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Seriál Tempa o našich obciach otvárajú
Bošany, ktoré sú nielen prvé v abecede, ale aj
najväčšou obcou v okrese Partizánske

Naklonené
misky váh...,
...ale na čiu stranu? V sobotu 7. februára
sa koná referendum o rodine, v ktorom sa
rozhodne, či sa manželstvom bude nazývať
len zväzok jedného muža a jednej ženy.
Zúčastníte sa ho?
Foto:kk

Slovenská autobusová doprava (SAD) Prievidza, a. s., v utorok 27. januára oficiálne uviedla do prevádzky novú autobusovú stanicu
v Partizánskom. Cestujúcej verejnosti ponúka vyšší komfort a komplexnosť poskytovaných služieb, zázemie tu majú i vodiči autobusových liniek.
SAD Prievidza mala v Partizánskom
doposiaľ pre účely kontaktného
miesta prenajatú jednu miestnosť
v súkromnej budove neďaleko
autobusových nástupíšť. Vedenie
prevádzky sídlilo približne o tri
kilometre ďalej, na Mostovej ulici.
V novej budove autobusovej stanice,
ktorá za uplynulých dvanásť mesiacov vyrástla na mieste niekdajších
prvých autobusových nástupíšť, si
cestujúca verejnosť vybaví všetky
potrebné náležitosti pod jednou
strechou. N a p r í z e m í s a n a c h á dza informačná kancelária,
sociálne zariadenia a čakáreň
s obrazovkou, na ktorej je
možné sledovať jednotlivé autobusové spoje v reálnom čase.
Priestory na poschodí sú určené

pre administratívnych pracovníkov
a vodičov. „Budova bude slúžiť
nielen cestujúcej verejnosti, ale aj
pre naše administratívne účely
a účely našich vodičov, ktorí tu
majú nocovne a sociálne zázemie.
Považujeme to za jeden z krokov,
aby sme mali služby na úrovni, a
aby zákazníci boli spokojní nielen v
autobuse, ale aj mimo neho," uviedol generálny riaditeľ SAD Prievidza
Michal Danko pri slávnostnom
otvorení novej stanice, priestory
ktorej pri tejto príležitosti požehnal
dekan farnosti Partizánske – mesto
Vladimír Farkaš.
Rozhodnutie postaviť v Partizánskom novú budovu autobusovej
stanice privítalo aj mesto, ktoré pre
tento zámer prenajalo SAD pozemky

Nezamestnanosť
Evidovaná miera nezamestnanosti v regióne okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou zaznamenala nepriaznivý vzostup. Oproti novembru 2014
stúpla v decembri jej hodnota o 0,05 % v okrese
Partizánske (11,39 %) a v bánovskom okrese
vzostupom o 0,29 % (10,24 %). Negatívny vplyv
na zvýšenie evidovanej miery nezamestnanosti
mal prílev uchádzačov vracajúcich sa zo zahraničia
na vianočný a novoročný pobyt (predovšetkým
z nemecky hovoriacich krajín) a druhým faktorom,
ktorý bol evidentný, je predvianočné ukončovanie
pracovných pomerov k 23. 12. 2014. Za január
môže priaznivý vývoj miery nezamestnanosti negatívne ovplyvniť ukončovanie pracovných pomerov
na dobu určitú a zvýšený prílev žiadateľov z radov
živnostníkov a sezónnych zamestnancov zo stavebníctva a poľnohospodárstva.
Iveta Duchoňová, ÚPSVaR Partizánske

na dobu 30 rokov s opciou na ďalších 30 rokov. „Nová stanica, ktorá
je výsledkom našich dlhodobých
rokovaní s SAD, znamená kvalitatívny posun pre všetkých tých, ktorí
využívajú autobusovú prepravu.
Zároveň je to stavba, ktorá popri
štátnej ceste I/64 dotvára krajšiu
architektúru mesta. Pridanou
hodnotou je aj to, že Partizánske
nemuselo vynaložiť ani jedno euro,"
zdôraznil primátor Jozef Božik. Ako
doplnil, mesto momentálne rokuje so spoločnosťou aj o možnostiach predĺženia otváracích
hodín čakárne: „Našou úprimnou
snahou je, aby bola otvorená nielen
od pol ôsmej do pol tretej, ale aby
slúžila cestujúcej verejnosti od rána,
resp. od šiestej hodiny rannej až do

desiatej hodiny večernej. Jednou
z možností je zriadenie chránenej
dielne, prostredníctvom ktorej by
občania so zníženou pracovnou
schopnosťou zabezpečovali stráženie čakárne.“
Výstavba novej budovy autobusovej
stanice za viac ako 290 000 eur nie
je poslednou investíciou SAD Prievidza v Partizánskom. Spoločnosť
má v pláne aj úpravu okolia budovy a rekonštrukciu nástupíšť.
„V tomto smere už máme víziu, no
nie sú to jednoduché riešenia. Sú to
finančne náročné veci, je to nakreslené a záleží na tom, aký bude ďalší
vývoj. Zrejme cestujúca verejnosť
uvidí nejaké zmeny oproti tomu, čo
je teraz,“ dodal Michal Danko.
www.partizanske.sk

Mesto realizuje tri veľké projekty
V zozname investičných aktivít mesta Partizánske dominujú v roku 2015 tri veľké projekty. Dva z nich sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, na dotovaní tretieho
sa podieľa súkromná nadácia so sídlom v Dánsku.
Rozsiahla REKONŠTRUKCIA
VODNÉHO HRADU v Šimonovanoch patrí k dvom projektom,
na ktoré mesto dostalo finančné
prostriedky z fondov Európskej
únie. Pozitívna informácia sa
primátorovi Jozefovi Božikovi dostala ešte 29. decembra
minulého roku z ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Pripomíname, že mesto
podalo projekt do výzvy Regionálneho operačného programu,
ktorého cieľom je rekonštrukcia

národných kultúrnych pamiatok, avšak zviazaná s prevádzkou pamäťových a fondových
inštitúcií. Čo to v praxi znamená, objasnila redakcii prednostka MsÚ Dáša Jakubíková: „Projekt je zameraný na to, že popri
rekonštrukcii pamiatky vznikne
v priestoroch Vodného hradu
malá expozícia a bude tam
zriadená prevádzka mestskej
knižnice.“ Projekt počíta s tým,
že sa odstránia pretrvávajúce
problémy s vlhkosťou objektu

a budú tiež inštalované tepelné
čerpadlá, ktoré zabezpečia, že
Vodný hrad bude efektívne
vykurovaný. Rekonštrukcia
zahŕňa i výmenu okien, strešnej
krytiny, sanáciu podláh, vnútorných a externých omietok.
Úpravy sa dotknú aj areálu,
ktorý ohradí nové historizujúce
oplotenie, pribudnú tam stromy
a tiež expozícia, ktorá bude návštevníkom pripomínať, že ide
o stavbu postavenú na vode.
Pokračovanie na str. 3

KTO MÁ PRÁVO
SÚDIŤ?
Život v malom meste je
niekedy ako pravé kocúrkovo. Na jednej strane mesta ste si
kýchli a na druhej sa už povráva, že máte zápal
pľúc. O životoch ostatných vedia poniektorí
viac, než o tých svojich a pravdaže, aj na ich
problémy majú adekvátne riešenie. Ale čo ich
vlastné životy? Majú ich skutočne také, aby
mohli posudzovať iných...? To mi nevdojak
pripomína blížiace sa referendum. Internetové
fóra rozdeľujú ľudí na skupiny, ktoré na seba
v diskusiách vrčia a pomaly si vymieňajú
virtuálne facky. Obe sú totiž presvedčené, že
ich názor je ten, ktorým by sa naša spoločnosť
mala riadiť. Nie je to ale paradoxné, keď ľudia
v skutočnosti riešia celkom iné, existenčné
problémy? Nechcem podstatu referenda nijako
zľahčovať, ani dehonestovať. Smutné je, že
pravé dôvody, kvôli ktorým stráca význam
slova rodina na svojej hodnote, spočívajú
vlastne niekde inde, ako v jej definícii. Ako keď
sa istý reportér spýtal manželov: „Ako to, že
ste spolu dokázali vydržať 65 rokov?“ A žena
mu odpovedala: „Narodili sme sa v časoch,
v ktorých, keď sa niečo pokazilo, snažili sme
sa to opraviť, a nie vyhodiť preč...“ Dnes máme
na všetko kopec výhovoriek, vzťahy neopravujeme a inštitút rodiny berieme na ľahkú váhu.
Chceme ho definovať, ale pritom ho povrchne
ničíme všemožnými zbraňami, prestávame
komunikovať, odcudzíme sa, rodinu rozvraciame neverou, alkoholizmom, psychickým či
fyzickým terorom. Alebo len nechceme či možno
nevieme prijať zodpovednosť...
Zakryť si referendom oči pred realitou je svojím
spôsobom trochu krátkozraké. Podstata tkvie
niekde inde. Skôr, ako si každý v sebe zadefinuje pojem
rodina, nech najskôr
nazrie do tej svojej...
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Naklonené misky váh, ale na čiu stranu?
Vypísaním referenda o rodine nastala v SR možnosť vyjadriť svoj názor k určitým otázkam. Ísť k urnám je právom občana, ale nie povinnosťou, či príkazom v doslovnom zmysle.
Účasť na referende môžeme odignorovať, alebo sa doň aktívne zapojiť. Nemôžeme sa však vyhnúť skutočnosti, že referendum vypísané je. Siedmeho februára tak napokon
všetci urobíme rozhodnutie. Aké bude?

Otvorené
otázky
V súvislosti s ľudovým hlasovaním sa zmedializovali viaceré problematiky. Začínajú
prehodnocovaním pozície cirkvi a Vatikánskych
zmlúv so SR, pokračujú debatami o školskom
systéme a končia hľadaním definície ľudskej
prirodzenosti. Aby sme predstavili vyrovnanú
paletu všetkých podstatných tém, ktoré formujú
verejnú mienku, museli by sme vytvoriť jedno
špeciálne vydanie novín naviac. Tak sme sa za
vás opýtali najzákladnejšiu otázku. Otázku prečo. Prečo práve v tomto čase vznikla konkrétna
snaha nanovo definovať manželstvo? Z opýtaných nám odpovedala sociologička Zuzana
Kusá zo SAV v Bratislave: „V celej Európe možno už niekoľko rokov pozorovať mobilizáciu
konzervatívnych združení, ktoré do verejnej
debaty vnášajú a presadzujú takzvané hodnotové témy. Tie oživujú veľmi konzervatívne
predstavy o tom, ako má vyzerať rodina a pod.
Túto mobilizáciu citeľne posilnili aj voľby do
Európskeho parlamentu. Pre konzervatívne
a pravicové politické strany a hnutia je veľmi
výhodné upriamovať pozornosť verejnosti na
´vojnu hodnôt´ a odpútavať ju tak od bolestných problémov sociálnej nerovnosti, chudoby
a chýbajúcich perspektív, pre ktoré nemajú
alebo nechcú ponúkať riešenia. Takto sa môžu
pred verejnosťou prezentovať ako ochrancovia
´najvyšších či prirodzených hodnôt´ a dokonale zakryť to, že v skutočnosti ochraňujú predovšetkým bohatých a mocných. A práve tí sa
naďalej nemusia deliť o svoje zisky s ostatnou,
menej šťastnou spoločnosťou, ktorá začala

VILIAM DOBIAŠ,
prezident Slovenského
Červeného kríža
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Vyhliadky
na úspešnosť
Pri pohľade na graf je pravdepodobnosť úspechu
blížiaceho sa referenda zjavná každému bežnému
občanovi. Podľa osobných tipov, ktoré sme
dostali od vedeckých pracovníkov, sa účasť bude
pohybovať okolo 30 %. Neúčasť občanov na hlasovaní však neznamená zároveň aj ignorovanie
témy, ktorej sa hlasovanie dotýka. Rodina ako
predmet diskusií sa teraz objavuje v mnohých
médiách. Oslovili sme teda viacero osobností a
názory tých, ktorí redakcii odpovedali, môžete
porovnať s tými vašimi.

STANISLAV MATULAY,
vysokoškolský pedagóg
Referenda sa určite zúčastním, nechcem byť rodičom A
ani rodičom B, ako je to už v
Španielsku. Mimochodom,
myslím si, že termíny matka a otec nevyhovujú
len asi 5 % homosexuálov v populácii, takže mi
nie je celkom jasné, prečo by sa ich malo formou
zákona zriecť zvyšných 95 % obyvateľstva. Nikto
nemôže za to, či sa narodí ako bisexuál alebo homosexuál. Chápem túžbu týchto ľudí po uzákonení ich spolužitia, čo má, samozrejme, aj svoje
ekonomické a právne dopady. V žiadnom prípade
to však nemôže byť manželstvo rovnoprávne so
zväzkom muža a ženy, tiež ani rodinou v tomto
istom zmysle. Osobitne je podľa mňa vylúčené
poskytnúť homosexuálom právo na adopcie detí,
ktoré sa, samozrejme, narodili bisexuálnym rodičom. Deti sa takto dostávajú na úroveň tovaru,
ktorý si môžu solventné homosexuálne páry v
podstate zakúpiť. Čo sa týka sexuálnej výchovy v
škole, tá by sa určite zišla, ale určite nie v podobe
nácviku malých dievčat naťahovania kondómu
na atrapu penisov. Je veľkou chybou, že celá
otázka, ako to je u nás normálne, sa spolitizovala.

NEOPRÁVNENE V BYTE RODIČOV

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA

Myslím si, že o týchto otázkach je treba viesť celospoločenskú a permanentnú diskusiu, pretože
ide o veľmi vážne veci.

Prehľad referend na Slovensku

1997

Nie je iniciované politickou stranou a jeho
otázky sa dotýkajú citlivých tém. Také je ôsme
referendum v histórii samostatného Slovenska.
„Je to po prvý raz, čo sú predmetom referenda
tzv. kultúrno-etické otázky, ktoré sú v podstate
kdekoľvek na svete predmetom rozsiahlych
polemík. Primerane tomu vyzerá aj kampaň,“
uviedol pre redakciu Tempa vedúci Katedry
politológie FiF UK v Bratislave Erik Láštic na
margo diskusií, ktoré v jednom prípade hovoria
o katolíckej či štvavej kampani a v druhom o
homolobby. Ako dodal: „Súčasne je to po prvý
raz, čo sú tieto témy nastolené masovejším
spôsobom (Národný pochod za život, Aliancia
za rodinu, petičná akcia) a súčasne získali
dlhodobejšiu pozornosť médií. Je tiež zrejmé, že
organizátori petície s týmito otázkami mienia
ešte pracovať, takže ani oni, ani témy sa nestratia. Z dlhodobého hľadiska je dôležité, aký
bude postoj mladších voličov. Napr. v USA došlo k výraznej zmene v podpore gay marriage
(pozn. red.: ide o homosexuálne manželstvá) v
priebehu 20-tych rokov, a to práve u mladých
voličov a voličov strednej generácie.“

veriť, že problémom je tolerancia k rozmanitosti života a nie veľké nerovnosti v životných
podmienkach a nespravodlivé rozdeľovanie
spoločenského bohatstva.“

1994

Prvé
historicky „iné“

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície
z Bánoviec nad Bebravou vzniesol 22. januára
obvinenie pre zločin porušovania domovej
slobody voči 33-ročnému Antonovi z Bánoviec
nad Bebravou. Obvinený muž v júli minulého roku neoprávnene vnikol do bytu svojich
rodičov aj po tom, čo mu zakázali chodiť k nim
a vedome mu na zvonenie neotvárali. Rodičia
škodu na vchodových dverách, ktoré vyrazil,
vyčíslili na 210 eur. V prípade dokázania viny
hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri
až osem rokov.

Referenda sa nezúčastním.
Je mi ľúto, že za obdobie
demokratického Slovenska
sa inštitút referenda sprofanoval témami, ktoré
zaujímajú politikov, ale nie bežných ľudí. S
jedinou výnimkou, vstupu do EÚ. Nemyslím si,
že homosexualita ohrozuje mravnosť národa,
heterosexuálne vzťahy a manželstvá, pretože to
nie je nákazlivé. Vzťah dvoch ľudí rovnakého
pohlavia by som síce nenazýval manželstvom,
ale určitá forma registrovaného partnerstva,
umožňujúca dedenie, sociálnu podporu, výmenu
osobných informácií v zdravotníctve a verejnej
správe, by tým ľudom pomohla. Môj prvý učiteľ
po promócii, ktorý zo mňa vychoval anestéziológa, bol gay a som mu dodnes vďačný aj po
40rokoch praxe. Necítim sa taký slabý katolík
a manžel, aby moje manželstvo ohrozilo možno
100 oficiálnych partnerstiev homosexuálnych párov za rok v SR. Pre dieťa z detského domova je
akékoľvek iné prostredie lepšie, a z iných zdrojov
ako detské domovy by sa adopcie nemohli uskutočniť. K tomu 40 %-ná rozvodovosť „tradičných“
slovenských rodín a deti žijúce len s matkou bez
otcovského vzoru, alebo žijúce v rodine alkoholikov a tyranov, nie sú ohrozené homosexuálmi.
Ako lekár - záchranár prichádzam takmer denne
do rodín, väčšinou ohrozených, ale ešte som
nevidel ohrozenie homosexualitou.
ĽUBICA ŠORLOVÁ,
psychologička
Človek by mal vedieť vyjadriť
svoj názor na dianie okolo
neho. A najmä na miestach k
tomu určených. Referenda o
rodine sa zúčastním, pretože referendum je rovnako ako voľby demokratický nástroj reprezentujúci vôľu ľudí v krajine. V súčasných diskusiách
o referende je príliš mnoho emócií a tieto často
vnášajú nepohodu do vzťahov pracovných, partnerských, či rodinných. Je však pre mňa dôležité,
že ak hovoríme o rodine, vždy je potrebné mať na
mysli deti.

skom domovú prehliadku a prehliadku iných
priestorov u obvineného. Okrem Tomáša boli
počas prehliadky zadržané aj ďalšie dve osoby.
Policajti našli v dome omamnú látku - marihuanu, mladý muž sa im zároveň priznal, že
má doma pištoľ. Po domácky prerobenú zbraň
našli (na foto).

Považujem za pokrytecké,
keď referendum iniciuje
inštitúcia - katolícka cirkev,
ktorá má za ideál ženy

osôb, ktorá bola v čase prehliadky u obvineného a fajčila na balkóne, spozorovala prichádzajúcich policajtov. Marihuany sa chcela rýchlo
zbaviť a hodila ju cez plot do dvora susedovi.
Policajti jej konanie však zaregistrovali.
Z množstva zaistenej marihuany by sa dalo
vyrobiť viac ako 500 obvykle jednorazových
dávok drogy. Vyšetrovateľ spracoval návrh na
väzobné stíhanie obvineného a sudca Okresného súdu v Partizánskeho návrhu vyhovel.
Tomášovi v zmysle zákona hrozí trest odňatia
slobody na tri až osem rokov.

ANTON SRHOLEC,
páter a vedúci resocializačného centra pre bezdomovcov
Referenda sa zúčastním
zo solidárnosti s mnohými
čestnými a zodpovednými
rodičmi, ktorí deti prijímajú, starajú sa o ne a
odovzdávajú našej spoločnosti. Títo chránia
rodinu aj tradičné hodnoty, na ktorých nám
záleží. Iné nemáme. V našej spoločnosti, kde sú
ohrozené všetky hodnoty, nielen rodina, na obrat
k lepšiemu nepomôže ani referendum, ani nové
zákony. Už po celé stáročia pomáhajú ľudia,
ktorí svoj život, vzťahy, tvorbu, berú vážne a túto
štafetu múdrosti šíria, žijú a odovzdávajú ďalej.
Konkrétne, je smutné, že na Slovensku máme
toľko detí v domovoch, že mnohé domovy skôr
deformujú deti a posielajú von nepripravených
ľudí. Je smutné, že sme nechali rómske rodiny
v neľudských pomeroch, bez základnej kultúry,
že si staviame vily, kým chudobní ľudia žijú v
neľudských pomeroch. Je smutné, že je toľko
nezamestnaných a bezdomovcov. Aj naše kresťanstvo je príliš abstraktné, kostolové a slepé vo
vzťahu k našim blížnym. Hlavne trpiacim. Zmena
musí prísť, aj príde, ale bude to oveľa ťažšie, než
v sobotu dvihnúť zadok a ísť odovzdať vyplnený
lístok.
Dana Legeňová

V sobotu 7. februára

Referendum
o ochrane rodiny

1.

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a
jednou ženou?

2.

Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí
a ich následná výchova?

3.

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti sexuálneho správania či eutanázie,
ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s
obsahom vyučovania?

prehľadaní povaly detektorom kovov našiel
ešte pätnásť starých nábojov.

OSTRÉ GRANÁTY

DROGY A ZBRAŇ V SKAČANOCH
Od 24. januára čelí obvineniam zo zločinov
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovania s nimi, ako aj zo
zločinu nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami 23-ročný Tomáš z okresu
Partizánske. Kriminalisti z Partizánskeho
minulý piatok vykonali v Skačanoch na základe príkazu sudcu Okresného súdu v Partizán-

JOZEF BANÁŠ,
spisovateľ

mníšku a za ideál muža slobodného celibátnika.
Navyše, keď 34 % katolíckych kňazov v USA
je homosexuálov. Nemám dôvod myslieť si, že
u nás je to inak. Pokiaľ viem, homosexuáli a
lesby tvoria 4 % a z nich, pokiaľ viem, si mizivé
percento mužov chce osvojiť dieťa, takže riešime
referendom problém, ktorý je pre drvivú väčšinu
našej spoločnosti nepodstatný. Preto k referendu
nepôjdem.

Mala tlmič aj ďalekohľad a podľa predbežného odborného vyjadrenia znalca zaistená
zbraň vykazovala neoprávnený zásah domácej
výroby, je plne funkčná a podlieha evidencii
a povoľovaciemu konaniu. Jedna z dvojice

V stredu 28. januára oznámil 61-ročný muž
z Timoradze na tiesňovú linku polície nález
munície. Natrafil na ňu pri upratovaní povaly
v rodinnom dome. Miesto nálezu zaistili
bánovskí policajti, pyrotechnik Krajského
riaditeľstva PZ v Trenčíne konštatoval, že ide
o šesť útočných ručných granátov (na foto),
pochádzajúcich z obdobia II. svetovej vojny
a schopných výbuchu. Za dodržania prísnych
bezpečnostných opatrení granáty zaistil a previezol do muničného skladu. Pri dôkladnom

Aj niekoľ ko desaťročí od skončenia
II. svetovej vojny je pomerne často
nachádzaná rôzna munícia, veľakrát
schopná zraniť, či v horšom prípade
usmrtiť! Polícia preto upozorňuje nálezcov munície, aby s ňou nemanipulovali a ihneď kontaktovali policajnú
linku 158.
KR PZ Trenčín
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S hovorkyňou ÚPSVaR Ivetou Duchoňovou na tému:

Diaľničné známky
Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon
č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene
niektorých zákonov. Aký
má tento zákon vplyv na
fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím?
Doteraz boli od úhrady diaľničnej známky oslobodené tie
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré,
okrem toho, že boli držiteľmi
parkovacieho preukazu, mali
rozhodnutím priznaný peňažný
príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so
zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Od
1. januára 2015 môže o oslobodenie od diaľničného poplatku
požiadať každý držiteľ platného
parkovacieho preukazu.
Akým spôsobom môže držiteľ parkovacieho preukazu požiadať o oslobodenie
od diaľničného poplatku?

