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Plesová sezóna 
sa začína
Vyberte si z množstva bálov a zábav, 
ktoré ponúka okres Partizánske a Bá-
novce nad Bebravou.

Líder
na lopatkách
V 11. kole interligy hádzanárok slávistky 
na domácej palubovke pristrihli krídla 
Černým andělům.

Netlačme 
na pílu...

„
Požiadavky 

stredných škôl
Riaditelia reprezentujúci Spojenú 

školu, Gymnázium, Centrum sociálnych 
služieb a Hvezdáreň predostreli celkovú 
bilanciu i požiadavky, ktoré ovplyvňujú 
progres daných inštitúcií. Pre Spojenú 
školu je dôležité zrekonštruovať hygie-
nické zariadenia v budove na Námestí 
SNP, taktiež urobiť potrebné opravy v 
rozsahu asi 20 tisíc eur na kotolni, ktorá 
vykuruje objekt školy a „ aby sme koneč-
ne dokončili výmenu starých okien, kto-
ré majú viac ako 70 rokov za plastové, 
a  tým naozaj tie úspory v oblasti ener-
getiky nastanú,“ uviedol riaditeľ Spoje-
nej školy Vladimír Ladziansky. Kľúčo-

vým bodom aj  naďalej ostáva presadiť 
zavedenie nového učebného odboru 
autoopravár - elektrikár, ktorý je prio-
ritou aj pre poslankyňu NR SR Máriu 
Janíkovú. Gymnázium ako plne rozpoč-
tová organizácia, zastúpená riaditeľom 
Tiborom Csollárom, taktiež potrebuje 
renovovať. Dlhej diskusii však podlieha-
la téma rozpočtových príspevkov na ško-
ly. Normatívny príspevok, ktorý je daný 
počtom žiakov, by bolo podľa slov riadi-
teľa gymnázia treba prehodnotiť. Školy 
by sa nemali posudzovať len na základe 
kvantity, ale aj kvality, povedal. 

Obnova cesty
Hvezdáreň, ako kultúrna inštitúcia v 

pôsobnosti TSK, zápasí s neupravenou 

prístupovou cestou, ktorá by rozhodne po-
trebovala obnovu. Vzhľadom na početnosť 
návštev jednej z najmodernejších hvezdár-
ní Slovenska je otázka dobrého prístupu a 
vybudovania parkoviska podstatná. Ako 
sa vyjadril riaditeľ Hvezdárne Vladimír 
Mešter: „Z hľadiska nového volebného 
obdobia je vítané, že zástupcovia mesta a 
poslanci TSK za okres Partizánske preja-
vili záujem o hlbšie poznanie problémov 
jednotlivých organizácií v rámci mesta.“ V 
hodnotení rozvoja jednotlivých organizácií 
boli prezentované aj pozitívne výsledky. Za 
všetko svedčí prijatie troch zamestnancov 
do Domova sociálnych služieb v dobe, kedy 
každé pracovné miesto má cenu zlata. Aké 
bude ďalšie napredovanie, však vykryštali-
zuje až tohtoročný rozpočet.  

Interaktívny dialóg
Primátor a zároveň poslanec za 

TSK Jozef Božik uviedol: „Pre nás 
ako poslancov je dôležité to, aby sme 
aj požiadavky riaditeľov organizácií 
pretlmočili, ako pri príprave rozpoč-
tu TSK pre rok 2014, tak aj pre vy-
hliadky rozpočtového hospodárenia 
na roky 2015-16.“ Na dosiahnutie 
účinnejšej prezentácie jednotlivých 
problémov plánuje primátor Jozef 
Božik obnoviť tradíciu výjazdov pred-
sedu TSK do daných inštitúcií, aby sa 
vyhodnotil stav zariadení, ktoré sú v 
pôsobnosti regionálnej samosprávy 
Trenčianskeho kraja. Príležitosť raz 
za pol roka sa stretnúť na pôde kan-
celárie primátora uvítali všetci zú-
častnení. Očakávajú, že interaktívny 
dialóg s poslancami, ako aj prípadná 
návšteva župana pomôžu celkovému 
inštitucionálnemu rozvoju mesta Par-
tizánske v kontexte TSK.

 Dana Legeňová

Milujte sa 
a množte sa!...

...žiada sa zvolať okrídlenú vetu Stvo-
riteľa z animovaného fi lmu Jeana Effela 
pri pohľade na vývoj štatistiky obyvateľ-
stva v našom regióne. Len na ojedinelé 
výnimky sa totiž aj v minulom roku opa-
kuje trvalý jav, že narodených detí je me-
nej ako počet obyvateľov, ktorí odišli do 
večnosti. Vlani sa v okrese narodilo 406 
detí, zomrelo 474 občanov.  

Približne polovica obyvateľov 
okresu Partizánske žije priamo 
v okresnom meste. K 1. januáru 
2014 to bolo presne 23 278 obča-
nov. K nim treba prirátať aj 627 obča-
nov, ktorým bol zrušený trvalý pobyt, 
teda pevná adresa a sú tzv. bezdomovca-
mi. Ak podrobnejšie skúmame prehľad-
né tabuľky, ktoré redakcii poskytlo od-
delenie evidencie obyvateľstva z mest-
ského úradu, pred osemnástimi rokmi, 
teda ani nie za jednu generáciu, je to po-
kles o vyše 2200 obyvateľov! A to už je, 
akoby „vymrela“ jedna väčšia obec! V 
roku 1995 malo totiž Partizánske 25 531 
obyvateľov. Po prvý raz ich počet klesol 
pod 25-tisíc v roku 2004, pod 24-tisíc v 
roku 2010. 

Za rokovacím stolom zľava: Vladimír Mešter - riaditeľ Hvezdárne, Mária Janíková - 
poslankyňa NR SR a TSK, Jozef Božik - primátor mesta a poslanec TSK, Štefan Jam-
bor - riaditeľ DSS, Tibor Csollár - riaditeľ Gymnázia a Vladimír Ladziansky - riaditeľ 
Spojenej školy v Partizánskom.    Foto: MTP

Priestor pre výmenu názorov a najmä možnosť prediskutovať slabé a silné stránky inštitucio-
nálneho rozvoja mesta Partizánske. To bol hlavný motív prvého ofi ciálneho stretnutia poslan-
cov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na pôde magistrátu 9. januára 2014 so zástup-
cami inštitúcií, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na území mesta. 

Prehľadnú tabuľku podľa
 jednotlivých obcí 
uverejňujeme na
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Otázky inštitucionálneho rozvoja mesta – predmet živej diskusie 

s.3

Zvykneme tak hovoriť v situá-
cii, ktorá by sa celkom priro-
dzene sama vyvíjala plynule 
k dobrému výsledku. Pri svo-
jej netrpezlivosti sa však silou 
mocou usilujeme veci urýchliť 
a neraz ich zbytočne kompli-
kujeme. Tak, ako v prípade 
skúsenosti magistry lekárne. 
Nie jedna mamička sa vraj 
u nej dožaduje antibiotík, 
ktorými chce uľahčiť prie-
beh prerezávania sa mlieč-
nych zúbkov svojej ratoles-
ti. Boja sa teploty, zápalu... 
Keď im lekárenka ponúkne 
čípok proti teplote, či tlmivý 
balzam na potieranie ďasien, 
zdá sa im to málo... Pritom si 
neuvedomujú, že síce oni - ro-
dičia majú pokojnejší spánok, 
aj dieťa menej trápenia, no 
jeho organizmus sa častým 
užívaním antibiotík postupne 
stáva rezistentným voči to-
muto dôležitému liečivu. Ak 
prestane zaberať, lekár dáv-
ky postupne zvyšuje, hľadá 
účinnejšie preparáty. 
Nepripomína to aj vám 
viacero situácií zo života? 
A nemyslím tým len naše 
zdravie, keď pri prvom kých-
nutí chceme liek s okamžitým 
účinkom. Je ich oveľa viac, 
keď svojou netrpezlivosťou, 
neraz aj okolnosťami, ktoré 
nás k tomu nútia, vývoj uda-
lostí a vzťahov príliš urýchľu-
jeme „tlačením na pílu“... 
Neznásilňujme tok života a 
nechajme ho voľne plynúť. 
Predsa sme si želali šťastný a 
pokojný nový rok.

Zima za dverami
Zatiaľ je štvrté ročné obdobie nielen v našich zemepisných šírkach bez snehu, a tiež ľad je 
len umelý – za dverami Zimného štadiónu v Partizánskom. Okrem hokejistov si ho užívajú aj 
rekreační korčuliari, budúcu nedeľu 19. januára je pre nich vyhradený čas od 13. do 15.hodiny. 

s.12
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 Bezdomovca prespávajú-
ceho v dome č. 160 vykázali 
príslušníci MsP zo spoločných 
priestorov trikrát. Muža ležia-
ceho na hrádzi rieky Nitry sil-
no pod vplyvom alkoholu pre-
brali a poslali domov tiež opa-
kovane, rovnako ležiaceho na 
chodníku na Malej okružnej. 
Preverili oznámenia o ležia-
cich osobách na Ulici Malinov-
ského a na  Nitrianskej ceste 
a ďalšie, celkom za uvedené 
obdobie preverila MsP 19 prí-
padov týkajúcich sa ležiacich 
osôb na verejnom priestrans-
tve a v spoločných priestoroch.

 Pevné hliadky boli nevyhnut-
né v poštovom úrade a v okolí 
pošty v čase vyplácania sociál-
nych dávok, MsP spolupraco-
vala so štátnou políciou pri bez-
pečnostno-preventívnych akci-
ách zameraných na konzumá-
ciu alkoholu, v predvianočnom 
období spoločne riadili dopravu 
v blízkosti kruhového objazdu. 
V priebehu uvedeného obdo-
bia preverila MsP 24 prípadov 
týkajúcich sa priestupkov pro-
ti bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky. Za parkovanie 
na miestach vyhradených pre 
invalidov na Februárovej ulici a 
v Malých Bieliciach uložila blo-
kové pokuty vo výške 90 €. MsP 
riešila priestupky prevažne do-
hovorom. Vodiči sa najviac do-
púšťali priestupkov proti život-
nému prostrediu, parkovali na 
trávnatých plochách. 

 V prevádzke s hračkami 
okradol neznámy páchateľ 20. 
decembra ženu, ktorej z det-
ského kočíka odcudzil osob-
né doklady, hotovosť i mobil-
ný telefón. Poškodenú hliadka 
previezla na oddelenie štátnej 
polície. Traja Rómovia 27. de-
cembra napadli a okradli pri 
kostole muža silne pod vply-
vom alkoholu. Poškodený, 
značne dezorientovaný, uvie-
dol, že mu odcudzili 150 €. Na-
koľko šlo o spáchanie trestné-
ho činu, hliadka na miesto pri-
volala štátnu políciu.

Dňa 21. decembra sa ozývala 
hlasná hudba zo zaparkované-
ho motorového vozidla na síd-
lisku Šípok. Nočný pokoj rušil 
vodič zo Žabokriek nad Nitrou. 
MsP urobila okamžite nápra-
vu, priestupok vyriešila doho-
vorom. V tú noc dohovorila 
MsP aj mládeži rušiacej noč-
ný pokoj pri dome č. 1029 na 
Veľkej okružnej. Kamerovým 
systémom spozorovala v cen-
tre dve skupiny mladých ľudí, 
ktoré sa medzi sebou hádali i 
osoby, ktoré vstúpili do deko-
ratívnej topánky i do betlehe-
ma, kde sa fotili. Dňa 22. de-
cembra vykázala hliadka hluč-
né deti z areálu materskej ško-
ly na Obuvníckej ulici. Nočný 
pokoj rušili hluční Rómovia 

v blízkosti prevádzky na Škol-
skej ulici, hluk sa šíril z bytov 
na Nábrežnej ulici, Horskej, 
Pribinovej i z garáže na Veľ-
kej okružnej, kde partia mla-
díkov o 02.00 h rozoberala 
auto. Dňa 28. decembra ulo-
žila MsP blokovú pokutu vo 
výške 20 € mladému mužovi, 
ktorý močil v nočných hodi-
nách do fontány. Nasledujúci 
deň odmietol zákazník opustiť 
prevádzku po záverečnej. Na 
Nový rok hliadka spozorovala 
konfl ikt medzi osobami pred 
prevádzkou na Nádražnej uli-
ci. Nikto nechcel podať ozná-
menie, odmietli lekárske ošet-
renie, 4. januára sa v jednej z 
predajní agresívne a vulgárne 
správala žena. Piateho janu-
ára upozornila MsP rómske 
deti na Riečnej ulici, ktoré há-
dzali kamene na cestu...

 Hliadka na Nový rok pred-
viedla na oddelenie mestskej 
polície neplnoletého mladí-
ka silne pod vplyvom alkoho-
lu a privolala k nemu jeho otca. 
V Malých Bieliciach sa 21. de-
cembra voľne pohybovali na 
Bahnách a pri hlavnej ceste 
ovce. MsP na to upozornila ma-
jiteľa. Za uvedené obdobie vy-
riešila 13 prípadov týkajúcich 
sa túlavých zvierat, do útulku 
umiestnila 10 psov.

 Dňa 19. decembra riešila 
MsP v rodine na Malej okruž-
nej problémy s opitým synom, 
zasiahla i do rodinných nezhôd 
v byte na Malinovského uli-
ci, kde dcéra napádala svoju 
matku, do rodinných nezhôd 
v byte na Horskej ulici 5. janu-
ára zasiahla i hliadka štátnej 
polície.

MsP privolala 25. decembra 
hasičov na Malú okružnú, kde 
sa zlomil strom a spadol na 
cestu, 27. decembra pomáha-
la TSM riešiť situáciu na síd-
lisku Šípok so zaparkovanými 
vozidlami, ktoré bránili od-
vozu komunálneho odpadu. 
Obyvatelia Horskej a Nábrež-
nej ulice vyhodili na verejné 
priestranstvo nábytok. MsP 
opakovane kontrolovala, či 
sľub o odstránení skládky spl-
nili. MsP pátrala po osobe, 
ktorá sa údajne pokúšala za-
platiť za notebook falošnými 
bankovkami.

 MsP zabezpečovala verej-
ný poriadok v čase konania 
všetkých akcií usporiadaných 
na území mesta, najmä počas 
vianočných trhov, polnočnej 
omše, kontrolovala používanie 
zábavnej pyrotechniky. Počas 
tohto obdobia boli poškodené 
kryty pouličného osvetlenia na 
Nitrianskej ceste a dopravné 
značenie na Ulici Rudolfa Ja-
šíka. 

 Spracovala: Mária Rapková

Mestská polícia v Partizánskom 

od 18. decembra 2013 do 7. januára 2014

Čestné občianstvo obce Skačany bolo 
pri príležitosti Cyrilometodského roku 
udelené Erikovi Kližanovi, rodáko-

vi zo Skačian, regionálnemu historikovi, 
publicistovi, žurnalistovi, knihovníko-
vi a archivárovi za šírenie dobrého mena 

a zviditeľňovanie obce Skačany. Pri prí-
ležitosti 80. výročia športu v obci bolo 
udelené Čestné občianstvo obce Skača-
ny rodákovi - Stanislavovi Štefkovi-
čovi, v súčasnosti obyvateľovi Nitry, re-
prezentantovi Československa v ľahkej 
atletike, majstrovi športu, telovýchovné-
mu pedagógovi a publicistovi, trénero-
vi atletiky. Cena obce Skačany In memo-
riam udelili Emilovi Semerádovi, za-
kladateľovi športu v obci, bývalému uči-
teľovi základnej školy (zomrel v r.1995),  
Jozefovi Hudecovi ml., prvému pred-
sedovi TJ Skačany a spoluzakladateľo-
vi organizovaného futbalu v obci za zá-
sluhy pri založení športu v obci (zomrel 
v r.2013) a Vojtechovi Šuhajdovi, si-
lákovi zo Skačian. Bol tovynikajúci špor-
tovec, uvedomelý Slovák, majster USA 
a majster sveta v zápasení. Cenu obce si 
prevzala Eva Struhárová pri príležitos-
ti životného jubilea za dlhoročnú aktív-
nu prácu v orgánoch miestnej samosprá-
vy a v miestnych spoločenských organi-
záciách. Tiež za tvorbu a vydávanie Ska-
čianskych novín od ich zrodu, za činnosť 
v občianskom združení Šanca a nádej, za 
zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho 
a historického dedičstva obce.

Slávnostné odovzdávanie ocenení, kto-
ré pripravil ZPOZ aj za prítomnosti ro-
dinných príslušníkov laureátov, bolo zá-
roveň aj slávnostným zasadnutím obec-
ného zastupiteľstva. Členky zboru  vítali 
hostí v skačianskom kroji chlebom a so-
ľou, po pozdrave starostu zazneli príleži-
tostné básne a piesne. V pamätnej knihe 
obce pribudol z tejto udalosti list s pod-
pismi ocenených. Na spoločenskom po-
sedení si pri harmonike všetci zaspievali 
a zaspomínali.

 Janka Bližniaková

Na fotografi i zľava – Vladimír Hudec, syn oceneného Jozefa Hudeca, Stanislav Štefkovič, 
starosta Ladislav Struhár, Eva Struhárová a Erik Kližan. Foto: archív obce

ENGLISH LANGUAGE COMPETITION
SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU

Gymnázium Partizánske aj v školskom roku 2013/2014 vyhlásilo 
v poradí už 7. ročník súťaže v anglickom jazyku. Určená je pre žia-
kov všetkých škôl v meste Partizánske, ktorí majú možnosť vyskú-
šať si, ako obstoja v konkurencii svojich rovesníkov. Vyhrať síce ne-
môže každý, ale aj nadobudnuté skúsenosti môžu žiakov posunúť 
o krok vpred. Víťazi budú odmenení hodnotnými vecnými cenami 
(v minulých ročníkoch napr. zájazd do Veľkej Británie, i-Pod, note-
book, fotoaparát...). 

Bližšie informácie o prihlásení sa do súťaže a jej podmienkach 
nájdu záujemcovia na webovej stránke gymnázia, v prípade nejas-
ností sa môžu kontaktovať na adrese: olga.franekova@gmail.com.  

Neotáľajte, termín prihlášok je 22. január 2014!

Najväčším bohatstvom každej krajiny a dediny sú ľudia, povedal na 
začiatku svojho príhovoru starosta Skačian Ladislav Struhár, keď 16. de-
cembra 2013 pozdravil laureátov na ocenenia, schválené obecným zastu-
piteľstvom. V Skačanoch v ten slávnostný deň pozdravili a ocenili ľudí vý-
nimočných, ktorých krédom sa stala láska k práci, k životu, k histórii, kultú-
re a športu. Ktorí svojou usilovnosťou a obetavosťou odovzdávali a odov-
zdávajú veľké posolstvo o histórii, šíria osvetu a môžu byť inšpiráciou pre 
mnohých. Neradi však o svojich úspechoch hovoria. Hovoria však o nich 
výsledky v spoločenskej, kultúrnej, sociálnej či športovej oblasti. 

Ocenenia výnimočným ľuďom

Lýdia PETRÍKOVÁ,
starostka Kolačna

Obec Kolačno sa 
v roku 2013 rozvíja-
la v rámci fi nan-
čných možností. Za-
kúpili sme novú roz-
hlasovú ústredňu, 
počítače, pokračo-
valo sa v poslednej 
etape výkupu po-
zemkov na miest-

nom futbalovom ihrisku. Najväčšou inves-
tičnou akciou v roku 2013 bola čiastočná 
rekonštrukcia priestorov kultúrneho 
domu, pri ktorej sme vybudovali novú spo-
ločenskú miestnosť s kuchynkou, pri za-
chovaní miestnej knižnice v nových vyno-
vených priestoroch. 
Ďalej sa obci podaril prenájom časti bu-

dovy bývalej málotriednej základnej školy, 
kde predstavenstvo PDP vo Veľkých Uher-
ciach zriadilo predajňu potravín s rozší-
reným sortimentom ostatného tovaru. 
Takmer všetky domy sú v obci obývané, 
staršie si obyvatelia rekonštruujú a s kaž-

dým rokom pribúdajú nové rodinné domy. 
Teší ma, že i napriek rôznym ťažkostiam 
a problémom v obci úspešne pracujú všetky 
komisie pri obecnom zastupiteľstve ako aj 
miestne organizácie, ktoré v minulom roku 
zorganizovali pre občanov množstvo vyda-
rených kultúrno-spoločenských akcií.

V poslednom roku volebného obdo-
bia sa naša obec chce zamerať na dokon-
čenie rekonštrukcie autobusovej zastávky 
pri vstupe do obce, vybudovanie hygienic-
kého zariadenia v budove domu smútku 
a, samozrejme, potešilo by nás, keby sme 
mali úspešné projekty, ktoré sme podali na 
sklonku roku 2013 – zriadenie kamerové-
ho systému v obci a revitalizácia obecného 
parku. V novom roku 2014 nás čaká aj 50. 
výročie fungovania materskej školy v obci 
a v prípade získania fi nančných prostried-
kov by sme zrealizovali aj obnovu fasády na 
tejto budove. 

Najdôležitejšie ale, čo si prajem, je, aby 
boli ľudia k sebe žičliví, slušní a ústretoví. 
Veď život je taký krásny a zároveň krátky... 
Nemyslíte?  

Iveta RANDZIAKOVÁ, 
starostka Klátovej Novej Vsi

Rok 2013 sme v Klá-
tovej Novej Vsi pre-
žili so starosťami 
i radosťami. Starosti 
nám spôsobila po-
vodňová vlna, ktorá 
počas veľkonočných 
sviatkov zasiahla 
našu obec. Našťastie  
tých radostných 

udalostí bolo viac, veď s jubileami sa minulý 
rok v Klátovej Novej Vsi akoby roztrhlo vre-
ce. Za účasti Dušana Čaploviča, ministra 
školstva SR, sme oslávili 50. výročie otvore-
nia novej základnej školy, polstoročnicu si 
pripomenuli i naši záhradkári a spoločne 
sme na Námestí pod Kostrínom bohatým 
kultúrnym i sprievodným programom osla-
vovali 720. výročie prvej písomnej zmienky 
o našej obci. Teší ma, že množstvo kultúr-
nych a športových podujatí vdychuje Kláto-
vej Novej Vsi život a robí z nej spoločenstvo, 
ktoré žije pospolu – nielen vedľa seba – 
a teší sa z každej priateľskej návštevy.

V roku 2014 v oblasti investícií budeme 
pokračovať v rekonštrukcii obecných budov, 
chodníkov a miestnych komunikácií, inten-
zívne budeme pracovať na novom územnom 
pláne obce. Plánujeme ukončiť a odovzdať 
do užívania mladým rodinám ďalších 36 
obecných nájomných bytov. Pocitom spo-
kojnosti ma napĺňa fakt, že suchý polder na 
Hradskom potoku je pred kolaudačným ko-
naním a tak verím, že už najbližšie prívalo-
vé dažde nebudú ohrozovať našich občanov.

Budovanie dedín i medziľudských vzťahov
K bilancii minulého roku vyzvala redakcia ľudí, ktorí stoja na čele obcí 

a neskladajú účty len sebe osobne, ale aj svojim občanom. Položili 
sme im nasledovné otázky:

Čo bude pre vašu obec a vás 
osobne ťažiskom v samosprávnych 
záležitostiach v poslednom roku 
volebného obdobia, v roku 2014?

Ako hodnotíte rok 2013 z hľadis-
ka realizácie plánov a predsavza-
tí vo vašej obci? Aký počin, udalosť 
vás napĺňa pocitom spokojnosti, radosti?

??
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Ing. Ľubomír Fiksel, 0905 345 735 partizanske@homepro.sk @ www.HomePro-sprava.sk/Partizanske

Správa bytov v Partizánskom. Vaše účty pod vašou kontrolou.
Vlastníci bytov v našej správe určite majú jasno!

Chcete vedieť viac? KONTAKTUJTE NÁS! Radi vám odpovieme na vaše otázky.

(14013)

Vážení občania,
mesto Partizánske pri príležitosti zriadenia historického múzea 

mesta Partizánske žiada o darovanie, prípadne zapožičanie exponá-
tov potrebných pre zachovanie prírodného, kultúrneho a vedeckého 
dedičstva.

 Jednotlivci, celé rodiny, ale i spoločnosti môžu darovať rôzne expo-
náty. Napríklad listinné dokumenty úradného, osobného a rodinného 
charakteru, fotografi e a pohľadnice, ale i zvukové, či fi lmové zázna-
my. Taktiež dobovú literatúru, literatúru, ktorá vznikla v meste, alebo 
bola napísaná autormi z Partizánskeho. Písomnosti možno sprístup-
niť i na skopírovanie. Tiež textilné predmety – časti charakteristických 
odevov, pamiatky dokumentujúce spôsob života, práce, bývania, trá-
venia voľného času, odpočinku, zábavy a športu. Múzeum bude mať 
záujem predovšetkým o exponáty teritoriálne a priestorom vymedzené 
mestom Partizánskym (Baťovanmi), Veľkými a Malými Bielicami, Ši-
monovanmi a Návojovcami, resp. osobami, inštitúciami a spoločnos-
ťami, ktoré v meste pôsobili, s mestom spolupracovali, alebo ho ovplyv-
nili, resp. mesto ich. Z tematického hľadiska bude múzeum veľmi vďač-
né za exponáty z činností, ktoré boli v minulosti typické pre náš región 
(poľnohospodárske nástroje a náčinia, obuvnícke nástroje, výrobky 
reprezentujúce každé módne obdobie počiatkov výroby v meste, pa-
miatky z obdobia SNP a pod.) 

