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ISKRA rozohrala

nadstavbovú časť

„

Foto: kk

Basketbalistom Iskry Partizánske nevyšiel
vstup do nadstavbovej časti II. slovenskej
basketbalovej ligy mužov. Pod domácimi
košmi telocvične ZŠ na Malinovského
ulici podľahli rezerve Lokomotívy Sereď
o 21 bodov 71:92. Iskra, ktorá sa stala
v základnej časti víťazom A-skupiny, tak
utrpela v prebiehajúcej sezóne prvú prehru
na domácej palubovke.
(viac na 12. strane)
OD STREDY VO VYSIELANÍ

Duelanti,
taste zbrane!

Predvolebná prezidentská
kampa zatiaľ pripomína skôr
len také vzájomné „oťukávanie“, ako ostrý súboj. S blížiacim sa termínom volieb – 15.
marcom sa ale určite pritvrdí
a kandidáti na post hlavy štátu
so svojimi volebnými tímami
vytasia aj zbrane väčšieho
kalibru.
A čo občan, čoby v pozícii
člena výberovej komisie?
Za koho zahlasuje, ktoré
prednosti kandidátov ocení
najviac? Napokon, výber je
široký. Mladší, starší, viac i
menej ostrieľaní politici, ale
aj úplní nováčikovia. Situácia
v mnohom pripomína výber
na voľné pracovné miesto. V
súčasnosti, keď sa na Slovensku pre 400-tisícovú armádu
nezamestnaných nejaké objaví,
reagujú tí ambicióznejší ako
osy na med. Kým v prezidentských voľbách sa o jeden post
uchádza štrnásť kandidátov
(pätnásty už zložil zbrane),
na voľné miesto na trhu práce
ich pripadá niekoľkonásobne
viac. Aj z redakčnej skúsenosti
môžeme potvrdiť, že väčšina
po zaradení sa do pracovného
pomeru priam prahne. Je už
len na nás nastaviť tie správne
kritériá a mať šťastnú ruku
pri výbere. Celkom ako pri
voľbe hlavy štátu. Len v tej ide
predsa len o viac – o všeobecne
váženú osobnosť, dôstojného
reprezentanta našej krajiny.
Dôsledne teda kandidátov prelustrujme. „Pracovná“ zmluva
s nimi totiž nie je na skúšobnú
dobu, ale na dobu určitú – päť
rokov.

Elektronické služby v samospráve
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom
sa 28. januára stretli na svojom prvom riadnom zasadnutí v tomto roku. Prerokovávali na ňom len dva
materiály, ktorých schválenie však bolo dôležité kvôli
termínom.
Prvým schváleným materiálom bola Koncepcia rozvoja informačného systému mesta (KRIS). Ide o základný strategický dokument, ktorý je predpokladom na zavedenie a rozvoj elektronických
služieb samosprávy. KRIS mesta Partizánske bola vypracovaná už
v roku 2008 a schválená Ministerstvom financií SR. V auguste minulého roka mesto podalo žiadosť o získanie nenávratného finančného
príspevku z európskych fondov pre projekt Elektronizácia služieb mesta
Partizánske a v tejto súvislosti vypracovalo v zmysle požiadaviek novú
KRIS. Koncom roka dostalo mesto výzvu, aby v lehote do 45 dní doručilo uznesenie o schválení KRIS v mestskom zastupiteľstve, čím splní
všetky formálne podmienky žiadosti. V prípade úspechu projektu budú
môcť občania už koncom roku 2015 vybavovať mnohé úradné záležitosti z pohodlia svojho domova alebo dokonca, v niektorých prípadoch, aj
prostredníctvom aplikácií v mobilných telefónoch.
Druhý schvaľovaný materiál súvisel s doručením podpísanej
kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie objektu
bývalej MŠ na Bezručovej ulici po stanovenom termíne. Ako
vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, keďže podmienky vypísanej obchodnej verejnej súťaže takúto situáciu neriešia, o ďalšom postupe
rozhodnú poslanci. Tí jednomyseľne odsúhlasili, aby mesto pokračovalo
v procese uzatvorenia zmluvy so schváleným víťazom súťaže.
(r)

KNIHA
pre teba

Ani Lady Gaga
by sa nehanbila

V Partizánskom sa
udomácňuje projekt, ktorý
poskytuje bezplatne literárnu
všehochuť a podnecuje ľudí k
čítaniu.

Mladí autori predstavili svoje
extravagantné modely obuvi v
rámci súťaže a výstavy Poznaj
svoje mesto.
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Dávky v hmotnej núdzi

si poberatelia odpracujú
Od 1. januára 2014 platí zmena vo vyplácaní dávok v hmotnej núdzi.
Základnú dávku vo výške 61,60 eura dostanú len tí, ktorí si ju odpracujú. Odrobiť musia mesačne 32 hodín na menších obecných službách, na dobrovoľníckej činnosti alebo na prácach na predchádzanie mimoriadnej situácii. Ten, kto ponúknutú prácu odmietne, príde
aj o dávku. Tieto zmeny plynú z novely zákona o pomoci v hmotnej
núdzi. Bližšie o novinkách informuje Iveta Duchoňová, hovorkyňa
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske.
Ako
novela
zákona
o hmotnej núdzi upravuje aktiváciu poberateľov dávky v hmotnej núdzi?
Podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi bude výška
dávky v hmotnej núdzi závislá od
aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti. Dávka
sa mu bude znižovať o sumu
61,60 €, ak sa mesačne, v rozsahu 32 hodín, nezúčastní na men-

?

ca, nezaopatrené dieťa, osamelý
rodič, osoba, ktorá sa stará o fyzickú osobu s ZP odkázanú na
opatrovanie, občan zúčastňujúci
sa na resocializačných programoch, občan zvyšujúci si kvalifikáciu formou denného štúdia
a nie je nezaopatrené dieťa. Týka
sa to ďalej občana s nepriaznivým zdravotným stavom, rodiča
starajúceho sa o dieťa do 3 rokov,
resp. osamelého rodiča starajú-

nie lesných plôch, úpravu chodníkov v zimnom období, čistenie
a údržbu vodných plôch, korýt
riek a brehov potokov, pomoc pri
likvidácii nelegálnych skládok,
údržbu obecných cintorínov,
participáciu na kultúrnych a spoločenských podujatiach. alej je
to vykonávanie dozoru v areáloch
základných škôl, na priechodoch
pre chodcov, pomoc v mestských
knižniciach, aktivity sociálneho
typu (pomoc starším, sociálne
odkázaným, chorým občanom),
údržbu obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, administratívne práce, starostlivosť o športové areály a iné.