Je potrebné zaslať žiadosť
s priloženou kópiou technického preukazu vozidla, ktorým sa
držiteľ parkovacieho preukazu
prepravuje a kópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu
so zdravotným postihnutím
na adresu Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy
45, 821 09 Bratislava. Žiadosť
je možné stiahnuť si na ich
webovej stránke. Po zaregistrovaní žiadosti zašle Národná
diaľničná spoločnosť tlačivo –
Potvrdenie o registrácii vozidla.
Parkovací preukaz a Potvrdenie
o registrácii je potrebné mať
počas jazdy vždy vo vozidle.
Dokladmi je potrebné sa preukázať pri prípadnej kontrole
diaľničnej polície.
Vo vozidle musí byť jednoznačne prítomný držiteľ
parkovacieho preukazu,
ktorý o výnimku spoplatnenia požiadal, teda osoba
s ťažkým zdravotným postihnutím.

HASIČI V AKCII
Na rizikový úsek cesty pred Nadlicami vyštartovali hasiči a záchranári
20. januára pred 18. hodinou. Pri dopravnej nehode dvoch osobných
vozidiel sa zranil jeden človek. Po protipožiarnych opatreniach použili
na očistenie vozovky od prevádzkových kvapalín a skla sorbčný materiál.
Rovnako postupovali aj 23. januára po pol siedmej večer pri zrážke troch
osobných áut v Čereňanoch. Havária sa našťastie skončila len pokrčenými
plechmi. Do boja s požiarom vencov na cintoríne v Ješkovej Vsi sa pustil
do príchodu hasičov samotný starosta. Keď ráno 22. januára krátko pred
šiestou hodinou dorazili, už bol požiar uhasený. Ani minulé dni sa nezaobišli bez technickej pomoci hasičov pri otváraní bytu, konkrétne 23. januára
ráno po ôsmej hodine v Partizánskom na Námestí SNP.
Zdroj: HaZZ
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Mesto realizuje tri veľké projekty
Dokončenie z 1. strany
Projekt je momentálne
vo finálnej fáze verejného
obstarávania. „Predpokladáme, že v marci by mohla byť
uzatvorená zmluva s dodávateľom a hneď musíme začať
s realizáciou prác, pretože
projekt ako taký je limitovaný
do konca októbra tohto roka,“
dodala prednostka.
Ďalším europrojektom v meste
Partizánske je REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
RUDOLFA JAŠÍKA. Opravy, ktoré musia byť hotové
v októbri tohto roka, prevýšia
čiastku 780 000 eur a dotknú
sa všetkých piatich budov školy.
Finančné prostriedky získala
radnica z Regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi Infraštruktúra vzdelávania. „Zo všetkých spomeniem
len tie najväčšie úpravy. Ide
o zateplenie všetkých budov
školy, ďalej prebehne kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, zateplenie a inovácia
všetkých striech na škole, škola
bude bezbariérová,“ predstavila
rozsah prác riaditeľka školy Dagmar Pučeková. Projekt okrem
iného rieši aj rekonštrukciu
školskej kuchyne, čo je najväč-

Vodný hrad v Šimonovanoch

Foto: Nikoleta Jančichová

šia rekonštrukcia v rámci školy.
„Budova má 50 rokov a v podstate je to veľmi zastarané,
hlavne odpadové potrubia.
Ďalej sa bude riešiť statika budovy, budú sa meniť pôvodné
okná za plastové a veľmi nás
teší, že sa nainštaluje vzduchotechnika v celom priestore
školskej jedálne,“ priblížila
vedúca školskej jedálne Ľubomíra Cabajová. Radosť budú
mať žiaci najmä z vynovenej
telocvične. Investície tam budú
smerovať do výmeny existujúcej
palubovej podlahy a dreveného
obkladu v objekte.

Tretí veľký projekt zrealizuje
mesto vďaka finančnému
daru od súkromnej nadácie. Je ním VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO
ŠPORTOVÉHO AREÁLU pri
Základnej škole Radovana
Kaufmana, ktorý ponúkne
bohaté možnosti nielen pre
žiakov školy, ale aj širokú
verejnosť. Výška dotácie od
dánskej nadácie predstavuje
sumu 800 000 eur, mesto
sa bude na spolufinancovaní
projektu podieľať čiastkou vo
výške 20 percent. Ako sme
sa dozvedeli od vedúceho

oddelenia územného rozvoja
a výstavby MsÚ Milana Kráľa,
„projekt je vo fáze verejného
obstarávania. V rámci neho
sa bude realizovať nová
veľká telocvičňa, ktorá bude
mať rozmer hádzanárskeho
ihriska.“ Nové budú šatne a
popritom sa zrekonštruuje aj
existujúca telocvičňa. „Uspokojená bude pritom aj požiadavka dánskej nadácie na
ochranu životného prostredia. Chladenie a vykurovanie
areálu budú totiž zabezpečené tepelným čerpadlom,“
doplnil Milan Kráľ.
ma

Piatková snehová kalamita
Husté sneženie v piatok 30. januára spôsobilo neprejazdnosť viacerých ciest v Trenčianskom kraji. Popoludní o 15.30 h bola
vyhlásená mimoriadna situácia prednostom Okresného úradu Trenčín Štefanom Bohúňom, ktorý následne zvolal mimoriadny krízový štáb. Zúčastnili sa ho zamestnanci Odboru krízového riadenia OÚ v Trenčíne, zástupcovia záchranných zložiek,
ozbrojených síl SR, Národnej diaľničnej spoločnosti ako aj predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý je členom krízového štábu.
Diaľnica D1 pri Zamarovciach na
kopci bola kvôli kamiónom zablokovaná. Z oboch strán sa tvorili kolóny.
Postupne bola sprejazdnená pre osobné
vozidlá. Dlhšia kolóna sa tvorila smerom
z Bratislavy na Žilinu.
Cesta I/50 bola úplne neprejazdná
na niekoľkých úsekoch. Blokovali
ju kamióny na križovatke pri Trenčianskych Miticiach, pri reštaurácii Radar
a za Svinnou pri motoreste Delta smerom
z Bánoviec nad Bebravou do Trenčína, kde
bol uviaznutý kamión s ťažkým nákladom z Českej republiky. Ako informoval
komunikačný odbor Ministerstva obrany
SR, na základe požiadavky krízového štábu OÚ Trenčín, MO SR poskytlo vozidlo
AV15 na pomoc pri odstraňovaní kamiónu
pri Bánovciach nad Bebravou.
Uzatvorené boli tieto úseky ciest
II. triedy: Homôľka z oboch strán,
Machnáč (smer Tr. Teplice - Bánovce nad
Bebravou), prechod Veľké Uherce - Ský-

V piatok pracovali
na odstraňovaní kalamity:
Polícia SR: 150 ľudí a 77 vozidiel
Hasičský a záchranný zbor: 50 hasičov
a 15 vozidiel
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja: 65 sypačov, 11 nakladačov
a 25 zazmluvnených traktorov s radlicou, v teréne bolo viac ako 110 ľudí
Národná diaľničná spoločnosť: na úseku
D1: 12 sypačov, 12 vodičov, 3 dispečeri
Ozbrojené sily SR: vozidlo AV 15
cov smerom na Nitriansky kraj a Klátova
Nová Ves/Veľký Klíž.
V o b c i S v i n n á sa zrazil osobný automobil s vlakom. Dvaja ľudia boli zranení,
obaja prevezení do Fakultnej nemocnice
v Trenčíne. Pre viac ako 60 cestujúcich
poskytla starostka obce Svinná priestory
obecného úradu.
Mimoriadne úsilie vynaložil Policajný

zbor SR, ktorý od rána nepretržite riadil
premávku v krízových úsekoch. V rámci
Trenčianskeho kraja všetkých desať dispečerských stanovísk Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj
centrálne pracovisko v Trenčíne, permanentne riešilo situáciu na cestách v kraji,
nielen na komunikáciách II. a III. triedy,
patriacich priamo pod správu SC TSK, ale
aj cestách I. triedy.
“Hasiči, policajti, Správa ciest TSK,
Národná diaľničná spoločnosť, Ozbrojené
sily SR sa v prvom rade venovali odstráneniu prekážok a sprejazdeniu ciest ako
diaľnica D1, I/50 a následne ďalším.
Hasiči museli zasahovať v rámci celého
kraja, hlavne pri odstraňovaní stromov
na cestách polámaných v dôsledku ťažkého snehu“, povedal trenčiansky župan
Jaroslav Baška.
Spracovalo: Odd. komunikácie
a medzinár. vzťahov Úradu TSK.

Mestská polícia v Partizánskom od 21. do 27. januára 2015
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Bezdomovci znečisťovali verejné priestranstvo
na Ulici gen. Svobodu
21. a 22. januára. Z miesta
boli vykázaní hliadkami
mestskej polície po uprataní odpadkov po sebe.
Dňa 22. januára o 01.00 h
vykázala hliadka mestskej
polície z domu č. 160 na Ulici Rudolfa Jašíka nevhodne
sa správajúcu bezdomovkyňu, 27. januára bezdomovcov pod vplyvom alkoholu
z bytu domu č. 1015 na
Veľkej okružnej. Preverila
tiež oznámenie o znečistení
vozovky vo Veľkých Bieliciach.
Dňa 22. januára spozorovala hliadka mestskej polície
ležiaceho muža na lavičke na
hrádzi rieky Nitry. Obyvateľka
Veľkej okružnej dosvedčila, že
neporiadok, ktorý bol okolo
neho, spôsobil on a nie prvý raz.

Keďže sa muž začal po výzve
hliadky vulgárne a arogantne
správať a neporiadok po sebe
odmietal upratať, bol predvedený na oddelenie mestskej polície
za pomoci donucovacích prostriedkov, kde mu bola uložená
bloková pokuta vo výške 33 €.
MsP 23. januára v noci
o 01.35 h zadržala mladistvého zo Žabokriek nad Nitrou na úteku po znečisťovaní verejného priestranstva
pred predajňou na Námestí
SNP vývratkami. MsP vyrozumela jeho zákonného
zástupcu, ten si syna po poučení odviedol z oddelenia
mestskej polície.
Dňa 22. januára bola MsP
privolaná na Horskú ulicu,
kde dvaja výtržníci kopali do
lampy verejného osvetlenia. Na
mieste bolo zistené, že došlo aj
k rozbitiu skla na motorovom

vozidle. MsP pomocou indícií
zistila mená potenciálnych
páchateľov a k prípadu privolala
OO PZ Partizánske. Osoby boli
podrobené dychovej skúške,
s pozitívnym výsledkom.
Priestupok rieši MsP.
MsP vyriešila napomenutím priestupok obyvateľky
domu č. 160 na Ulici Rudolfa Jašíka proti občianskemu spolunažívaniu tým, že
verbálne napádala svojho
suseda a jeho družku.
Dňa 25. januára riešila MsP
sériu priestupkov. Pomocou kamerového systému zistila v čase
o 00.30 h, že pri fontáne na
Námestí SNP sa pohybuje mladík vyzlečený v spodnej bielizni.
Tento priestupok vyriešila v blokovom konaní. Kamery odhalili
aj nemiestne správanie 33-ročného muža, ktorý pred hotelom
úmyselne rozbil fľašu. Po príkaze

hliadky mestskej polície črepiny
vyzbieral, svoj skutok oľutoval.
MsP vyriešila napomenutím
priestupok 44-ročného muža
proti verejnému poriadku rušením nočného pokoja vo vchode
domu na Školskej ulici. V čase po
03.00 h riešila MsP problémy so
zákazníkom v jednej z prevádzok
na Námestí SNP.
MsP preverila oznámenie
občana o „falošných elektrikároch“ pohybujúcich sa po
Veľkých Bieliciach. Obával
sa, že dochádza k protizákonnej činnosti. Hliadka
mestskej polície preverila
dve podozrivé osoby z Čadce a z Púchova.
Dňa 27. januára začala MsP
pátranie po nezvestnej postihnutej 41-ročnej žene na základe
žiadosti štátnej polície. Pátranie
sa skončilo happyendom.
Spracovala: Mária Rapková
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Zo života našich obcí
BOŠANY: Obec s nádychom renesancie
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI:
Prvá zmienka o obci: rok 1183
Počet obyvateľov: 4132 (r. 2014)
Rozloha:
14,460 km2
Nadmorská výška: 177 m n. m.
Starosta obce:
Branislav Pajda
Erb: zo spodného okraja modrého štítu vyrážajúci zlatý
medveď, nad ním skrížené strieborné garbiarske nože
Návrat do histórie

Ak sa chceme vydať po stopách do
histórie Bošian, musíme sa vrátiť až do
roku 1183. Bošany sa prvýkrát spomínajú v listine Lucia III., ktorá pochádza
práve z tohto roku. Treba podotknúť,
že prvé listinné zmienky nezaznamenávajú rok založenia lokality, ale iba prvé
písomné podchytenie už existujúceho
sídliska. V listine sa píše, že ostrihomský arcibiskup Mikuláš vrátil desiatky
Bošian, Práznoviec a Krnče nitrianskej kapitule, ktorej ich odňal jeho
predchodca Lukáš. Ďalšie listiny z 15.
storočia hovoria o pravidelných pondelkových týždenných trhoch, vďaka
čomu sa Bošany dostali do popredia v
rámci najbližšieho regiónu a čo je zaujímavé, dostali tým nábeh na získanie
charakteru stredovekého mestečka.

Poznáte meno
Adolf Schmidt?

Veľkostatkár a majiteľ garbiarne.
Adolf Schmidt prichádza do Bošian v
druhej polovici 19. storočia s jasným
cieľom. Práve jeho meno sa spája
s rozvojom garbiarstva v obci. Od
Bossányovcov odkúpil pozemky na
ľavom brehu rieky Nitry a v roku 1857
založil v bývalom Motešických mlyne
výrobňu koží. Využil najmä vhodné
prírodné podmienky, surovinové
zdroje a lacnú pracovnú silu, ktorú
Bošany ponúkali. Okolité lesy boli bohatým zdrojom smrekovej a dubovej
kôry, ktorá sa používala ako trieslo na
spracovanie koží a celkovo Stredné
Ponitrie ako poľnohospodársky kraj
poskytovalo dostatok hovädzích
koží. Garbiarska výroba začínala s
pätnástimi robotníkmi a denne sa
vyrobilo 5 kusov hovädzích koží na
podrážky topánok. Neskôr sa výrobky
stali vyhľadávaným artiklom. V roku
1879 sa v koželužni spracovávalo 40
koží denne a do roku 1900 sa tento
počet zvýšil na 150 až 200 kusov.
Bošianske koželužne sa zaradili
medzi najväčšie v Uhorsku a výrobky medzi najlepšie na svete.
Názov továrne znel naozaj veľkolepo
„Veľkobošianska cisársko – kráľovská
patentová továreň na kožu, hnacie
remene a vojenskú výstroj“.
Po necelých piatich rokoch od začatia
výroby získali v roku 1862 vysoké ocenenie na medzinárodnom veľtrhu v
Londýne, a to zlatú medailu „Honoris
causa“ za kvalitu spodkových koží.
Dokopy 19 medailí si odniesli
z medzinárodných veľtrhov v
Paríži, Londýne, Linzi a Stoličnom Belehrade. Svedčili nielen o
kvalite výrobkov, ale aj o usilovnosti,
odbornej a dobrej práci bošianskych
garbiarov. Uložené boli v pamätnej
izbe bývalého závodu. No dnes by ste
ich v Bošanoch hľadali márne. Podľa
slov starostu obce sa po zrušení závodov aj pamätnej izby medaily z Bošian
odniesli...
„Boli to Bošany a bošianske dievčence a chlapci, ktorí sa začali
učiť vyrábať topánky na páse“
Píše sa v publikáciach, ktoré mapujú
históriu obce. Priemyselnú a hospo-

dársku krízu, ktorá dostala koželužne
do zlej situácie, využila podnikateľská
firma Baťa zo Zlína. Tomáš Baťa v
druhej polovici roku 1930 odkúpil koželužne od Brnenskej banky
Union za 4 milióny korún. Zaslúžil
sa o rozšírenie a zmodernizovanie výroby. Vďaka Baťovi v Bošanoch vyrástli
robotnícke kolónie – červená, podľa
farby neomietnutej tehly a biela, podľa
farby omietky. Dedinský charakter
obce sa novou architektúrou menil na
malomestský. V roku 1945 bol podnik
znárodnený. V 90. rokoch sa výroba v
Koželužniach Bošany postupne oslabovala a v roku 2008 prestala fungovať.
V ich areáli dnes pôsobia iné firmy,
z ktorých sa niektoré zaoberajú aj
výrobou topánok a iných kožiarskych
výrobkov.

Kto obilnú jamu kope...

Generácia najstarších Bošancov si ešte
pamätá na tradíciu uskladňovania
obilia alebo iných druhov poľnohospodárskych plodín v špeciálne
upravených obilných jamách. Tie
menšie si obyvatelia často vykopali
sami, no našli sa aj takí, čo si kopaním
jám zarábali na živobytie. Hovorilo sa
im „jamári“. Jamy sa kopali hlboké
460 cm, spodná časť bola široká 130
cm, stredná 190 cm a vstupné hrdlo
75 cm. Po druhej svetovej vojne sa s
týmto spôsobom uskladňovania obilia
prestalo. Aj neskôr sa na miestach,
kde sa nezasypané obilné jamy nachádzali, objavovali mierne prepadliská.
V súčasnosti už stopy po jamách nie sú
viditeľné.

Kaštiele ako z rozprávky

História obce sa spája s rodinou
Bossányiovcov pochádzajúcich z rodu
Divékyovcov. Až do roku 1860 tu
boli takmer výhradnými zemepánmi.
Svedčí o tom aj viacero pamiatok,
ktoré sa po nich zachovali. Snáď
najdominantnejšou je kaštieľ, ktorý
sa nachádza na námestí Bošian oproti
obecnému úradu. Na jeho mieste stál
pôvodne hrádok. Turecká hrozba
prinútila Bossányiovcov prestavať ho
na veľký ranorenesančný opevnený
kaštieľ. So stavbou sa začalo v roku
1550. Na začiatku 18. storočia bol
barokovo upravovaný a stalo sa z
neho skutočne veľkopanské sídlo. Po

Devätnásť medailí z medzinárodných veľtrhov svedčilo o dobrej
práci bošianskych garbiarov

Dominanta obce – kaštieľ Bossányiovcov sa po rokoch dočkal nového vzhľadu
znárodnení v roku 1948 bol využívaný
ako škola, hudobná škola či ako sklady. Od roku 1990 bol kaštieľ opustený
a chátral. Rekonštrukcie kaštieľa
sa chopil riaditeľ psychologicko –
právneho centra pomoci Ján Miškeje.
Pamiatka prešla od renovácie strechy
cez vonkajšiu aj vnútornú obnovu.
Predpoklad ukončenia prác bol v roku
2015, v ktorom zároveň oslávi 600
rokov svojho založenia. Slúžiť by mal
nielen pre Bošancov, ale aj ostatných návštevníkov ako kongresová
sála s reštauráciou a apartmánmi.

klasických učebníc. „Naša škola sa
môže pochváliť elektronickou dokumentáciou, vyučovaním s modernými
technológiami a inymi úspešnými
projektmi,“ hovorí riaditeľka o tom,
čím sa bošianska škola odlišuje od ostatných. Zabudnúť nemôže ani na podnikateľský projekt žiakov siedmeho
ročníka z názvom iKid. S n á p a d o m
vytvorenia nadstavca na školskú
lavicu vyhrali v Bratislave prvé
miesto. „Naši prváci sa učia písať
namiesto písaného písma tlačeným,
takzvaným Comenia script. V tomto

miestnych učiteľov, ako sa používajú
počítače v školách. „Samotní rodičia
našej škole fandia a držia palce,“
priznáva riaditeľka. „OECD vypracovávala štúdiu a modernom vyučovaní
a do tejto celosvetovej štúdie zaradili
jednu školu zo Slovenska, a to práve
tú našu,“ s radosťou dodáva. Škola sa
však snaží dbať na dobré vzťahy medzi
žiakmi a učiteľmi ako jednu zo svojich
priorít. Desať rokov škola odovzdávala
aj svojich „Oscarov.“ Na spôsob odovzdávania známej sošky Oscar si vytvorila vlastnú anketu s názvom Filip,
v ktorej žiaci hlasovali o učiteľoch v
rôznych kategóriách. Riaditeľka Jana
Kontúrová pripomína jednu z hodnôt,
podľa ktorej sa škola riadi: „Každý
žiak, učiteľ, rodič, by mal byť v prvom
rade dobrým človekom.“ Bošiansku
základnú školu z úspešných ľudí
v minulosti navštevoval aj hlavný
poddôstojník Ozbrojených síl
SR Vladimír Beluš. V súčasnosti
má škola 367 žiakov. Tí dochádzajú
aj z okolitých obcí a až 15 % tvoria
žiaci z Krásna a Nedanoviec. Základná
škola začínala s 829 žiakmi a odvtedy
počet klesal. Podľa slov riaditeľky
je potešujúcou správou, že posledné
dva roky počet žiakov opäť stúpa. O
tom, že základná škola myslí nielen na
žiakov, ale aj na ostatných občanov,
svedčí fakt, že pre nich organizovala
školiace kurzy zamerané na informačné technológie.

Bývať sa dá aj progresívne,
cenovo dostupne

Škola, ktorá využíva moderné technológie. Klasické učebnice nahradili
notebooky
Neďaleko neho sa nachádza druhý
neskorobarokový kaštieľ, ktorý dal
postaviť Ignác Bossányi ml. v roku
1776. Jeho syn Jozef B. ho neskôr dal
upraviť v klasicistickom slohu. Bol
sídlom Adolfa Schmitta, využíval sa
aj ako meštianska škola, núdzovo
ako hostinec či klub mládeže. Neskôr
sa chátrajúca budova dostala do rúk
súkromného majiteľa, kaštieľ prešiel
rekonštrukciou a stalo sa z neho
reprezentatívne sídlo.

