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Kam sa podela  
hrdosť?

Nad zbúraním bošianskej kúrie si umýva 
ruky aj samospráva. Nebolo v jej možnos-
tiach tomu zabrániť.

Zvyk, 
železná košeľa

„

ŠPORTOVEC      
PARTIZÁNSKEHO   

XIII. ročník čitateľskej ankety

za rok 2013

Čo hovorí 
sýkorka

Na redakčnú otázku, či sa ešte dočkáme 
snehu a zimy, odpovedá známy milovník 
prírody Ivan Kňaze.

Hlasujte za športovcov
a vyhrajte!

Redakcia predstavuje nominantov ankety 
ŠPORTOVEC MESTA PARTIZÁNSKE ZA 
ROK 2013.

s.2 s.4

Dobrá gazdinka pre pierko i plot preskočí... 
...hovorí slovenské príslovie. A bodaj by cez ten plot neskákala, keď perie bolo kedysi základom vena! Bohato sa ním plnili 
periny a tie patrili k výbave každej budúcej nevesty. Perie sa páralo nielen počas dlhých jesenných večerov, ale zasvätili 
sa mu aj fašiangové popoludnia. Žienky a dospievajúce dievčatá sa schádzali vždy v jednej domácnosti, posadali si za stôl 
a driapali husie pierka hoci aj celé hodiny. Tradíciu síce pochoval úpadok gazdovstiev a hospodárstiev, no v Partizánskom 
dodnes žije vďaka členom Mestskej organizácie JDS. Tento rok sa k nim pridali aj členovia súboru Jánošík senior a spolu 
vytvorili jedinečnú „páračkovú“ atmosféru. Reportáž z veselého podujatia si pozrite v MTP už v túto stredu!  Foto: kk

s.7 s.10

Tom Nicholson
v Partizánskom

Gymnazisti diskutovali s investigatívnym 
novinárom, známym najmä kvôli kauze 
Gorila.

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Januárová 
schôdza MsZ

V poradí 20. riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Par-
tizánskom zvolal primátor mes-
ta na utorok 28. januára. V 
programe rokovania, ktoré sa za-
čína o 13. hodine vo veľkej zasa-
dačke mestského úradu, je návrh 
na schválenie aktualizácie Kon-
cepcie rozvoja informačného sys-
tému. Priestor bude daný aj inter-
peláciám a diskusii.

Nedeľa a pondelok 
na korčuliach

Žiaci a študenti majú za sebou prvý 
polrok školského roku, a za dob-
ré vysvedčenie patrí aj odmena. 
Okrem toho, že všetkým rekreač-
ným korčuliarom je ľadová plocha 
Zimného štadióna v Partizánskom 
k dispozícii v nedeľu 2. februára 
od 11.45 do 15. hodiny, vyšantiť na 
ľade sa budú môcť aj v pondelok 
3. februára. Na nedeľu a deň voľ-
na v školskom polroku im primá-
tor mesta Jozef Božik venoval dar-
ček – bezplatné korčuľovanie. Pre 
všetkých školákov je vyhradený 
čas v nedeľu 2. februára od 11.45 
do 15. hodiny a v pondelok 3. feb-
ruára od 15. do 19. hodiny.

S prednostom Okresného úradu v Partizánskom Branislavom Pajdom

„Návrat ma teší dvojnásobne!“

Ktoré odbory obnoveného 
okresného úradu sú 

funkčné a ktoré sa budú etab-
lovať v krátkom čase? 

Okrem katastrálneho odboru, 
ktorý vzhľadom k rozsiahlej ar-
chívnej agende doterajšej sprá-
vy katastra sídli naďalej v bu-
dove na Februárovej ulici, os-
tatné tri odbory – organizačný, 

krízového riadenia a odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie 
sú pod jednou strechou. Z od-
borov, ktoré v ostatných desia-
tich rokov pôsobili v Partizán-
skom len ako detašované praco-
viská Obvodného úradu v Prie-
vidzi, sa z budovy bývalej lesnej 
správy centralizovali do úradov-
ní v sídle okresného úradu na 

Námestí SNP odbor živnosten-
ského podnikania a všeobecnej 
vnútornej správy, tzv. priestup-
kári. Na ministerstve pôdohos-
podárstva sa nám podarilo vy-
baviť navrátenie z Prievidze do 
Partizánskeho aj pozemkového 
a lesného odboru, ktorý je klien-
tom k dispozícii každý piatok. 
Náš eminentný záujem rozšíriť 
kompetencie obnoveného úra-
du aj o doteraz chýbajúci od-
bor cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií bol tiež ko-
runovaný úspechom. Dnes mô-
žem oznámiť, že od ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja sme dostali prísľub 
na zriadenie  stáleho vysunu-
tého detašovaného pracoviska 
z Prievidze. Očakávaný súhlas 
ministerstva vnútra bude dôle-
žitým rozhodnutím pre ústreto-

vosť voči občanom, aby nemu-
seli chodiť do susedného okre-
su, napríklad kvôli prihlasova-
niu vozidiel. Tým by mala byť 
v priebehu štvrťroka zavŕšená 
snaha úradu, a v nemalej miere 
poslankyne NR SR Márie Janí-
kovej a aj primátora mesta Jo-
zefa Božika, aby bolo v Parti-
zánskom kompletné zastúpenie 
štátnej správy. V rámci tretej 
etapy reformy ESO bude rozsah 
činností ešte rozšírený. Realizá-
ciou plánu hlavných úloh minis-
terstva vnútra by mala do konca 
roka 2014 prejsť do kompeten-
cie okresných úradov aj regio-
nálna veterinárna a potravinová 
správa, hygiena a aj úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 

Môžeme v súvislosti s ob-
sadením odborov hovoriť 

aj o konkrétnych personálnych 
číslach?

Dnes má novoobnovený 
okresný úrad 22 zamestnancov, 
výhradne výkonných pracovní-
kov. Prevažne sú to odborníci, 
ktorí už na úrade pôsobili pred 
spomínanými desiatimi rok-
mi a vrátili sa do Partizánske-
ho buď z Prievidze alebo Báno-
viec nad Bebravou. Podotýkam, 
že okresný úrad nemá právnu 
subjektivitu a kompletný servis, 
materiálne zabezpečenie jeho 
chodu, rovnako aj personálne 
záležitosti sú spravované v cen-
trách podpory cez informačný 
servis v rámci celého Trenčian-
skeho kraja. 

Národná reforma štátnej správy, 
známa pod skratkou ESO (efektív-
na, spoľahlivá, otvorená štátna sprá-
va), prinavrátila do Partizánskeho 
od 1. októbra 2013 po desiatich ro-
koch okresný úrad. O reforme, ktorej 
poslaním je jednoduchší a dostup-

nejší servis štátu pre občana, hovoríme po obnovení 
inštitúcie s prednostom Okresného úradu v Partizán-
skom Branislavom PAJDOM (na foto).

Pokračovanie 
rozhovoru 

nájdete na 
s.3

Vzťah človeka k niečomu ale-
bo niekomu, ktorý vznikol 
častým opakovaním. Takto 
nejak nájdete zadefinovaný 
zvyk. Zvykne sa tiež hovorie-
vať, že v dnešnej dobe sa zvy-
ky už pomaličky vytrácajú. 
Keď by sme sa vrátili k našej 
pôvodnej definícii, čo vlastne 
sa teda vytráca? Niekto mi 
raz povedal, že „medzi nami“ 
určite nie je vzduchoprázd-
no. Myslím však, že nie vždy 
je to tak. Niekedy totiž žiad-
ne „medzi nami“ neexistuje. 
Vrstva akýchsi Robinsonov, 
jednotlivcov, ktorí si mys-
lia, že svet sa točí okolo nich, 
tento medziľudský priestor 
vytesňuje. V spoločnosti sme 
stále - na ulici, v divadle, pri 
nakupovaní... Spoločenstvo, 
blízkosť a spriaznenosť poci-
ťujeme asi pomenej. Kedysi, 
či už pri páračkách, alebo 
len tak na ulici, ľudia disku-
tovali, smiali sa a riešili kaž-
dodenné starosti. Dnes už 
iba konverzujeme, šomreme 
na všetko a čakáme, že sa to 
samo spraví. Až sa obávam, 
či Ernest Hemingway ne-
mal pravdu, keď tvrdil, že: 
„Inteligentný človek je núte-
ný občas sa opiť, aby mohol 
stráviť čas s bláznami na-
okolo.“ Aj keď všetci tvrdia, 
že na dobré sa ľahko zvyká, 
to dobro si málokto vyberá, 
ak už vôbec vieme, čo vlast-
ne dobro je. Zrejme by sme 
si mali dať pozor na to, aký 
vzťah k iným máme a aký 
zvyk si obliekame. Lebo zvyk 
je železná košeľa, ale zlozvyk 
oceľová.
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Mestská polícia v Partizánskom 

od 15. do 21. januára 2014
l Susedské nezhody medzi 
obyvateľmi žijúcimi na Nábrež-
nej ulici preverila MsP 15. janu-
ára a k prípadu privolala štátnu 
políciu. Na základe žiadosti OO 
PZ Partizánske preverila 19. ja-
nuára aj oznámenie o potýč-
ke na verejnom priestranstve 
medzi rómskymi občanmi. Na 
mieste boli tri osoby, ktoré od-
mietli podať oznámenie s tým, 
že sa nič nestalo.

l Dňa 15. januára preveri-
la MsP oznámenie o použití 
zábavnej pyrotechniky pred 
prevádzkou na Malej okruž-
nej. Na mieste hliadka zadr-
žala dve osoby, ktoré upo-
zornila na dodržiavanie ve-
rejného poriadku. Priestu-
pok muža proti verejnému 
poriadku rušením nočného 
pokoja v dome na Malinov-
ského ulici č. 1150/13 vyrie-
šila napomenutím, rovnako 
aj priestupok zistený pomo-
cou kamerového systému. 
Do dekoratívnej topánky na 
námestí vošli štyri osoby, 
kde sa fotili. 

l Hliadky mestskej polície vy-
kázali 16. januára v ranných ho-
dinách z čakárne lekára bezdo-
movca, 18. januára spred pre-
vádzky na Nitrianskej ceste 
bezdomovca pod vplyvom al-
koholu fyzicky napadnutého,  v 
ranných hodinách 19. januára 
spred domu č. 1086 na Veľkej 
okružnej hlučného muža pod 
vplyvom alkoholu a 21. janu-
ára nevhodne sa správajúceho 
muža spred železničnej stanice.
Dňa 17. januára upozornil ob-
čan na ležiacu osobu na Malej 
okružnej. Išlo o muža zo Ža-
bokriek nad Nitrou pod vply-
vom alkoholu, ktorého hliadka 
prebrala a z miesta vykázala. 
Dňa 19. januára o 01.05 h MsP 
preverila telefonické oznáme-
nie o dievčati ležiacom v krí-
koch na Ulici generála Svo-
bodu. Nájdenú Bošianku pod 
vplyvom alkoholu odviezli ka-
maráti domov. Nadránom v ten 
istý deň riešila MsP v jednej 
z prevádzok na námestí problé-
my so zákazníkom chtivým ba-
viť sa hrou na automate, ale od-
mietajúcim preukázať sa dokla-
dom totožnosti. Keďže šlo o ne-

plnoletého, hliadka ho z pre-
vádzky vykázala. 
VZN č. 2/2009 porušil 18. ja-
nuára občan ukladaním odpa-
du na verejnom priestranstve 
mimo miest na to určených, za 
čo mu MsP uložila blokovú po-
kutu vo výške 20 €. Opakovane 
došlo k znečisteniu verejného 
priestranstva zvratkami za ho-
telom.

l Dňa 19. januára hliad-
ka mestskej polície počas 
obhliadky Veľkých Bie-
lic spozorovala o 00.20 h 
pri kaplnke muža sedia-
ceho na lavičke a žiadala 
od neho doklad totožnos-
ti. Uviedol, že čaká na svoj-
ho kamaráta, ktorý hľa-
dá kľúče. Následne hliad-
ka spozorovala muža idú-
ceho z parku. V taške nie-
sol medené káble, pílku na 
železo, náhradné diely do 
pílky, pracovné rukavice 
a kovové nožnice na káble. 
Veľkouherčan sa priznal, 
že káble odcudzil z areá-
lu bývalých ZDA a skryl ich 
v parku. Hliadka mu obme-
dzila osobnú slobodu z dô-
vodu podozrenia zo spácha-
nia prečinu, nakoľko tejto 
osobe bola už v minulosti 
za priestupok proti majet-
ku uložená bloková pokuta. 
Hliadka muža odovzdala na 
OO PZ SR Partizánske.

l Súčinnosť poskytla MsP pri 
kontrole herní na území mesta, 
pri odchyte holubov v domoch 
na Nábrežnej ulici a pri zabez-
pečení miesta úmrtia osoby do 
príchodu pohrebnej služby.

l Hliadka preverila 19. ja-
nuára oznámenie o moto-
rovom vozidle údajne za-
parkovanom pod mostom 
vo Veľkých Bieliciach. Vo-
dič neohrozoval bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premáv-
ky. Blokové pokuty MsP ulo-
žila vodičom za parkovanie 
na trávniku, v zákaze zasta-
venia... V priebehu týždňa 
uložila za priestupky pro-
ti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky 16 bloko-
vých pokút vo výške 240 €.
 Spracovala: Mária Rapková

Zrážka osobného vozidla a sanitky
V piatok 17. januára krátko po 17. hodine sa pri čerpacej sta-

nici OMV v Partizánskom čelne zrazil osobný automobil s vozid-
lom Rýchlej zdravotníckej pomoci. Vodička osobného auta nedala 
prednosť sanitke, ktorá mala zapnuté majáky a odbočovala vľavo 
do nemocnice. V aute viezla aj päťročného syna. Našťastie bol bez-
pečne pripútaný v detskej autosedačke a nič sa mu nestalo. V sa-
nitke sa okrem šoféra a zdravotného personálu viezol aj jeden pa-
cient, ktorý z nehody vyviazol tiež bez zranení. Alkohol v krvi vo-
dičky zistený nebol. Na mieste nehody zasahovali aj hasiči, ktorí 
okrem iného zabraňovali úniku prevádzkových kvapalín z oboch 
vozidiel. Hoci si haváriu odniesli iba pokrčené plechy, táto situácia 
je dôkazom, že niekedy stačí malá nepozornosť a zbytočná zrážka 
je na svete. Vodiči by mali byť viac obozretní, zvlášť, keď ide o vo-
zidlá s právom prednostnej jazdy.   Foto: HaZZ

TSK má nových podpredsedov i komisie
Zastupiteľstvo TSK sa 

zišlo 20. januára 2014 na 
druhom zasadnutí v  no-
vom funkčnom období.