Obce musia byť
trpezlivé

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Zabezpečovať práce pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi
budú obce v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, vyššími
územnými celkami, školami a zdravotníckymi zariadeniami. Tým,
ktorým nebude ponúknutá práca, sa však dávky neznížia.
ších obecných službách pre obec
alebo rozpočtovú či príspevkovú
organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec. Hlavným cieľom
novely zákona je zabezpečiť aktívny prístup poberateľa dávky
v prospech verejnoprospešných
služieb pre všetkých občanov.
Postupne
majú
byť
? v rámci sekcie služieb
zamestnanosti každého úradu práce zriadené aktivačné
centrá. V čom bude spočívať
ich hlavná úloha?
Bude to najmä vyhľadávanie,
komunikácia a kontaktovanie sa
s inštitúciami, ktoré vykonávajú
činnosť verejnoprospešného charakteru, uzatváranie písomných
dohôd medzi úradom práce a poskytovateľom, výber vhodných
občanov v hmotnej núdzi na vykonávanie dohodnutých pracovných
činností na základe charakteristiky činností v dohode a profilácie
občana za účelom jeho efektívneho umiestnenia, zabezpečovanie
výkonu aktivít, sledovanie a vyhodnocovanie výkonu činností
a poskytovanie poradenstva.
Na koho sa nebude vzťahovať odpracovanie si
dávky v hmotnej núdzi?
Dávku v hmotnej núdzi si nebude musieť odpracovať občan,
ktorý dosiahol vek na starobný
dôchodok, je invalidný dôchod-

?

ceho sa o dieťa do 6 rokov veku.
Patrí sem i občan, ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie
absolventskej praxe a príspevok
na aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej činnosti.
Kto môže byť poskytovateľom činností pre občanov v hmotnej núdzi?
Podľa platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi a zákona č.
406/2011 o dobrovoľníctve nimi
môžu byť obce a nimi zriadené
rozpočtové organizácie, vyššie
územné celky, právnické osoby
organizujúce dobrovoľnícku činnosť, občianske združenia, školy,
školské zariadenia, nadácie, neziskové organizácie, cirkev alebo
náboženská spoločnosť, nemocnice alebo zariadenia sociálnych
služieb.

?

Na ktorých pracovných
činnostiach sa bude
môcť
poberateľ
dávky
v hmotnej núdzi aktívne podieľať?
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny v spolupráci so
samosprávami vytypovalo 20
pracovných činností, ktorými
si poberatelia dávku v hmotnej
núdzi odpracujú. Ide predovšetkým o údržbu a úpravu verejnej
zelene, udržiavanie čistoty na
verejných priestranstvách, čiste-

?

Správna aplikácia novely do praxe si vyžaduje, aby právnu úpravu chápali najmä obce. Práve tie
musia vytvoriť podmienky na to,
aby poberatelia dávok v hmotnej
núdzi začali pracovať. Informovať starostov o podmienkach
a povinnostiach bolo preto témou prezentácie, ktorú Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
Partizánske pripravil v pondelok
27. januára. Dozvedieť sa viac
o novele zákona prišli zástupcovia obcí z okresov Bánovce nad
Bebravou a Partizánske. Úprava
zákona je zásadná a pred jeho zavedením do praxe majú rešpekt
aj zamestnanci úradov práce.
„Situácia je nová, stále sa vyvíja
a zákon sa musí usadiť,“ zdôraznila v úvode Iveta Duchoňová,
riaditeľka odboru sociálnych
vecí a rodiny ÚPSVaR.
Prvý polrok bude pre obce ťažký. Pred sebou majú veľa práce, a musia sa preto vyzbrojiť
trpezlivosťou. Aplikačná prax
môže podľa ministra práce Jána
Richtera priniesť rôzne organizačné problémy, ktoré treba
vychytať za chodu. Odvoláva
sa najmä na vznik aktivačných
centier a funkcií hlavných koordinátorov, ktorí budú mať na
starosti viaceré aktivity, medzi
nimi aj vyhľadávanie organizátorov v regióne. Zjednodušiť ich
prácu by mali pomocní koordinátori, ktorých si určia samotné
obce. Úrady práce si od tohto
kroku sľubujú jednoduchšiu
komunikáciu s obecnými samosprávami. „Uzatvárať písomné
dohody budeme po citlivom
výbere a posúdení situácie každého poberateľa dávky. Najmä
v tomto bode bude nevyhnutné, aby spolupráca s obcami
bola intenzívna,“ dodala Iveta
Duchoňová na adresu zložitej
novely.
Martina Petrášová

Čo na to
starostovia?
Po novom síce pribúda
obciam ďalšia úloha, no
mnohým starostom sa novela zákona pozdáva.
Mária
Lachkovičová, starostka obce
Chynorany
Nový zákon
o sociálnych
službách, ktorý je platný od
1. januára 2014, plánuje určite využiť aj obec Chynorany. Máme veľa ľudí, ktorí
zatiaľ nevyužili tieto možnosti a dá sa povedať, že ani
neboli zákonom donútení.
Poberali finančné prostriedky a často sa smiali iným
občanom, ktorí pracovali aj
v rámci drobných obecných
či aktivačných prác. Priznám
sa, že sa teším, že aj títo ľudia budú musieť urobiť niečo
pre to, aby mohli poberať finančné príspevky.
Otakár
Sneženka,
starosta
obce
Žabokreky
nad Nitrou
Naša
obec
dlhodobo minulý rok využívala všetky možné paragrafy
a zákony, aby mohli nezamestnaní pracovať, aby si
prilepšili. Vítam tento zákon
a určite urobím všetko pre
to, aby sa tí, ktorí skutočne
majú záujem o prácu, aktívne uplatnili.
Lýdia
Petríková,
starostka
obce
Kolačno
Perspektívy
tohto zákona sú podľa mňa priaznivé.
udia, ktorí doteraz nepracovali a brali finančné prostriedky bez toho, aby pracovali, budú takto prinútení
naučiť sa pracovným návykom. Plánujem túto možnosť využiť aj v našej obci,
máme takých ľudí, ktorých
zaradíme a verím, že to bude
prínosné nielen pre obec, ale
aj pre nich.
Ladislav
Struhár,
starosta
obce
Skačany
Keďže v obci
využívame
všetky ponuky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, určite využijeme aj túto
možnosť. V dedine je toľko
roboty! Nemá kto upratovať,
kosiť, upravovať toky, takže
sa na to teším.
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Do nového roka
s optimistickými číslami