Základná škola – inovatívna
a moderná

Prvá škola existovala v Bošanoch pravdepodobne už v 15. storočí, no prvý
konkrétny doklad o existencii je až z
roku 1584. Ako ďalšiu predchodkyňu
tunajšej školy v roku 1890 kroniky
uvádzajú Detskú opatrovňu. Z nej sa
vytvorila dvojtriedna štátna škola.
Budova dnešnej základnej školy v roku
2011 oslávila svoju päťdesiatku. ZŠ v
Bošanoch bola jednou z prvých
škôl, ktorá v rámci Infoveku
získala z ministerstva počítače
na výučbu. „Odvtedy sme mali
jedinečné projekty v rámci Slovenska,
ako prvý bol notebookový projekt Notebook pre každého žiaka,“ spomína
si na počiatočné úspechy riaditeľka
školy Jana Kontúrová. Neskôr ako
jedna z desiatich „škôl na dotyk“
na Slovensku a súčasne prvá v
okrese Partizánske noteboky
nahradila tabletmi. Už sedem
rokov svojich žiakov vyučuje pomocou
vzdelávacieho portálu Planéty vedomostí, ktorý používajú žiaci namiesto

projekte patríme medzi šesť škôl na
Slovensku,“ vysvetľuje inováciu vo
vzdelávaní a otvorenosť školy novým
možnostiam Jana Kontúrová. Žiaci na
hodinách využívajú interaktívne tabule či najaktuálnejšiu novinku, inteligentnú stenu. Rozbehnutý je aj partnerský projekt so školou v Keni, kde
traja bošianski učitelia prišli vyučovať

Významným úspechom obce podľa starostu Branislava Pajdu je ocenenie za
Progresívne, cenovo dostupné bývanie
2012 Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja v kategórii A
– bytové domy s úsporným riešením
bytov. V roku 2013 za výstavbu
33 nájomných obecných bytov
získala obec 3. miesto. Finančné
prostriedky na výstavbu bytovky čerpali zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácií MDVRR SR a z rozpočtu
obce. Odborná porota kládla dôraz
hlavne na kvalitné stavebné prevedenie, architektonický výraz, zasadenie
do prostredia, energetickú úspornosť a
ekonomickú efektívnosť.
Pripravila: Sandra Čaprnková
Zdroje: OcÚ, internet, publikácie o Bošanoch

Zaujímavosti v skratke
Najvýznamnejšou
osobnosťou Bošian
je kardinál Ján Chryzostom Korec... Rímskokatolícky duchovný,
kardinál Svätej rímskej
cirkvi a emeritný biskup
nitrianskej diecézy. Prvý
predstaviteľ Slovenskej
cirkevnej provincie,
ktorému sa podarilo
vďaka svojim osobným
kvalitám a osobnému
svedectvu viery stať sa
členom kardinálskeho
kolégia. V roku 1993 mu
bolo udelené vysoké
francúzske vyznamenanie Čestnej légie. Dňa
22. januára 2015 oslávil
91 rokov.

vysokoškolský pedagóg
a výskumný pracovník. Navrhol mnoho
svetelno – technických
projektov, jedným z nich
je antikorový luster s
priemerom dva metre a
2246 žiarovkami v SND v
Bratislave, ktorý dokáže
vytvoriť milióny svetelných obrazcov.

Generálny riaditeľ
stávkovej kancelárie
Niké Otto Berger sa
narodil v Bošanoch...
Vyštudoval elektrotechniku a pôsobil aj ako

V slovenskej futbalovej reprezentácii v
dvoch stretnutiach
rodák z Bošian...
Podarilo sa to bývalému
futbalistovi Rastisla-

Podľa návrhu Jána
Fabika bol zhotovený
erb Bošian... Bošiansky rodák, výtvarník. V
Zlíne pôsobil ako kreslič
v redakcii baťovských
novín. Prispieval a kreslil
do novín a časopisov,
ilustroval niekoľko kníh
a kroník.

vovi Kostkovi, ktorý
hrával na poste obrancu.
Obsluhovali
nórskeho kráľa
Heralda V. … A to
konkrétne traja rodáci z
Bošian, ktorí pracovali v
tíme známeho kuchára
Mariána Fila.
Vyrezal bošiansky
Betlehem z lipového
dreva... Zaslúžil sa o to
drevorezbár z Bošian Jozef Halmo. Stvárnil v
ňom Kostol sv. Martina,
kaštieľ, továreň či mlyn.
Jeho prvý Betlehem je
vystavený v bruselskej
katedrále sv. Michala.
Bošany poctila svojou návštevou Matka
Tereza... V roku 1990 sa
na miestnom cintoríne
modlila na hroboch
rodičov kardinála Jána
Chryzostoma Korca.

www.novinytempo.sk
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Myšlienka na tento týždeň
„Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez
vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“
Ľudovít Štúr (*28.10.1815 Uhrovec – ² 12.1.1856 Modra),
slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ,
básnik, publicista, redaktor a pedagóg
Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia je rok 2015 Rokom Ľudovíta Štúra, ktorý je zaradený do zoznamu výročí
UNESCO.

Meniny oslávi
Blažej, Veronika, Nika, Agáta, Dorota, Dorisa,
Vanda, Romuald, Zoja a Zdeno.

Blahoželanie
Kytičku z tých najkrajších želaní a
slov vďaky uvili pre svoju mamičku,
babku a prababku
Annu ŽIŠKOVÚ,
rodenú Holkovičovú
z Partizánskeho
jej štyri dcéry.
Drahá mamička, ďakujeme Ti
za to, ako si nás vychovala, za všetku lásku a obetavosť,
ktorú si dala nám, svojim dcéram, ďakujeme za to, že si
medzi nami. Tešíme sa spolu s Tebou z Tvojich siedmich
vnukov, dvoch vnučiek, piatich pravnukov a jednej pravnučky. Všetci Ti prajeme pri príležitosti Tvojich 80. narodenín, ktoré oslavuješ 8. februára, veľa zdravia, šťastia a
(150085)
spokojnosti v kruhu našej rodiny!

V sobotu na Grič
Turistický klub Horec organizuje v sobotu 7. februára
akciu Výstup na Malý a Veľký Grič. Stredne náročná túra
zavedie záujemcov o zimnú turistiku na výhľadové vrchy
východnej časti pohoria Vtáčnik. Odchod z Partizánskeho
vlakom do Prievidze je o 7.27 h.

Vo fašiangovej nálade

Kedy bude opravená fasáda?
V októbri minulého roku uzavrel správca budovy časť chodníka pre chodcov pred Spojenou školou na Námestí SNP v Partizánskom. Dôvod bol jednoduchý - bezpečnosť.
Omietka fasády začala opadávať a ľuďom na chodníku hrozilo zranenie. Vzhľadom
na túto skutočnosť vedenie školy predpokladalo riešenie vzniknutej situácie v režime
havarijného stavu. Teda, že úradníci VÚC v Trenčíne budú postupovať čo najrýchlejšie,
aby sa oprava realizovala čo najskôr. Pred niekoľkými dňami pôvodné drevené zábrany
a pásku nahradilo prenosné oplotenie, 21. januára sa riaditeľ Spojenej školy Vladimír
Ladziansky zúčastnil rokovania na Úrade TSK. Ako sa pohli veci dopredu?
„Porady na pôde zriaďovateľa
školy, ktorým je Trenčiansky
samosprávny kraj, sa zúčastnili vedúci troch odborných
útvarov – odboru školstva a
kultúry, finančného odboru
a oddelenia právneho, správy
majetku a verejného obstarávania. Na základe pokynov
predsedu TSK sme dospeli k
dohode, že sa nebude opravovať iba južná strana budovy,
ale celý jej obvodový plášť.
Na severnej strane sa zároveň
dokončí výmena 24 pôvodných okien za plastové a čo je
najdôležitejšie, zvolil sa variant
zatepľovania.“
Aké ďalšie kroky budú po
tomto rozhodnutí nasledovať?
„Na oddelení ŽP, územného
rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom, ako aj na Spoločnom
obecnom úrade stavebnom

Foto:kk

Partizánske nám kompetentní
úradníci potvrdili, že
v prípade zatepľovania budovy
je potrebné požiadať o vydanie
stavebného povolenia. To
znamená, že škola musí zabezpečiť a predložiť projektovú
dokumentáciu. Ďalším krokom
vedenia školy v tomto týždni
bolo preto rokovanie s profesi-

onálnym projektantom o najvhodnejšej forme zateplenia.
Nakoľko cenový rozdiel medzi
vhodnými platňami z polystyrénu a materiálom Nobasil je
veľký, voľba bude závislá od finančných zdrojov. Zriaďovateľ
školy TSK posúdil súčasný stav
ako haváriu a požiadal ministerstvo školstva o poskytnutie

Živió pre jubilantov
Že vek je len číslo, potvrdili aj čiperní seniori, ktorí prijali pozvanie od primátora Jozefa
Božika, aby 23. januára spoločne oslávili svoje okrúhle narodeniny.

Pred pôstnym obdobím si treba dopriať. Vo veselej priateľskej atmosfére sa bude niesť aj Fašiangové posedenie
členov Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Partizánskom. Výbor naň pozýva všetkých členov
v stredu 11. februára o 13. hodine do Klubu spoločenských
organizácií na Februárovej ulici.

Do Nitry na Cyrana
Miestny odbor Matice slovenskej v Partizánskom pozýva
svojich členov a sympatizantov do Divadla Andreja Bagara
na predstavenie Cyrano z Bergeracu, heroickú komédiu
o láske, ktorá trvá až za hrob. Do nitrianskeho divadla sa
odchádza v pondelok 2. marca o 16. hodine od 3D kina v
Partizánskom.
Za vstupné a cestovné zaplatia matičiari 12,50 €, sympatizanti o euro viac. Bližšie informácie sú k dispozícii v Klube
spoločenských organizácií.

Program kina a klubu
Panoramatické kino Partizánske
 2. a 3. februára – pondelok a utorok o 19. h – CHARLIE
MORTDECAI
 4. a 5. februára – streda a štvrtok o 19. h – HACKER
 6. až 9. februára – piatok až pondelok o 16.30 h – SPONGEBOB VO FILME: HUBKA NA SNEHU, o 19. h – JUPITER NA
VZOSTUPE

Infinity CLUB
 6. februára – piatok – DJ MAJCO DANCEMANIA
 7. februára – sobota – GRAND FASHION SOUND PARTY
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V Klube spoločenských
organizácií si mesto uctilo jubilantov v tomto roku po prvý
raz. Na začiatku stretnutia
sa primátor všetkým prihovoril vo svojom príhovore,
kde prítomných oboznámil s
investičnými akciami, ktoré
sa v Partizánskom realizovali,
ale aj so zámermi, ktoré mesto
plánuje na najbližšie obdobie.
Spolu s nim oslávencov privítali aj pracovníčky oddelenia
sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ. Napriek
pokročilému veku si seniori
- jubilanti ešte stále nájdu
dôvody na radosť. Ako nám
prezradili, najviac ich teší
prítomnosť svojich blízkych,
s ktorými môžu stráviť čas, a
keď im slúži zdravie. Preto sa
tí, ktorým to zdravie dovolilo,
radi oslavy zúčastnili. Primátor osobne každému z nich
venoval kvet a slovné prianie v

podobe pevného zdravia, šťastia, lásky a harmónie v duši.
Na stretnutí nechýbalo ani hudobné číslo. Spevácky súbor
Jeseň z Partizánskeho si pre
oslávencov pripravil malú kytičku uvitú zo známych piesní.
Veselo naladení pokračovali
v priateľských rozhovoroch aj
po skončení oficiálnej časti.
Gratulácie k 70. narodeninám
prijali Pavel Babinec, Ján
Černuška, Eva Chalmovská, Ema Junasová, Milan
Košovský, Eugen Kuciak,
Oľga Kyselicová, Jana Mihalejová, Jozef Minárik,
Marta Miškejová, Ivan
Ševčík, Oľga Valachová,
Elena Vojtelová a Agáta
Žišková. 75 rokov sa dožili
Cecília Bebjaková, Mária
Beláková, Marta Bedušová, Dezider Cicák, Alžbeta
Holičková, Ľudmila
Juríková, Ivan Kolesnáč,

Lýdia Maťavková, Milan
Repiar, Gabriel Rešetka,
Irena Rusnáková, Mária Štefčíková, Magda
Štefkovičová, Milan Točka
a Helena Tupá. K 80-ročným jubilantom patria Irena
Blahová, Anna Činčurová, Helena Hrdá, Oľga
Hudecová, Tibor Ivančik,
Alžbeta Janotiková, Dezider Krčmárik, Alžbeta
Majerská, Veronika Turčaniová a Jozef Vavrinec.
Úctyhodných 85 rokov oslávili
Mária Čanigová, Mária
Fulková, Milan Kodrík,
Emília Švarcová a Alojzia
Zvalová. K okrúhlym 90. narodeninám sa všetko dobré želalo Jánovi Galkovi. Svojou
prítomnosťou poctili stretnutie aj najstarší oslávenci,
92-ročná Mária Holusková
a 94-ročný Štefan Španko.
Všetkým gratulujeme!
sč

mimoriadnych prostriedkov.
Náklady na rekonštrukciu budú
teda financované zo zdrojov
TSK. Financovanie projektovej
dokumentácie zatiaľ zostáva na
pleciach školy, ale aj tu máme
prísľub na vykrytie nákladov zo
zdrojov zriaďovateľa.
V priebehu približne dvoch troch mesiacov sa z pohľadu
vnímania rekonštrukcie verejnosťou navonok nič prevratné
neudeje. Predbežne máme od
zriaďovateľa pokyn na preskúmanie nezáväzných cenových
ponúk. Pôvodne vyčíslená
ponuka od dvoch firiem sa pohybovala rádovo okolo 20 tisíc
eur. Avšak tým, že zriaďovateľ
rozhodol o zateplení celej
budovy, potrebná finančná
dotácia bude oveľa vyššia. Na
základe predloženého projektu
sa formou verejného obstarania
vyberie dodávateľ s najvýhodnejšou cenovou ponukou. Časový horizont samotnej realizácie
zatepľovania budovy školy na
Námestí SNP 5 nedokážem
dnes ešte odhadnúť. Teší ma
však, že rokovania so zriaďovateľom sú konštruktívne a že
vedenie TSK si osvojilo náš
návrh a zvolilo variant rekonštrukcie celého obvodového
plášťa budovy školy.“
(bab)

Prázdniny
predĺžila
chrípka
Uplynulý víkend mali mať
školáci predĺžený o jeden deň ako odmenu pri
polročnej klasifikácii. Voľno
im však predĺžila chrípková
epidémia, ktorá prepukla
v našom regióne a hlavne
školopovinné deti vyhnala
z lavíc do postelí. Z jedenástich plnoorganizovaných základných škôl v okrese Partizánske prerušila epidémia
vyučovací proces až v štyroch z nich, kde absencia
žiakov presiahla 30 percent.
Od 28. do 30. januára vyhlásili chrípkové prázdniny
v ZŠ vo Veľkých Bieliciach
a vo Veľkých Uherciach,
o deň neskôr aj v ZŠ Rudolfa Jašíka a v ZŠ Radovana
Kaufmana v Partizánskom.
Od 28. januára sa pre
zvýšené ochorenie detí zatvorili brány MŠ vo Veľkých
Bieliciach, od 30. januára
aj MŠ na Obuvníckej ulici
v Partizánskom. Polročné
prázdniny, ktoré mali byť
len jeden deň, a to 2. februára, sa tak o niekoľko dní
vinou, či vďaka chrípke pre
zdravé deti, predĺžili. Nástup do ZŠ i MŠ je stanovený na utorok 3. februára.
Podľa údajov Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi, v predchádzajúcom 4. kalendárnom
týždni bolo hlásených
v okrese Partizánske
713 akútnych respiračných
ochorení celej populácie,
čo predstavuje chorobnosť 2 212,2 na 100 tisíc
obyvateľov. Vyplynulo to
z nahlásenia 78 % pediatrov
a 65 % ostatných lekárov
zo všetkých ošetrujúcich
(bab)
lekárov.
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Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Partizánskom

Vitajte medzi nami!

Na operu, vinobranie i k moru
Na prvé počutie môže na človeka pôsobiť názov organizácie trochu odstrašujúco. Svojimi aktivitami však priťahuje
Partizánčanov a obyvateľov širokého okolia ako magnet. Veď posúďte sami. Za minulý rok ich spoločne absolvovali
celkom 45, na tento má Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Partizánskom naplánovaných pre svojich členov a sympatizantov zatiaľ 33 akcií. Že sa oplatí zapojiť sa do nich, svedčí aj nárast členskej
základne. Vlani ju posilnilo 87 členov, predtým rok 54 a do 27. januára nového roku vypísalo prihlášku už 23 nových
záujemcov. Spolu je to 360-členná rodina. Piaty rok jej predsedá Peter Vojtko.

V Klube spoločenských organizácií na
Februárovej ulici v Partizánskom, ktorý je
domovským stánkom aj pre túto organizáciu tretieho sektora, rozvíjame debatu
s predsedom Petrom Vojtkom a pokladníčkou Danielou Kaksovou. V klube je ako
v úli. Veď už od rána 27. januára sa sem
uberajú desiatky občanov. Okrem vybavenia si členských záležitostí, prihlásenia sa
na niektorú z plánovaných akcií, si môžu v
tento deň dať zmerať krvný tlak a hladinu
cholesterolu v krvi. Ochotne vypĺňajú aj
anonymné dotazníky, čím prispejú svojimi
názormi do diskusie o eutanázii.

chorobu? Niekto má problémy so žlčníkom,
niekto so srdiečkom, iný s tlakom, kĺbmi, či
migrénou. Chceme na ne zabudnúť, a preto
na naše akcie berieme aj deti, vnúčence. Sú
to stretnutia troch generácií, čo vystihuje

Kto je už dnes
zdravý?

„Ťažiskom našej práce je dostať ľudí z
domu do kolektívu, aby nerozmýšľali nad
svojimi chorobami, problémami. Medzi
nami prídu na iné myšlienky, rozveselia
sa, rozhýbu. Keď sa nehýbeme, bolia nás
kĺby, kríže, srdce búcha...,“ reaguje predseda na položenú otázku o poslaní organizácie. „A hlavne, nerobíme medzi členmi
žiadne rozdiely. S každým podebatujeme,
snažíme sa vytvárať priateľské, priam
rodinné vzťahy v celej organizácii. Radi
medzi seba prijmeme kohokoľvek vo veku
od 18 do 100 rokov, bez rozdielu diagnózy.
Veď, kto je už dnes zdravý a nemá žiadnu

Januárové meranie tlaku krvi a cholesterolu absolvovalo 58 záujemcov

:

Poradňa zdravia v Partizánskom
ponúka bezplatné vyšetrenia

Poradňa zdravia v Partizánskom je občanom k dispozícii
aj tento rok. V rámci prevencie v nej môžu absolvovať
vyšetrenia, ktoré im pomôžu odhaliť nábeh na civilizačné
choroby. Pridanou hodnotou je fakt, že návšteva poradne
zdravia je bezplatná.
Meranie krvného tlaku, glykémiu, či hladina cholesterolu
a ďalšie vyšetrenia sú v poradni
zdravia bežnou záležitosťou. Pomocou prístroja REFLOTRON
vám totiž na počkanie zmerajú
štandardné biochemické parametre, ako sú celkový cholesterol, glykémia a triglyceridy.
Výsledok je prekonzultovaný
s lekárom, ktorý určí stupeň rizika srdcovo-cievnych ochorení,
porúch tukovej premeny alebo
cukrovky. Ak sa rozhodnete
navštíviť poradňu zdravia, ktorá
pôsobí v Dome kultúry v Partizánskom, mali by ste prísť na
vyšetrenie nalačno. V prvom

polroku 2015 bude poradňa
zdravia otvorená v dňoch:
3. a 10. februára,
3. a 31. marca, 7. apríla, 5. mája, 2. júna, a to
v čase od 8.00 do 12.00
h o d i n y . V priebehu štyroch
hodín môžu byť vyšetrení
ôsmi klienti.
Pred návštevou Poradne zdravia
je potrebné vopred sa objednať v informačnej kancelárii
Mestského úradu v Partizánskom osobne, alebo telefonicky
na čísle 038/53 63 011 v čase
od 7.30 do 15.00 hodiny počas
pracovných dní.

Tajomstvo úspechu
vyzradené

Každý mesiac figuruje v pláne akcií základnej organizácie kúpanie v Malých Bieliciach
a dve-tri iné akcie, tento rok si môžu členovia svoje cestovateľské sny splniť zájazdmi
do Grécka či Bulharska. K Čiernemu moru
pocestujú dvanásti vďaka spolupráci s
krajskou radou. Do Trenčína sa chystajú aj
na fašiangový maškarný ples. Spolupráca
s organizáciami podobného zamerania
OPCHCH v Trenčíne a Myjave obohacuje
obe strany vzájomnými ponukami.
„Na február už máme zaplnené dva
autobusy na operu Nabucco. Vlani sme s
takýmto úspechom organizovali zájazd
do Olomouca na Flóru a na vinobranie
do Sebechlebov. Všetkým sa páčilo, tak
plánujeme účasť na vinobraní aj tento rok.
Reagujeme na to, čo si členovia žiadajú,
zopakujeme to, čo sa vydarilo. Snažíme sa
tieto naše akcie zorganizovať čo najlacnejšie, čo sa nám darí aj vďaka množstevným zľavám,“ prezrádza tajomstvo
úspechu podujatí predseda Peter Vojtko.
Akcie organizácie sú zverejnené na stránke
zpcchpe.wbl.sk.
Text a foto: Magda Babčanová

Pozvánka pre diabetikov
Zväz diabetikov Slovenska, výbor Základnej organizácie v
Partizánskom pozýva svojich členov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v Klube spoločenských organizácií na Februárovej ulici v Partizánskom v o
štvrtok 12. februára o 14. hodine.

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

pečuje v Partizánskom Lekáreň
Sunpharma v Kauflande v čase od
8. do 20. hodiny. V B á n o v c i a c h
nad Bebravou (v pracovných
dňoch od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00
do 18.00 h) pohotovosť zabezpečuje od 2. do 6. februára Lekáreň
Schneider na Svätoplukovej ulici,
7. februára Lekáreň ku Gymnáziu
na Radlinského ulici, 8. februára
Lekáreň Lipa na Sládkovičovej
ulici a 9. februára Lekáreň v nemocnici na Hviezdoslavovej ulici.

Samuel Adamus z Partizánskeho sa narodil 26. januára ako

druhý potomok rodičov Moniky a Michala. Na bračeka, ktorý v deň
narodenia vážil 3710 g a meral 52 cm, doma čakala zakrátko trojročná sestrička Anetka.

Adam Gabriš z Partizánskeho v deň narodenia, 23. janu-

Markus Pihík z Partizánskeho, prvé dieťatko mamičky

ára vážil 3790 g a meral 53 cm.
Z dieťatka sa tešila mamička
Antónia Hírňaková, otecko
Dušan a dvojročná sestrička
Antónia.

Sindy, má dátum narodenia
24. január, pôrodnú váhu
2610 g a dĺžku 46 cm.

Tobias Bíreš – Mozola z
Nadlíc uzrel svetlo sveta

Vivien Dvončová z Nedanoviec je prvým dieťatkom

23. januára, kedy vážil 3820 g
a meral 52 cm. Je prvým dieťatkom šťastných rodičov Evy
a Andreja.

rodičov Michaely Mozolovej
a Miroslava Dvonča. Na svet
prišla 21. januára s váhou
3260 g a dĺžkou 51 cm.