V úvode rokovania poslan-
ci schválili Všeobecne záväzné 
nariadenie TSK  č. 1/2014 o do-
financovaní základných ume-
leckých škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti TSK a o do-
financovaní základných ume-
leckých škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti štátom 
uznanej cirkvi, náboženskej spo-
ločnosti alebo inej právnickej 
či fyzickej osoby za IV. štvrťrok 
2013. Zvýšenie dotácie na IV. 
štvrťrok 2013 je premietnuté 
v plusových hodnotách, uvede-
ných vo VZN pri školách a škol-
ských zariadeniach financova-
ných v rámci originálnych kom-
petencií v oblasti školstva. VZN 
nadobudlo účinnosť 21.1.2014.

Na návrh predsedu TSK 
Jaroslava Bašku potom za-
stupiteľstvo zvolilo Joze-
fa Trstenského a Richar-
da Takáča do funkcie pod-
predsedov TSK, ktorú budú 
vykonávať ako poslanci dl-

hodobo uvoľnení na výkon 
tejto funkcie s účinnosťou 
od 1. 2. 2014. Za výkon tejto 
funkcie zároveň zastupiteľ-
stvo určilo obom podpred-
sedom rovnakú mesačnú 
odmenu vo výške 1500 eur.

Nový podpredseda Jozef Trs-
tenský chce využiť v novej funk-
cii bohaté skúsenosti z práce 
primátora Nového Mesta nad 
Váhom, regionálneho poslanca 
vo všetkých doterajších funkč-
ných obdobiach, ale aj predsedu 
Združenia miest a obcí stredné-
ho Považia: „Rád sa orientujem 
predovšetkým v oblasti financií 
a v oblasti školstva.“ Podpred-
seda Richard Takáč: „Budem 
pracovať predovšetkým pre 
región, z ktorého pochádzam, 
a to je horná Nitra. Okres Prie-
vidza je najväčší v TSK, a sú 
tam aj najväčšie problémy 
v rámci kraja.“ 

Zastupiteľstvo potom zria-
dilo osem komisií, ktoré budú 
pracovať vo IV. volebnom ob-
dobí regionálnej samosprávy. 
Ich názvy a zameranie zostáva-
jú rovnaké ako v predchádza-
júcom volebnom období. Kým 
Komisiu mandátovú a Komi-
siu na ochranu verejného záuj-

mu pri výkone verejnej funkcie 
tvoria výlučne poslanci TSK, 
v šiestich odborných komisiách 
dopĺňajú poslancov vždy dvaja 
predstavitelia odbornej verej-
nosti. Zastupiteľstvo rozhodlo 
aj o 450-eurovej mesačnej  od-
mene pre poslanca a 500-euro-
vej mesačnej odmene pre pred-
sedu komisie. Členovi komisie, 
ktorý nie je poslanec, určilo za-
stupiteľstvo odmenu vo výške 
20 eur za osobnú účasť na roko-
vaní komisie. 

Predseda TSK Jaroslav Baška 
po hlasovaní ocenil, že poslan-
ci si dobrovoľne znížili mesačnú 
odmenu a nebudú už dostávať 
najvyššiu možnú odmenu, akú 
pripúšťa zákon a ktorú doteraz 
poberali ich kolegovia v minu-
lých rokoch: „Tento krok prine-
sie ročnú úsporu približne 66 
tisíc eur a v roku úspor a šet-
renia to bude aj príspevok vás, 
poslancov ku konsolidácii roz-
počtu TSK.“ 

Župan rovnako vyzdvihol, 
že zastupiteľstvo súhlasilo aj 
so začlenením odborníkov – 
neposlancov do komisií. Ich 
mená boli vybrané zo 41 oslo-
vených záujmových organizácií 
a združení, ktoré pôsobia v kra-

ji. K zvýšeniu transparentnosti 
kraja by mal podľa Bašku po-
môcť aj nový prístup k zverej-
ňovaniu majetkových prizna-
ní. Novokonštituovaná Komisia 
TSK na ochranu verejného záuj-
mu ich čoskoro zverejní na in-
ternete TSK v podobe, akú pri-
púšťa zákon. 

Ďalšou ústretovou novin-
kou smerom k transparentnosti 
v tomto funkčnom období bude, 
že na rokovanie Rady predse-
dov komisií pred každým zasad-
nutím Zastupiteľstva TSK budú 
prizvaní aj predsedovia troch 
politických klubov v regionál-
nom parlamente TSK: Karol 
Janas (Smer-SD), Pavol Halab-
rín (Klub nezávislých poslan-
cov) a Eleonóra Porubcová (za 
klub pravicových strán).

V závere regionálny parlament 
schválil Plán kontrolnej činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra na 
obdobie január – jún 2014, ako 
aj plán zasadnutí Zastupiteľstva 
TSK v I. polroku 2014. Najbližšie 
rokovanie regionálnych poslan-
cov je naplánované na 24. mar-
ca 2014, nasledujúce potom 26. 
mája a 30. júna 2014. 
 Petra Čimová, 
 hovorkyňa TSK

Známym sa stal najmä 
kvôli kauze Gorila a vďaka 
odvahe hovoriť o veciach, kto-
ré sa týkajú korupcie v politi-
ke alebo špinavých praktík pod-
svetia. V roku 2012 založil ob-
čianske združenie POD POVR-
CHOM, ktorého hlavným cie-
ľom je zvýšenie povedomia mla-
dých ľudí o verejnom dianí na 
Slovensku a obnovenie investi-
gatívnej žurnalistiky. Zároveň 
tiež v roku 2013 predstavil pro-
jekt Slovenský maratón, v rám-
ci  ktorého chce navštíviť gymná-
ziá v rôznych častiach Slovenska 
a hovoriť so študentmi o korup-
cii a o možnostiach, ako proti nej 
bojovať.

Prvá škola v tomto kalen-
dárnom roku, ktorá mala tú 
česť pána Nicholsona pri-
vítať, bola práve tá naša. V 
utorok 21. januára si žiaci tretie-
ho a maturitného ročníka opäť 
posadali do polkruhu v učebni 
občianskej náuky a prežili jed-
nu z najzaujímavejších besied. 
Hneď v prvých slovách tohto 
urasteného sympatického člove-
ka sa dal objaviť zmysel pre hu-
mor, ale aj inteligencia, skúse-
nosti, kritické myslenie, odvaha.  

Na začiatku besedy sme rozo-
berali národnú hrdosť. Sumari-
zovali sme, na čo sme ako Slo-
váci pyšní a naopak, čo nás núti 
emigrovať do zahraničia. Zhodli 

sme sa na tom, že kultúra, histó-
ria, jedlo a pitie, príroda či hokej 
je to, čo z nás robí hrdých Slová-
kov. Avšak to, čo mladú inteli-
genciu ženie za hranice, je práve 
rozvrátená politika štátu a jej ne-
záujem o občanov. Tom Nichol-
son pritom ale upozornil na jed-
nu z vážnych hrozieb pre náš spo-
ločný štát. Ak všetci mladí, in-
teligentní, ambiciózni ľudia 
odídu do zahraničia, kto tu 
zostane pre Slovensko? 

Keďže nás zaujímala aj kau-
za Gorila, náš hosť nám ešte raz 
vysvetlil jej podstatu. Teraz už 

máme predstavu kto, čo, s kým, 
kde, ako, prečo, dozvedeli sme 
sa aj o problémoch s jej uverej-
ňovaním, pretože každé oslovené 
médium od nej dávalo ruky preč. 
Dokonca aj na polícii záhadne 
zmizla odovzdaná kópia. Netreba 
ani hovoriť o tom, ako nami zno-
va prebiehali pocity šoku, hnevu, 
bezmocnosti a znechutenia z ko-
rupcie a fungovania už zabehnu-
tej politiky na Slovensku. Vedeli 
sme, že korupcia v našej krajine 
má veľké rozmery, veď v Európ-
skej únii sme piaty najhorší, ale 
aké obludné rozmery má v politi-

ke, to sme naozaj netušili. Každé-
mu z nás napadla otázka - Keď 
o tom všetkom vieme, prečo 
sa nič nerobí? A dá sa s tým 
niečo spraviť? A keď áno, 
ako?

Aj na tieto otázky sa pán Ni-
cholson snažil nájsť odpoveď. 
Problém vidí najmä v tom, že 
Slovák bojuje len za svoju rodi-
nu, priateľov či spolužiakov, len 
im dôveruje. Necítime všetci za 
všetkých ako Slováci. Nehasíme 
oheň, ktorý nás nepáli. Nekoná-
me pre spoločné dobro. On sám 
tieto názory nenadobudol len tak 
od rána do večera. Sám bol účast-
níkom niekoľkých situácií, kde si 
tento fakt mohol overiť na vlast-
né oči. A aj toto je myšlienka jeho 
projektu. Spojiť ľudí viac k sebe, 
vytvoriť medzi nimi väzby. Spo-
jiť aj neznámych, ale s rovnakým 
cieľom. Ak bude kopať kaž-
dý sám za seba, nikdy sa nič 
nezmení. Ak sa bude každý 
snažiť spraviť zmenu s tým 
istým cieľom, ale iným spô-
sobom, nikdy to nebude 
fungovať. 

Tom Nicholson pôsobil veľ-
mi príjemným a úprimným doj-
mom. Všetky otázky boli plne 
zodpovedané a nikdy sa žiadnej 
nevyhýbal. Beseda bola skutočne 
obohacujúca a ozrejmila  niekto-
ré časti prehnitého systému v na-
šom štáte. 