Zber exponátov sa bude konať každú stredu - od 15.1.2014 do 
31.3.2014 v čase od 14.00 h do 16.30 h na Mestskom úrade v Par-
tizánskom, II. poschodie, číslo dverí 273.

Ostatné informácie na tel.: 0904 997 748 alebo 0908 715 388.
 Ďakujeme.

Organizované v rámci projektu 

„Zriadenie historického múzea 
v meste Partizánske“ 

realizované z FONDU MIKROPROJEKTOV 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013

Vyberte si ples z pestrej fašiangovej ponuky!
Pestro je to vymyslené na tomto svete. V predvianočnom období nevieme, kam prv skočiť, aby sme všetko postíhali. No, hneď ako prí-

de Štedrý deň, nastavíme sa na oddychový režim a doslova si užívame útlm, ktorý je pre Vianoce taký typický. Ešte nestihneme ani do-
jesť všetky napečené koláčiky a zvesiť vianočné ozdoby, už je tu zasa fašiangová sezóna. Málokto vie, že sa začína po sviatku Troch krá-
ľov a trvá až do Popolcovej stredy. Prechodné obdobie medzi zimou a jarou bude tento rok štedré. So všetkými zábavami, hudbou, bál-
mi a veselicami si ho vychutnáme celé dva mesiace, keďže potrvá až do 5. marca. Aby ste sa naň vedeli pripraviť a rezervovať si lístky na 
plesy, prinášame vám prehľad zábav v okolí Partizánskeho a v meste Bánovce nad Bebravou.

PARTIZÁNSKE
 17. január DK Skačany 3. Školský ples
 18. január Pastor. centrum Bošany Ples záhradkárov
 18. január DK Hradište Ples ŠK Crossteam Nitrianske Rudno
 25. január DK Kolačno 12. Ples športovcov
 25. január DK Ostratice Obecný ples
 31. január DK Partizánske Ples Gymnázia v Partizánskom 
 31. január ZŠ Bošany 19. Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy
 1. február Katolícky dom Chynorany Maškarný ples
 1. február DK Pažiť 23. Reprezentačný obecný ples
 8. február Reštaurácia Ulita Fašiangovina Klubu východniarov
 8. február DK Klížske Hradište Poľovnícky ples
 8. február DK Veľké Uherce Saleziánsky ples
 14. február DK Skačany Hasičský bál
 15. február Pastor. centrum Bošany Poľovnícky ples
 15. február DK Hradište Včelársky ples
 15. február DK Žabokreky n./N Maškarný ples pre dospelých 
 22. február DK Partizánske Fašiangová zábava JDS
 28. február Infi nity club 6. Mestský ples
 1. marec DK Veľké Uherce Ples rodičov žiakov základnej školy
 1. marec Katolícky dom Chynorany Krojová fašiangová zábava
 1. marec Pastor. centrum Bošany Skautský ples

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
 25. január MsKS Bánovce Ples Združenia obcí Bánovecko
 1. február MsKS Bánovce Ples športovcov
 15. február MsKS Bánovce Fašiangová zábava SZZP č. 3
 15. február DK Brezolupy 45. Ženáčsky ples
 22. február MsKS Bánovce Country Bál

 NARODENÝCH ÚMRTÍ CELKOM 
 DETÍ   OBYVATEĽOV

PARTIZÁNSKE 206 217 23 278

BOŠANY 43 41 4 155

BRODZANY 7 10 801

HRADIŠTE 14 11 1 008

CHYNORANY 22 22 2 719

JEŠKOVA VES 1 9 500

KLÁTOVA NOVÁ VES 14 18 1 607

KOLAČNO 8 8 857

KRÁSNO 2 5 530

LIVINA 2  1 112

LIVINSKÉ OPATOVCE 3 2 245

MALÉ KRŠTEŇANY 4 3 543

MALÉ UHERCE 5 7 712

NADLICE 4 5 640

NEDANOVCE 4 7 614

OSTRATICE 6 9 816

PAŽIŤ 7 6 421

SKAČANY 13 18 1 314

TURČIANKY 0 1 151

VEĽKÉ KRŠTEŇANY 1 13 616

VEĽKÉ UHERCE 16 23 2 013

VEĽKÝ KLÍŽ 10 18 882

ŽABOKREKY  14 20 1 659

SPOLU 406 474 46 193

Narodili sa a zomreli v roku 2013
Na začiatku nového roku prináša Tempo opäť  štatistické údaje o počte obyvateľov jednotlivých 
obcí. Z prehľadnej tabuľky sa dozviete, koľko detí sa v priebehu roka 2013 narodilo a s koľkými 
spoluobčanmi sa navždy rozlúčili.

V Partizánskom navští-
vil Jaroslav Baška OR PZ, 
kde sa od službukonajúcich 
dozvedel viac informácií 
o technike, radaroch a au-
tách. Zaujímal sa o problé-
my, ktoré spôsobujú obyva-
telia Nábrežnej ulice. V čase 
návštevy „vyspovedal“ aj 
hliadkových policajtov ob-
vodného oddelenia, ktorí 
práve končili službu. Neo-

bišiel ani kancelárie krimi-
nalistov.

Počas návštevy Bánoviec 
spomenul Baška plánovanú 
výstavbu obchvatu mesta: 
„V súvislosti s bezpečnos-
ťou na cestách a plynulos-
ťou premávky je budova-
nie tohto obchvatu viac ako 
aktuálnou témou aj v tom-
to období. Dobrou správou 
je, že zmluva na obchvat 

v rámci budovania rých-
lostnej komunikácie R2 je 
už platná a podpísaná.“

Predseda branno-bezpeč-
nostného výboru NR SR si 
tiež prezrel novú hasičskú 
techniku. Konštatoval, že 
príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru v okre-
soch Trenčianskeho kraja 
sú veľmi dobre pripravení. 
„Aj v roku 2014 by mali ha-
sičské stanice na Slovensku 
dostať ďalšiu novú techniku 
a staršia sa prevedie na vy-
brané Dobrovoľné hasičské 
zbory, ktoré dopĺňajú prácu 
profesionálnych hasičov,“ 
dodal na záver.

Hasičská stanica v Bánov-
ciach, ktorú Baška navštívil, 
je zrekonštruovaná z fi nan-
čných prostriedkov Európ-
skej únie a zo štátneho roz-
počtu. Šéf branno-bezpeč-
nostného výboru vyjadril 
presvedčenie, že v trende 
obnovy staníc sa bude po-
kračovať.
 Elena Antalová
 hovorkyňa KR PZ Trenčín

Predseda branno-bezpečnostného výboru sa živo zaují-
mal o to, ako prebieha výkon služby a s akými problémami 
sa hasiči v Partizánskom bežne stretávajú. 

Na sviatok Troch kráľov navštívil predseda Výboru NR SR pre obranu 
a bezpečnosť Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, príslušníkov záchranných zložiek v Trenčianskom kraji. Zaujímal sa 
o priebeh služieb na Silvestra a počas sviatkov a tiež o nehodovosť v okre-
soch Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza.

Jaroslav Baška 
o obchvate a hasičskej technike

(Dokončenie z 1. str.)
Pre zaujímavosť, podľa prehľadnej 

tabuľky bol v priebehu uplynulých 18 
rokov „najplodnejší“ rok 1996, kedy sa 
v Partizánskom narodilo 280 detí, naj-
vyššia úmrtnosť bola zaznamenaná v 
roku 2011. Vtedy sa Partizánčania na-
posledy rozlúčili s 218 spoluobčanmi.

Vráťme sa k súčasnosti. K 1. januá-
ru 2014 žije v meste z celkového počtu 
23 278 obyvateľov 9 776 mužov, žien je 
o 934 viac. V populácii do 18 rokov je 
to 1427 chlapcov a 1365 dievčat. Budú-
ce nevesty budú mať teda väčší výber. 

Podrobnejšia štatistika podľa veko-
vej štruktúry hovorí, že detí do troch 
rokov je v Partizánskom 584, od troch 
do šesť rokov 605, v školskom veku 
1603, stredoškolskom 661 obyvateľov a 
v produktívnom veku od 18 do 60 ro-
kov 14 608. V roku 2013 sa opäť posil-
nila veková kategória seniorov a nad 60 
rokov má Partizánske 5 217 obyvateľov. 

V prírastkových číslach obyvateľstva 
za minulý rok je narodenie 206 detí (v 
predošlom roku 194) a prisťahovanie sa 
do mesta 197 nových obyvateľov. Mí-
nusové čísla okrem úmrtia 217 obyva-
teľov (v predošlom roku 206) ovplyvni-
lo aj odsťahovanie sa z mesta inam 367 
občanov. 

(14050)

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy v okrese prišlo na svet  spolu 362 detí, je potešujúce, že detí sa 
v roku 2013 narodilo o 44 viac. Úmrtnosť je oproti predošlému roku vyššia o 23 občanov, keď v 
priebehu roka 2012 zomrelo v rámci celého okresu 451 obyvateľov. Na začiatku nového roku 2014 žije v 
okrese 46 193 obyvateľov, pred rokom to bolo o 190 viac. (bab)

Na zábavu máme 
až dva mesiace:
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? Povedzme si úprimne, bojové 
umenie a ženy, to predsa len 

nie je úplne štandardná kombinácia... 
Je pravda, že vždy ma lákali netradičné a 
svojím spôsobom adrenalínové športy. Ne-
baví ma zumba či aerobik, nudím sa pri 
tom. Som stvorená pre snowboardovanie, 
to priam zbožňujem. K bojovému umeniu 
som sa ale dostala len pred pár rokmi. Po 
štúdiu na vysokej škole som odišla na rok 
na Nový Zéland. Tam ma za srdce chytil 
kickbox. Nahovorila ma na to jedna 
Nemka a brala som to vtedy ako zábavu. 

? Rok strávený na opačnej stra-
ne zemegule bol isto dobrou 

štartovacou čiarou do života... 

Sprvu ani nie. Po roku som totiž prišla do-
mov s otázkou: čo teraz? Odišla som teda 
do Álp, keďže milujem hory a snowboar-
dovanie. Pracovala som tam zopár sezón 
a medzitým som stále cestovala. Všetko, 
čo som si zarobila, som minula, aby som 
uvidela kus sveta. Podarilo sa mi takto 
navštíviť Spojené štáty, Nepál, Indiu, a na-
pokon Thajsko, kde som bola už trikrát.

? Súvisela tvoja prvá cesta do 
tejto ázijskej krajiny práve 

s thajským boxom?

Áno, chcela som sa k nemu dostať a vy-
brala som si na to práve Thajsko. A prečo 
konkrétne táto krajina? Podľa mňa, Thaj-
čan ma naučí o tomto bojovom umení viac 
ako Európan. Aj čo sa týka fi nancií, je to 
veľmi lacné. Mesačný život tam ma spo-
lu s tréningom vyjde menej ako napr. na 
Slovensku.

? Nemala si pred cestou 
strach?

Prvý kontakt s Áziou som mala už v Ne-
pále. O Thajsku som ale veľa nevedela, 

len to, že sú tam hady... (smiech) Kama-
ráti ma strašili s tým, čo všetko sa mi tam 
môže prihodiť, keďže som cestovala sama. 
Ale nebála som sa. Letenka bola už kúpe-
ná, nebolo cesty späť.

? Môžeš nám opísať svoje prvé 
dojmy? Ako na teba krajina 

zapôsobila?

Thajsko ťaží najmä z turizmu, sú tam služ-
by na úrovni, fungujú tam obchody. Patrí 
ešte k tej „dobrej, komfortnej Ázii“, kde je 
splachovací záchod. To sa o niektorých ob-

lastiach nedá povedať. Človek, ktorý tro-
chu cestuje, vie ohodnotiť ľudí a keď som 
videla Thajcov, akí sú milí, bolo mi jasné, 
že som na dobrej adrese. Najdôležitejšie 
bolo vybrať si správny kemp, v ktorom bu-
dem trénovať box a dostať sa tam. Na le-
tisku ma čakal taxík, odviezol ma do môjho 
kempu a to už bolo dobré znamenie.

? Prvýkrát si v Thajsku strávila 
mesiac. Bolo pre Stredoeuró-

panku ťažké zvyknúť si na život v 
exotickej krajine?

Všetko bolo fajn, až na veľkú vlhkosť 
vzduchu. Je tam takmer 70 až 80-percent-
ná, takže už na letisku som absolútne ne-
mohla dýchať. Človek sa v Thajsku nevie 
dopotiť, môže sa sprchovať aj päťkrát za 
deň, ale až po takých 2-3 týždňoch sa dá 
na to zvyknúť. A čo sa týka náplne mo-
jej cesty, prvýkrát som priletela v sobotu. 
Nedeľa býva voľná, vtedy sa necvičí, tak 
som mala čas na aklimatizáciu a zozná-
menie sa s kempom, s tunajšími ľuďmi. 

? Tréning thajského boxu 
v krajine jeho pôvodu musí 

byť omnoho náročnejší... Vedela si 
predtým do čoho ideš? 

Mala som len základné informácie o thaj-
skom boxe a pozrela som si zopár videí na 
internete. Pred príchodom som komuniko-
vala s kempom, písala som im, že som to 
predtým nikdy nerobila, nemám skúsenos-
ti... A keďže majú programy aj pre deti, aj 
pre ženy, ušili mi cvičenie doslova na mieru. 

? V čom spočíva štandardný 
tréning?

Základ je aklimatizovať sa. Tá vlhkosť 
vzduchu je naozaj veľká záťaž na organiz-
mus. Keď tam príde Európan, každý ho 
upozorní, aby s tréningom začal postup-
ne. Až po niekoľkých dňoch som teda za-
čala behávať 4-5 km v rámci rozcvičky. 
Na výber bolo ešte švihadlo, ale to nezná-
šam, tak som na rozohriatie volila beh. 
Potom je tam shadow, čo je tieňový box 
- keď si človek trénuje ťahy pred zrkad-
lom. Je to len pár kôl, ktoré trvajú štyri 
minúty a po každom je minútová prestáv-
ka. Závisí na trénerovi, či mi dá cez pre-
stávku urobiť 20 klikov, alebo sa môžem 
napiť vody. Potom sa cvičí s trénerom sys-
témom „one to one“ (jeden na jedného). 
Vtedy on drží chrániče a človek do nich 
udiera. Tréner pritom hovorí „udri“, udá-
va rôzne kombinácie, určuje koľko kopov 
ktorou nohou, koľko úderov lakťom a po-
dobne. Po čase sa zladíte a podľa toho, 

V THAJSKU SA 
DOROZUMIEVAM CITMI!

Muay thai, v preklade thajský box alebo thaibox, je bojové ume-
nie pochádzajúce z Thajska. Nazýva sa umením ôsmich konča-
tín, kde sa do úvahy berú ruky, nohy, lakte a kolená. Tým sa od-
lišuje od klasického boxu, v ktorom sa používajú len ruky. Pod-
ľa pravidiel sa zápasí v ringu, a to iba v stoji. Bojovníci sú pritom 
bosí a okrem chrániča na zuby, suspenzora a rukavíc ich prak-
ticky nemá čo iné chrániť. Keďže povolené sú údery, kopy, lakte 
a kolená, thajské bojové umenie sa považuje za jedno z najtvrd-
ších. Napriek tomu si získava čoraz väčšiu popularitu a najmä 
v Thajsku má bohatú kultúru a tradíciu. Trénovať sem chodia 
ľudia z celého sveta a paradoxne, medzi nimi je i mnoho žien. 
Jednou z nich je aj mladá Partizánčanka Jana Grznárová. V roz-
hovore sa vyznala z lásky k tomuto bojovému umeniu a prezra-
dila, prečo sa Thajsku hovorí krajina úsmevov. 

Partizánčanka Jana Grznárová:

ako tréner drží chrániče, človek vie, aký 
úder alebo kop od neho chce. To trvá 4-5 
kôl a po nich nasleduje dobrovoľná časť - 
sparring. Je to akoby boj v ringu, ale všet-
ko sa len naznačuje. Cvičí sa hlavne tech-
nika, a robia to medzi sebou cvičenci, tré-
ner len dohliada. Aj to trvá nejakých 5 kôl. 
Zakončením je už len fi tnes cvičenie. Celý 
tréning sa praktizuje dvakrát denne po dve 
hodiny. Dá sa však zaplatiť aj súkromné 
cvičenie, kde sa cvičí len s trénerom. 

? Dvojfázové tréningy - to znie 
celkom náročne. S akými po-

citmi si odchádzala z Thajska po ne-
celom mesiaci trénovania?

Prvý raz by som tam zostala aj dlhšie, ale 
musela som sa vrátiť domov kvôli súkrom-
ným veciam. Druhýkrát mi to vyšlo na tri 
mesiace kvôli tomu, že som chcela skúsiť 
reálny zápas. Na to, aby som mohla ísť do 
ringu, som musela zostať štvrťroka. Bola 
som tam dvakrát, vrátila som sa minulý 
rok aj tretí raz. Vyskúšala som nové telo-
cvične, nového trénera, ale utvrdila som 
sa, že thajský box milujem. 

? Plánuješ tieto skúsenosti vy-
užiť v budúcnosti?

Mám dva certifi káty, takže by som mohla 
trénovať. Moje plány sa však pomenili. Od 
decembra minulého roku som opäť v Thaj-
sku. Idem sa vydávať za Thajčana, čakáme 
bábätko, takže plány s profesionálnym zá-
pasením vystriedala rola matky, na ktorú 
sa nesmierne teším. Thajsko sa stalo mo-
jím domovom. 

? To sú veľmi príjemné životné 
zmeny. Blahoželáme ti a zdie-

ľame tvoju radosť, ale predsa, nedá 
sa neopýtať. Nebojíš sa tamojšieho 
života? Odlišná kultúra, náboženstvo 
a samotná mentalita domácich... 
Vôbec nie. Thajčania sú veselí, večne vy-
smiati, nikde sa neponáhľajú, neexistuje 
pre nich stres. Na všetko zabudnú, majú 
síce všetko zapísané, ale aj keď si napr. 
objednám rezance s mäsom, aj tak mi 
niečo neprinesú... (smiech) Kým Euró-
pan by sa už išiel sťažovať, oni to vôbec 
neriešia. Je tam veľmi uvoľnená atmo-
sféra. Trochu ma prekvapilo, že najväč-
šie faux pas u nich je objať Thajčana na 
ulici. Ja som si zaumienila, že ich nau-
čím objímať sa a zaviedla som v mojom 
okolí pravidlo jedného objatia denne 
(úsmev).

? Spomínaš uvoľnenú atmosfé-
ru, život bez stresu. Určite to 

však nie je jediné, čo ti na Thajsku 
imponuje.

Tá krajina mi prirástla k srdcu! Po prvé 
tým, že každý má úsmev od ucha k uchu. 
Na všetkých sú milí, vítajú ich s radosťou, 
a to nehovorím z pozície turistu. Na Slo-
vensku ma ani susedia nezdravia, neve-
dia mi prísť na meno, a to je smutné. Po 
druhé, nikdy neriešia, odkiaľ ste, kto ste, 
čo robia vaši rodičia, súrodenci, čo robíte 
vy. Pre nich ste tu teraz vy, a to je smero-
dajné. Aký je človek, aké má srdce, a nie 
to, aké má zázemie, vzdelanie, čo je opäť 

typické medzi Slovákmi. Je to aj dosť 
o predsudkoch, ktoré oni nevnímajú. 

? Zaskočilo ťa niečo na živote v 
Thajsku?

Hady! A takzvaný Phuket Vegetarian Fes-
tival. Je to budhistický sviatok, oslavuje 
sa počas deviatich dní, obyčajne v októbri. 
Predchádza mu dodržiavanie pôstu, veria-
ci sa zrieknu mäsa, alkoholu i sexu a oble-
čú sa do bieleho na znak očisty. Na tom ale 
nie je nič zvláštne. Je to o samotných ritu-
áloch. Nikdy som neverila tomu, že ľudia 
sa dokážu dostať do tranzu a v tomto stave 
si prepichnú tvár. V Thajsku som to videla 
naživo a bol to šok! Tamojší guru si vyvo-
lia svojich žiakov, uvedú ich do tranzu. Po-
čas slávnosti idú po meste davy ľudí, a tí 
vyvolení obetujú svoje telo Bohu prostred-
níctvom sebapoškodzovania. Všade je veľa 
krvi, mnohí i zomierajú, no domáci si to 
vysvetľujú inak. Hovoria, že keď Boh trpel 
pre nich, prečo by oni nemali pre neho... 
Veria, že on sám do nich vstupuje, keď sú 
v tranze, a preto necítia bolesť. Nerobí im 
problém prepichnúť si peru alebo líce ihli-
cou, palicou. Avšak, keď Boh vystúpi z ich 
tela, precitnú a môžu rýchlo zomrieť. To 
bolo pre mňa dosť šokujúce. Je to fi lozofi a, 
ktorú človek ťažko pochopí.

? Aj o tom je budhizmus. Máš 
k tomuto náboženstvu blízko?

Sama sa k nemu hlásim, verím v túto fi lo-
zofi u. Stále hovorím, že Boh je len jeden, 
len má svojich pomocníkov a každý si toho 
svojho pomenuje. V Thajsku je napr. teraz 

rok 2557 a Budha tu bol ešte pred Kristom. 
Zriekol sa všetkého a ukazuje nám, ako 
by sme mali žiť a dokazuje to prostredníc-
tvom princípov karmy. Ide o to, že všetko 
sa človeku raz vráti, dobré aj zlé.

? Pôsobíš ako človek, ktorý je 
doslova nabitý optimizmom a 

pozitívnou energiou. Mávaš niekedy 
slabé chvíľky? 
Samozrejme. Človek vtedy nemôže zostať 
sám. Ja zvyknem chodiť za priateľkou, ktorú 
nazývam moja thajská mama, alebo idem na 
pláž, či meditujem.

? Máš neja-
ké motto, 

ktorým sa 
riadiš?

Carpe diem!
Treba si užívať 
každú jednu se-
kundu života, 
lebo nikdy ne-
vieme, aký bude 
náš zajtrajšok.

 Zhovárala sa Martina Petrášová
 Foto: archív Jany Grznárovej

Po vstupe do ringu vykonáva bojovník rituálny tanec Ram Muay, ktorým vzdáva-
jú úctu trénerovi, rodine a všetkým, ktorí mu pomohli stať sa bojovníkom. Ritu-
álny tanec slúži zároveň na uvoľnenie pred zápasom.

V telocvični s profesionálnymi bojovníkmi, ktorí trénujú spolu s Janou

Ostrov Phi Phi je Janin najobľúbenejší ostrov. Chodí tam rada oddychovať
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kín a klubu

OTVORENÉ DENNE: 
10.00 h - 22.00 h www.aerocafe.sk

Káva vonia 
ako čerstvo pomleté nebo

Letisko 
Malé Bielice

BEZPLATNÝ DOVOZ A ODVOZ  ZABEZPEČUJE  FAMILY TAXI PARTIZÁNSKEFAMILY TAXI PARTIZÁNSKE – tel.: 0905 103 310

(1
40

14
)

Radošina je pre mňa Slovenskom. Všetky zažité situácie 
a udalosti v nej sú teda dobrým dôvodom na to, aby som 

o nich rozmýšľal v širších súvislostiach. Preto to nie je hra 
o jednej dedine, ale o Slovensku, našej krajine, o nás. Divadlo 
podľa mňa nemá iba rekonštruovať históriu, ale viesť nás k 
zamysleniu, či sme za ten čas na niečo nové a iné prišli, či sme 
sa vôbec poučili z minulosti. Najsmutnejším zistením z his-
tórie je pre mňa totiž fakt, že ľudia sú niekedy nepoučiteľní.

 Stanislav ŠTEPKA, divadelník
 (SME 21. 12.2013)

V prvých dňoch nového roku patrili v Klube absolventov 
Baťovej školy práce úprimné gratulácie aj vzácnym jubi-

lantom. Významného životného jubilea sa 3. januára dožila 
Magdaléna Lošonská a 8. januára oslávil sedemdesiat-
ku Marcel Konc. Od výboru Klubu im radi tlmočíme pria-
nie dobrého zdravia, spokojnosti, pohody a nech po celý rok 
2014 majú veľa dôvodov na radosť. Výbor ZO SZTP v Parti-
zánskom posiela úprimné pozdravy a želanie dobrého zdra-
via Márii Murkovej, ktorá 9. januára oslávila 75. narode-
niny. Dodatočne a o to srdečnejšie pozdravy odovzdávame 
aj 70-ročnej jubilantke Eve Kubíczekovej z Kardioklubu 
Partizánske. Oslávila ich na Vianoce, 24. decembra.

Meniny oslávi – Radovan, Radovana, Dobroslav, 
Kristína, Nataša, Antal, Bohdana, Drahomíra, Má-
rio, Sára, Dalibor, Sebastián.