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Nemocnice na okraji mesta, n.o., Partizánske

Ďakujeme darcom krvi

Len ten má srdce, kto ho má pre iných
Ako si choroba a nehody nevyberajú počasie, tak je bez ohľadu
naň pripravená mobilná jednotka Národnej transfúznej služby
SR vyraziť do terénu k darcom krvi. K dobrovoľníkom, ktorí venujú tekutinu potrebnú pre záchranu ľudských životov.
Pravidelne prichádza NTS pracoviska Trenčín v dvojtýždňových
intervaloch aj do Partizánskeho, ostatný raz v mrazivý 27. január. V tento deň krv darovali: Ivan Vereš, Roman Križan,
Ivan Ivančík, Matúš Blaho, Jozef Holák, Ivona Gregorová, Zuzana Maceková, Zuzana Lukačiová, Denisa
Tóthová, Sylvia Sapárová, Janka Naďová, František
Sprušanský, Darina Jančichová, Michal Obert, Marián
Brunay, Roman Štrpka, Mária Kotesová, Ivan Max,
Romana Boldišová, Roman Kuchar, Zuzana Žiaková,
Peter Mikula, Peter Letavay, Alexander Pihík, Michal
Smatana, Roman Daňo, Marián Medzihorský, Roman
Markovič a Matthieu Desplantes – všetci z Partizánskeho.
V kolektíve 38 darcov boli aj Ján Makva z Dolných Vesteníc,
Peter Pastierik z Kolačna, Jozef Škrabák z Bošian, Marek
Šuňovský a Gabriel Vanko z Malých Uheriec, Mária Paláková zo Žabokriek nad Nitrou, Kristína Klenová z Brodzian,
Valéria Bilasová z Nedanoviec a Miriama Zaťková z Čerenian.
Ďakujeme vám!

Odber
krvi

Predseda Peter Vojtko a pokladníčka Daniela Kaksová v modrých tričkách, ktoré majú
od januárovej výročnej členskej schôdze. Rozhodli sa pre ne hlavne z praktického hľadiska, aby sa ľahko identifikovali na spoločných akciách.

aj naše logo – starí rodičia, rodičia, deti.
Rovnako nemáme ohraničený ani región,
pretože naša organizácia, združujúca
občanov postihnutých civilizačnými chorobami, je jediná v kraji. Neuzatvárame
sa len pre Partizánske, členov a priateľov
máme aj z iných okresov, napríklad aj z
Považskej Bystrice, či Martina. Nerobíme rozdiely, iba pri poplatkoch na akcie,
kde členom určitú časť dotuje organizácia, nečlenovia ich hradia v plnej výške.
Nebránime im, aby sa s nami stretávali.
Práve naopak, chceme vytvoriť čo najväčší
priateľský kolektív.“
V Klube spoločenských organizácií má ZO
ZPCCH vyhradený utorok od 10. do 12. hodiny, ale pretože sa k nej hlásia aj pracovne
činní ľudia, uvažujú im byť k dispozícii raz
v mesiaci aj popoludní. Dva-tri razy v roku
sa robia bezplatné merania cholesterolu a
tlaku krvi vlastným prístrojovým vybavením, obsluhovaným členkami, bývalými
zdravotnými sestrami. Ide len o informatívne merania pre každého, kto má záujem, a
ak sú hodnoty vyššie, odporúčajú návštevu
lekára. Tí dvakrát v roku prichádzajú aj
priamo medzi členov na prednášky, o
zmenách v sociálnych zákonoch pravidelne
informuje pracovníčka mestského úradu.

Odbery krvi v Partizánskom v druhom
mesiaci roku 2015 budú 10. a 24. februára
v čase od 8. do 11. hodiny na tradičnom
mieste, v mestských priestoroch bývalej
I. ZŠ na Námestí SNP.

www.novinytempo.sk
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Daniel Rybička:

„Fotografia je zvýraznená emócia, cez objektív
podáva niečo z nás iným“
Žijeme v prítomnosti, no z času na čas nezaškodí vrátiť sa aj do minulosti. Oprášiť udalosti a mladšej generácii priblížiť dobu, keď
boli mladí ich rodičia a starí rodičia. Tí budú s
nostalgiou spomínať, mladí sa skôr pousmejú...
FEBRUÁR
Estrádny večer radosti na počesť II. sjazdu
ČSM v réžii zväzákov z
gumárne
Zlepšovateľské hnutie –
pomocník pri plnení plánu
Zvýšenie rodinných
prídavkov z 38 Kčs na
jedno dieťa na 70 Kčs,
na dve deti 170 Kčs, na
tri 310 Kčs, atď...
O práci nadčas: Všetka
práca, odpracovaná nad 8 hodín denne je podľa zákona
považovaná za prácu nadčas
Záväzky k 10. výročiu
oslobodenia. Napr. pracovníci Spoločenského domu
odpracujú 300 brigádnických hodín v patronátnom
JRD v Krásne, alebo v
závodnom záhradníctve
Na večierku ZUŠ (závodná učňovská škola), spojenom
s maškarnou zábavou, uviedli
inscenáciu Jánošíkovej smrti
od J. Bottu, sólové a zborové
spevy, ukážku nácviku
spartakiády, recitáciu básní
Majakovského a Puškina,
hádankársku súťaž, mladý
mandolínsky súbor
Február vyhlásil celozávodný výbor ČSM za
Mesiac aktivity mládeže

V kine popri slovenskom filme Pole neorané a
ďalších, napríklad pre deti
O zlatej rybke, premietali aj
film Za ďalší rozvoj socialistickej živočíšnej výroby.
Vstup voľný.
Organizovanie ľudových kurzov ruštiny, v
roku 1955 už šiesty rok
Kritika na vykurovanie
slobodární, posledné nakladanie do kotla o 17. hodine
Agitácia mladých, aby
sa prihlásili obrábať nevyužitú pôdu v pohraničí
Bošianske JRD sa
rozhodlo venovať jedno
teľa o váhe 60 kg na
spoločné stravovanie
cvičencov okresnej spartakiády
Ako prispieť k oslave
MDŽ, aby sa z neho stal
bojový prostriedok na prečiarknutie vojnových plánov.
Priložte ruku k dielu, aby ste
svojou prácou ešte väčšou
mierou upevnili svetový mier
Výzva – Staň sa čitateľom knižnice závodného
klubu!
Mladí bábkari zo
ZUŠ nacvičili hru Hrčka
a Frčka.
(bab)

Od informácie o výsledkoch 4. ročníka fotografickej súťaže
Horná Nitra mojimi očami nebolo k stretnutiu s jedným
z víťazov ďaleko. V kategórii príroda získal hlavnú cenu
34-ročný Daniel Rybička z Chynorian. Zo stretnutia sa zrodil
nasledujúci rozhovor.
príležitosti slovenského festivalu Beniakove
Chynorany. Potešenie
z jeho účasti však
vystriedalo sklamanie
z nezáujmu zo strany
obce o takúto kapacitu.
Doma asi nikto nie je
prorokom... Povzbudila ma tiež pochvala
z úst poradcu prezidenta Slovenskej republiky za fotografie v bienále Talent mladej
fotografie.

Fotografovanie je všeobecne obľúbené
hobby. Kedy ste sa k nemu dostali vy?
Nedrží ma od chlapčenských rokov, zhruba
desať rokov, až s príchodom digitálnej
techniky, pretože vyvolávanie filmov
a fotografií bolo zložité. Kúpil som si prvý
kompakt, a začal som fotiť. Snímky som
ukazoval kamarátom, známym, a páčili sa
im. Z tradičných postupov ale používam
starú techniku, 40 - 50-ročné objektívy
Carla Zeissa cez redukcie na nových

Mali ste radosť aj z ocenenia v súťaži
Horná Nitra mojimi očami?
Určite! Súťaž je dobrá nielen v tom, že
ukazuje krásy nášho regiónu, ale aj tým,
že má vyšší štatút. Kým v mnohých iných
sa hodnotenie zakladá len na lajkovaní
od známych, príspevky do fotosúťaže
v Prievidzi posudzovala odborná porota,
zložená z profesionálnych fotografov Lukáša Grešnera, Jozefa Kapustu a Miroslava Kormoša. S nimi sme pri vyhlásení
výsledkov spoločne rozoberali čo je dobré
na fotografiách a aké nedostatky sa im dajú
vytýkať. Súťaže som sa zúčastnil po prvý
raz medzi 107 autormi s 356 prihlásenými

byť aj technicky správna. Odbornosť je
potrebná, ale v prvom rade cit, videnie,
odosobnenie sa. Podať niečo zo seba cez
objektív iným. A vždy si treba počkať na ten
správny moment. Celú jar som napríklad
presedel pri močarinách, ktoré sa vytvorili
zo spodnej vody vytlačenej prehradením
rieky Nitry novým valom. Chcel som zdokumentovať nový biotop osídlovaný vták-

Divo rastúca
orchidea
mi. Tak ma to zaujalo, že vznikli desiatky
zaujímavých fotiek. Z nich som vybral aj
tú víťaznú vo fotosúťaži s názvom Šidlo.
Je v prvom rade nevídaná, no aj technicky
správna. Odborná porota sa vyjadrila, že
jedna z najlepších.
Teraz mám v pláne zdokumentovať vo
všetkých štyroch ročných obdobiach svoj
objav, veľmi vzácnu, v prírode divo rastúcu
orchideu Orchis militaris. Očakával som, že
o tento jedinečný endemit prejavia záujem
úrady na ochranu prírody, či spolky. Nemal
som šťastie natrafiť na niekoho, kto by sa
pre vzácny kvet nadchol.

Všimli sme si...

Ruku hore nech dá
ten, kto sa po zotmení
nebojí prechádzať
tmavými ulicami...
V tomto prípade
síce nejde o ulicu,
ale v Partizánskom
o chodník na vale
rieky Nitry, ktorý
vedie popri bývalom
záhradníctve smerom
na sídlisko Šípok. Ak
tadiaľ chodievate najmä po zotmení, isto
je vám dobre známy.
Málo svetla, po jednej
strane rieka a po
druhej tmavý, kríkmi zahltený pozemok. Už len čakať, kto z nich
vylezie a ovalí vás po hlave... Lúpežné prepadnutia boli v tomto
úseku realitou a neupravené okolie chodníka bolo pre chodcov ešte
donedávna strašiakom. V polovici januára však na tieto nedostatky
upozornil vedenie mesta Výbor mestskej časti Šípok. Reakcia na
seba nenechala dlho čakať. Okolie chodníka dalo mesto vyčistiť
a dnes je už upravené, čisté a kríky opílené.

Párenie modliviek

Víťazné šidlo
aparátoch. Vytvárajú veľmi špecifické
obrazy, s úplne iným farebným spektrom
ako dnešné objektívy. Vyrobilo sa ich veľmi
málo a sú cennými zberateľskými kúskami.
Na aký objekt najčastejšie namierite
„oko“ fotoaparátu?
Aktívne sa venujem cyklistike a zo sedla
bicykla objavujem krásu regiónu v okruhu
približne sto kilometrov. A tú krásu nášho
fotogenického kraja si chcem zachovať.
Čo som ani nečakal, fotografie zaujali
mnohých ľudí. Dostal som sa do štádia, že
sa vydarených záberov zbieralo stále viac
a viac, dal som ich na CD nosič, a stretnutia
na rôznych festivaloch som využil aj na posúdenie fotografií. Nielen umelcami, ale
ľuďmi z rôznych spektier, aby som získal
čo najviac prvotných recenzií. Dobré ohlasy
ma povzbudili, a tak som sa jedného dňa
vybral do Ružomberka na Zväz slovenských
fotografov, nech sa dozviem, či mám talent,
alebo si len myslím, že ho mám. Vraj tam
niečo je, oko niečo vidí. Začal som fotografiu študovať, zohnal som si knižky, podľa
možnosti starších autorov, pretože dnes sa
fotografia berie veľmi technicky a zabúda
sa na priority, na jednoduchosť. V ZSF
v Ružomberku som si dohodol stretnutie
s pánom Karolom Klváčkom , ktorý je
posudzovateľ aj pre európsku fotografiu.
Prijal odo mňa pozvanie do Chynorian
na vernisáž mojej autorskej fotovýstavy pri

fotografiami v troch kategóriách. Mnohé
však neprešli do užšieho výberu a v prievidzskej galérii bolo vystavených 76 fotiek.
Vo facebookovom hlasovaní si súťažné
fotografie pozrelo vyše 54-tisíc ľudí.
Čo je podľa vás dôležité, aby vznikla
dobrá fotografia?
Je to jednoducho emócia. Zvýraznená emócia. Čo človek za objektívom cíti. A musí

Aký ďalší osud čaká víťaznú fotografiu
so šidlom?
Nech teší ľudí. Tak, ako potešila mňa.
Kto má pekný hlas – spieva, kto pekne
fotí – mal by fotografie vystaviť. Po vernisáži v Prievidzi sa medzi fotografmi
začalo o čosi horlivejšie hovoriť o obnovení
fotoklubu. Moje osobné pokusy v minulosti
nevyšli, no som odhodlaný v okresoch Partizánske a Topoľčany niečo podniknúť, aby
sme sa zdokonaľovali, povzbudzovali jeden
druhého a viac sa zapájali do súťaží.
Za rozhovor poďakovala
Magda Babčanová.
Foto: archív Daniela Rybičku

Čln na Duchonke
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Dňa 3. februára 2015 uplynie šesť
rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama
a stará mama

Ľudmila FABIANOVÁ
z Veľkých Bielic.
Ďakujeme všetkým, ktorí venujú
našej drahej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú man(150023)
žel a dcéry s rodinami.

Dňa 31. januára 2015 uplynuli
dva smutné roky 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 spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

(150075)

Dňa 6. februára 2015 si pripomenieme nedožité 100. narodeniny
našej drahej maminky, starkej,
babky a prababky

Vďaka
za pomoc

Po náhlej smrti otca začala
chradnúť aj naša matka.
Starali sme sa o ňu, ako sme
najlepšie vedeli. Po šestnástich mesiacoch sa však naša
rodinná situácia z jedného dňa
na druhý zmenila a my sme
museli hľadať iné riešenie.
Našli sme ho v Zariadení
opatrovateľskej služby v
Partizánskom. Ceníme si, že
mesto Partizánske zriadilo
takúto službu a poskytuje ju
tým, ktorí ju skutočne veľmi
potrebujú.
Chcem sa aj prostredníctvom
novín Tempo poďakovať
všetkým zamestnancom ZOSky pod vedením riaditeľky
Gabriely Ďurinovej. Ďakujem
im za ich starostlivosť o našu
ťažko chorú mamičku. Ich
ochota, obetavosť, starostlivosť, trpezlivosť, porozumenie,
láskavosť sú zárukou dôstojného života ťažko chorých
pacientov.
Ďakujem im za každodennú
„všednú“ prácu – za ich ľudský
prístup a profesionalitu. Želám
im všetkým veľa zdravia a síl.
DS

Predám menší RD v Partizánskom. Tel. 0903 868 061. (150059)
Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový
byt na Luhoch. Tel. 0908 278 722.
(150061)

Predám garáž na Štrkovci v PE.
Cena dohodou. Tel. 0904 019 330.
(150087)

Kúpim 3-izbový prerobený byt
v PE. Nie RK. Tel. 0904 744 222.

(150092)

Kúpim len takýto typ kresla a stolíka. Stôl len z ohnutých trubiek,
kreslo nie na nožičkách. Tel. 0949
527 401.
(150081)

So smútkom v srdci spomínajú
dcéry Milka, Božka, Valika s rodinami, syn Jožko, nevesta Milka,
vnuci a pravnuci.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spo(150086)
mienku.

Kto v srdci žije, nezomiera...
So zármutkom v srdci si dňa
5. februára 2015 pripomenieme
nedožité 87. narodeniny nášho
milovaného otecka a dedka

Predám lacno smrek – tatran.
obklad 2,90 €, zrub. profil, dlážku
na podlahu a hranoly. Tel. 0908
234 866.
(150091)

TEPUJEME koberce, sedacie
súpravy profesionálnym strojom
KÄRCHER. Tel. 0948 467 010.

(150064)

OBEC SKAČANY

s prehľadom doterajšej praxe,
výpis z registra restov, nie
starší ako 3 mesiace.
Prihlášky s dokladmi treba
doručiť alebo osobne priniesť
do 23. februára 2015 do
15.00 hodiny na adresu:
Obecný úrad,
SNP č. 112,
956 18 Bošany
v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA“
Mgr. Branislav Pajda
starosta obce
(150084)

Dňa 23. februára 2015 si pripomenieme druhé výročie jeho
úmrtia.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

(150088)

Hľadám kuchára (aj staršiu pani),
ktorá má skúsenosti s varením
denného menu, Po-Pi do 15.00
hodiny. Reštaurácia Marzano PE.
(150083)
Tel. 0903 207 509.
Hľadám kuchára (kuchárku) do
celodennej prevádzky v Reštaurácii Marzano PE. Vek okolo
40 rokov. Tel. 0903 207 509.

Predám ŠKODU FORMAN, r. v.
1992, plne pojazdná. Cena 300 €.
Tel. 0904 019 330.
(150087)

Prijímam objednávky na nosnicové sliepky z Rakúska na apríl, máj.
Cena 2,50 €/ks. Záujemcovia,
hláste sa na tel. č. 0915 537 520.
(150052)

(15015)

Kúpim
v katastrálnom území
Skačany ornú pôdu,
pasienky a lesnú pôdu.
Tel. 0911 648 032.

(150068)

Hradištská
fašiangová zabíjačka

(150095)

V sobotu 7. 2. 2015 od 11.00 hod. pred KD v Hradišti

Pozývame Vás na fašiangový sprievod a pravú domácu
fašiangovú zabíjačku s ochutnávkou zabíjačkových
špecialít a zabíjačkovej kapustnice. Zahrejete sa grogom a vareným vínkom. K dobrej nálade hrá DJ.
Partia BUSCH, starosta obce a JDS Hradište

V súvislosti s ukončením funkčného obdobia hlavného kontrolóra
obce Bošany vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo v Bošanoch uznesením č. 7/03/15 zo dňa 26.1.2015 v súlade § 18a ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
voľbu hlavného kontrolóra obce.

Zoznam požadovaných
dokladov:
overený doklad o nadobudnutom vzdelaní,
profesionálny životopis

www.respublica.sk

Hľadáme záujemcov o prácu
v lese. Tel. 0908 754 077. (150078)

Vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra

Ďalšie požiadavky na uchádzačov:
komunikatívnosť,
občianska bezúhonnosť.

STREAM

(150082)

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku
v zmysle § 9a/ ods. 1, písm a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. parcely č. 983, 984, 985 a stavieb stojacich na
uvedených parcelách. Kritériá, podmienky a bližšie informácie
verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke obce
www.skacany.sk alebo na Obecnom úrade v čase úradných hodín.
Uzávierka súťaže je 16. 2. 2015 do 15.00 hodiny.
(150090)

Kvalifikačné predpoklady:
minimálne úplne stredné
vzdelanie,
minimálne 5 rokov praxe
v ekonomickej oblasti, prax
v kontrole a samospráve
vítaná.

Mestská televízia
Televízia Partizánske
Partizánske
Mestská

Predám ošípané, váha 140 kg.
Cena dohodou. Tel. 0917 147 798.

Jozefa ŠUHAJDU
z Partizánskeho.

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

Ponúkam prácu na 4 hodiny
denne pre dôchodcov, invalidných dôchodcov, mamičky na
materskej, PE. Tel. 0907 709
052.
(150037)

(150083)

Voľba sa uskutoční dňa 9. marca 2015 na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na funkčné
obdobie šesť rokov. Hlavný kontrolór bude mať dohodnutý kratší
pracovný čas (50 %). Pracovný pomer hlavného kontrolóra je
v súlade s rozhodnutím OcZ stanovený v rozsahu 3,75 hod. denne.

Márie MATEJOVEJ
z Krásna.

LIVE

(150093)

Nočný klub v Starej Turej prijme
sympatické dievčatá. Bohatá domáca i zahraničná klientela a pekné peniaze na ruku každý deň.
Pracovná doba i dohodou. Zdarma
zabezpečené ubytovanie hotelového typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Príďte sa presvedčiť a nebudete ľutovať. Začiatočníčky vítané. www.erotickysalon.sk. Tel. 0905 244 226. (150021)

(150024)

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

www.novinytempo.sk
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Čo majú spoločné Hromnice s hromom,
keď vo februári nebývajú búrky?

Druhého februára, na Erika a Eriku v kalendári, svätia kresťania Sviatok Obetovania Pána,
známy aj ako Hromnice. Už podľa jeho názvu je jasné, že korene tohto sviatku siahajú za
počiatky kresťanstva a spájajú sa s ním nielen duchovné rituály, ale aj prírodné sily.
Február je mesiacom, kedy vrcholí
zima a často bývame chorí. Bolo to
tak zrejme odjakživa, lebo samotný
názov mesiaca nesie v sebe ukrytý
sprievodný znak choroby. Febris
totiž v preklade z latinčiny znamená
horúčku. Aby sa starovekí Rimania
vyhli nemociam, vykonávali v tomto
mesiaci očistné obrady a slávili
tzv. Luperkálie. Dôležitými očistnými
symbolmi boli oheň a svetlo sviec. „Pre
starých Rimanov bol totiž februarius
posledným mesiacom v roku, a preto
to bol mesiac očisty a pokánia. Sviatok
Luperkálií bol pomenovaný podľa boha
Lupercusa (z lat. lupus – vlk), ktorý sa
spájal s plodnosťou a rozmnožovaním
stád dobytka, oviec. Počas sviatku
kňazi boha Lupercusa rituálnym
spôsobom obetovali bohu zvieratá.
Mladí Rimania vtedy chodili
odetí do kože vlkov a s koženými
popruhmi šľahali ženy, ktoré
stretávali. Šľahnutia mali ženám
priniesť plodnosť a uľahčiť pôrod,“
aj takúto podobu mal kedysi sviatok
Hromníc, opísala redakcii etnologička a
historička Katarína Nádaská.
JEAN
PAUL
spevohra
(nemecký
spisovate¾)

3.èas
tajnièky

dajú do
hry

Hrom ničí

Sviatok poznali aj starí Slovania. Tí
totiž delili rok na dve ročné obdobia,
zimu a leto, a práve vo februári
vykonávali rituály na privolanie
teplých, slnečných dní a skončenie
zimy. Pod názvom Oimelc ho uctievali
taktiež Kelti, ktorí vtedy zapaľovali
ochranné ohne a rituálne čistili
ohniská. Ako vysvetlila etnologička
a historička Nádaská: „Keďže
kresťanstvo neskôr preniklo aj do
Ríma a po rozpade rímskej ríše
fungovalo nielen v jej východnej
(byzantskej) časti, ale i na západe,
pápež Gelasius v roku 494 n. l.
nahradil pohanský sviatok Luperkálií,
ktorý bol u Rimanov veľmi silno
zakorenený, sprievodom s horiacimi
sviecami okolo kostolov.“ No a tu
sa dostávame k odpovedi na otázku
položenú v názve článku. V kostole
vysvätenú sviečku – hromničku ľudia
zapaľovali počas prudkých búrok, keď
bili hromy, a blesky mohli ohroziť
domy či hospodárske budovy, ktoré
vtedy neboli chránené bleskozvodmi
a väčšina z nich bola z dreva.
„Hromničné sviece sa zapaľovali aj

evidenèné
èíslo (skr.)

sopeèný
kanál

balkánska
objemová
miera

kombinéza

echo

vokalizovaná
predložka

malý palec

skr.výrazu
veterinársky
lesklý
náter

pri zomierajúcich a mŕtvych, aby sa
im ľahšie a pokojnejšie odchádzalo
na druhý svet. Využívali sa aj v
ľudovom liečiteľstve ako prostriedok
proti boleniu hrdla," dodala Katarína
Nádaská.