Osobne si myslím, že by Slo-
vensko potrebovalo viac takých-
to ľudí, ktorých neženú dopre-
du peniaze, ale zmysel pre spra-
vodlivosť, záujem o iných, pocit 
z dobre vykonanej práce.
 Zuzana Hurčíková, 
 Gymnázium Partizánske
 Foto: Natália Szabóová

Novinár Tom Nicholson v Partizánskom
besedoval s gymnazistami

Tom Nicholson, najznámejší Kanaďan na Slovensku, je investigatívny novinár, 
ktorý si nájde čas aj na stretnutia s mladými ľuďmi. Na Slovensko sa dostal v roku 
1992 ako lektor anglického jazyka. Druhýkrát sa sem vrátil v roku 1996, bol šéfre-
daktorom a vydavateľom novín The Slovak Spectator, pracoval pre denník SME 
a odtiaľ v roku 2010 odišiel do týždenníka Trend. Dnes pôsobí ako novinár na voľ-
nej nohe, napísal knihu Gorila, pravidelne uverejňuje blogy a momentálne pracuje 
na druhej knihe. 
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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)

Župan navštívil priestory Spo-
jenej školy, ako aj Gymnázia, 
kde obe strany zhodnotili plusy a 
mínusy hospodárenia za posled-
né obdobie. Otvorili tiež otáz-
ky prepojenia školstva s požia-
davkami miestneho trhu práce. 
Vzhľadom na charakter regió-
nu Bánoviec či Partizánskeho, 
kde prevláda obuvnícky a textil-
ný priemysel, bude potrebné vy-
pracovať stratégiu komunikácie 
medzi rodičmi, školami a pod-
nikateľskými subjektami kraja, 
oboznámil župan Jaroslav Baš-
ka. „Podľa mňa je oveľa lepšie, 
ak dieťa ide do školy študovať 
taký odbor, kde má oveľa väč-
šiu istotu, že po jeho vyštudo-
vaní sa naozaj zamestná, je na 
trhu práce a nie na úrade prá-
ce, pretože to štát stojí nemalé 
finančné prostriedky, vlastne 
aj rodičov detí,“ dodal. Napriek 
tomu, že odbor šička či krajčír 
nie je dnes veľmi atraktívny, fir-
my s týmto zameraním určujú 
možnosti práce v regióne, a pre-
to je podľa jeho vyjadrenia po-
trebné prispôsobiť sa im. V sú-

vislosti s perspektívami okre-
su Partizánske predniesol riadi-
teľ Spojenej školy Vladimír La-
dziansky argumenty v prospech 
založenia nového učebného od-
boru autoopravár – elektrikár. 
Jeho zavedenie bude posudzovať 
Krajská rada pre odborné vzde-
lávanie po jej zvolaní županom. 
Novinkou je povolenie otvoriť 
od septembra aj tretiu triedu 

štvorročného gymnázia v Parti-
zánskom. „Je dôležité vytvoriť 
podmienky pre optimálny počet 
tried na Gymnáziu, a to preto, 
aby nám potenciálni záujem-
covia o štúdium na Gymnáziu 
v Partizánskom neodchádzali 
do Topoľčian. Topoľčany sú iný 
okres, ale aj iný kraj,“ uviedol 
primátor mesta Jozef Božik. S 
riaditeľom Gymnázia debatoval 
predseda TSK aj na tému finan-
covania školstva. „Žiakom po-
skytujeme veľkú možnosť voľ-
by voliteľných predmetov, čo je 
finančne dosť náročné a veľmi 
ťažko sa to dá utiahnuť z nor-
matívu, ktorý nám určuje mi-
nisterstvo školstva,“ zhodnotil 

situáciu riaditeľ Gymnázia Tibor 
Csollár. Na problematiku nor-
matívov zareagoval župan TSK 
a zároveň poslanec NR SR Jaro-
slav Baška vyjadrením viery, že 
dôjde k ich prehodnoteniu. Čo sa 
týka rozpočtu TSK na tento rok, 
môžeme povedať slovami primá-
tora Jozefa Božika, že sme „na 
prahu ťažkého obdobia, kedy 
TSK musí pripravovať rozpočet. 
Jeho príprava  si vyžaduje tak 
naplánovať bežné príjmy a vý-
davky, ako aj kapitálové. V  sú-
vislosti s modernizačným dl-
hom je to jednoznačne vidieť tu, 
či už ide o Spojenú školu alebo 
Gymnázium, že obe školy potre-
bujú finančné prostriedky.“   dl

Otvorený list 
generálnemu riaditeľovi 
Slovenskej správy ciest 

Vážený pán generálny riaditeľ,
Mesto Partizánske a občania mesta Vás žiadajú o pomoc pri rieše-

ní katastrofálneho stavu povrchu cesty I/64 v intraviláne mesta Parti-
zánske a zabezpečení úprav úseku vozovky podjazdu pod železničnou 
traťou v Malých Uherciach.

Od roku 2011 nám bola zo strany SSC IVSC Žilina avizovaná opra-
va povrchu vozovky na ceste I/64 od obce Chynorany až po čerpaciu 
stanicu OMV v intraviláne mesta Partizánske. Na území mesta však 
bol opravený len krátky úsek vozovky v mestskej časti Malé Bielice. 
Mesto Partizánske v decembri 2013 iniciovalo ohľadne zhodnotenia 
aktuálneho stavu vozovky na ceste I/64 v intraviláne mesta stretnutie 
so zástupcami Okresného dopravného inšpektorátu a zamestnancami 
štátnej a regionálnej správy. Pozvaný bol aj zástupca SSC IVSC Žilina, 
ktorý sa však stretnutia nezúčastnil. Všetci zúčastnení zástupcovia sa 
na stretnutí zhodli na potrebe akútnej opravy dezolátneho stavu vo-
zovky, nakoľko sa situácia môže ešte rapídne zhoršiť po zimnej sezóne.

Okrem stavu vozovky na ceste I/64 má mesto záujem vyriešiť i dl-
hodobý problém, ktorý sa týka zvýšenia svetlej výšky podjazdu pod 
železničnou traťou v obci Malé Uherce a s tým súvisiaceho odvodne-
nia vozovky. Nakoľko pri dažďoch je úsek pod podjazdom zaplavený 
približne 15 až 20 cm vrstvou vody, čo zapríčinilo už viacero doprav-
ných nehôd. Na jeseň roku 2012 sa uskutočnilo k riešeniu tohto sta-
vu stretnutie vedenia mesta Partizánske, starostu obce Malé Uherce a 
zástupcu SSC IVSC Žilina pána Choluja. Jeho výsledkom bol prísľub 
zo strany zástupcu Vašej spoločnosti, že potrebné úpravy sa budú re-
alizovať v roku 2013.

Vážený pán generálny riaditeľ, v mene občanov mesta Partizánske 
Vás žiadam o zabezpečenie realizácie už viackrát avizovanej opravy po-
vrchu vozovky na ceste I/64, ktorá je jednou z hlavných a najvyťaženej-
ších spojníc Hornej Nitry, ako aj realizácie prisľúbených úprav vozov-
ky podjazdu pod železničnou traťou v Malých Uherciach. Veríme, že 
neostane len pri prísľuboch SSC IVSC Žilina a vzhľadom na akútnosť 
týchto problémov bude ich riešenie zrealizované v najkratšom čase.

 S úctou doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
 primátor

Aký praktický význam 
majú realizované zmeny 

v štruktúre štátnej správy pre 
občana?

Ocení najmä to, že sa detašo-
vané pracovisko Okresného úra-
du Prievidza presťahovalo do 
budovy, v ktorej je kompletná 
sieť štátnych organizácií, zdra-
votná a sociálna poisťovňa. Ešte 
viac túto centralizáciu pocíti pri 
zriadení klientského centra. Aj 
podľa zástupcov ministerstva 
vnútra, ktorí si boli pozrieť naše 
priestory, je prízemie budovy, 
bývalé obchodné centrum, ide-
álnym. Akonáhle nám nadria-
dený orgán uvoľní finančné 
prostriedky, nič nebráni tomu, 
aby v priebehu tohto roka bolo 
klientské centrum už k dispozí-
cii. Bude mať podobu „open spa-
ce“, tzn. otvorených pracovísk, 
podobne ako v niektorých ban-
kách, zaregistrovaním sa u kon-
krétneho odborného pracovní-
ka hneď pri vstupe. Pre občanov 
má výhodu, že na jednom mies-
te, bez blúdenia po úrade, môžu 
vybaviť všetku našu agendu i 
agendu Okresného úradu Prie-
vidza. V rámci klientského cen-
tra bude aj podateľňa katastra, 
vydávanie listov vlastníctva, jed-

noducho, to najoperatívnejšie 
riešenie pre klienta.

Aké boli vaše osobné po-
city pri návrate do Parti-

zánskeho?
Som rád, že som sa vrátil do 

mesta, v ktorom som prežil už 
svoje študentské roky. Na prie-
myslovke som študoval od roku 
1995, po vysokej škole som tu 
opäť pracoval na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Vrá-
til som sa medzi ľudí, ktorých 
dobre poznám, rovnako do dô-
verne známych priestorov. Nie-
koľkomesačné pôsobenie v Bra-
tislave na Ústredí práce, sociál-
nych vecí a rodiny vo funkcii 
riaditeľa sekcie sociálnych vecí 
a rodiny mi dalo nový rozhľad 
do života, veľa kontaktov, veľa 
nových pracovných skúseností, 
nový pohľad na riadenie. Som 
rád, že som späť, bližšie k do-
movu a rodine. Samozrejme, že 
ma teší znovuobnoveniu okres-
ného úradu a návrat odborných 
pracovníkov bližšie k občanom. 
A v neposlednom rade aj to, že 
existencia okresného úradu po-
zdvihne v rebríčku aj samotné 
okresné mesto Partizánske.
 Zhovárala sa M. Babčanová.

Zápis prvákov 4. a 5. februára
Mesto Partizánske ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vo 
svojom VZN č. 7/2007 o školských obvodoch určilo termín prihla-
sovania detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole na prvý februárový týždeň. Zápis detí do prvého ročníka na 
školský rok 2014/2015 sa uskutoční 4. a 5. februára 2014 v pia-
tich ZŠ v Partizánskom. Čas a miesto zápisu si určí každá škola. 
Podrobnejšie informácie o zápise oznámi riaditeľ ZŠ na webovej 
stránke školy a tiež v škole.

Župan Jaroslav Baška 
hodnotil stav stredných škôl

Len na nedávnom stretnutí riaditeľov zariadení, ktoré 
sú v pôsobnosti TSK (Trenčianskeho samosprávneho 
kraja), avizoval primátor Jozef Božik záujem o návšte-
vu župana Jaroslava Bašku v Partizánskom. V piatok 17. 
januára sa zišiel predseda kraja s riaditeľmi stredných 
škôl, aby zistil stav inštitúcií, ktoré kraj spravuje.

Rozhovor s prednostom 
okresného úradu

  
Na funkčnej webovej stránke www.minv.sk, v kolónke okres-

ných úradov sa pod Trenčínom a Prievidzou preklikáte aj na 
Okresný úrad Partizánske a dajú sa z nej stiahnuť všetky potrebné 
informácie z kompetencií úradu.

Príprava na zápis budúcich prvákov 

s nízkou účasťou rodičov
Prvý februárový týždeň tohto roku budú v okrese Parti-
zánske prebiehať zápisy detí do základných škôl. Tejto 
„skúške zrelosti“ dieťaťa predchádzalo ako aj po minulé 
roky stretnutie rodičov s pracovníkmi oddelenia škols-
tva MsÚ a riaditeľmi materských a základných škôl.

Témou schôdze bolo informovať rodičov o možnostiach výberu 
školy, o priebehu zápisu, ako aj zodpovedať na otázky, ktoré so zá-
pisom súvisia. Rodičia mali možnosť spýtať sa priamo odborníkov a 
dostať tak zaručené informácie z „prvej ruky“. Mnohí ale radšej vyu-
žívajú dostupnosť informácií prostredníctvom internetových sociál-
nych sietí. Neraz však dochádza k mylným informáciám. Aj preto 
organizátorov nepotešila pomerne nízka účasť rodičov. Tým, čo sa 
zúčastnili, vedúci oddelenia školstva MsÚ Pavol Horňan predstavil 
najdôležitejšie kroky, podľa ktorých sa možno zorientovať vo výbe-
re školy.  Ako uistil iniciátor pozvania a primátor mesta Jozef Božik, 
„všetky ZŠ, ktoré sú v meste Partizánske, budú zachované a sú vy-
soko kvalitné, lebo v rôznych hodnoteniach realizovaných TSK vy-
chádzajú vždy veľmi dobre.“ Aj preto medzi kritériami, podľa kto-
rých sa riadiť pri výbere školy, figuruje najmä vzdialenosť školy od 
miesta bydliska. V druhom rade je to naviazanosť na spolužiakov z 
MŠ. Až v ďalšom ohľade treba zisťovať, koľko detí je v triede, aké ja-
zyky sa vyučujú, či možnosti krúžkov a iných aktivít, ktoré ponúka 
škola. Výučba je totiž jednotná, resp. rozdiely medzi jednotlivými 
školami u nás nie sú tak markantné, ako je tomu v iných regiónoch 
Slovenska. K slovu sa dostali aj pracovníčky Centra pedagogicko-py-
chologického poradenstva a prevencie v Partizánskom. Ozrejmili ro-
dičom dôležité otázky, ktoré sa týkajú posudzovania školskej zrelos-
ti.  Riaditeľky ZŠ oboznámili s priebehom zápisu a prípadnými indi-
viduálnymi rozdielmi. Na zápis však treba prísť s občianskym preu-
kazom, rodným listom dieťaťa a, samozrejme, aj s dieťaťom samot-
ným. Stal sa totiž aj prípad, keď prišla mamička len s občianskym 
preukazom... Ubezpečili, že posudzovanie školskej zrelosti prebieha 
v príjemnej atmosfére, a tak sa netreba obávať. Všetky podrobnejšie 
informácie získajú rodičia najlepšie osobne v daných školách, prí-
padne na webových stránkach škôl. dl

Foto: MTP



Tempo č. 4
27. januára 2014

Noviny troch generácií4

Smutný osud bošianskej kúrie

Otvorený list spoluobčanom
STROM ZA RODINU

Neviem ako vám, ale mne je vždy ľúto, keď v Partizánskom narazím 
na čerstvo zrezaný strom, a po ňom zíza zo zeme zdravý peň. Strom, 
ktorý mohol ešte veľa rokov dotvárať kolorit nášho mesta, našej uli-
ce. Komu prekážal?! Veď sa mohol ošetriť, suché konáre poodpiľovať... 
Mali by sme si stromy viac chrániť, tak ako veľkobielický topoľ, v roku 
2013 piaty najkrajší strom na Slovensku.

