-

vanie, budú musieť začať medzi 

sebou spolupracovať, a hlavne 

sa tolerovať. Z davu sa ozvala 

aj otázka o plánovanej kamere 

– tá by mala byť nainštalovaná 

v blízkosti školy a zaznamená-

vať taktiež dianie pred bytovým 

domom č. 1029. A čo požívate-

lia drog, ktorí sa radi zoskupo-

vali v okolí bytovky, či dokonca 

priamo v nej? Vraj sa tam už dva 

týždne neukázali.
Prečo sa primátor, poslanci 

i SMM rozhodli pre tieto pra-

vidlá? Aby ochránili slušných 

občanov i povesť mesta. Drvi-

vá väčšina Partizánčanov sú-

hlasí s takýmito podmienka-

mi, najmä pokiaľ ide o rieše-

nie podobných problémov na 

Nábrežnej ulici a Námestí SNP. 

Porovnávaniu Veľkej okruž-

nej s Nábrežnou ulicou však 

chce primátor Jozef Božik za 

každú cenu zabrániť. V žiad-

nej časti mesta nemôžu slušní 

ľudia doplácať na asociálov. Ak 

sa veci majú pohnúť dopredu, 

nájomníci musia spolupraco-

vať ako so SMM, tak aj s polí-

ciou. Primátor sa s obyvateľmi 

bytového domu č. 1029 stret-

ne opäť v septembri, aby sa 

presvedčil, či sa situácia zme-

nila k lepšiemu, alebo bude 

potrebné zaviesť ďalšie opat-

renia. 

 Veronika Matušková 

Prvý a zatiaľ jediný!
Olympijský víťaz Julo Torma

Pred 65 rok-

mi zažívalo len 

desaťročné mes-

tečko Baťovany 

– Partizánske ne-

vídanú eufóriu. Z 

dejiska Olympij-

ských hier v Lon-

dýne sa vrátil s 

najvyšším špor-

tovým uznaním 

– so zlatou me-

dailou slovenský 

športovec. Novi-

ny Národný pod-

nikateľ, ktoré v 

tom čase v meste 

vychádzali, túto 

udalosť popisovali slovami: 

„Je potešiteľné a radostné, že je to práve Julo Torma, spolupracov-

ník nášho podniku, pod ktorého vedením pästiarska osma ZK Baťo-

vany dosiahla v roku 1947 majstrovstvo ČSR...

Baťovany nesklamaly. Privítali Tormu tak, ako si to zaslúžil. Pred Spo-

ločenským domom zajasala obrovská masa ľudí. Sotva Torma vystúpil 

z auta, vzala ho skupina mladých mužov na ruky a zniesla pred pódi-

um, kde ho privítali a pozdravili pästiari ZK Baťovany. Potom prehovoril 

opäť zástup baťovianskej mládeže, ktorý pri odovzdávaní vavrínového 

venca Julovi Tormovi prepukol v nadšený jasot. Bol to slávnostný deň 

– 17. august 1948. Večer, keď utíchol všeobecný radostný prejav baťov-

cov, rozsypané kvety na námestí svedčily o tom, že do Baťovian a do 

vlasti sa vrátil olympijský víťaz.“ 

Rozhodujúci fi nálový zápas na olympiáde v Londýne, ktorý Tor-

movi vyniesol medailu zlatého lesku, vybojoval 13. augusta 1948. 

Zákaz parkovania pred vchodom 
uľahčí zásah hasičov 

Mesto vyznačilo miesta, kde sa nemôže parkovať. Vodorov-

né dopravné značenie pribudlo v Partizánskom už minulý rok 

na Malej okružnej, tento rok na Horskej ulici na Šípku.

Preplnené parkoviská spôsobujú problémy hasičom či záchra-

nárom. Pre množstvo áut často nemajú možnosť zaparkovať pria-

mo pred vchodom a rýchlo zasiahnuť. Na sídlisku Šípok v Parti-

zánskom sa to mesto rozhodlo riešiť vyznačenými miestami, kde 

platí zákaz státia.

„Je to problém každého väčšieho mesta, Partizánske nevynímajúc, 

lebo keď sa tie bytovky stavali, tak bol predpoklad, že na tri domác-

nosti bude jedno auto. Teraz je situácia taká, že sú tri autá na jednu 

domácnosť,“ skonštatoval primátor mesta Jozef Božik.

Vodorovné dopravné značenie pribudlo v Partizánskom už mi-

nulý rok na Malej okružnej, tento rok na Horskej ulici na Šípku.  

Mesto chce takýmto spôsobom postupne vyriešiť všetky problé-

mové miesta, kde osobné autá zamedzujú rýchlemu zásahu hasi-

čov a záchranárov. Podľa náčelníka mestskej polície Jozefa Piter-

ku si ľudia na vyznačené plochy pomaly zvykajú. Mestská polícia 

ich na zákaz parkovať na týchto miestach upozorňuje dohovorom. 

„Postupne sa situácia normalizuje a ľudia chápu, z akého dôvodu to 

mesto robí,“ skonštatoval. 

Vedúci oddelenia požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Ľubomír Januška 

upozorňuje, že táto aktivita mesta je zosúladením s predpisom, 

ktorý platí 30 rokov. Podľa neho je povinnosť zriadiť nástupné plo-

chy pred každým bytovým domom a budovou na bývanie, ktorá 

vznikla po roku 1982 a má požiarnu výšku viac ako 12 metrov. „Dr-

vivá väčšina novopostavených objektov v tej dobe to spĺňala,“ pove-

dal Januška. (SITA)

 V zimných mesiacoch sme 

sa obliekali v štýle „cibule“, 

v očiach nás štípal sneh a v kos-

tiach mráz. Každý sa vtedy te-

šil na leto. Dnes vyzliekame zo 

seba všetko, čo ešte nepohor-

šuje okolie, ženám sa rozma-

záva make-up a všetkým steká 

po chrbtoch pot. Z úst ľudí po-

čuť zbožné prianie, aby sa čo 

najskôr ochladilo...

Ani počasie nedokáže vyho-

vieť všetkým naraz. Leto je však 

obdobie, kedy by sme mali po-

čítať s vyššími teplotami. V au-

guste sa aj Partizánske do-

stalo na zoznam SHMÚ, ktorý 

priebežne vydáva výstrahy 

kvôli horúčavám. U nás sa or-

tuť v teplomeri vyšplhala až na 

38 °C, čo nepotešilo asi nikoho. 

Ľudský organizmus je pod veľ-

kým tlakom a okrem horúčav 

naň vplýva príjem tekutín, po-

travín i teplotné rozdiely v bu-

dovách a vonku. Väčší pozor 

by si na seba mali dávať starší 

ľudia, tehotné ženy, deti, ako 

aj ľudia s kardiovaskulárnymi 

ochoreniami. Hlavne naše ob-

ličky pracujú v lete na maxi-

mum. Niektorým nepríjemnos-

tiam môžeme predchádzať aj 

my sami, a to najmä pokiaľ ide 

o úrazy. Pri zábavných a špor-

tových činnostiach, ktorých je 

v Partizánskom i okolí viac než 

dosť, majú ľudia často odreni-

ny, podvrtnutia a vykĺbeniny, či 

dokonca zlomeniny a občas sa 

vyskytne aj otras mozgu.

 Partizánčania i ostatní oby-

vatelia okresu hľadajú v tých-

to dňoch možnosti a miesta, 

kde sa môžu schladiť. Kúpa-

lisko i neďaleké vodné nádrže 

praskajú vo švíkoch, v rukách 

ľudí vidno zmrzlinu a studené 

nápoje. A práve pitný režim 

by sme nemali zanedbávať. 

Uprednostňujte však nesla-

dené nápoje, a ani s alkoho-

lom to veľmi nepreháňajte. 

Odporúčania k množstvu vy-

pitých tekutín sa rôznia, nie-

ktoré hovoria až o piatich lit-

roch denne. Námestník pre 

LPS v NsP Partizánske Gabriel 

Krbúšik to vidí inak: „Myslím 

si, že priemerný človek v nor-

málnom stave nemusí vypiť až 

také heroické množstvo tekutín. 

Udávajú sa 3 – 4 litre, no stačí 

vám aj 2,5 litra. Ľudia by mali 

uprednostňovať čistú vodu ale-

bo minerálku.“ To, že slnko do-

káže v najhorúcejších dňoch 

aj uškodiť, vedia najmä tí, kto-

rých už stihlo spáliť. Pri dlho-

dobom vystavovaní sa slneč-

ným lúčom hrozí úpal a de-

hydratácia. Pokrývka hlavy by 

preto mala byť samozrejmos-

ťou a k moru či na kúpalisko 

si pribaľte aj opaľovací krém 

s vyšším UV faktorom.

 Aj napriek všetkému sa zby-

točne báť slnka nemusíte. Pre-

žiť leto môžete v zdraví a po-

hode, stačí vám len dostatok 

vody a viac chládku. Mete-

orologická predpoveď nás na-

vyše v najbližších dňoch pote-

šila s pravdepodobným daž-

ďom.

 Veronika Matušková

V Uhrovci sa vo štvrtok 8. au-

gusta uskutočnila slávnostná 

prezentácia projektu Rekon-

štrukcia a modernizácia úse-

kov ciest č. III/050043 Uhrovec 

–  Kšinná a č. III/050044 Žitná - 

Radiša – Omastiná. Jeho cieľom 

je zvýšenie dopravnej dostup-

nosti obcí Uhrovec, Žitná - Ra-

diša, Kšinná a Omastiná a zvý-

šenie cestnej bezpečnosti pros-

tredníctvom rekonštrukcie ciest 

III/050043 a III/050044. Prezen-

tácie sa zúčastnil predseda TSK 

Pavol Sedláček, riaditeľ Úradu 

TSK Vladimír Buzalka, poslanec 

TSK Peter Bulík, starostka Uhrov-

ca Zuzana Máčeková, zástupca 

dodávateľskej spoločnosti Karol 

Bohunický, riaditeľ Správy ciest 

TSK Stanislav Lališ a ďalší hostia 

(na foto).

Stavebné úpravy 14,444 km dl-

hého rekonštruovaného úseku 

spočívali v očistení pôvodnej ko-

munikácie a v spevnení krajníc 

vibrovanou štrkodrťou. Opravi-

li a vybudovali sa chýbajúce od-

vodňovacie rigoly. Porušené čas-

ti vozovky sa vyspravili pneumot-

ryskom, vybrané úseky sa vyspra-

vili odstránením poškodeného 

podkladu, krytu vozovky a náhra-

dou novými vrstvami. Uskutočni-

lo sa zafrézovanie začiatku a konca 

úpravy cesty i ciest križujúcich re-

konštruovaný úsek. Zrealizoval sa 

spojovací postrek katiónaktívnou 

emulziou a pokladal sa nový kryt. 

Pôvodné poškodené a zhrdzave-

né dopravné značky sa vymeni-

li za nové s refl exným povrchom. 

Došlo k oprave zvodidiel, na úse-

koch s poškodením k ich výmene 

za nové.

Vďaka projektu sa prepoji-

li obce Uhrovec, Žitná - Radi-

ša, Kšinná, Omastiná a Uhrovské 

Podhradie na inovačný pól ras-

tu Bánovce n/Bebravou, kde veľa 

ľudí dochádza za prácou.

Celkové výdavky projektu 

boli 3 586 333,00 Eur, spolufi -

nancovanie TSK dosiahlo sumu 

179 631,10 Eur.

Projekt bol realizovaný z OP Re-

gionálny operačný program a bol 

spolufi nancovaný z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a štát-

neho rozpočtu. TSK

Slávnostná prezentácia zrekonštruovanej cesty v Uhrovci

„Slušní ľudia nesmú žiť na úkor neprispôsobivých!“
Prinesie rozhovor primátora s nájomníkmi zmeny?

Problémový vchod sa v deň výjazdu skvel čistotou

(Dokončenie zo str. 1)

Primátor Jozef Božik spolu s predstaviteľmi Správy majetku mesta diskutovali s nájomníkmi priamo 

pred ich bytovkou

Horúčavy sa zatiaľ nekončia
Na čo si musíme dávať pozor?

Pred priamym slnečným žiarením chráňte najmä deti
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Hasiči v akcii – z vody do ohňa
Nový mesiac začali hasiči a záchranári vypomáhaním RZP pri 

transporte ťažkého pacienta z činžiaku na Horskej ulici v Partizán-

skom. Druhého augusta tri hodiny po polnoci bola jednotka HaZZ 

v Partizánskom privolaná k haseniu požiaru kontajnera pri autobu-

sovej stanici a popoludní hasili horiacu trávu na vale rieky Belanky 

pri sútoku s Nitricou. Krátko pred šiestou hodinou ráno 3. augusta 

štartovali k dopravnej nehode za Veľkými Bielicami, smerom na Hra-

dište. Vodičovi vozidla, s ktorým nabúral do plota pneuservisu, po-

skytli predlekársku pomoc. Silný vietor s búrkou v nedeľu 4. augus-

ta vylámal večer v našom regióne viacero stromov. Osem výjazdov 

HaZZ k spadnutým stromom bolo hlavne do oblastí obcí Ostratice, 

Žabokreky nad Nitrou a Chynorany. Na druhý deň ráno pred ôsmou 

hodinou mali nahlásené aj poškodenie elektrického vedenia ná-

sledkom spadnutého stromu na rodinný dom v Klátovej Novej Vsi. 

Z vedenia ho odstránili pracovníci ZSE. V rybníku v Chynoranoch 

skončilo 5. augusta večer osobné vozidlo. Hasiči a záchranári vyte-

kajúce prevádzkové kvapaliny neutralizovali a odstránili, pomocou 

navijaka vytiahli z vody aj vozidlo. Šiesty augustový deň sa začal pre 

jednotku HaZZ výjazdom k haseniu požiaru slamy v Malých Bieli-

ciach. Večer pred deviatou hodinou dostali hlásenie o vytápaní by-

tov v jednom z bošianskych činžiakov. Nakoľko sa vinník našiel a 

voda bola odstavená, hasiči boli zo zásahu odvolaní. (r)

Nepodceňujte riziko 
v období horúčav a sucha!

Výstrahu v súvislosti s dlhotrvajúcimi horúčavami vydali nie-

len meteorológovia, ale čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 

požiaru na území okresu Partizánske vydalo aj Okresné riadi-

teľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, a to 

od 6. augusta 2013 až do odvolania.

 Nedávno sme vám pri-

niesli reportáž v MTP, ako 

aj článok v Tempe č. 28-29 

o veľkobielickom topoli 

bielom, ktorý súťaží o ti-

tul Strom roka 2013. Do-

zvedeli ste sa o jeho voj-

novej minulosti, a dokon-

ca ste mohli vidieť dobo-

vú fotografi u s pôvodným 

mostom cez rieku Nitri-

cu, ktorý, bohužiaľ, skon-

čil neslávne. To však náš-

mu stromu prinieslo slá-

vu, ktorá sa teraz aj vďaka 

vám môže rozšíriť za hra-

nice okresu Partizánske. 

Ak ste mu ešte nedali svoj 

hlas, jeho fotografi a v šty-

roch ročných obdobiach 

vás môže k tomu posme-

liť. Podporte preto fi nalis-

tu č. 11 a do 30. septem-

bra pošlite SMS správu na 

číslo 7773 v tvare STROM 

medzera 11 (STROM 11), 

alebo hlasovací lístok na 

adresu Nadácia Ekopolis, 

Komenského 21, 974 01 

Banská Bystrica pod ozna-

čením Strom roka 2013, či 

hlasujte priamo na webo-

vej stránke nadácie www.

ekopolis.sk. Ak sa nám 

spoločne podarí dostať 

veľkobielický topoľ až na 

víťaznú priečku, bude nás 

reprezentovať v medzi-

národnej súťaži Európsky 

strom roka 2013. A preto 

neváhajte a pošlite svoj 

hlas ešte dnes!  (vm)

Veľkobielický topoľ čaká na vaše hlasy!

V tomto čase je každý po-

vinný dodržiavať zásady pro-

tipožiarnej bezpečnosti. Fyzic-

kým osobám sa podľa § 14 zá-

kona č. 314/2001 Z.z. o ochra-

ne pred požiarmi v znení ne-

skorších predpisov na lesných 

pozemkoch zakazuje najmä:

� zakladať oheň na miestach, 

kde môže dôjsť k jeho rozšíre-

niu,

� používať otvorený plameň na 

miestach so zvýšeným nebez-

pečenstvom vzniku požiaru,

� fajčiť alebo odhadzovať ho-

riace alebo tlejúce predmety,

� vypaľovať porasty bylín, krí-

kov a stromov. 

Vlastníci, správcovia ale-

bo obhospodarovatelia les-

ných pozemkov v súvislosti s 

ochranou lesa pred požiarom 

sú povinní najmä:

� zabezpečovať v lesoch hliad-

kovú činnosť,

� zabezpečiť umiestnenie po-

trebného množstva protipožiar-

neho náradia,

� udržiavať existujúce prejaz-

dové cesty, zvážnice a zdroje 

vody v stave, ktorý umožňuje 

bezproblémový prejazd hasičs-

kých jednotiek,

� prijímať osobitné opatrenia 

pre priestory postihnuté živel-

nou pohromou,

� vybaviť prenosnými hasiaci-

mi prístrojmi každý pracovný 

stroj, ktorý sa používa na spra-

covanie dreva.

Topoľ  vyniká svojou krásou v každom ročnom období. Topoľ  vyniká svojou krásou v každom ročnom období.  Foto: Peter Múčka

Memoriál 
Alexandra Makarenku

napísal už svoju 33. kapitolu
Letné modré nebo, aké nám vládlo, pristane aj medziklubovej 

súťaži v plachtení – Memoriálu Alexandra Makarenka. Na Letisku v 

Malých Bieliciach napísal už svoju 33. kapitolu. Uskutočnil sa 3. až 

14. júla a zároveň bol spojený s 5. ročníkom Majstrovstiev Slovenska 

v plachtení juniorov. 

Popularitu tohto športu, rovnako aj popularitu nášho letiska do-

kumentuje výborná účasť – 48 pilotov od Košíc po Holíč. Z nich far-

by usporiadateľského aeroklubu hájilo 8 pilotov z Partizánskeho. 

Lietalo sa v dvoch súťažných triedach – klubovej a kombinovanej 

(vetrone sú rozdelené podľa svojho veku a výkonnosti). Z celkových 

desiatich letových dní bolo súťažných osem, bodovaných podľa 

pravidiel. Z domácich pilotov sa najlepšie umiestnil Dušan Zu-

bák, ktorý získal 3. miesto v klubovej triede. 

Ak chcete vedieť viac o tejto súťaži,

kliknite si na www.freefl y.sk/makarenko

Čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru

Na vrchole leta vás môže zaskočiť aj taká banalita, ako sú rozbité slnečné okuliare. Investovať do nových, alebo siahnuť po odložených starých? 

Viac ako ich trendový dizajn by nás však malo zaujímať, či si nimi skutočne ochránime nenahraditeľnú cennosť, akou je pre každého z nás zrak. 

Z neistoty vás vyvedú oční optici a na okuliaroch vám ochotne zmerajú hodnoty UV fi ltra. 

SLNEČNÉ OKULIARE – nevyhnutná výbava

? Ako sa všeobecne zorien-

tovať pri výbere slneč-

ných okuliarov? S touto otáz-

kou sa redakcia obrátila na od-

borníka, očného optika, opto-

metristu Miroslava Robela.

Podľa neho sú módne trendy 

rámov jedna vec, no hlavne, na 

čo treba dbať, je ochrana zraku 

pred slnečným žiarením. Tú na 

rozdiel od pouličného predaja 

zaručujú certifi kované okuliare 

z tzv. kamenných obchodov, v 

ktorých zákazník získa doklad, 

že okuliare spĺňajú potrebné 

normatívy. Tým základným je 

UV fi lter. Pre naše zemepisné šír-

ky stačí na zachytávanie UV žia-

renia dvojka, trojka, čo je okolo 

400 nanometrov vlnovej dĺžky.

? Je nosenie okuliarov 

pri ostrom slnku také 

nevyhnutné?

Určite by sme sa nemali bez 

nich vonku pohybovať. Dnešný 

módny trend veľkých okuliarov, 

na rozdiel od niekdajších veľmi 

malinkých, má tiež svoj zmysel. 

Viac eliminujú bočné parazitic-

ké svetlo a žiarenie sa nedos-

tane do oka. Ako sa všeobec-

ne vie, to je stále agresívnejšie 

a nechránením zraku si môže-

me spôsobiť šedý zákal, či po-

škodiť sietnicu. Pri okuliaroch 

bez UV fi ltra sa nám za tmavým 

sklom ešte viac roztiahne zre-

nička a do oka sa dostáva viac 

UV žiarenia. Je záludnejšie a 

môže zraku viac poškodiť, ako 

ho ochrániť. Netreba teda pod-

ceňovať ani nosenie okuliarov, 

ani ich výber. V kamennom ob-

chode sú síce drahšie, ale pre-

dajcovia garantujú kvalitu, aj 

prípadné reklamácie. 

Na ochrane zraku by sme ne-

mali šetriť. Je to dôležitý zmys-

lový orgán, ktorým získavame 

z okolia najviac informácií. Ar-

gument, že naši starí či prastarí 

rodičia okuliare nenosili, a bolo 

dobre, neobstojí. Zrak si predsa 

muži chránili klobúkom a ženy 

šatkou stiahnutou nad oči. Ne-

možno podceniť ani ochranu 

zraku malých detí. Buď okuliar-

mi, alebo klobúčikom, či šiltov-

kou. Je to nevyhnutné čím ďa-

lej, tým viac. (bab)

Spenená 
fontána

Krv v žilách sa môže vraj 

speniť nielen od hnevu, ale 

aj od tepla. Dokonca aj voda 

vo fontáne... Najviac, čo ma 

na tejto našej vodnej krása-

vici baví, je to, že sa ráno roz-

šumí akoby na moju počesť. 

Presne o 6.30 hodine, keď ju 

technik „zobudí“, práve pre-

chádzam okolo. Takéto víta-

nie do práce mi môžete len 

závidieť! (bab)Foto: bab

Ilustračné foto: bab
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Kto zažil spolupatričnosť 

športového kolektívu, špor-

tové súťaženie, víťazstvo, 

radosť z pohybu či hry, tak 

vie, prečo sú športovci ve-

selí. Navyše pri pohybovej a 

športovej činnosti sa tvoria 

tzv. hormóny dobrej nálady. 

Po cvičení sme síce unave-

ní, ale šťastní, uvoľnení, ús-

tretoví.

Pri športe vznikajú celoži-

votné priateľstvá, spolupat-

ričnosť, vzájomná pomoc, 

silné emocionálne zážitky a 

pocity šťastia.

Ten, kto pravidelne cvičí 

– či už rekreačne, alebo sú-

ťažne, má bohatší život nie-

len pohybový, ale aj citový a 

emocionálny. Sú to pozitív-

ne emócie, ktoré vhodne for-

mujú osobnosť jedinca.

 ELENA STREŠKOVÁ, 

 vedúca Katedry gymnastiky, 

 členka vedeckej rady 

 a kolégia dekana FTVŠ UK

 (SME, 13. júla 2013)

Čože je to šesťdesiatka! 

– zaspievali v týchto dňoch 

gratulanti k životnému jubi-

leu pani Márii Pauleovej z 

Partizánskeho. Nechýbali me-

dzi nimi ani členovia Klubu 

ABŠ, ktorí jubilantke aj pros-

tredníctvom novín prajú veľa 

zdravia, šťastia a spokojnosti 

do ďalších rokov života. 

Meniny oslávi – Ľubomír, 

Mojmír, Marcela, Leonard, 

Milica, Elena, Helena, Ilona 

a Lýdia.