Hromničná zima

Tento termín nie je pre nás ničím
výnimočným. Na otázku, či je naozaj
zodpovedajúci meteorologickej
skutočnosti, redakcii odpovedal
Jozef Csaplár zo SHMÚ: „Za obdobie
posledných 14 rokov boli Hromnice
(2.2.) na Slovensku najchladnejšie v
roku 2012, kedy nočné mrazy dosiahli
-28 stupňov a v Prievidzi "len" -16
stupňov Celzia. Naopak, najteplejšie
Hromnice boli v roku 2002, keď
sa vzduch zohrial cez deň na +3 až
+17 stupňov.“ Ako sme sa dozvedeli,
za posledných 14 rokov panoval na
Hromnice celodenný mráz na celom
Slovensku len v štyroch rokoch, zatiaľ
čo počas ďalších siedmich rokov sa
vzduch na celom Slovensku zohrial nad
bod mrazu. Nedá sa teda jednoznačne
povedať, že Hromnice znamenajú vždy
mrazivé počasie. „Na druhej strane
sa vyskytli 3 roky, kedy na Hromnice

1.èas
tajnièky

druh
trvácej
rastliny

èas voza
Elektrárne
Bohunice
(skr.)

súèas
aromatických olejov
mäsožravý
jašter

ostnatý
ker
tropické
šialenstvo
Katarína
(dom.)

Adriána
(dom.)

Filipínèan
pomôcky:
NAOMI,
LAN, VIK,
ARUN,
ADAR

kód
Libanonu

cudzie
žen.meno
poškodzovala si
hlodaním

staroslovanská
bohyòa
jari

rieka v
Anglicku
Alojzia
(dom.)

okresný
výbor(skr.)

nepoškodí
nad parou

narábaj
s pluhom

chem.zn.
hélia

letecká
spoloènos
Chile

korózia,
po èesky
otáèavá
èas
dynama
ruská
havarovaná
ponorka
sídlo v
Nórsku

žltý
zemitý
pigment

osobné
zámeno

anglický
folkový
spevák

lata

èíslovka
ajatín,
po èesky

obyvate¾
baskicka
bežná
oprava
(skr.)

bielkovinová látka
v obilí

zahrotená
tyè

oddelenie v
nemocnici

kaz,niè
škraboška
rieka v
Sudáne

chem.zn.
samária

lat.skratka
súhvezdia
Had
(Serpens)

2.èas
tajnièky

nie tí

žmurkalo

Viac krížoviek na www.krizovkarsky-raj.sk

fašiangový príbeh zo života

Chorľavý február

Zapaľovanie sviečok posvätených na Hromnice
v kostoloch malo očistný charakter

klesla teplota pod -20 stupňov aspoň
v jednej lokalite Slovenska. V Prievidzi
sa najsilnejší mráz v uvedenom období
vyskytol v rokoch 2003 a 2010, kedy
sa ochladilo v noci na -17 stupňov,“
upresnil Jozef Csaplár.

Tradovalo sa

V rámci ľudových zvykov bolo obdobie
Hromníc stretu zimy s letom, preto
sa k Hromniciam viazalo množstvo
úkonov agrárno-magického charakteru.
Súviseli s predpovedaním počasia
a zabezpečením si dobrej úrody.
„Gazdinky varili v tento deň dlhé
rezance, alebo šúľance, aby sa vydaril

Dedinou zneli tóny harmoniky, bubna i ozembucha, a k
tomu spev fašiangovníkov –
Fašiangy, Turíce... Presúvali
sa od domu k domu. Zahrali,
zaspievali, dievky povykrúcali. Za každú veselú návštevu
rozjarenej chasy pribudla na
ražeň slanina, klobása – do
košíka vajcia, údenina, šišky
i fánky s pálenkou. Takto to
odjakživa v čase fašiangov
na dedine fungovalo. Vždy to
bol mimoriadny zážitok pre
masky i domácnosť. Vyvrcholením všetkej veselosti bola
posledná zábava pred prichádzajúcim pôstom. Vtedy
pochovali basu so všetkým,
čo k takej smutnej rozlúčke
patrí. Skôr ale, ako hodiny
odbili polnoc, stalo sa niečo,
o čom sa v dedine ešte dlho,
predlho rozprávalo. Týkalo sa
to mladej dievčiny Etely.
Etela bola pekná, no namyslená dievka. Stalo sa, že
vo svojej namyslenosti sa
rozhodla, že veselú chasu s
ražňom do domu nevpustí.
Nepotrebuje predsa pripitých
mládencov a preoblečených
dotieravcov, aby sa jej dotýkali a ona by im mala za ich
trúfalosť ešte dať aj výslužku.
„Tak to teda nie! Ha-ha-ha,
odídete s dlhým nosom!“
Nik z dediny sprievod veselých masiek neohrdol. Každý
sa tešil z ich veselosti, ktorou
zaplnili celú dedinu. Fašiangovníci museli vydržať od soboty až do utorka, kým obišli
všetky chalupy. Celá dedina
bola pozvaná na rozlúčku s
fašiangom na utorok večer
pred Popolcovou stredou.
Plné stoly v krčme sa
prehýbali pod množstvom
jedál a koláčov. Mládenci
núkali víno i pálenku. Každý
dedinčan prispel na spoločný
stôl. Začala sa tancovačka. V
kole sa vykrúcali mladí i starí
v maskách i bez nich. Každý
pochytil niekoho do páru, len
pyšná pávica Etela podupká-

Foto: net

ľan i konope. Mládež sa mala dlho kĺzať
na ľade, tiež aby bolo konope i ľan
vysoké,“ uviedla Nádaská. S týmto dňom
sa spájali aj viaceré ľudové pranostiky.
Najznámejšia a najkratšia je asi, že na
Hromnice zimy polovice. Všeobecne
platilo, že čím väčšia zima na Hromnice
je, tým lepšia úroda bude. Keď sú
na Hromnice snežné povetrice,
objaví jar skoro usmievané líce.
Alebo Keď sú na Hromnice veľké
chumelice, veselo si puká sedliak
zo svetlice. Gazdovia teda neboli
spokojní, ak bolo na Hromnice teplo.
Radšej vidí bača na Hromnice vlka
v košiari ako sedliaka v košeli.
dl

vala pri dverách. Ohrdnutí
mládenci sa rozhodli, že ju
vytrestajú tým, že si dnes
veru nezatancuje. To aby si
uvedomila, že pýcha predchádza pád. Nik si ju nevšímal,
ako keby bola vzduch.
Ako tam tak stála, v kútiku
duše verila, že ďalšie kolo už
nebude „predávať petržlen“.

Pomsta
No čím viac sa blížilo k polnoci, tým viac strácala istotu
a zostávala nesvoja.
A zrazu to prišlo! Mišo, jej
bývalý nápadník, ktorý nebol
pre ňu dosť dobrý, sa rozhodol. Opitá hlava mu zavelila:
Urob niečo, čo si tá páva do
smrti zapamätá!
Čo triezvy myslí – opitý
vykoná. A veru tak aj bolo.
Podišiel k muzikantom, ktorí
práve dohrali a hlasným
hlasom prehovoril:
„Blíži sa nám polnoc a treba
sa nám s basou rozlúčiť.
Dáme si ešte jeden tanec a
potom s úctou pochováme
našu basu Barboru. Skôr
však, ako sa rozkrútime,
zahrajte muzikanti marš
pyšnej dievke Etele Maslákovej za to, že pohrdla fašiangovníkmi, a preto sa s nami
nemôže veseliť, ani veselosť

ukončiť.“
Etela obordovela, otvorila
ústa – no hláska nevydala.
Všetky oči na ňu hľadeli a
prepaľovali ju hnevom a pohŕdaním. Muzikanti spustili
marš, a to už Etela nečakala. Zvrtla sa na opätku a s
plačom upaľovala domov. V
krčme bolo najskôr ticho, no
za ním nasledoval hurónsky
smiech, ktorý utekajúca Etela
počula až von na ulicu. O
chvíľu sa už pomedzi tanečníkov predierala zahanbená
Etelina matka. V duchu sa
zastrájala Mišovi, ako bude
pykať za potupu jej dcéry.
Nestalo sa ale nič. Hanba
bola príliš veľká na to, aby ju
ešte niečím znásobili.
V dedine sa Etela stala podradnou. Chlapci prestali mať
o ňu záujem. Krása jej bola k
ničomu. Ešte šťastie, že ju do
roka o ruku popýtal chlapec,
čo sa do dediny prisťahoval.
Pekná bola aj vtedy, keď si ju
bral, no chlapec si nevedomky zobral už nie pyšnú,
ale krotkú dievku. Dostala
príučku a poučila sa, a to
bolo jej šťastie. No aj tak sa
v čase fašiangov táto udalosť
často dostala na pretras –
lebo ľudská pamäť ďaleko
dozadu siaha...
Elena Foltánová

Foto: archív redakcie
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čitateľská anketa

za rok 2014

KATEGÓRIA
DO 15 ROKOV
Juraj BENCA (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): talentovaný
obranca, ktorý patrí k pilierom
družstva žiakov ŠK Slovan v okresnej súťaži; svojím zodpovedným
prístupom nielen k futbalovým
povinnostiam je pre svojich spoluhráčov vzorom a lídrom.
Paula CAGÁŇOVÁ (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske):
pokorná a perspektívna obrankyňa prvoligového družstva
8. šht HK Iskra je veľkou nádejou
slovenského hokeja; napriek
14 rokom sa stala stabilnou členkou reprezentačného družstva
do 18 rokov; pri svojom premiérovom štarte na majstrovstvách sveta žien do 18 rokov divízie I získala bronz; s florbalovým družstvom junioriek FBK Harvard získala striebro
v Slovenskom pohári.
Zina HLAVAČKOVÁ (bedminton – BK Gymnázium Partizánske): veľký talent nielen
bedmintonu v Partizánskom; vo
svojej kategórii U 11 patrí k absolútnej slovenskej špičke, čo
dokázala viacerými turnajovými
triumfmi; viacnásobná šampiónka Západoslovenskej oblasti je majsterkou Slovenska v
štvorhre, strieborná v dvojhre a bronzová v mixštvorhe; v
slovenskom rebríčku za rok 2014 ukončila kategóriu U11
2. miestom v dvojhre a v štvorhre a 3. miestom v mixštvorhre; všestranná športovkyňa.
Miriam HRIČOVSKÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): spoľahlivá brankárska opora prvoligového tímu mladších dorasteniek HK Slávia; športovkyňa s
poctivým prístupom k tréningovému procesu a k príprave na
zápas; všestranná športovkyňa,
ktorá reprezentuje aj školu vo viacerých športoch, hlavne
v tých loptových; vďaka svojim výkonom a prístupu k hádzanej je pravidelne zaraďovaná Krajským zväzom do výberu Trenčianskeho kraja; jej vzorom je reprezentačná
brankárka a opora Slávie Simona Súlovská.
Andrej KOMORA (basketbal –
TJ Iskra Partizánske): so svojimi
192 cm je najvyšším hráčom
družstva starších žiakov, ktoré
zažíva premiéru v I. lige; je najlepším podkošovým hráčom
družstva; v uplynulej sezóne nastrieľal súperom v majstrovských
stretnutiach 248 bodov; výraznou mierou prispel k doterajším úspechom svojho tímu.
Ján LACIKA (florbal – FBK
Harvard Partizánske): talentovaný brankár s výborným pohybom a príkladným prístupom k
tréningom; ústredná postava
družstva starších žiakov a dorastencov, s ktorými sa prebojoval
až na majstrovstvá Slovenska,
kde s dorastom skončil na 6. mieste; vo svojom mladom
veku úspešne reprezentoval florbalové mix-družstvo dospelých Nibia florbal team na viacerých slovenských podujatiach; v aktuálnej sezóne je stabilným členom družstva
mužov v II. slovenskej lige.

Mário MANO (futbal – FK Tempo Partizánske): kreatívny stredopoliar a kapitán družstva starších žiakov v II. lige; vybavený individuálnou technikou, perfektným prehľadom v hre a so zmyslom pre presnú prihrávku; vie nielen góly svojim spoluhráčom pripravovať, ale vie ich aj sám strieľať, o čom svedčí jeho štrnásťgólový zápis v jesennej časti súťaže.
Milan MITAŠ (raketové modelárstvo – KRM Partizánske): juniorský reprezentant klubu sa zúčastnil
na pretekoch Svetového pohára v
Krakove a v Slovinsku a na dvoch
podujatiach na Slovensku; úradujúci vicemajster Slovenska v kategórii S9A raketa vírnik; bronzový
medailista z majstrovstiev Slovenska v kategórii S7 bodovacia
maketa a v kategórii S1A výšková raketa; 7. miesto na Svetovom pohári v Slovinsku v kategórii S7 bodovacia maketa.
Veronika MITAŠOVÁ (raketové
modelárstvo – KRM Amavet
klub č. 808 Partizánske): po
uplynulej vydarenej sezóne sa
stala nádejnou adeptkou na
juniorský reprezentačný dres pre
nadchádzajúce majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v ukrajinskom Ľvove; je úradujúcou majsterka Slovenska v kategórii S4A malý raketoplán a v rovnakej disciplíne obsadila
2. miesto vo Svetovom pohári; pravidelná účastníčka pretekov Svetového pohára v Poľsku, Slovinsku a taktiež domácich vrcholových podujatí.
Andrea ŠVECOVÁ (atletika – ZŠ
Rudolfa Jašíka/Gymnázium
Partizánske): zlatá medailistka
na 60 m, 150 m a v hode kriketkou na majstrovstvách Západoslovenského atletického zväzu;
majsterka Slovenska na 300 m; vicemajsterka Slovenska v štafete
starších žiačok na 4 x 300 m a na 4 x 200 m v hale; časom
44,57 s držiteľka najlepšieho slovenského výkonu v behu na
300 m v kategórii najmladších žiačok; kraľuje slovenským tabuľkám v behoch na 60, 150, 300 m a v hode kriketkou; s
dvomi striebornými medailami na 60 a 300 m najúspešnejšia členka slovenskej výpravy na 9. ročníku Medzinárodných
detských hier v atletike vo Varšave; výborne ovláda aj hádzanársku loptou medzi sedmičkami.
Andrej TURANSKÝ (autokros –
Veturan Team Partizánske):
uplynulý rok pre talentovaného
jazdca najúspešnejší; v divízii
junior do 1600 ccm vyhral podujatie Autokros grande Slovakia a
dominoval aj v Karpatskom autokrosovom pohári, kde zo siedmich štartov šesťkrát triumfoval a raz bol druhý; na Memoriáli Karola Šedivého skončil tretí a striebornú priečku získal v
amatérskych majstrovstvách Českej republiky.

KATEGÓRIA
15-19 ROKOV
Ivana BITAROVÁ (atletika – ZŠ
Veľká okružná Partizánske):
má za sebou najvydarenejšiu a
najpestrejšiu súťažnú sezónu;
krajská dorastenecká šampiónka
v hale v behu na 1500 m; 3.
miesto na halových majstrovstvách Slovenska junioriek na

ŠPORTOVEC Partizánskeho
KATEGÓRIA
15-19 rokov
KATEGÓRIA
nad 19 rokov
Meno, priezvisko a adresa:
(hlasujúceho)

Štrnásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2014,
ktorú poriada komisia pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, vstupuje do svojej hlavnej
– hlasovacej fázy.
Do ankety, ktorá je znovu rozdelená do troch vekových kategórií – 1. KATEGÓRIA DO 15 ROKOV, 2. KATEGÓRIA OD 15 DO 19 ROKOV, 3. KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV – boli nominovaní športovci a športovkyne, ktorí počas roka 2014 úspešne a príkladne reprezentovali svoje kluby a
oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci, reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti.
Na vás čitateľoch je, aby ste vystrihli vyplnený tiket s menami športovcov z uvedenej nominácie, ktorým mienite dať svoj hlas, poslali (prípadne priniesli) na adresu našej redakcie: Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske. Uzávierka ankety je 11. marca 2015! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým znamená pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej
kolónky na anketovom lístku, predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, budú traja vylosovaní a odmenení.
Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou galaprogramu Večer športovcov, ktorý je na programe 20. marca od 18. h v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Novinkou oproti predošlým ročníkom ankety bude hodnotné ocenenie prvých troch športovcov v každej kategórii!

ŠPORTOVEC
PARTIZÁNSKEHO

KATEGÓRIA
do 15 rokov

Noviny troch generácií

ŠPORT

Tempo č. 4

za rok 2014

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

1500 m; 2. miesto na halových majstrovstvách Slovenska na
1500 m; 3. miesto na majstrovstvách Slovenska U17 v behu
do vrchu; 21. miesto na majstrovstvách sveta stredných škôl
v cezpoľnom behu v Izraeli; 44. miesto na majstrovstvách
sveta U17 v behu do vrchu v Taliansku; členka slovenskej reprezentácie v Slovinsku, kde obsadila 10. miesto medzi
juniorkami na 1500 m.
Ernest BLAHO (futbal – FK Tempo Partizánske): kreatívny tvorca hry s výborným prehľadom,
presnou prihrávkou a kapitán
družstva starších dorastencov FK
Tempo, ktoré priviedol k postupu
do III. ligy; v jesennej časti predviedol so svojím tímom spanilú
jazdu treťoligovými vodami, ktorá vyústila do bronzovej
priečky v polčase sezóny; s 9 gólmi druhý najlepší strelec
staršieho dorastu; svojimi výkonmi si už vypýtal aj príležitosť
hrať za seniorský štvrtoligový tím FK Tempo; disponuje perpesktívou prebojovať sa do vyššej súťaže.
Tibor ĎURČEK (športové karate – DRAP Partizánske): výborný a poctivý karatista, ktorý dosiahol viacero medailových umiestnení v kumite juniorov v hmotnosti do 75 kg; majster Slovenska
v družstvách; 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v jednotlivcoch i v družstvách bez rozdielu hmotnosti; víťaz Slovenského pohára; 2. miesto na turnaji Grand Prix Žilina a 3. miesto
na turnaji Budapešť open; vo svojej kategórii najlepší jednotlivec Západoslovenského zväzu karate.
Samuel FÁBRY (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): rýchlonohý
útočník s čuchom na góly; jeho
predvídavosť a zakončovateľské
schopnosti ho doviedli k oceneniu najlepšieho strelca celej súťaže žiakov ObFZ Prievidza v sezóne
2013/2014, keď kontá súperových
brankárov zaťažil 42 gólmi; aj po prechode do vyššej vekovej kategórie medzi dorastencov je s 8 gólmi najlepším strelcom ŠK Slovan v V. krajskej lige.
Milan HABRMAN (tenis – TENNIS CLUB Partizánske): vzhľadom k dosiahnutých umiestneniam v súčasnosti najvýraznejšia
postava klubu; halový vicemajster
Slovenska v dvojhre dorastencov;
víťaz štvorhry na halovom A-turnaji dorastencov Dixom Cup v
Banskej Bystrici; druhý v dvojhre a tretí v štvorhre na letnom
A-turnaji v Prievidzi; štartoval aj na viacerých turnajoch v zahraničí, kde najväčší úspech dosiahol v Slovinsku účasťou vo
finále dvojhry; v slovenskom rebríčku dorastu sa prvý raz
dostal do TOP 10, keď mu patrí 9. miesto.
Petra HAČKOVÁ (florbal – FBK
Harvard Partizánske): brankárska opora družstva žien sa veľkou
mierou podieľala na historickej
bronzovej medaile Partizánskeho
v druhom roku pôsobenia v I. florbalovej lige; na turnaji v Amsterdame si s Harvardom vybojovala
prvenstvo a zároveň bola vyhlásená za najlepšiu brankárku
podujatia; s družstvom junioriek Harvardu získala striebro v
Slovenskom pohári; je členkou širšej nominácie slovenskej
reprezentácie junioriek, ktorá sa pripravujú na kvalifikáciu o
postup na majstrovstvá sveta do Kanady.
Samuel IVANKA (bedminton –
BK Gymnázium Partizánske):
napriek 16 rokom patrí k základným pilierom družstva dospelých,
ktoré suverénne triumfovalo v III.
lige a postúpilo do II. ligy, kde
múti vodu na popredných priečkach; bronzový medailista z majstrovstiev Slovenska U17 v dvojhre i v štvorhre; popredné
umiestnenia na turnajoch mu v slovenskom rebríčku za rok
2014 v kategórii U17 vyniesli 3. miesto v dvojhre i v
mix-štvorhre a 5. miesto v štvorhre a v kategórii U19 2.
miesto v dvojhre, 5. miesto v štvorhre a 6. miesto v
mix-štvorhre; svojimi výkonmi si vypýtal juniorský reprezentačný dres; všestranný športovec.
Valentína KAPSOVÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): slovenská juniorská reprezentantka,
ktorú k hádzanej pritiahla trénerka Katarína Beňušková; v juniorskej vekovej kategórii je jednou z
najlepších spojek na Slovensku;
opora a jedna z najlepších strelkýň tímu starších dorasteniek v I. lige, ktoré majú súťaž rozohratú na medailu; pravidelne nastupuje a strieľa góly aj

za družstvo žien v česko-slovenskej interlige WHIL; svojimi
vlastnosťami je predurčená k úspešnej kariére vrcholového
športovca.
Juraj STRAKA (zjazd na horských bicykloch – DH-POSITIVE Partizánske): po tvrdej a
poctivej príprave absolvoval najvydarenejšiu sezónu v kategórii
juniorov, v ktorej účinkoval posledný raz; stal sa víťazom 1. ročníka Downhill cup Sliač; obsadil
výborné 5. miesto v nabitej kategórii juniorov v šesťdielnom
seriáli Slovenského pohára, keď vo všetkých kolách sa
umiestnil v TOP 10; na majstrovstvách Slovenska obsadil
8. miesto; odmenou za jeho výkony mu bola nominácia do
slovenskej reprezentácie, s ktorou štartoval na majstrovstvách sveta UCI v Nórsku, kde v silnej a početnej konkurencii obsadil 44. miesto.
Enrik ŠVEC (ľadový hokej – HK
Iskra Partizánske): obranca a
asistent kapitána prvoligového
družstva 9. šht HK Iskra; opora
zadných radov a bojovník na pohľadanie, ktorý patrí k usilovným
robotníkom na ľade a svojím burcovaním vie strhnúť kolektív k
vyšším obrátkam; poctivý na tréningoch i v zápasoch a je
vzorným príkladom oddanosti klubu.