Vážení občania, navrhujem: každá rodina nech si zasadí svoj strom. 
Pri príležitosti narodenia potomka, svadby a iných rodinných príleži-
tostí. A kde? V novovznikajúcom areáli krížovej cesty. Vysaďme tam 
alej stromov, ktoré budú lemovať prístupovú cestu od slovenského 
dvojkríža, okolo jaskyne Panny Márie, cez skalné bralie k prvému za-
staveniu. Navrhovaná trasa je už vykolíkovaná.
  Na Vašu odozvu sa teší Jozef Petrík.

Návšteva 
zo zámoria

Ten, kto chce túžbu po domove znať, 
ten sa musí šírim svetom brať...

Koncom leta 2013 prišla do Nadlíc vzác-
na návšteva zo zámoria. Po rokoch svoje ro-
disko navštívila dcéra miestneho statkára 
Jozefa Greguša Vera Jonas-Nelson, bý-
vajúca v Kanade. V sprievode svojich naj-
bližších si prezrela rodný dom – dnešnú 
materskú školu, pozdravila sa so svojimi 
vrstovníkmi - pamätníkmi vojnových čias, 
na cintoríne sa pomodlila na hrobe nebo-
hého otca… Jej starý otec Samuel Grün zís-
kal od Antona Apponyiho šesťstoročný ma-
jetkový podiel Oponickovcov začiatkom 20. 
storočia a daroval ho svojim potomkom Jo-
zefovi Gregušovi (*1883+1965) a Hedvi-
ge Löwy (*1893+1965). Podľa rodostromu 
mali dve dcéry: Jana Angela (*1924+2000) 
neskôr Bellmanová, žila v Prahe. Bola mat-
kou Inga Bellmana (*1949+2012), české-
ho speváka, gitaristu a zakladateľa skupiny 
Jablkoně. Ingo poznal Nadlice najmä cez 
letné prázdniny, kedy navštevoval svojich 
starých rodičov a kamarátil sa s rovesník-
mi. Druhá dcéra Gregušovcov Vera Kata-
rína (*1926) po vojnových útrapách odišla 
do zahraničia. Prvý raz bola vydatá za Ru-
muna, druhý raz za Kanaďana z Ottawy. Do 
Nadlíc zavítala s dcérou Hedvig Nataly.

Ako návšteva doznievala v našej krajan-
ke, vyjadruje aj list adresovaný starostovi 
obce. Ďakuje v ňom za úžasné privítanie  a 
radosť z toho, že dom, ktorý jej dedo pred 
viac ako 100 rokmi dal jej otcovi a strávila v 
ňom svoje detské roky, je udržiavaný vo vý-
bornom stave. Rovnako ju teší, že sa užíva 
pre dnešnú generáciu a verí, že v ňom budú 
deti aj v budúcnosti tráviť pekné časy. Všet-
kým občanom Nadlíc zaželala veľa úspe-
chov v živote, mnoho šťastia a všetko naj-
lepšie.    Dušan Dúbravický

O 2 % z dane sa tento rok uchádza
 vyše 12 000 organizácií

Notárska komora SR zverejnila nový zoznam prijímateľov 2 % 
z dane na rok 2014. V termíne od 1. 9. do 15. 12. 2013 sa na notár-
skych úradoch zaregistrovalo 12 092 organizácií, ktoré splnili všetky 
podmienky na príjem týchto finančných prostriedkov. 

Podľa zverejnených údajov, najväčší podiel prijímateľov tvoria aj 
tento rok občianske združenia, ktorých je v zozname spolu 10 766. 
O 2 % z našich daní sa bude ďalej uchádzať 621 neziskových orga-
nizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, 276 neinvestičných 
fondov, 270 nadácií a 115 účelových zariadení cirkvi a náboženskej 
spoločnosti. Zvyšok predstavujú organizácie Slovenského Červeného 
kríža (26), subjekty výskumu a vývoja (9) a organizácie s medziná-
rodným prvkom (9). Celkový počet registrácií pre príjem 2 % z dane 
sa oproti minulému roku zvýšil o 1326 organizácií.

Pre verejnosť sa zoznam príjemcov zverejňuje na stránkach Fi-
nančnej správy, www.financnasprava.sk, v časti Finančná sprá-
va / Informačné zoznamy / Zoznam prijímateľov z NK SR. Či sa or-
ganizácia stala pre rok 2014 prijímateľom 2 %, je možné zistiť aj 
prostredníctvom vyhľadávača na stránke www.notar.sk  (sekcia  
Notárske centrálne registre).

K oncom roka 2013 zmizla 
z kultúrnej mapy Slovenska 

ďalšia stavebná pamiatka. „Na 
jednej strane ulice sa renovuje,“ 
hovorí jeden z obyvateľov Bo-
šian, „na strane druhej sa búra 
historická budova.“  Ako ste, 
milí čitatelia, postrehli, hovorí-
me o Bošanoch, kde je zemian-
ska kúria už minulosťou. V úvo-
de publikácie Bošany, Pozoru-
hodnosti, ktorú vydal tunajší 

obecný úrad, starosta Pavel Štros 
okrem iného napísal: „Prijmite 
túto publikáciu s láskou a pote-
šením a nech vo vás zanechá hr-
dosť, že ste Bošanci...“

Na deviatej strane spomínanej 
publikácie je opísaná história kú-
rie, ktorej barokový trakt v polo-
vici 18. storočia dal postaviť Adam 
Bossányi (1718 – 1795). Do hĺbky 
parcely bola postavená obdĺžni-
ková skromná stavba, ktorá bola 

uličným klasicistickým krídlom 
na pôdorys v tvare L rozšírená Jo-
zefom Bossanyim (1757 – 1826), 
slúžnym Nitrianskej župy. Jeho 
syn Alexander posledné roky pre-
žil v Nitre, a preto drobný majetok 
s kúriou zdedila dcéra Mária, kto-
rá sa v roku 1868 vydala za Jána 
Rudnaya (de Rudnó et Divékújfa-
lu). Ich dcéra Mária sa v roku 1897 
stala druhou manželkou trenčian-
skeho župana Štefana Rudnaya, 
ktorý sa v kúrii usadil. Potom ju 
zdedil ich syn Gejza Rudnay, sta-
vebný inžinier. Stavbu na začiatku 
60. rokov 20. storočia predal ro-
dine Galbavých. Kúria je prízem-
ná stavba so sedemosovým prie-
čelím, v strede so stĺpovým por-
tikom, ktorý je zakončený troju-
holníkovým tympanom. Dvorová 
fasáda staršieho kolmého krídla 
má otvorenú arkádovú chodbu, 
na uličnom krídle je chodba za-
murovaná. V interiéroch sú rov-
né stropy.

Kam sa pominula hrdosť Bo-
šancov? Kto dal povolenie na 
búracie práce? Paradoxom je aj 
tá skutočnosť, že kúria stála hneď 
vedľa obecného úradu. Čo na to 
hovoria pamiatkari?
 Tomy Antalík

Kam sa podela hrdosť? Stanovisko obce 
k odstráneniu 

stavby
Stavba nebola vo vlastníc-

tve obce, ale vo vlastníctve 
súkromnej osoby. Nebola ani 
zaradená do zoznamu kultúr-
nych pamiatok, ktorý schva-
ľuje Ministerstvo kultúry SR. 
Odstránenie stavby konzulto-
val jednak vlastník stavby, ale 
aj vedenie obce s pracovníčkou 
Pamiatkového úradu v Prie-
vidzi. Keďže stavba nebola za-
radená do zoznamu kultúr-
nych pamiatok, pamiatkari 
nemajú dôvod zasahovať a za-
braňovať jej odstráneniu. Je to 
v kompetencii riadneho kona-
nia odstránenia stavby v zmys-
le stavebného zákona. Žiaľ, zo 
zákona obec nemá relevant-
ný dôvod, aby sme povolenie 
na odstránenie stavby nevyda-
li. Navyše, bola aj v zlom tech-
nickom stave. Preto si dovoľu-
jeme konštatovať, že nás mrzí 
zbúranie bývalej kúrie, ale ne-
bolo v našich možnostiach, aby 
sa tak nestalo.
 Pavel Štros, starosta obce

Meracia a regulačná technika 
v ďalších bytových domoch 

V roku 2013 realizovala Správa majetku mesta, n.o., Partizánske 
montáž bytových vodomerov na studenú vodu a teplú úžitkovú vodu 
v nájomných bytoch č. 169 a 170 v areáli Nemocnice s poliklinikou v 
Partizánskom, ktoré sú v jej správe. Následne boli vykurovacie telesá 
vybavené termostatickými ventilmi, ktoré umožňujú reguláciu teploty 
v miestnostiach bytov. 

V januári tohto roku firma Ista Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktorá vy-
konáva pre Správu majetku mesta vyúčtovanie nákladov spojených 
s užívaním bytu, namontovala na vykurovacie telesá elektronické po-
merovače rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré umožňujú vyhod-
notiť mieru spotreby tepla jednotlivých vykurovacích telies. Zber údajov 
(odpočtov) z týchto prístrojov nevyžaduje vstup do bytov, údaje sa sní-
majú diaľkovým prenosom dát. Prístroje archivujú namerané údaje ku 
koncu každého mesiaca v roku a údaj k poslednému dňu v roku počas 
nasledujúceho roka. Je to výhoda pre kontrolu vyúčtovania nákladov 
za teplo pre užívateľa bytu po doručení vyúčtovania, čo nie je možné 
pri vykurovacích nákladoch zisťovaných prostredníctvom odparovacích 
rozdeľovačov, kde sa pri koncoročných odpočtoch musia ampulky s me-
racou kvapalinou vymeniť za nové. Vylúčený je aj takzvaný letný námer, 
odparovanie kvapaliny v mimovykurovacom období.

Realizáciou meracej a regulačnej techniky boli naplnené ustanovenia 
zákona o tepelnej energetike a zároveň má každý nájomca presnú evi-
denciu o spotrebe energie na vykurovaní svojho bytu, čo v konečnom 
dôsledku šetrí financie.  František Priehoda, energetik SMM

2x USB kľúč*

DVD prehrávač*

Permanentka na 3 vstupy 
do kúpeľov v Malých Bieliciach

1x

1x

Predplatili ste si Tempo na rok 2014?
Vďaka štedrosti sponzorov traja z vás získavajú k predplatnému aj bonus v podobe zaujímavej ceny. Z osu-
dia, do ktorého sa dostali všetky prihlášky s predplatným, sme v redakcii vyžrebovali štvoricu výhercov. 

ÚPSVaR Partizánske informuje:
Protidrogová prevencia u maloletých
Na základe projektu 

Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Parti-
zánske, ktorý je realizo-
vaný pod názvom Sprá-
vaj sa normálne, pripra-
vilo Obvodné oddelenie 
PZ v Partizánskom v spo-
lupráci s oddelením so-
ciálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 
Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Partizán-
ske sériu preventívnych 
prednášok pre maloleté 
deti. Filozofiou projektu 
je, aby uniformovaný po-
licajt, ktorý bol na prácu 
s deťmi špeciálne pripra-
vený, priblížil žiakom zá-
kladných škôl zaujímavé 
témy zo života. Projekt 
plní nielen informačnú, 
ale najmä preventívnu 
funkciu. 

Jednu z prvých prednášok 
s tematickým podtitulom Al-
kohol, drogy, toxikománia 
absolvovali 14. januára žia-
ci 5. ročníka Základnej ško-
ly v Žabokrekoch nad Nit-
rou. O najnovších poznat-
koch o škodlivosti a pôsobe-
ní alkoholu a drog ich infor-
moval Peter Goga, prísluš-
ník PZ v Partizánskom. Deti 
sa  napríklad dozvedeli, ako 
alkohol či drogy pôsobia na 
ľudské telo, ako človek upa-
dá pod vplyvom rôznych ná-
vykových látok. Boli im vy-
svetlené pojmy, čo je alkohol, 
drogy, závislosť, priestupok 
a trestný čin, a kam sa môžu 
obrátiť o radu či pomoc. 

Dnešná mládež je čoraz 
viac konfrontovaná s prí-
tomnosťou alkoholu alebo 
drog v skupinách detí nielen 
staršieho veku. V poslednej 

dobe sa oddelenie sociálno-
právnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately úradu prá-
ce stretáva s narastajúcim 
počtom takýchto detí, pre-
to bola na prednášku pri-
zvaná aj sociálna kurátor-
ka Martina Hüberová, ktorá 
deťom vysvetlila najmä so-
ciálne a zdravotné dopady 
závislostí na človeka, vráta-
ne dôsledkov pri trestných 
činoch či priestupkoch, kto-
rých sa mládež dopúšťa naj-
častejšie. 