Panoramatické kino

�  13. a 14. augusta o 19.30 h 

– POT A KRV 

�  15. až 18. augusta o 17. h 

– PERCY JACKSON: MORE 

OBLÚD (3D&2D)

�  15. a 16. augusta o 19.30 h 

– OČISTA 

�  17. až 19. augusta o 19.30 h 

– MY SME MILLEROVCI

V pokladni kina a v papiernic-

tve v budove kina predpredaj 

vstupeniek na prvý priamy 

prenos v Panoramatickom 

kine v Partizánskom, koncer-

tu ROBBIEHO WILLIAMSA 

– TAKE THE CROWN TOUR 

2013 z estónskeho Tallinu. 

Prenos sa začína 20. augusta 

o 19.50 h.

Infi nity club
� 16. augusta SUMMER 

LUSO PARTY MIX

� 17. augusta VIDEOPARTY 

BY DJ JULO alias PYTHON

Už viac ako rok musia mať aj 

malé deti vlastný cestovný pas. 

To znamená, že údaje o dieťati 

nie je možné zapísať do cestovné-

ho pasu rodiča.

Napriek avizovaným zme-

nám sa často stáva, že sú ro-

dičia s deťmi vrátení z hranič-

ných prechodov či letísk prá-

ve kvôli tomu, že deti nema-

jú svoj vlastný cestovný pas. 

Nenechajte si pokaziť dovolen-

ku kvôli takýmto nepríjemnos-

tiam. Môžu vás vyjsť poriadne 

draho. Okrem prepadnutej le-

tenky a zrušeného hotela bu-

dete musieť na poslednú chvíľu 

vybavovať aj doklady. Tie však 

podľa zákona nie je možné zís-

kať „na počkanie“. Zákonná le-

hota na vydanie cestovného 

pasu je do 30 dní za poplatok 

pre osoby staršie ako 16 ro-

kov 33 eur, do 10 dní zaplatia 

66 eur a najkratšia možná le-

hota na vybavenie sú dva pra-

covné dni za 99 eur. Pre deti je 

to lacnejšie.

Včas si skontrolujte vlastný 

cestovný pas i doklad svojich 

detí. Cestovný pas detí mlad-

ších ako 15 rokov slúži aj ako 

doklad totožnosti. V prípade, 

že pri kontrole nebudete vedieť 

preukázať, že je dieťa vaše, preto-

že nebude mať vlastný cestovný 

pas, môžete mať nepríjemnosti 

pri dokazovaní, že dieťa patrí 

vám. Preto treba myslieť v pred-

stihu a na všetko sa pripraviť.

Žiadosti o vydanie cestov-

ného pasu práve v dovolen-

kovom období pribúdali pria-

mo úmerne s pribúdajúcimi 

teplotami, v júni bolo prija-

tých viac ako 35 tisíc žiadostí 

o vydanie cestovného pasu 

a v júli o 1 500 viac. Ak to 

„rozmeníme na drobné“, v jú-

ni bolo prijatých 9 274 žiados-

tí o vydanie cestovného pasu 

pre deti do šesť rokov, 9 030 

žiadostí pre deti od šesť do 16 

rokov a nad 16 rokov 16 181 

žiadostí. O mesiac neskôr to 

bolo 9 514 žiadostí pre deti do 

šesť rokov, 9 227 žiadostí od 

šesť do 16 rokov a nad 16 ro-

kov 17 308 žiadostí.

 Prezídium PZ SR

Druhý august 2013 bol pre 

Zbor pre občianske záležitos-

ti v Uhrovci a folklórnu skupinu 

Uhrovčan významným dňom. 

V obradnej sieni obce oslavova-

li 60. výročie narodenia  Mirosla-

va Kušniera, učiteľa ZUŠ Dezidera 

Kardoša Bánovce nad Bebravou. 

V slávnostnom príhovore k jubi-

lantovi vyzdvihla starostka Zuza-

na Máčeková jeho odvedenú prá-

cu a poďakovala mu v mene obce 

za dlhoročnú spoluprácu. Priblíži-

la strastiplné roky, ktoré Miroslav 

Kušnier prežíval ako nevidiaci už 

v čase štúdia v Levoči a neskôr na 

slepeckom konzervatóriu v Pra-

he. Po jeho absolvovaní nastúpil 

ako učiteľ ĽŠU v Bánovciach nad 

Bebravou, do pobočky v ZŠ Uhro-

vec. V období 70-80-tych rokov 

bol opäť úzko spätý s Uhrovcom, 

kde sa angažoval aj ako harmo-

nikár pri doprovode folklórneho 

súboru Uhrovčan, či pri spevác-

kom zbore SZŽ.

Hovorí sa, že hudba a pie-

seň sú mostom, ktorý spája ľudí, 

mostom veľmi potrebným, ktorý 

nás zo smútku prevádza k rados-

ti, z neporozumenia k porozume-

niu. Presne tomuto umeniu sa ju-

bilant venuje po celý svoj život.  

Od roku 1980 pôsobil ako uči-

teľ ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach 

nad Bebravou, kde sa okrem uči-

teľských povinností venoval aj 

činnosti ZPOZ, spolupracoval 

s folklórnymi súbormi v regióne. 

V súčasnosti aktívne spolu-

pracuje s MKS Uhrovec a Folk-

lórnou skupinou Uhrovčan, pri-

činil sa o vznik cimbalovej ka-

pely. Ku gratulantom sa okrem 

členov folklórnej skupiny pripo-

jila aj riaditeľka ZUŠ D. Kardo-

ša Katarína Verešová, ktorá mu 

zaspievala jeho obľúbenú pie-

seň Jablone..., členky Uhrovčana  

Keď večer slniečko... a Eva Vicelo-

vá zarecitovala báseň  Kataríny 

Hudecovej Jubilantovi.

Do kytičky, ktorá bola s láskou 

uvitá z piesní, hudby a slov, vlo-

žili aj želanie, aby mohli s oslá-

vencom naďalej v zdraví ešte 

dlho spolupracovať.

 Elena Beštová

Táto myšlienka sprevádzala všetkých „táborníkov“ v dňoch od 22. do 26. júla, kedy sa Pastoračné cen-

trum na Šípku zmenilo na neprebádanú divočinu ostrova Madagaskar. Vyše 130 detí a 50 animátorov 

stroskotalo na tomto ostrove a počas jedného týždňa zažilo spolu s hrdinami rozprávky Madagaskar 

veľa dobrodružstiev, ale aj výziev, ktoré na deti čakali v africkej divočine. Súťaže, scénky, hymna, táboro-

vý tanec, táborové noviny, detská svätá omša a kopec zábavy boli tradičnou súčasťou tábora, ktorý bol 

tento rok spestrený výletom do Zoologickej záhrady v Bojniciach.

To, že sme vďaka spoločenstvu silnejší, deti zistili uzatváraním nových priateľstiev a vzájomným úsi-

lím, ktorým zdolali mnoho nástrah a výziev, a vďaka ktorému sa im nakoniec podarilo vrátiť vyprahnu-

tým africkým zvieratkám vodu. Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí akokoľvek prispeli k zrealizovaniu 

tohto tábora. Text: Veronika Ďurčeková

Aby dovolenka nestroskotala 
na neplatnom pase

Životné jubileum obetavého učiteľa
Miroslava Kušniera

Prímestský tábor Madagaskar 
v Pastoračnom centre na Šípku

Spoločne sme silnejší

Foto: Baja Tkáčová

Jubilant pri podpise do Pamätnej knihy obce Uhrovec

Záhradkári zo Žabokriek na Morave
Hoci organizácia záhradkárov v Žabokrekoch nad Nitrou čo do 

počtu členov vôbec nepatrí k najväčším v obci, dovolím si tvr-

diť, že je najaktívnejšou. Toto leto usporiadala pre členov, ale aj 

nečlenov už druhý výlet, tento raz na Moravu, do Strážnice. Tu 

mali možnosť obdivovať krásny zámoček,v ktorom bola zaujíma-

vá knižnica s 13000 starými zväzkami kníh. Z nich najcennejšia je 

Lutherov preklad Biblie z roku 1792. Expozícia pod názvom: Ná-

stroje ľudovej hudby v Českej republike je jedinou svojho druhu v 

Strednej Európe. Prezreli si múzeum dediny juhovýchodnej Mora-

vy, ktoré sa v Strážnici buduje od roku 1973. Predstavuje objekty 

ľudového staviteľstva, spôsob obživy, život a prácu ľudí od 18. sto-

ročia. Pozoruhodným zážitkom bola expozícia práčok, na ktorých 

v tej dobe gazdinky prali, a mali možnosť vidieť aj prvú práčku na 

elektrinu. Plní nových poznatkov sa presunuli do dedinky Petrov – 

Plže, kde sa konal deň vinárov. Pre návštevníkov bolo otvorených 

63 vínnych „sklípkov“, v ktorých mohli ochutnať víno a dozvedieť 

sa od majiteľov aj niečo o výrobe tohto moku. Výlet ukončilo po-

sedenie pri dychovej hudbe Toufaranke. Niektorí si aj zatancovali, 

či zaspievali.  Alica Málišová

MYŠLIENKA

 NA TENTO TÝŽDEŇ

Blahoželáme

Program kina a klubov 
v Partizánskom
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Lea Čabráková zo Skačian prišla na 
svet 30. júla s váhou 3370 g a dĺžkou 
50 cm. Je prvorodeným dieťatkom 
rodičov Silvie a Martina.

Sofi a Mi-
naříková z 
Uherského 

Hradišťa uzrela 
svetlo sveta v 
pôrodnici v Par-
tizánskom 2. au-
gusta, kedy vážila 
2500 g a merala 
46 cm. Je dcérkou 
mamičky Dagmar 
a sestričkou Kris-
tíny a Nikoly.

Vitajte medzi nami!

Príbeh zo života

Liliana Blažovičová z Partizánske-
ho sa narodila 30. júla s váhou 3730 
g a dĺžkou 52 cm. Spolu s rodičmi 
Michaelou a Ľubomírom sa na ňu 
tešil aj braček Alexander.

A l i y a h 
Arvayová 
z Partizán-

skeho je dcér-
kou rodičov 
Silvie a Jozefa a 
sestričkou Ley 
Alessie a Aleca. 
V deň naro-
denia, 30. júla 
vážila 3450 g a 
merala 50 cm.

Natália Jankulová z Partizánskeho potešila svojím prí-
chodom na svet rodičov Ľudmilu a Juraja. Narodila sa 1. 
augusta s váhou 3250 g a dĺžkou 52 cm.

Jakub Zú-
bek z Bo-
šian sa na-
rodil 3. augusta 
s váhou 3280 
g a dĺžkou 51 
cm. Zo synčeka 
sa tešili rodičia 
Miroslava a Mi-
roslav, aj malý 
braček Dominik.

L a u r a 
Pašková 
z Hradiš-
ťa je tretím die-
ťatkom rodičov 
Lenky a Alojza. 
Na svet prišla 4. 
augusta s váhou 
2840 g a dĺžkou 
48 cm. Doma ju 
čakali bratia De-
nis a Nikolas. Patrik Guba z Veľkých Uheriec je synčekom rodičov 

Veroniky a Jozefa a bračekom Sofi nky. Narodil sa 3. au-
gusta s váhou 3630 g a dĺžkou 52 cm.

Práve na nej sme, ale už s nohami na zemi a nie v pedáloch zastihli 

v tieni obchodného domu mladých manželov z Poľska. Príbuznými 

slovanskými jazykmi sme sa poľahky dohovorili a mohli sa dozve-

dieť, že z východzieho bodu svojej cesty už prešli 1050 km. V Par-

tizánskom mali 6. augusta popoludní len občerstvovaciu zastávku 

a na mape pátrali po kempe na nocľah. Bicykel a cykloturistika, na-

priek zdrvujúcim horúčavám, je ich všetko...  (bab)

Šibalka uhorka
Každoročne nám naše záhrady doprajú nie-

koľko kurióznych plodov. Nevieme, či šibalka 

uhorka od pestovateľa Jozefa Zubatého z Parti-

zánskeho skončila ako rarita zavarená v pohári, 

alebo ako šalát na tanieri. 

Ak sa aj vám urodilo nejaké čudo, odfoťte ho 

alebo prineste do redakcie. Nech vidia aj ďalší, 

čo dokáže matička Príroda.

Rýchla lekárska záchranná služba 

– tel. 155 a 112, pohotovostná le-

kárska služba - 749 2451, ambu-

lancia lekárov pohotovostnej služ-

by 749 5159.

Pohotovosť lekárov je v pracov-

ných dňoch od 15.30 do rána 7.00 

h, v sobotu, nedeľu a počas sviat-

kov nepretržite. V Partizánskom 

je v stredisku ambulancií na Hrn-

čírikovej ulici a pre deti je v NsP v 

detskom oddelení, v Bánovciach 

nad Bebravou je v hlavnej budove 

NsP. Pohotovosť stomatológov v 

Partizánskom je zrušená, v Bánov-

ciach nad Bebravou je v hlavnej 

budove NsP do 13. hodiny.

Pohotovosť lekární (v pracov-

ných dňoch od 15.30 do 20.00 

h, v sobotu, nedeľu a cez sviat-

ky od 8.00 do 20.00 h) zabezpe-

čuje v Partizánskom od 12. do 

19. augusta Lekáreň Sunphar-

ma v Kaufl ande. V Bánovciach 

nad Bebravou (v pracovných 

dňoch od 15.30 do 18.00 h, v 

sobotu, nedeľu a cez sviatky od 

8.00 do 18.00 h) od 12. do 16. au-

gusta Lekáreň v nemocnici na 

Hviezdoslavovej ulici, 17. a 18. 

augusta Lekáreň Schneider na 

Svätuplukovej ulici a 19. augus-

ta Lekáreň pri Tatre na Partizán-

skej ulici.  

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

Ani v tropický šiesty augustový deň neprišiel personál odbero-

vej jednotky NTS z pracoviska Trenčín do Partizánskeho zbytoč-

ne. Pre humánny čin – darovanie krvi sa v tento deň rozhodlo 12 

dobrovoľných darcov. Boli to František Navrátil, Eduard Gela-

čák, Ján Kluvanec, Nikola Palkovičová, Zuzana Žiaková a Da-

libor Zoller z PARTIZÁNSKEHO, Pavol Poliak z OSLIAN, Andrea 

Mekýšová a Martin Mekýš z NEDANOVIEC, Marek Šuňovský 

z MALÝCH UHERIEC, Lenka Kučerová z JANOVEJ VSI a Štefan 

Kučera z VEĽKÉHO KLÍŽA. 

Ďakujeme vám!

Termíny ďalších odberov v NsP v Partizánskom sú v tomto me-

siaci – 13., 20. a 27. augusta v čase od 8. do 11. hodiny.

Regina bola číslo. Už odma-

lička. Keď raz, asi dvojročná 

opretá o stenu pokrčila kole-

no a s detskou nevinnosťou sa 

spýtala: Videla si toto v zivo-

te?, netušila som, aký význam 

naberie táto otázka v jej i mo-

jom osude.

Synova dcéra u mňa pravi-

delne trávila prázdniny. Všet-

ci sme ju milovali, rovnako aj 

deti z ulice, ktoré za ňou cho-

dili ako mačiatka a na slovo 

poslúchali jej pokyny. Stala sa 

akýmsi nepísaným veliteľom 

pri všetkých hrách, na čom by 

nebolo nič čudné. Keď mala 

Regina desať a viac, bola to 

už bezvýhradná poslušnosť. 

Kto sa jej nepodriadil, musel 

z partie vypadnúť. Kamarát-

ky a kamaráti, ktorí postupne 

začínali v partii prevažovať, sa 

ochotne stávali jej sluhami. 

Nechcela som zasahovať do 

synovej výchovy. Napokon, 

ani v jeho prípade to nebolo 

inak, pretože nohavice v ich 

rodine nosila manželka. Váž-

nejšie problémy s rešpektova-

ním autorít začala mať Regina 

na strednej. Z gymnázia pre-

stúpila na odbornú školu, ale 

ani tú nedokončila a zamest-

nala sa ako recepčná v hoteli. 

V tom čase mi v lete, pri sťa-

hovaní národov, predstavila 

prvého nádejného ženícha. 

Nasledujúce leto prišla s ďal-

ším, o rok ma ako svoju babku 

predstavila novému adeptovi 

na ženbu.

- Babka, to je Milan!

- Babka, to je Juro!

- Babka, to je Miro!

Začínala som mať v hlave 

mierny chaos. Čo som však 

nemohla neprehliadnuť, kaž-

dý nádejný ženích ju opäť po-

slúchal na slovo ako psík. Keď 

som jej dohovárala, čo mi ich 

vláči domov, a ako sa k nim 

správa, mala len jednu od-

poveď: „Babi, tí chlapi sú takí 

slabosi! Zo začiatku ma baví s 

nimi zametať, ale keď nedoká-

žu mať vlastný názor, ako si ich 

mám vážiť?“

Zakrátko sa Regine zunoval 

rodný kraj a išla skúsiť šťastie 

do sveta. Onedlho prišla sprá-

va, že je opäť svadba na spad-

nutie.  Chce si ju vziať boha-

tý Turek. Predstavil ju už svo-

jej rodine a zakrátko sme sa s 

ním mali zoznámiť aj my. Po 

niekoľkých  mesiacoch mi Re-

gina ohlásila svoju návštevu 

s nádejným ženíchom. „Bože, 

ako sa s ním dohovorím, aké 

pohostenie mám pripraviť?“ 

- dumala som a keď zasta-

lo pred domom auto, spoza 

záclony som špehovala, čo za 

exota z neho vystúpi. Bol po-

černý, nižší a Regina – štíh-

la vysoká blondínka pri ňom 

znovu pôsobila ako kráľov-

ná. Podali sme si ruky, a Regi-

na ma tak ako vždy tuho zo-

vrela v náručí. Pošepla som jej 

– Ako sa s tým Turkom budeme 

rozprávať? - Ale babi, veď to je 

Fero!... 

Zo zahraničia, kde to s pre-

došlým nádejným ženíchom 

začalo poriadne smrdieť kvô-

li priekupníctvu s drogami, 

rýchlo zdupkala a našla si na 

Slovensku novú „obeť“. 

Tá Regina neskončí dobre, 

myslela som si v duchu. No 

dohovárajte vnučke, ktorá si 

myslí, že vie všetko a najlep-

šie. Keď ju znovu svrbeli päty, 

brala hneď prvú príležitosť, 

ktorá sa jej naskytla, aby vy-

padla do sveta. Slovo dalo 

slovo a šéf nemeckej fi rmy si 

ju „pribalil“ na spiatočnú ces-

tu zo služobnej cesty zo Slo-

venska. 

Cesta až k holandským 

hraniciam bola dlhá, takže 

Regina napokon neskonči-

la ako zamestnanec jeho fi r-

my, čo si dohodli na Sloven-

sku, ale hneď sa nasťahovala 

do jeho domu. Vdovca s deť-

mi vo veku Reginy. Bol tvrd-

ší oriešok ako jej predchá-

dzajúci partneri, ale po čase 

opäť skákal, ako ona píska-

la. Ochotne sa prispôsoboval 

jej temperamentu a záľubám 

tridsiatničky. A keď sa narodil 

ich spoločný syn, bola koneč-

ne aj svadba. Život v trojici si 

však užili krátko. Nemec, ako 

sa vraví v najlepších rokoch, 

dostal infarkt, a Regina bola 

zrazu vdovou. Aj v ďalekej 

cudzine sa sama s dieťaťom 

nestratila. Napokon, zdedila 

celkom slušný kapitál a stále 

bola a je atraktívnou ženou. 

Štíhlou vysokou blondín-

kou s modrými očami, rov-

nako ako jej syn. A ten, pod-

ľa Reginy, potrebuje mužský 

vzor, autoritu. Zakrátko sa o 

ňu postarala. Neotáľala ani 

s jeho predstavením. Naj-

bližšie prázdniny už sedel u 

mňa v obývačke. V toto leto 

zaujal jeho miesto na gauči 

po boku vnučky a pravnuka 

nový muž.... bab-ka

Ženíchov 
ako apoštolov

AFORIZMY

V sedle bicykla 
na trase Poľsko – Rakúsko

��  Pomaly bude aj cena za 
návštevu nášho astro-
nomického observatória 
astronomická. 

��  Politikov za tunelova-
nie svedomie nehryzie. 
Žiadne totiž nemajú.

��  V nedeľu sme v našej 
domácnosti volili pápe-
ža. Z trúby sa nám vyvalil 
čierny dym.

�   Keď pijeme na zdravie, 
nemala by to hradiť 
zdravotná poisťovňa?

��  Dôchodcovia, chcete v na-
šich autobusoch sedieť? 
Staňte sa šoférmi MHD.

����Máte hlavu?
Ale špendlík ju má tiež.

����Lepšie je zapáliť sviečku, 
než nariekať, že je tma.
 - wqr -
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BARAN (21.3. - 19.4.)
Predstavy a skutočnosť o va-
šom partnerstve sú rozdielne? 
Uvedomte si, čo ste budovali na 
slabých základoch. Pozor na pra-
covné úrazy, buďte opatrní. Pre 
celkové ozdravenie tela i duše 
je vhodné plávanie, voda vám 
odoberie aj emocionálny stres.

BÝK (20.4. - 20.5.)
Ak ste voľní, hľadajte si také-
ho partnera, ktorý vás bude 
dopĺňať a nie provokovať a 
hľadať chyby. Nezabúdajte na 
diplomaciu a nevyhadzujte 
minulé hriechy kolegom na oči. 
Doprajte sebe aj druhým malé 
chyby. Nimi sa tiež veľa naučí-
me o sebe a iných ľuďoch.

BLÍŽENCI (21.5. - 21.6.)
Partnerstvo potrebuje občas-
nú zmenu, aby nezastalo na 
mŕtvom bode. Nepretvárajte 
však nikoho nasilu. Skúste začať 
po novom aj vo svojej práci. 
Začnite sa na ňu pozerať inak, 
napríklad optimistickejšie. Je-
dzte menej mäsa a viac ovocia 
a zeleniny.

RAK (22.6. - 22.7.)
Možno budete bojovať o upevne-
nie partnerských vzťahov. Skúste 
presadiť svoju vôľu diplomaciou 
a nie silou. Mohlo by sa vám dariť 
vo fi nanciách aj v presadzovaní 
svojich zámerov. V tomto období 
si upevníte zdravie.

LEV (23.7. - 22.8.)
Čaká vás zlepšenie situácie a 
stabilizácie vo vzťahu. Voľní 
môžu stretnúť nového partne-
ra. Získate novú energiu do prá-
ce, môžete začať niečo nové, 
možno samostatné podnikanie. 
Konečne sa zlepší aj váš zdra-
votný stav.

PANNA (23.8. - 22.9.)
Svoje si presadíte tvrdohlavos-
ťou – avšak postupujte s mierou, 
aby ste nepoškodili svoje par-
tnerstvo. Ste nabití novou ener-
giou, čo spoľahlivo ovplyvní aj 
vašu kariéru a výplatnú pásku.

VÁHY (23.9. - 23.10.)
Prešli ste určitou cestou. Skúš-
ky, ktoré zažívate, môžu váš 
terajší vzťah posunúť ďalej. 
Horoskop dáva zelenú novým 
cestám – pracovným aj vzdelá-
vacím. Možno sa vydáte len za 
hranice vášho obydlia, možno 

začnete študovať cudzí jazyk.

ŠKORPIÓN (24.10. - 22.11.)
Vezmite všetko, čo sa dá vo 
vašom živote, do svojich rúk. 
Konajte priamočiaro, ale s lás-
kou v srdci. Zaujmete spolupra-
covníkov nielen originálnymi 
nápadmi, ale aj spoľahlivosťou.

STRELEC (23.11. - 21.12.)
Ak je vzťah založený len na 
sexe, nevydrží dlho. Potrebu-
jete porozumenie na tele i na 
duši. Niektorí z vás ostávajú 
radšej sami, hľadajúc ideál, 
ktorý neexistuje! Prácu plánujte 
s istotou. Buďte opatrní na ne-
prajnosť a žiarlivosť na úspechy 
druhých.