KATEGÓRIA
NAD 19 ROKOV
Selma BLAŽEKOVÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): jeden z hnacích motorov účastníka česko-slovenskej interligy
žien WHIL; ďalší z veľkých talentov hádzanej v Partizánskom,
ktorý objavila Irena Popluhárová; svojimi výkonmi sa výrazne
podpísala pod historické štvrté miesto Slávie v interlige;
patrí medzi najlepšie ľavé krídelníčky WHIL a zároveň
najčastejšie skórujúce hráčky v interlige z rýchlych útokov; bola súčasťou úspechu ženskej reprezentácie pri
postupe na majstrovstvá Európy ako aj pri senzačnom
postupe zo skupiny priamo na šampionáte.
Naďa HORVÁTHOVÁ (bedminton – BK Gymnázium
Partizánske): všestranná športovkyňa, ktorá dosiahla úspechy hneď na dvoch športových
poliach; je ženskou líderkou
bedmintonového družstva
dospelých, ktoré suverénne triumfovalo v III. lige a postúpilo do II. ligy, kde múti vodu
na popredných priečkach; na majstrovstvách Slovenska
U19 získala bronz v štvorhre; v slovenskom rebríčku jej
patrilo 10. miesto v dvojhre i v mix-štvorhre; patrí k oporám florbalového tímu žien FBK Harvard, ktoré získalo
historický bronz v I. lige; s florbalovým družstvom junioriek FBK Harvard získala striebro v Slovenskom pohári.
Pavol KERMIET (futbal – ŠK
Slovan Šimonovany): jeden z
lídrov tímu mužov, ktorý sa svojimi skúsenosťami nemalou
mierou podpísal pod postup
Slovana do štvrtej najvyššej slovenskej futbalovej ligy; fyzicky
dobre stavaný typ nekompromisného obrancu s výborným prehľadom v hre, razantnou strelou, ktorého silnou stránkou je aj hra hlavou; z
pozície trénera odovzdáva svoje skúsenosti piatoligovým dorastencov Slovana.
Peter KŘAPKA (futbal – FK
Tempo Partizánske): jedna z
najvýraznejších persón družstva v IV. lige seniorov; univerzálny typ futbalistu, ktorý vie zo
stredovej formácie tvoriť hru,
ale rovnako si vie spoľahlivo zastať miesto i v obrane a vie sa
presadiť aj v útoku; zodpovedný typ hráča, ktorý zápas
odohrá nadoraz; v role kapitána si spoľahlivo plní úlohu
vodcu tímu, k čomu ho predurčujú aj jeho nesporné skúsenosti.
Stanislav KORYTÁR (autokros – STANLEY TEAM Šimonovany): skúsený pretekár, ktorý v tomto motoristickom odvetví patrí k absolútnej slovenskej špičke; na prestížnych pretekoch na plochej dráhe AUTOSLIDE 2014 skončil tretí; v se-

riáli Autokros grande Slovakia sa stal víťazom divízie H2
nad 1600 ccm a druhý skončil v divízii do 1600 ccm; dvakrát triumfoval v seriáli Slovenského autokrosového pohára v divízii nad 1600 ccm; bronzový stupienok obsadil
v seriáli Zóny strednej Európy v divízii tourning autocross s pohonom oboch náprav, hoci sám jazdil na
aute s pohonom jednej nápravy.
Kristína MORAVČÍKOVÁ
(zjazd na horských bicykloch
– DH-POSITIVE Partizánske):
najlepšia slovenská zjazdárka
od úvodu sezóny potvrdzovala
svoje vedúce postavenie na domácej zjazdárskej scéne; v úvode šesťdielneho Slovenského
pohára zaznamenala dve prvenstvá a jedno druhé
miesto, zdravotné problémy jej však znemožnili ďalší
štart a následná strata bodov znamenala konečné druhé
miesto; na majstrovstvách Slovenska skončila prvá, avšak titul oficiálne nezískala, keďže kvôli náročnosti trate
sa na štart postavili len tri slovenské pretekárky; v 5. kole
seriálu IXS Európskeho pohára skončila v silnej konkurencii zahraničných pretekárok dvanásta.
Tomáš RAJTÍK (stolný tenis
– KŠK HELLER/STK TEVOS
Partizánske): stabilne výrazná opora A-družstva mužov
STK TEVOS v II. lige Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja; výraznou mierou sa pričinil o
skvelé 2. miesto družstva v
II. lige; na majstrovstvách Trenčianskeho kraja jednotlivcov skončil bronzový a v štvorhre obsadil 2. miesto;
víťaz dvojhry na prestížnom turnaji TOP 12 hráčov krajských súťaží; tento talentovaný stolný tenista s príkladnou tréningovou morálkou vzorne reprezentuje svoj
klub.
Lukáš VARADY (basketbal – TJ
Iskra Partizánske): dlhoročný
reprezentant Iskry vo všetkých vekových kategóriách; kľúčový hráč
družstva mužov v II. lige, ktorého
bol v uplynulom roku najlepším
strelcom; vyniká všestrannosťou a
variabilnou hrou pod vlastným i
súperovým košom; má cit aj pre streľbu spoza trojkového
oblúka, čo je u pivotov výnimočná vlastnosť; zodpovedný,
svedomitý, obetavý a bojovný typ športovca so zmyslom
pre fair play.
Benjamín SLÁDEČEK (atletika
– KRB Partizánske): dlhoročný
vytrvalostný bežec, ktorý v uplynulej sezóne dosiahol niekoľko
popredných umiestnení; stal sa
suverénnym víťazom kategórie
mužov 30-39 rokov desaťdielneho seriálu 3. ročníka Bánovskej
bežeckej ligy, na ktorej dosiahol päťkrát najrýchlejší čas;
triumfoval na 4. ročníku Zimnej desiatky, ktorá je prvým z
troch podujatí prestížneho seriálu Bratislava Marathon
Zimná Séria.
Ondrej ŠKOLKA (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske):
kreatívny a technicky vybavený center, ktorý vie gól streliť
aj ho presnou prihrávkou pripraviť spoluhráčom; v uplynulej sezóne s 26 bodmi tretí najproduktívnejší hráč tímu; s 18
asistenciami sa zaradil do top 20-tky hráčov celej II. hokejovej ligy; všestranný športovec, ktorý vyniká aj vo
futbale a florbale, kde sa s 20 asistenciami stal najlepším nahrávačom regionálnej florbalovej ligy.
Michal ZAJAC (florbal – ŠK Harvard Partizánske): technicky vybavený útočník s nebezpečnou
strelou a obrovskými skúsenosťami, ktorý aj napriek menej odohratým zápasom v uplynulej sezóne bol jedným z najproduktívnejších hráčov družstva mužov
Harvardu; stal sa ústrednou postavou družstva reprezentujúceho Partizánske pri zisku titulu vicemajstra Slovenska
hráčov nad 30 rokov; bol druhým najproduktívnejším hráčom regionálnej florbalovej ligy.

stal majstrom Slovenska.

Norbert ŽEMLA (raketové
modelárstvo – KRM Partizánske): jeden z najskúsenejších
modelárov KRM; na majstrovstvách Slovenska skončil na 6.
mieste v kategóriách S9A raketa
vírnik a S3A raketa padák; v kategórii S6A raketa streamer sa

www.novinytempo.sk

ŠPORT

STOLNÝ TENIS – MUŽI
V. LIGA
 17. KOLO: STK Žabokreky n/N. – Nitrica 8:10, J. Preťo 2, M. Magát 2, Ľ. Macho
2, R. Poništiak 2 – M. Kleman 3,5, L. Rybanský 3,5, T. Liška 2,5, P. Foltán 0,5. Tužina –
STK Veľké Uherce D 15:3, D. Hanzlík st.
4,5, P. Balčirák 4,5, D. Hanzlík ml. 3,5, V. Polevka 2,5 – T. Vlčko 1, M. Navrkal 1, J. Valášek 1. Bystričany C – STK AC Dežerice
12:6, Šimo 4, Kollár 3,5, Urban 3, Školna
1,5 – J. Kardoš 3,5, M. Pikna 1,5, M. Horečný 1. STK Malé Chlievany B – Handlová
B 11:7, B. Kolembus 4,5, M. Valient 3,5, V.
Košík 1,5, Dušan Senčík 1,5 – M. Čenteš st.
3, Jozef Blaho 2, G. Ratkovský 2. STK Veľké Uherce C – Oslany B 8:10, M. Gubka
4,5, P. Kršiak 1, J. Trojan 1, T. Valášek 1, Jozef Belianský 0,5 – J. Lacúška 3,5, R. Šandrik 3, M. Hudec 3, B. Šandrik 0,5. Diviaky
n/N. – Lazany C 11:7, P. Chudý 3,5, R. Vajda 3,5, P. Ševce 2,5, Ján Blaho 1,5 – V. Skáčik 3, Z. Čikes 2, F. Oboňa 1, V. Brodzianský
1. Kamenec p/V. – Kanianka 9:9, J. Stančiak 4, M. Rendek 3, Ľ. Janovič 1, M. Benko
1 – A. Schnierer 3,5, Kušnír 2,5, D. Píš 2,5,
P. Minich 0,5.
1. Tužina
17 13 2 2 0 191:115 58
2. Diviaky n/N.
17 13 1 3 0 198:108 57
3. Kanianka
17 11 3 3 0 183:123 53
4. STK Žabokreky n/N. 17 11 2 4 0 180:126 52
5. Handlová B
17 9 2 6 0 177:129 46
6. Lazany C
17 9 2 6 0 156:150 46
7. STK Malé Chlievany B 17 9 1 7 0 160:146 45
8. Oslany B
17 7 3 7 0 156:150 41
9. STK AC Dežerice 17 5 2 10 0 139:167 34
10. Bystričany C
17 5 1 11 0 117:189 33
11. STK Veľké Uherce C 17 4 3 10 0 140:166 32
12. Nitrica
17 4 1 12 0 121:185 30
13. Kamenec p/Vt. 17 3 3 11 0 123:183 29
14. STK Veľké Uherce D 17 3 0 14 0 101:205 26
VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 13. KOLO: STK Orol Otrhánky B – STO
Uhrovec 5:13, N. Tran 2, A. Šinský 2, P.
Hulák 1 – P. Mišina 4,5, J. Velčický 4,5, J.
Sliepka 3,5, M. Adameová 1,5. STO Prusy
– STK Malé Chlievany D 11:7, V. Lukačovič 3,5, R. Praženec 2,5, Ján Kutiš ml. 2,5, J.

Tomášik 1,5 – F. Petrík 3, Dominik Petrík 3,
M. Ďuračka 1. STO Prusy B – STK Malé
Chlievany C 14:4, T. Kutiš 4,5, M. Kutiš
3,5, Jozef Kutiš 2,5 V. Kutiš 2,5, P. Igaz 1 – J.
Koleno 2, M. Sečanský 2. SO Miezgovce
– OcÚ Žitná-Radiša 16:2, Rastislav Zradula 4,5, J. Sečkár 4,5, Radovan Zradula
4,5, I. Podoba 2,5 – T. Medera 1, R. Hrubý
1. SK Bánovce n/B. B – SK Bánovce n/B.
6:12, I. Božik ml. 2, J. Ondruška 2, V. Praženec 1,5, J. Hanková 0,5 – Ľ. Búlik 4,5, P.
Adamec 3,5, I. Božik st. 3, J. Lutka 1.
1. Prusy B
13 13 0 0 0 187:47 52
2. Prusy
13 8 1 4 0 138:96 38
3. Žitná-Radiša
13 8 1 4 0 130:104 38
4. Uhrovec
13 7 3 3 0 133:101 37
5. Miezgovce
13 6 1 6 0 131:103 32
6. Malé Chlievany D 13 5 1 7 0 112:122 29
7. Malé Chlievany C 13 5 0 8 0 116:118 28
8. Bánovce n/B.
13 4 2 7 0 109:125 27
9. Otrhánky B
13 4 0 8 1 84:150 24
10. Bánovce n/B. B 13 0 1 11 1 30:204 13
VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 11. KOLO: STO Podlužany – TJ Horné
Ozorovce 15:3, T. Valach 4,5, J. Podlucký
3,5, M. Zajac 3,5, I. Hrčka 3,5 – P. Darmo
3. STO Biskupice – STO Uhrovec B 14:4,
M. Kahun 4,5, Martin Igaz 3,5, J. Pytel 3,5,
D. Igaz 2,5 – N. Štefáneková 3, M. Jamriška
1. STK Orol Otrhánky D – OcÚ Krásna
Ves 12:6, M. Ledajová 4,5, S. Šutiak 4,5, T.
Srnec 3 – S. Došek 2, P. Šiko 1,5, O. Mišák
1,5, M. Došek 1. STK Orol Otrhánky C –
Pečeňany B – odložené.
 DOHRÁVKA 8. KOLA: TJ Horné Ozorovce – OcÚ Krásna Ves 7:11, P. Darmo 2,5, D. Sabo 2,5, B. Sabo 1, P. Baláž 1
– M. Došek 4,5, J. Mišák 4,5, P. Šiko 1, O.
Mišák 1.
1. Biskupice
11 11 0 0 0 152:46 44
2. Podlužany
11 8 1 2 0 134:64 36
3. Pečeňany B
10 4 3 3 0 91:89 25
4. Otrhánky D
11 3 4 4 0 93:105 24
5. Krásna Ves
11 4 1 6 0 87:111 24
6. Otrhánky C
10 4 1 5 0 88:92 23
7. Uhrovec B
11 2 2 7 0 68:130 19
8. Horné Ozorovce 11 0 2 9 0 61:137 13
(mp, lg)

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
Mestská Tevos-Drogérie liga v stolnom tenise dvojčlenných družstiev pokračovala 14.
kolom a opäť nekompletným. V dramatickom dueli Jamah viedol nad Premou už 2:1 na
zápasy, no ani to mu nestačilo a napokon prehral 2:3.
 14. KOLO: JAPEJO – GENTA 5:0 (sety –
15:1), ako hrali: P. Vácval-J. Špeťko – P. Rybanský-M. Kleman 3:1, Vácval – Kleman
3:1, Špeťko – Rybanský 3:0, Vácval – Rybanský 3:0, Špeťko – Kleman 3:0.
PREMA – JAMAH 3:2 (sety – 12:11), ako
hrali: Ľ. Macho-J. Preťo – Š. Jambor-J. Valášek 2:3, Macho – Jambor 3:2, Preťo – Valášek 1:3, Macho – Valášek 3:2, Preťo –
Jambor 3:1.
TEAM GSM – BELMONT KLIMA 4:1 (sety
– 13:3), ako hrali: T. Duda-R. Šútora – súper nenastúpil W0, Duda – J. Kováčik 3:0,
Šútora – Kováčik 1:3, Duda – súper nenastúpil W0, Šútora – súper nenastúpil
W0.
KLAPKOVCI – CHLADMONT B 1:4 (sety
– 7:13), ako hrali: L. Beňačka-P. Klapka –
P. Rajčányi-M. Mikoláš st. 0:3, Beňačka
– Mikoláš 1:3, Klapka – Rajčányi 0:3, Beňačka – Rajčányi 1:3, Klapka – P. Paliatka 3:1.
CHLADMONT A – EXPRES PRINT 4:1
(sety – 12:5), ako hrali: R. Blaniar-J. Blaniar
– P. Kršiak-J. Jaššo 3:0, R. Blaniar – Jaššo

3:2, J. Blaniar – Kršiak 3:0, R. Blaniar – Kršiak 3:0, J. Blaniar – Jaššo 0:3.
PREDPOSLEDNÍ – PRINT SERVIS – odložené.
 13. KOLO: BELMONT KLIMA – KLAPKOVCI 5:0 kont..
TABUĽKA
1. CHLADMONT A
14 13 1 56:14 40
2. JAPEJO
14 13 1 49:21 40
3. CHLADMONT B
14 11 3 42:28 36
4. GENTA
14 10 4 43:27 34
5. EXPRES PRINT
14 9 5 41:29 32
6. KLAPKOVCI
14 8 6 33:37 30
7. PREMA
14 6 8 39:31 26
8. TEAM GSM
14 4 10 26:44 22
9. PRINT SERVIS
13 3 10 21:44 19
10. JAMAH
14 2 12 24:46 18
11. BELMONT KLIMA 14 2 12 18:52 18
12. PREDPOSLEDNÍ
13 2 11 23:42 17
 PROGRAM 15. KOLA – 3.2. o 17.30 h:
PRINT SERVIS – CHLADMONT A, EXPRES
PRINT – KLAPKOVCI, CHLADMONT B –
TEAM GSM, o 19. h: BELMONT KLIMA –
PREMA, PREDPOSLEDNÍ – JAPEJO, JAMAH – GENTA, (stretnutia sa hrajú v herni
pod ÚPSVaR v Partizánskom).
(mp, ls)

Šujan krajským šampiónom
V Pobedime sa konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch jednotlivcov
pre rok 2015. S výnimkou mužov, ktorí
sa o krajské tituly pobijú až v marci. Krajský titul šampióna v kategórii seniorov si
spomedzi 42 kolkárov vyhádzal Anton
Šujan z BKK Bánovce nad Bebravou, ktorý si zároveň zabezpečil právo štartu na
majstrovstvách Slovenska. V hodoch do
plných Šujan poslal na zem 398 kolov a v
dorážke 206, čo v celkovom sumáre znamenalo 604 zvalených kolov. Prvenstvo
medzi ženami získala Lenka Gordíková
z MKK Stará Turá, ktorá zvalila 555 kolov.
 SENIORI: 1. Anton Šujan (BKK Bánovce n/B.) 604, 2. P. Sedláček (KK Pobedim)
569, 3. Š. Guštara (TKK Trenčín) 565, 10.
Pavol Sitár (KK Hustra Uhrovec) 551, 16.
Jaroslav Podolák 539, 20. Ivan Žitňan
529, 21. Július Bročko 527, 26. Dalibor
Adamkovič 516, 28. Anton Pristač 504,
29. Milorad Vujičič 502, 32. Jozef Lipták

(všetci BKK Bánovce n/B.) 493, 33. Dušan
Galis (KK Hustra Uhrovec) 491, 34. Peter
Fodora (BKK Bánovce n/B.) 489, 42. Milan Okša (KK Hustra Uhrovec) 385.
 ŽENY: 1. L. Gordíková (MKK Stará Turá)
555, 2. E. Búliková (TKK Trenčín) 528, 3. E.
Hochelová (MKK Stará Turá) 517.
 JUNIORI: 1. D. Bielik (KK Pobedim) 585,
2. M. Sahaj (ZKK Nové Mesto n/V.) 547, 3.
M. Dzúrik (TKK Trenčín) 547.
 JUNIORKY: 1. J. Kičinková 548, 2. A. Zubáková (obe TKK Trenčín) 454.
 DORASTENCI: 1. J. Urban (KK Pobedim)
544, 2. J. Štefánek (TKK Trenčín) 538, 3. M.
Dolnák (MKK Stará Turá) 532.
 DORASTENKY: 1. A. Miklovičová (KK Pobedim) 542, 2. E. Lessová 510, 3. N. Kováčová (obe MKK Stará Turá) 487.
 ŽIACI: 1. E. Urban (KK Pobedim) 240,
2. F. Lehuta (MKK Stará Turá) 232, 3. M.
Nedbal (ZKK Nové Mesto n/V.) 215.
 ŽIAČKY: 1. V. Vavrová (MKK Stará Turá)
252, 2. E. Fábryová (KK Pobedim) 242. mp

Tempo č. 4

I. FLORBALOVÁ LIGA ŽIEN

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA
Dvanásty ročník Bánovskej halovej futbalovej ligy pokračoval štvrťfinálovými duelmi
a play out. Po ich odohratí je známe poradie na posledných štyroch priečkach, ktoré
má nasledovnú podobu: 9. MUFUZA Veľká Hradná, 10. AMATÉRI Bn/B., 11. COLO COLO
Bn/B. a 12. BREZA PREDÁTORS Brezolupy. V play off sa vykryštalizovala prvá štvorka tímov, ktorá si zahrá o medaily: FC BAYERN Krásna Ves, EL FUŇO Bn/B., BIG STORY Veľké
Držkovce a SMERÁCI Bn/B.. Obhajca vlaňajšieho prvenstva Jasklo si zahrá len o konečné
piate miesto. V tabuľke kanonierov si Roman Mrocek (BIG STORY) štyrmi gólmi upevnil
vedúce postavenie.
PLAY OFF O 1. - 8. MIESTO
 ŠTVRŤFINÁLE: BN TAXI Bn/B. – FC
BAYERN Krásna Ves 1:2 (0:0), J. Kosiba
– J. Gieci 2. BIG STORY Veľké Držkovce – FC KUVAJT Horné Vestenice 10:4
(4:2), O. Škorec 4, R. Mrocek 4, T. Hanko,
Michal Varhaník – D. Šuhajda, R. Čaprnka, J. Stručka, J. Putiška. JASKLO Bn/B.
– SMERÁCI Bn/B. 4:5 (2:4), A. Masarovič
2, J. Poštrk, M. Slovák – P. Kúdela 3, T. Dúbravka 2. EL FUŇO Bn/B. – HELLA Bn/B.
11:0 (2:0), J. Kubala 3, P. Botka 2, S. Turoň
2, T. Starych, D. Richtarech, S. Mikloš, M.
Mikloš.
PLAY OUT O 9. - 12. MIESTO
 VÝSLEDKY: MUFUZA Veľká Hradná
– BREZA PREDÁTORS Brezolupy 15:4
(7:3), A. Repa 4, J. Ďurmek 4, M. Ševčík 3,
M. Baláž 2, T. Masár, D. Snopek – Ľ. Kozinka 3, M. Mačas. AMATÉRI Bn/B. – COLO

COLO Bn/B. 5:5 (4:3) – 1:0 na 6 m kopy, R.
Gabriška 4, P. Valíček – A. Koreň 2, J. Hrčka,
I. Ďurkáč, M. Duchoň.

 PROGRAM O 7. MIESTO – 7.2. o 13.30
h: FC KUVAJT Horné Vestenice – HELLA
Bn/B., O 5. MIESTO – o 14.20 h: BN TAXI
Bn/B. – JASKLO Bn/B.,
SEMIFINÁLE – o 15.10 h: FC BAYERN
Krásna Ves – EL FUŇO Bn/B., o 16. h: BIG
STORY Veľké Držkovce – SMERÁCI Bn/B.,
o 16.50 h: O 3. MIESTO, o 17.40 h: FINÁLE.
(mp, jf)

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 20

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA
TMK pripomína, že dňa 22. februára 2015
o 8. h v priestoroch OblFZ Prievidza organizuje pre trénerov futbalu rekvalifikáciu
z C licencie (4. trieda) na UEFA Grassroots
C licenciu. Rekvalifikácia je nielen pre trénerov, ktorým skončila platnosť licencie
31.12. 2014, ale aj pre tých, ktorí majú
platnú C licenciu (4. trieda), keďže jej
platnosť 31.12. 2014 zanikla. Účastnícky
poplatok 20 eur sa uhrádza na začiatku
rekvalifikácie u sekretára zväzu. Doneste
si starú licenciu a písacie potreby. Bližšie
informácie vám poskytne predseda TMK
Patrik Mojžiš na mob. č. 0905 852 294.

KOMISIA MLÁDEŽE
KM oznamuje, že pripravuje halový turnaj starších žiakov okresu Partizánske,
ktorý sa uskutoční počas prázdnin v
piatok 20. februára 2015 v telocvični ZŠ
Horná Ves. Funkcionári FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvo na tento
turnaj do 5. februára 2015 na sekretariáte OblFZ Prievidza.
SEKRETÁR
 Pripomína funkcionárom FK, že od
1. januára 2015 prestali platiť papierové
registračné preukazy. Venujte patričnú
pozornosť výmene papierových preukazov za plastové karty. O vydanie plastovej karty žiada ISSF manažér FK cez elektronickú podateľňu.
 Žiada funkcionárov FK, aby nahlásili
zmeny štatutárov FK, ktoré nastali v kluboch po členských schôdzach.