Panoramatické kino PARTIZÁNSKE
 13. januára – pondelok o 17. h – NIKO 2
 14. a 15. januára – utorok a streda o 19.30 h – NEŽNÉ 
VLNY
 16. až 18. januára – štvrtok až sobota o 19. h – VLK Z 
WALL STREET
 19. a 20. januára – nedeľa a pondelok o 19.30 h – NA ŽI-
VOT A NA SMRŤ

Infi nity CLUB
 17. januára – piatok – DJ EKG GRAND NIGHT
 18. januára – sobota – VIDEOOLDIES MIX – MADE IN dVj.
kukoo

SPY klub
 17. januára – piatok – FREE DISCO
 18. januára – sobota – TRIDENT TITAN WARRIORS

Kino BOŠANY
 17. januára o 19.30 h – MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
 19. januára o 17. h – MRAVČIA POLEPŠOVŇA
 19. januára o 19.30 h – ŠKRIATOK

Koledy na oslavu príchodu Spasiteľa a sakrál-
ne skladby svetových autorov v podaní zmieša-
ného chrámového zboru Laudatio (lat. pochva-
la, prejav vďaky) z Partizánskeho naplnili vrúc-
nym citom srdcia ľudí dobrej vôle, ktorí sa zišli 
v Kostole sv. Tomáša apoštola na sídlisku Ší-
pok v Partizánskom. S potešením prijali pozva-
nie na Trojkráľový koncert, zavŕšujúci sviatočný 
čas, ktorý bol zároveň príležitosťou navzájom si 
zaželať šťastný nový rok. Pod vedením dirigen-
ta Milana Tureka pohladili speváci dušu sto-
viek poslucháčov, rovnako ako sprievodné slovo 
Martina Krajčíka. Za profesionálne a umelecky 
hodnotné koncertovanie patril zboru Laudatio, 
ktorý na domácej scéne pôsobí tretí rok, zaslú-
žený potlesk v stoji. Ako sa prítomní dozvedeli, 
nedávno zbor účinkoval aj v maďarských Mlyn-
koch. Viac nám o tomto hosťovaní prezradil v 
rozhovore dirigent Milan Turek.

Na čie pozvanie ste zavítali do Mlynkov? 
Myšlienka pozvania sa zrodila pri slávnost-

nej svätej omši k 75. výročiu mesta Partizánske. 
Okrem iných hostí sa jej zúčastnila aj pani Mar-

ta Demjénová, predsedníčka Slovenskej samo-
správy v Mlynkoch. V nasledujúcich dňoch kon-
taktovala pána dekana vdp. Vladimíra Farkaša, 
ktorý túto myšlienku prijal pozitívne a zodpo-
vedne. Oslovil ma, aby som pripravil zbor a ta-
kisto aj detský spevokol Pramienok na omšu 
a koncert v Maďarsku. Spolu sme vybrali dátum 
30. november 2013, kedy sa koná vigília prvej 

adventnej nedele. Najdôležitejšia bola pre nás 
sv. omša sprevádzaná naším spevom. Slúžili ju 
spolu náš kaplán vdp. Pavel Cerovský a mies-
tny farár v Mlynkoch vdp. Zoltán Szalai. Po sv. 
omši sa konal spoločný koncert spevokolu Pra-
mienok a zboru Laudatio. Veľkým prekvapením 
bolo pre nás pohostenie v Slovenskom dome 
– v Stredisku pilíšských Slovákov, kde sme sa 
spolu pomodlili, zapálili prvú adventnú sviečku 
a spoločne si aj zaspievali.
Aký ohlas malo vaše vystúpenie a čo pre 
vás osobne i pre členov zboru znamena-
lo koncertovanie pre zahraničných Slo-
vákov? 

Myslím si, že každý, kto sa zúčastnil svätej 
omše a koncertu, odchádzal z kostolíka okrem 
umeleckého naplnenia aj povzbudený k ad-
ventným predsavzatiam. Publikum, zložené 
viac-menej zo seniorov, nám prejavilo svoju 
vďaku veľkým potleskom, slovami, ale aj prija-
tím medzi seba. Z nášho repertoáru sme Slová-
kov žijúcich v Maďarsku najviac potešili pies-
ňou Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorá je pre nich 
hymnou. Mne osobne akékoľvek vystúpenia 
zboru a spevokolu dodávajú chuť do ďalšej prá-
ce, pretože vidím, že „semienko našlo úrodnú 
pôdu“.  (bab)

…a prvé zahraničné hosťovanie v maďarských Mlynkoch

Daj Boh šťastia tejto zemi!
Trojkráľové prianie chrámového zboru Laudatio

Trojkráľový koncert v Kostole sv. Tomáša apoštola...

Narodil sa v Brodzanoch 29. 
decembra 1800. Gymnázium ab-
solvoval v Nitre, teológiu v Tr-
nave. Vysvätený za kňaza bol v 
roku 1826. Pôsobil ako kaplán v 
Trávnici, Kuchyni, Veľkých Le-
vároch, Modre, farár v Jablono-
vom (okres Malacky). Známy bol 
aj ako ľudovo-výchovný pracov-
ník, člen Tatrína a jeho vieden-
skej delegácie, zakladajúci člen 
a patrón znievskeho gymnázia, 
člen výboru Spolku svätého Voj-
techa, zakladateľ Spolku mier-
nosti, propagátor ovocinárstva a 
včelárstva. Napísal o tom množs-
tvo odborných článkov. Zostavil 
náboženské príručky pre ľudo-
vé školy a školské učebnice. Jeho 
dielo o počiatkoch slovenských 
dejín zostalo v rukopise. V dedine 
Jablonové, kde pôsobil najdlh-
šie a 16. januára 1884 aj zomrel, 
mu v roku 1971 odhalili pamät-
nú tabuľu.
Publicista Viliam Paulíny Tóth 
v článku Tri dni zo Štúrovho ži-
vota podrobne opísal jeden zo 
Štúrových útekov do bezpečia 28. 

mája 1848. Katolícky farár Ján 
Galbavý ho ukryl v záhradnom 
altánku v Jablonovom, kam mu 
priniesol knihy, jedlo a nápoje. 
Spoločne premysleli Štúrov útek 
za hranice do Rakúska. O polno-
ci mal Štúr vyjsť zo záhradného 
altánku. Za dedinou ho počkal 
voz, ktorým cestoval farár Galba-
vý. Štúr, ako pocestný, zastavil 
voz a poprosil pána farára, aby 
ho zaviezol na železnicu. Pred 
kočišom sa Štúr predstavil ako 
učiteľ z Pezinka. Plán sa vydaril. 
Galbavý so Štúrom cestovali jas-
nou nocou, za svitania sa dostali 
do pohraničnej dedinky Uhorská 
Ves a tam vystúpili. Kočiša štedro 
odmenili, poslali ho do hostinca 
a obaja vstúpili na drevený hra-
ničný most. Galbavý v reveren-
de kráčal k colníkovi, Štúr išiel za 
ním ako jeho rechtor. Na proti-
ľahlej strane mosta prešli popri 
búdke pohraničnej stráže. Trošku 
ich mykla výzva strážnika: „Poč-
kajte, páni, kto ste?“ „Som fa-
rár z Jablonového,“ odpovedal 
po nemecky farár Galbavý. Mla-

dý strážnik si ich viac nevšímal, 
ale so záujmom sledoval krás-
nu dievčinu, čo vešala na šnúru 
bielizeň. Zabudol na zatykač na 
troch slovenských národovcov, 
ktorý prišiel aj do tejto pohra-
ničnej stanice. Pán farár Galba-
vý odprevadil Štúra na stanicu 
v Angerne a odtiaľ sa už potom 
Ľudovít vydal na Slovanský zjazd 
do Prahy, ktorý sa začínal 2. júna 
1848. Príhoda svedčí o tom, ako 
si vedeli katolícki a evanjelickí 
vzdelanci pomáhať v kritických 
chvíľach v časoch maďarského 
útlaku. Milan Škvarenina

Ako Brodzanec zachránil Štúra
Tento rok si pripomenieme 130 rokov od úmr-

tia nášho významného rodáka, kňaza, pedagóga, 
publicistu a národného buditeľa Jána Galbavého, 
prezývaného Rodomil. 

Komoda s portrétom Jána 
Galbavého vo Farskom 
múzeu v  Jablonovom (archív 
autora)

Výber z diel
Preklady: 

Tetka Trápelka alebo Zlý jazyk a jeho zlé následky 
(Skalica 1864)

Učebnice: 

Biblika, čili počiatky dejín biblických (Skalica 1870) 
Počtoveda (Skalica 1870) 
Mluvnica reči slovenskej (Skalica 1871) 
Názorné vyučovanie (Skalica 1871) 
Zemepis pre školy elementárne, 
konfesionálne na Slovensku (Skalica 1871)
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Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice s poliklinikou, n.o. Partizánske

Liliana Hubová z Topoľčian, 
prvé dieťatko rodičov Renáty a 
Petra, sa prihlásila na svet 3. ja-
nuára s váhou 3330 g a dĺžkou 
54 cm. 

Marián Kollár z Ješkovej Vsi, pr-
vorodené bábätko rodičov Dag-
mary a Mariána, prišiel na svet 
2. januára. Vážil 3080 g a me-
ral 49 cm. 

Jozef Ferai z Pažite sa narodil na Silvestra mamičke Kataríne 
Čičmancovej a oteckovi Jozefovi Feraiovi, doma ho čakala pät-
násťročná sestra Katka. Bábätko prišlo na svet s váhou 3010 g 
a dĺžkou 49 cm.

Dávid Štrpka zo Skačian, druhorodený synček rodičov Natálie 
a Martina, prišiel na svet 3. januára s váhou 3430 g a dĺžkou 
52 cm. Na bračeka sa doma tešil dvojročný Adamko.

Rebeka Žišková z Hradišťa má dátum narodenia 5. január, kedy 
vážila 2850 g a merala 52 cm. Z dieťatka sa tešia rodičia Martina 
a Stanislav i štvorročná sestrička Barborka.

Vitajte medzi nami!

Peter Gábriš z Partizánske-
ho je prvorodeným dieťat-
kom rodičov Soni a Petra. K 
dátumu narodenia 3. januára 
mu v pôrodnici pripísali váhu 
3950 g a dĺžku 56 cm.

Abigail Pizúrová z Partizán-
skeho potešila svojím prícho-
dom na svet 3. januára rodi-
čov Jaroslavu a Mareka. Ich 
prvorodené bábätko vtedy vá-
žilo 3360 g a meralo 52 cm. 

Šimon Iliaš z Partizánskeho potešil svojím príchodom mamičku 
Barboru Švendovú a otca Erika Iliaša. Narodil sa 2. januára s vá-
hou 2900 g a dĺžkou 54 cm. 

Vypočujte si vysielanie...
Keďže v minulom tisícročí neboli počítače, 

mobily a smartfóny rozšírené tak ako dnes, 
my, chalani v pubertálnom veku sme si mu-
seli nájsť iné zábavky. Zostrojovali sme jed-
noduché telefóny, vyrábali historické zbrane, 
robili sme chemické a pyrotechnické pokusy, 
učili sme sa na gitare od starších kamarátov 
prvé akordy, zbierali sme mince a starožitnos-
ti, behali sme po povalách, tajne sme cez malé 
oknienko navštívili šimonoviansky kaštieľ, 
nacvičovali sme kúzla a artistické kúsky, roz-
mýšľali sme o natočení kovbojky na 8-mili-
metrový fi lm a hľadali sme naň exteriéry... 
aktivít bolo proste veľmi veľa. Vo večerných 
hodinách sme lozili po strechách a pozorova-
li meteory, za bieleho dňa sme na oné strechy 
kreslili bludiská a potom sme po nich blúdili.

Cestou na strechu po kolmom rebríku sme 
si všimli, že pol metra od rebríka vedú dva 
káble. Boli súčasťou mestského rozhlasu; je-
den z jeho ampliónov sídlil u kamaráta na 
streche, ďalší trónil na stĺpe pred naším do-

mom. Stačilo na kúsku oba káble odizolovať, 
pripojiť na ne vodiče a ich druhé konce strčiť 
do magnetofónu. Infi ltrácia do mestského roz-
hlasu bola hotová. Potom už len založiť pásku 
s rokenrolmi od Elvisa Presleyho, pustiť pre-
hrávač a zosilniť ho na plné pecky. To sa ľudia 
na ulici čudovali, prečo sa emenvé rozhodlo 
vysielať až o šiestej večer a prečo namiesto 
všeobjímajúceho stredného prúdu znie zrazu 
z tlampačov imperialistická hudba. A nezosta-
lo len pri hudbe. Napísali sme zopár vtipných 
správ a v rámci „pravidelného podvečerného 
vysielania“ sa tieto neofi ciálne oznamy dostá-
vali do éteru. „Vypočujte si správy mestské-
ho rozhlasu,“ ozývalo sa za súmraku na rôzne 
svetové strany. Kvôli slabšiemu signálu nebo-
lo pokrytie audio vysielaním príliš veľké, a tak 
zrozumiteľné slovo počuli iba Štrkovčania bý-
vajúci v blízkosti zdroja vysielania. Nevadi-
lo. Náš drôtový rozhlas sa zameriaval hlavne 
na rytmickú hudbu. Či to už boli spomínané 
rokenroly od Elvisa, piesne od Beatles alebo 

country a westernové skladby. Tak to pokra-
čovalo niekoľko dní, až kým jeden nečakaný 
skrat neposlal magnetofón na dlhší odpoči-
nok.

Dnes by sa takéto pokusy uskutočňovať asi 
nedali. Hneď by nabehli úradníci zo SOZY 
a drankali by poplatky za produkciu hudby na 
verejnosti. Telekomunikačný úrad by sa zaují-
mal, kto a kedy nám pridelil frekvenciu, ďalší 
úrad by zaznamenával percento sledovanos-
ti, elektrikári by vyžadovali podrobnú revíz-
nu správu a komora kominárov zase čestné 
prehlásenie, že naše drôty nevedú cez niekto-
rý z dymovodov. Úrad práce by v rámci akcie 
Vietor zisťoval, či samozvaní moderátori ná-
hodou nevykonávajú čiernu prácu, zaplatiť by 
sme museli daňovú licenciu, SIS by proti ne-
legálnemu vysielaniu promptne rozpracovala 
akciu Gorila II, no a Američania by si k am-
pliónom pre istotu pripojili svoje vlastné káb-
liky... Nuž, v prehistorických dobách boli i tie 
detské radovánky akési veselšie. Patrik D.

Koncoročné posedenie Klubu sclerosis multiplex
„Ešte trochu leňošenia v tep-

lej posteli,“ povedala som si, keď 
mi zazvonil budík. Za oknom za-
čalo slniečko presvetľovať sobot-
né dopoludnie. A potom mi trklo: 
“Zuza, vstávaj! Dnes je sobota 21. 
decembra, máme koncoročné po-
sedenie Klubu.“ Fakt nám vyšlo 
počasie. Keď nesnežilo, ako by sa 
na december patrilo, aspoň svieti-
lo slnko. Pomaly som začala pre-
cvičovať svoje údy, ako mávam 
zvykom každé ráno. „Veď dnešok 
nebude výnimkou,“ povedala som 
si. I keď do istej miery výnimočný 
bol, ale tá výnimočnosť sa týkala 
stretnutia s priateľmi a známymi, 
a nie cvičenia, resp. necvičenia. 
Telo schopné pohybu sa začalo 
pripravovať, aby o jedenástej ho-
dine zavítalo do kruhu známych.

Okrem členov Klubu sme na 
stretnutí privítali aj návštevu 
z Mestského úradu v Partizán-
skom. Keďže pán primátor bol 

zaneprázdnený, jeho pozdrav 
a poďakovanie za pozvanie nám 
odovzdala v jeho mene pani Bo-
žena Števčíková. Musím povedať, 
že mesto nám vychádza v ústrety. 
A my na oplátku pomôžeme, keď 
môžeme. Celé stretnutie sa odo-
hrávalo ako ináč, a tak ako vždy, 
v priateľskej atmosfére. S malým 
oneskorením sa k nám pripojili aj 
dievčatá z okolia Prievidze. Tam 

podobný klub nemajú a keďže 
medzi seba radi prijímame ľudí, 
chodia k nám. Boli sme pousá-
dzaní za veľkým stolom. A bol 
zaplnený do posledného miesta. 
Naše stolovanie bolo popretká-
vané dialógmi ľudí, ktorí sa spo-
znali „vďaka“ rovnakej diagnóze. 
Všetko zlé je na niečo dobré. Pre-
brali sme, čo sme ako Klub pre-
žili a čo by sme ešte „chceli“ pre-

žiť, ak nám to naša choroba do-
volí. Naše rozhovory nadobudli 
neskôr kávovú príchuť. Ani som 
si neuvedomila, že nás je v Klube 
tak veľa. Pomaly bolo ťažko ro-
zumieť, čo kto hovorí. Chcelo to 
veľkú dávku sústredenia na spo-
ludebatujúceho. Jedlo výborné, 
spoločnosť taktiež, škoda, že času 
nerozkážeš.

Rozmýšľam nad tým, ako 
ukončiť tento report o našom 
stretnutí. Snáď, že naplnení ra-
dosťou zo stretnutia s ostatnými 
esemkármi, sme si zaželali prí-
jemné a pokojné prežitie sviatkov 
a všetko dobré do nového roku. 
Naša predsedníčka vyslovila pria-
nie, aby sme sa všetci takto o rok 
znovu zišli. Začali sme sa vytrácať 
z reštaurácie (aj tej patrí naše po-
ďakovanie) a zostali po nás už iba 
prázdne stoličky.
 „Tak o rok znovu, Zuzka!“ 
 Zuzana Korenačková

Ďakujeme darcom krvi
Len ten má srdce, kto ho má pre iných
Rok ubehol ako voda a na sídlisku Šípok v Partizánskom sa 

ráno 7. januára schádzajú darcovia krvi, aby privítali nový rok v 
podobe dobra – darovaním krvi. Pozdraviť ich prišiel aj primátor 
mesta Jozef Božik, rovnako tak komunita saleziánov, ktorá pri-
pravila aj malé občerstvenie v podobe chutných koláčov. Odber 
prebiehal v príjemnej atmosfére, k čomu prispel aj kolektív mobil-
nej odbernej jednotky z Trenčína.

ODBER KRVI V JANUÁRI
V prvom mesiaci nového roku môžu dobrovoľní darcovia 

krvi darovať živototdarnú tekutinu v utorok 21. januára v 
čase od 8. ho 11. hodiny v mestských priestoroch bývalej I. ZŠ 
na Námestí SNP v Partizánskom.  

Symbolickú novoročnú kvapku krvi v Pastoračnom centre na 
sídlisku Šípok darovali: Róbert Flamík, Mária Stanovičo-
vá, Ján Kopál, Martin Žember, Dušan Valach, Miroslav 
Sány, Eva Jančeková, Jakub Vlček, Vladimír Smatana, 
Ondrej Farbiak, Ivan Ivančík, Peter Jančich, Vladimír 
Krátky, Lenka Vanková, Júlia Šufl itová, Lukáš Ščepka, 
Monika Antalová, Jozef Brida, Anton Žiško, Jana Kli-
mantová, Jozef Antl, Mária Zaťková, Margaréta Holé-
niová – všetci z Partizánskeho. Medzi 35 darcami boli aj Marek 
Vaško zo Šamorína, Ľuboš Stebnický z Humenného, Valéria 
Bilasová a Jozef Lajčák z Nadanoviec, Pavol Ondko a Mi-
riam Ferjancová z Oslian, Dávid Hudeček z Veľkých Uheriec, 
Ján Rapko a Ľubica Rapková z Malých Uheriec, Martina Ga-
hérová zo Skačian, Miroslava Kováčiková z Čerenian a Ra-
dovan Janotka z Bošian.  

Vám všetkým v mene organizátorov spoločného odberu i v mene 
tých, ktorým vaša krv pomôže prinavrátiť zdravie, ĎAKUJEME!
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5-násobne viac bodov 
na výrobky zn. babylove
Od 02. 01. do 31. 01. 2014.

–25 % na detský sortiment
len za 35 bodov!
Od 13. 01. do 19. 01. 2014.
Nevzťahuje sa na počiatočné mlieka, PRO 1 a plienky.
Kupón na zľavu platí do 09. 02. 2014.

5-násobne 
viac 

bodov

� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

V hospodárstve Trenčianskeho kraja v 
roku 2012 vzniklo 1 682,8 tis. ton odpadu, 
čo bolo o 43,4 tis. ton viac ako v roku 2011. 
Na množstve odpadu, ktorý vznikol na Slo-
vensku, sa kraj podieľal 24,3 %. Podľa mie-
ry rizika nebezpečenstva sa odpad z hospo-
dárstva člení na nebezpečný a ostatný od-
pad. Nebezpečného odpadu vzniklo v kraji 
63,6 tis. ton, ostatného odpadu 1 619,1 tis. 
ton. V skupine nebezpečných odpadov viac 
ako polovicu tvorili stavebné odpady a odpa-
dy z demolácií, v skupine ostatných odpadov 
prevládali odpady z tepelných procesov.

V roku 2012 v obciach Trenčianskeho 
kraja vzniklo 194,8 tis. ton komunálneho a 
drobného stavebného odpadu. Na celkovom 
množstve tohto odpadu v SR sa kraj podie-
ľal 11,1 %. Najviac, 131 tis. ton bolo zmesové-
ho komunálneho odpadu, 18,4 tis. ton veľko-

rozmerného odpadu a 11,7 tis. ton drobného 
stavebného odpadu. Na území kraja vzniklo 
8,9 tis. ton z papiera a lepenky, 6,2 tis. ton 
odpadu zo skla, 3,6 tis. ton z plastov a 1,5 tis. 
ton bolo odpadu z čistenia ulíc. Opotrebova-
né pneumatiky z dopravných prostriedkov 
vážili 182 ton.

Až 83,6 % tohoto odpadu sa zneškodňuje 
(napr. skládkovaním, spaľovaním bez ener-
getického využitia), zvyšných 16,4 % odpa-
du sa zhodnocuje (materiálovo, energeticky, 
kompostovaním alebo iným spôsobom zhod-
nocovania).

Najviac komunálneho odpadu vzniklo v 
dvoch najväčších okresoch kraja, v Prievidzi 
25,3 % a v Trenčíne 20,8 %. Okres Nové 
Mesto nad Váhom sa na celkovom množ-
stve tohoto odpadu podieľal 10,4 %, Považ-
ská Bystrica 9,7 %, Ilava 9,6 %, Partizánske 

7,7 %, Púchov 6,6 %, Bánovce nad Bebra-
vou 5,3 % a okres Myjava 4,6 %. Vo všetkých 
okresoch kraja dosahoval najvyšší podiel 
zmesový komunálny odpad.

Na jedného obyvateľa kraja v roku 2012 
pripadlo 328 kg komunálneho odpadu 
(o 6 kg menej ako v roku 2011), o 4 kg viac 
ako na jedného obyvateľa Slovenska. V re-
latívnom vyjadrení najviac odpadu na jed-
ného obyvateľa pripadlo v okrese Prievidza 
(358 kg). V okrese Trenčín to bolo 357 kg, v 
Myjave 331 kg, v Novom Meste nad Váhom 
324 kg, v Partizánskom 319 kg, v okrese Ila-
va 309 kg na obyvateľa, v Považskej Bystrici 
299 kg a v Púchove 289 kg. Najmenej odpadu 
na obyvateľa pripadlo v okrese Bánovce nad 
Bebravou (280 kg).

 Pavol Arpáš, 
 riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne

Medziročne obyvateľ kraja 
vyprodukoval o 6 kg odpadu menej

Trojkráľový výstup sa Klížanom vydaril
Mal to byť zimný výstup so 

snehom, mrazom a sviatočnou 
atmosférou. Výstup bol, ale zo 
všetkého zostala len sviatoč-
ná atmosféra. Vo Veľkom Klíži 
sa tradičný Trojkráľový výstup 
uskutočnil v naozaj neočakáva-
ných podmienkach, ale aj ne-
očakávanom priebehu. Miest-
ny Klub slovenských turistov 
usporiadal svoje prvé tohtoroč-
né podujatie vo veľmi peknom, 
takmer jarnom počasí. Slnečné 
lúče, túžba ľudí k aktívnemu po-
hybu po niekoľkodňových svia-
točných dňoch, ale možno aj po-

zvánka v Slovenskom rozhlase 
boli dobrými atribútmi k boha-
tej účasti. A tá naozaj bola.

Predseda klubu vítal účastní-
kov turistického pochodu v Klíž-
skom Hradišti pri jazierku Lá-
zeň, odkiaľ pokračoval povedľa 
románskeho kostolíka cez Be-
siedky do Zbúdova. Malí i veľ-
kí, mladí, ale aj seniori, vrátane 
najstaršieho člena klubu 78-roč-
ného Pavla Neštepného postu-
povali po kratších prestávkach 
k Šimonovmu vrchu. Zaujíma-
vý skalný výtvor je každoročným 
dôležitým bodom trojkráľové-

ho putovania klížskych turis-
tov a ich hostí. Neznačkovaný-
mi chodníkmi, ktorými prebie-
ha lesná zverina a nie sú ľuďmi 
často využívané, sa pochod tia-
hol peknou prírodnou scené-
riou s Michalovým vrchom po 
ľavej strane. Čím viac sa pribli-
žoval, tým viac ľudí bolo možné 
stretnúť. Niektorí sa už vracali 
naspäť, iní prichádzali z opač-
ných strán. V cieli výstupu na 
Michalovom vrchu bolo dosť tes-
no. Čertovsky tesno. Zišlo sa tam 
122 ľudí. Z Veľkého Klíža, Veľ-
kých Uheriec, Kolačna, Ješko-

vej Vsi, Chynorian, Nedanoviec, 
Bošian, Veľkých Bielic, Tren-
čianskej Turnej, Mníchovej Le-
hoty a Topoľčian. Zápisy do no-
vej vrcholovej knihy, neodmysli-
teľná novoročná opekačka, spo-
ločné foto, novoročné priania 
a neuveriteľne veľké dávky emó-
cií a dobrej nálady ľudí, ktorých 
spája turistika a láska k prírode. 
Len ťažko sa lúčilo a odchádza-
lo. V slnkom zaliatych tríbeč-
ských horách bolo dobro, srdeč-
nosť, úprimnosť a prajnosť  cítiť 
v nádhernej symbióze človečen-
stva a prírody. Peter Maťašeje

Pamätná snímka z Trojkráľového výstupu v centre diania, na Michalovom vrchu.