Cieľom prednášky 
bolo prispieť k predchá-
dzaniu či zamedzeniu 
užívania alkoholických 
nápojov a iných omam-
ných látok, prípadne 
znížiť počet detí užíva-
júcich návykové látky. 
V rámci prevencie je ne-
vyhnutné varovať žiakov 
už v mladšom školskom 
veku pred ľahkovážnos-
ťou pri užívaní takzva-
ných mäkkých drog. Je 
nesporne preukázané, že 
marihuana môže vyvolá-
vať psychické ochorenia 
s dlhodobými, ba dokon-
ca aj s trvalými násled-
kami. 

Z prednášky si deti od-
niesli množstvo poznatkov, 
ktoré im môžu v živote po-
môcť správne sa rozhodnúť. 

  Iveta Duchoňová, 
 hovorkyňa ÚPSVaR

Zdravie na prvom mieste
Cenu zdravia si plne uvedomíme 

vtedy, keď nám začína zlyhávať. A 
rovnako aj dôležitosť prevencie. V 
Partizánskom už niekoľko rokov 
pôsobí Poradňa zdravia, kde môže 
každý občan mesta bezplatne zís-
kať informácie o svojom zdravot-
nom stave. Poradňa, sídliaca v prí-
zemí budovy bývalej slobodárne č. 
10 (oproti Športcentru Dukas), je v 
prvom polroku 2014 k dispozícii v 

nasledovných termínoch: 4. a 18. 
februára, 4. a 18. marca, 15. a 29. 
apríla, 13. a 27. mája a 10. júna.

Prihlásiť sa treba vopred v kan-
celárii prvého kontaktu na príze-
mí MsÚ v Partizánskom, kde zís-
kate aj bližšie informácie o samot-
nom vyšetrení. V poradni vám 
zmerajú tlak krvi, vyšetria krv 
a zistia množstvo cholesterolu, 
tukov a cukrov.

V rámci Národného týždňa manželstva
10. – 16. 2. 2014 

vás pozývame na MANŽELSKÉ VEČERY, 
ktoré sa už  konajú v 28 krajinách.

  7 stretnutí – vždy v nedeľu od 17.00 do 19.30.  
(začíname 2. februára)

 Ukončenie je naplánované na nedeľu 23. marca 2014.
 Miesto upresníme podľa počtu prihlásených.
 Účasť oboch manželov bez detí.
 Každé stretnutie sa začína večerou, po ktorej nasleduje prednáška. 
Súkromie páru je rešpektované.
  Prihlásiť sa môžete do 29. 1. 2014 u p. Mekýša na tel. 0918 462 783, 

alebo mailom: manzelskavecera@gmail.com
Viac na www.manzelskevecery.sk, www.ntm.sk
 Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce z Partizánskeho

USB kľúče získavajú Jozef Lukačovič a Mária Godorová z Partizánskeho, z DVD prehrávača sa 
môže tešiť Peter Hanakovič z Ješkovej Vsi a z permanentky na tri bezplatné vstupy do kúpeľov 
v Malých Bieliciach Imrich Rusňák zo Žabokriek nad Nitrou. Ceny si môžu prevziať v redakcii.

ĎAKUJEME 
SPONZOROM:

michal bezák

http://www.financnasprava.sk/
http://www.notar.sk/
mailto:manzelskavecera@gmail.com
http://www.manzelskevecery.sk/
http://www.ntm.sk/
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Myšlienka na tento týždeň

Blahoželáme

Program kín a klubov

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 PARTIZÁNSKE – tel.: 0905 103 310

(1
40

14
)

Umelecké združenie ATELIÉR v Partizánskom pripravi-
lo s finančnou podporou mesta výstavu Poznaj svoje mesto. 

Priestorové objekty, ktorých hlavnou inšpiráciou bola topán-
ka ako symbol mesta, si môžete pozrieť vo výstavnej sieni 
Domu kultúry v Partizánskom od 28. do 31. januára. Ceny 
úspešným autorom budú odovzdané na otvorení výstavy 28. 

januára o 10. hodine.

Tradičné jarné prázdniny sa školákom v Trenčianskom kra-
ji začínajú už o mesiac. V Partizánskom ich v týždni od 17. 

do 21. februára môžu stráviť aj v prímestskom tábore v Cen-
tre voľného času Relax. Tábor s dennou dochádzkou do CVČ 
je určený deťom vo veku od 7 do 15 rokov. V poplatku 25 eur je 
zahrnuté stravovanie, pitný režim, vstupenky a celodenný vý-
let. Program bude opäť zameraný na športové hry, súťaže, po-
čítačové hry, zábavu a pripravené je aj prekvapenie. 
Do jarného prímestského tábora môžete deti prihlá-
siť v CVČ Relax v Partizánskom, Ul. gen. Svobodu 
906/53 (www.cvcpart.edu.sk, tel. 038/749 22 23), v 
pracovných dňoch od 8. do 16. h. 

Poznaj svoje mesto

JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR

...Mne napríklad seriály neprekážajú. Všetci vieme, že to 
herci hrajú, že to nie je naozaj, a vďaka tomu si môže člo-

vek udržať odstup. Pre mňa najväčším „prúserom“ sú správy 
o rozličných ľudských nešťastiach či iných tragédiách, lebo tie 
sa tvária, že sú vznešené a dôležité, a pritom upriamujú po-
zornosť na negatívne a nepodstatné veci a len nás oberajú o 
energiu, ktorú by sme mohli míňať na niečo milé a pozitívne. 
Sú hračkou pre dospelých, aby sa nimi zapodievali a neriešili 
podstatné veci v živote. A potom sa ľudia len zbytočne trápia 
a sú nešťastní. A to je podľa mňa ťažký zločin, to nerobia se-
riály ani šou...
 Adela BANÁŠOVÁ, moderátorka
 (ŽIVOT č.3/18.1.2014)

K životnému jubileu 80 rokov posiela Výbor Klubu ABŠ v 
Partizánskom srdečné gratulácie Antónii Pilátovej. Do 

ďalších rokov jej baťovci želajú veľa zdravia, spokojnosti a 
pohody v kruhu rodiny a priateľov.
Meniny oslávi – Alfonz, Alfonzia, Gašpar, Pribina, 
Ema, Emma, Jasna, Emil, Emilián, Emiliána, Táňa, 
Tatiana, Erik, Erika a Blažej.

Panoramatické kino PARTIZÁNSKE
l 27. a 28. januára – pondelok a utorok o 19.30 h – ŠPINA-
VÝ TRIK
l 29. a 30. januára – streda a štvrtok o 19.30 h – 12 ROKOV 
OTROKOM
l 31. januára až 2. februára – piatok až nedeľa o 19.30 h – 
JACK RYAN: V UTAJENÍ

Infinity CLUB
l 31. januára – piatok – INFINITY MUSIC EMOTION
l 1. februára – sobota – SATURDAY RESIDENT PARTY

SPY klub
l 30. januára – štvrtok – SPY BAR FREE DJ SESSION
l 1. februára – sobota – VIDEO OLDIES

Kino BOŠANY 
l 31. januára – piatok o 19.30 – SAW 7 
l 2. februára – nedeľa o 17. h – SCOOBY DOO, o 19.30 h do-
kument Pavla Barabáša – CESTA DO PRAVEKU

Fašiangy sú v plnom prúde, no v Malých Kršteňanoch už 
pripravujú zábavu na ich koniec s tradičným pochovávaním 
basy. Veselá rozlúčka je naplánovaná na sobotu 1. marca so 
začiatkom o 19. hodine v miestnom kultúrnom dome, kde 
bude do tanca hrať Necpalanka z Prievidze. Vstupenky v 
cene 6 € si môžete zabezpečiť do 27. februára na Obecnom 
úrade v Malých Kršteňanoch. V cene je zahrnutá večera, víno, 
minerálka, káva a menšie občerstvenie je pripravené počas 
celej noci. (14081)

Fašiangová zábava 
v Malých Kršteňanoch

Komédia je voľným pokra-
čovaním hry Polooblačno, kto-
rá mapovala život v Radošine, 
a tým vlastne na celom Sloven-
sku v prvej polovici 20. storo-
čia. Druhá polovica od 50. ro-
kov do roku 2000 sa pred na-

šimi očami odvíjala práve te-
raz. Ľudový rozprávač Jožko 
Mandúch (Stano Štepka) spo-
mínal na svoju mladosť, dospe-
losť a starobu, jednoducho bol 
akousi živou kronikou presne 
vystihujúcou spoločenskú klí-

mu v oných časoch. Dej sa za-
čal nástupom komunistov k 
moci, ktorý autor prirovnal 
k náhlej búrke. Hromy v podo-
be zvesovania krížov a ich ná-
hrada portrétmi najvyšších sú-
druhov zaskočila nejedného 
občana, doba si to však vyžado-
vala. Krupobitím by sme mohli 
nazvať menu peňazí a násilné 
zakladanie JRD. Po chvíľko-
vom odmäku nasledoval pria-
my úder blesku v podobe oku-
pácie našej krajiny vojakmi 
„spriatelených armád“. A za-
čala sa normalizácia. Zdarne 
sa rozvíjajúce jedno „nemeno-
vané“ divadlo dostalo za po-
litické provokácie zákaz čin-
nosti v Topoľčianskom okrese. 
Zvláštne, že v iných okresoch 
hrávať mohlo. Prihlúpli komu-
nistickí funkcionári, okresní 
inšpektori a stranícki tajomníci 
sa priam predbiehali v tom, kto 
a z akých dôvodov znemožní 
nadšencom ich slobodnú tvor-
bu a vystupovanie.

V hre bolo spomenuté aj na-
táčanie známeho filmu Slnko 
v sieti, návšteva Hany Hegero-
vej v Radošine a jej nepláno-
vané stretnutie so stranícky-
mi kádrami. Vypočuli sme si 
mnoho dobových piesní odo-
hraných živou javiskovou ka-
pelou, zasmiali sme sa na vý-
bornej paródii Jána Melkoviča, 
ktorú nepredviedol nikto iný 

ako duša RND Stano Štepka. 
Dej však pokračoval. Nastúpil 
Gorbačov, politický odmäk – 
a tu zrazu aj najprísnejší cenzo-
ri a strážni psi režimu boli ove-
ľa prístupnejší a dokonca pria-
mo nezakázali ani odvážnu hru 
Vygumuj a napíš. Po revolúcii 
nastala doba hromadných pre-
stupov z jednej politickej strany 
do druhej, éra mafiánov a kvá-
zipodnikateľov, živelná privati-
zácia (rozumej rozkrádanie na 
najvyššej úrovni) a takto rozpa-
čito sa Slovensko dotackalo až 
do roku 2000.

Partizánčania reagovali na 
novú Štepkovu hru veľmi po-
zitívne, smiali sa, tlieskali vtip-
ným dialógom a výborným he-
reckým výkonom. Výčitkou by 
mohlo byť hádam iba to, že ra-
došinci nás neobdarili ani jed-
nou vážnejšou dramatickou zá-
pletkou, všetko sa nieslo v rovi-
ne dokumentárnosti a preroz-
právania.

Na záver ešte jedna perlička: 
Už niekoľko rokov jeden vďač-
ný Partizánčan chodieva pred 
vystúpením RND do šatne Sta-
na Štepku a okrem pochvaly 
mu vždy prinesie aj fľašu do-
mácej hruškovice. Na konci 
jednej hry sa oná fľaša objavila 
dokonca i na javisku a postavy 
zapíjali svoj práve znázorňujúci 
žiaľ skutočnou pálenkou.

 Patrik D.

Radošinci sčista-jasna 
dvakrát vypredali sálu

Dňa 5. decembra 1963 sa uvedením hry Zver sa píše s veľ-
kým Z začala éra Radošinského naivného divadla. Za 50 ro-
kov Stanislav Štepka napísal 57 pôvodných titulov, ktoré vi-
delo takmer tri milióny našich, ale i  zahraničných divákov. 
Za hry o slovenskej realite, o dobrých, ale hlavne negatív-
nych povahových črtách slovenského národa, za  vyzdvi-
hovanie našich významných dejateľov a rodákov by si RND 
možno zaslúžilo pomenovanie Radošinské národné divadlo. 
Do Partizánskeho chodia radošinci hrávať pravidelne a veľmi 
radi. Stalo sa tak i teraz v januári, aby počas dvoch vypreda-
ných predstavení uviedli svoju novú hru Sčista-jasna.