KOZOROŽEC (22.12. - 20.1.)
Pozrite sa v prvom rade na 
seba, a potom s láskou a po-
rozumením prijmite energie 
prichádzajúce od osôb opač-
ného pohlavia. Spájajte ľudí 
láskou i v pracovnej oblasti. 
Chodievajte viac do prírody, k 
vode, častejšie buďte spolu so 
svojím partnerom.

VODNÁR (21.1. - 18.2.)
Nájdite si s partnerom niečo, 
čo vás bude oboch zaujímať a 
napĺňať, aby ste sa spolu nenu-
dili. Ak ste v minulosti plánovali 
prakticky, malo by sa vám dariť 
aj v robote. Nezabúdajte na 
svoje koníčky!

RYBY (19.2. - 20.3.)
Láska nemusí byť len roman-
tická, môže mať aj rozumnejší 
podtón. Rozdávajte úsmevy a 
ukážte svoju dobrú vôľu. Prob-
lémy v práci v minulosti by mali 
byť zažehnané. Nevysedávajte 
dlho na slnku!

HOROSKOP
 na koniec prázdnin

Redakcia Tempo opäť po roku pripravila 

pre svojich čitateľov nenáročnú súťaž 5x5 

- Poznáš svoj región? Aj v tomto roku sme 

hľadali inšpiráciu v stolovom kalendári 

2013, ktorý Regionálne združenie Stred-

né Ponitrie vydalo v spolupráci s našou re-

dakciou pre všetky obce okresu Partizán-

ske s názvom Zostali nám spomienky a 

fotografi e. Ak si s odpoveďou na súťažnú 

otázku nebudete istí, jej správnosť si mô-

žete opäť potvrdiť v tomto kalendári.

Pre piatich úspešných účastníkov súťa-

že, ktorých vyžrebujeme v jej závere, po 

piatom kole, je pripravených 5 zaujíma-

vých cien: 1. cena = jednodňový zájazd 

do Budapešti alebo do Viedne (miesto a 

termín podľa výberu) od cestovnej agen-

túry Stanislava Vidová - A2 Partizánske, 

2. cena = predplatné týždenníka TEMPO 

do konca roka 2013, 3. cena = dve voľné 

vstupenky na podujatia Mestskej umelec-

kej agentúra Partizánske podľa vlastného 

výberu do konca roka 2013, 4. a 5. cena 

= knihy z predajne KNIHA Alva Partizán-

ske a CD nosič ľudovej hudby Ladislava 

Broďániho.

Zverejňovať budeme priebežne iba 

mená tých, ktorí správne odpovedali na 

všetkých päť otázok v predchádzajúcom 

kole. Do žrebovania sa však dostanú 

všetci, ktorí v jednom kole odpovedali 

správne aspoň na tri otázky. Každý, kto 

sa zapojí do všetkých 5 kôl, získava aj 

šancu vyhrať päťkrát. 

Odpovede z 1. kola posielajte na adresu re-

dakcie, alebo ich stačí vhodiť do poštovej 

schránky pred sídlom redakcie – do štvrt-

ku 15. augusta. 

1. Koľko obcí je združených v RZ Stredné Ponitrie?

2. Kto bol majiteľom hostinca a hotela v Bošanoch,

zverejneného v kalendári?

3. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka 

o obci Brodzany?

4. Identifi kujte objekt na priloženom obrázku!

5. Ako sa volal pôvodný starý mlyn v Hradišti?

Meno a priezvisko

Adresa

Poznáš svoj región? 
Zostali nám spomienky a fotografi e

�

Foto: (bab)

Súťažný tiket č.1 A
Cestovná agentúra
Stanislava Vidová

Partizánske2

Ako sa vyrába dobrá zmrzlina? Čo je základom pre jej výrobu?

Základom je, aby ste mali všade dobrú teplotu, pretože stále pra-

cujete s mliekom. Príprava zmrzliny je náročná na teplotu prostredia, 

v ktorom sa pripravuje a to doslova od A po Z. Celý proces výroby zmrz-

liny musí prebiehať pri správnych teplotách. A nielen výroby, ale aj jej 

ďalšie skladovanie vo vitrínach, aby si svoju kvalitu udržala. No, a sa-

mozrejme, kvalitné a prírodné suroviny. My napríklad, kupujeme mlie-

ko a cukor priamo od producenta. O ďalších prísadách ani nehovorím. 

Dlhé roky spolupracujeme s talianskymi rodinnými fi rmami, ktoré pro-

dukujú čisté prírodné suroviny. Samozrejme, dôležitá je aj technológia. 

Podstatné je, či sa zmrzlina vyrába za studena, alebo za tepla, teda či je 

zmrzlina „varená“.  My vyrábame zmrzlinu jedine za tepla.

Určite mi teraz poviete, že tá „varená“ je lepšia...

Áno, pretože jedine pri varení z čerstvého mlieka, prírodného 

cukru a ostatných prírodných surovín sa celá masa dobre navzá-

jom „spojí“. Prvý proces, ktorým sa začína výroba zmrzliny, prebieha 

v prístroji, ktorý sa volá paster. Je to vlastne pasterizátor, v ktorom sa 

varí základná zmes. V ňom je takisto dôležité, aby držal správnu tep-

lotu a dokonale premiešal všetky suroviny zmesi. Zmrzlina sa potom 

dokončí vo výrobníku zmrzliny, kde je opäť všade rovnaká teplota. 

Tu sa zmrzlina ochladí a putuje už do vaničky a následne do vitríny.

No, znie to jednoducho... V tomto teple sa asi predávajú viac 

ovocné druhy zmrzliny, nie?

Naša rodina vyrába a predáva zmrzlinu od 60-tych rokov minulé-

ho storočia a stále sú najobľúbenejšie tie isté základné druhy: punčo-

Najlepšia zmrzlina je „varená“

vá, citrónová, čo-

koládová, orieš-

ková, vanilková.... 

S a m o z r e j m e , 

máme v ponuke 

aj iné príchute, 

pretože ľudia sú 

náročnejší a hlav-

ne, keď cestujú, 

ochutnajú počas 

dovoleniek všeli-

čo... (smiech). Ale 

ja si myslím, že 

Slováci sú v tom-

to konzervatív-

ni. V podstate aj 

zmrzlina má svo-

je módne trendy. 

Dôležité je, aby 

nebola tvrdá, ale 

krémovo mäkká 

a mala by sa roz-

pustiť na jazyku.

A ešte máme jedno „delenie“ zmrzliny na klasickú a točenú... 

Áno. Je to však stále tá istá zmrzlina. Rozdiel je v tom, že tá 

klasická, ktorú podávame z vitríny, je uskladnená pri -12 C° a to-

čená ide zo stroja, kde je zmrzlina uskladnená len pri -5 C° a má 

stále svoju typickú konzistenciu, pretože sa v stroji stále mieša. 

Ale obidve sú vyrábané z tej istej zmrzlinovej zmesi. Teda u nás 

je to tak. Aj tá naša „točená“ je vyrábaná z vareného mlieka...

Má vôbec zmrzlinár ešte večer po „šichte“ chuť na zmrzlinu?

Ochutnávam ju celý deň, keď ju pripravujem. Bez toho to jed-

noducho nejde, pretože vždy musím vedieť, či je všetko v poriad-

ku a do vitríny ide taká kvalita, na akú sú naši zákazníci zvyknutí. 

Ale poviem to takto... Jasné, že si dám zmrzlinu, nikdy mi nepres-

tane chutiť (smiech). 

A zasa sme sa vrátili späť. Rozprávali sme sa stále o lahodnej stu-

denej a chutnej zmrzline a skončili sme pri varení mlieka... Ale viete 

o tom, že z „varenej“ zmrzliny vás nikdy nebude bolieť hrdlo??? Keď 

v starej Číne zmiešali sneh s medom, určite netušili, ako bude zmrz-

lina vyzerať v 21. storočí. Možno Američanka Nancy Johnsonová v 

roku 1790 zaváhala, keď si svoj ručný stroj na výrobu zmrzliny neda-

la patentovať, a tak sa mohol potešiť istý pán Young, ktorý tak uro-

bil v roku 1846... Ale nesmieme zabudnúť ani na Taliana Marcioniho, 

ktorý vynašiel a v roku 1903 si dal patentovať zmrzlinový kornútok.

Ale dosť bolo histórie, hor sa na zmrzlinu! Len pozor na tú pravú 

ruskú, je v nej až 18 % tuku...  (ek)

Slnko nám ukazuje, aká sila sa v ňom skrýva a my hľadáme každú možnosť, ako sa schladiť. Ozaj, vedeli ste, že najlepšia zmrzlina je „varená“? 

Možno sa vám zdá toto konštatovanie jednostranné, ale po rozhovore s Achmedom Chalitovičom (na foto) som presvedčený, že to tak je. V prí-

jemnom prostredí klimatizovanej cukrárne sme sa porozprávali o tom, ako sa obľúbená pochúťka pripravuje, aké druhy majú ľudia najradšej 

a či má vôbec zmrzlinár ešte po šichte chuť na zmrzlinu.

Zmrzlina či nanuk?
Keď chceme porovnávať tieto dva produkty, nesmieme zabudnúť 

na skutočnosť, že nie je zmrzlina ako zmrzlina a nanuk ako nanuk. 

Všeobecne platí názor, že so zmrzlinovými maškrtami to netreba pre-

háňať, tak ako s koláčmi či inými sladkosťami. No správne zvolený 

druh zmrzliny má určité výhody pred ostatnými sladkými pokuše-

niami. Kvalitný nanuk či zmrzlina obsahujú mlieko, tvaroh i ovocie, 

a tie zdraviu skôr osožia, než škodia. Prijateľná porcia dobre vybratej 

zmrzliny (jeden nanuk alebo dva kopčeky zmrzliny) je nielen chutná 

a osviežujúca, ale i plná vitamínov, sacharidov či bielkovín. Zmrzlina 

môže byť buď smotanová, mliečna alebo ovocná. Ak si chceme ustrá-

žiť štíhlu líniu, voľme skôr druhý a tretí variant. (SITA, krátené)
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SUDOKU 
pre bystré hlavičky

Foto: (ek)



12. august 20138

Úprimne ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom, 
známym a bývalým spolupra-
covníkom, ktorí na poslednej 
ceste vyprevadili našu drahú 
mamu, starú mamu a sestru

Lenu HVIZDOŠOVÚ
rod. Ševčíkovú

z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila 30. 
júla 2013 vo veku 79 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Synovia s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina (807)

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí na 
poslednej ceste odprevadili 
našu drahú mamičku, babičku 
a prababičku 

Alžbetu BAČIKOVÚ
z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila dňa 
29. júla 2013 po dlhej a ťažkej 
chorobe vo veku 84 rokov.

Ďakujeme všetkým za kvetino-
vé dary a prejavy sústrasti, kto-
rými ste sa snažili zmierniť náš 
hlboký zármutok a žiaľ. Osobit-
né poďakovanie patrí pracovní-
kom interného oddelenia NsP 
v Partizánskom.

Synovia Ján, Ondrej a dcéry 
Alžbeta, Zuzana, Darina s ro-
dinami (809)

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote
znamenajú viac než ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa 
žiť bez nich!

Dňa 13. augusta 2013 si pri-
pomenieme prvé výročie, čo 
nás navždy opustil náš otec, 
dedko a pradedko

Viktor PRIBILA 
z Partizánskeho

a dňa 23. septembra 2013 
uplynie sedem rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá 
mamička, babička a praba-
bička

Mária PRRIBILOVÁ
z Partizánskeho.

Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou si na nich 
spomínajú dcéry a syn s rodi-
nami. (823)

Dňa 18. augusta 2013 uply-
nie päť rokov od chvíle, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Milan ŠIMONČIČ
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu 
s nami v tichej úcte na neho spo-
menuli.

S láskou celá rodina. (796)

Každý z nás, čo žijeme, spomína 
na niekoho, koho mal rád a kto 
ho v minulosti oslovil nejakým 
spôsobom. 

Dňa 18. augusta 2013 si pripo-
menieme 20. výročie, čo nás 
navždy vo veku 77 rokov opus-
til vzácny človek, drahý otec a 
dobrý dedko

Anton TOMA 
z Partizánskeho,

rodák z Veľkých Uheriec od Fa-
tinov. Naše spomienky v tých-
to dňoch patria len jemu. 

Prosíme, kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme. 
S úctou a láskou traja synovia, 
nevesty, vnúčence a pravnú-
čence (774)

So zármutkom v srdci sme si 
5. augusta 2013 pripomenuli 
smutné tretie výročie úmrtia 
našej drahej mamy a babky

Anny CIFROVEJ 
z Partizánskeho,

ktorá nás navždy opustila vo 
veku 79 rokov.

S láskou a úctou spomínajú 
synovia s rodinami. (814)

Láska k životu bola veľká,
ale smrť silnejšia.

Bolestivá je spomienka na 11. 
august, kedy sme si pripomenuli 
nedožité 50. narodeniny nášho

Ing. Róberta HUDOKA
z Partizánskeho.

S láskou a stálym smútkom 
v duši spomínajú rodičia, brat 
Ján s rodinou, milovaný syn 
Róbert a celá rozvetvená ro-
dina. Ďakujeme všetkým, ktorí 
spomínajú s nami. (818)

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

Dňa 15. augusta 2013 uplynú dva 
roky, čo nás navždy opustil náš 
drahý otecko, dedko a pradedko

Ján BAČIK
z Partizánskeho.

Smútiaca rodina (809)

Dňa 1. augusta 2013 uplynul 
jeden smutný rok, čo nás vo 
veku nedožitých 80 rokov 
opustila naša matka, babka 
a prababka

Marta BEŇAČKOVÁ
rod. Poliačiková

z Krásna.

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

S láskou a úctou spomínajú 
syn a dcéra s rodinami. (810)

Deň 15. august je najsmutnejším 
v našom živote, pretože uplynie 
rok, čo nás opustila naša drahá 
matka, babka a prababka

Oľga JANDAČKOVÁ
rod. Barboráková
z Partizánskeho

a deväť rokov, čo nás opustil 
otec, dedko a pradedko

Jozef JANDAČKA
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú dcéry s ro-
dinami.
Ďakujeme za tichú spomienku. (826)

Dňa 11. augusta 2013 uplynul 
rok, čo nás opustila naša mama, 
babka, starká

Anna DVONČOVÁ 
z Partizánskeho.

S láskou spomínajú synovia s 
rodinami.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. (816)

Predám 4-árovú záhradku s mu-

rovanou chatkou v osobnom 

vlastníctve. Tel. 0915 332 369.

 (693)

Predáme rodinný dom v Ska-

čanoch. Cena dohodou. Tel. 

0908 739 629. (736)

Predám stavebné pozemky v 

Malých Uherciach (8, 13 a 17-

árový). Tel. 0903 716 651. (748)

Prenajmem 2-izbový byt (58 

m2) v Partizánskom na Školskej 

ulici, 3. p. Byt je kompletne 

prerobený, zariadený – vrátane 

elektrospotrebičov, TV, chlad-

nička, sporák..., s pivnicou 

a balkónom. Cena 350 € + do-

hoda. Tel. 0918 696 790. (769)

Predám 2-izbový byt v obci Klá-

tova Nová Ves, okr. Partizánske. 

Po kompletnej rekonštrukcii 

(nová kúpeľňa, kuchynská linka, 

okná, dvere, stierky, podlahy). 

Nízke mesačné náklady, bezba-

riérový prístup, v tichej lokalite, 

nasťahovať sa ihneď. Lacno. Tre-

ba vidieť. Tel. 0907 203 483. (791)

Predám kompletne prerobený 

2-izbový byt. Tel. 0908 716 029.

 (813)

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

www.modrytaxik.sk

PARTIZÁNSKE

1 jazda do 2 km = 1,50 €

0908 08 09 08

(3
27

)

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 15. augusta 2013 uplynie 
pätnásť rokov, čo nás vo veku 
77 rokov navždy opustil náš 
drahý otec, starý otec a pras-
tarý otec

Jozef BENIAK
z Chynorian.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry s rodinami. (827)

Dňa 11. augusta 2013 uplynulo 
päť rokov, čo nás navždy opus-
tila vo veku 86 rokov naša drahá 
mama, babka a prababka

Margita BARUSOVÁ
rod. Miškovičová
z Partizánskeho.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú 
deti s rodinami, vnuci a prav-
nuci. (808)

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

�������

Vykonávame ZEMNÉ VÝKO-

POVÉ PRÁCE s bagrom. Tel. 

0915 708 709. (811)

Predám obývaciu stenu. Mo-

dernejší štýl. Skrinky rozloži-

teľné po miestnosti. Lacno. Tel. 

0908 433 706. (791

Ponúkam materiál na zavážku 

z búračky domu. Návojovce. 

Tel. 0903 735 852. (805)

Predám bicykel zn. Liberta. Tel. 

0904 156 387. (817)

Predám biele spálňové skrine s 

nadstavcami, kozmetický stolík a 

masážny stôl. Tel. 0915 994 252.

 (820)

Predám 3-izbový rodinný dom 

v Chynoranoch, k domu patrí 

samostatná garáž, letná kuchy-

ňa s komorou a kúpeľňa s WC 

a umývadlom. Cena dohodou. 

Tel. 0908 690 450, alebo 0905 

526 902. (812)

Dlhodobo prenajmem 2-izbo-

vý veľkometrážny byt na ulici 

Veľká okružná v Partizánskom, 

11. poschodie, s balkónom. Tel. 

0904 163 274. (824)

Prenajmem garáž na Sokolskej 

ulici v Partizánskom. Cena 35 €/

mesiac. Tel. 038/7493 522. (828)

Nočný klub v Starej Turej 

prijíma na pozíciu hos-

tesky a spoločníčky sym-

patické dievčatá a ženy. 

Zaistíme stálu solventnú 

klientelu, nadštandard-

ný zárobok a peniaze na 

ruku každý deň. Ubyto-

vanie zdarma. Pracovná 

doba i brigádnicky. Mož-

ná fi nančná výpomoc. 

Staň sa fi nančne nezá-

vislou. Tel. 0905 244 226.

 (804)

Stratené vtáčatko
Letné dni na dedine trávili deti kedysi rôznym spôsobom. Dedinu 

z každej strany obklopovali lesy, ktoré ponúkali množstvo možností 

na vyplnenie voľného času. Okrem zberu jahôd, malín, hríbov, sa tu 

diali veci, ktoré deti dokonale zamestnali. Chlapci si stavali bunkre a 

hrali sa na vojakov, na lesnom potôčiku sa otáčali vodné mlynčenky 

a dievčatá – tie si vyzametali ihličie okolo stromov a zariaďovali si iz-

bičky, kde sa hrali s bábikami. Dobre sa v hore hralo aj na schovky, s 

kartami a rôzne pohybové hry.

Jedného dňa sa kŕdeľ detí rozhodol, že ide na jahody. Nad hlava-

mi im škriekala sojka a oznamovala všetkým jeho obyvateľom, že sa 

do lesa hrnú deti. Veselým džavotom sa dostali až na slnečné rúba-

nisko. Tu sa to jahodami celé červenelo. Naplnili sme si brušká, a to 

čo sme nevládali, sme navliekli na slamky z trávy. Slamky plné jahôd 

trúskavíc sme si niesli domov ako trofej. Cestou sme vyplašili skupin-

ku sŕn a pozorovali lesného lekára ďatľa. 

Pekné a vysoké čisté nebo sa zrazu zachmúrilo. Začal podúvať 

chladnejší vietor a v hore to začalo šumieť. Vo vzduchu bolo cítiť 

dážď. Všetci sme pridali do kroku, lebo búrka sa rýchlo približovala. 

Spolu s nami išiel aj susedových Bobík – náš verný kamarát. Zrazu sa 

psík rozbehol. Zastal až pod statným dubom a vytrvalo štekal. 

- Čo to tam má? - spýtala sa Jarka. Čo je pod stromom, zaujalo 

zrazu všetkých. Ako na povel sme sa k nemu rozbehli. V tráve sa kr-

čilo malé vtáčatko. Asi vypadlo z hniezda. Vystrašenými očkami hľa-

delo na nás. Pátrali sme pohľadmi po okolí, stromoch, mame – ale 

nikde nič. Bobík čakal, čo urobíme. Rozhodli sme svorne, že ho tu ne-

necháme zahynúť.

Doma sme sa všetkým pochválili, aký nález sme priniesli z hory. 

- Čo s ním? Čo mu dáme jesť? U koho bude bývať? Po porade sa 

rozhodlo, že vtáča zostane v Bobíkovej rodine. Ako ďalej s malým 

tvorom, radili aj rodičia. Naznášali sme jedla od výmyslu sveta, pred-

ložili vodu v miske, ale ono nič. Len smutne čuší v škatuli od topánok. 

Zrazu Jarke zasvietili oči. Z lekárničky priniesla kvapkadlo na lieky a 

pohár vody. Neúnavne mu kvapkala vodu na zobáčik, až... Hurá! Ko-

nečne ho otvorilo a napilo sa. Od toho dňa mu Jarka kvapkala vo-

dičku a ono prehĺtalo. Ale, čo bude jesť? Vo vynaliezavosti bol každý 

umelec. Nosili sme muchy, červíky, dostal aj kúsky drobného mäsa, 

proso i rôzne semienka, ba aj mleté orechy. Zo začiatku všetko igno-

rovalo, no hlad je hlad. Postupne okúsilo všetko. 

Ako sa zaperilo, zistili sme, že je to drozd. Pomaly vystieralo krídel-

ká a po kúsku hopkalo a preletovalo. Vyletelo zo škatule na stoličku, 

stôl, na parapetnú dosku. Všetci sme vedeli, že raz musí prísť tá chví-

ľa a ono sa musí vrátiť tam, kam patrí. 

Vzali sme ho do záhrady, no ono nič. Poskakovalo okolo nás, zob-

kalo mravce, ďoblo aj do kamienkov – objavovalo okolitý svet. 

- Leť, vtáčatko, máš krídelká, vyskúšaj ich  - prihováral sa mu Jan-

ko, držiac ho v otvorených dlaniach. Stále nič nedbalo, a tak sme ho 

dali na konár jablone. Obdivovalo okolie a sedelo na konári. My deti 

sme sa hrali a po očku sledovali, čo bude nasledovať. 

Ako pri jeho náleze, tak aj teraz zohral dážď svoju úlohu. Kvapky 

ho prekvapili a vtedy sa schytilo a vyletelo na náš starý orech. Tam 

čivkalo a bolo riadne vyplašené. Pozorovali sme ho, ani sme nedý-

chali. Čoskoro k nemu priletel drozd, a potom ďalší a ďalší. Naše „ná-

lezenča“ už nebolo samo. Prijali ho medzi seba. Nás deti potom kaž-

dý deň obveseľovala svojím veselým trilkovaním celá drozdia kape-

la. Boli sme hrdí na to, ako sme drozdíka zachránili, opatrovali a spo-

ločne vrátili medzi svojich.

 Elena Foltánová
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HÁDZANÁ (PRÍPRAVA – ŽENY) 13.8. o 18. 
h: Slávia Partizánske – Veselí nad Moravou. 

FLORBAL (PRÍPRAVA – MUŽI) 15.8. o 
19.30 h: FBK Harvard Partizánske – Piešťany 
(Mestská športová hala).

MOTOKROS 18.8.: medzinárodné maj-
strovstvá Slovenska mládeže v triedach 
MX50, MX65 + voľné preteky triedy veterán, 
MX3 open hobby, MX2 hobby, MX3 open, 
MX2 a MX4 na trati Brody v Ješkovej Vsi. Ča-
sový program – od 8.30 h: tréning, od 13. 
h: prvé finálové jazdy.