(14038)

Na čo sa tešíte?
Nový rok je spojený s prianiami, nádejami a očakávania-
mi. Pre mnohých znamená nový začiatok, a tak sa naša 
redakcia opýtala - na čo sa najviac tešíte v roku 2014? 

Diana SÚKENNÍKOVÁ, žiačka: „Keďže som 
študentkou maturitného ročníka na Gym-
náziu v Partizánskom, rok 2014 bude pre 
mňa rokom skúšok, ale aj veľkých zmien v 
mojom živote. Budem sa naozaj tešiť, keď sa 
mi maturita aj skúšky na VŠ podarí zvlád-
nuť čo najlepšie.
Teším sa aj na nových ľudí, ktorých v tomto 
roku spoznám, ale taktiež sa budem tešiť aj 

stretnutiam so svojimi príbuznými a starými priateľmi.“

Peter BORIS, železničiar: „Určite bude v roku 
2014 veľa rôznych príležitostí, z ktorých by 
som sa mohol potešiť. No keďže pracujem na 
železnici a železnica je zároveň mojím dlho-
ročným koníčkom, veľmi sa teším na oslavy 
130. výročia otvorenia trate z Topoľčian do 
Veľkých Bielic, ktoré by sa mali uskutočniť 
v posledný júnový víkend. Organizátori avi-
zujú viacero jázd medzi Topoľčanmi a Veľ-
kými Bielicami, ktoré budú ťahané historickými hnacími vozidla-
mi. Najviac sa teším na vlak ťahaný parným rušňom radu 555, 
prezývaným Mazutka a tiež na výstavu modelového koľajiska, 
ktorá by mala byť  v Partizánskom.“

Jozef ŠOLTÉS, technik: „Júnové oslavy 130. 
výročia otvorenia trate sú aj pre mňa top 
udalosťou tohto roka, keďže som ich spolu-
organizátorom. Je sa na čo tešiť a myslím si, 
že ani čitatelia Tempa by nemali tieto oslavy 
prepásť.“

Marika ČANIGOVÁ, operátorka obuvníckej 
výroby: „Teším sa na to, že konečne dokon-
číme opravy domu, že sa mi v novej záhra-
de urodí veľa zeleniny a pevne dúfam, že celá 
moja rodina bude zdravá.“ 

Ľuboš MALIŠ, zamestnanec súkromnej 
spoločnosti: „V roku 2014 ma najviac poteší, 
keď môj syn zmaturuje a dostane sa na vysokú 
školu, o akej sníva odmalička. Tiež budem 
rád, keď nám naša ekonomická situácia umož-
ní cestovať a užiť si v zdraví zarobené peniaze. 
A v neposlednom rade budem rád, keď sa ľu-
dia medzi sebou budú vedieť rozprávať bez 
zbytočných emócií a hľadieť si pri tom do očí.“ 

 (r)

Kalendár stále v predaji
Kalendár na rok 2014 Štyri ročné obdobia si ešte stále môžete 
zakúpiť v redakcii našich novín v cene 1,20 € za kus.
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Kto v srdci žije, nezomiera...

Dňa 16. januára 2014 si s boles-
ťou v srdci pripomíname tretie 
smutné výročie, čo nás vo veku 
58 rokov náhle opustil náš milo-
vaný manžel, otec a brat

Eduard TOMIŠ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomína man-
želka, synovia s rodinami a sú-
rodenci.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. (1334)

Dňa 13. januára 2014 si pripomí-
name nedožitých 85 rokov našej 
mamy, babky a prababky

Boženy GOMBÍKOVEJ 
rod. Čerňákovej
z Partizánskeho

a dňa 20. januára 2014 uplynie 
15 rokov od smrti nášho otca, 
dedka a pradedka

Karola GOMBÍKA 
z Partizánskeho.

Spomínajú dcéry a synovia s ro-
dinami. (14017)

Dňa 5. januára 2014 uplynulo 15 
rokov, čo nás vo veku 50 rokov 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko

Ľubomír ČÁKOVSKÝ
z Partizánskeho.

S láskou a úctou na neho spomí-
na manželka Marta, dcéry Mar-
tina a Jana s manželom Jarosla-
vom, syn Ľubomír, vnúčatá Mar-
tin, Lukáš a Lenka a ostatná ro-
dina. (14018)

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal si všetkých nás, 
čo si rád mal.

Dňa 7. januára 2014 sme si pri-
pomenuli tretie smutné výročie 
smrti nášho drahého manžela, 
otca, starého a prastarého otca

Štefana MIŠKOVIČA 
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
79 rokov.

S láskou naňho spomínajú man-
želka, dcéra a syn s rodinami a 
ostatní jeho najbližší príbuzní.

Každému, kto ste ho poznali, 
ďakujeme za tichú spomienku.
 (14021)

Dňa 12. januára 2014 uplynulo 
šesť rokov, čo nás opustil náš mi-
lovaný otec, starký a prastarký

Jozef FAŠANGA
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.
S láskou a neutíchajúcim žiaľom v 
srdci spomínajú deti s rodinami a 
ostatná rodina. (14022)

Dňa 16. januára 2014 uplynie de-
sať rokov, čo nás opustila naša 
milovaná mama a starká

Magdaléna BALÁŠKOVÁ
z Pažite.

S láskou a úctou spomínajú syno-
via Peter a Vlado s rodinami, dcé-
ra Alica s Dávidom.

Ďakujeme všetkým, čo jej spolu 
s nami venujú tichú spomienku.
 (14025)

So zármutkom v srdci si dňa 17. 
januára 2014 pripomenieme 
prvé výročie úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca, starého otca 
a brata

Jaroslava GUBKU 
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
67 rokov.

S láskou a úctou spomína smútia-
ca rodina. (14027) 
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(14015)

Banka s dlhoročnou tradíciou 
hľadá BANKOVÝCH PORADCOV. 
Príjem 1300 €/mesačne a viac. 
Lokalita PE, BN a okolie. Tel. 
0917 098 242.    (14020)



Obuvnícka fi rma prijme väčší 
počet šičiek s praxou a pracov-
níčok na ručné (pomocné) prá-
ce. Tel. 0903 468 040.
 (14045)
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Mliečny bar s detským kútikomMliečny bar s detským kútikom

Raňajkové menu každý deň od 6. hodiny – maslové rožky, 
kakao, praženica, hemendex, párky a iné.... 

Príjemné posedenie pri káve a čaji, zákuskoch, pudingu, šľa-
hačkových pohároch. Ponúkame čerstvé palacinky, chlebíč-

ky, šaláty s možnosťou objednávky aj na oslavy.
Detské oslavy priamo u nás!

Otvorené v pracovných dňoch od 6. do 17. hodiny, 
v sobotu od 8. do 17. hodiny.

v Espritcentre na Ulici gen. Svobodu v Partizánskom
znovu otvorený! 
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ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná služ-

ba – tel. 155 a 112, pohotovostná le-
kárska služba - 749 24 51, ambulan-
cia lekárov pohotovostnej služby 749 
51 59.

Pohotovosť lekárov je v pracov-
ných dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, 
v sobotu, nedeľu a počas sviatkov ne-
pretržite. V Partizánskom je v stre-
disku ambulancií na Hrnčírikovej uli-
ci a pre deti je v NsP v detskom odde-
lení, v Bánovciach nad Bebravou 
je v hlavnej budove NsP. Pohoto-
vosť stomatológov v Partizánskom 
je zrušená, v Bánovciach nad Bebra-
vou je v hlavnej budove NsP do 13. 
hodiny.

Pohotovosť lekární zabezpečuje 
v Partizánskom Lekáreň Sunphar-
ma v Kaufl ande v čase od 8. do 20. 
hodiny, v týždni od 13. do 19. januára 
aj Lekáreň SANUS na Nádražnej ulici 
v pracovných dňoch od 15.30 do 18. h, 
v sobotu a v nedeľu od 8. do 18. h. V 
Bánovciach nad Bebravou (v pra-
covných dňoch od 15.30 do 18.00 h, v 
sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 
do 18.00 h) zabezpečuje od 13. do 17. 
januára Lekáreň Valika, Ulica SNP, 
18. januára Lekáreň Pharmacum na 
Námestí Ľ. Štúra, 19. januára Leká-
reň Schneider na Svätoplukovej ulici 
a 20. januára Lekáreň Lipa na Slád-
kovičovej ulici. 

2x USB kľúč*

DVD prehrávač*

Permanentka na 3 vstupy 
do kúpeľov v Malých Bieliciach

Predplaťte si TEMPO
a hrajte o tieto zaujímavé ceny:

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Spôsob platby:  osobne v redakcii Tempo  
 poštovou poukážkou   

POLROČNÉ predplatné  11,25 € 

ROČNÉ predplatné  22,50 € 

1x

1x

ČNÉÉ dddpplatnéé 1

Len 0,45 €

za jeden výtlačok! 

* ilustračné obrázky

Dňa 9. januára 2014 sme si pri-
pomenuli 3. výročie úmrtia náš-
ho drahého

Milana JANČICHA
z Partizánskeho.

S láskou spomína celá rodina.
 (14041)

Ten čas rýchlo letí...

Dňa 19. decembra 2013 uplynu-
li smutné tri roky, čo nás vo veku 
88 rokov naveky opustila naša 
milovaná 

Jozefína HLAVAČKOVÁ
rod. Adamíková

a 1. januára 2014 boli tri roky, 
čo nás vo veku 95 rokov navždy 
opustil náš milovaný 

Štefan HLAVAČKA
z Klátovej Novej Vsi.

Kto ste ich poznali, prosíme, pri-
stavte sa a venujte im tichú spo-
mienku. 

Smútiaca rodina (14042)

Predám novú liaheň na 50 ks 
vajec, cena 85 €, www.liahen.sk 
Tel. 0907 181 800. (14036)

Auto-spojky, rozvody, náhradné 
diely, www.autowit.sk Tel. 0907 
181 800.  (14036)

Kúpim v katastrálnom úze-
mí Skačany ornú pôdu, pa-
sienky a lesnú pôdu. Tel. 
0911 648 032. (1267)

Dám dlhodobo do prenájmu 
3-izbový kompletne prerobe-
ný a  čiastočne zariadený byt 
v  centre PE. Len solventným. 
Voľný od 1.2.2014. Tel. 0915 
385 546.  (1328)

Predám záhradku na Ulici Teré-
zie Vansovej v PE – 2 áre + chatka 
+ elektrika. Cena dohodou. Tel. 
0902 400 601.  (14022)

Predám 3-izbový byt v  centre 
Partizánskeho, prerobený. Cena 
35 tisíc €. Tel. 0918 799  022.
 (14028)

Predám dom v obci Skačany. 
Cena dohodou. Tel. 0918 607 
297.  (14033)

Dám do prenájmu jednoizbový 
byt na Šípku – po rekonštrukcii, 
čiastočne zariadený. Tel. 0911 
232 354. (14035)

Predám 1-izbový byt na Šípku 
5./7, prerobený, cena dohodou. 
Tel. 0910 965 820.  (14031)

Prenajmem 2-izbový byt pri cen-
tre v PE, kompletne zariadený, 
renovovaný, tichá lokalita. Cena 
350 € vrátane energií. Tel. 0918 
696 790.  (14039)

Predám chatu v Chalmovej, v 
areáli kúpeľov, komplet so za-
riadením, kuchynský kút s vyba-
vením, chladnička, mikrovlnka, 
TV satelit, kúpeľňa s ohrevom 
vody. Cena 8000 € (pri rých-
lom jednaní zľava až 10 % - do 
31.1.2014). Tel. 0903 833 060.
 (14024)

Predám 3-izbový byt v  PE, pre-
robený + vlastné kúrenie. Cena: 
26 500 €. Tel. 0910 151 272. (14040)

Predám 3-izbový byt na Nádraž-
nej ulici. Cena 35 tis. eur. Tel. 0915 
776 366.  (14019)

Predám RD – poldom v  Parti-
zánskom. Výhodná poloha blízko 
centra, záhrada. Cena dohodou. 
Tel. 0905 567 510. (14026)

Dám do prenájmu dvojizbový 
byt na Luhoch – po rekonštrukcii. 
Tel. 0911 232 354.  (14035)

(14043)

Firma 
TONFLY s.r.o.,

Cintorínska 29/18,
958 03 Partizánske

hľadá krajčírku
s praxou

 v strihaní odevov 
s maturitným vzdelaním

Kontakt: 0905 634 812 (1
40

46
)
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STOLNÝ TENIS – MUŽI 
  II. LIGA (TN+NR)

 15. KOLO: Nová Dubnica – STK TEVOS 
Partizánske 10:4, body STK TEVOS: J. 
Holický 2, R. Néma 2. STK Veľké Uherce – 
1. ZŠ Vráble 3:11, body STK: L. Győri 2, L. 
Bučko 1. Trnovec B – ŠKST Bošany 3:11, 
body ŠKST: Š. Jakubík 3,5, M. Michalka 3, 
J. Krchník ml. 2,5, I. Ondruška 2. Bánov – 
ŠOG Nitra C 11:3. Nové Zámky B – ŠKST 
Topoľčany 11:3. Nová Baňa-Podluža-
ny – Rybník B 5:9. Keraming Trenčín – 
Nové Mesto n/V. 6:8
 16. KOLO: Keraming Trenčín – STK TE-
VOS Partizánske 9:5, body STK TEVOS: J. 
Holický 3, R. Néma 2. STK Veľké Uherce 
– Rybník B 3:11, body STK: L. Győri 2, Ľ. 
Mikloš 0,5, M. Kršiak 0,5. Nové Zámky B 
– ŠKST Bošany 9:5, body ŠKST: Š. Jaku-
bík 1,5, I. Ondruška 1,5, M. Michalka 1,5, 
O. Bralušič 0,5 Nová Baňa-Podlužany 
– 1. ZŠ Vráble 2:12. Trnovec B – Topoľ-
čany 0:14. Nová Dubnica – Nové Mesto 
n/V. 13:1.
1. Nová Dubnica 15  14  0   1  0  176:34    57
2. Bánov 14  13  1   0  0  147:49    54
3. 1. ZŠ Vráble                15  12  0   3  0  128:82     51
4. TEVOS Partizánske 15    8  3   4   0  124:86    42
5. Nové Mesto n/V.          15    8  1   6   0  107:103  40
6. Nové Zámky B             15    7  2   6   0   99:111   38
7. STK Veľké Uherce     15    7  1   7   0  102:108  37
8. ŠOG Nitra C 14    6  1   7   0    99:97    33
9. Rybník B 15    5  3   7   0   99:111   33
10. Keraming Trenčín 15    3  4   8   0   95:115   28
11. Topoľčany 15   4  1  10  0   87:123   28
12. ŠKST Bošany 15   2  5   8   0   90:120   26
13. N. Baňa-Podlužany 15   3  2  10  0   84:126   26
14. Trnovec B 15   0  0  15  0   19:191   15

III. LIGA (TN)
 15. KOLO: STK Malé Chlievany – STK 
TEVOS Partizánske B 13:5, Ján Dvořák 
4, M. Mikuš 4, David Petrík 3, B. Kolembus 
2 – Ľ. Popluhár 2,5, P. Mozola 1,5, Martin 
Eliáš 0,5, T. Hoffmann 0,5. Lazany B – La-
zany 9:9. Karpatia Prievidza – Drieto-
ma 7:11. Bystričany B – Nová Dubnica 
B 11:7. Nové Mesto n/V. B – TTC Považ-
ská Bystrica 5:13. Stará Turá – Dubni-
ca n/V. 13:5. Keraming Trenčín B – STK 
Prievidza 9:9
 16. KOLO: Keraming Trenčín B – STK 
TEVOS Partizánske B 11:7, body STK TE-
VOS: Ľ. Popluhár 3,5, T. Hoffmann 1,5, P. 
Mozola 1,5, L. Staňák 0,5. STK Malé Chlie-
vany – STK Prievidza 11:7, body STK: 
David Petrík 4, M. Mikuš 4, Ján Dvořák 3. 
Bystričany B – Drietoma 5:13. Karpatia 
Prievidza – Nová Dubnica B 11:7. Sta-
rá Turá – TTC Považská Bystrica 6:12. 
Nové Mesto n/V. B – Dubnica n/V. 10:8.
1. Drietoma                       15 12  2   1  0  188:82     53
2. TTC Pov. Bystrica         15  12  2   1  0  186:84     53
3. Stará Turá                     15  11  2   2  0  153:117    50
4. Karpatia Prievidza 15  11  1   3  0  145:125   49
5. STK Malé Chlievany 15   7  0   8  0  140:128   36
6. STK Prievidza 15   6  1   8  0  123:145   34
7. Nová Dubnica B 15   6  1   8  0  137:133   34
8. Nové Mesto n/V. B 15   6  1   8  0  132:138   34
9. Lazany 14   5  2   7  0  116:136   31
10. Lazany B 14   5  2   7  0  109:143   31
11. Keraming Trenčín B 15   4  2   9  0  109:161   29
12. Dubnica n/V. 15   4  0  11  0  126:144   27
13. TEVOS Partizánske B  15   3  2  10  0  113:157   26
14. Bystričany B 15   3  0  12  0   93:177   24

 IV. LIGA TRENČÍN
 15. KOLO: STK TEVOS Partizánske C 
– Nové Mesto n/V. C 5:13, body STK TE-
VOS: P. Vácval 2,5, M. Robel 1,5, P. Rajčányi 
1. Keraming Trenčín C – STK Orol Otr-
hánky 4:14, body STK Orol: J. Janáč 4,5, 
M. Blaniar 4, P. Gašparík 3,5, D. Floro 2. 
STK Veľké Uherce B – Ladce 16:2, body 
STK: Jaroslav Gubka 4,5, M. Truska 4,5, D. 
Kršiak 4, V. Jordanov 3. Trenčianska Tep-
lá B – Trenčianske Jastrabie 13:5. Osla-
ny – TTC Považská Bystrica B 9:9. STK 
Prievidza B – Handlová 7:11.
 16. KOLO: Trenčianska Teplá B – STK 
Orol Otrhánky 15:3, body STK Orol: J. Ja-

náč 1,5, P. Gašparík 0,5, M. Blaniar 0,5, D. 
Floro 0,5.STK Veľké Uherce B – TTC Po-
važská Bystrica B 15:3, body STK: Jaro-
slav Gubka 4,5, M. Truska 4,5, V. Jordanov 
3, D. Kršiak 2, L. Bučko 1. ŠKST Bošany B 
– Nové Mesto n/V. C 13:5, body ŠKST: Ja-
kub Jakubík 4,5, M. Šútora 3, J. Repka ml. 
3, L. Beňačka 1,5, A. Fekula 1. Keraming 
Trenčín C – Trenčianske Jastrabie 12:6. 
Oslany – Ladce 6:12.
1. Trenčianska Teplá B    14 13  0  1  0  181:71  53
2. STK Veľké Uherce B  14  12  2  0  0  176:76  52
3. ŠKST Bošany B         13  10  1  2  0  160:74  44
4. TTC Pov. Bystrica B     14  7  3  4  0  145:107  38
5. Handlová 13  8  1  4  0  136:98  38
6. Ladce 14  6  2 6  0  141:111  34
7. STK Orol Otrhánky 14  6  2  6  0  123:129  34
8. TEVOS Partizánske C  13  5  2  6  0  98:136  30
9. STK Prievidza B            13  4  2  7  0  104:130  27
10. Oslany                         14  3  3  8  0  100:152  26
11. Nové Mesto n/V. C 14  3  0  11  0  84:168 23
12. Keraming Trenčín C 14  2  0  12  0  82:170 20
13. Trenč. Jastrabie 14  1  0  13  0  72:180 17

V. LIGA
 14. KOLO: ŠKST Bošany D – ŠKST Bo-
šany C 7:11, M. Boldiš 2,5, P. Matloň 2, J. 
Deviatka 2, J. Repka st. 0,5 – J. Repka ml. 
3,5, Jakub Jakubík 3,5, K. Hýrošš 3. Han-
dlová B – BELMONT KLIMA Partizán-
ske 9:9, Z. Gafrik 4,5, G. Ratkovský 2,5, D. 
Ratkovský 2 – N. Chudý 3,5, J. Jaššo 2, P. 
Slovák 2, T. Duda 1, Ján Belianský 0,5. STK 
Malé Chlievany B – STK Žabokreky n/N. 
7:11, R. Blaniar 3, J. Blaniar 2, M. Magát 1, 
M. Navrkal 1 – P. Kobulnický 4,5, B. Kolem-
bus 2,5, V. Košík 2,5, M. Valient 1,5. Nitri-
ca – STK Veľké Uherce C 5:13, M. Kle-
man 2,5, T. Preťo 2, L. Rybanský 0,5 – D. Kr-
šiak 4,5, Jozef Belianský 4,5, T. Valášek 2, 
P. Kršiak 2. Kamenec p/V. – Tužina 3:15, 
J. Bajzík 2, J. Stančiak 1 – Balčirák 4,5, D. 
Hanzlík ml. 3,5, L. Hanus 3,5, Polievka 3,5. 
Lazany C – Kanianka 11:7, L. Kaman 4,5, 
Kmeť 2, Brodzianský 2, Gebrlín 1, Čikes 0,5 
– ?. Diviaky n/N. – Oslany B 13:5.
1. ŠKST Bošany C  14 12 0 2 167:85 50
2. Priehrada Kanianka  14 12 0 2 154:98 50
3. STK Tužina            14 10 1 3 162:90 45
4. UNIMAT Lazany C  14 10 1 3 143:109 45
5. KST Diviaky n/N.  14 9 3 2 163:89 44
6. STK Veľké Uherce C  14 8 1 5 142:110 39
7. SOKOL Handlová B  14 7 1 6 131:121 36
8. STK Malé Chlievany B  14 6 1 7 113:139 33
9. STK Žabokreky n/N.  14 5 2 7 122:130 31
10. Žarnov Oslany B  14 4 3 7 114:138 29
11. Kamenec p/Vt.   14 3 1 10 102:150 24
12. ŠKST Bošany D  14 2 1 11   95:157 21
13. BK Partizánske  14 1 1 12   96:156 18
14. STO Nitrica          14 1 0 13   60:192 17

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 8. KOLO: STK Veľké Uherce E – STK 
Veľké Uherce D 5:13, J. Hodruský 1,5, J. 
Václav 1,5, M. Obert 1, P. Hrčková 1 – J. Va-
lášek 4,5, T. Vlčko 4,5, J. Trojan 4. STK Ža-
bokreky n/N. B – MK SO Nadlice 11:7, 
M. Navrkal 3,5, J. Preťo 3, M. Magát 2,5, R. 
Poništiak 2 – J. Magdolen 3,5, Mário Mar-
ko 3, Miroslav Marko 0,5. ŠKST Bošany E – 
Horná Ves 16:2, P. Minarovič 4,5, J. Bezák 
4,5, M. Bezák 4,5, M. Chudý 2,5 – Š. Jančich 
1, K. Kopál 1. BELMONT KLIMA Partizán-
ske B – voľno. 
1. STK Veľké Uherce D   7 7 0 0 99:27  28
2. ŠKST Bošany E           7 6 0 1 92:34  25
3. STK Žabokreky n/N. B  7 4 1 2 73:53  20
4. BK Partizánske B         6 3 1 2 65:43  16
5. MK SO Nadlice             7 2 0 5 60:66  13
6. STK Veľké Uherce E   7 1 0 6 22:104 10
7. Horná Ves                     7 0 0 7 21:105 7
 (mp, jdz, mb)

(14047)

ĽAD OVÝ HOKEJ (I. LIGA – 9. ROČNÍK) 
16.1. o 10.30 h: Iskra Partizánske – HC 
Topoľčany.
(I. LIGA – 8. ROČNÍK) 16.1. o 13. h: Is-
kra Partizánske – HC Topoľčany.
(DIVÍZIA – 5. ROČNÍK) 19.1. o 10.30 
h: Iskra Partizánske – KŠK HOBA Brati-
slava.