Pred rokom, v januári 2013 pripadalo v okrese Partizánske na jedno voľné pracovné miesto 196 uchádzačov o zamestnanie. V ponuke
ich bolo len 19. Na konci roka, v decembri, to bolo 53 voľných pracovných miest a takmer trojnásobne vyššia šanca na jeho získanie,
pretože priemerne naň vychádzalo 63 uchádzačov. Z celkového
počtu 23 037 ekonomicky aktívneho obyvate stva v okrese
Partizánske evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Partizánske pred rokom 3727 uchádzačov o zamestnanie,
v decembri to bolo o 382 menej. Tým miera nezamestnanosti klesla zo 14,65 percenta na 13,34 %. Klesajúcu tendenciu v evidovanej miere nezamestnanosti zaznamenalo
aj detašované pracovisko ÚPSVaR v Bánovciach nad Bebravou. Z 12,14 % v januári 2013 poklesla v decembri na
11,59 %, ke sa počet uchádzačov 2482 znížil na 2366.
Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva v tomto okrese je 19 050.
V januári 2013 pripadalo na jedno z 27 voľných pracovných miest 92
uchádzačov, v decembri na 37 voľných miest 64 uchádzačov. (bab)

Mestská polícia v Partizánskom
od 22. do 28. januára 2014
 Podozrenie z porušenia VZN
vyhodením stavebného odpadu do kontajnera na sídlisku
Šípok sa šetrením nepotvrdilo.
Išlo o priestupok a MsP preverovanie 22. januára ukončila. V ten istý de začala riešiť
susedské nezhody. Údajne
došlo k verbálnemu napádaniu v spoločných priestoroch
domu na Lesnej ulici a pravdepodobne k vybavovaniu si účtov poliatím vchodových dverí
neznámou tekutinou v dome
na Malej okružnej. Do rodinných nezhôd zasiahli hliadky
mestskej polície 25. a 28. januára. Priestupky vyriešili napomenutím.
 Vjazd do garáže na Ulici Rudolfa Jašíka blokoval vodič motorovým vozidlom, na ktoré MsP
založila „papuču“. Priestupok
vodiča z Klátovej Novej Vsi vyriešila napomenutím. Z miesta sa
nemohol pohnúť ani vodič spred
domu č. 1296 na Horskej ulici.
MsP lustráciou zistila meno vodiča, situácia sa vyriešila bez jej
zákroku. Dňa 24. januára o 22.15
h vyhotovila fotodokumentáciu
dopravného priestupku pri prevádzke Ulita, 28. januára riešila dopravný priestupok vodiča,
ktorý neoprávnene parkoval na
vyhradenom mieste.
 Bezdomovec odmietal 22.
januára o 21.00 h opustiť čakáre
pohotovosti. Hliadka
mestskej polície ho odtia vykázala a opakovane v ten istý
de aj z čakárne lekára, nasledujúci de z budovy MsÚ,
kde sa rozhodol spať o 15.50
h. V inej z čakární lekára si
„ustlal“ 24. januára, alšie
dni bol vykázaný z budovy polikliniky, z budovy MsÚ a opäť
z čakárne pohotovosti. Hliadky vykázali 23. januára nadránom zo železničnej stanice
muža, ktorý obťažoval svojím
správaním cestujúceho, 28.
januára o 04.10 h ležiaceho
muža zo spoločných priestorov domu č. 945 na Februárovej ulici. MsP preverila aj
oznámenie o mužovi ležiacom
na vozovke medzi Malými
Uhercami a sídliskom Šípok.

 Mestskí policajti odchytili
potulujúcich sa psov na Veľkej
okružnej, na Októbrovej ulici,
aj pri obchodnej prevádzke a
odviezli ich do útulku. Psa na
Lipovej ulici sa hliadke nepodarilo odchytiť, ďalšieho na
Javorovej ulici si po dohovore
odchytil majiteľ. Hliadka sa
23. januára popoludní stala
svedkom dopravnej nehody, pri
ktorej vodička z Pažite narazila
do st pa pouličného osvetlenia.
K miestu nehody s únikom pohonnej látky privolala hasičov,
k zraneniu osôb nedošlo.
 Potýčka v prevádzke na Luhoch 24. januára vyvrcholila
pokusom o fyzické napadnutie osobou brániacou hliadke
mestskej polície vo výkone.
Hliadka jej obmedzila osobnú slobodu a predviedla ju na
oddelenie mestskej polície.
Napadnutého muža odviezla k lekárovi. K fyzickému
napadnutiu s ublížením na
zdraví došlo vo večerných hodinách aj 28. januára. Na základe indícií hliadka zadržala
na Komenského ulici neplnoletú osobu podozrivú zo spáchania priestupku. Poučila ju
v prítomnosti zákonného zástupcu a zotrvala na mieste do
príchodu RZP, nako ko mala
obavy z porušenia verejného
poriadku väčším počtom zhromaždených osôb. Objas ovanie oboch prípadov pokračuje.
 Oznámenie o použití zábavnej pyrotechniky pred jednou
z reštaurácií prešetrila MsP 25.
januára. Svadobčanov upozornila na porušenie verejného
poriadku a priestupok vyriešila
napomenutím. Vodič taxislužby upozornil na roztrhnuté
vodovodné potrubie vo Veľkých Bieliciach, kde vytekajúca
voda zam zala na ceste. MsP
na nebezpečenstvo upozornila
a informovala TSM. Z bezpečnostných dôvodov poskytla
asistenciu poštárke na Nábrežnej ulici, a trvalo dohliada na
školákov prechádzajúcich cez
priechody na frekventovaných
úsekoch ciest.
Spracovala Mária Rapková