II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD
O najlepší kolektívny výkon 19. kola sa
postarali kolkári BKK Bánovce nad Bebravou, ktorí zvalili 3315 kolov, čo bolo o 110
viac ako mal na konte ich súper ZKK Nové
Mesto nad Váhom B (3205). Bánovčania
zvíťazili 6:2 na body aj vďaka skvelému
výkonu Pavla Bročka, ktorý zbúral 605
kolov, čo znamenalo najlepší individuálny výkon kola. Tretí najvyšší počet kolov –
576 – poslal na zem Július Bročko. Nedarilo sa kolkárom KK Hustra Uhrovec, ktorí prehrali v galantskej kolkárni so Slavojom Sládkovičovo v pomere 2:6 na body.
Uhrovčania poslali na zem o 56 kolov menej – 3066:3122 – než domáci kolkári.
 19. KOLO: ZKK Nové Mesto n/V. B
– BKK Bánovce n/B. 2:6 (3205:3315),
ako hrali: Hajaš 564/0 – P. Bročko 605/1,
Vagovič 528/0 – M. Papšo 552/1, Haluza
502/0 – J. Podolák 539/1, Paška 503/1 –
J. Lipták 504/0, Kebísek 535/0 – J. Bročko 576/1, Černý 573/1 – I. Žitňan 539/0.
Slavoj Sládkovičovo – KK Hustra Uhrovec 6:2 (3122:3066), ako hrali: Halaši
553/1 – P. Sirotný 508/0, Šalát 501/0 – I.
Orságh 503/1, Krnáč 530/1 – M. Mišina

ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 7. ROČNÍK) 7.2.
o 10.30 h: Iskra Partizánske – HC Lučenec.
(I. LIGA – 6. ROČNÍK) 7.2. o 13. h: Iskra
Partizánske – HC Lučenec.
KOLKY (II. LIGA – MUŽI) 7.2. o 9. h: KK

ti vylepšiť.“ Harvard síce naďalej okupuje
prvú priečku, no zo všetkých súperov má
jediný odohratý plnú porciu stretnutí.
 Výsledky 8. dvojkola: FBK Harvard Partizánske – 1.FBC Trenčín 1:2 (0:0, 0:0,
1:2), góly: 34. N. Horváthová (D. Košecká)
– 35. S. Kullová (A. Holičková), 38. A. Bližňáková. HARVARD: P. Hačková – P. Vállová, D.
Košecká, A. Geschwandtnerová – V. Orelová, A. Klapková, L. Ďuríčková, K. Lepeyová,

1. Modranka B
19
2. Sládkovičovo
19
3. Slávia Nitra
19
4. TKK Trenčín B
19
5. KK Zlaté Klasy B
19
6. KK Pobedim B
19
7. Tatran Bratislava
19
8. BKK Bánovce n/B. 19
9. Karpaty Limbach
19
10. TJ Rakovice B
19
11. MKK Galanta B
19
12. Preseľany
19
13. KK Hustra Uhrovec 19
14. ZKK Nové Mesto n/V. B 19
15. DKK Nové Mesto n/V. 19
16. ŠKK Tlmače
19

17
14
14
11
11
10
10
10
9
8
8
8
5
5
4
1

0
1
1
1
0
2
1
0
0
1
0
0
2
2
2
1

2
4
4
7
8
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
17

118,5:33,5
100,0:52,0
96,5:55,5
82,0:70,0
85,0:67,0
80,5:71,5
73,0:79,0
80,5:71,5
69,0:83,0
72,0:80,0
70,0:82,0
66,0:86,0
65,5:86,5
56,0:96,0
56,5:95,5
45,0:107,0

Petra Hačková sa po krátkej pauze vrátila do bránky Harvardu

Hačková. V prvom zápase si Partizánčanky
zmerali sily s 1. FBC Trenčín, ktorý rovnako
nenastúpil v kompletnom zložení. Florbalistky Harvardu mali po celý zápas hernú
prevahu a vytvorili si dostatok gólových
príležitostí, ale aj napriek tomu prehrali 1:2. ,,Od začiatku zápasu sme sa snažili ubrániť najproduktívnejšiu hráčku
Trenčína Michaelu Prnovú, ktorú dobre poznáme ešte z nášho úspešného
vystúpenia v Amsterdame, kde hrala
za náš klub. Podarilo sa nám ju eliminovať aj vďaka výbornej osobnej obrane Nadi Horváthovej. V prvej tretine sa
nám zásluhou aktívnej Lepeyovej podarilo nastreliť dvakrát hornú konštrukciu
bránky a tri sľubné príležitosti Orelovej
skončili vysoko nad bránkou. Streleckú mizériu sme pretrhli v presilovej hre
na začiatku tretej tretiny, ale rýchly gól
Trenčína nás zmrazil natoľko, že sme sa
našou chybou pripravili o všetky body,“
hodnotil stretnutie kormidelník Harvardu.
Trenčín v druhom vystúpení s domácim Lidom iba remizoval 3:3, hoci viedol už 3:0.
Partizánske nastúpilo na druhý zápas proti beznádejne posledným Malackám, ktoré si odniesli z prvého zápasu s Lidom debakel 0:10. Harvard vyhral vysoko 10:2, ale
tréner Dušan Ďuríček neskrýval nespokojnosť s predvedeným výkonom svojich hráčok. ,,Naším dlhodobým problémom je,
že sa rýchlo prispôsobíme hre slabšieho
súpera. V čase 2:10 sme viedli tri-nula
a po prvej tretine šesť-nula, no potom
sme sa zasekli. Máme najhoršie skóre
z prvej štvorky, čo sme dnes proti odovzdanému súperovi mohli aspoň sčas-

N. Horváthová, I. Galisová, tréner: D. Ďuríček. FBK Harvard Partizánske – 1.SC
Malacky 10:2 (6:0, 3:2, 1:0), góly: 0:28 A.
Klapková (D. Košecká), 1:54 K. Lepeyová (P.
Vállová), 2:10 D. Košecká (A. Geschwandtnerová), 7. I. Galisová , 13. L. Ďuríčková (A.
Klapková),14. P. Vállová, 17. V. Orelová (A.
Geschwandtnerová), 21.I. Galisová (V. Orelová), 26. A. Klapková (V. Orelová), 36. V.
Orelová (A. Geschwandtnerová) – 19. V. Pikálková (D. Holbová), 20. V. Pikálková. HARVARD: P. Hačková – P. Vállová, D. Košecká, A.
Geschwandtnerová – V. Orelová, A. Klapková, L. Ďuríčková, K. Lepeyová, N. Horváthová, I. Galisová, tréner: D. Ďuríček. LIDO
Bratislava – 1.SC Malacky 10:0 (4:0, 3:0,
3:0). 1.FBC Trenčín – LIDO Bratislava 3:3
(2:0, 1:2, 0:1). Stretnutia Michalovce – Kysucké Nové Mesto, Banská Bystrica – Kysucké Nové Mesto, Florpédo Bratislava
– Michalovce a Florpédo Bratislava –
Banská Bystrica boli odložené.
 Dohrávky 7. dvojkola: Malacky – Kysucké Nové Mesto 0:10 (0:9, 0:1, 0:0). Lido
Bratislava – Michalovce 2:5 (0:3, 1:1,
1:1). Malacky – Lido Bratislava 3:9 (1:3,
1:3, 1:3). Michalovce – Kysucké Nové
Mesto 4:3 (0:2, 3:1, 1:0).
TABUĽKA
1. FBK Harvard Partizánske 16 8
2. Quick Sport B. Bystrica 13 8
3. Kysucké Nové Mesto 12 7
4. 1.FBC Trenčín
15 6
5. Eastern wings Michalovce 11 7
6. LIDO Bratislava
14 7
7. Florpédo Bratislava 14 5
8. 1.SC Malacky
13 0

3
1
2
4
1
1
0
0

5 63:50 19
4 68:32 17
3 51:30 16
5 72:52 16
3 42:39 15
6 54:45 15
9 45:71 10
13 19:95 0
(mp, dď)

ŠÍPKARSKÁ LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK

522/0, Mészáros 462/0 – P. Sitár 550/1,
Halasy 532/1 – D. Galis 466/0, Magyarics 544/1 – J. Mišina 517/0. TKK Trenčín B – ŠK Modranka B 6:2 (3200:3177).
KK Preseľany B – Slovan Galanta B 6:2
(3151:2973). TJ Rakovice B – DKK Nové
Mesto n/V. 3:5 (3079:3104). Karpaty
Limbach – ŠKK Tlmače 6:2 (2993:2954).
KK Pobedim B – Tatran Bratislava 5:3
(3242:3204). Slávia Nitra – Zlaté Klasy
B 8:0 (3205:2922).
TABUĽKA
3263 34
3206 29
3169 29
3135 23
3086 22
3207 22
3113 21
3139 20
3064 18
3159 17
3097 16
3044 16
2865 12
3008 12
3137 10
3057 3
(mp, jv)

KAM ZA ŠPORTOM
HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 4.2. o 18. h:
HK Slávia Partizánske – Sokol Poruba.

Na v poradí ôsme dvojkolo druhej najvyššej florbalovej ligy žien vycestovali florbalistky FBK Harvard Partizánske do Bratislavy. V úvode týždňa sa trénerovi Dušanovi Ďuríčkovi hlásilo štrnásť hráčok a všetko nasvedčovalo tomu, že Harvard ide do
metropoly Slovenska potvrdiť úlohu favorita a zabojovať o zotrvanie na čele tabuľky. Z viacerých príčin však nakoniec nastúpilo len deväť harvarďáčok a do bránky sa po dvojtýždňovej pauze vrátila Petra

 PORADIE KANONIEROV: 21 gólov – L.
Beňo (HELLA), 20 – R. Gabriška (AMATÉRI), 16 – P. Kúdela (SMERÁCI), J. Kubala (EL FUŇO), O. Škorec (BIG STORY),
15 – A. Masarovič (JASKLO), J. Gieci (FC
BAYERN), 14 – M. Líška (BIG STORY), L.
Vavro (BN TAXI)...

MUŽI: SPARTAK BÁNOVCE N/B. – NŽ VEĽKÉ UHERCE 4:2 (4:0), góly: R. Doknić, P. Botka, T. Olej, M. Borcha – R. Kováč (11 m), M. Jankula, na umelej tráve v Topoľčanoch. TOPOĽČANY – SLOVAN ŠIMONOVANY 5:2 (0:1), góly Slovana: L. Varga 2 (1 z 11 m), na
umelej tráve. KAMENEC POD VTÁČNIKOM – FK TEMPO PARTIZÁNSKE 3:4 (1:2), góly
Tempa: P. Křapka 2, M. Kučerka, M. Pinďura, na umelej tráve v Novákoch. KRUŠOVCE –
OFK BOŠANY 5:1 (1:1), gól OFK: Karvay, na umelej tráve v Topoľčanoch. BISKUPICE –
VEĽKÉ BIELICE 1:5 (1:1), P. Zajac – Pavol Beňuška 2, J. Putiška 2, M. Olach.

VÝKONNÝ VÝBOR
Výkonný výbor ObFZ Prievidza v zmysle
svojich stanov zvoláva riadnu konferenciou ObFZ Prievidza, ktorá sa uskutoční v
piatok 27. februára 2015 so začiatkom
o 16. h v Kultúrnom centre v Novákoch.
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Hustra Uhrovec – KK Pobedim B (v Bánovciach n/B.), 7.2. o 15. h: BBK Bánovce n/B. – Slávia Nitra.
MALÝ FUTBAL 7.2. od 8. h: 13. ročník
novoročného turnaja hráčov nad 40 rokov O pohár primátora Partizánskeho
(Mestská športová hala).

Tretí ročník Šípkarskej ligy v hádzaní šípok v hre 301 double out, hranej na sedem víťazných legov, pokračoval v Charlie pube na sídlisku Šípok v Partizánskom
ďalšími stretnutiami. V kole remíz sa až
päť z jedenástich odohratých zápasov
skončilo deľbou bodov. Menilo sa poradie na spodných priečkach, keď Rudolf
Trčo získal bod v dueli s Jozefom Zigom
a odpútal sa z dna tabuľky.
 VÝSLEDKY: Martin Trčo – Z. Snoha
7:3. M. Boszorád – I. Gogola 7:2. R. Trčo
– J. Zigo 6:6. I. Salinka – Martin Trčo
7:2. Martin Trčo – J. Števica 6:6. Martin Trčo – L. Boszorád 7:4. I. Salinka –
Z. Snoha 6:6. J. Panák – M. Guba 6:6. L.
Guba – Z. Snoha 7:4. Š. Bilas – J. Zigo
7:4. Michal Trčo – Július Števica 6:6.

1. Martin Boszorád
2. Lukáš Guba
3. Ladislav Boszorád
4. Ivan Drndzík
5. Ivan Salinka
6. Michal Trčo
7. Milan Guba
8. Radovan Fereje
9. Ivan Gogola
10. Martin Trčo
11. Július Števica
12. Jaroslav Panák
13. Zdeno Snoha
14. Štefan Bilas
15. Jozef Zigo
16. Rudolf Trčo
17. Milan Javořík

13
16
14
11
17
13
14
14
15
21
12
11
18
17
14
14
10

13
12
9
10
9
7
7
6
6
6
4
5
5
3
2
0
1

0
0
2
0
2
3
3
3
2
2
5
3
1
1
2
4
1

0
4
3
1
6
3
4
5
7
13
3
3
12
13
10
10
8

91:17 26
93:50 24
84:59 20
72:34 20
96:77 20
78:55 17
80:64 17
74:78 15
74:80 14
89:122 14
64:62 13
62:49 13
70:104 11
52:108 7
63:92 6
45:94 4
23:65 3
(mp, mit)

IV. ŠACHOVÁ LIGA
V 6. kole IV. šachovej ligy päťčlenných družstiev dospelých skupiny B22 šachisti OŠK
Chynorany utŕžili prvú prehru, keď podľahli 1:4 na šachovniciach lídra v Bojniciach.
Šachisti ŠO Poľnoslužby Rybany si znovu delili body, tentoraz po remíze s ,,céčkom“
Handlovej.
 6. KOLO: ŠK PRM Bojnice B – OŠK Chynorany 4:1, ako hrali – 1. šachovnica: Žákovič (elo: 1825) – P. Alexy (1935) 0,5:0,5,
2.š.: Šuňal (1741) – R. Bezák (1645) 0,5:0,5,
3.š.: Dražo (1874) – Z. Marko (1625) 1:0,
4.š.: Federic (1500) – P. Košík (1306) 1:0,
5.š.: Hamara (1563) – J. Ďurček (1297) 1:0.
ŠK Prievidza C – Tatran Kamenec p/Vt.
2,5:2,5. MK SO Prievidza – ŠK Handlová B 1:4. ŠO Rybany – ŠK Handlová C
2,5:2,5, ako hrali – 1. šachovnica: J. Broniš (elo: 1853) – Danko (1831) 0:1, 2.š.: P.
Valente (1846) – Kothaj (1766) 0,5:0,5, 3.š.:

M. Krištof (1596) – M. Bauko (1593) 1:0,
4.š.: Š. Hollý (1463) – P. Bauko (1378) 1:0,
5.š.: L. Hollý (1322) – Arendas (1000) 0:1.
TABUĽKA

1. ŠK PRM Bojnice B
2. OŠK Chynorany
3. ŠK Handlová B
4. ŠO Rybany
5. ŠK Handlová C
6. Tatran Kamenec p/Vt.
7. MK SO Prievidza
8. ŠK Prievidza C

6
6
6
6
6
6
6
6

5
3
3
2
2
2
1
0

1
2
1
3
2
1
0
2

0
1
2
1
2
3
5
4

22,0:8,0 16
17,5:12,5 11
18,0:12,0 10
17,0:13,0 9
16,0:14,0 8
13,5:16,5 7
6,0:24,0 3
10,0:20,0 2
mp
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Tempo č. 4
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HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN

Medzinárodná česko-slovenská liga v hádzanej žien WHIL má za sebou nekompletné 13. kolo. Najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Písku, kde si domáci Sokol delil body s vedúcimi Michalovcami, a to
dve sekundy pred koncom stretnutia domáca Součková trafila tyč. Hádzanárky HK Slávia Partizánske bez svojej zranenej krídelníčky Selmy Blažekovej bojovali o body za riekou Moravou vo Veselí nad Moravou. V úvode
diktovali tempo hry Partizánčanky, ktoré si vytvorili aj trojgólové vedenie. Polčas však vyhrali veselské panenky v pomere
13:11. V 42. min vyhrávali domáce už o šesť gólov 19:13, no slávistky sa dokázali vrátiť do stretnutia a patrične ho zdramatizovať. V 59. min so šiestimi gólmi najlepšia strelkyňa Slávie krídelníčka Zuzana Hollá znižovala na 23:22. Záver stretnutia
však lepšie zvládlo Veselí aj vďaka spoľahlivo chytajúcej brankárke Žanete Stojarovej, ale aj bývalej spojke Slávie Jasmínke
Vargovej, ktorá svojím siedmym zásahom podčiarkla skóre stretnutia na 25:22. Veselí sa tak dočkalo prvého víťazstva pod
vedením nového trénera Jána Packu, ktorý pri kormidle vystriedal Ľuboša Hudáka.
 Zostávajúce výsledky 13. kola: Sokol
Poruba – Bemaco Prešov 34:13 (20:7).
ŠKP Bratislava – Slavia Praha 23:51
(15:22). Sokol Písek – Iuventa Michalovce 24:24 (10:12). HC Zlín – DHK Zora
Olomouc 25:23 (15:13). Duslo Šaľa –
Baník Most – odložené pre chrípkovú
epidémiu v družstve Baníka.
1. Iuventa Michalovce
2. Slavia Praha
3. Sokol Poruba
4. Baník Most
5. Duslo Šaľa
6. HC Veselí n/M.
7. Sokol Písek
8. HC Zlín
9. Zora Olomouc
10. HK Slávia Partizánske
11. Bemaco Prešov
12. ŠKP Bratislava

TABUĽKA
13 10 3
13 10 0
12 8 1
12 8 1
12 7 2
13 6 2
14 5 2
13 5 1
13 5 0
13 3 1
13 2 1
13 1 0

0
3
3
3
3
5
7
7
8
9
10
12

386:304
392:303
331:259
325:277
376:316
343:318
313:368
332:308
325:324
312:334
263:350
250:487

23
20
17
17
16
14
12
11
10
7
5
2

 Program 14. kola – 4.2. o 18. h: HK Slávia Partizánske – Sokol Poruba, 7.2. o
17.30 h: Iuventa Michalovce – HC Veselí
n/M., DHK Zora Olomouc – Sokol Písek, o
18. h: Bemaco Prešov – ŠKP Bratislava, Baník Most – HC Zlín, 8.2. o 17. h: Slavia Praha – Duslo Šaľa.

VESELÍ NAD MORAVOU – SLÁVIA PARTIZÁNSKE
25:22 (13:11)

Skóre duelu otvorila hneď v úvodnej minúte Vasić, vzápätí kontrovala Slováková. V 6. min Hollá z rýchleho protiútoku posielala slávistky do vedenia
1:3, aby o dve minúty ex-slávistka Vargová zo sedmičky vyrovnávala na 3:3.
V 11. min však Hollá z krídla poslala Sláviu do trojgólového vedenia 3:6 a v
13. min Michnová z pokutového hodu upravovala na 5:7. Následne si domáci tréner Ján Packa zobral tajm a po ňom veselské panenky šnúrou šiestich
gólov v rozpätí deviatich minút otočili na 11:7. Strelecké suchoty pretrhla
Kapsová, ktorá sa presadila v oslabení. V záverečných sekundách úvodného dejstva Szökeová z trháku upravila na 13:11. Úvodná dvanásťminútovka
druhého polčasu sa niesla v réžii domácich hádzanárok, ktoré odskočili na
rozdiel šiestich gólov, keď Gajdošíková zvyšovala skóre na 19:13. Slávistky
však nezložili zbrane a postupne začali z náskoku Veselí ukrajovať. V 51. min
Szökeová z krídla znížila na 22:18 a tréner Slávie Peter Olšavský bral tajm.
Slávistky sa nadýchli k záverečnému náporu a v 59. min Hollá počas presilovky nížila na rozdiel gólu 23:22. V dramatickej koncovke sa Partizánčanky
snažili presingom získať loptu, no Jandásková dokázala skórovať a v záverečných sekundách Vargová spečatila skóre duelu na 25:22.
 HC: Nejezchlebová, Stojarová, Lekešová – Varjassiová, Jašková, Vysloužilová, Jandásková 3, Slováková 7, Vinklárková, Gajdošíková 5, J. Vargová
7/3, Štetáková 3, tréner: J. Packa.  HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Vasić 2, N. Szökeová 4, K. Kankulová, L. Radovanović 2, K. Michnová
5/3, E. Bettáková 1, P. Gregušová, V. Kapsová 1, D. Krajčovičová, Z. Hollá 6,
M. Šimáková 1, tréner: P. Olšavský.  POK. HODY: 3/3 – 3/3.  VYLÚČENÉ:
2 – 5.  ROZHODOVALI: Opava a Válek – 400 divákov.  PRIEBEH: 0:1, 1:1,
1:3, 3:3, 3:6, 5:6, 5:7, 11:7, 11:9, 12:9, 12:10, 13:10, (13:11), 15:11, 15:12,
17:12, 17:13, 19:13, 19:15, 20:15, 21:17, 22:17, 22:18, 23:18, 23:22, 25:22.

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV
Tretia najvyššia slovenská basketbalová liga mužov mala na programe zápasy 11. kola. V dramatickom šlágri kola
rezerva Levíc uspela na palubovke lídra
STU Bratislava a posunula sa do čela tabuľky. Basketbalisti Iskry Partizánske nepochodili v Komárne, kde domácemu
Highlanders podľahli o 26 bodov 54:80.
Osud stretnutia sa zlomil v tretej štvrtine, ktorú Komárno vyhralo 18:3! Iskre citeľne chýbali body zraneného Rastislava
Zembu, ktorý aj s Dušanom Lezom nemohli vycestovať do Komárna. Basketbalisti BBK Bánovce nad Bebravou po
dvoch kvalitných zápasoch cestovali do
Nitry, kde chceli stúpajúcu formu potvrdiť. Hoci BBK nastúpil v plnej sile, nedokázal si pohodu z predchádzajúcich zápasov preniesť do zápasu pod nitrianskymi deravými košmi. Bánovčanov
strelecky ťahal 22-bodový Matúš Bučko,
no keďže zo spoluhráčov sa k nemu nedokázal nikto strelecky pridať, Bánovce odchádzali spod Zobora s prehrou
42:69. Dobre rozohratý zápas Bánovča-

nia ,,pustili“ po streleckej mizérii v poslednej štvrtine, ktorú prehrali 4:24!
 Zostávajúce výsledky 11. kola: Štadión Trenčín – Slávia Dunajská Streda
80:35 (35:21). STU Bratislava – Patrioti Levice B 80:82 (36:38). Klokani Ivanka p/D. – MŠK Holíč 84:81 (33:31).
TABUĽKA
1. Patrioti Levice B
11 10 1 875:763 21
2. STU Bratislava
11 9 2 813:648 20
3. EXIT Nitra
11 9 2 742:605 20
4. Klokani Ivanka p/D. 11 7 4 879:815 18
5. Highlanders Komárno 11 6 5 758:666 17
6. Štadión Trenčín
11 4 7 756:735 15
7. MŠK Holíč
11 4 7 787:779 15
8. Iskra Partizánske 11 4 7 727:866 15
9. BBK Bánovce n/B. 11 2 9 578:737 13
10. Slávia Dun. Streda 11 0 11 621:922 11
 Program stretnutí 12. kola – 14.2.: Iskra Partizánske – Klokani Ivanka p/D.,
BBK Bánovce n/B. – Highlanders Komárno, MŠK Holíč – STU Bratislava, Patrioti Levice B – Štadión Trenčín, Slávia Dunajská Streda – EXIT Nitra.