FUTBAL-MUŽI (MR ZÁPAD) 17.8. o 17. h: 
Spartak Bánovce n/B. – Komárno. 
(IV. LIGA) 18.8. o 17. h: OFK Bošany – Pre-
čín, Horné Obdokovce – Slovan Šimonova-
ny.
(V. LIGA) 18.8. o 17. h: NŽ Veľké Uherce – 
Podolie. 
(MO PD) 17.8. o 17. h: Veľký Klíž – Sebedra-
žie, 18.8. o 17. h: Dežerice – Malinová, Dol-
né Naštice – Skačany.   
(I. TRIEDA) 17.8. o 17. h: Rybany – Nadlice, 
18.8. o 11. h: Biskupice – Haláčovce-Otr-

hánky, 18.8. o 17. h: Krásna Ves – Zlatní-
ky, Ostratice – Pravotice, Horná Ves – Malá 
Hradná, Miezgovce – Dvorec, Brezolupy – 
Livinské Opatovce.
(II. TRIEDA MO PE) 18.8. o 11. h: Návojovce 
– Klátova Nová Ves, 18.8. o 17. h: Malé Krš-
teňany – Brodzany, Malé Bielice – Žabokre-
ky n/N., Malé Uherce – Radobica, Krásno – 
Veľké Kršteňany, Hradište – Kolačno.         
(II. TRIEDA MO BN) 17.8. o 17. h: Dežerice 
B – Žitná-Radiša, 18.8. o 17. h: Veľké Drž-
kovce – Ruskovce, Šišov – Pečeňany, Podlu-
žany – Veľké Hoste, Kšinná – Horné Naštice, 
Prusy – Nedašovce.

FUTBAL-DORAST (IV. LIGA) 17.8. o 10. h: 
Nováky – Tempo Partizánske.
(V. LIGA) 17.8. o 17. h: OŠK Chynorany – 
Domaniža, 18.8. o 10.30 h: Slovan Šimono-
vany – Stará Turá.
(MO PD) 17.8. o 14.30 h: Veľký Klíž – Sebed-
ražie, 18.8. o 14.30 h: Bystričany – Skačany.
(I. TRIEDA) 17.8. o 17. h: Krásna Ves – Ža-
bokreky n/N., 18.8. o 8.30 h: Biskupice – 
Dolné Naštice, 18.8. o 10. h: Podlužany – Li-
vinské Opatovce, 18.8. o 14.30 h: Uhrovec 
– Zlatníky.

KAM ZA ŠPORTOM

PRAVIDLÁ HRY

Úlohou tipujúcich je určiť tip 

v každom zo siedmich vybra-

tých majstrovských futbalo-

vých zápasov klasickou formou 

– v prípade víťazstva domácich 

vpísať do kolónky číslo 1, remí-

za znamená 0 a víťazstvo hos-

tí 2. Za každý jeden správny tip 

budú tipujúcemu pripočítané 

2 body, za každý nesprávny tip 

sa naopak odráta 1 bod. Ak sa 

stretnutie z akýchkoľvek dôvo-

dov neodohrá, alebo nedohrá, 

bude anulované, bez pripočí-

tania, resp. odčítania bodov. 

V prípade dodatočného kon-

tumovania tipovaného odo-

hratého stretnutia, berieme za 

správny tip pôvodne dosiah-

nutý výsledok na hracej plo-

che. Upozorňujeme súťažia-

cich, že musia vyplniť tipy na 

všetky nami ponúknuté stret-

nutia v danom kole, v opač-

nom prípade za každý nevypl-

nený tip na zápas sa im odráta 

1 bod. Platný bude vždy prvý 

doručený tiket od konkrétne-

ho tipujúceho, aj z tohto hľa-

diska žiadame o presné vypl-

nenie osobných údajov súťa-

žiaceho – celé meno, priezvis-

ko (v prípade zhody u rodin-

ných príslušníkov aj konkreti-

záciu mladší a starší) a po zara-

dení do súťaže aj identifi kačný 

kód(!), ktorý bude každému ti-

pujúcemu špeciálne pridelený 

po prvom jeho tipovaní. Dô-

ležitý je aj vlastnoručný pod-

pis, ktorým každý účastník pri 

svojom prvotnom zapojení sa 

do tipovania dáva našej redak-

cii svoj súhlas na dobu neurči-

tú so spracovaním a zverejne-

ním svojho mena, priezviska a 

bydliska v priebežnom i koneč-

nom poradí úspešnosti tipo-

vania. Keďže ide o dlhodobú 

súťaž na 13 súťažných kôl, bo-

dové výsledky z jednotlivých 

kôl sa budú sčítavať a zakaž-

dým, po konkrétnom kole, bu-

deme uverejňovať priebežné 

poradie tipujúcich. Samozrej-

me, zvíťazí a hlavnú cenu zís-

ka tipujúci s najvyšším počtom 

bodov, tipujúci umiestnení na 

ďalších miestach, budú odme-

není podľa počtu cien. V prípa-

de rovnosti bodov u viacerých 

tipujúcich budú pre lepšie po-

stavenie v tabuľke smerodajné 

– 1. vyšší počet tipovaných kôl, 

2. vyššia úspešnosť v posled-

nom, resp. v predposlednom 

kole...

 O ČO SA HRÁ

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € 

(venovalo poľnohospodárske 

družstvo podielnikov PDP Veľké 

Uherce – rastlinná, živočíšna vý-

roba, pekárenska činosť, výroba 

strojov a zariadení pre všeobec-

né účely, výroba obrábacích 

strojov, spracovanie poľnohos-

podárskych produktov, www.

pdpvu.sk). 

2. ŠEK V HODNOTE 90 € (ve-

novala fi rma STAVIVÁ Mališka, 

kompletný stavebný materiál, 

fasádne štúdio a moderné kú-

peľňové štúdio, Šimonovianska 

1763/102, 958 03 Partizánske, 

mob. č.: 0905 841 840, 0901 776 

858, 0905 426 503, www.malis-

ka.sk).

3. ŠEK V HODNOTE 70 € (ve-

novala predajňa KOVOMAX BM 

s.r.o., hutný materiál, železiar-

stvo, spojovací materiál, Šimo-

novianska 34/90, 958 03 Parti-

zánske, tel.: 038/7494499, www.

kovomax.sk).

4. ŠEK V HODNOTE 55 € (ve-

novala fi rma Ladický s.r.o., Uhe-

recká cesta 347/2A, 958 03 Malé 

Uherce, mob. č.: 0903 130 531, 

www.ladicky.sk).

5. ŠEK V HODNOTE 50 € (veno-

val pneuservis MIKONA, Nemoc-

ničná 1569, Partizánske – futba-

lový štadión ŠK Slovan Šimo-

novany, mob.č.: 0905 329116, 

www.mikona.sk).  

6. ŠEK V HODNOTE 40 € (veno-

vala fi rma BELMONTKLIMA s.r.o., 

Škultétyho 184 /14 P.O.BOX 60, 

958 01 Partizánske, dodávka a 

montáž vzduchotechnických a 

klimatizačných zariadení, tel.: 

038/542 33 77, www.belmont-

klima.sk). 

7. ŠEK V HODNOTE 30 € (ve-

novala predajňa KOVOMAX BM 

s.r.o., hutný materiál, železiar-

stvo, spojovací materiál, Šimo-

novianska 34/90, 958 03 Parti-

zánske, tel.: 038/7494499, www.

kovomax.sk).

SPÔSOB DORUČENIA 

TIKETOV

Vyplnené tikety môžete po-

slať prostredníctvom pošto-

vej služby, či už prilepené na 

korešpondenčnom lístku, ale-

bo v obálke. Ďalšou variantou, 

ktorú vám ponúkame, sú zber-

né miesta vami vyplnených ti-

ketov:

SCHRÁNKA TEMPA v priemysel-

nom areáli v Partizánskom,

SCHRÁNKA TEMPA umiestne-

ná na výškovej budove na Nám. 

SNP v Partizánskom, kde sídli 

naša redakcia,

NOVINOVÝ STÁNOK na sídlis-

ku Šípok v Partizánskom (oproti 

supermarketu CBA),

SOŇA - poštový novinový stá-

nok vo Veľkých Uherciach (cen-

trum),

NOVINOVÝ STÁNOK MONIKA 

(pešia zóna), Záfortňa 19, Bá-

novce nad Bebravou.

Termín pre doručenie tiketov 

či už poštou, priamo do re-

dakcie alebo na zberné mies-

ta, je vždy piatok do 11. h.

ZAČÍNA SA 20. ROČNÍK TIPOVACEJ SÚŤAŽE ŠŤASTNÁ SEDMIČKA
Hrá sa o fi nančné ceny v hodnote 500 €!

S úvodom jesennej časti majstrovských futbalových súťaží 

ročníka 2013/2014 sa rozbieha aj jubilejné dvadsiate pokra-

čovanie našej-vašej dlhodobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SED-

MIČKA. Aj tento raz sa v tipovačke, v ktorej sa výlučne tipujú 

majstrovské futbalové súťaže dospelých, bude súťažiť o zaují-

mavé fi nančné ceny! Vďaka priazni a štedrosti našich sponzo-

rov sa v 20. ročníku ŠTASTNEJ SEDMIČKY rozdajú fi nančné ceny 

opäť v hodnote 500 €! Tipovať sa bude trinásť kôl. Výhodou 

ŠŤASTNEJ SEDMIČKY je, že tipujúci sa môže do súťaže zapojiť aj 

v jej priebehu a pri spôsobe bodovania môže pomýšľať na zisk 

niektorej zo siedmich hodnotných cien. 

V Bánovciach nad Bebravou odštartoval v stredu 7. augusta 5. ročník  nohejbalovej ligy trojčlen-

ných družstiev, ktorá bude prebiehať tradične na ihrisku s umelou trávou v areáli ZŠ na Goraz-

dovej ulici na sídlisku Dubnička. Víťazstvo z minulého ročníka obhajuje družstvo z Adamovských 

Kochanoviec. Nováčikom súťaže je Krásna Ves.

	 1. KOLO: EuroProfit Bánovce n/B. – BA-

NOK Bánovce n/B. 5:2 (8:11, 11:7, 11:5, 

6:11, 11:9, 11:7, 11:5). TRAJA KRÁLI Bá-

novce n/B. – Adamovské Kochanovce 

0:5 (7:11, 9:11, 2:11, 7:11, 8:11). SPAR-

TAK Bánovce n/B. – Flamengo Bánov-

ce n/B. – odložené na 14.8.. Krásna Ves 

– voľno.


 DOHRÁVKA 1. KOLA – 14.8. o 17.30 h: SPAR-

TAK Bánovce n/B. – FLAMENGO Bánovce n/B.. 


 PROGRAM 2. KOLA – 17.8. o 16. h: EuroPro-

fit Bánovce n/B. – Adamovské Kochanovce, o 

17.30 h: Krásna Ves – FLAMENGO Bánovce n/

B., SPARTAK Bánovce n/B. – TRAJA KRÁLI Bá-

novce n/B., BANOK Bánovce n/B. – voľno, (are-

ál ZŠ Gorazdova v Bánovciach n/B.). (mp, jf )

	 VÝSLEDKY 5. KOLA: BENORS Bánovce 

n/B. – HELLO KITTY Veľké Kršteňany 3:4 

(1:0, 1:1, 1:3), 14. Plenta (Michalík), 17. Hol-

bay (Plenta), 31. Michalík (Ďuračka) – 27. 

Michal Krištín (Valent), 32. a 37. J. Sagan (J. 

Zvalo), 34. Michal Krištín (P. Ivanka). DARK 

DUCKS Partizánske – BLADES Bánovce n/

B. 5:6 s.n. (2:1, 2:2, 1:2), 2. Benca (M. Zajac), 

7. P. Ondrejmiška (Makeš), 30. P. Ondrejmiška 

(sn), 30. Benca (M. Zajac), 35. P. Ondrejmiška 

(M. Zajac) – 9. J. Gašparovič (T. Kučera), 21. Z. 

Tupý (Adam Grman), 28. D. Turček (J. Gašpa-

rovič), 32. J. Gašparovič (L. Urban), 43. J. Gaš-

parovič (Z. Tupý), rozhodujúci nájazd J. Gaš-

parovič. PUEBLO Partizánske – OSOBITNÁ 

DELEGÁCIA Partizánske 4:3 (0:1, 3:1, 1:1), 

18. M. Nechala (V. Cibula), 26. Pavol Kollár (M. 

Nechala), 28. M. Nechala, 42. Pavol Kollár (M. 

Nechala) – 15. P. Gašparík, 30. J. Majerčík (Ze-

lezník), 36. M. Tupý. WAY TO WIN Prievidza 

– FALCONS Diviacka Nová Ves 4:7 (1:2, 0:3, 

3:2), 9. L. Pavlíček (Mjartan), 33. M. Baniar (L. 

Pavlíček), 38. S. Baniar (M. Baniar), 43. A. Botka 

– 8. Marek Uhlár (Stolárik), 12. Divéky (Marek 

Uhlár, 16. Görög (Masaryk), 18. Michal Uhlár 

(Beňo), 23. Masaryk (Görög), 42. Michal Uhlár, 

45. Nguyen vlastný. REBELS 91 Topoľčany 

– NIBIA FLOORBALL TEAM Partizánske – 

odložené.

TABUĽKA
1. BLADES Bn/B. 5   3  1  0  1   24:18  11

2. PUEBLO PE   4 3  0  0  1 17:12 9

3. O-DELEGÁCIA PE 4   3  0  0  1 15:11 9 

4. DARK DUKS PE 5   2  1  1  1 21:20 9

5. FALCONS Dn/V. 5   2  0  1  2   27:28 7

6. WAY TO WIN PD 4   2  0  0  2 16:17 6

7. HELLO KITTY VK 4   2  0  0  2 14:16 6

8. BENORS Bn/B. 4   1  0  0  3 10: 3

9. NIBIA FT PE 4   1  0  0  3  : 3

10. REBELS 91 TO 3   0  0  0  3 9:13 0


 Program 6. kola – 24.8. o 9. h: OSOBITNÁ 

DELEGÁCIA Partizánske – DARK DUCKS Par-

tizánske, o 10. h: NIBIA FLOORBALL TEAM 

Partizánske – PUEBLO Partizánske, o 11. 

h: FALCONS Diviacka Nová Ves – REBELS 

91 Topoľčany, o 12. h: HELLO KITTY Veľké 

Kršteňany – BLADES Bánovce n/B., o 13. h: 

WAY TO WIN Prievidza – BENORS Bánovce n/

B., (MŠH v Partizánskom). 


� PROGRAM DOHRÁVOK – 25.8. o 9. h: 

PUEBLO Partizánske – BENORS Bánovce n/B., 

o 10. h: OSOBITNÁ DELEGÁCIA Partizánske 

– REBELS 91 Topoľčany, o 11. h: HELLO KIT-

TY Veľké Kršteňany – WAY TO WIN Prievidza, 

o 12. h: REBELS 91 Topoľčany – NIBIA FLOOR-

BALL TEAM Partizánske, (MŠH v Partizáns-

kom). (mp, jv)

PARTIZÁNSKO-BÁNOVSKÁ FLORBAL4YOU LIGA

Premiérový ročník Partizánsko-Bánovskej Florbal4you ligy pokračoval nekompletným 

5. kolom. V priamom súboji s BENORS o siedmu priečku HELLO KITTY dokázalo otočiť 

nepriaznivý stav z 1:3 na 4:3, keď víťazný gól vsietil Jaroslav Sagan. Líder BLADES do-

ťahoval vedenie DARK DUCKS a nakoniec sa tešil z víťazstva 6:5 po samostatných ná-

jazdoch, v ktorých ten víťazný zaznamenal Juraj Gašparovič. PUEBLO preskočilo v ta-

buľke druhú OSOBITNÚ DELEGÁCIU po tesnom víťazstve 4:3. Súťaž bude pokračovať 

o dva týždne a z Bánoviec nad Bebravou sa sťahuje opäť do Mestskej športovej haly 

v Partizánskom.

Súboje I. ligy vstúpili do odvetnej časti, av-
šak už bez Richarda Hanáka, ktorý odstúpil 
zo súťaže.

I. LIGA
	 VÝSLEDKY 10. KOLA: Tretinár – Mikuš 6:4, 
6:2. Sloboda – Kováč 6:2, 6:1. Liška – Zaj-
ko 6:0, 6:1. Laššo – Farkaš 2:6, 2:6. Halmo 
– voľno.
	 VÝSLEDKY 11. KOLA: Halmo – Laššo 6:4, 
6:1. Kováč – Liška 2:6, 1:6. Farkaš – Slobo-
da 1:6, 2:6. Mikuš – Zajko – odložené. Tre-
tinár – voľno. 


 PROGRAM 12. KOLA – 17.8. o 8. h: Liška – 
Farkaš (1. kurt), Laššo – Tretinár (2. kurt), o 10. 

h: Sloboda – Halmo (1. kurt), Zajko – Kováč (2. 

kurt), Mikuš – voľno. (mp, ml)

 TABUĽKA

1. Marek Liška 10 7 3 0 0 20:3 27

2. René Halmo 9 8 0 0 1 16:2 24

3. Miroslav Sloboda 10 6 2 1 1 17:6 23

4. Branislav Tretinár 9 6 0 2 1 14:6 20

5. Marián Farkaš 10 4 1 1 4 11:11 15

6. Martin Mikuš 9 2 1 1 5   7:13   9

7. Martin Zajko 9 1 0 2 6   4:16 5

8. Matúš Laššo 10 1 0 1 8   3:18   4

9. Jozef Kováč 10 0 1 0 9   2:19   2

1. kolo – 18.8. o 14.30 h
Uhrovec – Zlatníky                          
Krásna Ves – Žabokreky n/N.                  
Podlužany – Liv. Opatovce               
Biskupice – Dolné Naštice                    
Dvorec – voľno

2. kolo – 25.8. o 14.30 h
Zlatníky – Dolné Naštice                     
Liv. Opatovce – Biskupice                          
Dvorec – Podlužany                         
Uhrovec – Krásna Ves
Žabokreky n/N. – voľno                              

3. kolo – 1.9. o 13.30 h
Krásna Ves – Zlatníky                           
Podlužany – Žabokreky n/N.                   
Biskupice – Dvorec                            
Dol. Naštice – Liv. Opatovce                 
Uhrovec – voľno                            

4. kolo – 8.9. o 13.30 h 
Zlatníky – Livinské Opatovce                 
Dvorec – Dolné Naštice                   
Žabokreky n/N. – Biskupice                          
Uhrovec – Podlužany                          
Krásna Ves – voľno                             

5. kolo – 15.9. o 13.30 h
Podlužany – Krásna Ves
Biskupice – Uhrovec                          
D. Naštice – Žabokreky n/N.                   
Livinské Opatovce – Dvorec                           
Zlatníky – voľno                         

6. kolo – 22.9. o 13. h
Zlatníky – Dvorec                           
Žabokreky n/N. – L. Opatovce
Uhrovec – Dolné Naštice                     
Krásna Ves – Biskupice                          
Podlužany – voľno

7. kolo – 29.9. o 13. h
Podlužany – Zlatníky                         
Dolné Naštice – Krásna Ves
Liv. Opatovce – Uhrovec                           
Dvorec – Žabokreky n/N.                   
Biskupice – voľno

8. kolo – 6.10. o 12. h
Zlatníky – Žabokreky n/N.                   
Uhrovec – Dvorec                           
Krásna Ves – Liv. Opatovce                 
Podlužany – Biskupice                        
Dolné Naštice – voľno                       

9. kolo – 13.10. o 12. h
Biskupice – Zlatníky                          
Dolné Naštice – Podlužany                          
Dvorec – Krásna Ves
Žabokreky n/N. – Uhrovec                         
Livinské Opatovce – voľno        

Schválené výnimky domácich MFS: Žabokreky nad Nitou – sobota o 15. h, Krásna Ves – so-
bota ÚHČ mužov, Podlužany – sobota ÚHČ mužov, Dolné Naštice – sobota ÚHČ mužov, Li-
vinské Opatovce – sobota ÚHČ mužov, Dvorec – sobota ÚHČ mužov, Zlatníky – sobota ÚHČ 
mužov, Biskupice – nedeľa o 8.30 h..

I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE a BÁNOVCE N/B. 
 DORAST (2013/2014)

Stretnutiami úvodného kola sa rozbehol nový súťažný ročník v I. a II. amatérskej lige. Pr-
voligová súťaž má oproti vlaňajšku o troch účastníkov menej – Žabokreky nad Nitrou a 
HTTB Tovarníky prešli do II. ligy a OLD BOYS Partizánske sa neprihlásil do žiadnej z líg. Päť 
celkov si to v základnej časti rozdá medzi sebou systémom každý s každým päťkolovo. 
Prvé štyri družstvá postúpia do play off, vlaňajšie prvenstvo obhajujú hráči THT Topoľča-
ny. Druhá liga sa rozrástla na deväť tímov, keď pribudli spomínané Žabokreky s Továrnik-
mi a nováčikom je EXIT z Bánoviec nad Bebravou. V základnej časti sa tak deväť družstiev 
stretne každý s každým trojkolovo, pričom účasť v play off si zabezpečia najlepší ôsmi. 
Druholigový titul obhajuje RAPTORS Partizánske.

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

I. LIGA 
	 VÝSLEDKY 1. KOLA: MOHICANS Topoľča-
ny – THT Topoľčany 7:3 (2:0, 4:1, 1:2), góly: 
9. a 17. J. Švajlen, 9. Š. Šupa, 19. a 28. Š. Vy-
stavil, 30. J. Krajčík, 40. R. Gogola – 24. P. Hain, 
32. a 42. P. Višňovský. IL TIGRO Bánovce n/B. 
– ICE BOYS Prievidza 0:5 (0:2, 0:1, 0:2), 6. L. 
Belanec, 9. J. Pasovský, 29. a 37. J. Mäsiar, 36. 
M. Petráš. LETCI Ludanice – voľno. 


 PROGRAM – 16.8. o 20. h: LETCI Ludanice 
– ICE BOYS Prievidza, 17.8. o 18.30 h: THT To-
poľčany – IL TIGRO Bánovce n/B..

II. LIGA
	 VÝSLEDKY 1. KOLA: ECS Partizánske – 
HTTB Tovarníky 6:1 (2:1, 3:0, 1:0), góly: 5., 
7., 16. a 44. J. Valjent, 22. a 29. J. Fabo – 14. M. 
Hudec. SCORPIONS Topoľčany – BAŤOVKA 
Partizánske 4:10 (2:3, 0:2, 2:5), 12. a 36. M. 

Janoško, 15. I. Minárik, 32. P. Paluš – 7., 18. a 
33. Ľ. Németh, 9. M. Telek, 12., 24., 44., 44. a 
44. I. Košík, 44. M. Šujan. LOKOMOTÍV Par-
tizánske – BLUE Žabokreky n/N. 8:9 (2:4, 
2:2, 4:3), 4., 13., 19. a 44. Ľ. Galovič, 17. a 36. 
J. Petriska, 36. S. Horňák, 43. Miroslav Novot-
ný – 2., 24. a 28. B. Kútny, 10. a 38. P. Habánik, 
13., 14. a 37. J. Volek, 33. M. Habánik. EXIT Bá-
novce n/B. – RAPTORS Partizánske 2:7 (0:4, 
1:1, 1:2), 28. P. Apolen, 32. T. Valach – 2. a 43. 
L. Guliš, 7. a 22. A. Žuchovský, 11. P. Hatala, 
14. J. Toma, 45. Ľ. Goga. DRIVERS Partizán-
ske – voľno. 