Policajti z Partizánskeho

žiadajú občanov o pomoc

Konkrétne pri objasňovaní krádeže v pohostinstve na Moyzesovej ulici
v Partizánskom, do ktorého sa vlámal doposiaľ neznámy páchateľ v noci
z 20. na 21. januára o 4. hodine. Z pohostinstva odcudzil hotovosť v celkovej sume 1840 eur, poškodenie majetku majiteľ vyčíslil na 150 eur.
Vlamača zachytil aj kamerový systém a za prečin krádeže mu hrozí
trest odňatia slobody až na dva roky.
Polícia žiada verejnosť o pomoc a poskytnutie akejko vek
informácie, ktorú môžu občania oznámiť na známom telefónnom čísle 158.
KR PZ v Trenčíne
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Vysielanie MTP na internete!
Mestská televízia Partizánske

LIVE STREAM nájdete na www.respublica.sk

Ocenenie na Slovakiatour
aj pre Partizánčanku

Požiar vozidla počas jazdy vystrašil 20. januára večer okolo 22.
hodiny v ereňanoch posádku osobného vozidla. Spôsobila ho
technická porucha na výfukovom potrubí. Do st pa pouličného
osvetlenia „zapikovala“ neopatrná vodička (na foto HaZZ). K dopravnej nehode došlo 23. januára po 13. hodine na parkovisku na
sídlisku Šípok v Partizánskom. Obyvateľov Rooseveltovej ulice v
Partizánskom vyrušil z pokojného večera 24. januára požiar v záhrade jedného z domov. Hasiči po príchode na miesto zistili, že ide
o neohlásené spaľovanie odpadu. Zadymenie schodiska v paneláku
v Partizánskom 25. januára tesne pred obedom zasa vystrašilo obyvateľov na Veľkej okružnej. Tentoraz bola na príčine spálená strava
v rúre na pečenie v jednom z bytov, ponechaná bez dozoru.
HaZZ v Partizánskom

Nehody a požiare
v roku 2013

Muži v modrých uniformách z OR Hasičského a záchranného
zboru v Partizánskom zasahovali v priebehu minulého roku
pri 68 požiaroch, 126 zásahov malo technický charakter, 9
ekologický, v dvoch prípadoch šlo o planý poplach, v troch
prípadoch o požiare bez zásahu a svoju zdatnosť si udržiavali
a zvyšovali na ôsmich cvičeniach.
Z rozboru zásahovej činnosti
jednotiek Okresných riaditeľstiev
Hasičského a záchranného zboru
v rámci Trenčianskeho kraja vyplýva, že spomedzi desiatich zborov pripadá okresu Partizánske s
216 zásahmi piata priečka. Hasiči
a záchranári zasahovali v kraji
celkom 2 497 razy.
Nemalý podiel v zásahoch
predstavujú dopravné nehody. V
okrese Partizánske to bolo 64 výjazdov k nehodám na cestách, pri
ktorých sa zranilo 47 účastníkov.
Celkom za kraj to bolo 4312 osôb
pri 555 dopravných nehodách,
ku ktorým boli privolaní hasiči a
záchranári. Žiaľ, vyhaslo aj 9 ľudských životov.
Z prehľadnej tabuľky za ostatných desať rokov vyplýva, že najmenej výjazdov - 155 mal HaZZ v
Partizánskom v roku 2005, najviac, 258 pred štyrmi rokmi.
Priamo v okrese Partizánske
v priebehu roka 2013 došlo k 64
požiarom, ktoré spôsobili škodu
vo výške 170 740 eur, uchránené
hodnoty operatívnym zásahom
hasičov boli vyčíslené na 671 550
eur. o je však najcennejšie, nikto pri nich nezahynul a ani nebol zranený. Z celkového počtu
požiarov likvidovali 38 v meste
Partizánske (v roku 2012 to bolo
o 8 viac). Škody boli vyčíslené
(14013)

na 82 550 eur. Štatistika za celý
okres udáva, že počet požiarov
oproti roku 2012 klesol o 32 a
priame škody sú nižšie o takmer
7 tisíc eur. Jedenkrát bolo treba
hasiť požiar v Malých Uherciach,
Brodzanoch, Hradišti, Ostraticiach, Klátovej Novej Vsi, Krásne,
Kolačne a vo Veľkom Klíži. Dvakrát horelo vo Veľkých Uherciach
a v Bošanoch, tri požiare v priebehu minulého roka sa vznietili v
Chynoranoch a Skačanoch, štyri
mali svoje ohnisko v Hradišti a
Malých Kršteňanoch. Nielen počet, ale hlavne spôsobená škoda
zohráva svoju úlohu. Najvyššiu,
vo výške 52 tisíc eur si vyžiadal
požiar laserovej tlačiarne vo firme v Partizánskom a 50 tisícovú
škodu utrpel majiteľ, ktorému v
priestoroch servisu v Kolačne zničil požiar osobné vozidlo.
Úmyselné zapálenie neznámou
osobou ako príčinu požiaru určili
vyšetrovatelia pri 20 požiaroch s
výškou škody 31 670 eur. Najvyšší
podiel predstavujú požiare kontajnerov – 9 prípadov, až sedem
razy boli úmyselne podpálené
osobné motorové vozidlá, dvakrát
byty, jedenkrát drevená garáž pri
rodinnom dome a posed pod horou.
(Zo štatistiky OR HaZZ
v Partizánskom spracovala
bab)

Leitmotívom expozície boli
zimné mužské práce – tradičné pletenie predmetov z prútia,
pripravené v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Myjave.
Trenčiansky kraj je rodiskom
mnohých osobností celoslovenského významu. Na zviditeľnenie tejto skutočnosti a na podporu kultúrneho cestovného
ruchu vydal TSK samostatný
propagačný materiál a tematický kalendár na rok 2014. alším novým produktom, ktorý je
určený na podporu domáceho
cestovného ruchu, je Turistický
denníček alebo detský sprievodca po Trenčianskom kraji.
Spoluvystavovateľmi boli tento rok oblastné organizácie cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE a Horné
Považie, Kúpele Bojnice, Kúpele
Nimnica, Mesto Partizánske
spolu s Hvezdárňou Partizán-