Priestory Centra voľného času 
Relax v Partizánskom zaplnili 
15. januára žiaci a pedagógovia 
zo základných škôl a gymnázia. 
Do 24. ročníka okresného kola 
olympiády v anglickom jazyku 
sa prebojovalo 19 víťazov škol-
ských kôl z  okresu Partizán-
ske. Súťažili v dvoch kategóri-
ách - 1A (5. až 7. ročník ZŠ + 
príma a sekunda osemročného 
gymnázia) a 1B (8. a 9. ročník 
ZŠ + tercia a kvarta osemroč-
ného gymnázia). Po absolvova-
ní písomnej časti pozostávajú-
cej z posluchu, čítania s poro-
zumením, gramatiky a slovnej 
zásoby nasledovala ústna časť, 
v ktorej súťažiaci vymýšľa-
li príbeh podľa obrázku a po-
tom tvorili situačné dialógy na 
určené témy. Pre niektorých, 

ktorí sa olympiády predtým 
nezúčastnili, to bola nová skú-
senosť a pre tých ostrieľanejších 
výzva a zároveň možnosť zistiť, 
či sa za uplynulý rok posunu-
li v jazyku ďalej. A ako to do-
padlo? V mladšej kategórii zís-
kala 1. miesto Lenka Minaro-

vičová (ZŠ Bošany), 2. miesto 
Natália Mattová (ZŠ na Veľ-
kej okružnej, Partizánske), 3. 
miesto Jela Važanová (Gym-
názium Partizánske) - na hor-
nej fotografii. V staršej kategó-
rii patrí prvenstvo Hane Ja-
kubíkovej (ZŠ R. Jašíka, Parti-
zánske), druhé miesto Kristiá-
novi Menšíkovi (ZŠ Bošany), 
tretiu priečku obsadila Lenka 
Rigová (ZŠ na Veľkej okruž-
nej, Partizánske) - na fotogra-
fii vľavo.
Poďakovanie patrí všetkým 
žiakom a učiteľom, ktorí po-
pri svojich školských povinnos-
tiach venujú svoju energiu a čas 
aj práci navyše. Víťazom srdeč-
ne gratulujeme a držíme im pal-
ce v krajskom kole olympiády.
 CVČ Relax Partizánske

Úspešní olympionici v anglickom jazyku Snehová 
kráľovná 

v škole 
Po snehu nie je zatiaľ ani 

stopa, no ona naozaj prišla!  
Zahrali sa na ňu deti zo Zák-
ladnej školy Radovana Kauf-
mana v Partizánskom v jed-
no januárové popoludnie. Po-
zvali budúcich prváčikov s ro-
dičmi a predviedli im diva-
delné predstavenie. Nacviči-
li ho s pani učiteľkou Silviou 
Kližanovou, ktorá si v ňom aj 
s chuťou zahrala. Všetci so za-
tajeným dychom sledovali pu-
tovanie Gerdy za bračekom 
Kaiom až do kráľovstva pl-
ného snehu a ľadu. Zatiaľ čo 
sa detičky zabávali, mamičky 
a oteckovia si mohli prezrieť 
celú školu. Videli tak ešte pred 
zápisom, čo ponúka a ako sa 
majú na ňu pripraviť. Dosta-
li odpovede na všetky otázky, 
ktoré ich zaujímali. Po pek-
nom a poučnom divadle sa 
všetci mohli ponúknuť kolá-
čikmi. Rodičia budúcich 
prváčikov sú srdečne po-
zvaní na zápis, ktorý sa 
koná 4. a 5. februára od 
13. do 16. hodiny v ZŠ Ra-
dovana Kaufmana. 
Tešíme sa! V. Sitárová

Foto: MTP

http://www.cvcpart.edu.sk/
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Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením 
Nemocnice s poliklinikou, n.o. Partizánske

Veronika Letavayová z Partizánskeho, prvý potomok 
rodičov Veroniky Grmanovej a Michala Letavaya, sa prihlá-
sila na svet 19. januára s váhou 3250 g a dĺžkou 50 cm.

Vitajte medzi nami!

Nela Kasalová z Partizánskeho je prvorodeným dieťatkom 
rodičov Miriamy Adamíkovej a Milana Kasalu. Svetlo sveta uzrela 
16. januára, kedy vážila 3330 g a merala 50 cm. 

Nina Mendelová z Veľkých Bielic, prvorodené bábätko ro-
dičov Dáše Žuchovskej a Lukáša Mendela, má dátum narodenia 
14. január. Na svet sa prihlásila s váhou 3000 g a dĺžkou 50 cm. 

ZDRAVOTNÍCKA 
POHOTOVOSŤ

P
rí

be
h 

zo
 ž
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a

Tomáš Tuška z Bratislavy prišiel 
na svet 14. januára s váhou 3150 g 
a dĺžkou 50 cm. Z druhorodeného 
synčeka sa tešili rodičia Soňa Geršio-
vá a Marek Tuška i päťročný braček 
Ondrej.

Sofia Miškovičová z Beladíc je 
druhou dcérkou rodičov Zuzany a 
Petra. Na sestričku, ktorá sa narodila 
20. januára s váhou 3770 g a dĺžkou 
53 cm, sa doma tešila päťročná 
Ninka.

Sofia Jašková z Partizánskeho 
má šesťročného bračeka Ondreja a 
mamičku Luciu. Narodila sa 15. janu-
ára s váhou 3250 g a dĺžkou 54 cm. 

Marek Gebrlín zo Žabokriek nad 
Nitrou je prvorodeným bábätkom 
rodičov Jany a Martina. Marek v deň 
narodenia, 19. januára vážil 3170 g a 
meral 52 cm. 

Adelka Hvojníková z Hornej 
Vsi potešila svojím príchodom na 
svet 17. januára rodičov Zuzanu 
a Daniela a štvorročnú sestričku 
Nelku. Vážila 3770 g a merala 
54 cm. 

Rýchla lekárska záchranná služba 
– tel. 155 a 112, pohotovostná le-
kárska služba - 749 24 51, ambu-
lancia lekárov pohotovostnej služ-
by 749 51 59.
Pohotovosť lekárov je v pra-
covných dňoch od 15.30 do rána 
7.00 h, v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov nepretržite. V Partizán-
skom je v stredisku ambulancií 
na Hrnčírikovej ulici a pre deti je 
v NsP v detskom oddelení, v Bá-
novciach nad Bebravou je v 
hlavnej budove NsP. Pohotovosť 
stomatológov v Partizánskom je 
zrušená, v Bánovciach nad Bebra-
vou je v hlavnej budove NsP do 13. 
hodiny.
Pohotovosť lekární zabezpe-
čuje v Partizánskom Lekáreň 
Sunpharma v Kauflande v čase od 
8. do 20. hodiny. V Bánovciach 
nad Bebravou (v pracovných 
dňoch od 15.30 do 18.00 h, v sobo-
tu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 
18.00 h) od 27. do 31. januára Le-
káreň ku Gymnáziu na Radlinské-
ho ulici, 1. februára Lekáreň v ne-
mocnici na Hviezdoslavovej ulici, 
2. a 3. februára Lekáreň Schneider 
na Svätoplukovej ulici.

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

V 21. januárový deň sa pre humánny čin – darovanie krvi 
rozhodlo 29 dobrovoľných darcov. V Partizánskom mobilná 
jednotka Národnej transfúznej služby z Trenčína odobrala v 
tento deň životodarnú tekutinu od Partizánčanov – Ivana 
Vereša, Bohumíra Chrappu, Márie Švecovej, Miro-
slava Tomku, Juraja Valucha, Tatiany Böhmovej, 
Dariny Jančichovej, Jozefa Haláka, Jaroslava Kub-
jatka, Beáty Sedláčkovej, Ľudmily Šalgovej, Kristí-
ny Šuhajdovej, Karola Kapriho. Krv darovali tiež Ma-
rianna Cabalová, Zuzana Žiaková, Roman Chudý, 
František Sprušanský, Branislav Demeter, Radoslav 
Michalák, Anna Horňáková, Karol Šalgo, Gabriela 
Piterková a Roman Petrikovič – všetci z Partizánske-
ho. Medzi darcami boli aj Anna Slivková z Veľkých Bielic, 
Libor Volárik z Veľkých Uheriec, Boris Preťo z Kolačna, 
Peter Hoďa zo Žabokriek nad Nitrou, Jaroslava Bobáko-
vá z Malých Uheriec a Pavel Lauko z Klátovej Novej Vsi. 
 Ďakujeme vám!

Valentínska 
kvapka krvi

Deň zaľúbených – 14. február má v Par-
tizánskom dlhoročnú podobu konkrétnej 
pomoci, ktorú bezpríspevkoví darcovia 
krvi nezištne poskytujú po celý rok.

Mestský spolok SČK a Klub darcov 
krvi pozývajú všetkých mladých ľudí, za-
ľúbené dvojice, manželské páry a všet-
kých darcov krvi z regiónu na Valentín-
sku kvapku krvi, každoročnú celosloven-
skú akciu, ktorej gestorom je Slovenský 
Červený kríž. 

Svoju valentínsku kvapku krvi môže-
te darovať v utorky 4. a 18. februára od 
8. do 11. hodiny v budove VŠ sv. Alžbe-
ty (bývalá I. ZŠ) na Námestí SNP v Par-
tizánskom, kde bude túto životodar-
nú tekutinu odoberať mobilná jednotka 
Národnej transfúznej služby z Trenčína.

V mnohých rodinách je v 
týchto dňoch témou číslo jed-
na vstup do školy ich potomka. 
Bude sa tešiť, obstojí pri zápi-
se? Pamätám si, ako by to bolo 
včera, keď sa pred dvadsiatimi 
rokmi naša Ninka ako vyspe-
lá škôlkarka nielen zapísala do 
prvej triedy, ale svojimi hláška-
mi aj medzi pedagógmi. Dnes 
je už úspešnou mladou dámou, 
absolventkou vysokej školy, ale 
na tú základnú celá rodina s 
úsmevom spomína...

V deň zápisu v sprievode 
rodičov ako prvého stretli na 
chodbe školy samotného pána 
riaditeľa. A pretože sa mu zve-
davá nádejná školáčka zapáči-
la, vzal si ju pod svoje krídla a 
previedol po triedach. Tu si po-
zorne premerala tvár na obra-
ze nad katedrou, potom svoj-
ho sprievodcu a prekvapila ho 
vyhlásením: „Tuším sa mi po-
dobáš na prezidenta!“  Skúšal 

jej dať čítať z detského lepore-
la veľké písmená zakompono-
vané vo farebných obrázkoch. 
Na čo mu posmešne vyprskla: 
„Pch, toto! To je pre malé deti!“  
„Ty už vieš čítať?“ „Samozrej-
me!“ Podal jej noviny, že ju 
nimi vyvedie z rovnováhy. Nin-
ka ale začala plynule čítať nie-
len titulky, ale aj drobný text. 
„Mamička, mamička, čo nám 
to robíte...,“ vyčítavo sa obrátil 
k matke. „No, čo sme mali ro-
biť, keď tak veľmi chcela sama 
čítať.“

A nielen rozprávky, ale ob-
ľúbila si aj bibliu. Raz svojím 
výrokom na hodine nábožens-
tva prednášajúcu katechétku 
doslova priklincovala k zemi: 
„Ja dávam prednosť Starému 
zákonu. Ten hlása oko za oko 
a zub za zub.“  A rozosmiala aj 
predavačku v obchode s nábo-
ženskými predmetmi. Ku kni-
he Od srdca k srdcu si zažia-
dala: „Ešte mi dajte nejakého 

svätého!“ „Akého svätého?“ 
„No obrázok ako záložku do 
knihy!“

Po pár rokoch v škole sa zá-
ujmy Ninky otočili aj iným 
smerom. Jej veľké čierne oči 
nedali spávať jednému spo-
lužiakovi. V lístočku, ktorý si 
našla pod lavicou, jej vyznal 
lásku. Ninka svojho nápadní-
ka nechcela sklamať, a hlavne 
opätovať jeho city originálne. 
Vzala si teda na pomoc časopis 
Bravo. Darmo jej staršia sestra 
zlepovala erotikou nabité stra-
ny. Ninka sa prepracovala aj 
k týmto pre ňu zakázaným té-
mam a odpísala z dôvernej lin-
ky, čo sa jej najviac páčilo. Ro-
dičia si mali potom navzájom 
čo vysvetľovať. A hlavne ma-
mičke zaľúbeného spolužiaka, 
ktorému našla v taške lístoček 
s detským rukopisom v češti-
ne:  Drahý Lukáši! Já Tě taky 
hrozně miluju. Sex je pro mne 
nevyhnutelný...  (bab)

Odvážna školáčka

Fašiangy
– symbol veselosti, hodovania a pitia
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… Toto sú slová zná-
mej piesne, no môžno netušíte, že nie sú tak celkom 
správne. Po fašiangoch totiž v skutočnosti nasleduje 
Veľká noc a presne o šesť týždňov po nej prichádzajú 
turíčne sviatky. 

Fašiangy sa začínajú slá-
viť deň po sviatku Troch krá-
ľov (7.1.). Trvajú až do polno-
ci pred Popolcovou stredou, 
ktorá tohto roku pripadne na  
5. marca. Kedysi sa v časoch 
Veľkej Moravy na označenie 
tohto obdobia používal ter-
mín mjasopust, ako označenie 
konca jedenia mäsa pred pôs-
tom. Naši susedia Česi, dodnes 
používajú jeho variant – ma-
sopust. Súčasný pojem fašian-
gy je však odvodený z nemec-
kého ‚fašang', ktoré sa vyvinu-
lo zo slova vast-schant. V pre-
klade znamená nápoj podáva-
ný deň pred pôstom, s ktorým 
sa spájal celý rituál.