 PROGRAM – 17.8. o 17. h: RAPTORS Par-
tizánske – LOKOMOTÍV Partizánske, o 20. h: 
BAŤOVKA Partizánske – DRIVERS Partizánske, 
18.8. o 18.30 h: Žabokreky n/N. – ECS Parti-
zánske, o 20. h: HTTB Tovarníky – SCORPIONS 
Topoľčany. (mp, ma)

MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOM 
Nový súťažný ročník ligy malého futbalu v Partizánskom klope na dvere. Jej začiatok 
je naplánovaný na sobotu 24. augusta. Týždeň predtým, v piatok 16. augusta sa od 
18. h bude v bowlingovej herni Dukas v Partizánskom konať stretnutie účastníkov 
ligy, ktorí majú záujem štartovať v novej sezóne. Vítaní sú aj noví záujemcovia, ktorí 
sa môžu prihlásiť u riaditeľa ligy Vlastimila Kotlára na mob.č. 0911214162. mp
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IV. LIGA SEVEROZÁPAD

II. TRIEDA - MO BÁNOVCE N/B. A PARTIZÁNSKE

MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD

 MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA

FUTBALOVÉ  SÚŤAŽE  DOSPELÝCH

Š P O R T

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.3
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

� ŠTK navrhuje DK zastaviť činnosť FK Nadlice 

pre nesplnenie povinností z ÚS ŠTK 1/2013.

� ŠTK navrhuje DK potrestať FK (muži): Skača-

ny, Sebedražie, Malinová, Nitrianske Suča-

ny, Diviaky nad Nitricou, Hradec, Miezgov-

ce, Brezolupy, FK (dorast): Veľké Uherce, Veľké 

Bielice, Skačany, Sebedražie a Lazany pre po-

rušenie RS bod 10, písm e. (menné zoznamy).

� Zmeny MFS – I. trieda MO BN-PE mužov: 3. 

kolo Rybany – Nadlice na 18.8. 2013  o 17.  h, I. 

trieda MO BN-PE dorast: 1. kolo Podlužany – Li-

vinské Opatovce na 18.8. 2013  o 10. h, 2. kolo 

Zlatníky – Dolné Naštice na 24.8. 2013  o 13. 

h, II. trieda MO PE muži: 2. kolo Krásno – Rado-

bica na 25.8. 2013  o 17.  h, 13. kolo Radobica 

– Krásno na 13.4. 2014 o 15:30 h..

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
� NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 8.8. 

2013: Ladislav Cút (Ráztočno), Tomáš Mikuš-

ko (Chrenovec), Adrián Kanianský (Pravenec), 

Jozef Šimon (Krásna Ves), 4 s.s. od 8.8. 2013: 

Miloš Pös (Ráztočno).

� ZMENA TRESTU: 1 s.s. P do 31.10. 2013: Pa-

vol Hoos (Krásno), 

� DK TRESTÁ: na návrh ŠTK za nepredloženie 

menných zoznamov pokutou 10 € nasledujú-

ce FK – muži: Skačany, Sebedražie, Malino-

vá, Nitrianske Sučany, Diviaky n/N., Hradec, 

Miezgovce, Brezolupy, dorast: Veľké Uherce, 

Veľké Bielice, Skačany, Sebedražie a Lazany.

� ZASTAVENÁ ČINNOSŤ: dňom 12.8. 2013 za-

stavuje činnosť FK Nadlice pre nesplnenie po-

vinnosti z ÚS ŠTK č.1/2013.

KOMISIA MLÁDEŽE
� Zmeny MFS – III. trieda MO BN žiaci: 1. kolo 

Zlatníky – Podlužany v sobotu 24.8. 2013 o 

11. h.. 

� KM zvoláva pracovné stretnutie vedúcich 

družstiev a trénerov prípraviek na štvrtok 15.8. 

2012 o 16.30 h.. Predmetom bude rozdelenie 

družstiev do skupín a spresnenie pravidiel or-

ganizovania turnajov a zasielania materiálov z 

vyhodnotenia. Očakávame aj prípadné návr-

hy zloženia skupín na základe minulých skúse-

ností. Účasť zástupcov jednotlivých futbalových 

klubov je nutná.

SEKRETÁR
Upozorňuje funkcionárov FK, že im v ISSF systé-

me bola vygenerovaná zberná faktúra za obdo-

bie od 1.7. 2013  do 31.7. 2013. Je potrebné si ju 

vytlačiť a uhradiť. Ďalej upozorňuje klubových 

ISSF manažérov, že všeobecná mesačná (zber-

ná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď 

budú peniaze na centrálnom účte SFZ. 

� Tajomníci komisií OblFZ Prievidza v ISSF sys-

téme: ŠTK – Miroslav Žiak, DK – Pavol Košík a KR 

– Branislav Hancko.

� Sekretár žiada funkcionárov FK, aby svoje po-

žiadavky (zmeny ÚHČ, zmena R, prejedanie 4 x 

ŽK, ČK, zmena trestu), robili v ISSF systéme cez 

svojich manažérov v podaniach na komisiu. Je 

potrebné uvádzať správnu komisiu. 

DELEGAČNÝ LIST Č.3
DOSPELÍ

� MO PRIEVIDZA – 3. KOLO – 17.8. o 17. h: 

Opatovce nad Nitrou – Nedanovce (Vážny, 

Michale, Deraj –  Balco), Veľký Klíž – Sebedra-

žie (Adamkovič, Malík, Bereš – Kozinka), 18.8. o 

17. h: Ráztočno – Chynorany (D, Mikši, M. Mok-

rý – D), Rudnianska Lehota – Uhrovec (D, Pi-

sár, Penčák – D), Pravenec – Diviacka Nová Ves 

(Poliak, Ficel, Zaťko – Pastierik), Dežerice – Ma-

linová (Feranec, Kluka, Grznár – Zelenák), Dol-

né Naštice – Skačany (Pánis, Šamko ml., Uhlár 

– Zábojnik), Nitrianske Rudno – Veľké Bielice 

(Kališ, ZsFZ, ZsFZ – D).

� I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 3. KOLO – 17.8. o 17. h: 

Rybany – Nadlice (Bebjak, Horeháj, Mokran – Záboj-

ník), 18.8. o 11. h: Biskupice – Haláčovce-Otrhánky 

(Mokraň, Grznár, Kluka), o 17. h: Krásna Ves – Zlat-

níky (Chochula, Mikoláš, Koči – Černo), Ostratice – 

Pravotice (Valach, Bereš, Adamkovič – Bezák), Horná 

Ves – Malá Hradná (D, Mokran, Janega – D), Miez-

govce – Dvorec (D, Deraj, Mavler – D), Brezolupy – 

Livinské Opatovce (Antala, Bolfa, Híreš – Kozinka).

� II. TRIEDA MO PE – 1. KOLO – 17.8. o 17. h: 

Dežerice B – Žitná–Radiša (Grznár, Kluka, Jane-

ga), Veľké Držkovce – Ruskovce (Malík, M. Bu-

lík), Šišov – Pečeňany (B. Majzlan, J. Kollár), Pod-

lužany – Veľké Hoste (Ševčík, Macho), Kšinná 

– Horné Naštice (R. Kollár ml., Severová), Prusy 

– Nedašovce (Cvešper, Lazar, Stránsky).   

� II. TRIEDA MO BN/B – 1. KOLO – 18.8. o 11. h: 

Návojovce – Klátova Nová Ves (Mikoláš, Cho-

chula), o 17. h: Malé Kršteňany – Partizánske 

B-Brodzany (Sliepka st., Szabó), Malé Bielice 

– Žabokreky nad Nitrou (Michale, K. Boško), 

Malé Uherce – Radobica (Bebjak, Švecová), 

Krásno – Veľké Kršteňany (Horeháj, Duhino-

vá), Hradište – Kolačno (Vážny, Poliaček).

DORAST

��MO PRIEVIDZA – 3. KOLO – 17.8. o 14.30 h: 

Lazany – Valaská Belá (Gajarský, Svitok), Opa-

tovce nad Nitrou – Klátova Nová Ves (Micha-

le, Deraj), Nitrianske Pravno – Veľké Bielice 

(Mendel, Struhár), Veľký Klíž – Sebedražie (Ma-

lík, Bereš), o 17. h: Pravenec – Veľké Uherce 

(Matuška, Poliak),18.8. o 14.30 h: Ráztočno – 

Čereňany (Mikši, M. Mokrý), Bystričany – Ska-

čany (Lipták, Hudák).

� I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 1. KOLO – 17.8. o 

17. h: Krásna Ves – Žabokreky nad Nitrou 

(Cvešper, M. Bulík), 18.8. o 8.30 h: Biskupice 

– Dolné Naštice (Grznár, Kluka), o 10. h: Pod-

lužany – Livinské Opatovce (Valach, Híreš), o 

14.30 h: Uhrovec – Zlatníky (Deraj, Mavler).

V. LIGA SEVER

Víťazný pohár zostal v Krásne
Seriál turnajov O pohár Združenia obcí Šípok sa tento rok presunul z Veľkých Uheriec do Krásna, 
kde napísal svoje ôsme pokračovanie. Oproti predošlému ročníku z účastníckeho zloženia chýbali 
Pažiť, finalista z Kolačna a aj obhajca triumfu Nový Život Veľké Uherce, ktorý v čase konania turna-
ja hral piatoligové majstrovské stretnutie. Aj tentoraz sa však potvrdilo známe ,,môj dom 
– môj hrad“, keď víťazom 8. ročníka turnaja sa stali futbalisti družstva usporiadateľa TJ 
Družstevník Krásno. Vo finále vyhrali 2:0 nad ŠK Malé Uherce, ktorý obsadil druhú priečku. Bronzo-
vý stupienok patrí OFK Malé Kršteňany a štvrtý skončil TJ Slovan Brodzany.

	 VÝSLEDKY – SEMIFINÁLE: Krásno – Malé Kršteňany 2:0 (0:0), góly: Fraňo 2 Brodzany – Malé 

Uherce 3:4 (2:2), Hlavina (11 m), Jančich, Š. Hrkotáč – Miroslav Hallo, Baláž, Valo, M. Turček. O 3. 
MIESTO: Malé Kršteňany – Brodzany 4:1 (4:1), M. Valaštín, J. Škultéty, A. Kováč, M. Panák – Š. Hrko-
táč. FINÁLE: Krásno – Malé Uherce 0:2 (0:1), Valo, R. Hantabal. mp

V 2. kole Pohára Západoslovenského futbalové-

ho zväzu, ktoré je na programe  vo štvrtok 29. 

augusta, zasiahnu do bojov už i účastníci Maj-

strovstva oblasti Západ. Práve nováčika tejto sú-

ťaže bude hostiť Tempo Partizánske, OFK Boša-

ny privíta rovnako nováčika MO Západ Trenčian-

ske Stankovce a futbalisti Spartaka Bánovce nad 

Bebravou pocestujú do Trenčianskych Teplíc.


 PROGRAM 2. KOLA – 29.8. o 17. h: Tempo 

Partizánske – FC Baník Horná Nitra, OFK 

Bošany – OŠK Trenčianske Stankovce, Slo-

van Trenčianske Teplice – Spartak Bánov-

ce nad Bebravou, Borčice – Domaniža, Prečín 

– Lednické Rovne, Častkovce – Beluša, Horné 

Obdokovce – FC Nitra Juniori, Modranka – Jas-

lovské Bohunice, Nový Život – Galanta, Štúro-

vo – Veľké Ludince, Zlaté Moravce B – Paláriko-

vo, Tvrdošovce – Topoľníky, Váhovce – Neded, 

Kolárovo – Gabčíkovo, Šurany – Veľký Meder, 

Dvory nad Žitavou – Komárno. mp

2. kolo Pohára ZsFZ

PALÁRIKOVO – BÁNOVCE N/B. 3:0 (2:0) 
Bánovčania aj s dvojicou nových hráčov tmavej pleti z Botswany Ronaldom Kefilwem a Thatom 
Ramatebelem si počas celého stretnutia nedokázali vypracovať ani jednu vážnejšiu gólovú prí-
ležitosť. Naopak, domáci išli do vedenia už v 2. min, keď v šestnástke hostí spadol Vencel po 
kontakte s Halásom a z nariadeného pokutového kopu sa nemýlil Vajda. O dve minúty po rohu 
Golenya vypálil z hranice šestnástky, lopta sa odrazila od na päťke stojaceho Vencela a putovala 
do protipohybu Krsmanoviča až za bránkovú čiaru. Hostí zrazil inkasovaný gól do kolien a nebyť 
Krsmanoviča, ktorý zneškodnil ďalšie dve dobré príležitostí domácich, odchádzali by do šatní s 
vyšším rozdielom skóre. V druhom polčase to bola zo strany domácich hra mačky s myšou. V 56. 
min sa zrodil najkrajší moment stretnutia, o ktorý sa postaral najlepší hráč na ihrisku Guemache, 
ktorý si hodil loptu medzi dvoch hráčov a z dvadsiatich metrov nechytateľne upratal pravý vinkeľ 
bánovskej bránky. V ďalších minútach bol v plnej permanencii brankár Krsmanovič, ktorý výbor-
nými zákrokmi uchránil Spartak od debaklu.
� GÓLY: 2. Vajda (11 m), 4. Vencel, 56. Guemache. � ŽK: Víglaský – Doknič, Bodocký. 
�ROZHODOVALI: Kozolka – Štrba a Bojda – 120 divákov. � OTJ: Balogh – Víglaský, Che-
beň, Vajda, Blaho, Hlaváčik, Lancz (68. A. Gašparík), L. Vencel (78. Kisielewsky), Guemache, 
Golenya (72. Gutwirt), Janso, tréner: P. Zelenský. � SPARTAK: D. Krsmanovič – P. Baláž (30. 
D. Sedláčik), R. Doknič, R. Škultéty, R. Halás, J. Poštrk, E. M. Tomešek, R. Kefilwe, M. Matiaš, 
M. Bodocký (65. J. Filo), T. Ramatebele (36. R. Gabriška), tréner: A. Čukan. jv

	 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 2. KOLA: Komár-
no – Trenčianske Stankovce 3:0 (1:0), 72. a 
84. Szórád, 45. Gonzáles. Horná Nitra – Ga-
lanta 6:0 (2:0), 19. Kamdem, 21. Zaťko, 47. 
Viktory, 51. Turančík, 89. Brestovanský, 90. 
Sluka. Topoľníky – Beluša 2:0 (1:0), 45. Lel-
keš, 83. Csásár. Neded – Jaslovské Bohuni-
ce 3:0 (1:0), 28. Kunovský, 85. a 88. Bukanec. 
FC Nitra juniori – Veľké Ludince 2:6 (2:2), 
15. Kacír, 24. Drgoňa – 10. Soboňa, 23. a 79. 
Cingel, 53. Kanyicska, 60. a 71. Predajnian-
sky. Lednicke Rovne – Domaniža 1:1 (1:0), 
30. Loduha – 75. F. Rybár. Gabčíkovo – Veľký 
Meder 4:2 (1:1), 7. Bognár, 63. Kósa, 65. Szöl-
lös, 90. Faragó – 16. Gögh, 86. Tuschel.


 PROGRAM 3. KOLA – 17.8. o 17. h: Spartak 
Bánovce n/B. – Komárno (Košťál, Jančok, Va-
jíček – Martinec), Jaslovské Bohunice – Horná 
Nitra, Veľký Meder – Palárikovo, 18.8. o 17. h: 

Domaniža – Gabčíkovo, Veľké Ludince – Led-
nicke Rovne, Galanta – FC Nitra juniori, Beluša 
– Neded, Trenčianske Stankovce – Topoľníky.               

1. Neded                 2 2 0 0 7:0      6 (+3)

2. Veľké Ludince     2 2 0 0 9:3      6 (+3)

3. Komárno            2 2 0 0 6:1       6 (+3)

4. Gabčíkovo          2 1 1 0 6:4      4 (+1)

5. Topoľníky           2 1 1 0 4:2      4 (+1)

6. Domaniža           2 1 1 0 3:1      4 (+1)

7. Horná Nitra         2 1 0 1 7:3      3 (0)

8. Palárikovo          2 1 0 1 3:1      3 (0)

9. Veľký Meder       2 1 0 1 3:4      3 (+3)

10. Tren. Stankovce 2 1 0 1 1:3      3 (0)

11. Led. Rovne       2 0 2 0 3:3      2 (-4)

12. Jasl. Bohunice  2 0 1 1 2:5      1 (-2)

13. Beluša              2 0 0 2 1:5      0 (-3)

14. Spartak Bánovce n/B. 2 0 0 2 0:4      0 (-3)

15. FC Nitra juniori 2 0 0 2 2:8      0 (-3)

16. Galanta              2 0 0 2 0:10    0 (-3)

PARTIZÁNSKE – BOŠANY 0:0
Derby začalo poriadne zostra. Už v 1. min dostal prihrávku za obranu hostí Nižňanský, no 
jeho lob ponad vybehnuvšieho Sámelu skončil mimo odkrytú bránku. V 3. min založili rých-
lu akciu hostia, Mikloš nabil z druhej vlny nabiehajúcemu Murkovi, ktorého strelu z hrani-
ce šestnátky Bohunský neudržal a dobiehajúci Mišeje zo siedmich metrov napálil loptu do 
brvna prázdnotou zívajúcej bránky. O minútu Poluchov priamy kop z pravej strany preletel 
vedľa vzdialenejšej žrde svätyne hostí. V 8. min sa Kučerka prehnal stredom bošianskej de-
fenzívy, zoči-voči Sámelovi volil prihrávku Petrejemu, ktorú gólman hostí vystihol. V 28. min 
po Laukovej štandardke Bohunský s istotou schoval v náručí Frankovu hlavičku. V 35. min si 
po strkanici postavil loptu k priamemu kopu z dvadsiatich dvoch metrov Mišeje a po jeho 
strele sa opäť triaslo brvno. O tri minúty Poluchovu jedovku k ľavej žrdi obetavo telom od-
vrátil na roh Kúdela. V 40. min opäť prehovoril Poluch, ktorého ,,škótske kladivo“ z dobrých 
tridsiatich metrov presvišťalo povedľa pravej tyče. Aj v druhom polčase si domáci vynútili 
územnú prevahu, no gól neprichádzal. V 57. min Norockého kolmica našla Nižňanského, 
ktorý sa na hranici šestnástky zbavil svojho strážcu, no jeho technickú gólovku k ľavej žrdi 
excelentne zneškodnil skvelý Sámela. V 62. min sa po Norockého dlhom pase ocitol v tu-
tovke Kučerka, ale Sámela jeho pokus o lob vystihol. V 79. min Beňuška kolmicou vysunul 
Petrejeho, ktorému pokazil radosť Sámela a vzápätí Slivka, síce v páde efektne strihol noha-
my, no pálil zo šiestich metrov nad. V 85. min mal repete na kopačke práve Slivka, ktorý sa 
zmocnil chybnej Sámelovej rozohrávky, no osamotený zakončoval z desiatich metrov opäť 
tesne nad. V poslednej minúte ešte Bohunský skrotil Murkovu skákajúcu strelu z dvadsiatich 
piatich metrov. Po záverečnom hvizde si domáci mohli začať spytovať svedomie za festival 
nepremených tutoviek.
� ŽK: 27. Petreje, 33. Norocký, 72. Beňuška – 24. Lauko, 33. Kúdela, 66. Murko, 80. Mišeje. 
� ROZHODOVALI: Belanský – Krivošík a Kollárovič – 600 divákov. � TEMPO: Ľ. Bohunský 
ml. – J. Norocký, T. Bohuš, Ľ. Macega, J. Kompas, P. Křapka, M. Petreje, M. Poluch (70. Patrik 
Beňuška), A. Nižňanský, S. Slivka, M. Kučerka (66. D. Buričan), tréner: M. Slovák. � OFK: P. 
Sámela – J. Kúdela, S. Frank, Ľ. Teplanský, M. Kostolný, S. Mikloš, P. Lauko, M. Murko, D. Gu-
niš, I. Guniš (54. M. Beko), I. Mišeje (86. L. Kalina), tréner: P. Meluš.          

HLASY TRÉNEROV PO STRETNUTÍ

ŠIMONOVANY – BORČICE 0:1 (0:0)
Pred krásnou návštevou to bol od začiatku výborný zápas so šancami na obidvoch stranách. 
V 3. min Plavšic vyskúšal Bohunského a o dve minúty na opačnej strane skúšal šťastie Struč-
ka, no netrafil bránku hostí. V 17. min Sobota adresoval center Maruniakovi, ktorý z otočky z 
piatich metrov rovnako minul. V 26. min mohli skóre otvoriť hostia, keď Plavšic našiel v šest-
nástke Gábora, no s jeho strelou Bohunský nemal problémy. V 48. min Kozík nebezpečne 
zahral priamy kop, s ktorým si Bohunský poradil na dvakrát. V 52. min Barta vyslal jedovku z 
osemnástich metrov, no skóre sa nemenilo. V 59. min volal po góle priamy kop hostí so Sen-
kovou hlavičkou z metra, Bohunský však vytiahol reflexívny zákrok. V 64. min sa už hostia 
dočkali, keď Tomko vysunul Masárika, ktorý popod Bohunského otvoril skóre. Po góle do-
máci pridali na aktivite, no dobre hrajúci hostia ich do šancí púštali len sporadicky. Tú si z ne-
nazdania vypracoval Švec v 75. min, keď z rohu trafil tyč. A keď sa v samom závere nepresadil 
za domácich Maruniak ani Gramantík a za hostí Tomko, skončil zápas víťazstvom Borčíc, hoci 
by stretnutiu svedčala viac remíza.
� GÓL: 64. Masárik. � ŽK: Reichel, 59. Švec. � ROZHODOVALI: Martinovský – Tokoš a Ma-
jerík – 500 divákov. � SLOVAN: Ľ. Bohunský st. – M. Švec, A. Stručka, P. Kermiet, M. Sobota, 
L. Varga, M. Néma, M. Barta (76. J. Bratkovič), L. Geleta (70. M. Gramantik), A. Reichel (46. L. 
Svorad), J. Maruniak, tréner: J. Žiak st.. � TJ ISKRA: Kukuliaš – Kočka, Decký, Živčic, Plavšic 
(64. Sečány), Gábor (39. Suchý), Gorelka, Senko, Tomko, Kozík, Masárik (86. Švirik), tréner: 
R. Novák. Peter Letavay

	 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 2. KOLA: Dolné Ves-
tenice – Križovany 1:0 (1:0), 13. Liška. Nová 
Dubnica – Lehota p/Vt. 2:0 (1:0), 16. Bogíň, 78. 
Maník. Solčany – Kanianka 3:2 (1:1), 44. P. Dúc-
ky, 73. Fridrik, 79. M. Sporina – 44. Kurbel, 49. Ma-
rián Petráš. Modranka – Holíč 2:0 (2:0), 1. a 17. 
R. Sekera. Trenčianske Teplice – Častkovce 2:0 
(1:0), 21. Ševela, 76. Puček, ČK: 57. Čechvala (Č). 
Prečín – Horné Obdokovce 0:1 (0:0), 67. Klena.


 PROGRAM 3. KOLA – 18.8. o 17. h: OFK 
Bošany – Prečín (Kollárovič, Forró, Kosár 
– Hromník), Horné Obdokovce – Slovan 
Šimonovany, Častkovce – Tempo Parti-
zánske (Valent, Marinčák, Kollárik – Gádo-
ši), Borčice – Dolné Vestenice, Holíč – Tren-
čianske Teplice, Kanianka – Modranka, 
Lehota p/Vt. – Solčany, Križovany – Nová 
Dubnica.  