KAM ZA ŠPORTOM

Stolnotenisové turnaje v Bošanoch
Tak, ako už po dlhé roky predtým, uskutočnil Športový klub stolného tenisu v Bošanoch 
tradičné vianočné stolnotenisové turnaje. Najskôr, 27. decembra, sa konal vianočný tur-
naj neregistrovaných hráčov, obyvateľov Bošian a vybratých žiakov ŠKST Bošany. V hlav-
nej  kategórii zvíťazil Ivan Guniš pred druhým Eugenom Gulišom. Na bronzových prieč-
kach skončili Jozef Beňo a Miloš Miškeje. Na ďalších miestach sa umiestnili Peter Račko, 
Adam Gajdoš, Martin Miškeje a Andrej Miškeje. Cenu útechy vyhral Matúš Beko pred 
svojím otcom Mariánom Bekom. Ďalšie priečky obsadili Kvetoslava Turčeková, Roman 
Sarasz a Karol Minarovič. V tridsiaty decembrový deň sa konal turnaj registrovaných hrá-
čov. Do súbojov mohli zasiahnuť hráči súčasného ŠKST Bošany, alebo ktorí v minulosti 
hrali za Bošany. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 23 hráčov. Na podujatí tak mali zastúpe-
nie kluby – ŠKST Bošany, ŠOG Nitra, Družstevník Hontianske Trsťany, STK Malé Chlieva-
ny a ŠKST Topoľčany. Už tretí raz po sebe zvíťazil odchovanec bošianskeho stolného te-
nisu Juraj Žatko pôsobiaci v ŠOG Nitra pred druhým Róbertom Bučkom z Družstevníka 
Hontianske Trsťany. Tretie stupienky obsadili Štefan Jakubík a Juraj Krchník z domáceho 
ŠKST. Na ďalších miestach skončili Anton Fekula, Jakub Jakubík, Anton Grznár z domá-
ceho ŠKST a Ján Dvořák z STK Malé Chlievany. Cenu útechy vyhral Patrik Bučko z ŠKST 
Topoľčany pred Michalom Šútorom, na tretích miestach skončili Jozef Repka ml. a Oliver 
Bralušič, všetci z domáceho ŠKST Bošany. Turnaj bol peknou bodkou za stolnoteniso-
vým rokom 2013. Po ňom nasledovala hodnotiaca schôdza ŠKST Bošany, ktorá sa niesla 
v slávnostnom duchu. Text + foto: jh

Medailisti vianočného turnaja 
– zľava: Štefan Jakubík, Juraj 

Krchník ml., Róbert Bučko a trojná-
sobný víťaz Juraj Žatko

Traja medailoví veteráni
V Martine vyvrcholil finálovým turnajom o majstrov Slovenska stolnotenisový seriál 
v kategórii veteránov za rok 2013. V každej z ôsmich vekových kategórií osem hráčov 
hralo o titul systémom každý s každým, čo značne preverilo fyzickú kondíciu všetkých 
účastníkov. Z okresu Partizánske sa na základe získaných nominačných bodov prebojo-
vali na záverečný turnaj piati veteráni. Z nich sa najvyššie umiestnil Miroslav Michalka z 
ŠKST Bošany, ktorý sa v kategórii mužov od 40 do 49 rokov stal vicemajstrom Slovenska. 
Bronzové medaile si vo svojich kategóriách vybojovali Július Kováčik z BELMONT KLIMA 
Partizánske a Ladislav Beňačka z ŠKST Bošany. Reprezentant bošianskeho ŠKST dokonca 
uštedril novému slovenskému majstrovi Bundzelovi jednu prehru.

Majstri Slovenska v stolnom tenise veteránov za rok 2013 a umiestnenie reprezentantov 
okresu Partizánske – muži 40-49 rokov: 1. Š. Sagáčik (Česká republika), 2. Miroslav Mi-
chalka (ŠKST Bošany), 50-59 r.: 1. I. Páleník (Nová Dubnica), 4. Oliver Bralušič (ŠKST Bo-
šany), 60-64 r.: 1. A. Bunzel (Lazany), 3. Ladislav Beňačka (ŠKST Bošany), 6. Tibor Duda 
(BELMONT KLIMA Partizánske), 65-69 r.: 1. J. Kučera (Česká republika), 70-74 r.: 1. Ľ. Vala-
rik (Čadca), 75-79 r.: 1. J. Sabo (Bratislava), 3. Július Kováčik (BELMONT KLIMA Partizán-
ske), 80 a viac rokov: 1. Š. Mády (Martin).    jk

?  Považujete zápas o bronz na maj-
strovstvách Európy za najväčší 

úspech vo vašej doterajšej rozhodcovskej 
kariére?
,,Áno, ale verím, že ma čakajú ďalšie 
šampionáty a aj nejaké to finále..."

?  Kedy ste sa dozvedeli, že budete 
delegovaná na európsky šampio-

nát?
,,Začiatkom novembra som dostala 
e-mailom informáciu UEFA o nominá-
cii na finálový turnaj od sekretára ko-
misie rozhodcov Slovenského futbalo-
vého zväzu. Každý takýto šampionát 
sa vždy začína fyzickými testami, na 
ktoré musia byť rozhodcovia dôklad-
ne pripravení. Takže mesiac pred za-
čiatkom turnaja už musíme poznať no-
mináciu." 

?  Ako ste reagovali?
,,Bola som veľmi šťastná, preto-

že po štrnástich rokoch, odkedy sa ve-
nujem rozhodovaniu, prišiel hmatateľ-
ný výsledok. V marci začínam svoju pät-
nástu sezónu ako rozhodkyňa a už som 

podobný úspech skutočne potrebova-
la. Zároveň som to brala ako zadosťu-
činenie za moje výkony na doterajších 
medzinárodných miniturnajoch." 

?  Čím ste si podľa vás zaslúžili mies-
tenku na európsky šampionát?

,,Na každý turnaj je nominovaný aj 
pozorovateľ rozhodcov, ktorý hod-
notí výkony arbitrov a potom im po-
šle správu so známkou. V tejto sezóne 
som nemala žiadne vážnejšie problé-
my, medzinárodné miniturnaje žien 
do sedemnásť aj devätnásť rokov som 
zvládla. Myslím si, že práve na základe 
toho som sa potom ocitla medzi vy-
branými rozhodkyňami pre európsky 
šampionát." 

?  Aký cieľ ste si stanovili pre najbliž-
šie obdobie troch-štyroch rokov? 

,,Momentálne som ako medzinárodná 
rozhodkyňa zaradená v tretej skupine, 
takže rozhodujem len miniturnaje žien 
do sedemnásť a do devätnásť rokov. 
Preto by som sa chcela posunúť vyš-
šie, aby som mohla rozhodovať aj jed-

notlivé medzinárodné zápasy. Všetko 
však závisí od komisie rozhodcov UEFA 
a, samozrejme, od mojich výkonov. Na 
ich základe môžem stúpať vyššie." 

?  Aké máte postavenie a zaradenie 
na Slovensku?

,,Momentálne som zaradená na no-
minačnú listinu Západoslovenského 
futbalového zväzu ako rozhodca pre 
majstrovstvá regiónu muži, čo je štvr-
tá najvyššia súťaž na Slovensku. Tak-
tiež som zaradená na nominačnú lis-
tinu Slovenského futbalového zväzu 
ako rozhodkyňa prvej ligy žien." 

?  Aké ambície máte na slovenských 
trávnikoch?

,,Už v sezóne 2009/2010 som pôsobi-
la ako rozhodkyňa Slovenského fut-
balového zväzu, avšak potom prišli 
zdravotné problémy a o túto možnosť 
som prišla. Našťastie som toto obdo-
bie prekonala a dostala som sa do op-
timálnej fyzickej formy." 

?  Vráťme sa ešte k majstrovstvám 
Európy sedemnástok. Ktorý zo zá-

pasov bol pre vás najťažší?
,,Ten posledný o bronz, pretože bol 
pre mňa najpodstatnejší z celého šam-
pionátu. Na majstrovstvách sveta žien 
do sedemnásť rokov do Kostariky to-
tiž postupovali iba prvé tri kolektívy, 
takže zatiaľ čo z finále išli oba tímy, zo 
stretnutia o tretie miesto len jeden. Na-
priek tomu to bol veľmi férový súboj 
od začiatku až do konca. Prezentácia 
hráčok v tomto veku a na tejto úrovni 
je veľmi slušná, udelila som iba jednu 
žltú kartu za podrazenie súperky." 

?  Neplatí teda to, čo sa vo všeobec-
nosti hovorí, že ženy vedia byť na 

ihrisku zákernejšie ako muži?
,,Vo vekových kategóriách do sedem-
násť a devätnásť rokov, v ktorých roz-
hodujem na medzinárodnej úrovni, 
určite nie. A takéto správanie som ne-
zažila ani v našej regionálnej lige na 
seniorskej úrovni." 

?  Ako reagujú chlapi v spomenutej 
regionálnej súťaži, keď im ide pís-

kať fešná rozhodkyňa?
,,V tejto súťaži som už veľmi dlho, tak-
že sme na seba navzájom zvyknu-
tí. Vedia, čo môžu odo mňa očakávať, 
a rovnako to platí aj pre mňa."

Zuzana Štrpková rozhodovala duel o európsky bronz
Konkurencia vo futbale je veľká aj v rámci žien s píšťalkou. Do vyberanej európskej spoloč-
nosti sa na finálový turnaj osmičky najlepších tímov dostala aj rozhodkyňa Zuzana Štrp-
ková (na foto) z Veľkých Uheriec. Vďaka svojim bezchybným výkonom si v konkurencii ďal-
ších piatich hlavných rozhodkýň z Bulharska, Chorvátska, Srbska, Švédska a Fínska vyslúži-
la delegovanie až do záverečnej fázy Majstrovstiev Európy vo futbale žien do 17 rokov, hra-
ných v kolíske futbalu v Anglicku. Ešte 26. novembra rozhodovala Zuzana otvárací zápas 
skupiny B medzi Nemeckom a Škótskom (4:2) na štadióne Hinckley, kde 2. decembra vied-
la aj druhé stretnutie v tejto skupine Španielsko – Nemecko (4:0). V rámci skupinovej fázy 
sa Zuzana Štrpková predstavila v role náhradnej rozhodkyne v stretnutí Taliansko – Portu-
galsko (2:0) a rovnako aj v semifinále medzi Španielskom – Anglickom (3:0). Vrchol sympa-
tickej rozhodkyne však prišiel 8. decembra, kedy na FC Burton Albion štadióne rozhodova-
la zápas o tretie miesto medzi Talianskom a Anglickom (0:0). Bronzové medaily nakoniec 
získali futbalistky squadry azzury po víťazstve 4:3 v jedenástkovom rozstrele. 

Kto je Zuzana Štrpková?
Narodila sa 27. marca 1985 v Parti-
zánskom, pochádza však z Veľkých 
Uheriec. Je absolventkou Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre. S rozhodovaním začala v 
roku 2000 v kategórii žiakov a doras-
tencov v rámci ObFZ Prievidza, mo-
mentálne pôsobí v ZsFZ. Najväčším 
úspechom je zaradenie do skupiny 
medzinárodných rozhodcov v roku 
2011 a pozícia hlavnej rozhodkyne v 
zápase o bronz na ME žien do 17 ro-
kov 2013 v Anglicku. 

Rozhodcovský pár
V apríli sa zo slečny Štrpkovej stane 
pani Valentová. Naša perspektívna roz-
hodkyňa si po 4,5-ročnom vzťahu po-
vie spoločné áno s bývalým futbalis-
tom Šale a v súčasnosti tiež mužom 
v čiernom Igorom Valentom. ,,Už sa 
nám dokonca stalo, že sme boli de-
legovaní na jeden zápas, ja som bola 
hlavnou rozhodkyňou a on môj asis-
tent. Zvládli sme to s prehľadom, ani 
raz sme sa nepohádali," zasmiala sa 
Zuzana, ktorá si so svojím vyvoleným 
rozumie nielen na ihrisku. 

Webb Mikulášom
Počas ME 17 sa Zuzana Štrpková zveč-
nila na fotografii aj s jedným z najlep-
ších rozhodcov súčasnosti, Angličanom 
Howardom Webbom. ,,Keďže šampio-
nát bol v Anglicku, prišiel nás po-
zrieť. Bolo to prekvapenie od člen-
ky komisie rozhodcov UEFA Dagmar 
Damkovej a celého jej tímu, nič nám 
dopredu neprezradili. A keďže sa to 
stalo šiesteho decembra, bol to na-
ozaj vydarený mikulášsky darček," 
prezradila naša rozhodkyňa, pre kto-
rú je Webb obrovský vzor. ,,Pre kto-
rého rozhodcu nie je... Bol veľmi 
príjemný, hoci sme s ním nestrávi-
li veľa času. Poprial nám všetkým 
veľa šťastia v ďalšej kariére." O tom, 
ako sa presadiť v Premier League, vraj 
reč nebola...

 (zdroj: Šport – Miroslav Antola a ZsFZ)

Prípravkári FK Tempo druhí
Mladé futbalové nádeje FK Tempo Partizánske obsadili na turnaji prípraviek U11 v Bratislave 
druhú priečku. Stretnutia na podujatí rozohralo šesť družstiev, ktoré zápolili o triumf systé-
mom každý s každým.  Partizánčanom ušlo prvenstvo len o horšie gólové skóre. Zverenci 
trénera Vladimíra Svitoka staršieho remizovali 1:1 s ŠKF Sereď (gól Tempa vsietil Kasala), po-
stupne vyhrali 2:1 nad FK Scorpions Bratislava (Svitok 2), 3:1 nad FK Rača (Mulina 2, Cviko), 
1:0 nad FCL Devínska Nová Ves (Mulina) a v poslednom vystúpení sa rozišli bezgólovou re-
mízou s MGT Bratislava. Triumf získal ŠKF Sereď a tretí skončil MGT Bratislava. (mp, vs)

FK Tempo Partizánske U11 – horný rad zľava: J. Kasala, V. Karásek (tréner U10), M. 
Mulina (vedúci družstva U10), V. Svitok st. (tréner U11), V. Svitok ml. (vedúci družstva 
U11), dolný rad zľava: P. Gubov, T. Grznár, F. Cviko, M. Kasala, M. Mulina, T. Svitok, A. 
Kováčik a vpredu: V. Karásek
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BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGAStaré páky nenašli premožiteľa
Mestská športová hala v Bánovciach nad Bebravou bola dejiskom 10. ročníka turnaja v 
malom futbale hráčov nad 35 rokov, ktorý organizuje Občianske združenie Rozvoj špor-
tu. O jubilejný desiaty triumf zápolilo dvanásť kolektívov, čo je v histórii podujatia naj-
vyšší počet účastníkov. Po prvenstvo si dokráčali hráči družstva Staré páky Veľká Hrad-
ná. Tí v dramatickom finále zdolali Podhoran Krásna Ves až v rozstrele zo značky šiestich 
metrov, keďže v riadnom hracom čase skončilo stretnutie nerozhodne 1:1. Druhú prieč-
ku tak obsadil Podhoran Krásna Ves a cenu pre bronzový tím si prevzali z rúk hlavného 
organizátora podujatia Jozef Farkaša hráči družstva FC Capri.

TURNAJOVÉ ČÍSLA
 A-SKUPINA: Dorast ,,88" – Rybany 3:1 
(2:1). Dorast ,,88" – Medvedi 1:1 (1:0). 
Rybany – Medvedi 0:9 (0:3). PORADIE: 
1. Medvedi Partizánske (skóre 10:1) 4 
body, 2. Dorast ,,88" Bánovce n/B. (4:2)  
4, 3. Rybany (1:12) 0.
 B-SKUPINA: FC Capri – Motešice 5:0 
(1:0). FC Capri – Svinná 7:2 (3:1). Mote-
šice – Svinná 2:1 (1:0). PORADIE: 1. FC 
Capri Dežerice (skóre 12:2) 6 bodov, 2. 
Motešice (2:6) 3, 3. Svinná (3:9) 0.
 C-SKUPINA: Podhoran Krásna Ves – 
Prusy 1:0 (0:0). Podhoran Krásna Ves – 
Benfica 1:0 (0:0). Prusy – Benfica 0:0 – 
3:4 na 6 m kopy. PORADIE: 1. Podhoran 
Krásna Ves (skóre 2:0) 6 bodov, 2. Benfi-
ca Bánovce n/B. (0:1) 1, 3. Prusy (0:1) 1.
 D-SKUPINA: Staré Páky – Zlatníky 5:0 
(2:0). Staré páky – Orol Miezgovce 1:0 

(0:0). Orol Miezgovce – Miezgovce 0:0. 
PORADIE: 1. Staré páky Veľká Hradná 
(skóre 6:0) 6 bodov, 2. Orol Miezgovce 
(0:1) 1, 3. Zlatníky (0:5) 1.
 ŠTVRŤFINÁLE: Medvedi Partizánske 
– Motešice 5:0 (1:0). Podhoran Krásna 
Ves – Orol Miezgovce 2:1 (1:0). Dorast 
,,88" Bánovce n/B. – FC Capri Dežerice 
0:1 (0:1). Benfica Bánovce n/B. – Staré 
Páky Veľká Hradná 0:1 (0:1)
 SEMIFINÁLE: Medvedi Partizánske 
– Podhoran Krásna Ves 0:3 (0:2). FC 
Capri Dežerice – Staré páky Veľká 
Hradná 0:2 (0:0).
 O 3. MIESTO: Medvedi Partizánske – 
FC Capri Dežerice 2:5 (1:4).
 FINÁLE: Podhoran Krásna Ves – Staré 
páky Veľká Hradná 1:1 (1:0) – 2:3 na 6 
m kopy. (mp, jf )

Víťazný tím Staré páky Veľká Hradná – horný rad zľava: M. Buchel, J. Kučerák, 
J. Ježík, R. Jandák, R. Glasa, dolný rad zľava: B. Lobotka, R. Ježík a K. Kováč.

A-SKUPINA
 8. KOLO: YOUNG BOYS Pochabany – 
AMATÉRI BN/B. 1:10 (0:3), I. Haluza – R. 
Zaťko 3, M. Petrík 3, R. Gabriška 2, Ľ. Ko-
zinka. SMERÁCI BN/B. – FC BAYERN 
Krásna Ves 6:0 (3:0), P. Hano 4, Juraj Var-
haník, J. Kubala. HELLA BN/B. – EL FUŇO 
Bn/B. 3:1 (1:1), Jakub Varhaník, T. Škorec, 
M. Galbavý – P. Botka.

TABUĽKA
1. AMATÉRI         8 6 1 1 32:12  19
2. SMERÁCI        8 5 1 2 25:13  16
3. HELLA             8 5 0 3 27:24  15
4. EL FUŇO         8 4 0 4 27:23  12
5. FC BAYERN    8 2 1 5 22:32  7
6. YOUNG BOYS 8 0 1 7 11:40  1

 PROGRAM 9. KOLA – 19.1. o 14.20 h: 
SMERÁCI BN/B. – EL FUŇO Bn/B., o 16. h: 
HELLA BN/B. – AMATÉRI BN/B., o 17.40 h: 
YOUNG BOYS Pochabany – FC BAYERN 
Krásna Ves.

B-SKUPINA
 8. KOLO: MUFUZA Veľká Hradná – BN 
TAXI BN/B. 5:8 (2:5), M. Baláž 2, Peter Ko-
váč 2, M. Kováč – L. Vavro 5, Ján Zajac, T. 
Herda, M. Gieci. COLO COLO BN/B. – FC 

KUVAJT Horné Vestenice 4:5 (2:4), F. 
Galis 2, J. Nedas, L. Geleta – J. Fáber 2, J. 
Kolenčík 2, I. Zuzula. JASKLO BN/B. – FC 
LIVERPOOL Veľké Držkovce 7:6 (5:2), J. 
Kosiba 3, J. Malina 2, M. Slovák, A. Masa-
rovič – L. Jandák 3, R. Mrocek 2, R. Mesiar.

TABUĽKA
1. JASKLO             8 7 1 0 53:25  22
2. FC LIVERPOOL  8 5 0 3 47:30  15
3. BN TAXI             8 5 0 3 33:31  9
4. FC KUVAJT         8 3 0 5 25:42  9
5. MUFUZA            8 2 1 5 35:44  7
6. COLO COLO       8 1 0 7 25:46  3
(BN TAXI bolo odrátaných 6 bodov.)

 PROGRAM 9. KOLA – 19.1. o 13.30 
h: COLO COLO BN/B. – BN TAXI BN/B, o 
15.10 h: MUFUZA Veľká Hradná – FC LI-
VERPOOL Veľké Držkovce, o 16.50 h: 
JASKLO BN/B. – FC KUVAJT Horné Veste-
nice. 

 KANONIERI: 18 gólov – L. Jandák (FC 
LIVERPOOL), 16 – M. Ševčík (MUFUZA), 
12 – M. Borcha (BN TAXI), L. Vavro (BN 
TAXI), 11 – M. Bodocký (JASKLO), P. 
Hano (SMERÁCI), 10 – R. Mrocek (FC LI-
VERPOOL), J. Kosiba (JASKLO)... (mp, jf )

FC Bayern Krásna Ves – účastník Bánovskej halovej futbalovej ligy – horný 
rad zľava: M. Galis, P. Fekete, I. Mikuš, T. Filo, T. Danko, dolný rad zľava: Ľ. Ba-
cho, M. Brachtír, T. Gieci, J. Gieci a P. Fidrik. Foto: Jozef Farkaš

Zlatý hetrik Légie
Víťazom 6. ročníka nohejbalové-
ho turnaja trojíc, ktorý za účas-
ti ôsmich družstiev prebiehal v 
telocvični SOU Juraja Ribaya v 
Bánovciach nad Bebravou, sa 
stalo družstvo Légia z Partizán-
skeho v zložení Miroslav Bičan, 
Ivan Kopál a Radoslav Bičan. Bý-
valý druholigista dobyl bánov-
skú nohejbalovú scénu tretí raz 
v rade. V základnej skupine stra-
tila Légia len jeden set, ktorý jej 
v úvodnom stretnutí uchmatol 
domáci Banok. Následne Parti-
zánčania prechádzali turnajom 
hladko až do finále. V ňom si 
zmerali sily s domácim EuroPro-
fitom (Jozef Farkaš, Roman Še-
beň, Roman Mrocek a Ondrej 
Škorec), ktorý po päťsetovej bit-
ke zdolali 3:2. Bronz si odniesli 
hráči z Chrenovca-Brusna, ktorí 
v stretnutí o tretie miesto vyhra-
li nad Adamovskými Kochanov-
cami v pomere 3:1 na sety.

VÝSLEDKY TURNAJA
 A-SKUPINA: Légia – Banok 2:1 (11:6, 
8:11, 11:2). Krásna Ves – Chreno-
vec-Brusno 0:2 (3:11, 8:11). Légia – 
Krásna Ves 2:0 (11:3, 11:2). Banok – 
Chrenovec-Brusno 0:2 (3:11, 3:11). 
Légia – Chrenovec-Brusno 2:0 (11:7, 
11:9). Banok – Krásna Ves 2:0 (11:7, 
11:3). PORADIE: 1. Légia Partizánske 
(skóre 6:1) 6 bodov, 2. Chrenovec-Brus-
no (4:2) 4, 3. Banok Bánovce n/B. (3:4) 2, 
4. Krásna Ves (0:6) 0.
 B-SKUPINA: Adamovské Kochanov-
ce – Traja Králi 2:0 (11:5, 11:1). Flamen-
go – EuroProfit 1:2 (9:11, 11:7, 10:12). 
Adamovské Kochanovce – Flamen-
go 2:0 (11:4, 11:7). EuroProfit – Traja 
Králi 2:1 (9:11, 14:12, 11:6). Adamov-
ské Kochanovce – EuroProfit 1:2 (5:11, 

11:8, 10:12). Traja Králi – Flamengo 2:1 
(11:5, 9:11, 11:9). PORADIE: 1. EuroPro-
fit Bánovce n/B. (skóre 6:3) 6 bodov, 2. 
Adamovské Kochanovce (5:2) 4, 3. Traja 
Králi Bánovce n/B. (3:5) 2, 4. Flamengo 
Bánovce n/B. (2:6) 0.
 ŠTVRŤFINÁLE: Légia – Flamengo 2:0 
(11:7, 11:8). EuroProfit – Krásna Ves 2:0 
(11:5, 11:5). Chrenovec-Brusno – Traja 
Králi 2:0 (11:5, 11:6). Adamovské Ko-
chanovce – Banok 2:0 (11:4, 11:6).
 SEMIFINÁLE: Légia – Adamovské Ko-
chanovce 2:0 (11:6, 11:8). EuroProfit 
– Chrenovec-Brusno 2:1 (9:11, 11:9, 
11:7).
 O 3. MIESTO: Chrenovec-Brusno – 
Adamovské Kochanovce 3:1 (7:11, 
11:8, 11:7, 11.9). FINÁLE: EuroProfit – 
Légia 2:3 (7:11, 15:14, 9:11, 11:7, 6:11).

Víťazné družstvo Légia 
Partizánske – hore zľava: 
Ivan Kopál a Radovan Bi-
čan, dole Miroslav Bičan.
 Foto: Katarína Komžíková

Mariáš v Šimonovanoch 
Výbor mestskej časti Šimonovany pripravil na sobotu 18. januára XIV. ročník me-
moriálu Jozefa Stríženca v mariáši. Uskutoční sa v spoločenských priestoroch 
budovy pošty so začiatkom o 9. hodine, prezentácia je o hodinu skôr.