Už zo samotného názvu ob-
dobia je jasný jeho hlavný mo-
tív – mäsko papať, vínko piť 
a popritom sa zabaviť. Je to 
snáď najbujarejšie obdobie celé-
ho roka, ku ktorému patria osla-
vy, svadby a najmä fašiangové ob-

chôdzky v maskách, či hry. Mno-
hé masky vyzerali strašidelne, 
lebo sa verilo, že tak ľudia vypla-
šia zlých duchov. Asi najznámej-
šou maskou je turoň.  Je to vlast-
ne býk, ktorý má vyplazený jazyk, 
veľké rohy a symbolizuje zdra-
vie, vitalitu a plodnosť. Tradičný-
mi maskami je aj skákajúci koník, 
koza či tackavý medveď. Medzi 
maskami nechýbali ani tie, kto-
ré zvýrazňovali charakter a rôz-
ne zlozvyky. Parodovali sa vyda-
jachtivé mladuchy, vysmievalo sa 
hlúposti a lenivosti. 

Sprievod masiek, ktorý prechá-
dzal dedinou, zabával a dobrore-
čil  navštíveným domácnostiam. 
Za vinšovačky a vyzvŕtanie sa de-
dinské gazdiné odvďačili  pohos-
tením. Aj dnes si radi pochutná-
me na vyprážaných fašiangových 
šiškách, fánkach alebo na huspe-
nine. Samozrejme, ľudia sa zabá-
vali aj v mestách, kde vznikla tra-
dícia bálov a plesov.

Fašiangové obdobie radovánok 
však strieda 40-dňový pôst. Po vir-
vare zábav nastane kolobeh bež-
ných dní po symbolickom pocho-
vaní basy v predvečer Popolcovej 
stredy. Ide o komické stvárnenie, 
kde sa postavy kňaza, rechtora a 
súcitiacich pozostalých lúčia s ba-
sou. Priebeh pochovávania vytvá-
rajú herci sami. Často sa do príbe-
hu popretkávajú humorné príbe-
hy, ktoré odrážajú udalosti a vlast-
nosti obyvateľov danej obce. A ako 
to už býva, veselosť sa rýchlo šíri. 
A aké budú chýry z tohtoročných 
fašiangov, vám určite prinesieme 
na stránkach našich novín.  dl

Recept 
na fašiangové 
fánky
Vyskúšajte recept na tva-
rohové fánky, ktorý vám 
odporúča naša redakcia.

Potrebujete: 
30 dkg hladkej múky špeciál
2 dkg masla
2 celé vajcia
1 kocku tvarohu
1 dcl mlieka
2 polievkové lyžice 
práškového cukru
1 lyžička sódy bikarbóny
štipka soli

Postup:
Ingrediencie spolu naraz 
zmiešame. Vznikne lepivé 
cesto, ale zbytočne doň 
neprimiešavame múku, 
aby neboli fánky tvrdé. 
Pomúčime si dosku a 
rozvaľkáme cesto, z kto-
rého vykrajujeme koso-
štvorce. Vyprážame na 
rozpálenom oleji. Hneď po 
vytiahnutí z oleja posype-
me práškovým cukrom. 
Dochutíme lekvárom.

Foto: internet
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ÚPSVaR informuje:
Januárové zmeny 
v príspevkoch pre rodičov
Rodičovský príspevok sa vyplácal do konca roku 2013 v sume 
199,60 eura, od 1. 1. 2014 to bude vo výške 203,20 eura. Ak ro-
dič zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, ro-
dičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa 
narodilo súčasne. Rodičia dvojičiek tak dostanú od januára 2014 na-
miesto 249,50 eura rodičovský príspevok vo výške 254 eur, rodičom 
trojičiek sa príspevok zvýši z 299,40 eura na sumu 304,80 eura. 

Naďalej platí, že rodič môže popri poberaní rodičovského príspevku 
pracovať, pričom môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť prostredníctvom 
inej osoby, alebo môže dieťa umiestniť v jasliach či materskej škole. 
Rodičovský príspevok sa vypláca do času, kým dieťa nedovŕši tri, resp. 
šesť rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je ro-
dič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhé-
ho rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do starostlivos-
ti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, 
alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo je v osobnej starost-
livosti poručníka a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa 
sa poskytuje rodičovský príspevok.

Ďalšou zmenou je, že rodičovský príspevok bude poskytovaný for-
mou osobitného príjemcu, ak oprávnená osoba je poberateľ dávky 
v hmotnej núdzi a túto zabezpečuje osobitný príjemca. Úrad rozhod-
ne o určení osobitného príjemcu aj vtedy, ak prídavok na dieťa zabez-
pečuje osobitný príjemca z dôvodu, že sa nevyužíva na účel, na ktorý 
bol určený.  

Rodičovský príspevok za mesiac január 2014 dostanú rodičia vyplatený 
v priebehu mesiaca február 2014, nakoľko sa vypláca mesačne pozadu. 

Prídavok na dieťa sa vyplácal do konca roku 2013 v sume 23,10 
eura, od 1. 1. 2014 to bude vo výške 23,52 eura. Prídavky na deti 
vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny rodičom nezaopatre-
ných detí. Pri deťoch, ktoré už dosiahli vek 16 rokov, treba každoročne 
dokladovať potvrdenie o návšteve školy. Najdlhšie je možné vyplácať 
prídavok na dieťa do 25 rokov veku dieťaťa, avšak len vtedy, ak sa 
takéto dieťa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vyplácal do konca roku 2013 
v sume 10,83 eura, od 1. 1. 2014 to bude vo výške 11,02 eura. 
Príplatok k prídavku na dieťa dostávajú poberatelia, ktorí nevykoná-
vajú zárobkovú činnosť a nemajú priznaný daňový bonus na dieťa a sú 
poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného dô-
chodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 
70 %, výsluhového dôchodku po dovŕšení veku na starobný dôchodok 
alebo dôchodku v cudzine.

Príspevok pri narodení dieťaťa
S účinnosťou od 1. januára 2014 dochádza k zlúčeniu jed-

norazových dávok, a to príspevku pri narodení dieťaťa v 
sume 151,37 eura a príplatku k príspevku pri narodení die-
ťaťa v sume 678,49 eura do jednej štátnej sociálnej dávky 
– príspevku pri narodení dieťaťa. Účelom dávky je pokrytie vý-
davkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novoroden-
ca. Výška príspevku je odstupňovaná podľa poradia pôrodu. Vo výš-
ke 829,86 eura sa vyplatí, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho 
pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní. V sume 151,37 eura sa vypla-
tí, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu, ale-
bo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 
28 dní. Suma príspevku pri narodení pre dvojičky a viac súčasne na-
rodených detí sa zvyšuje o 75,69 euraa na každé dieťa, ktoré sa dožilo 
najmenej 28 dní. 

Po novom si môžu požiadať o príspevok pri narodení iba biologic-
kí rodičia dieťaťa, prednostne matka dieťaťa. Medzi oprávnené oso-
by už zákon neráta osobu, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia 
súdu alebo príslušného orgánu. 

Od nového roku je jednou z podmienok nároku nielen trvalý pobyt, 
ale aj bydlisko oprávnenej osoby na území SR. Bydlisko na účely 
príspevku je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdô-
ležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺž-
ka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné pois-
tenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšte-
va predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.

Nárok na príspevok nevznikne, ak oprávnená osoba neuzatvorila 
pre dieťa dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivos-
ti, alebo ak najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred 
narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok, je zvere-
né do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo opráv-
nená osoba je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a 
povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa. Nárok na príspe-
vok nevznikne ani matke, ktorá sa od začiatku štvrtého mesiaca teho-
tenstva až do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac preventívnych pre-
hliadok u gynekológa a žene, ktorá po pôrode opustila zdravotnícke 
zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Ak sa dieťa narodilo mimo územia SR a príslušná inštitúcia štátu, v 
ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo 
inú dávku toho istého druhu, nárok na príspevok nevznikne. 

Príspevok na viac súčasne narodených detí
Účel dávky je pokrytie zvýšených výdavkov, ktoré vznikajú v súvis-

losti s riadnou starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo súčas-
ne narodených viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane na-
rodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane na-
rodených viac detí súčasne. Príspevok sa vypláca raz ročne do 15. roku 
veku detí. Výška príspevku od 1.1.2014 je 110,36 eura, v minu-
lých rokoch bola odstupňovaná podľa veku detí. Podmienkou náro-
ku na príspevok je trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a detí na 
území SR.  Iveta Duchoňová, hovorkyňa ÚPSVaR

Sýkorky, ktoré nám obvykle 
v tomto období chodili do dvo-
ra na kŕmidlo, teraz nechodia. 
Semeno zostáva bez pohnutia. 
Ak, tak jedna sýkorka priletí a 
aj volá čistým hláskom "čin-
čin", ostatné, tie si radšej hľa-
dajú potravu na stromoch, tak 
ako na jar. Veď majú otvore-
nú náruč na zemi. V hrabanke 
si vyhrabú prezimujúci hmyz, 
alebo na konárikoch nájdu už 
aj vylezené larvičky hmyzu. 
Sýkorky sú rozlietané v lese, v 
záhradách a tešia sa, veď sneh 
im nechýba.

Zima teda podľa sýkoriek 
prebieha v normálnom štá-
diu, akurát, že dedo Mráz za-
tiaľ zo severu neprišiel. Akosi 
mešká...

Ďalej sýkorka hovorí, že sa 
asi snehu a zimy ešte tento rok 
dočkáme. Keď sa zídu dve sý-
korky, je to párik a spolu si už 
zaspievajú takú jarnú pesnič-
ku "cipe-cipe-cip". Ale to nás 
nemusí pomýliť, pretože sý-
korky sa tešia a správajú sa 
vo svojich svadobných hrách, 
aj keby bol sneh, alebo mráz. 
Niekto by sa mohol spýtať, či 
by teraz sýkorky mohli zah-
niezdiť. No, nemohli, aj keby 
v januári bolo ešte viac tepla, 
ako je teraz. K pohlavnej čin-

nosti sýkoriek, ale aj iných vtá-
čikov je nevyhnutne potrebná 
intenzita slnečných lúčov a 
dĺžka svetelného dňa. To teraz 
chýba, slnko je nízko a dni sú 
ešte veľmi krátke. Podľa sprá-
vania sa sýkoriek môžeme po-
vedať, že zima je taká obvyklá, 
len je teplejšie, avšak do konca 
februára môže ešte byť treskú-
ca, aj padať sneh.

V sobotu 18. januára or-
ganizovala Slovenská or-
nitologická spoločnosť na 
Slovensku medzinárodné 
sčítanie vodného vtáctva. 
Ako jej člen od jej zalo-
ženia som sa sčítania zú-

častnil a mal som sčítací 
úsek na rieke Nitrici od 
Dolných Vesteníc po Ska-
čany, v dĺžke asi 5 km. Po-
bral som sa v hmlisté sobotné 
ráno k rieke. Napočítal som 
celkom 32 kačíc a priletel aj 
vodnár potočný. Ten ma zau-
jal. Je to vták horských bystrín 
a k nám prilieta vtedy, keď mu 
horské potoky v Gaderskej, 
Blatnickej, či v inej doline za-
padnú snehom a nemôže sa 
celkom dostať k potrave. Vod-
nár loví larvy hmyzu a kôrov-
ce pod hladinou. Zaujal ma 
preto, lebo horské potoky nie 
sú teraz zamrznuté, a tak som 

podľa jeho príletu pochopil, že 
ešte len čaká, že napadne veľa 
snehu a začne mrznúť. Pre-
to prišiel v predstihu k nám 
na väčšie rieky. Dúfam, že ma 
tento čierny vtáčik s bielou ná-
prsenkou nesklame.

Divé kačice žijú v kŕdľoch, 
tak, ako aj obvykle v tuhých 
zimách so snehovými pokrýv-
kami. Akurát som videl, že sa 
už pán káčer prihovára kačici 
jemným kačkaním, akoby jej 
vyznával lásku. Potom kači-
ca aj vyletela na svadobný let, 
ale vtedy sa za párikom roz-
behol aj akýsi mládenec, kto-
rý ešte nemal frajerku a chcel 
sa samici zaliečať. Starý samec 
nedbal na mladíka, leteli spo-
lu v trojici. Potom aj sadli na 
vodu. Tam si kačica vyberá, či 
sa bude ďalej uchádzať o toho 
svojho starého, ktorému bola 
verná po viac rokov, alebo dá 
prednosť tomu mladšiemu. 
Vždy rozhoduje kačica. Stane 
sa, že odletí s mladým káče-
rom a "vdovca" ponechá osa-
mote.