1. Borčice               2 2 0 0 4:0      6 (+3)

2.-3. Tempo Partizánske2 1 1 0 4:3      4 (+1)

    Solčany                2 1 1 0 4:3      4 (+1)

4. OFK Bošany       2 1 1 0 2:1      4 (+1)

5. Slovan Šimonovany 2 1 0 1 4:1      3 (-3)

6. Kanianka            2 1 0 1 4:3      3 (0)

7. Častkovce          2 1 0 1 4:3      3 (0)

8. Trenč. Teplice    2 1 0 1 3:2      3 (0)

9. Horné Obdokovce 2 1 0 1 4:4      3 (0)

10. Nová Dubnica    2 1 0 1 2:2      3 (0)

11. Modranka         2 1 0 1 3:4      3 (0)

12. Lehota p/Vt.      2 1 0 1 2:3      3 (0)

13. Dolné Vestenice 2 1 0 1 1:4      3 (0)

14. Holíč                 2 0 1 1 1:3      1 (-2)

15. Križovany         2 0 0 2 1:3      0 (0)

16. Prečín               2 0 0 2 0:4      0 (-3)

 HORNÁ PORUBA – VEĽKÉ UHERCE 1:3 (1:1)
Domáci mali raketový nástup do stretnutia, keď už v úvodnej minúte Filip Staňo nádherne trafil spo-
za šestnástky k pravej tyči. V 23. min sa črtala príležitosť hosťom, keď Šorec vnikol do šestnástky, loptu 
posunul Kováčovi, ktorého strelu zblokoval Prostinák. V 30. min Bohuš skvele zasiahol pri ľavej žrdi po 
Revákovej strele z hranice šestnástky. V 38. min bolo vyrovnané, keď Cíger rozbehol akciu po pravej 
strane a po jeho centri do šestnástky Kováč hlavou presne namieril k pravej žrdi. Hneď po zmene strán 
sa vyznamenal Bohuš, ktorý s námahou vyškriabol na roh Šamánkovu hlavičku po centri na zadnú žrď. 
O malú chvíľu dostal prihrávku pozdĺž celej päťky Pagáč, ktorý mal pred sebou pol odkrytej bránky, no 
Bohuš zázračne nohami vyrazil jeho gólovku. V 50. min opäť vyšla spolupráca Cígera s Kováčom, keď 
prvý menovaný prenikol stredom poľa a z jeho prihrávky forward hostí z pätnástich metrov poslal lop-
tu povedľa Smolku k pravej tyči. V 68. min hosťom opäť vyleteli ruky nad hlavy, keď po skrumáži a Šor-
covej strele, Smolkom vyrazenú loptu pohotovo poslal do siete hetrikový Kováč. V 88. min mohol víťaz-
stvo hostí prikrášliť Valter, no jeho delovku z hranice veľkého vápna Smolka vytlačil spod brvna.
� GÓLY: 1. F. Staňo – 38., 50. a 68. R. Kováč. � ŽK: Marián Belianský, Cíger. � ROZHODO-
VALI: Srnec – Mráz a Prelec – 150 divákov. � TJ VÁPEČ: Smolka – Prostinák (78. A. Ďuriš), 
R. Staňo, Majerík, Mazáň, Šamánek, F. Staňo, A. Pagáč, Revák, Hetflajš (68. A. Staňo, Papp 
(81. Drážkovec), tréner: J. Jozefovič. � NOVÝ ŽIVOT: J. Bohuš – V. Poliak, P. Gubka, Michal 
Belianský, P. Svrček, M. Zeleník (87. Ľ. Valter), M. Cíger, Marián Belianský, J. Súlovský (67. P. 
Vrábel), R. Kováč, J. Šorec, tréner: Peter Kováč. ap

	 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 2. KOLA: Horov-

ce – Nitrianske Pravno 4:1 (1:1), 36. a 84. Ka-
meništiak, 72. Kebis, 89. Barták – 45. Bielik. Ila-

va – Oslany 2:0 (1:0), 19. Bortel, 90. Pružinec. 
Chocholná-Velčice – Stará Turá 5:0 (3:0), J. 
Tuhársky 2, Tulpík, Krajčovič, Surovský. Tren-

čianska Turná – Zemianske Kostoľany 2:0 

(0:0), 50. M. Sivák, 90. M. Kováč. Podolie – 

Kamenec p/Vt. 1:2 (0:1), 46. Omasta (11 m) 
– 20. Michal Nechala, 71. Stančiak. Malá Čau-

sa – Lazany 5:1 (3:0), 6., 11. a 73. V. Drozd, 39. 
Ľ. Chlpek, 83. P. Petráš – 85. J. Hianik. Ladce 
– Cígeľ 0:0.    


 PROGRAM 3. KOLA – 17.8. o 17. h: Cígeľ – Tren-
čianska Turná, Oslany – Chocholná-Velčice, Nitrian-
ske Pravno – Horná Poruba, Zemianske Kostoľany 
– Horovce, 18.8. o 17. h: NŽ Veľké Uherce – Podo-

lie (Toběrný, Révai, Husár – Balek), Lazany – Ladce, 
Stará Turá – Malá Čausa, Kamenec p/Vt. – Ilava. 

1. Chocholná-Velčice 2 2 0 0 7:1      6 (+3)

2. Kamenec p/Vt.   2 2 0 0 4:1      6 (+3)

3. Ladce                 2 1 1 0 5:0      4 (-2)

4. Malá Čausa        2 1 1 0 6:2      4 (+1)

5. Horovce              2 1 1 0 4:1      4 (+1)

6. NŽ Veľké Uherce 2 1 1 0 3:1      4 (+1)

7. Ilava                    2 1 0 1 3:2      3 (0)

8. Zem. Kostoľany  2 1 0 1 2:3      3 (+3)

9. Trenč. Turná       2 1 0 1 2:5      3 (0)

10. Stará Turá          2 1 0 1 2:6      3 (0)

11. Cígeľ                2 0 2 0 1:1      2 (-1)

12. Podolie             2 0 1 1 3:4      1 (-2)

13. Oslany               2 0 1 1 2:4      1 (-2)

14. Nitr. Pravno       2 0 0 2 2:6      0 (-3)

15. Horná Poruba   2 0 0 2 1:5      0 (-3)

16. Lazany               2 0 0 2 2:7      0 (-3)

VEĽKÉ BIELICE – DOLNÉ NAŠTICE 0:1 (0:1)
Od úvodnej minúty sa hralo vo svižnom tempe. Už v 4. min Bystriansky hlavičkou prekonal Ďure-
cha, ktorého však na bránkovej čiare zastúpil spoluhráč a hlavou odvrátil loptu do bezpečia. Na 
druhej strane v 7. min po krásnej akcii a následnom centri Dzurik hlavičkoval z päťky tesne vedľa 
ľavej žrde domácej bránky. O dve minúty Stano Mlatec zo štandardky našiel hlavu Okkela, ktorý 
osamotený pred Ďurechom minul bránku. V 13. min po chybe v strede poľa sa dostal do brejku 
Luprich, ktorý obišiel aj Lacika a hostia išli do vedenia. Následne Veľkobieličania prepli na vyššie 
obrátky a snažili sa o vyrovnanie. V 23. min predviedli peknú kombináciu domáci, po osi Šesták 
– Okkel sa lopta dostala k Podolinskému, ktorý hlavou mieril nad. V 32. min si na roh Stana Mlateca 
nabehol Okkel, no hlavou zblízka namieril len do Ďurecha. Hneď po obrátke sa domácim naskytla 
ideálna príležitosť vyrovnať. V 49. min bol v šestnástke hostí faulovaný Podolinský a hlavný arbiter 
nariadil pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Stano Mlatec, no minul bránku, lenže rozhod-
ca pre včasné vbehnutie hráčov do šestnástky nechal jedenástku opakovať. Ani z opakovaného 
pokusu nebol Stano Mlatec úspešný, keď tentoraz poslal loptu do ľavej žrde. Od tohto momentu 
zostali domáci zakríknutí a hostia hrozili z brejkov. V 66. min Dzurik vo vyloženej príležitosti napálil 
loptu do Lacika. Domáci sa postupne otriasli, ale ich snaha o dobytie bránky hostí bola neúspešná. 
V 79. min skúšal šťastie Jakubík, jeho strelu spoza šestnástky Ďurech nohami reflexívne vykopol.
� GÓL: 13. M. Luprich. � ŽK: Baštrnák, Obert, Okkel, Bystriansky, J. Mlatec, Šesták, Vlčko 
– Kubala, J. Murán, Dzurik, Hergézel. � ROZHODOVALI: Preťo – Hodas a Zaťko – 250 divá-
kov. � FK: T. Lacik – Milan Baštrnák, P. Obert (46. Jozef Jakubík), L. Podolinský (54. T. Ško-
da), L. Okkel, M. Bystriansky, Juraj Mlatec, O. Beleš, Martin Šesták, S. Mlatec, R. Vlčko, tré-
ner: A. Horváth. � TJ DRUŽSTEVNÍK: M. Ďurech – P. Kristlik, R. Kozinka, M. Murán, O. Kuba-
la, T. Starych, J. Murán (53. J. Hergézel), S. Pavle, M. Luprich (84. A. Fekete), P. Krištof, Lukáš 
Dzurik (90. M. Mišina), tréner: D. Mášik.         Branislav Mlatec

	 ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 2. KOLA: Neda-
novce – Pravenec 6:1 (3:0), 16., 33. a 46. M. 
Rusňák, 27. M. Masarovič, 51. J. Boldiš, 85. E. 
Škarba – 61. P. Adamček (11 m), ČK: 69. L. Mi-
nich (P), rozhodca: I. Mokrý – 150 divákov. 
Chynorany – Veľký Klíž 3:5 (2:3), 40. P. An-
del, 45. Adrián Vavro, 85. vlastný J. Chrenko – 
1., 44., 46. a 61. Š. Kučera, 8. P. Bielich, ČK: 52. 
J. Najman (VK), rozhodca: Bolfa – 200 divákov. 
Sebedražie – Nitrianske Rudno 0:3 (0:2), 
16. a 88. B. Bárta, 26. Š. Cibulka, rozhodca: 
Ficel – 150 divákov. Skačany – Dežerice 3:3 
(2:1), 3. a 16. Maroš Ďuriš, 75. B. Krajčo – 7. a 
90. S. Otočka, 54. F. Kolembus, rozhodca: Divé-
ky – 150 divákov. Malinová – Opatovce n/N. 
2:2 (1:1), 45. L. Búry, 86. M. Stiffel – 13. a 75. D. 
Kohút, rozhodca: Kališ – 200 divákov. Diviac-
ka Nová Ves – Rudnianska Lehota 4:2 (2:1), 
25. vlastný P. Petráš, 45. a 60. Ľ. Štrbák, 51. L. 
Štrbák – 24. M. Cebák, 80. A. Šimo, rozhodca: 

Gašparovič – 200 divákov. Uhrovec – Ráztoč-
no 1:1 (0:1), 74. Milan Opáth – 12. J. Sokolov-
ský, rozhodca: M. Kluka – 170 divákov.        

1. Nitr. Rudno 2 2 0 0 7:0      6 (+3)

2. Nedanovce 2 2 0 0 7:1      6 (+3)

3. Dolné Naštice 2 2 0 0 4:1      6 (+3)

4. Dežerice    2 1 1 0 5:3      4 (+1)

5. Ráztočno  2 1 1 0 4:3      4 (+1)

6. Uhrovec    2 1 1 0 3:2      4 (-2)

7. Diviacka N. Ves 2 1 0 1 6:5      3 (0)

8. Veľký Klíž 2 1 0 1 5:7      3 (+3)

9. Pravenec  2 1 0 1 4:8      3 (0)

10. Skačany 2 0 2 0 5:5      2 (-1)

11. Opatovce n/N. 2 0 2 0 4:4      2 (-1)

12. Malinová 2 0 1 1 4:5      1 (-2)

13. Chynorany 2 0 0 2 4:7      0 (-3)

14. Rudn. Lehota 2 0 0 2 2:5      0 (-3)

15. Veľké Bielice 2 0 0 2 0:3       0 (-3)

16. Sebedražie 2 0 0 2 1:6      0 (-3)

HALÁČOVCE-OTRHÁNKY – HORNÁ VES 6:1 (3:0)
Domáci začali prvý domáci duel vo vyššej súťaži ako z rozprávky. Zásluhou Horňáčka v 2. min, 
respektíve Pitla v 4. min, ktorý zariadili pre svoj tím dvojgólové vedenie. Obarení hostia vážnej-
šie pohrozili až v 11. min, Bodnárova strela z dvadsiatich metrov si našla náručie Kopčana. V 19. 
min domáci brankár chytil aj Bartošov pokus zblízka. Prišla 26. min a s ňou zvyšovanie stavu na 
rozdiel triedy zásluhou Masára a jeho šikovnej otočky na hranici šestnástky s následnou strelou 
po zemi. Ten istý hráč sa opäť trafil do čierneho v 48. min a aby toho nebolo málo, v 54. min si 
skompletizoval hetrik. Domáci gólman Kopčan bol v permanencii v 57. min, kedy vyrážal pokus 
zblízka po zemi z kopčaky Bartoša. V 60. min pálil z hranice pokutového územia k ľavej tyči R. Mi-
kuška tesne vedľa. Poltucet domácich gólov zavŕšil v 76. min Petruš, ktorý zakončil svoj únik po 
ľavej strane do odkrytej bránky. Veľa nechýbalo ku gólu v 87. min Milanovi Jánošíkovi, ktorého 
pokus z hranice šestnástky letel tesne nad svätyňu hostí. Tým sa podarilo korigovať v nadstave-
nom čase skutočnou lahôdkou vďaka Kopálovi, ktorý presne trafil vysokú centrovanú loptu a z 
ľavej strany ju poslal do protipohybu Kopčana. 
� GÓLY: 2. Horňáček, 4. Pitel, 24., 48. a 54. Masár, 76. Petruš – 90+. M. Kopál. � ŽK: 34. Ky-
selica. � ROZHODOVALI: Vážny – Michale a Poliaček – 200 divákov. � TJ BANÍK: F. Kopčan 
– L. Rypák, Michal Jánošík (50. P. Mikloš), V. Sečanský (66. J. Petruš), R. Horňáček (84. V. Mi-
kuška), Milan Jánošík, M. Jakál, M. Belobrad (55. R. Mikuška), Ľ. Pitel, Michal Masár, J. Ky-

selica; tréner: M. Fodora. � TJ DRUŽSTEVNÍK: R. Hričovský (60. D. Korenčík) – P. Mesiarik, 
M. Tkáč, Marcel Kopál, R. Pavlov, M. Staňo (70. P. Valter), O. Mego, J. Bartoš, P. Bodnár, D. 
Mego, D. Gregor; tréner: J. Zajačka. Robert Ďurkáč

	 VÝSLEDKY 2. KOLA: Pravotice – Krásna Ves 
1:2 (0:1), 76. M. Šinský – 16. D. Mišák, 47. L. 
Vlnka, rozhodca: M. Kluka – 100 divákov. Zlat-
níky – Brezolupy 3:2 (1:1), 30. T. Schneider, 
63. a 83. J. Gežo – 22. a 65. B. Valach, rozhod-
ca: V. Miksa – 95 divákov. V 45. min domáci 
Tomáš Schneider nepremenil pokutový kop. 
V 53. min domáci brankár František Majer-
hofer neprekonal z pokutového kopu bran-
kára hostí Ivana Klačku. Livinské Opatovce 
– Miezgovce 0:2 (0:0), 63. P. Valach (11 m), 76. 
A. Madaj, rozhodca: Michale – 100 divákov. V 
40. min domáci Peter Poluch nepremenil po-
kutový kop. Dvorec – Rybany 6:0 (2:0), 37. M. 
Hrenák, 42., 58. a 82. K. Hudec, 67. P. Hanko, 86. 
T. Filo, rozhodca: Barta – 110 divákov. Nadlice 
– Biskupice 3:0 (1:0), 13. a 72. Miroslav Mar-
ko, 70. Martin Mozola, rozhodca: Hagara – 100 

divákov. Malá Hradná – Ostratice 2:1 (0:0), 
50. T. Rychtárech, 62. L. Beňo – 80. L. Ševčík, 
rozhodca: D. Adamkovič – 200 divákov.

1. Miezgovce 2 2 0 0 4:0 6 (+3)

2. Krásna Ves 2 2 0 0 5:2      6 (+3)

3. Dvorec      2 1 0 1 6:1      3 (0)

4. Haláčovce-O. 2 1 0 1 6:3      3 (0)

5. Nadlice    2 1 0 1 4:2      3 (0)

6. Ostratice  2 1 0 1 3:2      3 (0)

7. Pravotice 2 1 0 1 3:2      3 (-3)

8. Malá Hradná 2 1 0 1 3:4      3 (0)

9. Zlatníky    2 1 0 1 3:4      3 (0)

10. Biskupice 2 1 0 1 1:3      3 (0)

11. Horná Ves 2 1 0 1 3:7      3 (0)

12. Rybany  2 1 0 1 5:9      3 (0)

13. Brezolupy 2 0 0 2 2:5      0 (0)

14. Liv. Opatovce 2 0 0 2 3:7      0 (-3)

Martin Slovák (FK Tempo Partizánske): 
,,Chceli sme zvíťaziť a potvrdiť zisk troch 
bodov z Horných Obdokoviec. Bohužiaľ, aj 
ked sme mali územnú prevahu a vytvori-
li sme si šance, nedokázali sme ich preme-
niť. Jednoznačne sme zlyhali v koncovke. Z 
takých príležitosti, ktoré sme si vytvorili či 
už v prvom, alebo v druhom polčase, jed-
noducho musia padať góly.“ 

Peter Meluš (OFK Bošany): ,,Prišli sme s 
úmyslom, že aj s remízou budeme spokoj-
ní. Chýbali nám dovolenkujúci a zranení 
hráči, navyše náš útočník nastúpil chorý. 
Domáci mali viac z hry a vytvorili si i via-
cej šancí, my sme však boli šťastnejším tí-
mom. Na základe priebehu zápasu som 
preto so ziskom bodu spokojný, pre nás je 
určite lepší, než pre domácich.“ mp

Triumf pre Fekete team 
Víťazom 3. ročníka futbalového turnaja O pu-
tovný pohár starostu obce Pažiť sa stali hrá-
či družstva Bistro Fekete team z Partizánske-
ho. Druhý skončil EWALS ŠK Bratislava, tretie 
miesto obsadil OK Pažiť a štvrtá priečka patrí 
ŠK Malé Uherce. Pred 150 divákmi stretnutia 

rozhodovali Peter Omelka, Katarína Duhino-
vá a Peter Duhina.

	 SEMIFINÁLE: Malé Uherce – Bistro Fekete 

team Partizánske 1:2. EWALS ŠK Bratislava 

– Pažiť 5:3. O 3. MIESTO: Malé Uherce – Pa-

žiť 1:2. FINÁLE: EWALS ŠK Bratislava – Bis-

tro Fekete team Partizánske 1:3. (mp, vb)
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STARŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

	 2. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Hlo-
hovec 5:1 (2:1), góly: 37. M. Beňadik, 40. R. 
Mrocek, 50. a 57. B. Manojlovič, 86. R. Kolá-
rik, – 9. J. Kolárik, SPARTAK: M. Vrbljanac – D. 
Minárik, J. Srogoň, L. Furmančok, M. Ašve-
rus, P. Kobulnický (17. B. Manojlovič), F. La-
gin (86. M. Turoň), R. Mrocek, M. Beňadik 
(63. M. Havránek), K. Beňačka (77. R. Kolá-
rik), B. Henček, tréner: T. Zita. Nové Mesto 
n/V. – Lednické Rovne 3:2 (0:1). Boleráz 
– Šurany 1:6 (1:3). Galanta – Veľký Kýr 
2:1 (1:1). Horná Nitra B – Dunajská Stre-
da 0:1 (0:1). Šaľa – Komárno 9:1 (7:1). 
Štúrovo – Jaslovské Bohunice 0:3 (0:0). 
Považská Bystrica – Šamorín – odložené 
na 18.9..

1. Dunajská Streda 2 2 0 0 10:0    6 (+3)

2. Spartak Bánovce n/B. 2 2 0 0   6:1    6 (+3)

3. Šaľa                   1 1 0 0   9:1    3 (0)

4. Šurany                2 1 0 1   6:2    3 (0)

5. Jasl. Bohunice    1 1 0 0   3:0    3 (+3)

6. Nové Mesto n/V. 1 1 0 0   3:2    3 (0)

7. Galanta               1 1 0 0   2:1    3 (0)

8. Hlohovec            2 1 0 1   8:8    3 (0)

9. Boleráz               2 1 0 1   4:7    3 (0)

10. Komárno           2 1 0 1   3:10  3 (0)

11. Horná Nitra B   2 0 0 2   1:3    0 (-3)

12. Veľký Kýr         2 0 0 2   2:5    0 (-3)

13. Led. Rovne       2 0 0 2   5:10  0 (0)

14. Štúrovo             2 0 0 2   0:12  0 (-3)
Šamorín a Považská Bystrica  ešte nehrali.

DORAST
IV. LIGA SEVEROZÁPAD

	 2. KOLO: Tempo Partizánske – Ilava 9:0 
(5:0), góly: Repa 3, Úradníček, Nový, Kúde-
la, Prokop, Dunka, Beláň, TEMPO: J. Srogon-
čík (80. M. Molcsan) – D. Šakový, T. Úradní-
ček, B. Nový, M. Repa, A. Dobiaš, T. Igaz (46. 
R. Dunka), R. Kúdela, E. Blaho (60. J. Johann), 
M. Prokop, R. Gális (80. A. Beláň), tréneri: J. 
Jakubík a D. Úradníček. OFK Bošany – Ho-
líč 1:2 (1:2), gól OFK: D. Kalina. Nová Dub-
nica – Nitrianske Rudno 1:3 (1:0). Plev-
ník-Drieňové – Nemšová 1:2 (0:2). Vrbo-
vé – Nováky 5:0 (4:0). Veľké Kostoľany 
– Beluša 1:1 (0:1). Brvnište – Trenčian-
ske Stankovce 6:1 (3:0). Dolné Vesteni-
ce – voľno.

1. Tempo Partizánske 2 2 0 0 12:0    6 (+3)

2. Brvnište              2 2 0 0   7:1    6 (0)

3. Holíč                     2 2 0 0   5:1    6 (+3)

4. Vrbové                  1 1 0 0   5:0    3 (0)

5. Trenč. Stankovce 2 1 0 1   8:6    3 (0)

6. Nová Dubnica    2 1 0 1   6:4    3 (0)

7. Nitr. Rudno         1 1 0 0   3:1    3 (+3)

8. Nemšová            2 1 0 1   3:6    3 (0)

9. Nováky                 2 1 0 1   4:7    3 (0)

10. Beluša               2 0 1 1   1:4    1 (-2)

11. Veľké Kostoľany 2 0 1 1   1:8    1 (-2)

12. Dolné Vestenice 1 0 0 1   0:1    0 (0)

13. OFK Bošany      2 0 0 2   3:6    0 (-3)

14. Plevník-Drieňové 2 0 0 2   1:5    0 (-3)

15. Ilava                     1 0 0 1   0:9    0 (0)

V. LIGA SEVER

	 2. KOLO: Bošáca – Slovan Šimonova-
ny 2:1 (0:0), gól Slovana: M. Rihári. OŠK 
Chynorany – Drietoma 6:2 (4:0), 3. P. Tre-
tinár, 5. D. Gerbel, 25. a 80. D. Marko, 30. 
M. Benko, 57. M. Podhorský (11 m) – 54. 
Hlista, 62. Bečár. Svinná – Trenčianska 
Turná 2:1 (0:0). Domaniža – Kanianka 
2:0 (0:0). Stará Turá – Dolné Kočkovce 
3:0 kont. (hostia nepricestovali). Opato-
vá n/V. – Dolná Súča 1:8 (1:4). Prečín – 
Papradno 3:0 (2:0). Dubodiel – Borčice 
1:6 (1:0).