HIGHLANDERS KOMÁRNO – ISKRA PARTIZÁNSKE 80:54 (38:30)
Iskra mala vydarený nástup do stretnutia, keď po trojke Martina Trča a Novotného zakončení spod koša sa v úvodnej minúte ujala vedenia 0:5. Pohybliví domáci už do vypršania ďalšej minúty vyrovnali a v 5. min viedli 12:7. O dve minúty Varady jednou premenenou šestkou korigoval na 12:10, no do konca prvej štvrtiny bodovali už len Komárňania, ktorí odskočili na 18:10. V najvyrovnanejšej druhej štvrtine si domáci do 17.
min vypracovali vedenie o štrnásť bodov 32:18. Hostí nakopol presnou trojkou Varady,
Novotný premenil dve šestky a Michal Trčo zakončil prienik na 32:25. Domáci opäť pridali do obrátok, čoho výsledkom bolo vedenie 38:27. V samom závere prvého polčasu
Varady ďalšou presnou strelou spoza trojkového oblúka poslal obe družstvá do šatne za
stavu 38:30. V tretej desaťminútovke Partizánčania prežili čiernu moru v koncovke, keď
túto pasáž prehrali 18:3(!) a do poslednej periódy vstupovali s 23-bodovým mankom za
stavu 56:33. Aj keď sa basketbalisti Iskry snažili vrátiť do zápasu, domáci Highlanders im
to nedovolil a svoje víťazstvo ešte prikrášlil na výsledných 80:54.
 ISKRA: L. Varady 14, Matúš Novotný 15, Martin Trčo 5, P. Horňan ml. 6, Martin
Sasko 2, (Michal Trčo 4, E. Jakubík 0, Michal Sasko 3, A. Špánik 2, P. Terlanda st. 3),
tréner: R. Trčo.  ŠTVRTINY: 18:10, 20:20, 18:3, 24:21.  TH ISKRY: 27/14.  ROZHODOVALI: Kurpaš a Bugár – 50 divákov.

EXIT NITRA – BBK BÁNOVCE N/B. 69:42 (39:28)
Úvod zápasu bol vyrovnaný do stavu 6:6. Vzapätí domáci rýchlymi dvoma košmi za dva
a tri body odskočili a prvú štvrtinu s prehľadom ovládli. Druhá desaťminútovka sa niesla vo vyrovnanejšom duchu. Bánovčanov držal nad vodou hlavne Bučko, ktorý v druhej
časti hry zaznamenal dvanásť bodov. V druhom polčase Bánovčania vyleteli na domácich, ktorých svojou aktivitou viditeľne zaskočili. Po úspešnom trojkovom pokuse Bučka hostia stiahli rozdiel v skóre na štyri body – 39:35. Následná akcia Nitranov skončila
stratou lopty a Bánovce mali možnosť ešte viac sa priblížiť k súperovi, no v jasnej pozícii
spod koša sa im nepodarilo bodovať. Tento moment sa ukázal ako rozhodujúcim okamihom, ktorý rozhodol o konečnom výsledku. Domáci v závere tretej časti hry mierne
bodovo odskočili a v poslednom dejstve už jednoznačne dominovali. Štvrtú štvrtinu
Nitra vyhrala 24:4(!) a stretnutie tak dotiahla do víťazstva 69:42.
 BBK: M. Bučko 22, T. Predný 12, P. Predný 4, J. Gajdoš 2, M. Beňačka 1, (P. Kopčan
1, J. Urban, R. Drevený, D. Makiš, R. Mikušiak. A. Lahký), tréner: I. Kolačan.  ŠTVRTINY: 21:14, 18:14, 6:10, 24:4.  TH BBK: 20/12.  ROZHODOVALI: Šramko a Donovalová – 30 divákov.
(mp, rt, tp)

HLASY TRÉNEROV
Ján Packa (HC Veselí nad Moravou): ,,Partizánske má sympatické družstvo, preto som
veľmi rád, že sme s ním vyhrali. S výkonom družstva
som spokojný. Za víťazstvo
musím poďakovať aj fantastickému publiku, ktoré nás v
obojstranne korektnom zápase podporovalo
od začiatku až do konca. Snažili sme sa dať tím
po psychickej stránke do kopy. Veľkým problémom bolo zranenie Šustkovej. Dievčatá však aj
bez nej podali v obrane lepší výkon než v predchádzajúcich zápasoch. Teraz sme boli agresívnejší a prerušovali sme kombinácie súpera. Naším hlavným problémom je momentálne kondícia. V posledných desiatich minútach dievčatá
mleli z posledného a s únavou prišli aj technické
chyby."
Peter Olšavský (HK Slávia Partizánske): „Zápas sme si prehrali sami, pretože dievčatá
nedodržali niektoré taktické
pokyny, ktoré sme si povedali. Hlavne v obrane sme
neboli dôrazní. Stále robíme
chyby, po ktorých dostávame góly. Tieto maličkosti súvisia aj s výkonom
brankárok. V útoku sme zahodili množstvo vyložených šancí. Bolo to cez dvadsať, čo je veľa a
to sa nám stalo i v predchádzajúcich zápasoch. V
koncovke sa trápime dlhšiu dobu. Môžeme robiť všetko možné, ale pokiaľ nebudeme strieľať
góly, nebudeme vyhrávať. Súper bol efektívnejší a vyhral zaslúžene. Dosť dlhú dobu gratulujem súperom k víťazstvám, čo ma veľmi mrzí.
Tiež chcem, aby mi niekto poprial k výhre.“
(mp, lk)

Slávia s najpočetnejším zastúpením
Hádzanárska reprezentácia junioriek Slovenska absolvuje na prelome januára a
februára sústredenie, ktorého súčasťou budú aj dva medzištátne prípravné zápasy s Rakúšankami. Tréner Slovenska Ľuboš Hudák nominoval na akciu šestnásťčlenný káder. Najpočetnejšie zastúpenie má HK Slávia Partizánske, z ktorého dostali pozvánku až štyri hráčky – spojka Valentína Kapsová, pivotka Veronika Gajdošová a krídelníčky Denisa Krajčovičová a Patrícia Gregušová. Navyše na poste asistentky trénera sa opäť predstaví trénerka starších dorasteniek
HK Slávia Katarína Beňušková.
mp

 Zostávajúce výsledky 23. kola: HAMIKOVO Hamuliakovo – ŠHK Púchov 6:7
(1:3,2:2,3:2). HK Levice – MHK Dubnica n/V. 9:3 (4:1, 2:1, 3:1). HC 05 Banská Bystrica B – HC 2010 Petržalka 8:4
(3:2, 3:0, 2:2). HC Nové Zámky – voľno.
TABUĽKA ZČ
1. HC Nové Zámky
21 20 0
2. MHK Dubnica n/V. 21 14 0
3. HK 96 Nitra
22 11 4
4. HK Levice
20 11 1
5. ŠHK Púchov
21 9 1
6. Iskra Partizánske 20 7 1
7. HC 2010 Petržalka 21 5 0
8. HC 05 Banská Bystrica B 20 4 0
9. HAMIKOVO Hamuliakovo 20 2 3

0 1
1 6
0 7
2 6
3 8
1 11
2 14
1 15
0 15

166:47
116:87
109:90
87:65
102:99
69:83
68:111
55:125
61:126

Automobilový pretekár Veturan Team Partizánske Andrej Turanský (na foto) sa autokrosu začal venovať v lete roku 2011, keď
mal ešte len jedenásť rokov. Už počas premiérovej sezóny získal prvý pohár, odvtedy
ich má vo svojej vitríne štyridsaťdva. Uplynulá súťažná sezóna bola pre talentovaného jazdca najúspešnejšou v jeho doterajšej

Karpatskom autokrosovom pohári si najviac cením prvé miesto z pretekov na známej trati v Přerove, ako aj prvé miesto na
ďalšom českom okruhu v Pribiciach. Auto
po celú sezónu poslúchalo, ale už spolu s
mojím ocinom, ktorý mi neustále pomáha, chystáme nové na nastávajúci ročník,“
nechal sa počuť Andrej Turanský, ktorý vzá-

krátkej kariére. V divízii junior do 1600 ccm
vyhral podujatie Autokros grande Slovakia
a rovnako dominoval aj v deväťdielnom seriáli Karpatského autokrosového pohára. Ten
ovládol ešte suverénnejšim spôsobom. Na
štartovací rošt sa so svojou Alfou Romeo postavil celkom sedemkrát, z toho šesť razy triumfoval a raz bol druhý. Celý seriál vyhral so
ziskom 137 bodov. Druhý skončil Michal Knotek (Honda CRX) z AMK Gajary so 118 bodmi
a bronz patrí Adriánovi Zavadinkovi (Daewoo
Tico) z ACT Poriadie, ktorý zavŕšil podujatie s
96 bodovým rezultátom. Do adrenalínových
súbojov koleso na koleso zasiahla aj Andrejova staršia sestra Janka Turanská, rovnako
jazdiaca za rodinný Veturan Team. S Alfou
Romeo si vyjazdila 70 bodov, čo znamenalo
konečné štvrté miesto. ,,Súhlasím, uplynulý rok bol zatiaľ mojím najúspešnejším. V

pätí načrtol plány pre tohtoročnú sezónu:
,,Chceli by sme sa upriamiť na Slovenský
autokrosový pohár. V minulom roku sme
pre tento seriál ešte nemali konkurencie schopné auto, na ktorom bolo treba
vychytať ,muchy’. A po predchádzajúcej
úspešnej sezóne budeme pravdepodobne jazdiť aj Karpatský autokrosový pohár.“ Talentovaný Andrej štartoval aj v seriáli
amatérskych majstrovstiev Českej republiky,
kde medzi juniormi obsadil striebornú priečku. Výborne rozbehnutý má aj premiérový
ročník podujatia Rallycross Oslany. Po víťazstve v otváracích pretekoch, treťom mieste
na Memoriáli Karola Šedivého a po štvrtej
pozícii na Autoslide 2015, kde mal technické problémy so stieračmi, mu patrí v priebežnom poradí vedúca priečka v kategórii juniorov.
mp

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A
Tretia najvyššia slovenská hokejová liga
mala na programe stretnutia 22. kola.
Hokejisti v tabuľke šiestej HK Iskra Partizánske si na domácom ľade skrížili hokejky s hráčmi tretieho HK 96 Nitra. Iskra
po dlhej dobe nastúpila s kompletnými
tromi útokmi. Premiéru v jej drese si odkrútil brankár Tomáš Halgaš a útočník
Martin Mihálik a po prvý raz v aktuálnej
sezóne nastúpil aj ďalší topoľčiansky odchovanec Libor Káčer. Nitra nastúpila len
s jedenástimi korčuliarmi, a to v úvodnej
tretine prišla o zranenú dvojicu útočníkov Ronalda Drgoňa a Mariána Tvrdoňa.
Skúsení hostia však predviedli rutinérsky výkon s poctivým bránením obrannej modrej čiary a výborným výkonom
svojho brankára Petra Púša. Nitrianskeho gólmana zasypali domáci štyridsiatimi ôsmimi streleckými pokusmi, no za
svoj chrbát pustil len jeden puk. Naopak, Iskre absolútne nešla hra v presilovkách. Z desiatich využila len jedinú, aj to
o dvoch hráčov.

Andrej Turanský má za sebou
zatiaľ najúspešnejšiu sezónu

60
43
41
37
32
24
17
13
12

 PROGRAM 24. KOLA – 7.2. o 16. h:
HC 2010 Petržalka – HK Levice, o 17. h:
MHK Dubnica n/V. – HAMIKOVO Hamuliakovo, o 17.30 h: HC 05 Banská Bystrica B – HC Nové Zámky, o 19. h: ŠHK Púchov – Iskra Partizánske, HK 96 Nitra
– voľno.

ISKRA PARTIZÁNSKE – HK 96 NITRA 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
V polovici 5. min išli hostia do vedenia, keď Dujíčkovu prihrávku Drgoň zblízka
poslal z prvej za Halgašov chrbát. Vzápätí mali Nitrania výhodu druhej presilovej
hry a Tománek zblízka nastrelil ľavú žŕdku. Na druhej strane Púš kryl nebezpečné
strelecké pokusy domácich hráčov. V 13. min sa hostia radovali po druhý raz, keď
Golas zblízka nedal Halgašovi šancu. V 24. min Školka vybojoval puk pre Peniašku,
ktorého gólové zakončenie zastavil Púšov ľavý betón. Aké je jednoduché skórovať, predviedli hostia v 27. minúte. Len čo Vasiľko naskočil na ľad z trestnej lavice,
v prečíslení nabil Golasovi, ktorý parádne bez prípravy do ploodkrytej domácej
bránky zvýšil na 0:3. Domáci sa snažili dobyť Púšovu bránku, no ten odolával aj
v oslabení svojho mužstva. Až na začiatku poslednej tretiny hrala Iskra v početnej výhode o dvoch hráčov a Matúš Pánis odklial bránku hostí po Školkovej prihrávke. Ubehlo 87 sekúnd, keď Barto strelou od červenej čiary nachytal Halgaša na
hruškách. Domáci mali k dispozícii ešte ďalšie tri presilovky, no Púša v nitrianskej
bránke už neprekonali.
 GÓLY: 46. M. Pánis (Školka, Majerčík) – 5. Drgoň (Dujíček, Vasiľko), 13. Golas (Tománek), 27. Golas (Vasiľko), 48. Barto.  VYLÚČENÍ: 4:11 na 2 min,
Uhrecký na OK, Golas na 10 min..  PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:0. 
STRELY NA BRÁNKU: 48:32 (10:13, 16:11, 22:8).  ROZHODOVALI: Píšťanský
– Danko a Gajdošech – 242 divákov.  ISKRA: T. Halgaš – J. Ondruška, B. Zelený, I. Malinka, P. Ondruška, M. Krchňavý, J. Majerčík – Š. Peniaška, O. Školka, J.
Uhrecký – L. Káčer, M. Mihálik, L. Tvrdík – D. Pánis, R. Kerata, M. Pánis, tréner:
M. Adamik.  HK 96: Púš – Blickling, Dujíček, Rašovský, Barto – R. Ďurech, Vasiľko, Tvrdoň – Tománek, Golas, Tarnóczy – Drgoň, tréner: M. Molnár.
mp

II. LIGA
 VÝSLEDKY 26. KOLA: RED WINGS Bánovce
n/B. – ICE BOYS Prievidza 3:7 (2:4, 1:2, 0:1),
14. M. Koleno, 15. P. Apolen (M. Koleno), 18. N.
Čaniga – 3. a 5. D. Ondrčka, 7. M. Nedeliak, 7. M.
Sidor, 24., 30. a 37. J. Mäsiar. DRIVERS Partizánske – BLUE DEVILS Žabokreky n/N. 10:5 (2:0,
7:2, 1:3), 11. Pavol Kollár (J. Galko, M. Adamik),
15., 25. a 30. Ľ. Galovič (M. Adamik), 16. Ľ. Galovič (M. Adamik, Pavol Kollár), 17. Martin Buček
(J. Galko), 18. P. Buček (Martin Buček), 29. B.
Adamik (L. Lorenc), 29. M. Adamik (Ľ. Galovič),
34. Pavol Kollár (J. Galko) – 19. K. Hlaváč, 29. K.
Hlaváč (B. Kútny), 33. B. Kútny (M. Bezák), 35. P.
Habánik (B. Kútny), 38. P. Habánik (K. Hlaváč).
SCORPIONS Topoľčany – BAŤOVKA Partizánske 12:3 (1:0, 1:2, 10:1), 4. J. Štilec, 18. M. Bednárik (S. Brezovský), 31. A. Jančovič, 31. R. Oravec (M. Bednárik), 32. R. Chmelár (A. Jančovič, J.
Štilec), 35. M. Bednárik (Miroslav Novotný), 37. a
43. R. Chmelár (J. Štilec), 40. J. Štilec (A. Jančovič), 42. A. Jančovič (J. Štilec), 42. M. Bednárik,
45. R. Chmelár (J. Štilec, A. Jančovič) – 23. P. Košela (P. Hrnko, M. Telek), 24. P. Hrnko, 42. J. Čuperka. RAPTORS Partizánske – ECS Partizánske 4:2 (0:1, 2:1, 2:0), 17. L. Guliš (A. Žuchovský),
18. L. Guliš (A. Píšťanský), 31. A. Žuchovský, 44.
O. Kimle (D. Žák) – 12. Michal Hallo (Igor Valach),
23. Ivan Valach (Jozef Fabo).
 DOHRÁVKA 25. KOLA: DRIVERS Partizánske
– RED WINGS Bánovce n/B. 13:5 (2:1, 3:3, 8:1),
4. L. Lorenc (M. Turček), 6. A. Galovič (Pavol Kollár, Ľ. Galovič), 26. Pavol Kollár (Ľ. Galovič), 28.
Martin Buček (A. Galovič), 30. M. Súlovský (P.
Buček), 32. M. Adamik (Ľ. Galovič, J. Bebjak), 32.
a 33. Ľ. Galovič (M. Adamik), 35. M. Beňuška (M.
Turček, J. Bebjak), 36. M. Beňuška (M. Turček), 37.
Ľ. Galovič (M. Adamik, Pavol Kollár), 38. M. Adamik (Pavol Kollár, Ľ. Galovič), 44. M. Adamik (Ľ.
Galovič) – 13. M. Koleno, 20. P. Jakubík (M. Koleno), 27. M. Koleno (P. Apolen), 27. M. Koleno (P.
Janáč), 34. M. Koleno.
TABUĽKA ZČ
1. ICE BOYS Prievidza
25 19 3 3 170:87 60
2. RAPTORS Partizánske 26 15 2 9 145:111 47
3. DRIVERS Partizánske 26 14 4 8 169:116 46
4. ECS Partizánske
25 12 5 8 118:91 41
5. SCORPIONS Topoľčany 26 13 0 13 142:159 39
6. BAŤOVKA Partizánske 25 10 1 14 120:154 31
7. BLUE Žabokreky n/N. 25 6 1 18 117:153 19
8. RED WINGS Bánovce n/B. 26 4 2 20 102:212 14
 PROGRAM 27. KOLA – 7.2. o 18.30 h: BLUE
DEVILS Žabokreky n/N. – ECS Partizánske, o 20.
h: RED WINGS Bánovce n/B. – BAŤOVKA Partizánske, 8.2. o 18.30 h: DRIVERS Partizánske – ICE
BOYS Prievidza, o 20. h: SCORPIONS Topoľčany
– RAPTORS Partizánske.

AHL FENDEK CUP
PLAY OFF – A-SKUPINA
 VÝSLEDKY: WARRIORS Topoľčany – RANGERS Topoľčany 2:2 (0:0, 2:0, 0:2), 20. P. Lukáč,
27. P. Lukáč (E. Kopáčik) – 31. Z. Bajtala (M. Tobola), 43. J. Culák. SRŠNI Rudno – BLUE Žabokreky n/N. B 4:4 (2:1, 1:1, 1:2), 6. V. Píš (R. Gebrlin),
13. V. Belanec (L. Mečiar), 22. M. Pažický (R. Gebrlin), 36. R. Gebrlin (V. Píš) – 8. M. Bezák (I. Benzír, J.
Lutonský), 28. M. Lutonský (J. Lutonský), 33. J. Pilát (M. Bezák), 38. J. Lutonský (M. Lutonský).
TABUĽKA NČ
1. SRŠNI Rudno
22 15 2 5 132:70 47
2. WARRIORS Topoľčany 22 14 3 5 126:71 45
3. BLUE Žabokreky n/N. B 21 14 1 6 137:105 43
4. RANGERS Topoľčany 22 12 2 8 99:67 38
5. RED WINGS Bánovce n/B. B 21 11 0 10 95:96 33
 PROGRAM – 4.2. o 20. h: BLUE Žabokreky n/N.
B – RED WINGS Bánovce n/B..
PLAY OFF – B-SKUPINA
 VÝSLEDKY: EKO Nitrianske Sučany – RUPAS
Prievidza 1:2 (0:0, 1:2, 0:0), 27. P. Masaryk (P.
Argyuisy) – 22. R. Melichar (A. Gazda, T. Bezuška), 25. R. Pásovský (T. Pásovský). TPS Topoľčany – EKO Nitrianske Sučany 3:4 (1:1, 2:2, 0:1),
11. A. Žuchovský (V. Pálenik), 18. M. Chovanec (A.
Žuchovský), 25. M. Chovanec – 11. P. Arguisy (D.
Ševce), 21. R. Škrteľ (V. Ivan), 29. P. Masarik, 38. P.
Masarik (V. Ivan).
TABUĽKA NČ
1. EKO Nitrianske Sučany 22 16 1 5 119:57 49
2. RUPAS Prievidza
21 13 4 4 99:63 43
3. TPS Topoľčany
22 12 4 6 102:73 40
4. Bystričany
21 13 1 7 103:81 40
5. Nadlice
22 8 3 11 99:97 27
 PROGRAM – 6.2. o 21.15 h: Bystričany –
RUPAS Prievidza.
PLAY OUT
 VÝSLEDKY: LOKOMOTÍV Partizánske –
SPARTAK Dolné Vestenice 2:5 (1:1, 0:3,
1:1), 13. Marián Varga (S. Horňák), 32. P. Uhlár (S. Horňák) – 7. I. Turanský (Jozef Magušin
ml.), 16. D. Beták (I. Ďurica, E. Nechala), 22. E.
Nechala, 25. a 39. Jozef Magušin ml., stav série: 0:1. TOHC Tovarníky – TomCats Prievidza 2:4 (0:1, 0:0, 2:3), 31. M. Vlnka (T. Klačanský), 39. J. Bilický (M. Vlnka, T. Klačanský) – 6.
K. Gazdág (A. Pipiška), 32. A. Lukáč (A. Pipiška), 41. M. Cirok (E. Gajdáč), 45. A. Pipiška, stav
série: 0:1.
 PROGRAM – 5.2. o 20.30 h: SPARTAK Dolné Vestenice – LOKOMOTÍV Partizánske, 7.2. o
21.30 h: TomCats Prievidza – TOHC Tovarníky.
(mp, ms, až)