Ale ani z priebehu svadob-
ných hier a rituálov kačíc sa 
nedá celkom povedať, že by 
bola nejaká mimoriadne iná 
zima. Veď takto sa kačice 
správajú aj v tuhých zimách. 
Ich hormonálne žilky a milost-
né radovánky prebiehajú kaž-
dým rokom už od januára až 
do konca februára. Potom už 
kačica požiada káčera o  "sva-
dobnú noc" a prvé káčatká sú 
takzvané "marcovky", čiže na-
rodia sa v marci.
 Ivan Kňaze, Hradište
 fotograf,  spisovateľ
 prírodovednej literatúry

Dočkáme sa ešte snehu a zimy?
Čo hovorí sýkorka
Príroda je tento rok nejaká divná. Vianoce boli bez snehu, na blate, i keď aj na Katarínu 
sme chodili po blate. Zima ešte vôbec nebola, a bude vôbec? Čo vravia ľudia? Moja 
žena hovorila, že pamätá na zimu, keď nepadla ani jedna vločka snehu. Musím jej ve-
riť, veď preto som si ju zobral. Žeby aj táto zima taká bola? Nevie nikto povedať. Veď, 
čo človeka milujúceho krásne zimné scenérie vie lepšie rozveseliť, ako čisto biela po-
krývka snehu? Ja by som to možno povedal, že sa málo modlíme, preto nepadá sneh. 
No, ale sú zasa aj takí ľudia, ktorí sa tešia, a možno sa zasa modlia, aby bolo naďalej 
teplo. Nemajú so snehom robotu a čakajú už len na jar. A čo na to vtáčiky? - opýtala 
sa ma redaktorka Tempa. Opýtal som sa teda sýkorky...

Sýkorka minulú zimu na kŕmidle

Program 
odpadového hospodárstva 
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o ži-

votné prostredie, štátna správa odpadového hospo-
dárstva oznamuje, že dňa 4. januára 2014 nadobudla 
právoplatnosť Všeobecná záväzná vyhláška Okresné-
ho úradu Trenčín č. 1/2013, ktorou sa vyhlasuje zá-
väzná časť Programu odpadového hospodárstva Tren-
čianskeho kraja na roky 2011-2015, uverejnená vo 
Vestníku vlády SR ročník 23, čiastka 5. S  dokumen-
tom je možné sa oboznámiť aj na internetovej stránke: 
http://www.tn.ouzp.sk/odpad_hosp_2.html.

V zmysle § 6 zákona NR SR 
č.223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskor-
ších predpisov je pôvodca od-
padu, ktorý je právnickou oso-
bou alebo fyzickou osobou 
- podnikateľom a produkuje 
ročne viac než desať ton ne-
bezpečných odpadov ale-
bo 100 ton ostatných od-
padov, povinný do štyroch 
mesiacov od vydania progra-
mu kraja vypracovať nový 
program a predložiť ho prís-
lušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva na 
schválenie. 

Pôvodca iných ako ko-
munálnych odpadov a drob-
ných stavebných odpadov je po-
vinný prihliadať pri tvorbe svoj-
ho programu na program obce, 
ktorej územia sa jeho program 
týka. Pred predložením progra-
mu na schválenie príslušnému 
orgánu štátnej správy odpado-
vého hospodárstva je pôvodca 
odpadu povinný predložiť svoj 

program na vyjadrenie obci, 
ktorej územia sa jeho program 
týka.

Pôvodcovia odpadov, kto-
rí vypracúvajú program pod-
ľa uvedeného zákona o odpa-
doch, sa môžu dohodnúť na-
vzájom alebo spolu s obcou 
na vypracovaní spoločného 
programu.

Obec, na území ktorej vzni-
kajú komunálne odpady, ako 
aj odpady z bežných udržiava-
cích prác zabezpečovaných fy-
zickou osobou (drobné staveb-
né odpady v rozsahu do jedné-
ho m3 ročne od jednej fyzickej 
osoby) plní povinnosť vypraco-
vať program ako pôvodca od-
padu.

Pre odpady vznikajúce pri 
servisných prácach, čistiacich 
prácach alebo udržiavacích 
prácach povinnosť pôvodcu 
odpadu vypracovať program 
plní právnická osoba alebo fy-
zická osoba - podnikateľ, pre 
ktorú sa tieto práce vykoná-
vajú. 

Chcete získať nových klientov?

Cenník podnikateľskej inzercie nájdete na 

www.novinytempo.sk

Inzerujte v TEMPE!
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Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, su-
sedom, známym, bývalým 
kolegom, členom súboru Jeseň, 
ktorí vyprevadili na poslednej 
ceste nášho drahého manžela, 
otca a deda

Štefana HULMANA 
z Partizánskeho,

ktorý nás navždy opustil 18. 
januára 2014 vo veku 83 rokov.

Ďakujeme všetkým za kvetinové 
dary a slová útechy, ktorými ste 
sa snažili zmierniť náš žiaľ nad 
jeho náhlym odchodom.

Smútiaca manželka, syn a dcéry s 
rodinami (14082)

Dňa 27. januára 2014 uplynú dva 
roky, odkedy nás vo veku nedo-
žitých 80 rokov opustil náš otec 
a starý otec 

Karol ČONGRÁDY
z Partizánskeho.

S láskou a úctou spomínajú deti, 
vnúčatá a ostatná rodina.

Venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. (14063)

Dňa 31. januára 2014 uplynie 
smutný rok od smrti nášho 
milovaného manžela, otca a 
starého otca

Stanislava ČANGELA
z Kolačna,

ktorý nás navždy opustil vo veku 
69 rokov.

S láskou a úctou spomína man-
želka a dcéry s rodinami. (14076)

So zármutkom v srdci si dňa 30. 
januára 2014 pripomíname piate 
výročie od chvíle, čo nás navždy 
opustil vo veku nedožitých 83 
rokov náš milovaný manžel, otec 
a starký

Ján KAMENSKÝ
z Partizánskeho.

S úctou a láskou spomínajú man-
želka, dcéra, vnuci a nevesta.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
 (14078)

Dňa 26. januára 2014 uplynulo 
šesť rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mamič-
ka a babička

Jarmila ŠOMODIOVÁ 
z Veľkých Bielic.

S láskou a úctou spomína manžel 
a dcéry s rodinami. (14079)

Stíchol dom, 
už nepočuť Tvoje kroky v ňom.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Tá rana v srdci stále bolí,
na ten deň zabudnúť nám nedovolí.
Už niet nádeje...
Len cestička k Tvojmu hrobu
nás k Tebe zavedie.

S bolesťou v srdci sme si dňa 26. 
januára 2014 pripomenuli prvé 
smutné výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, 
brat, starký, prastarký

Ján FÁBRY 
z Malých Uheriec.

S úctou a láskou spomína manžel-
ka, syn Peter s rodinou, syn Ján 
s rodinou, syn Ľuboš a ostatná 
rodina.

Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí na neho nezabudli.
 (14084)

Dňa 29. januára 2014 uplynú štyri 
mesiace, čo nás vo veku 67 rokov 
navždy opustil milujúci manžel, 
otec, starý otec a priateľ

Eugen BAROŠ
z Bošian.

Spomíname. (14005)
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Kúpim v katastrálnom úze-
mí Skačany ornú pôdu, pa-
sienky a lesnú pôdu. Tel. 
0911 648 032. (1267)

Predám stavebné pozemky 
vo Veľkých Bieliciach. Tel. 
0905 303 127.  (14093)

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

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

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

Predám garáž za Lidlom. Kon-
takt: 00420 602 979 585.  (14056)

Predám 3-izbový byt na Šípku. 
Tel. 0901 702 848.  (14061)

Predám pozemok 1331 m2 v Ma-
lých Uherciach. Tel. 0908 725 
373.  (14071)

Predám 2-izbový byt v PE, dobre 
udržiavaný, nové gamaty, plas-
tové okná. Tel. 038/740 96 34, 
0908 630 325.  (14075)

Predám 2-izbový byt v OV, pri II. 
ZŠ na Októbrovej ulici v Partizán-
skom. Cena 29 900 €, dohoda 
možná. Tel. 0903 894 068.  (14077)

Dám do prenájmu 3-izbový byt 
na Šípku, od 1.3.2014. Tel. 0915 
222 842. (14088)

Dám do prenájmu garsónku v PE 
na Nádražnej ulici. Tel. 0948 226 
606.  (14089)

Dám do prenájmu 1-izbový byt 
na Veľkej okružnej, 2. poschodie. 
Voľný od 1. marca 2014. Volať 
0907 583 041. (14091)

Predám poldomok na Slovanskej 
ulici v PE. Tel. 0902 641 020.  (14092)

Predám 3-izbový byt v  centre 
Partizánskeho, prerobený. Cena 
35 tisíc €. Tel. 0918 799 022. (14095)

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

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

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

Predám rotavátor ROBI-55. Tel. 
0907 512 981. (14052)

Predám obilie – 5 q jačmeňa a 1 
q pšenice po 20 eur, propanbu-
tanovú fľašu malú za 10 €, veľkú 
za 20 €, benzínové čerpadlo na 
vodu továrenskej výroby vhodné 
na chatu za 30 €, prírodný kameň 
štiepaný na obklad – 8 m2, 1 m2 
za 7 eur. Tel. 038/749 08 55. (14072)

Ponúkam ZÁJAZD do Prahy a 
DOVOLENKU v Chorvátsku. Tel. 
038/748 65 70, alebo 0904 593 
902.  (14085)
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Veľké ĎAKUJEME!!! - patrí 
záchranárom, policajtom, 
hasičom, lekárom a ses-
tričkám z nemocnice v Par-
tizánskom a v Martine, za 
rýchlu pomoc dňa 17. janu-
ára 2014. 
Vojtík s maminou  (14087)

(14094)

AFORIZMY
  Bolo tam veľa celebrít a sem-

tam aj nejaká osobnosť.

  Niektoré rozvody sa podobajú 
skôr na exorcizmus.

  Celiatici, pozor! Nejedzte slo-
venské párky, obsahujú prive-
ľa múky.

  Parlament by mali vyhlásiť za 
chránené územie: je v  ňom 
plno reliktných bezstavovcov.

  Zasnúbenie: zmluva o budúcej 
zmluve.

  Najdravší predátor v  prírode 
je človek. - wqr -

Spomienka na Jozefa Striženca 
pri mariáši už po 14. raz

Na šimonovianskej pošte bolo 18. januára  čulo už od rána. Všetci priaz-
nivci mariášovej hry a priatelia zosnulého Jozefa Striženca sa stretli na tur-
naji, ktorý mal overiť kartárske zručnosti prihlásených hráčov. Tridsaťšesť 
účastníkov privítal primátor mesta Jozef Božik slovami, v ktorých vyjadril 
úprimnú radosť a vieru, že sa: „Štrnásty ročník memoriálu Jozefa Striženca 
na pošte v Šimonovanoch bude odohrávať v duchu fairplay.“ Poslanci Má-
ria Znášiková, Jaroslav Tkáč a, samozrejme, patrónka turnaja Dagmar Stri-
žencová zaželali všetkým šťastie. Hráči začali svoj deň zápisom a raňajkami, 
ktoré pre nich pripravovali šikovné šimonovianske gazdinky. Vôňa pečených 
klobás či kapustnice vítala účastníkov  už pri vstupných dverách. Na získanie 
odvahy bola pripravená aj domáca  „frndžalica“. Koštovala sa však s mierou, 
lebo pri mariáši treba mať triezvu hlavu. Ako nám povedal spoluorganizá-
tor podujatia Štefan Hodoško, „Mariáš, to sú vlastne také kartárske šachy. 
Treba dobre rozmýšľať, sledovať hru súpera a pamätať si, aké karty idú.“  
Táto hra pochádza z Nemecka, ale jej názov je odvodený z francúzskej hry, 
ktorou je mariáš inšpirovaný. Francúzsky mariage znamená manželstvo. Vo 
francúzskych kartách je totiž namiesto horníka dáma. A ten, kto má v ruke 
kráľa a dámu, v prenesenom význame manželstvo tejto dvojice, ten má vý-
hodu.  Najlepšie ustrážil manželstvo kartového páru  Vladimír Pružinec 
z Diviak nad Nitricou, lebo práve ten získal prvenstvo. Druhý skončil 
Trenčan Dušan Mitana a tretí Jaroslav Németh z Levíc. Ocenených 
bolo 17 účastníkov, títo traja si však odniesli aj hotovosť. Nezabudlo sa ani 
na zvláštne ocenenie pre najstaršieho účastníka Jána Zemánka z Trenčí-
na. Na výzvu zareagovali účastníci až z Bratislavy, ktorí skončili na štvrtom a 
piatom mieste. Najlepší Partizánčan Dušan Kačina skončil šiesty. Krásna, 
vďaka počasiu takmer jarná sobota, dala niektorým zabrať. Víťazom môže 
byť len jeden, ale cenná skúsenosť z hry zostala všetkým. dl
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