Partizánčanka Helena Filipová prevzala z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku ocenenie za šírenie
dobrého mena nášho kraja na Slovensku a v zahraničí.
Foto: MsÚ
ske, Mesto Bánovce na Bebravou
a mikroregión Bánovecko.
V rámci veľtrhu ocenil predseda TSK Jaroslav Baška osobnosti z radov tých, ktorí sa
pričinili o rozvoj regionálneho
cestovného ruchu a šíria dobré
meno nášho kraja na Sloven-

Reagujú na zvýšenú
nehodovosť
Dňa 21. januára sa konal Metodický
deň bezpečnostných zložiek mesta Partizánske, ktorý organizovalo Okresné
riaditeľstvo PZ SR Partizánske aj za
účasti všetkých príslušníkov Mestskej
polície Partizánske.
Okrem iných dôležitých otázok a postupov v riešení priestupkov a trestných činov odznelo aj konštatovanie
o zvýšení nehodovosti v cestnej premávke, kde sa stanovili úlohy a dohodli opatrenia na zlepšenie tejto nelichotivej situácie. Pre Mestskú políciu
Partizánske z pracovného stretnutia
vyplynula, okrem iných, úloha zvýšenej
pozornosti nad chodcami a cyklistami,
obzvlášť pri prechádzaní chodcov cez
vozovku, kontrola používania refl exných prvkov chodcami a dodržiavania
pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky cyklistami.
Mestská polícia podľa pokynu náčelníka MsP bude priestupky chodcov
a cyklistov do konca februára 2014
riešiť na mieste napomínaním, avšak,
závažné porušenia zákona o cestnej
premávke bude riešiť v zmysle zákona
o priestupkoch v blokovom konaní.
(dh)

sku a v zahraničí. Zo vzácnych
ľudí z tejto oblasti boli tento rok
vybratí Helena Filipová, dlhoročná riaditeľka Múzea A. S.
Puškina v Brodzanoch za prínos
v oblasti kultúry a kultúrneho
cestovného ruchu, Marta Trebatická za prínos v oblasti pešej

turistiky, Ivan Kováčik za prínos
v oblasti cestnej a horskej cyklistiky, výchovy mladých cyklistov
a Ján Zeman, ľudový umelec,
košikár za udržiavanie ľudových
tradícií.
Petra Čimová,
hovorkyňa TSK

Obhajoba certifikácie kvality
podľa ISO 9001
Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

V

rámci reforiem zdravotníctva, ktoré zavádza väčšina nemocníc na
Slovensku, prebieha už
piaty rok v Nemocnici s poliklinikou Partizánske, n.o.,
proces, ktorého cieľom je
zvýšená transparentnosť,
zodpovednosť a informácie
o kvalite zdravotnej starostlivosti.
Monitorovanie kvality
zdravotnej starostlivosti je
zložitý proces, ktorý zah ňa
mnoho dôležitých aspektov. Nemocnica tento proces aplikovala v roku 2009.
V priebehu ďalších rokov
ho udržiavala.
Vlani 18. decembra
prebehol v nemocni-

ci externý audit, ktorý
preveril plnenie požiadaviek
medzinárodnej normy STN EN
ISO
9001:2009/ISO
9001:2008. Certifikačný orgán CERTICOM
svojím auditom potvrdil, že systém manažérstva kvality sp a
požiadavky
uvedenej
normy.
Nemocnica má na zreteli spokojnosť pacientov
a zamestnancov, smeruje
k dobrým ekonomickým
výsledkom,
efektívnym
a
výkonným procesom
aj

(14124)

Hasiči v akcii

Trenčiansky samosprávny
kraj patrí medzi tradičných
vystavovateľov na veľtrhu
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Na jubilejnom
20. ročníku sa v Bratislave
od 30. januára do 2. februára
predstavil ako KRAJ POHODY s podtitulom Kraj kultúrneho dedičstva a významných osobností.

prostredníctvom systému
manažérstva kvality.
Základná myšlienka systému kvality znie: „Kvalita stojí na u och, ich
vnímaní pacienta ako
zákazníka a schopnosti vyhovieť mu.“ Naším
cieľom je aj pre tento rok
naďalej zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,
udržiavanie a zlepšovanie
systému.

Správa bytov v Partizánskom. Vaše účty pod vašou kontrolou.
Vlastníci bytov v našej správe určite majú jasno!
Ing. Ľubomír Fiksel, 0905 345 735

partizanske@homepro.sk @ www.HomePro-sprava.sk/Partizanske

Chcete vedieť viac? KONTAKTUJTE NÁS! Radi vám odpovieme na vaše otázky.
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V Partizánskom
sa udomácňuje projekt

Ako sa to začalo
Poskytnúť knihy zadarmo?
Podnietiť ľudí k čítaniu? Zabrániť likvidácii kvalitných kníh?
Vytvoriť priestor na skladovanie
zachránených kníh zo skládky?
Odpovede na tieto otázky sa podarilo sk biť v projekte Kniha pre
teba, ktorý funguje v Partizánskom. Ide o projekt na podporu
čítania a záchranu literárneho
kultúrneho dedičstva. Podobné projekty existujú po celom
svete, preto si pár nadšencov
povedalo: Prečo to neskúsiť aj
u nás? Istým vzorom bola aj podobná aktivita z hlavného mesta
Domov použitých kníh, ktorý v
Bratislave funguje už nejaký čas.
Mesto Partizánske je podstatne
menšie, no aj tu sa nájdu ľudia,
ktorí majú radi knihy a záleží im
na tom, aby kvalitná literatúra
nekončila na smetisku, ale našla
si svoju cestu k čitateľom. Navyše primátor mesta Jozef Božik
myšlienku projektu okamžite
podporil a po nájdení vhodných
mestských priestorov sa začala
jej realizácia.