Bánovskí prípravkári vo finále
Bánovská Mestská 
športová hala bola 
v závere uplynulého 
roka miestom konania 
dvoch turnajov v ma-
lom futbale organizo-
vaných FK Spartak Bá-
novce nad Bebravou. 
Najprv sa konal Miku-
lášsky turnaj prípra-
viek U11. Domáci FK 
Spartak postavil dva 
tímy, z ktorých „mod-
rí“ skončili na druhom 
mieste a „červení“ na 
ôsmom. Na turnaji 
štartoval aj FK Tempo 
Partizánske, ktorý ob-

sadil siedme miesto. Individuálne ocenenie najlepší hráč turnaja zostalo doma zásluhou Sa-
muela Jakuba. O týždeň neskôr sa odohral historicky prvý turnaj kategórie hráčov do 8 ro-
kov. Zástupcovia FK Spartak obsadili síce konečné siedme miesto, no radosť z hry robili nie-
len sebe, ale i zaplnenému hľadisku. Nádeje FK Tempo Partizánske skončili ôsme.

TURNAJ PRÍPRAVIEK U11
 Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/B. 
„modrí“ – základná skupina: Spartak Bá-
novce n/B. „m“ – Tempo Partizánske 2:1, 
Jakub, Žákech. Spartak Bánovce n/B. „m“ 
– Lokomotíva Trnava 1:2, Kyselica. Spar-
tak Bánovce n/B. „m“ – Fomat Martin 3:0, 
Žákech 2, Baško.
 Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/B. 
„červení“ – základná skupina: Spartak Bá-
novce n/B. „č“ – ČFK Nitra 0:1. Spartak Tr-
nava – FK Spartak Bánovce n/B. „č“ 2:1, 
Štrauch. ViOn Zlaté Moravce – Spartak 
Bánovce n/B. „č“ 0:2, Štrauch 2.
 Vyraďovacia fáza: Spartak Bánovce n/B. 
„červení“ – MŠK Fomat Martin 0:3. Spar-
tak Trnava – Spartak Bánovce n/B. „mod-
rí“ 0:1, Jakub. 
 O 7. miesto: Tempo Partizánske – FK 
Spartak Bánovce n/B. „červení“ 3:1, gól 
Spartaka: Štrauch.
 Finále: Spartak Bánovce n/B. „modrí“ – 
Lokomotíva Trnava 0:2.
 Konečné poradie: 1. Lokomotíva Trnava, 
2. FK Spartak Bánovce n/B. „modrí“ 
(M. Benčík – A. Fraňo, J. Žikla, Ľ. Baško, 
P. Jánošík, J. Kyselica, R. Žákech, S. Ja-

kub), 3. Spartak Trnava, 4. ČFK Nitra, 5. 
Fomat Martin 6. ViOn Zlaté Moravce, 7. 
FK Tempo Partizánske, 8. FK Spartak 
Bánovce n/B. „červení“ (L. Rumler – J. 
Pavlík, M. Filin, S. Zemeš, T. Černo, K. Cim-
ra, L. Štrauch, J. Gajdoš).

TURNAJ PRÍPRAVIEK U8 
 Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/B.: 
Spartak Bánovce n/B. – Baník Horná Nit-
ra 0:3. Spartak Bánovce n/B. – Pohronie 
Žiar nad Hronom 0:1. Spartak Bánovce 
n/B. – Inter Bratislava 1:3, T. Hudec. Spar-
tak Bánovce n/B. – Spartak Trnava 1:1 – 
1:2 na 6 m kopy, T. Hudec. Spartak Bánov-
ce n/B. – Tempo Partizánske 2:0, F. Slovák, 
K. Pecháč.
 Konečné poradie: 1. MFK Nová Dub-
nica, 2. Jupie Banská Bystrica, 3. Pohro-
nie Žiar nad Hronom, 4. Inter Bratislava, 
5. Spartak Trnava, 6. Baník Horná Nitra, 
7. FK Spartak Bánovce n/B. (P. Mikúš, 
A. Jaroš, F. Bobuš, A. Herián, J. Zemeš, F. 
Slovák, M. Václavik, V. Herián, J. Kráľ, T. 
Hudec, K. Pecháč, M. Majorský, K. Podo-
lák, D. Krajčovic.), 8. FK Tempo Partizán-
ske. (mp, pj)

Družstvo FK Spartak Bánovce n/B. U11

?  Ako hodnotíte celkový priebeh je-
sennej časti Majstrovstiev oblasti?

,,Jesenná časť súťaže bola pre nás po 
tretie kolo pomerne zvláštna. Mužstvo 
sme dávali dokopy za pochodu, preto-
že letná prestávka bola veľmi krátka a v 
kádri došlo k dosť veľkým zmenám, či už 
to boli odchody hráčov, alebo príchody 
nových. Po treťom kole sme si s hráčmi 
sadli a rozdebatovali náš nie práve naj-
lepší vstup do súťaže. Stabilizovali sme 
dôležité posty v mužstve a dá sa pove-
dať, že naša výkonnosť v jednotlivých 
zápasoch mala dobré parametre.“ 

?  Kde vidíte vaše najväčšie prednos-
ti v hre?

,,Hlavne v hernej disciplíne. Dá sa po-
vedať, že až na pár jednotlivcov, hráči 
podávali v zápasoch stabilné výkony a 
udržali si svoj herný štandard. Samo-
zrejme, vyskytli sa aj chyby, ktoré sme 
sa snažili v priebehu jesennej časti od-

straňovať. Niektoré sa podarili odstrá-
niť a na niektorých budeme musieť 
popracovať v priebehu zimnej prípra-
vy. Ale ako som už spomínal, dôležitá 
bola stabilizácia kádra.“

?  Čo plánujete vylepšiť v jarnej čas-
ti?

,,Chceme sa zlepšiť hlavne v premieňa-
ní gólových príležitostí, pretože tu vi-
dím veľa nedostatkov.“ 

?  Ako sa vám pracuje s hráčmi? Ste 
spokojný s ich výkonmi? 

,,Myslím si, že spolupráca je dobrá, stále 
je však čo zlepšovať, na strane hráčov aj 
na mojej. Budem sa snažiť preniesť do na-
šej hry nejaké nové prvky z moderného 
futbalu a jeho ponímania ako hry, ktorá 
by mala opäť pritiahnuť divákov na naše 
zápasy.“ 

?  Máte už naplánovanú zimnú prípra-
vu? Ako budú prebiehať tréningy?

,,Zimnú príprava začíname osemnáste-

ho januára. Tréningové jednotky sú na-
plánované na utorok, piatok, sobotu 
a nedeľu. Vo februári začnú prípravné 
zápasy. Zatiaľ máme dohodnuté tri, so 
štvrtoligovými Hornými Obdokovcami 
(9.2.), s účastníkom najvyššej topoľčian-
skej oblastnej súťaže Krušovcami (15.2.), 
ktoré budeme hrať oba na umelej tráve 
v Topoľčanoch. Čaká nás aj zápas s ďal-
ším štvrtoligistom Partizánskym (22.2.). 
Chceme si ešte dohodnúť dve až tri ďal-
šie stretnutia.“ 

?  Ako ste spokojný so spoluprácou 
TJ a obcou Uhrovec? Cítite dosta-

točnú podporu zo strany obce?
,,Spolupráca s vedením obce je, mys-
lím, na vysokej úrovni. Za to by som 
chcel poďakovať starostke obce Zuza-
ne Máčekovej a jej zástupcovi Dušano-
vi Čabrákovi.“ 

?  A čo Tatran a jeho ambície do jar-
nej časti súťaže?

,,Budeme sa snažiť prilákať na naše 
zápasy pokiaľ možno ešte viac divá-
kov ako na jeseň. Priali by sme si, aby 
sa o futbale v Uhrovci a o našich zápa-
soch v dobrom debatovalo od nedele 
do nasledujúcej nedele, a aby sa diváci 
tešili na každý náš zápas.“ 

 Text: Erika Hanková
  Foto: Alexandra Vargová

,,Chceme na futbal prilákať ešte viac divákov,“
ŽELÁ SI TRÉNER TATRANA UHROVEC ŠTEFAN VARGA

TJ Tatran Uhrovec – jesenný líder futbalovej súťaže mužov MO Prievidza

V jesennej časti aktuálneho ročníka futbalovej súťaže mu-
žov Majstrovstiev oblasti Prievidza si TJ TATRAN Uhrovec 
držal už od siedmeho kola vedúce postavenie v tabuľke. 
Silný uhrovský káder postupoval súťažou takmer bez za-
váhania. S desiatimi výhrami, štyrmi remízami a jedinou 
prehrou odskočili druhému Nitrianskemu Rudnu o päť 
bodov, čím si Vargovi zverenci zabezpečili zimovanie v 
pozícii lídra. A čo na to hovorí ten najpovolanejší, tréner 
Štefan Varga (na foto)? 

Z Klížanov najlepší 
Jakub Bielich 

Priaznivci a milovníci stolného tenisu do-
stali príležitosť predviesť svoje umenie na 
novoročnom stolnotenisovom turnaji vo 
Veľkom Klíži. Pripravil ho miestny obec-
ný úrad a jeho komisia kultúry. V klížskom 
kultúrnom dome sa 5. januára zišlo devät-
násť hráčov. Okrem domácich mala zas-
túpenie aj susedná Ješkova Ves, Skýcov a 
Topoľčany. Riadením turnaja bola pove-
rená bratská dvojica Marek a Michal Stan-

kovci. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, do 
18 a nad 18 rokov. Štyri hracie stoly boli 
zakrátko v obliehaní hráčov a niekoľkých 
prizerajúcich sa divákov. Súťaž mladých 
adeptov stolnotenisového športu vyhral 
Róbert Hudok. V hlavnej kategórii po-
stúpili do štvrťfinále ôsmi hráči, ktorí odo-
hrali nasledovné zápasy: Jaroslav Bielich 
– Roman Kováč 2:3, Jakub Bielich – Mário 
Varga 3:0, Roman Moravčík – Patrik Bielich 
2:3 a Štefan Žikavský – Dušan Bielich 3:0. V 
semifinále zviedli veľký súboj domáci Ja-
kub Bielich s Romanom Kováčom. No rov-
nako ako jeho bratovi sa mu do finále po-
stúpiť nepodarilo: Roman Kováč – Jakub 
Bielich 3:2 a Patrik Bielich – Štefan Žikav-
ský 0:3. V zápase o tretie miesto sa v brat-
skom súboji lepšie darilo Jakubovi Bieli-
chovi (na foto), ktorý porazil brata Patri-
ka v pomere 3:2 na sety. Ozdobou turnaja 
bol finálový súboj. Pekné dlhé výmeny 
striedali strhujúcu útočnú hru oboch fi-
nalistov. Tí, čo zostali až do konca, videli 
naozaj kvalitný stolný tenis. Z víťazstva sa 
napokon tešil účastník Majstovstiev okre-
su Zlaté Moravce Štefan Žikavský zo Ský-
cova. Svojho súpera z Topoľčian Roma-
na Kováča porazil 3:2 na sety. Najúspeš-
nejším hráčom turnaja ceny odovzdávali 
starosta obce Jozef Bielich a poslankyňa 
obecného zastupiteľstva a predsedníčka 
kultúrnej komisie Mária Šusterová.
 Text a foto: Peter Maťašeje
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 11. KOLO: DARK DUCKS Partizánske 
– HELLO KITTY Veľké Kršteňany 7:4 (2:0, 
0:3, 5:1), 4. M. Zajac, 15. A. Chochol, 32. A. 
Chochol, 36. a 38. Korec, 42. Šimurka – 16. 
Kopál, 28. Dodok, 29. R. Makva, 44. Arvay, 
45. J. Vaňo. OSOBITNÁ DELEGÁCIA Par-
tizánske – FALCONS Diviacka Nová Ves 
3:4 sn (2:0, 0:1, 1:2), 7. J. Majerčík, 14. R. 
Tupý, 37. S. Zelezník – 20. a 39. M. Masa-
ryk, 44. Marek Uhlár, rozhodujúci nájazd 
premenil Milan Masaryk. PUEBLO Par-
tizánske – WAY TO WIN Prievidza 9:5 
(2:0, 4:2, 3:3), 10., 32. a 43. J. Šimončič, 
13., 18. a 35. M. Nechala, 21. O. Školka, 21. 
a 24. J. Popluhár – 25. M. Maslen, 26., 41. 
a 42. L. Urblík, 35. L. Poliak. ŠK REBELS 
91 Topoľčany – BENORS Bánovce n/B. 
8:5 (2:2, 2:1, 4:2), 3. M. Stríž, 15. a 38. M. 
Oháňka, 25. T. Mráz, 28. P. Smatana, 34. T. 
Gergel, 36. Michal Zdychavský, 45. D. La-
buda – 1. a 42. J. Kuric, 4. R. Geleta, 26. 
M. Bujna, 44. M. Štefankovič. NIBIA Par-
tizánske – BLADES Bánovce n/B. 7:6 
(3:3, 2:2, 2:1), 5., 22. a 32. D. Ďuríček, 7., 
12. a 45. Š. Rajčan, 24. P. Klačanský – 1. Z. 
Tupý, 3. E. Takács, 8. a 25. J. Gašparovič, 
18. a 41. A. Grman. 

 DOHRÁVKA 10. KOLA: BENORS Bá-
novce n/B. – NIBIA FLOORBALL TEAM 
Partizánske 4:5 (1:2, 1:0, 2:3), 3. a 35. Ľ. 
Ďuračka, 15. P. Michalík, 36. M. Bujna – 10. 
a 43. Š. Rajčan, 12. Marek Ďuriš, 41. P. Kla-
čanský, 42. I. Skukálek.

TABUĽKA
1. PUEBLO PE     11   9   0   0 2  71:34  27
2. DARK DUCKS PE      11   6   1  1   3 56:39 21
3. WAY TO WIN PD        11   6   0   1   4   54:56 19
4. REBELS 91 TO 11   5   1   0   5   47:43 17
5. O-DELEGÁCIA PE     11   5   0   2   4   40:36 17
6. BLADES Bn/B. 11   5   1   0   5   44:46  17
7. NIBIA FT PE 11   5   0   0   6   43:53 15
8. FALCONS DNV 11   3   2   1  5   55:64  14
9. HELLO KITTY VK      11   3   1   0   7   41:56 11
10. BENORS Bn/B.        11   2   0   1   8   39:63   7

 KANADSKÉ BODOVANIE: 1. M. Necha-
la (Pueblo) 25 bodov /21 gólov + 4 asis-
tencie/, 2. O. Školka (Pueblo) 21 /7+14/, 
3. J. Kuric (Benors) 20 /11+9/...
 KANONIERI: 21 gólov – M. Nechala 
(Pueblo), 11 – J. Kuric (Benors), L. Poliak 
(Way To Win), M. Masaryk (Falcons)...
 NAHRÁVAČI: 14 asistencií – O. Školka 
(Pueblo), 9 – Marek Uhlár (Falcons), R. Hu-
dok (Pueblo), J. Kuric (Benors)...  (mp, jv)

PARTIZÁNSKO-BÁNOVSKÁ FLORBAL4YOU LIGA
Premiérový ročník Partizánsko-Bánovskej Florbal4you ligy mal v Mestskej športovej 
hale v Partizánskom na programe zápasy 11. kola. Líder súťaže Pueblo opäť nezaváhal, 
keď zdolal Way to win v pomere 9:5. Šesť bodov za dve víťazstvá si pripísalo na konto 
jediné mix družstvo v súťaži Nibia a vo vyrovnanej lige sa razom stalo jedným z kandi-
dátov na play of. Vyššie v tabuľke sa derie aj Rebels, ktorý pokoril Benors. Falcons roz-
hodol o svojom víťazstve nad Osobitnou delegáciou až v deviatej sérii nájazdov Mila-
nom Masarykom. 

Hegemónia Puebla pokračuje
Po štvrtý raz patrila Mestská športová hala v Partizánskom v predposledný decembrový deň 
uplynulého roku florbalu. Päť domácich celkov a po jednom zástupcovi z Veľkých Krštenian, z Bá-
noviec nad Bebravou a z Prievidze rozohrali v tejto dynamickej hre s deravou loptičkou turnajo-
vé súboje O pohár Jozefa Božika. Primátor Partizánskeho nechýbal na úvodnom slávnostnom 
ceremoniáli a podujatie otvoril. Dva najlepšie celky z oboch štvorčlenných základných skupín si 
vydláždili cestu do súbojov o záverečné stretnutia o medailové pozície. Tie obsadili výlučne do-
máce kolektívy. Podujatie sa opäť nieslo v znamení nadvlády družstva Pueblo, ktorého hráči si 
štvrtý raz v rade vychutnali pocit radosti z triumfu. V nervóznom finále Pueblo vyhralo nad mla-
díkmi z Povestných banánov tesne 2:1, keď duel rozlúskol víťazným gólom Róbert Hudok. Bron-
zová priečka sa ušla Nibii. Jediné družstvo na turnaji, ktoré osviežilo svoje rady aj zástupkyňami 
nežného pohlavia, vyhralo zápas o tretie miesto nad Dark Ducks rovnako tesne 3:2. Strelkyňou 
rozhodujúceho gólu bola v závere stretnutia Michaela Kurucárová. Organizátori opäť odmenili 
aj najlepšie individuality turnaja. Najlepším hráčom turnaja sa stal Michal Zajac z Dark Ducks, 
ktorý dva góly vsietil a pri desiatich asistoval. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený slovenský 
reprezentant Gabriel Meszáros, ktorý chránil svätyňu Nibie. A cenu určenú najlepšiemu strelco-
vi si z rúk predsedu FBK Harvard Dušana Ďuríčka prevzal Zdenko Tupý (Povestné banány), ktorý 
zaťažil kontá súperových brankárov šiestimi gólmi.

TURNAJ V ČÍSLACH
 A-SKUPINA: DARK DUCKS – HELLO KIT-
TY 5:2, POVESTNÉ BANÁNY – BLADES 
6:2, DARK DUCKS – POVESTNÉ BANÁNY 
2:4, HELLO KITTY – BLADES 5:1, BLADES 
– DARK DUCKS 1:6, POVESTNÉ BANÁNY 
– HELLO KITTY 7:1. PORADIE: 1. POVEST-
NÉ BANÁNY Partizánske (skóre 17:8) 6 bo-
dov, 2. DARK DUCKS Partizánske (13:7) 4, 3. 
HELLO KITTY Veľké Kršteňany (11:13) 2, 4. 
BLADES Bánovce n/B. (4:17) 0.

 B-SKUPINA: DRUFLOZA – PUEBLO 0:4, NI-

BIA – FBK HARVARD U16 5:2, PUEBLO – NI-
BIA 2:1, FBK HARVARD U16 – DRUFLOZA 
4:1, PUEBLO – FBK HARVARD U16 6:0, NI-
BIA – DRUFLOZA 3:2. PORADIE: 1. PUEBLO 
Partizánske (skóre 12:1) 6 bodov, 2. NIBIA 
Partizánske (9:6) 4, 3. FBK HARVARD Par-
tizánske U16 (6:12) 2, 4. DRUFLOZA Prie-
vidza (3:11) 0.

 O 3. MIESTO: NIBIA Partizánske – DARK 
DUCKS Partizánske 3:2. FINÁLE: PUEBLO 
Partizánske – POVESTNÉ BANÁNY Parti-
zánske 2:1. (mp, jv)

Družstvo PUEBLO Partizánske – víťaz 4. ročníka turnaja O pohár Jozefa Božika – horný rad zľava: 
Róbert Hudok, Matej Nechala, Ondrej Školka, Jakub Popluhár, Michal Hulla, dole zľava: Pavol 
Križan, Jakub Gulík a Vladimír Cibula. Chýbajú: Juraj Šimončič, Róbert Hantabal a Pavol Kollár.
Zostavy ďalších medailistov:
2. POVESTNÉ BANÁNY Partizánske (Peter Bezák 
– David Turček, Tomáš Kučera, Stanislav Zelezník, 
Juraj Gašparovič, Róbert Cvopa, Zdeno Tupý, Juraj 
Halo, Daniel Nechala, Ján Majerčík a Adam Grman). 

3. NIBIA Partizánske (Gabriel Meszáros – Mo-
nika Bajanová, Adriana Klapková, Michaela Ku-
rucárová, Dušan Ďuríček, Ivan Skukálek, Mari-
án Ondruška, Lenka Ďuríčková, Peter Klačan-
ský, Dušan Zvalo, Ľuboš Dorica a Adrián Botka).

Medailoví drapáci
Na 11. ročníku me-
dzinárodného tur-
naja v športovom ka-
rate mládeže Kachi-
kan cup sa prestavili 
reprezentanti zo šty-
roch krajín starého 
kontinentu – Sloven-
ska, Českej republi-
ky, Poliaci, Maďari a 
Ukrajinci. Tí mali sťa-
žené úlohu, keďže 
vekové kategórie ne-
boli rozdelené podľa 
hmotností, ale boli 
otvorené. Z trojice 
členov Karate klubu 

Drap Partizánske si na nitrianskych tatami v Mestskej športovej hale na Klokočine najlepšie 
viedol v športovom zápase kumite Dominik Buday, ktorý v kategórii kadetov obsadil strie-
bornú priečku. V prvom dueli zdolal 4:1 na body pretekára z Ukrajiny, v ďalšom viedol minú-
tu pred koncom 6:0 nad slovenským reprezentantom Pavlom Bittom z trnavského Slovšpor-
tu. Vzápätí si zlomil prst na ruke, no štyri sekundy pred koncom zápasu vydareným kopom 
na hlavu zvýšil na 9:0 a vďaka jeho prevahe bolo stretnutie predčasne ukončené. Namiesto 
do finále, kde ho čakal Patrik Balušák z Unionu Košice, však putoval so zranenou rukou do 
nemocnice. V kategórii žiakov do 9 rokov skončil Adam Buday pred bránami semifinále a 
medzi juniormi rovnako dobre zápasiaci Tibor Ďurček vypadol v prvom kole v súboji s ukra-
jinským karatistom.
Medailovým úspechom skončilo vystúpenie drapákov aj na 2. ročníku  Memoriálu Ru-
dolfa Farmadína v športovom karate, ktorý sa rovnako konal v Nitre. Jeho dejiskom bola 
Športová hala Olympia. Prestížneho podujatia, na ktorom sa súťažilo v hmotnostných 
open kategóriách, sa zúčastnilo dvadsaťsedem tímov a dokopy sa odovzdalo 51 ocene-
ní. Tri z nich si spod Zobora odniesli karatisti z Partizánskeho. Všetky tri medaily sa zrodi-
li v kumite. V kategórii junioriek si striebro vyzápasila Eliška Pidychová a medzi junior-
mi obsadili bronzovú priečku Tibor Ďurček s Matúšom Križmom. Drap na podujatí 
reprezentovali aj Kristína Ducká, Nina Chudá, Ema Melišová, Timea Tkáčová a Adam 
Buday, no do záverečných bojov o medaily nepostúpili. mp

Stretnutiami 10. kola sa skončila základ-
ná časť tretej najvyššej slovenskej basket-
balovej ligy mužov. V derby A-skupiny sa 
basketbalisti Iskry Partizánske predstavili 
pod deravými košmi Domova Topoľčany. 
Aj keď Iskra nastúpila bez trojice hráčov 
základnej zostavy Matúša Novotného, 
Michala Trču a Lukáša Varadyho, ktorého 
zranený členok si vyžiadal sadru, od od-
vekého rivala si odniesla víťazstvo 56:49. 
Zostávajúce výsledky 10. kola: Karlovka 
Bratislava – Holíč 64:49 (27:26). Tren-
čín – STU Bratislava 72:60 (39:20). Sú-
ťaž teraz bude pokračovať nadstavbovou 
časťou. Prvé tri družstvá z každej skupiny 
(A – Karlovka Bratislava, Iskra Partizán-
ske, Štadión Trenčín, B – Patrioti Levice 
B, Lokomotíva Sereď B, BK EXIT Nitra) po-

stupujú do skupiny o 1.-6. miesto, družs-
tvá umiestnené na 4.-6. mieste v každej 
skupine (A – STU Bratislava, Topoľčany, 
Holíč, B – Komárno, Ivanka pri Dunaji, 
Dunajská Streda) hrajú o konečné 7.-12. 
miesto. Vzájomné stretnutia zo základ-
ných skupín sa započítavajú. Nadstavbo-
vá časť stretnutí o 1. až 6. miesto sa roz-
behne 1. februára a potrvá do 22. marca. 
Následné play off so štvoricou najlepších 
tímov sa začne 5. apríla.

KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. Karlovka Bratislava 10 8 2 777:642 18
2. Iskra Partizánske 10 8 2 703:564 18
3. Štadión Trenčín  10 7 3 733:631 17
4. STU Bratislava     10 4 6 643:561 14
5. Domov Topoľčany 10 3 7 540:613 13
6. MŠK Holíč            10 0 10 440:825 10

TOPOĽČANY – ISKRA PARTIZÁNSKE 49:56 (23:30) 
Vďaka pozornej obrane a Zembovým bodom viedla Iskra v 3. min 0:6 a v 5. min 2:10. Ná-
sledne sa rozbehli aj domáci a do 8. min sa dotiahli na rozdiel dvoch bodov – 12:14. Zá-
ver patril hosťom, ktorí zásluhou jednej premenenej šestky Zembu a Benáka upravili po 
prvej štvrtine na 12:16. Dva premenené trojkové pokusy Topoľčancov v rade znamenali 
v 17. min stav 22:23. Hostia prepli na vyššie obrátky a Martin Sasko uzatváral prvý pol-
čas na 23:30. Keď v 22. min Horňan zvýšil na 25:34, zdalo sa, že domáci rezignujú. Opak 
bol však pravdou, do útoku zavelil Štrbavý a domáci v rozpätí troch minút otočili skóre 
na 39:36. Tréner Iskry bral tajm, po ktorom sa Partizánčania v 27. min znovu ujali vede-
nia – 39:41. Topoľčanci však svoju najvydarenejšiu tretiu štvrtinu dotiahli do víťazstva 
20:13, upravujúcom po tridsiatich minútach stav na nerozhodných 43:43. V poslednej 
desaťminútovke sa oba tímy opäť strelecky trápili. Hostia však pôsobili koncentrovanej-
šie v obrane, čo sa ukázalo ako rozhodujúci faktor. V 35. min Michal Sasko posielal Iskru 
do vedenia 44:51 a v 38. min po jeho trojkovom pokuse mali hostia navrch o deväť bo-
dov – 47:56. A v závere stretnutia Partizánčania už nepripustili drámu.
 ISKRA: A. Špánik 6, E. Jakubík 4, R. Zemba 20, P. Horňan ml. 6, Martin Sasko 3, 
(M. Marko 5, Martin Trčo 5, T. Benák 1, Michal Sasko 6), tréner: R. Trčo.  ŠTVR-
TINY: 12:16, 11:14, 20:13, 6:13.  TH ISKRY: 37/19.  ROZHODOVALI: Macura a 
Weiss – 40 divákov. (mp, rt)

 II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – SKUPINA A

Medailisti z Drap Partizánske na Memoriáli Rudolfa Farma-
dína – zľava: Matúš Križma, Eliška Pidychová a Tibor Ďurček

HARVARD PARTIZÁNSKE – MICHALOVCE 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
V 12. min sa Harvard ujal vedenia, keď po Bajanovej prihrávke z ľavého krídla pred bránku 
kapitánka Ďuríčková poslala loptičku za Stribanovej chrbát. V 17. min Bajanová vybojovala 
loptičku pre Kližanovú a tá zvyšovala na 2:0. V úvode druhej tretiny zobrala na seba zod-
povednosť Klapková a svoje sólo zakončila gólom na 3:0. V 30. min bola v gólovej šanci 
faulovaná Kurucárová, ktorá následne z nariadeného trestného strieľania nebola úspešná 
a Partizánčanky vzápätí nedokázali využiť ani svoju druhú presilovku. Naopak, v 37. min sa 
podarilo východniarkam znížiť Dzurinovou. V tretej tretine predviedla Hačková v bránke 
Partizánskeho zopár pekných zákrokov a nedovolila Michalovčankám dotiahnuť sa na roz-
diel jedného gólu. V 50. min s chuťou hrajúca Bajanová s prehľadom premenila nariadené 
druhé trestné strieľanie v tomto zápase – 4:1. Päť minút pred koncom si tréner Harvardu 
zobral oddychový čas, po ktorom mali hráčky Harvardu výhodu presilovej hry. Dievčatá 
tretiu presilovku zahrali výborne a odmenou bol piaty gól z hokejky Kurucárovej. V pred-
poslednej minúte zápasu Grossová upravila na konečných 5:2. 
 GÓLY: 12. L. Ďuríčková (M. Bajanová), 17. V. Kližanová (M. Bajanová), 22. A. 
Klapková, 50. M. Bajanová (s.n.), 55. M. Kurucárová (N. Horváthová) – 37. P. Dzuri-
nová (I. Kondášová), 59. K. Grossová (I. Kondášová).  FBK HARVARD: P. Hačková 
– V. Ivanková, A. Klapková, K. Lepeyová, P. Vállová, L. Guštarová, Miroslava Vavrin-
cová – D. Súkenníková, N. Horváthová, M. Kurucárová – L. Ďuríčková, M. Bajano-
vá, V. Kližanová – D. Krajčovičová, K. Centárová, S. Tomová – K. Hrivnáková, Marti-
na Vavrincová, B. Stopová, tréner: D. Ďuríček.  

HARVARD PARTIZÁNSKE – REBELS 91 TOPOLČANY 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)
Hneď od úvodných minút sa hral výborný zápas. Keď už obe družstvá pred koncom prvej 
tretiny čakali na prestávku, otvorila skóre minútu pred vypršaním prvého dejstva prekva-
pujúcou strelou domáca Klapková. Prešlo desať sekúnd a stav bol opäť vyrovnaný, keď na 
druhej strane využila nepozornosť domácej obrany Javorková. Päť minút po prestávke sa 
v presilovke presadila Hubová a Topoľčany šli do vedenia. V 31. min sa dobre zorientova-
la vo veľkom bránkovisku Súkeníková a bolo znovu vyrovnané. O dvadsaťštyri sekúnd Ži-
kavská strhla vedenie na stranu Topoľčian, no o osemnásť sekúnd Horváthová na dvakrát 
poslala loptičku za chrbát brankárky Kenderovej a začínalo sa odznova. V 35. min sa pre-
sadila Kližanová po prihrávke Bajanovej a Partizánske po dvoch tretinách viedlo 4:3. V 45. 
min vyšla Harvardu nacvičená štandardka, z ktorej Ďuríčková vydareným švihom zvyšo-
vala na 5:3. Desať minút pred koncom výborný výkon Partizánčaniek korunovala gólom 
na 6:3 najlepšia strelkyňa družstva Kurucárová. Zvyšok zápasu si už domáce postrážili svo-
je vedenie a po troch rokoch čakania zaslúžene zdolali rebelky z Topoľčian. 
 GÓLY: 19:00 A. Klapková, 30:34. D.Súkeníková (M. Kurucárová), 31:16 N. 
Horváthová, 35. V. Kližanová (M. Bajanová), 45. L. Ďuríčková (K. Lepeyová), 50. M. 
Kurucárová (V. Ivanková) – 19:10 J. Javorková, 25. L. Hubová (J. Javorková), 30:58 
M. Žikavská (L. Hubová).  FBK HARVARD: P. Hačková – V. Ivanková, A. Klapková, 
K. Lepeyová, P. Vállová, L. Guštarová, Miroslava Vavrincová – D. Súkenníková, N. 
Horváthová, M. Kurucárová – L. Ďuríčková, M. Bajanová, V. Kližanová – D. Krajčovi-
čová, K. Centárová, S. Tomová – K. Hrivnáková, Martina Vavrincová, B. Stopová, tré-
ner: D. Ďuríček. (mp, dď)

V Malackách a v Mestskej športovej hale 
v Partizánskom pokračovala v prvú janu-
árovú nedeľu 5. dvojkolom druhá najvyš-
šia florbalová súťaž žien. Domáce pros-
tredie dokonale využili hráčky FBK Har-
vard Partizánske, ktoré zdolali Eastern 
wings Michalovce (5:2) i obhajcu prvens-
tva ŠK Rebels 91 Topoľčany (6:3). Parti-
zánčanky tak prelomili trojročné čakanie 
na víťazstvo nad rebelkami v stretnutí, 
ktoré malo kvalitnú úroveň. Po zisku šty-
roch bodov sa Harvard posunul z tretej 
priečky na pozíciu priebežného lídra sú-
ťaže! ,,Na začiatku stretnutia s Michalov-
cami som cítil z  dievčat nervozitu, kto-
rá opadla po strelení druhého gólu. Vý-
borný výkon predviedla naša brankár-
ka Petra Hačková, ktorej zákroky tiež 
prispeli družstvu na pohode. Som rád, 
že dievčatá zvládli aj zápas s Topoľčan-
mi. Dodržali taktické pokyny, ktoré 
sme si pred zápasom, ale i počas jeho 
priebehu prízvukovali. Vyhrali sme 
s obhajcom titulu, dokonca nám vyšiel 

aj nacvičený signál pri piatom góle, 
ktorý bol veľmi dôležitý. Som nadmie-
ru spokojný s tým, čo dievčatá pred-
viedli,“ zhodnotil zápasy svojich zvere-
niek tréner FBH Harvard Dušan Ďuríček. 

 Zostávajúce výsledky 5. dvojkola: 1. 
FBC Trenčín – Rebels 91 Topolčany 6:3 
(2:0, 2:3, 2:0). 1. FBC Trenčín – Eastern 
wings Michalovce 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). LIDO 
Bratislava – 1. SC Malacky 5:1 (3:0, 1:1, 
1:0). Starlight Zalužice – Quick Sport 
Banská Bystrica 3:16 (0:5, 1:5, 2:6). LIDO 
Bratislava – Quick Sport Banská Bystrica 
5:7 (0:4, 3:2, 2:1). 1. SC Malacky – Star-
light Zalužice 9:3 (2:3, 2:0, 5:0).

TABUĽKA
1. Harvard Partizánske    10   6   1   3   53:43   13
2. Kysucké Nové Mesto               8   5  0  3   62:34   10
3. LIDO Bratislava                        8   4   2   2   37:33   10
4. Eastern wings Michalovce      10   5   0   5   60:64   10
5. 1.SC Malacky                           8   4   1   3   44:35    9
6. Quick Sport B. Bystrica            8   4   0   4   51:43    8
7. 1.FBC Trenčín                          7   3   2   2   29:25    8
8. Rebels 91 Topoľčany                9   4   0   5   39:44    8
9. Starlight Zalužice                      8   0   0   8   32:86    0

Partizánčanky novým lídrom súťaže!

I. FLORBALOVÁ LIGA ŽIEN

All stars AHL: Západ – Východ 11:12
V piaty januárový deň sa na Zimnom štadióne v Partizánskom hral exhibičný zápas all stars 
hráčov zo súťaže AHL FENDEK CUP: Západ – Východ. Po minuloročnom víťazstve Východu 
(10:3) sa tento raz zrodila remíza 5:5. Exhibícii predchádzali rôzne súťaže v zručnosti po vzo-
re NHL, v ktorých hráči Východu vyhrali 7:6 a po celkovom sumáre 12:11. Najlepším bran-
károm v nájazdoch sa stal Marián Oršula, kým v nájazdoch sa o prvenstvo delili hneď traja 
hráči – Peter Lukáč, Rado Pasovský a Erik Nechala. Najrýchlejším korčuliarom sa stal Denis 
Horkulič, ktorý jeden okruh zvládol za 16,48 sekundy. Najdlhšou strelou sa môže pochváliť 
Daniel Goga, najtvrdšou s rýchlosťou 116 km/h zas Peter Dzian, kým súťaž zručnosti vyhral 
Peter Lukáč. V štafetových útokoch zvíťazil najskôr Východ v zložení Marek Mokoš, Róbert 
Turic, Andrej Gazda, Tomáš Klačanský, Peter Lukáč a Anton Pipiška, a následne Západ – Mar-
tin Čopjan, Pavol Paluš, Jozef Baláž, Peter Masarik, Denis Horkulič a Pavol Gerhát. V súťaži ka-
pitánov oboch výberov Anton Žuchovský (Východ) vyhral v dĺžke strely, v zručnosti a v tvr-
dosti strely (106 km/h). Kapitán Západu a hlavný organizátor AHL Július Fendek dominoval 
v nájazdoch a v rýchlosti (1 kolo za 17,22 s). 

 EXHIBIČNÝ ZÁPAS: Západ – Východ 5:5 (2:0, 0:3, 3:2), góly: 7. P. Masarik (J. Fendek), 11. 
P. Gerhát (J. Lutonský), 33. D. Gabaj (P. Paluš), 35. J. Drobec, 45. P. Paluš – 19. M. Chovanec, 
21. R. Turic (A. Žuchovský), 30. R. Broniš (R. Turic), 36. R. Turic (A. Gazda), 43. D. Goga (R. Bro-
niš). Rozhodca: J. Ondrejka. ZÁPAD: M. Oršula (Žabokreky n/N. B), M. Čopjan (EKO Slovan) 
–  M. Šimurda (HOKO), D. Horkulič (Žabokreky n/N. B), J. Baláž (Rangers), I. Drobec (Sršni), 
P. Dzian (Žabokreky n/N. B), M. Zifčiak (Warriors) – J. Fendek (Žabokreky n/N. B), J. Luton-
ský (Žabokreky n/N.), P. Paluš (Warriors), R. Kočiš (EKO Slovan), M. Sandánus (Sharks), T. Uj-
csek (Aquapol), J. Drobec (Sršni), Pavol Kollár (Torpédo), P. Bilik (Warriors), P. Masarik (EKO 
Slovan). VÝCHOD: P. Miletič (TomCats), M. Mokoš (Torpédo) – A. Holík (TPS), R. Broniš (Ža-
bokreky n/N. C), M. Turček (D. Vestenice), Š. Poštrk (Nadlice), A. Gazda (Rupas), V. Ducho-
vič (Bystričany) – A. Žuchovský (Rupas), R. Pasovský (Rupas), P. Lukáč (Bystričany), E. Ne-
chala (D. Vestenice), M. Chovanec (TPS), T. Klačanský (TOHC), A. Pipiška (TomCats), R. Turic 
(Rupas), M. Oulehle (TomCats), D. Goga (TOHC). (mp, jf )

I. LIGA 
 VÝSLEDOK: THT Topoľčany – MOHICANS To-
poľčany 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), 1. P. Višňovský, 30. P. 
Lukáč – 38. J. Švajlen.

1. ICE BOYS Prievidza    16   10  3   3    109:66    33
2. MOHICANS Topoľčany      20    9  3   8    128:109  30
3. THT Topoľčany                  16     9  1   6      93:68 28
4. LETCI Ludanice  17     8  3   6 99:88 27
5. IL TIGRO Bánovce n/B.    17     2  0   15    46:144   6
 PROGRAM – 17.1. o 20.15 h: THT Topoľčany – 
ICE BOYS Prievidza, 18.1. o 17.45 h: IL TIGRO Bá-
novce n/B. – LETCI Ludanice. 

II. LIGA
 VÝSLEDKY: RAPTORS Partizánske – SCORPI-
ONS Topoľčany 12:3 (3:1, 6:2, 3:0), 3. a 35. M. 
Španko, 6., 10., 27., 30. a 36. A. Žuchovský, 17. P. 
Hatala, 23. D. Žák, 29. M. Daňo, 30. M. Hurčík, 36. 
Ľ. Goga – 14. M. Janoško, 16. a 28. A. Jančovič. 
BLUE Žabokreky n/N. – DRIVERS Partizánske 
1:4 (0:1, 1:2, 0:1), 25. Š. Žák – 15. P. Buček, 23. M. 
Beňuška, 30. Martin Buček, 45. J. Galko. EXIT Bá-
novce n/B. – ECS Partizánske 7:5 (3:0, 4:2, 
0:3), 6. P. Koleno, 11. A. Stolar, 12., 17., 22., 23. 
a 26. M. Koleno – 17. J. Valjent, 21. M. Fabo, 
37. Michal Hallo, 39. M. Macega, 43. M. Hanic.

1. RAPTORS Partizánske        22   19  2   1   125:56 59
2. DRIVERS Partizánske          20   14   1  5   117:48   43
3. BAŤOVKA Partizánske       21   13   3  5   130:95   42
4. BLUE Žabokreky n/N.          21   12   2  7  137:89    38
5. SCORPIONS Topoľčany       20   10  3  7  112:107  33
6. ECS Partizánske             20   6  2   12    72:88    20
7. EXIT Bánovce n/B.               20    6  0   14 85:140 18
8. LOKOMOTÍV Partizánske   20    5  1 14 110:154 16
9. HTTB Tovarníky                     24   2  0   22    52:163 6
 PROGRAM – 18.1. o 19.15 h: SCORPIONS To-
poľčany – ECS Partizánske, 19.1. o 18.30 h: RAP-
TORS Partizánske – DRIVERS Partizánske, o 20. h: 
BAŤOVKA Partizánske – EXIT Bánovce n/B.. 

AHL FENDEK CUP 
 VÝSLEDKY: SHARKS Topoľčany – Nadlice 2:3 
(2:1, 0:1, 0:1), 3. P. Gerhát, 10. M. Sandánus – 8. a 
28. P. Orság, 33. M. Ševčík ml.. Žabokreky n/N. B 
– TOMCATS Prievidza 3:6 (1:1, 1:2, 1:3), 6. I. Ben-
zír, 24. P. Dzian, 39. I. Chrenko – 14., 17., 33. a 45.  B. 
Znamenák, 18. M. Oulehle, 33. R. Kotrík. TOHC To-
poľčany – WARRIORS Topoľčany 0:10 (0:6, 0:1, 
0:3), 5. M. Ďurík, 5. a 7. P. Bilik, 7. E. Dushek, 14. 
a 17. E. Kopačik, 14., 33. a 40. P. Paluš, 37. D. Ga-
baj. TOMCATS Prievidza – Žabokreky n/N. C 4:2 

(1:2, 1:0, 2:0), 9. R. Znameňák, 28. a 43. A. Pipiška, 
45. I. Oulehle – 10. M. Gajdošík, 14. R. Broniš. Dol-
né Vestenice – Žabokreky n/N. C 6:3 (0:1, 3:1, 
3:1), 17. J. Ďurica, 18. a 40. I. Ďurica, 28. R. Rohut-
ský, 37. R. Zábojník, 38. E. Nechala – 15. M. Kováč, 
26. a 39. R. Broniš. TPS Topoľčany – TORPÉDO 
Partizánske 6:3 (1:0, 2:2, 3:1), 13. M. Chovanec, 
19. M. Barát, 28. M. Jokala, 37. a 38. V. Pálenik, 45. 
M. Barát – 25. Pavol Kollár, 27. Miroslav Novotný, 
36. I. Magnusek. Bystričany – SRŠNI Rudno 4:5 
(2:2, 0:2, 2:1), 3. J. Gilan, 14. R. Šebesta, 40. a 45. Š. 
Lehotkay – 7. I. Drobec, 9., 27. a 39. M. Mečiar, 30. 
V. Píš. HOKO Horná Nitra – TORNÁDO Partizán-
ske 5:0 kont.. RANGERS Topoľčany – Bystriča-
ny 3:1 (2:0, 1:1, 0:0), 7. M. Kapusta, 9. A. Paluš, 17. 
J. Baláž – 18. M. Sluka ml.. AQUAPOL Prievidza – 
TPS Topoľčany 5:2 (5:1, 0:1, 0:0), 1. V. Ivan, 4. M. 
Krajčí, 7. a 15. M. Beka, 14. R. Čičmanec – 4. V. Pále-
nik, 21. M. Bezecný.

1. WARRIORS Topoľčany  17  14  1  2 116:40 43
2. Nadlice  17  14  0  3    98:40     42
3. RUPAS Prievidza                17  12  2  3   110:40 38
4. SRŠNI Rudno                      17  11  4   2    88:38    37
5. Žabokreky n/N. B               17  12  1  4   100:63    37
6. EKO Nitr. Sučany                17  11   3  3    72:31    36
7. Bystričany                            17   10  1  6    91:57     31
8. TPS Topoľčany                    17  11  1  5    68:46   28
9. TOMCATS Prievidza            17   8  2   7   88:67 26
10. AQUAPOL Prievidza          17   7  4   6    63:68    25
11. RANGERS Topoľčany        17   8  0   9    57:58 24
12. TOHC Topoľčany                17   6  1  10   44:83    19
13. Dolné Vestenice                 17   4  3  10    64:80    15 
14. HOKO Horná Nitra              17   4  1  12   45:70     13
15. SHARKS Topoľčany           17   3  2   12   83:101  11
16. TORPÉDO Partizánske    17   3  2  12   52:115 11
17. TORNÁDO Partizánske    17  1  0   16   28:164 3
18.  Žabokreky n/N. C             17  0  0   17   22:128 0
(TPS Topoľčany sa odrátalo 6 bodov.)

 PROGRAM OSEMFINÁLE – 15.1. o 19.45 h: 
RUPAS Prievidza – HOKO Horná Nitra (PE), 16.1. 
o 20. h: Žabokreky n/N. B – Dolné Vestenice (PE), 
18.1. o 16.15 h: TPS Topoľčany – AQUAPOL Prie-
vidza (PE), TOHC Topoľčany – SRŠNI Rudno (TO), o 
18.15 h: EKO Nitr. Sučany – RANGERS Topoľčany 
(TO), o 20.45 h: Bystričany – TOMCATS Prievidza 
(PE), 19.1. o 15.30 h: EKO Nitr. Sučany – RANGERS 
Topoľčany (PE), Žabokreky n/N. B – Dolné Vestenice 
(TO), o 17. h: RUPAS Prievidza – HOKO Horná Nit-
ra (PE), TPS Topoľčany – AQUAPOL Prievidza (TO).
 (mp, ma, jf )

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
V súťaži neregistrovaných hráčov AHL FENDEK CUP sa skončila základná časť. Prvé dva tímy 
WARRIORS Topoľčany a Nadlice si priamo zabezpečili účasť v štvrťfinále. Družstvá umiestnené 
na 3. až 14. mieste čaká osemfinále.
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Noviny troch generácií12 Š P O R T

 HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

I. LIGA O 7.-11. MIESTO – 9. ROČNÍK
 9. KOLO: HC Topoľčany – Iskra Partizán-
ske 2:4 (0:1, 1:1, 1:2), góly: 27. Pavlík, 57:46 
Kubek – 14. T. Ladický (J. D. Vaňo), 22. J. D. 
Vaňo, 55. T. Ladický (V. Novik, A. Hudeček), 
57:49 S. Výborný. ISKRA: R. Raučina, M. Végh 
– T. Cigánik, M. Machovič, V. Novik, E. Švec – 
A. Hvizdoš, S. Výborný, F. Tupý – T. Ladický, J. 
D. Vaňo, A. Hudeček – C. Šťastný, tréneri: Ivan 
Valach a T. Hirkala. KŠK Bratislava – HK Trna-
va 2:2 (1:0, 1:2, 0:0). HK 91 Senica – voľno.  
 10. KOLO: Iskra Partizánske – HK 91 Se-
nica 6:3 (4:1, 2:1, 0:1), góly: 1. A. Hvizdoš (S. 
Výborný, F. Tupý), 10. J. Martiška (J. D. Vaňo), 
16. A. Hvizdoš (S. Výborný, R. Demovič), 18. J. 
D. Vaňo (E. Švec), 26. F. Tupý (A. Hvizdoš), 33. F. 
Tupý (S. Výborný, A. Hvizdoš) – 8. a 33. Vaňa, 
54. Drinka. ISKRA: M. Végh – T. Cigánik, M. Ma-
chovič, E. Švec, V. Novik, J. Šiška – A. Hvizdoš, 
S. Výborný, F. Tupý – R. Demovič, J. D. Vaňo, J. 
Martiška – A. Hudeček, C. Šťastný, tréneri: Ivan 
Valach a T. Hirkala. HK Trnava – HC Topoľča-
ny 1:5 (0:0, 1:4, 0:1). KŠK Bratislava – voľno.   

KONEČNÁ TABUĽKA NČ
7. Iskra Partizánske      8  5  0  3   40:23    10
8. HC Topoľčany             8  5  0  3   42:31    10
9. HK Trnava                  8  4  2  2   31:25    10
10. KŠK Bratislava          8  2  2  4   28:41    5
11. HK 91 Senica            8  1  2  5   24:45    4

I. LIGA O 7.-11. MIESTO – 8. ROČNÍK 
 9. KOLO: HC Topoľčany – Iskra Partizánske 
5:4 (2:1, 1:1, 2:2), góly: 5. a 53. Ondruš, 10., 26. 
a 57. Minárik – 14. N. Kozinka (J. Martiška), 28. 
J. Martiška, 51. J. Šiška (D. Vlčko), 54. R. Demo-
vič. ISKRA: M. Gašparovič, R. Raučina – M. Mar-
tiška, M. Bečka, J. Šiška, J. Martiška – D. Vlčko, J. 
Gajdoš, M. Pánik – R. Demovič, N. Kozinka, M. 
Porázik – D. Maslen, P. Valent, P. Kubáň, tréneri: 
Ivan Valach a T. Hirkala. KŠK Bratislava – HK Tr-
nava 3:5 (1:3, 1:0, 1:2). HK 91 Senica – voľno.  

 10. KOLO: Iskra Partizánske – HK 91 Se-
nica 10:1 (5:0, 2:0, 3:1), góly: 1. M. Porázik 
(J. Smatana), 6. N. Kozinka (J. Smatana), 7. J. 
Gajdoš (D. Vlčko), 12. a 27. M. Martiška, 20. N. 
Kozinka (R. Paduch), 37. R. Paduch (D. Vlčko, 
P. Vlková), 41. N. Kozinka (M. Porázik, R. Padu-
ch), 52. D. Maslen (M. Bečka), 52. D. Vlčko (M. 
Porázik) – 51. Baran. ISKRA: M. Gašparovič – 
M. Martiška, M. Bečka, R. Paduch, M. Pánik – 
J. Gajdoš, D. Vlčko, P. Vlková – M. Porázik, J. 
Smatana, N. Kozinka – P. Kubáň, D. Maslen, 
P. Valent, tréneri: Ivan Valach a T. Hirkala. HK 
Trnava – HC Topoľčany 2:4 (1:1, 0:1, 1:2). 
KŠK Bratislava – voľno.   