1. Dolná Súča          2 2 0 0 16:1    6 (+3)

2. Borčice                 2 2 0 0 11:2    6 (+3)

3. OŠK Chynorany 2 2 0 0 11:5    6 (0)

4. Bošáca                2 2 0 0   7:2    6 (+3)

5. Domaniža           2 1 1 0   4:2    4 (+1)

6. Svinná                2 1 0 1   3:3    3 (0)

7. Prečín                 2 1 0 1   4:5    3 (0)

8. Papradno           2 1 0 1   3:4    3 (0)

9. Dubodiel             2 1 0 1   3:7    3 (-3)

10. Stará Turá          2 1 0 1   3:8    3 (0)

11. Slovan Šimonovany 2 0 1 1   3:4    1 (-2)

12. Kanianka           2 0 1 1   3:5    1 (-2)

13. Drietoma          2 0 1 1   5:9    1 (+1)

14. Trenč. Turná    2 0 0 2   4:7    0 (0)

15. Dolné Kočkovce 2 0 0 2   1:8     0 (-3)

16. Opatová n/V.    2 0 0 2   2:11  0 (-3)

MO PRIEVIDZA

	 2. KOLO: Veľké Bielice – Bystričany 7:0 
(5:0), Š. Ševčík 3, A. Suchý 3, T. Niko. Kláto-
va Nová Ves – Pravenec 1:1 (1:0), 16. R. 
Paško – 63. Ľ. Richter. Veľké Uherce – La-
zany 8:1 (5:1), 2. R. Vlčko, 3. P. Duchovič, 11. 
V. Vlčko, 19. Michal Belianský, 27. a 58. (11 
m) Ľ. Valter, 47. B. Šandrik, 81. P. Chochu-
la – 22. M. Mendel. Čereňany – Veľký Klíž 
6:0 (3:0), 7. M. Holdoš, 25., 65. a 89. M. Koc-
mal, 36. Ľ. Brida (11 m), 90. A. Mokoš. Se-
bedražie – Nitrianske Pravno 11:0 (5:0), 
M. Parízek 5, M. Píš 2, F. Hrdý 2, K. Malík, M. 
Bolfa. Skačany – Kamenec p/Vt. 6:1 (4:1), 

16. L. Kuril, 29. M. Rendek, 32. J. Žovinec, 38. 
D. Cagáň, 49. P. Kubačka, 50. P. Havránek – 
22. T. Lukáč. Valaská Belá – Ráztočno 4:1 
(1:1), 17. M. Sýkora (11 m), 50. D. Kodaj, 62. 
M. Čičmanec, 67. D. Pastierovič – 7. F. Masa-
ryk. Opatovce n/N. – voľno.

1. Sebedražie 2 2 0 0 18:1    6 (+3)

2. Veľké Bielice 2 2 0 0 12:2    6 (+3)

3. Čereňany  2 2 0 0   9:1    6 (+3)

4. Klátova N. Ves 2 1 1 0   5:2    4 (+1)

5. Veľké Uherce 2 1 0 1   9:4    3 (0)

6. Opatovce n/N. 1 1 0 0   3:0    3 (0)

7. Skačany   2 1 0 1   6:4    3 (0)

8. Valaská Belá 2 1 0 1   5:4    3 (-3)

9. Ráztočno  2 1 0 1   4:5    3 (0)

10. Pravenec 1 0 1 0   1:1    1 (+1)

11. Veľký Klíž 2 0 1 1   3:9    1 (+1)

12. Nitr. Pravno 2 0 1 1   3:14  1 (-2)

13. Kamenec p/Vt. 2 0 0 2   3:11  0 (-3)

14. Lazany    2 0 0 2   2:12  0 (-3)

15. Bystričany 2 0 0 2   1:14  0 (-3)

MLADŠÍ DORAST
III. LIGA ZÁPAD

	 2. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Hlo-
hovec 5:1 (3:1), góly: 7. a 35. E. Hučko 2, 
42. (11 m) a 65. M. Mášik, 46. D. Geleta – 9. 
D. Habán, SPARTAK: P. Žáčik – J. Karas (53. 
M. Čahoj), Ľ. Kováčik, D. Smolka, D. Geleta, 
M. Mášik, M. Filin, E. Hučko, S. Turoň,  A. Zita, 
R. Piešťanský, tréner: Ľ. Halás. Nové Mesto 
n/V. – Lednické Rovne 5:0 (1:0). Boleráz 
– Šurany 1:11 (1:7). Galanta – Veľký Kýr 
9:0 (6:0). Horná Nitra B – Dunajská Stre-
da 2:1 (1:1). Šaľa – Komárno 10:1 (6:0). 
Štúrovo – Jaslovské Bohunice 0:5 (0:3). 
Považská Bystrica – Šamorín – odlože-
né na 18.9..

1. Šurany                2 2 0 0 14:1    6 (+3)

2. Šaľa                   1 1 0 0 10:1    3 (0)

3. Galanta               1 1 0 0   9:0    3 (0)

4.-5. Jasl. Bohunice    1 1 0 0   5:0    3 (+3)

     Nové Mesto n/V. 1 1 0 0   5:0    3 (0)

6. Spartak Bánovce n/B. 2 1 0 1   5:4    3 (0)

7. Horná Nitra B      2 1 0 1   3:3    3 (0)

8. Hlohovec            2 1 0 1   3:6    3 (0)

9. Komárno            2 1 0 1   3:11  3 (0)

10. Dunajská Streda 2 0 1 1   2:3    1 (-2)

11. Štúrovo                 2 0 1 1   1:6    1 (-2)

12. Veľký Kýr          2 0 1 1   3:12  1 (-2)

13. Boleráz              2 0 1 1   4:14  1 (-2)

14. Led. Rovne        2 0 0 2   1:7    0 (0)
Šamorín a Považská Bystrica  ešte nehrali.

STARŠÍ ŽIACI
II. LIGA ZÁPAD

	 2. KOLO: Tempo Partizánske – Morav-
ský Svätý Ján 0:0, TEMPO: J. Ďureje – A. 
Grman, L. Sedláček (40. D. Ďuriš), L. Hatala, 
L. Krčmárik, V. Vavro (44. N. Žiak), J. Olach 
(48. F. Ondruška), M. Košík, D. Baláž, L. Var-
ga, M. Januška, tréner: I. Grman. Jaslov-
ské Bohunice – Topoľčany 2:2. Šamorín 
– Galanta 2:0. Piešťany – Zlaté Moravce 
0:4. Nové Zámky – ČFK Nitra 0:0. Štúro-
vo – Skalica 4:1 (3:0). Horná Nitra – Lo-
komotíva Trnava 3:0. Považská Bystrica 
– Hlohovec 3:6.

1. Horná Nitra         2 2 0 0 8:1 6 (+3)

2. Tempo Partizánske 2 1 1 0 7:1 4 (-2)

3. Zlaté Moravce    1 1 0 0 4:0 3 (+3)

4. Štúrovo                2 1 0 1 6:4 3 (0)

5. Šamorín               1 1 0 0 2:0 3 (0)

6. Skalica                2 1 0 1 4:4 3 (0)

7. Hlohovec            2 1 0 1 7:8 3 (0)

8. Lokomotíva Trnava 2 1 0 1 3:5 3 (0)

9. Topoľčany           2 0 2 0 3:3 2 (+2)

10.-11. ČFK Nitra          1 0 1 0 0:0 1 (+1)

     Moravský Svätý Ján 1 0 1 0 0:0 1 (+1)

12. Galanta             2 0 1 1 1:3 1 (-2)

13. Nové Zámky     2 0 1 1 0:3 1 (-2)

14. Jasl. Bohunice  2 0 1 1 3:9 1 (-2)

15. Pov. Bystrica    1 0 0 1 3:6 0 (-3)

16. Piešťany           1 0 0 1 0:4 0 (-3)

MLADŠÍ ŽIACI 
II. LIGA ZÁPAD

	 2. KOLO: Tempo Partizánske – Mo-
ravský Svätý Ján 8:0 (4:0), D. Kvasna 4, 
J. Repa 2, O. Mokoš, R. Gyetvai. Jaslov-
ské Bohunice – Topoľčany 1:3. Šamorín 
– Galanta 5:4. Piešťany – Zlaté Moravce 
3:0. Nové Zámky – ČFK Nitra 4:0. Štúro-
vo – Skalica 3:3 (1:1). Horná Nitra – Lo-
komotíva Trnava 3:1. Považská Bystrica 
– Hlohovec 4:5.

1. Tempo Partizánske 2 2 0 0 14:0    6 (0)

2. Hlohovec            2 2 0 0   8:6    6 (+3)

3. Skalica                2 1 1 0   6:5    4 (+1)

4. Nové Zámky       2 1 0 1   6:3    3 (0)

5. Piešťany              1 1 0 0   3:0    3 (0)

6. Galanta              2 1 0 1   7:6    3 (0)

7. Šamorín               1 1 0 0   5:4    3 (0)

8. Horná Nitra         2 1 0 1   5:4    3 (0)

9. Lokomotíva Trnava 2 1 0 1   4:3    3 (0)

10. Topoľčany         2 1 0 1   4:4    3 (+3)

11. Štúrovo             2 0 1 1   3:6    1 (-2)

12. Pov. Bystrica     1 0 0 1   4:5    0 (-3)

13. Zlaté Moravce  1 0 0 1   0:3    0 (0)

14. ČFK Nitra          1 0 0 1   0:4    0 (0)

15. Jasl. Bohunice  2 0 0 2   1:9    0 (-3)

16. Moravský Svätý Ján 1 0 0 1   0:8    0 (0)

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ

V ukrajinskom meste Ľvov bojovala ženská futbalová reprezentá-
cia Slovenska do 17 rokov v rámci 1. kvalifikačného kola o postup 
na majstrovstvá Európy. Dres so slovenským znakom na hrudi opäť 
obliekla aj útočníčka Ľudmila Maťavková (na foto) z Chynorian, 
ktorá patrí k pilierom národného tímu. Slovenky mali skvelý ná-
stup do turnaja, keď v úvodnom zápase tretej kvalifikačnej skupiny 
viedli v 30. min nad najväčším favoritom Fínskom už 2:0. Oba góly 
Slovenska zariadila práve Maťavková, ktorá sa presadila v 14. a v 30. 
minúte. Severankám sa však v druhom polčase podarilo vyrovnať 
na konečných 2:2 gólmi Kauppiovej (57. min) a  Ahtinenovej (62. 
min). V ďalšom dueli zverenkyne trénera Branislava Petroviča  ne-
stačili na Holandsko, ktorému bez Maťavkovej v zostave podľah-
li po bezgólovom polčase vysoko 0:4. V poslednom zápase pred-

viedli Slovenky s domácou Ukrajinou gólovú prestrelku. Slovenské 
reprezentantky neustále doťahovali jednogólové vedenie Ukraji-
niek. Po nerozhodnom prvom polčase 1:1 stanovila na konečných 
3:3 v 65. min Maťavková. Priamy postup do druhej fázy si vybojoval 
víťaz skupiny Fínsko (7 bodov) s druhým Holandskom (6 b). Šancu 
postúpiť malo aj najlepšie družstvo z tretích miest z desiatich sku-
pín. Slovenky síce skončili tretie, no na konte mali len 2 body a šan-
cu na postup stratili. Posledné štvrté miesto v 3. skupine obsadili so 
ziskom jedného bodu Ukrajinky. Mimochodom, Ľudmilu Maťavko-
vú, ale aj Moniku Nižňanskú zo Zemianskych Kostolian, ktorá rov-
nako obliekla reprezentačný dres, mohli priaznivci futbalu nedáv-
no vidieť priamo v akcii v Partizánskom na prázdninovom turnaji 
mládeže do 16 rokov v malom futbale. mp

Svetlo sveta uzrela prvá nominácia trénera slovenskej futbalovej reprezentácie mu-
žov Jána Kozáka na prípravný zápas v Rumunsku v stredu 14. augusta. Miesto v 23-
člennom výbere Slovenska si našiel aj stredopoliar corgoňligového AS Trenčín Sa-
muel Štefánik (na foto) z Krásnej Vsi. V uplynulej sezóne bol najlepšie prihrávajú-
cim hráčom na Slovensku. Podieľal sa na dvadsiatich góloch trenčianskeho AS, z 
toho päť sám strelil. Hrá úžasne rýchlo, a čo je veľmi dôležité, oboma nohami. Vý-
borne pracuje s loptou, predovšetkým prvý dotyk spracovania a následná kolmica 
sú ódou na moderný futbal. K tomu treba prirátať orientáciu v zhustenom priestore, 
schopnosť nájsť si voľné miesto medzi líniami, tajming prihrávky a zopár geniálnych 
riešení. Aj reprezentačný tréner Slovenska Ján Kozák má o Štefánikovi jasno: ,,Sle-
dujem ho dlho, je veľký prísľub pre slovenský futbal. Má obrovský potenciál a 
na svoj vek má veľký talent. Treba mu dať šancu, ja mu verím. V drese Trenčína 
podáva veľmi dobré výkony. Je obojnohý, priamočiary, s dobrou finálnou pri-
hrávkou a strelou. Verím, že to prenesie aj do reprezentácie a bude z neho ča-
som dobrý reprezentant.“ mp

V pozícii predsedu FK Veľké Bielice pôsobí 
Ivan Dragula (na foto) od roku 2005. V sezó-
ne 2006/2007 sa Veľkobieličania tešili z postu-
pu družstva mužov do V. ligy, kde vydržali tri 
roky. V uplynulej sezóne FK obsadil 14. mies-
to spomedzi šestnástich celkov Majstrovstva 
oblasti Prievidza so ziskom 34 bodov za jede-
násť víťazstiev a jednu remízu. Aj preto priš-
lo k očakávanej zmene na trénerskom poste. 
Klub potešili žiaci, ktorí pod vedením Zoltána 
Cibulku skončili v okresnej súťaži tretí. O si-
tuácii vo veľkobielickom futbale sme sa poz-
hovárali s jeho prvým mužom Ivanom Dra-
gulom.

?  Nielen vy, ale aj fanúšikovia by si priali vi-
dieť mužov FK Veľké Bielice na iných po-

zíciách, než tomu bolo v predošlej sezóne. 
Kde vidíte hlavné dôvody, že družstvo okupo-
valo dolné priečky tabuľky?
,,V poslednom období nepanovala správ-
na atmosféra v hráčskej šatni, o ktorú sa 
tréner Ján Mlatec so svojím asistentom 
Augustínom Vavrom zo všetkých síl sna-
žili. Panovalo napätie a kolektív nepôso-
bil jednoliato, vytvorili sa hráčske skupin-
ky. Nepriaznivé výsledky sa podpísali na 
psychike hráčov a niektorí prestali tréno-
vať. Po čase to prestalo baviť aj tých pia-
tich-šiestich hráčov, ktorí trénovali pocti-
vo. V klube vznikala zbytočná nervozita a 
niekoľkokrát sa stalo, že hodinu pred maj-
strovským stretnutím sme mužstvo dáva-
li dokopy, aby sme vôbec mohli odohrať 
stretnutie.“

?  V závere uplynulej sezóny na trénerskom 
poste dvojicu Ján Mlatec – Augustín Vav-

ro vystriedal Branislav Mlatec, no do nového 
ročníka vstúpilo družstvo pod vedením staro-
nového trénera Antona Horvátha...
,,Najskôr sme oslovili dvoch najstarších 
a najskúsenejších hráčov Stana Mlateca 
a Jara Minárika, ktorí viedli tréningy. No 
keďže počas zápasov boli priamo na hra-
cej ploche, samotné zápasy sa niesli v ré-
žii Braňa Mlateca. Bol však maximálne vy-
ťažený, keďže okrem trénera mužov vie-
dol aj družstvo dorastencov a zastáva aj 
funkciu podpredsedu klubu a hospodára. 
Mali sme vytipovaných viacero kandidá-
tov, no najintenzívnejšie rokovania sme 
viedli s Rastislavom Kostkom. Táto voľ-
ba však kvôli jeho pracovnému vyťaženiu 
padla a keďže nás čas súril, rozhodli sme sa 
pre ďalšieho horúceho kandidáta Antona 
Horvátha. Je naším bývalým dlhoročným 
hráčom, už u nás trénoval, pozná tunajšie 
pomery i hráčov a mužstvo dlhší čas sledu-
je. Je typom trénera, ktorý vie byť prísny, 
ale aj vytvoriť pohodovú atmosféru. V pr-
vom rade preto od neho očakávame, že 
opäť vytvorí dobrú partiu.“

?  Mať dve mládežnícke družstvá v dlhodo-
bej súťaži je jednou z podmienok účasti 

družstva mužov v najvyššej oblastnej súťaži 
mužov. Viacero klubov však lamentuje, že má 
problémy vôbec postaviť družstvá žiakov ale-
bo dorastencov. Ako je to u vás? 
,,Netajím, že aj v našom klube je to veľký 
problém. Dostať v dnešnej dobe mládež 
na ihrisko, je veľmi ťažké. V minulých roč-
níkoch sme mali problémy s dorastom, 
ktorý ale v predošlej sezóne zaznamenal 
progres. Tentoraz sa  pravdepodobne bu-
deme trápiť so žiakmi, z ktorých štyria pre-
šli do dorastu, kde výborne zapadli. Úvod-
né dve víťazstvá dorastencov v novej sezó-
ne, päť-dva v Kamenci a sedem-nula doma 
s Bystričanmi, naznačili, že družstvo má 
perspektívu a mohlo by sa uberať dob-
rou cestou. Družstvo žiakov bojovalo po-
sledné tri roky o špicu, čoho vyvrcholením 
bolo tretie miesto v uplynulej sezóne. Na 
trénerskej lavičke sa však udiala zmena, 
keď Zoltána Cibulku vystriedal Juraj Mla-
tec, ktorého trénerstvo chytilo a chlapci 
ho rešpektujú. Trénujú trikrát do týždňa a 
i napriek prázdninám ich chodí na trénin-

gy deväť-desať. Spolu ich však máme len 
trinásť, preto sme k spolupráci oslovili Slo-
van Brodzany, odkiaľ by k nám mohli prísť 
na hosťovanie vekovo vhodní chlapci.“

?  S akým cieľom ste nastupovali do novej 
sezóny?

,,Filozofiou nášho klubu je, že u nás sa fut-
bal nehrá za finančné odmeny, ale vždy to 
bolo predovšetkým o partii. Ako som už 
naznačil, od angažovania trénera Horvát-
ha očakávame, že družstvo mužov opäť 
vytvorí dobrú partiu, ktorá svojimi výkon-
mi vráti fanúšikov na náš štadión a bude 
ich futbalom baviť. V minulosti sme sa 
mohli pochváliť najvyššou diváckou náv-
števou spomedzi okolitých klubov. Bohu-
žiaľ, po našich posledných nepriaznivých 
výsledkoch fanúšikom došla trpezlivosť a 
to chceme rovnako napraviť. A čo sa týka 
mládeže, prajem Braňovi Mlatecovi, aby 
z dorastencov pripravil čo najviac hráčov 
pre družstvo mužov a Jurajovi Mlatecovi 
prajem zas obrovskú trpezlivosť v práci s 
tými najmenšími.“

?  Zabezpečiť chod klubu v dnešnej ekono-
micky nestabilnej situácii je veľmi obtiaž-

ne. Kto všetko vám pomáha?
,,Je zbytočné opakovať dookola, že je to 
náročné. Finančný príspevok od mesta vo 
výške tritisíc sedemsto eur nám nepokry-
je ani náklady na energie, preto sa musíme 
snažiť zabezpečiť financie na chod klubu 
aj vlastným pričinením. Napríklad aj účas-
ťou na rôznych brigádach, z ktorých zís-
kané peniaze putujú do klubovej poklad-
nice. Máme aj niekoľko drobných sponzo-
rov, ktorí nám finančne pomáhajú. Väčšina 
z nich nie je ani z nášho okresu. Mrzí nás, 
že v poslednom období ochabla podpora 
od tunajších podnikateľských subjektov.“

?  Spomínali ste, že chodíte na brigády. 
Chcete tým povedať, že peniaze na nich 

zarobené použijete na chod klubu?
,,Áno, počas roka členovia výboru absol-
vujú šesť-sedem takých brigád. Ale aj sami 
organizujeme brigády, ktorými sa snaží-
me zveľaďovať náš futbalový štadión.“

?  Váš klub organizuje súťaž v kopaní jede-
nástok, ktorá tento rok napísala už 16. 

kapitolu. Vraj mienite túto tradíciu ukončiť a 
ponúknuť priaznivcom niečo nové?
,,Pôvodne sme chceli, po dohode s pri-
mátorom Jozefom Božikom, ukončiť Bie-

lické jedenástky už v predošlom roku, 
kedy sa konal pätnásty ročník. Vznik-
la dohoda medzi Tempom Partizánske, 
Slovanom Šimonovany, FK Veľké Bielice 
a mestom o organizovaní futbalového 
turnaja pod názvom O pohár primátora 
Partizánskeho, ktorý sa bude konať kaž-
dý rok u iného z trojice účastníkov. Štvr-
tým tímom by mal byť atraktívny súper 
ako Myjava, Trnava alebo Zlaté Moravce. 
Tento rok však organizáciu turnaja zruši-
lo nepriaznivé počasie, kvôli ktorému sa 
natiahli okresné a krajské súťaže až do 
konca júna a to už corgoňligisti rozbeh-
li prípravu na novú sezónu. Nultý ročník 
turnaja sa konal v minulom roku v Par-
tizánskom a následne prvý ročník by sa 
teda mal uskutočniť v budúcom roku vo 
Veľkých Bieliciach.“ mp

Zmeny v mužskom kádri 
FK Veľké Bielice

Prišli – ročné hosťovanie: Roman Vlč-
ko (Slovan Šimonovany), Ondrej Beleš 
(Tempo Partizánske), polročné hosťo-
vanie: Tomáš Lacik (Slovan Malé Bieli-
ce), Eduard Blaho (Slovan Malé Bieli-
ce), predĺžené hosťovanie: Milan Baštr-
nák (Tempo Partizánske), Martin Šesták 
(OFK Bošany), návrat z hosťovania: Jozef 
Kundala (NŽ Veľké Uherce) – odohral za 
Veľké Bielice úvodné stretnutie v Dežeri-
ciach, no nad jeho ďalším pôsobením v 
drese FK visí otáznik.
Odišli – ročné hosťovanie: Miroslav Zdy-
chavský (Tempo Partizánske).
Netrénujú: Pavol Beňuška.

Káder mužov FK Veľké Bielice pre súťaž-
ný ročník 2013/2014 – brankári: Tomáš 
Lacik, Marek Radosa, Miroslav Kohút 
ml., obrancovia: Stanislav Mlatec, Juraj 
Mlatec, Milan Baštrnák, Peter Obert, 
Eduard Blaho, stredopoliari: Maroš Bys-
triansky, Lukáš Podolinský, Lukáš Ok-
kel, Ondrej Beleš, Tomáš Škoda, Mar-
tin Olach, David Kišac, Miroslav Štrp-
ka, Jozef Kundala (?), útočníci: Martin 
Šesták, Jaroslav Minárik, Roman Vlč-
ko, Peter Turčan, Jozef Jakubík, Pavol 
Beňuška (?). mp

,,Vytvoriť dobrú partiu a vrátiť do hľadiska divákov,“
PRAJE SI PREDSEDA FK VEĽKÉ BIELICE IVAN DRAGULA

Kozák verí Štefánikovi

Maťavková opäť úradovala

Futbalisti účastníka IV. ligy Severozápad mužov FK Tem-

po Partizánske vstúpili do novej sezóny pod taktovkou 

nového 36-ročného kormidelníka Martina Slováka (na 

foto) z Bánoviec nad Bebravou. Ten na trénerskom poste 

vystriedal Romana Gregušku, ktorý dve kolá pred kon-

com jarnej časti predošlého ročníka nahradil Jána Stan-

ku. V úvodnom stretnutí nového ročníka si Partizánča-

nia priniesli 3 body z Horných Obdokoviec po divokej 

prestrelke (3:4), keď sa hetrikom uviedol navrátilec Mar-

tin Petreje a raz napol sieť Sergej Sedláček. Uplynulú so-

botu v derby stretnutí s Bošanmi však hráčom Tempa 

vyschol pušný prach, keď sa predbiehali v zahadzovaní 

tutoviek. Po bezgólovom výsledku si dovolíme tvrdiť, že 

v domácom stretnutí prišli o dva body. 

?  Čo vám ukázali vaše úvodné dve stretnu-
tia?