Spolupráca
nadovšetko
Na projekte spolupracujú
ICM Partizánske, Edukácia@
Internet, Parlament mladých
mesta Partizánske a Mesto Partizánske. Ide o pekný príklad
toho, že keď sa chce, tak sa dá.
Projekt nebol podporený horibilnými sumami, nebolo potrebné zháňať zdroje cez eurofondy a
podobne.
Na začiatku získal Matúš
Lištiak (v súčasnosti predseda
Parlamentu mladých mesta Partizánske) sumu 200 eur, v rámci

projektu KomPrax z národnej
agentúry Iuventa. To bola jediná
suma na projekt. Nábytok na vybavenie knižnice poskytlo mesto
z vyradeného nábytku zo škôl,
rovnako ako nevyužité priestory v budove v jeho vlastníctve.
Miriam Lištiaková, riaditeľka
ICM dodáva: „Mestská knižnica náš projekt podporila hneď
na začiatku, keď sme ešte vlani doviezli do novozriadených
priestorov vyradené tituly. Išlo
asi o 1500 kníh, ktoré tvorili základ. Teraz nám už knihy nosia
sami občania.“ Vďaka spolupráci mesta a občianskych združení,
ktoré v Partizánskom pôsobia, sa
podarilo zrealizovať celý projekt
a darí sa zachraňovať nechcené,
či nepotrebné knihy a zároveň
robiť radosť ľuďom, ktorí majú k
čítaniu blízko. Pridaná hodnota
takejto otvorenej knižnice je aj
skutočnosť, že v nej možno nájsť
veľa kvalitných titulov, ktoré sa
už nedajú zohnať bežne v obchodoch.
P.S.: Vďaka podobnej spolupráci združení ICM Partizánske
a Edukácia@Internet vznikla
v novembri minulého roka aj
ďalšia vzdelávacia aktivita v
meste – Jazyková kaviare
Partizánske (https://www.facebook.com/jazykovakaviaren).
Raz mesačne sa v nej stretnú
záujemcovia o rôzne cudzie jazyky. Pri stoloch, venovaných tomu-ktorému jazyku, komunikujú výhradne v tejto reči. Projekt
podporuje viacjazyčnosť, zlepšuje komunikačné schopnosti
návštevníkov, umožňuje spoznať
sa navzájom, spoznať nových zaujímavých ľudí, dáva priestor aj
cudzincom, ktorí v meste žijú,
alebo prídu na návštevu.

Plány
do budúcna
Práve bola na sociálnej sieti
Facebook www.facebook.com/
kniha.partizanske
spustená
stránka Kniha pre teba. V súčasnosti sa pripravuje k projektu aj
web-stránka (www.knihapreteba.
sk). „Projekt je ešte len vo svojom
zrode, čaká nás viacero aktivít,
aby sme ho dostatočne zviditeľnili občanom mesta, ale v podstate aj hocikomu, kto má záujem prísť si nejaké knižky vybrať
a zobrať domov, alebo naopak,
nejakými svojimi knihami prispieť. Projekt je otvorený, takže
hocikto, kto má cestu do nášho
mesta, sa môže zastaviť v kancelárii ICM Partizánske a vybrať
si,“ vysvetľuje spoluautor projektu Peter Baláž za občianske združenie Edukácia@Internet - E@I.
Riaditeľka ICM Miriam Lištiaková dodáva: „Projekt Kniha
pre teba sme prijali ako veľmi
vhodné a užitočné doplnenie našich aktivít v centre. Našou snahou je okrem iného aj podnietiť
mladých k častejšiemu čítaniu
kvalitnej literatúry. Málokto z
nich si uvedomuje, že čítanie je
veľmi užitočné a môže podstatne
ovplyvniť ich život.“

Rozšírenie projektu
do miest,
kde ľudia čakajú
Samotné mesto plánuje budúci rok spustiť obdobný projekt s
názvom ítajúce kúpalisko, situovaný na mestskom kúpalisku
Dúha. V tomto čase organizátori
zvažujú aj možnosti rozšírenia
projektu na viaceré lokality, kde
sa ľudia zdržujú dlhšiu dobu a
majú možnosť i čas čítať. Do úvahy prichádza napríklad nemocnica, autobusová stanica či miestne
kaviarne. „V rámci projektu Kniha pre teba by sme chceli knihy
priniesť čo najbližšie k ľuďom.
Nie každý je zarytý knihomoľ,
no ak človek čaká napríklad na
autobus, možno si predsa len
nejakú knižku vezme do ruky.
Tá ho môže zaujať natoľko, že
si ju bude chcieť prečítať i celú.
Preto dúfame, že sa s knižkami
z nášho projektu budú môcť ľudia stretnúť už v priebehu tohto
roka aj na viacerých verejných
miestach,“ uzatvára Peter Baláž.
-r-

V súčasnosti sa
môže hocikto zastaviť
v kancelárii Informačného centra mladých
(ICM Partizánske)
v Dome služieb ALFA
na 2. poschodí, v pracovné dni od 8.30 do
16.00 hodiny a nájsť
novú „otvorenú knižnicu“, z ktorej si knihy
môže pokojne vziať
domov, alebo nejaké
svoje nepotrebné sem
priniesť.

Foto: MTP

Opäť zaznela výzva k jednote kresťanov

Prvé pokusy zjednotiť kresťanské vierovyznania siahajú do roku 1740, kedy škótski stúpenci turíčneho hnutia v posolstve zameranom na obnovu viery vyzvali modliť sa za všetky cirkvi a spolu so
všetkými cirkvami. Potom nasledovali mnohé iniciatívy, ktoré sa dodnes snažia o zblíženie. Jednou
z nich je aj Týžde modlitieb za jednotu kresťanov. Termín konania je určený na každej
pologuli zvlášť. Na severnej je to od 18. do 25. januára. Tento termín navrhol v roku 1908
anglikánsky kňaz Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami Katedry sv.
Petra a Obrátenia sv. Pavla, čo mu dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v blízkosti sviatkov Zoslania
Ducha Svätého, ktoré symbolizujú jednotu cirkvi. Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šimonovanoch sa v nedeľu 26. januára stal miestom stretnutia zástupcov kresťanských vierovyznaní - katolíckej, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a evanjelickej cirkvi metodistickej. Spoločným
stretnutím vytvorili príklad vzoru jednoty vo viere. S veriacimi poprosili za celistvosť a nedeliteľnosť
kresťanstva. Slová, ktoré podľa Svätého Písma odovzdal Kristus apoštolom, sú adresné aj v dnešnej
dobe: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Mrazivá januárová nedeľa tak niesla hrejivé
posolstvo, ktoré, ako dúfajú jeho tvorcovia, sa raz naplní.
dl