KONEČNÁ TABUĽKA NČ
7. Iskra Partizánske         8  6  0  2   46:22   12
8. HK Trnava                     8  6  0  2   39:18   12
9. HC Topoľčany                8  6  0  2   39:22   12
10. HK 91 Senica               8  1  0  7   11:42    2
11. KŠK Bratislava             8  1  0  7   19:50    2

I. LIGA O 7.-11. MIESTO – 7. ROČNÍK 
9. KOLO: Iskra Partizánske – HC Topoľ-
čany 7:2 (1:0, 4:2, 2:0), góly: 8. J. Smatana (D. 
Žiak), 25. P. Cagáňová, 26. M. Drábek (R. Padu-
ch), 29. M. Drábek (D. Žiak, J. Smatana), 38. J. 
Smatana, 45. M. Vlčan (R. Paduch), 55. M. Drá-
bek (D. Fabo) – 27. a 38. Gaťár. ISKRA: A. Bakita 
– R. Paduch, S. Macho, A. Jandák, P. Cagáňová, 
M. Vlčan – J. Smatana, I. Sapár, N. Struhár – D. 
Fabo, D. Žiak, M. Drábek,  tréner: M. Fraňo a R. 
Ivaška. HK Trnava – KŠK Bratislava 8:6 (2:0, 
3:5, 3:1). HK 91 Senica – voľno.  
 10. KOLO: HK 91 Senica – Iskra Parti-
zánske 8:3 (2:2, 2:1, 4:0), góly: 7. M. Ger-
gel, 13., 30., 43., 50. a 51. Pavelka, 29. Kú-
beková, 53. Kotvan – 5. D. Žiak, 16. M. Drá-
bek, 25. A. Jandák (D. Žiak, M. Drábek). IS-
KRA: M. Šlauka – A. Jandák, P. Cagáňová, D. 
Riečica, S. Gregušová, S. Macho – I. Sapár, D. 
Žiak, M. Drábek – D. Fabo, M. Otto, N. Stru-

hár, tréner: M. Fraňo a R. Ivaška. HC Topoľ-
čany – HK Trnava 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). KŠK 
Bratislava – voľno.  

KONEČNÁ TABUĽKA NČ
7. HK 91 Senica                 8  7  0  1   74:28    14
8. KŠK Bratislava               8  5  1  2   55:43    11
9. Iskra Partizánske          8  3  1  4   47:47    7
10. HK Trnava                    8  3  1  4    30:62   7
11. HC Topoľčany               8  0  1  7    33:59   1

I. LIGA O 7.-11. MIESTO – 6. ROČNÍK 
 9. KOLO: Iskra Partizánske – HC Topoľ-
čany 6:7 (2:1, 1:3, 3:3), góly: 5. M. Drábik 
(K. Grežďo), 11. L. Chreno (K. Grežďo), 23. K. 
Grežďo (L. Chreno, M. Drábik), 49. K. Grežďo, 
53. S. Gregušová, 60. K. Grežďo (M. Drábik) – 
13. a 28. Gerhát, 31. a 42. Hudok, 39. a 53. Pet-
rina, 58. Kováčik. HK Trnava – KŠK Bratisla-
va 8:7 (1:5, 5:1, 2:1). HK 91 Senica – voľno.  
 10. KOLO: HK 91 Senica – Iskra Partizán-
ske 7:4 (1:1, 4:2, 2:1), góly: 15. Stanek, 25., 
29., 32. a 40. Slezák, 43. Ravasz, 50. Konečný 
– 6. S. Križan (S. Greguš, P. Mavrák), 24., 31. 
a 52. M. Drábik. HC Topoľčany – HK Trnava 
6:13 (2:4, 1:5, 3:4). KŠK Bratislava – voľno.  

KONEČNÁ TABUĽKA NČ
7. KŠK Bratislava             8  6  1  1 85:37   13
8. HK Trnava                    8  4  2  2   52:55   10
9. HC Topoľčany               8  4  1  3    75:55    9
10. HK 91 Senica             8  2  1  5    41:85     5
11. Iskra Partizánske      8  1  1  6    46:75    3

DIVÍZIA STRED – 5. ROČNÍK   
 16. KOLO: Nitra – Iskra Partizánske 
10:6, góly Iskry: K. Grežďo 2, L. Chreno 2, 
T. Dobošová 2, ISKRA: M. Hurčík, M. Herda 
– M. Herceg, L. Chreno, Š. Geschwandtner, 
S. Križan, K. Grežďo, M. Janček, J. Mikula, F. 
Martiška, F. Ručka, K. Kročilová, P. Mavrák, 
N. Jakubová, A. Klimantová, A. Vaňo, M. Für-
bach, T. Dobošová, tréner: M. Fraňo, vedúci 
družstva: J. Herceg. mp

ISKRA PARTIZÁNSKE – BANSKÁ BYSTRICA B
 9:8 (3:4, 4:2, 2:2)

Po vlažnom úvode si najskôr Goga narazil puk o ľavú žŕdku a následne ho pohoto-
vo dorazil do siete. O minútu Školka milimetrovou prihrávku našiel Káčera, ktorý 
si položil na ľad Kubíka a Iskra viedla 2:0. Vzápätí Tupý pravým betónom zastavil 
nájazd Srnku. Ten sa však dočkal v 8. min, keď zo skrumáže dorazil puk za Tupého 
chrbát. O minútu mali domáci výhodu presilovej hry, no po chybe unikol Tenkel a 
skóre zrovnal. V 14. min pekne zakombinoval tretí domáci útok a junior Chrenko 
si otvoril strelecký účet v aktuálnej sezóne. O minútu Laubert našiel spoza brán-
ky Srnku a bolo vyrovnané. Na začiatku 18. min sa z medzikruhov trafil Tenkel.  Z 
druhej tretiny ubehlo len 33 sekúnd, keď Goga poslal zápas znovu do remízového 
stavu. Vo väčšej permanencii bol však striedajúci domáci gólman Polerecký, ktorý 
vyťahoval isté zákroky. V polovici 27. min napriahol takmer od poliacej čiary Majer-
čík, puk prekĺzol pomedzi Kubíkove betóny a Iskra bola opäť vo vedení. V 30. min 
Ivan fauloval v gólovej príležitosti Uhreckého, ktorý následne premenil nariadené 
trestné strieľanie. Ubehlo 30 sekúnd, Banskobystričania sa dostali do prečíslenia a 
Polereckého prvý raz prekonal Bálint. A družstvá pokračovali v scenári zápasu, keď 
v 32. min Nemček vyrovnal. O štyri minúty Polerecký zneškodnil Laubertov nájazd 
v oslabení. V pokračujúcej hre domácich v početnej výhode však Školka z prvej zú-
žitkoval Káčerovu prihrávku. Prestrelka pokračovala aj v poslednom dejstve. V 42. 
min Laubert z uhla prestrelil Polereckého a o desať minút zakončil individuálnu 
akciu Srnka – 7:8. Na konci 58. min Tvrdík zblízka vyrovnal a o 26 sekúnd z ostrého 
uhla strhol víťazstvo na domácu stranu, keď Kubíka nachytal na hruškách.
 GÓLY: 4. Goga (Uhrecký), 5. Káčer (Školka, Majerčík), 14. Chrenko (Kerata, 
Greguš), 21. Goga (Zelený), 27. Majerčík, 30. Uhrecký (t.s.), 36. Školka (Káčer, 
Tvrdík), 58. Tvrdík (Gráčik, Káčer), 59. Tvrdík (Majerčík) – 8. Srnka (Laubert, 
Bálint), 12. Tenkel, 15. Srnka (Laubert), 18. Tenkel (Indrych), 31. Bálint (Srnka, 
Nemček), 32. Nemček (Laubert), 42. Laubert (Ivan), 52. Srnka.  VYLÚČENÍ: 
0:5 na 2 min.  PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:1. STRELY NA BRÁNKU: 39:38 
(15:15, 13:12, 11:11).  ROZHODOVALI: M. Adamec – Valo a Hetteš – 411 di-
vákov.  ISKRA: Z. Tupý (21. J. Polerecký) – I. Malinka, Š. Peniaška, B. Zelený, 
J. Ondruška, J. Majerčík – L. Tvrdík, O. Školka, L. Káčer – M. Goga, A. Gráčik, J. 
Uhrecký – R. Kerata, D. Greguš, J. Chrenko, tréner: M. Adamik.  HC 05: Kubík 
– Nemček, Ivan, Ozorák, Randa – Laubert, Srnka, Bálint – Indrych, Libič, Ten-
kel – Trnka, tréner: J. Hegyi. mp

Poslednú sobotu uplynulého roku zorga-
nizoval Hokejový klub Iskra Partizánske 
turnaj tretiakov. Po mimoriadne vydare-
nom dni hokejové nádeje Iskry získali ví-
ťaznú trofej a dali si tak oneskorený via-
nočný darček. Partizánčania urputne bo-
jovali až do konca a v poslednom zápa-
se turnaja so Zvolenom dokázali otočiť aj 
nepriaznivý stav. Prvenstvo umocňoval 
aj fakt, že všetci súperi Iskry boli z extrali-
gových klubov. Skvelú atmosféru turnaja 
doplnili rodičia povzbudzovaním, ktoré 
Iskre mohli závidieť všetky kluby. 
 VÝSLEDKY: HK Iskra Partizánske – 
Martin 20:6. HK Iskra Partizánske – Po-
prad 24:4. HK Iskra Partizánske – Zvo-
len 10:5.
 Zostava HK Iskra Partizánske a góly: 
M. Janček, V. Zubatý – A. Grežďo 13, A. 
Hruška 10, B. Pšenko 7, S. Mišák 5, E. 
Halaj 3, J. Podoba 3, S. Chren 3, N. Halaj 
2, T. Smatana 2, Š. Klimant 2, R. Lettrich 
1, F. Bližňák 1, T. Kuric 1, J. Perniš 1, P. 
Jancová, M. Hubka, T. Jakub, M. Ma-
dzia, M. Šuhajda, A. Lüttmerding, M. 
Makyš, tréneri: M. Ďurech, V. Laco, asis-
tenti: M. Mariani a M. Madzia. jsDružstvo tretiakov HK Iskra Partizánske Foto: Peter Smatana

Šípok opäť žil súbojmi pod deravými košmi
Basketbalový oddiel TJ Iskra Partizánske v spolupráci s Výborom mestskej časti Šípok zor-
ganizoval 2. ročník Memoriálu Ing. Márie Trčovej v malom basketbale trojčlenných tímov. 
Turnaj už tradične vypĺňa medzisviatkové obdobie a aktivizuje  milovníkov hry pod dera-
vými košmi všetkých vekových skupín. Aj tento raz si prišli zašportovať takmer päťdesiat-
ka športovcov, ktorí prilákali do telocvične Základnej školy na Malinovského ulici v Parti-
zánskom necelú stovku fanúšikov basketbalu. V úvode turnaja si prítomní uctili minútou 
ticha spomienku na Milana Trču, ktorý v minulosti tento turnaj rozhodoval v role hlavného 
arbitra. Osvedčení organizátori Rudolf Ivanovič a Rudolf Trčo, ku ktorým sa pridal Draho-
mír Hrkal, rozdelili družstvá do dvoch kategórií. V kategórii do 15 rokov ich súťažilo päť, z 
toho jedno zložené len z dievčat. Po poslednom hvizde sa z víťazstva tešilo družstvo TEAM 
v zložení Adam Daňo, Andrej Komora a Tibor Koprda, ktoré zvíťazilo vo všetkých zápasoch. 
Druhé miesto obsadila trojica MIAMI (Matej Šadibol, Andrej Krkoška, Michal Škoda) a na tre-
tej priečke skončilo družstvo dievčat SKITTLESKY v zostave Aneta Bencelová, Nemová a Hu-
dáková. Ocenenie najlepšieho hráča v tejto kategórii získal Adam Daňo.
Najpríťažlivejší basketbal priniesla kategória mužov, tento raz iba so šiestimi družstvami. Po 
dramatických, ale v duchu fair play odohrávajúcich sa zápoleniach, si palmu víťazstva odnie-
sol tím SALAŠ v zložení Peter Utekal, Pavol Horňan (obaja sa tešili z víťazstva aj v predošlom 
ročníku s družstvom HUJER), Dušan Lezo a Miloš Kováčik, ktoré vo finále porazilo družstvo 
SELORA v zložení Lukáš Varady, Matúš Novotný, Rasťo Zemba a Roman Šmelcer. Výkon strie-
borného tímu značne ovplyvnilo nepríjemné zranenie členku Lukáša Varadyho už v prvom 
zápase turnaja. Bronzová priečka patrí družstvu ABC v zložení Tomáš Kollár, Rastislav Bánov-
ský, Juraj Pažický a Róbert Rybár, ktoré v súboji o tretie miesto zdolalo tím TRAJA KRÁLI – 
Martin Sasko, Peter Terlanda st., Ľuboš Labuda a Július Števica. Za najlepšieho hráča turnaja 
organizátori vyhodnotili Rastislava Zembu a zvláštnu cenu za bojovný, oduševnený a bas-
ketbalovo príťažlivý výkon obdržal s úžasnou radosťou hrajúci Juraj Trčo. rt

Prvenstvo pre nádeje Iskry

Tretia najvyššia slovenská hokejová liga senio-
rov mala na programe stretnutia 15. kola, ktorý-
mi základná časť vstúpila do svojej tretej tretiny. 
Hokejisti Iskry Partizánske po druhý raz privítali 
,,béčko“ HC 05 Banská Bystrica a znovu to bol 
vyrovnaný duel. Priamy súboj o tretiu priečku 
začal s pätnásťminútovým oneskorením, keď-
že Banskobystričania prichádzali do Partizán-
skeho na viac etáp. A hoci napokon nastúpili 
v oklieštenej zostave, v minimálnom možnom 
počte, s domácimi držali krok. Dokonca ešte v 
58. min siahali na plný bodový zisk, keď viedli 
7:8. Gólovú prestrelku však ukončil dvomi pres-
nými zásahmi v rozpätí 28 sekúnd Lukáš Tvrdík, 
ktorý zabezpečil Iskre ôsme víťazstvo v sezóne. 

 Zostávajúce výsledky 15. kola: HC RiverBla-
des Bratislava – HK Levice 9:5 (2:1, 4:2, 3:2). 
HAMIKOVO Hamuliakovo – HK 96 Nitra 5:4 
pp (1:1, 2:0, 1:3 – 1:0). MHK Dubnica n/V. – 
HC Nové Zámky 6:4 (3:2, 3:0, 0:2).

TABUĽKA
1. MHK Dubnica n/V. 15   14   1   0   0     87:32    44
2. HK 96 Nitra 15    9   1   1   4     63:45    30
3. Iskra Partizánske 15   7   1   0   7    82:81    23
4. HC 05 Banská Bystrica B 15   7   0   0   8 72:52    21
5. HAMIKOVO Hamuliakovo   15   6   1   1   7    65:78     21
6. RiverBlades Bratislava 14   6   0   1   7    73:99     19
7. HC Nové Zámky 14   5   0   1   8    69:79     16
8. HK Levice 15   1   0   0   14   45:90     3 

 PROGRAM 16. KOLA – 18.1. o 15. h: HC Nové 
Zámky – HK 96 Nitra, o 17. h: HAMIKOVO Ha-
muliakovo – HK Iskra Partizánske, o 17.30 h: 
HK Levice – MHK Dubnica n/V., o 18. h: HC 05 
Banská Bystrica B – HC RiverBlades Bratislava.

 Zostávajúce výsledky 11. kola: Šaľa 
– Slavia Praha 28:26 (15:13). HK Olo-
mouc – Zlín 25:20 (12:9). Jindřichův 
Hradec – Michalovce 18:39 (10:17). Ve-
selí n/M. – Písek 26:21 (15:13). Poruba 
– Senec 44:23 (25:8).

 Program 12. kola – 18.1. o 17.30 h: Olo-
mouc – Písek, o 18. h: Poruba – HK Slávia 
Partizánske, Most – Šaľa, Jindřichův Hra-
dec – Senec, 19.1. o 17. h: Slavia Praha – 
Zlín, o 18. h: Veselí n/M. – Michalovce.

TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 11 9 1 1 353:254 19
2. Baník Most          11 9 0 2 329:225 18
3. Duslo Šaľa          11 9 0 2 317:240 18
4. Slávia Partizánske 11 8 1 2 300:271 17
5. Sokol Poruba     12 8 0 4 333:292 16
6. Slavia Praha         11 7 0 4 371:257 14
7. HC Zlín                  11 5 0 6 297:299 10
8. HC Veselí n/M.   11 4 0 7 252:267 8
9. Zora Olomouc      11 4 0 7 265:275 8
10. ŠKP Senec         11 2 0 9 219:395 4
11. Jindřichův Hradec 12 1 0 11 220:354 2
12. Sokol Písek       11 0 0 11 202:329 0

HLASY TRÉNEROV
Peter Olšavský 
(HK Slávia Parti-
zánske): ,,Som 
rád, že dievča-
tá ukázali veľ-
kú vôľu, nasa-
denie a bojo-
vali až do kon-
ca stretnutia. 

Opäť sa presvedčili, že keď vložia do zá-
pasu aj srdiečko, dokážu sa preklenúť 
aj cez chyby. Základom nášho úspechu 
bola naša dobrá obrana, za ktorou stála 
výborná Súlovská. Aj keď toto víťaz-
stvo je len malá kvapka, čo sa týka ligy, 
dúfam, že nás nakopne do ďalších zá-
pasov. A pevne verím, že dievčatá ne-
poľavia a budú pokračovať v tomto na-
sadení aj v ďalších zápasoch.“ 

Dušan Poloz 
(DHK Baník 
Most): ,,Vedeli 
sme, že v Par-
t i z á n s k o m 
veľa tímov 
stratilo body. 
Počítali sme aj 
s tým, že Slá-

via bude dobre pripravená. Vstúpili 
sme do zápasu veľmi vlažne, neskôr 
sme sa snažili agresívnejšie brániť. No 
aj napriek tomu nám domáce spojky 
streľbou z diaľky robili problémy, čo 
bolo pre mňa dosť nepochopiteľné. Ak 
sa nemýlim, dopustili sme sa devät-
nástich technických chýb, čo je príliš 
veľa na to, aby sme vyhrali na ihrisku 
tak kvalitného súpera. Navyše domá-
cim vynikajúco zachytala brankárka 
Súlovská. Aj z tohto pohľadu Slávia 
zvíťazila zaslúžene.“  mp

Slávistky pristrihli krídla Černým andělům 
HÁDZANÁRSKÁ INTERLIGA ŽIEN 

Stretnutiami 11. kola sa uzavrela prvá polovica Medzinárodnej česko-slovenskej interligy v hádzanej žien WHIL. Há-
dzanárky HK Slávia Partizánske v piatkovom ,,televíznom zápase“ hostili obhajcu prvenstva vo WHIL, českého šam-
pióna a čerstvého držiteľa Českého pohára – DHK Baník Most. Dres Černých andělov oblieka aj Partizánčanka Petra 
Beňušková. Tá v prostredí, v ktorom vyrastala, nastúpila po trojtýždennom tréningovom výpadku zavinenom zra-
nením – natrhnutým zadným stehenným svalom. Stretnutie bolo špecifické aj pre oboch trénerov – ktorí v súčas-

nosti vedú reprezentáciu žien Slovenska. Kormidelník  Mostu Dušan Poloz je hlavným trénerom, kým šéf lavičky Slávie Peter Olšavský 
jeho asistentom. V šlágri kola slávistky bez Martiny Košíkovej, ktorú stále sužuje operované koleno, po Michalovciach pripravili lídrovi 
súťaže druhú prehru v aktuálnej sezóne v pomere 27:25. A to Slávia v 23. min viedla o sedem gólov 13:6! Bravúrny výkon predviedla 
brankárka Simona Súlovská, ktorá spolu s tradičnými, tento raz deväťgólovými kanonierkami Klaudiou Michnovou a Andreou Kerté-
szovou, boli hlavnými strojkyňami víťazstva Slávie. Nad individuálnymi však čnel kolektívny výkon domáceho celku, ktorý odmenila 
aj slušne zaplnená športová hala. ,,V šatni sme si povedali, že chceme vyhrať. Myslím si, že nám dosť pomohol vydarený úvod 
do stretnutia, čím sme súperky zaskočili, aj keď sa Most rýchlo vrátil do zápasu. Strelecky sa darilo Kertészovej, ktorá si verila 
a pálila zvonku jeden gól za druhým. Aj za stavu trinásť-šesť Most ukázal, že je veľmi kvalitné družstvo, ktoré sa nevzdáva za 

žiadnych okolností. Snažili sme sa, aby 
sa súper na nás nedotiahol gólovo. 
Stále sme tak mali psychicky navrch, 
bojovali sme ako jeden tím. V druhom 
polčase bolo viacero zlomových situ-
ácií, kedy sa Most mohol dotiahnuť, 
no zakaždým zobrala na seba zodpo-
vednosť, či už Blažeková, Kertészová, 
Michnová, alebo Šimáková. Myslím si, 
že sme dali do hry srdce a viac sme tú-
žili po víťazstve! Čo sa týka mňa, snaži-
la som sa koncentrovať na každú lop-
tu, veľmi som chcela pomôcť. Už počas 
týždňa sme sa bavili v šatni, že v tomto 
zápase môžu rozhodnúť výkony bran-
károk. Keď mi tréner povedal, že idem 
prvá do bránky, bola som veľmi rada, 
že mi verí. Baby dobre bránili a, samo-
zrejme, aj šťastena a dobre postavená 
bránka stáli na mojej strane,“ vyznala 
sa hrdinka stretnutia Simona Súlovská. 

SLÁVIA PARTIZÁNSKE – MOST 27:25 (17:12)
Domáce hádzanárky vyleteli na favorita bez rešpektu a po kanonáde Michnovej s Kerté-
szovou na začiatku 4. min viedli 3:0. Vzápätí zakončila svoj prienik Partizánčanka v služ-
bách Mostu Beňušková, ktorá v 12. min vyrovnávala zo sedmičky na 4:4. V 17. min Mar-
tina Vysloužilová premenila svoj náskok z krídla – 6:6 – no následne hostky viac ako šesť 
minút neboli schopné prekonať výborne chytajúcu Súlovskú, ktorej bola plná bránka. Tá 
vyťahovala jeden skvelý zákrok za druhým, kým jej spoluhráčky sa naopak činili v úto-
ku. Presnú ruku mali najmä Michnová so Šimákovou, aby v 23. min Szökeová po sóle cez 
celé ihrisko zvýšila vedenie Slávie na rozdiel siedmich gólov – 13:6! Zostávajúce minúty 
prvého polčasu to bol strelecký súboj Kertészovej s hráčkami Mosta, ktorý skončil 4:6. Na 
prestávku však odchádzali spokojnejšie Partizánčanky so sľubným vedením 17:12. Po ob-
rátke spustil český šampión naháňačku a aj zásluhou efektívnej koncovky Borovskej sa v 
polovici 53. min vrátili do zápasu, keď sa dotiahli na rozdiel dvoch gólov – 24:22. Vzápätí 
však najlepšia strelkyňa Baníka Borovská uvidela po troch vylúčeniach červenú kartu, na 
druhej strane Šimáková v 54. min dôležitým gólom upravila na 25:22. Ešte v tej istej mi-
núte odpovedala z krídla Růčková – 25:23. Prišli však ďalšie spoľahlivé zákroky Súlovskej v 
bránke Slávie a góly Blažekovej s Michnovou na 27:23, ktoré výrazne priblížili domáce k ví-
ťazstvu nad top favoritom. Černí andělé sa ešte vysunutou obranou snažili o malý zázrak. 
Ten však neprišiel, aj keď Martinková s Weisenbilderovou stačili skorigovať skóre na 27:25.
 HK SLÁVIA: K. Škvareninová, S. Súlovská – S. Ščasná, S. Blažeková 3, P. Lege-
ňová, N. Szökeová 2, A. Kertészová 9, K. Kankulová, L. Horníková, S. Sýkorová, 
K. Michnová 9/4, E. Bettáková, P. Gregušová, V. Gajdošová, Z. Hollá, M. Šimáko-
vá 4, tréner: P. Olšavský.  DHK BANÍK: Müllnerová, Bezpalcová – Matoušková, 
Dvořáková 1, Tomášková, Ryšánková, Borovská 5, P. Beňušková 3/1, Vítková 2, K. 
Vysloužilová, Martinková 3, Šplechtová, Janoušková 2, Weisenbilderová 3, M. Vy-
sloužilová 3, Růčková 3, tréner: D. Poloz.  POK. HODY: 4/4 – 1/1.  VYLÚČENÉ: 4 
– 3. ČK: 53. Borovská (tri vylúčenia).  ROZHODOVALI: Baďura a Ondogrecula – 
560 divákov.  PRIEBEH: 3:0, 3:2, 4:4, 6:5, 6:6, 13:6, 13:7, 14:7, 15:9, 16:10, 17:10, 
(17:12), 18:12, 19:14, 19:16, 21:16, 21:18, 23:18, 23:20, 24:20, 24:20, 24:22, 25:22, 
25:23, 27:23, 27:25.

Simona Súlovská


	TEA0_0113_001
	TEA0_0113_002
	TEA0_0113_003
	TEA0_0113_004
	TEA0_0113_005
	TEA0_0113_006
	TEA0_0113_007
	TEA0_0113_008
	TEA0_0113_009
	TEA0_0113_010
	TEA0_0113_011
	TEA0_0113_012