,,Ak by som ich mohol skĺbiť do jedného 
stretnutia, tak z prvého zoberiem našu 
dobrú hru v útočnej fáze a z druhého, že 
sme súpera, okrem štandardiek, nepustili 
do vážnejšej gólovej situácie. Takýto mix z 
obidvoch zápasov by bol ideálny.“

?  Ako by ste zhodnotili doterajšie výkony 
vašich zverencov?

,,Spokojný som tak na osemdesiat per-
cent. Súboj s Bošanmi sme mali vyhrať, 
pretože šancí sme si vytvorili dostatok. Te-
raz sa budeme snažiť zabodovať už v naj-
bližšom zápase v Častkovciach, kam pôj-
deme s úmyslom neprehrať.“ 

?  Stretnutie s Bošanmi ste na lavičke preží-
vali s patričnými emóciami. Ste tempera-

mentným typom trénera?
,,Je pravda, že sa viem na lavičke aj troš-
ku rozčertiť a myslím si, že to k tomu patrí. 

Doteraz som však nikdy nemal problémy s 
rozhodcami alebo s divákmi. Priznávam, 
že stretnutie s Bošanmi som prežíval emo-
cionálnejšie. Vyplynulo to hlavne z tých 
našich nepremenených šancí.“  

?  Pred začiatkom ročníka vás pravdepo-
dobne potešil príchod dvoch starono-

vých hráčov Tempa, Martina Petrejeho a Mi-
chala Polucha...
,,Samozrejme a obaja sú zatiaľ prínosom 
pre družstvo! Kým Mišo Poluch má cenné 
skúsenosti z corgoňligovej Nitry a z tre-
ťoligových Nových Zámkov, Maťo Petre-
je zas hral dorasteneckú ligu v Žiline a v 
Zlatých Moravciach a tretiu ligu mužov v 
Bánovciach.“ 

?  Na aké tabuľkové pozície si s týmto kád-
rom trúfate po jesennej časti?

,,Naším cieľom, ktorý sme si pred sezónou 
vytýčili, je skončiť do šiesteho miesta. Je to 
čiastkový, ale zároveň aj konečný cieľ.“ mp

Slovák prežíval derby s Bošanmi 
emocionálnejšie
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Štvrtý diel pretekov v triatlone Ford 
CZECHMAN Tour opäť zavítal na Sloven-
sko, konkrétne do piešťanskej lodenice v 
rámci podujatia Slovakman 226. Na trať 
ironmana dlhú 226 kilometrov sa v tropic-
kej horúčave vydalo vyše dvesto železných 
mužov a žien, medzi ktorými nechýbali ani 
najlepší triatlonisti z Česka a Slovenska. 
Trať extrémne náročných pretekov zavied-
la účastníkov do Piešťan a blízkeho okolia. 
Štart a cieľ všetkých disciplín bol v piešťan-
skej lodenici. V Sĺňave absolvovali preteká-
ri 3,8 km dlhý plavecký úsek, 180 km cyk-
listická trať viedla smerom na Leopoldov a 
maratónsky beh (42,2 km) zaviedol účast-
níkov do prostredia kúpeľného ostrova a 
späť do lodenice, kde bol zaslúžený cieľ. 
Absolútnym víťazom Slovakmanu 2013 
sa v čase 8:52:31,7 h stal český triatlonista 
Petr Vabroušek (Author Tufo TRI LIFE Zlín), 
ktorý obhájil vlaňajšie prvenstvo a medzi 
ženami zvíťazila Alena Stevensová-Sina-
yová (10:30:54,9 h). V kategórii mužov od 
55 do 59 rokov zvládol porciu kilometrov 
v najlepšom čase 11:49:59 h Jozef Bezák z 
ELUN Bánovce nad Bebravou. Vo svojej ka-

tegórii dosiahol na všetkých troch bežec-
kých úsekoch najrýchlejšie časy – v plávaní 
1:24:01 h, cyklistika 5:29:30 h a beh 4:49:44 
h. V cieli druhý Karel Špaček (TK Morav-
ské Budějovice) strácal na víťazného Be-
záka jednu hodina a dvadsať minút. Ďalší 
reprezentant bánovského tímu ELUN Ľu-
boš Repa obsadil v kategórii mužov od 25 
do 29 rokov deviate miesto vo výslednom 
čase 12:52:01 h (plávanie 1:03:03 h, cyklis-
tika 5:53:21 h a beh 5:42:10 h). Po nároč-
nej tréningovej príprave nechýbali na naj-
väčšom triatlonovom podujatí na Sloven-
sku ani členovia klubu Pegas Triatlon Parti-
zánske. V kategórii mužov od 30 do 34 ro-
kov obsadil Marián Pravda trináste mies-
to v čase 11:43:10 h. Po plaveckom úseku 
(1:25:56 h) figuroval na 24. mieste, no po-
stupne sa predieral štartovým poľom, keď 
cyklistickú trať zvládol za 5:30:43 h a mara-
tón zabehol za 4:41:10 hodiny. V kategórii 
mužov od 35 do 39 rokov Pavol Lencsés 
preťal cieľovú čiaru v čase 12:07:20 h (plá-
vanie 1:12:31 h, cyklistika 6:04:39 h a beh 
4:43:04 h) znamenajúcom konečné 22. 
miesto. mp

Slovenské kadetské reprezentantky ukončili záverečný 
herný blok prípravy na majstrovstvá Európy hádzanárok 
do 17 rokov, ktorých dejiskom budú od 15. do 25. augusta 

poľské mestá Gdansk a Gdynia. Za svojím súperom vyces-
tovali do Čiernej Hory, kde odohrali dvojstretnutie s do-
mácim reprezentačným výberom. Slovenský dres obliekla 
aj trojica hráčok HK Slávia Partizánske – spojka Valentína 
Kapsová, pivotka Veronika Gajdošová a krídelníčka Pat-
rícia Gregušová. Slovenky síce v oboch dueloch s Černo-
horkami prehrali – 18:31 a 22:31 – no získané cenné zápa-
sové skúsenosti môžu zúžitkovať na blížiacom sa európ-
skom šampionáte. Reprezentačný tréner slovenských ka-
detiek Slavomír Varga, ktorý v minulosti viedol aj interligo-
vý tím žien HK Slávia Partizánske, po dvojstretnutí v Čier-
nej Hore povedal: ,,V druhom zápase sme podali oveľa 
lepší výkon a výsledok zápasu nezodpovedá dianiu na 
ihrisku. Dokázali sme sa lepšie vysporiadať so súpero-
vou obranou a aj naša defenzíva bola kvalitnejšia. Pri 
lepšom výkone brankárok a korektnejšom rozhodo-
vaní, to mohol byť zápas s otvoreným koncom. Dvoj-
stretnutie splnilo svoj účel. Otestovali sme si reakciu 
hráčok na extrémne tvrdú hru a zároveň sa nám vy-
kryštalizovala konečná šestnástka dievčat, s ktorou 
pocestujeme na majstrovstvá Európy.“ Zo slávistiek sa 
do  finálnej nominácie dostali Valentína Kapsová a Vero-
nika Gajdošová. Mladé Slovenky odchádzajú do dejiska 
šampionátu 13. augusta, v základnej C-skupine narazia na 
Rusky, Švédky a Maďarky.

Hádzanárky HK Slávia Partizánske odohrali svoje prvé zápasy v rámci prípravy na novú se-
zónu. Obe herné previerky absolvovali na domácej palubovke, kde najskôr uplynulý uto-
rok privítali deväťnásobného slovenského majstra Duslo Šaľa a o dva dni neskôr bývalých 
hráčov Topoľčian. Na domácej lavičke chýbal tréner Peter Olšavský, ktorý viedol reprezen-
tačný výber Slovenska hráčok do 19 rokov na majstrovstvách Európy v Dánsku. Jeho mies-
to zaujal Noro Feješ z Topoľčian, ktorý kondične pripravuje slávistky na nový ročník interli-
gy. V prvom meraní síl slávistky podľahli Šali tesne 24:26 a v druhom stretnutí vyhrali nad 
bývalými hráčmi Topoľčian o gól 26:25. V utorok 13. augusta od 18. h Slávia privíta v tre-
ťom prípravnom stretnutí na domácej palubovke české Veselí nad Moravou.

	 VÝSLEDOK: Slávia Partizánske – Duslo Šaľa 24:26 (12:12), zostava a góly Slávie: S. Súlovská, 
K. Vaverková – A. Kertészová 7, S. Ščasná 5, E. Bettáková 4, K. Michnová 3, S. Blažeková 3, J. Vargo-
vá 1, S. Sýkorová 1, P. Legeňová, L. Horníková, N. Szökeová, E. Hodošková, B. Ďurechová, tréner: 
N. Feješ. mp

Dorčiakov domáci triumf
Antukové kurty Tennis clubu Partizánske boli de-

jiskom mužského turnaja C-triedy. Do hry o body 

zasiahla aj štvorica tenistov domáceho TC – Miro-

slav Dorčiak mladší, Branislav Grznár, Róbert 

Cvopa a Tomáš Škoda, Norbert Jakubík z TK Bo-

šany a Michael Škoda z Veľkých Bielic hrajúci za 

TC EMPIRE Trnava. V dvojhre sa najviac darilo na-

sadenej turnajovej štvorke Dorčiakovi, ktorý ne-

našiel premožiteľa a po finálovom víťazstve 6:2 a 

7:5 nad Ivanom Chlpíkom z TK Nitra získal triumf. 

V štvrťfinále dvojhry sa skončila púť Grznára, ktorý 

podľahol nasadenej jednotke Jurajovi Klemento-

vi z Matúškova v troch setoch 6:2, 3:6 a 0:6. Finále 

debla sa stalo záležitosťou dvoch najvyššie nasa-

dených dvojíc. Prvenstvo si odniesli Bratislavčania 

Vladimír Lexa s Borisom Marhanským, ktorí vo fi-

nále vyhrali nad Jurajom Klementom a Brunom 

Demešom z Matúškova v dvoch setoch 6:3 a 6:2.

	 DVOJHRA – 1. kolo: B. Grznár (TC Partizánske) – M. Porubský (TC Veľké Kostoľany) 6:1, 

6:1, T. Škoda, R. Cvopa, M. Dorčiak (TC Partizánske), M. Škoda (EMPIRE Trnava) a N. Jaku-

bík (TK Bošany) – voľno, 2. kolo: T. Škoda (TC Partizánske) – J. Klement (DRACI Matúško-

vo, č.1) 1:6, 1:6, B. Grznár (TC Partizánske) – R. Cvopa (TC Partizánske) 6:1, 6:1, M. Škoda 

(EMPIRE Trnava) – M. Vitovský (TK Nová Dubnica) 6:3, 6:2, M. Dorčiak (TC Partizánske) – A. 

Kakula (TC Topoľčany) 6:1, 6:3, N. Jakubík (TK Bošany) – B. Deneš (DRACI Matúškovo, č.2) 

6:0, 6:0, štvrťfinále: B. Grznár (TC Partizánske) – J. Klement (DRACI Matúškovo) 6:2, 3:6, 

0:6, M. Dorčiak (TC Partizánske) – M. Vitovský (TK Nová Dubnica) 6:1, 6:3, semifinále: M. 

Dorčiak (TC Partizánske) – M. Maček (TC Veľké Kostoľany) 6:4, 6:4, finále: M. Dorčiak (TC 

Partizánske) – I. Chlpík (TK Nitra) 6:2, 7:5.

	 ŠTVORHRA – 1. kolo: B. Grznár-A. Kakula (TC Partizánske/TC Topoľčany) – R. Cvopa-M. Dor-

čiak (obaja TC Partizánske) 7:5, 7:5, M. Škoda-T. Škoda (EMPIRE Trnava/TC Partizánske) – V. 

Lexa-B. Marhanský (TK TRIUMF) 1:6, 4:6, finále: J. Klement-B. Demeš (DRACI Matúškovo) – V. 

Lexa-B. Marhanský (TK TRIUMF Bratislava) 3:6, 2:6. mp

Mnoho známych osobností už neraz 
povedalo, že život je hlavne o prijíma-
ní výziev a posúvaní svojich fyzických 
či mentálnych hraníc, čo zvlášť platí u 
vyznávačov adrenalínových športov. V 
tomto duchu sa niesla taktiež pre Slo-
vensko atypická udalosť – DevilWork 12 
Hours Race. Už podľa názvu je poznať, 
že ide o jedinečné dvanásťhodinové 
preteky v zjazde na bicykloch. Preteka-
lo sa v dvoch kategóriách – jednotlivci a 
dvojčlenné tímy. Z družstiev bol na tra-
ti vždy len jeden jazdec. Štartuje sa štý-
lom „Le Mans“, teda hromadného štar-
tu, keď si pretekári bežia po svoj bike 
a potom sa snažia o čo najväčší počet 
prejdených kôl. Atraktívne preteky pre-
biehali v Ski Centre Košútka v Hriňovej, 
kde na pretekárov čakala 2050 metrov 
dlhá trať s prevýšením 220 metrov. V 
oboch kategóriách mali zastúpenie aj 
jazdci z DH-Positive Partizánske. Me-
dzi jednotlivcami skončil na bronzovej 
priečke Ján Benzír, ktorý zvládol 69 kôl. 
,,Po pár kolách som dostal do vede-
nia, lenže sa mi na topánke odtrhla 

podrážka a musel som ísť do depa. 
Následne som sa dostal defekt a mu-
sel som ešte meniť aj platničky. Počas 
pretekov som si päťkrát myslel, že už 
nedokážem ísť ďalej. V poradí štvrtý 
Jozef Ondič ma však chcel obehnúť, 
tak som jazdil bez prestávky a napl-
no, až do úplného vyčerpania. Naš-
ťastie to vzdal a ja som si udržal tre-
tie miesto. Myslím si, že mi tieto pre-
teky veľa dali a o rok by som si to zase 
zopakoval, aj keď to bolo peklo,“ zneli 
slová Jána Benzíra. Medzi jednotlivcami 
zvíťazil Ľubomír Grega z Bikemagazin 
Riders, ktorého výdrž privádzala všet-
kých do úžasu. Na svojom konte mal 81 
kôl. Na druhom mieste skončil Košičan 
Michal Kuty so 79 kolami.
V súťaži dvojíc, v ktorej sa bojovalo o 
prvenstvo až do posledného výdychu, 
mal DH-Positive dvojnásobné zastúpe-
nie. A práve obe družstvá ,,pozitívnych“ 
sa pohybovali na čelných priečkach. Tím 
Multipla Rejsink v zložení Ľuboš Cifrík a 
Filip Chalmovianský obsadil s 90 kola-
mi druhé miesto, keď na víťazný Raketo-

vý team Ľuptáka a Kubiša strácal v cieli 
len jediné kolo. ,,Konečne sme si mohli 
skúsiť niečo nové. Jazdiť dvanásť ho-
dín bolo dosť ťažké, trať sa rozbíjala, 
bolo stále viac prachu a ešte k tomu 
ma dosť boleli ruky. Zo začiatku sme 
sa s Filipom držali v strede tabuľky, 
no potom sme to dobehli a striedali 
sa na druhom a treťom mieste. Sna-
žili sme sa ešte dobehnúť prvých, no 
mali dosť veľký náskok a nakoniec 
nám chýbalo len tridsať sekúnd,“ po-
vedal člen strieborného tímu Ľuboš Cif-
rík. Tretiu priečku vybojovali preteká-
ri DH-Positive Juraj Straka a Richard 
Nechala pod názvom Tico Fektory Rej-
sink System, keď spolu najazdili 89 kôl. 
,,Super preteky, no čakal som viac 
záujemcov. Pre častejšie technické 
poruchy sme skončili o priečku niž-
šie, než akú sme si väčšinu pretekov 
držali. Som rád, že sme sa všetci z 
nášho klubu umiestnili na medai-
lových pozíciách. Ďakujem našim 
mechanikom, ktorí nám pomohli s 
bicyklami, čipmi a aj so starostlivos-
ťou o nás,“ zhodnotil podujatie Juraj 
Straka.  mp

Po úvodnom podujatí v Taliansku pokračoval trojdielny seriál majstrovstiev 
Európy amatérov v pitbike crosse druhým kolom v maďarskom Őrbottyáne. 
Na štartovací rošt sa postavila špička jazdcov z Maďarska, Estónska, Talian-
ska, Holandska, Francúzska, Čiech a taktiež Slovenska. V kategórii veterán 
boli jedinými slovenskými jazdcami bratia Oliver a Juraj Klampárikovci z 
Partizánskeho, ktorým premiéra v európskom seriáli vyšla viac než slušne. 
Mladší Juraj v prvej finálovej jazde skončil piaty, v druhej deviaty, kým Oli-
ver si vyjazdil dvakrát ôsmu priečku. V konečnom zúčtovaní po súčte oboch 
jázd obsadil Oliver siedme miesto, kým Juraj skončil o stupienok nižšie. Oba-
ja sa tak postarali o najlepšie umiestnenie spomedzi Slovákov štartujúcich 
v jednotlivých kategóriách. ,,Jazdilo sa v úmornej horúčave na výborne 
pripravenej piesočnatej trati s množstvom skokov, ktorá bola technic-
ky náročná. V Maďarsku sa zišla naozaj silná konkurencia pretekárov, 
ktorí mali technický servis zabezpečený na profesionálnej úrovni. Aj 
preto sme s umiestnením veľmi spokojní,“ neskrýval spokojnosť starší z 
bratov Oliver. Záverečné tretie kolo európskeho šampionátu amatérov v pit-
bike crosse je na programe v októbri v českom Litoveli. Rodinný motokroso-
vý klan Klampárikovcov si úspešne počína aj v osemdielnom seriáli Stomp 
Moravia cup. Po piatich kolách je Juraj Klampárik so ziskom 218 bodov na 
čele kategórie veterán, kým Oliver Klampárik (171 b) klesol na štvrtú prieč-
ku. Na bronzový stupienok však stráca len bod. Vedúcou pretekárkou kate-
górie žien je Jurajova dcéra Petra, ktorá má na konte 174 bodov. Pred dru-
hou Adélou Holou má náskok 19 bodov. V najpočetnejšie obsadenej hobby 
kategórii s tridsať jeden pretekármi figuruje so ziskom 133 bodov na sied-
mej priečke Jakub Klampárik, ktorý je Jurajovým synom. mp

Oboch považujú odborníci za veľké futbalové talenty. Obaja sú reprezentantmi Slovenska 
a obaja hrajú na rovnakom – stopérskom poste. Kým ten mladší svojimi výkonmi ešte len 
klope na dvere do sveta veľkého futbalu, ten druhý, starší, ktorý je jeho vzorom, je pilierom 
zadných radov slávneho anglického klubu FC Liverpool. Reč je o Denisovi Vavrovi (na foto) 
z Partizánskeho a jeho staršom futbalovom kolegovi Martinovi Škrtelovi z Ráztočna. O Vav-
rovi sa už dlhší čas hovorí ako o veľkom talente slovenského futbalu a sám to aj na trávni-
ku potvrdzuje. Mladučký obranca MŠK Žilina má stále len sedemnásť rokov, no výkonmi už 
niekedy pripomína starého skúseného mazáka. Prednedávnom si Denis Vavro odkrútil tri-
násťminútovú premiéru v Európskej lige UEFA v odvete 1. predkola v domácom remízovom 
stretnutí (3:3) s gruzínskym tímom Torpedo Kutaisi, keď v 77. min striedal stopéra Jozefa 
Piačeka, vyhláseného v uplynulej sezóne za najlepšieho hráča Corgoň ligy na svojom poste. 
Naposledy sa o kvalitách odchovanca FK Tempo Partizánske presvedčili hráči chorvátskeho 
klubu HNK Rijeka, proti ktorému MŠK Žilina nastúpil uplynulý štvrtok v rámci domácej odve-
ty 3. predkola Európskej ligy UEFA. „Bol som trochu zaskočený, keď som sa dozvedel, že 
Jožko (Piaček, pozn. red) nemôže hrať. Potom mi to všetko vysvetlili a koncentroval som 
sa už len na zápas,“ vyjadril sa Denis Vavro po stretnutí. „Na začiatku tam síce bol trochu 
strach, či nervozita, no po jednej-dvoch prihrávkach to už všetko zo mňa opadlo,“ pre-
zradil pilier zadných radov slovenskej reprezentácie do 17 rokov, s ktorou si na nedávnom 
európskom šampionáte vybojoval miestenku na jesenné majstrovstvá sveta hráčov tejto 
vekovej kategórie v Spojených arabských emirátoch. Piačekovo miesto tak Vavro viac ako 
dôstojne zastúpil a svojím výkonom opäť príjemne prekvapil. ,,Neúčasť Jožka Piačeka zá-
pas nepoznačila, bol pri tíme stále, hovoril s chlapcami. Denis navyše podal výborný 
výkon, má veľký potenciál,“ vyjadril sa tréner Žiliny Adrián Guľa. 

V stretnutí nastúpil Denis Vavro po boku osvedčeného Serga Akakpa, keďže po nečakanom 
zranení kapitána Jozefa Piačeka na večernom tréningu deň pred stretnutím padla voľba tréne-
ra Adriána Guľu práve na neho. Od Togčana následne dostal aj potrebné rady. „Už pred zápa-
som sme prehodili niekoľko slov so Sergom, dostali sme aj viacero pokynov a myslím si, 
že na ihrisku nám to celkom klapalo,“ domnieval sa 190 cm vysoký stopér, pre ktorého bola 
však premiéra v európskom pohári poriadne trpká, keďže „Šošoni“ po nepostačujúcej remíze 
1:1 napokon v Európskej lige skončili. „Som z toho naozaj smutný, aj som si v šatni trochu 
poplakal. Škoda, že sa nám to nepodarilo. Musíme zdvihnúť hlavy a koncentrovať sa na 
ligu a Slovenský pohár,“ pokračoval ďalej talentovaný obranca. Napriek tomu, že Žilinčania 
mali počas stretnutia viacej z hry a HNK sa snažila hroziť viac-menej len z rýchlych protiúto-
kov, tak pre Vavra, ktorý v apríli oslávil iba 17 rokov, to rozhodne nebola prechádzka ružovým 
sadom. Proti nemu stáli viaceré zvučnejšie mená, na čele s obávaným bombardérom Leonom 
Benkom. „Tréner ma upozorňoval najmä na Benka, ktorý bol naozaj nebezpečný. V sú-
bojoch bol veľmi silný, tvrdý a aj dosť často používal lakte. Musel som si na neho dávať 
veľký pozor,“ prezradil Denis Vavro, ktorý svoju úlohu napokon zvládol výborne. Spoločne s 
Akakpom takmer nepustil Leona Benka k slovu a navyše viackrát sa mu peknou kolmicou po-
darilo rýchlo posunúť loptu do ofenzívy. Žiaľ, pri inkasovanom góle toho už veľa urobiť nemo-
hol. A ktovie? Azda sa jedného dňa dostane na úroveň svojho veľkého idola Martina Škrtela, 
čo napokon aj sám priznal. „Áno, Martin je mojím vzorom. Zatiaľ sa k nemu približujem 
len veľmi máličko,“ dodal s úsmevom na tvári talentovaný Vavro. (mp, zdroj: šport.sk)

Sláviu preverila ŠaľaSlávistky na majstrovstvá Európy!

Veronika Gajdošová

Pavol Lencsés

Železní muži a ženy dreli na ironmane

Marián Pravda

Klampárikovci najlepší zo Slovákov

Denis Vavro opäť žiaril

Zjazdári úspešní na dvanásťhodinovke

Valentína Kapsová

	 Výsledky Slovenska a góly Partizánčaniek: Čierna Hora – Slo-
vensko 31:18 (19:6), Kapsová 3, Gregušová 2. Čierna Hora – Slo-
vensko 31:22 (14:9), Kapsová 2, Gajdošová 1. Text: mp, foto: km

Juraj Straka

Miroslav Dorčiak