Nezabudnuteľný farár

Veniec so stuhou a textom:
S úctou a vďakou aj po 100 rokoch – nadlický cirkevný zbor
položili 10. decembra 2013 predstavitelia obce Nadlice na hrob
bývalého nadlického farára Dr.
Jána Bundalu (*1864+1923). Po
pietnom akte na starom cintoríne v Topoľčanoch v prítomnosti
Bundalových rodákov zo Skalice,
topoľčianskych farníkov a archivárov sa prítomní odobrali do
Štátneho archívu. Tam sa uskutočnil odborný seminár o Dr.
Jánovi Bundalovi, topoľčianskom farárovi - dekanovi, čestnom ostrihomskom kanonikovi.
Pre farnosť Nadlice a obzvlášť
dedinu, kde žil plodných päť rokov, zostáva nezabudnuteľný aj
po sto rokoch od jeho odchodu
z Nadlíc. Kalich, v ktorom sa slúži Eucharistia pri slávnostných
bohoslužbách, bol z jeho pozos-

talosti venovaný práve Nadliciam; veľký zvon z roku 1519,
ktorý zachránil v období prvej
svetovej vojny pred zničením,
dodnes hlaholí na nadlickej
veži; budova bývalej Rímskokatolíckej školy postavená v roku
1915 za výdatnej pomoci Dr.
Bundalu je zapísaná v srdci každého kultúrneho Nadličana…
Vzácnej osobnosti Dr. Jánovi Bundalovi venovali v nedeľu
26. januára pri príležitosti 150.
výročia jeho narodenia (27. január 1864) a toho istého výročia
postavenia nadlického kostola
historicko-poetické popoludnie
s názvom Hľadám priateľov.
Nadličania si s úctou pripomínajú aj vianočnú pieseň, ktorú pán dekan Bundala učil pred
viac ako sto rokmi ich prarodičov a zachovala sa dodnes.
Dušan Dúbravický

„Hľadám priateľov…“

Pod týmto mottom sa v Nadliciach v kultúrnom dome v nedeľu 26. januára popoludní konal poeticko-historický memoriál pri príležitosti 150 rokov od narodenia Dr. Jána Bundalu,
nadlického farára, ostrihomského kanonika, významného dejateľa pre náš región, no, žiaľ, zabudnutého rodoľuba a dobrodinca slovenského vidieka a odborníka na cirkevný spev.
Život a dielo kňaza priblížil Dušan Dúbravický (vpravo, na
foto s Jurajom Sarvašom) premietaním zozbieraného materiálu a fotografií. Hostitelia privítali známeho recitátora a herca Juraja Sarvaša, ktorý svojimi poetickými vsuvkami pripomenul vzácne a nehynúce myšlienky našich básnikov: Konštantína Filozofa, Sládkoviča, Rázusa a Rúfusa. Svojím krásnym
spevom podujatie podporila aj naša krajanka, speváčka Gréta Švercelová. Harmonikovým sprievodom
sa naplnila sála, ako aj spevom
prítomných hostí z Topoľčian,
Brodzian, Klátovej Novej Vsi,
ba aj Bratislavy. Zaznel aj gregoriánsky a glagolský chorál
v podaní gregoriánskej schóly Cecilianum tapochanensis
z Topoľčian. Dvojhodinový
národnobuditeľský program
vyvrcholil v piesni Slovensko
moje, otčina moja. Prítomní
naplnení sviatočnou atmosférou pokračovali v družnom
rozhovore pri malom pohostení do večera.
(D)
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Oslava s prípitkom, gratuláciami, muzikou
a nečakaným darčekom

Meniny oslávi – Veronika, Nika, Agáta, Dorota,
Dorisa, Vanda, Romuald, Zoja, Aranka, Zdeno,
Zdenko a Gabriela.

Blahoželanie k narodeninám
D a 4. a 5. februára oslávia krásne životné jubileá 80 rokov
Emília Letavská a Helena Drábeková. Do ďalších
dní života im rodina praje hlavne veľa zdravia a ďakuje
im za doterajšiu lásku a starostlivosť. Najmenšie vnúčatá
Michaelko, Nikolka, Natálka a pravnúčik Adamko babky
bozkávajú.
(14098)

Program kín a klubov
Panoramatické kino PARTIZÁNSKE

 3. a 4. februára – pondelok a utorok o 19.30 h – JA,
FRANKENSTEIN
 5. februára – streda o 19.30 h – NYMFOMANKA I.
 6. až 10. februára – štvrtok až pondelok o 17. h – LEGO
PRÍBEH
 6. februára o 19.30 h, 11. februára o 17. h – NYMFOMANKA II.
 7. až 10. februára – piatok až pondelok o 19.30 h – ROBOCOP

Infinity CLUB

 7. februára – piatok – OLDIES BUT GOLDIES
 8. februára – sobota – LACI STRIKE & SDA V INFINITY

Myšlienka na tento týždeň
Veľkí ľudia diskutujú o ideáloch, priemerní o udalostiach
Charles de Gaulle
a malí o iných ľuďoch.

Foto: MTP
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voje rodisko, len na ojedinelé výnimky, majú v iných kútoch Slovenska.
Do Partizánskeho prišli väčšinou za
prácou, alebo nasledovali svojho životného partnera. No mesto im predsa prirástlo k srdcu, ako to rodné. Rozširovalo sa a
opeknievalo pod ich rukami a dnes, hoci
sa už len prizerajú, ako sa ďalej rozvíja, tešia sa z každého jeho úspechu. S radosťou
nad tými poslednými sa so spoluobčanmi
podelil na stretnutí jubilantov 24. januára
v Klube spoločenských organizácií primátor Jozef Božik. V slávnostnom príhovore
im úprimne poďakoval za všetko, čo pre
svoje rodiny a mesto urobili a do ďalších
rokov im zaželal hlavne dobré zdravie a
veľa dobrých ľudí okolo seba. Aj napriek
zložitým ekonomickým pomerom má samospráva mnohé plány, aby bol život v

Matematiky
sa neboja

Vo svete sa nestratia
CV Relax v Partizánskom v spolupráci s obvodnou komisiou olympiády v nemeckom jazyku zorganizovali 23. januára okresné kolo tejto
súťaže, ktorá preverila vedomosti a jazykové zručnosti žiakov v písomnej a ústnej časti.
Prvé miesto v kategórii 1A (5.-7. ročník ZŠ + príma a sekunda
osemročného gymnázia) obsadila Romana Bohušová z Gymnázia
v Partizánskom, druhá skončila Patrícia Belianská zo ZŠ vo Veľkých
Uherciach a tretie miesto patrí Martine Fáberovej zo ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom. V kategórii 1B (8.- 9.ročník ZŠ + tercia
a kvarta osemročného gymnázia) zvíťazil Marco Malík zo ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom, druhé miesto patrí Petre Dobravskej z Gymnázia v Partizánskom a tretie obsadil Ján Kováč zo ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola. Všetkým
žiakom a ich pedagógom, ktorí venovali svoj voľný čas príprave na
olympiádu, patrí poďakovanie. S cudzím jazykom sa olympionici nikde
vo svete nestratia a využijú ho v každej profesii.
CVČ Partizánske

Základná škola na Veľkej
okružnej v Partizánskom
privítala 22. januára účastníkov okresného kola matematickej olympiády žiakov
5. a 9. ročníka, ktorej spoluorganizátorom bolo CV
Relax v Partizánskom. Z
deviatich škôl okresu súťažilo 21 piatakov, úspešní boli
štyria a z nich traja obsadili
s rovnakým počtom bodov
prvé miesto: Klára Kováčiková a Henry Halúzka
zo ZŠ na Veľkej okružnej
a Roman Gális zo ZŠ Radovana Kaufmana. Štvrtým úspešným riešiteľom
bol jeho spolužiak Ondrej
Škor ák.
Spomedzi
deviatakov
z ôsmich základných škôl a
z gymnázia bolo zo 17 olympionikov úspešných osem.
Najviac bodov získal Patrik
Beliansky zo ZŠ Bošany,
druhé miesto patrí Adamovi Belianskemu zo ZŠ
Veľké Uherce a tretie Ivane
Bitarovej z usporiadateľskej školy.
lenovia komisie okresného kola matematickej olympiády výhercom blahoželajú
a deviatakom želajú aj veľa
úspechov v krajskom kole.
Jana Beňušková,
predsedníčka komisie

Partizánskom príjemný a mesto dostávalo
modernú tvár.
Úprimné slová gratulácie k životným
jubileám potvrdili spoločným prípitkom,
každý z päťdesiatky oslávencov bol obdarovaný z rúk primátora ružou, na stoloch
nechýbalo malé pohostenie a k spríjemneniu slávnostného popoludnia vrchovatou mierou prispeli muzikanti a sólisti zo
súboru Jánošík Senior. S prekvapujúcim
darčekom - bohato ozdobenou tortou prišla jedna z jubilantiek, pani Alžbeta Kasalová. Prvý muž mesta, ktorému bol darček
s poďakovaním venovaný, tortu slávnostne rozkrojil a pochutnali si na nej všetci
jeho hostia.
Tými „najmladšími“ boli čerství sedemdesiatnici – O ga Beniaková, Štefan
Delič, Erika Gálová, Ján Greguš,

Pavol Halvo , Edita Heldiová, Ivan
Hrdlík, Alžbeta Krčmáriková, Lýdia Klapková, Gašpar Koprda, Ján
Krátky, Eva Kubicseková, Vladimír
Lukačovič, Emília Mravcová, Drahoslava Noščáková, Mária Smatanová, Rudolf Snoha, František Škarba,
Imrich Takács, Peter Tamaškovič,
Štefánia Veselová, Marián Vlasák a
Marta Zdychavská. O päť rokov viac sa
v uplynulých dňoch dožili Milan Adamík, Jozef echo, Margita Došlová,
Viera Flórová, Jozef Horváth, Žofia
Horvátiková, Alžbeta Kasalová, Silvester Kóša, Františka Laššová, Valéria Ligocká, Eva Melounová, Anna
Panková, Vlastimila Papšová, Anna
Sitárová a Emil Stopka. Gratulácie k
80. narodeninám patrili Štefánii avojovej, Helene Dudovej, Františkovi
Grochalovi, Štefanovi Husárovi, Jozefovi Krúpovi, Imrichovi Lacenovi,
manželom Júliusovi a Helene Laurincovým, ktorí zároveň slávia aj 55 rokov spoločného života, Mikulášovi Majtényimu, Márii Preťovej, Antonovi
Sakálošovi, Márii Solíkovej, Viktórii
Škoríkovej a Elene Vrbovej. K najstarším oslávencom tentoraz patrili 85-ročný
Walter Rotter, 90-ročný Anton Mikuláš a 91-ročná Mária Holúsková. Každý
z pozvaných sa v spoločnosti jubilantov zvítal s mnohými svojimi známymi, priateľmi,
bývalými kolegami, a o to bolo stretnutie
srdečnejšie. Obrazom výroku múdreho
muža, akým bol Jan Werich, že celým tajomstvom a jediným receptom na šťastie je
mať rád ľudí a milovať ich.
(bab)

Ani Lady Gaga
by sa za ne nehanbila
a Štefan Janco veľmi prekvapili. Ako uviedol posledný menovaný: „Každé dieťa má v sebe nejaký
svoj potenciál, svoju fantáziu, svoje vnútro, ktoré
do toho dá a my dospeláci to možno niekedy ani
nepochopíme, alebo nevidíme a potom je nám ťažko posúdiť, že toto je lepšie alebo horšie.“ Napriek
tomu museli rozhodovať a spomedzi prihlásených
vybrali dvanásť víťazných prác. V kategórii I. stupeň ZŠ si cenu za účasť odniesla Lucia Rešetková.
Druhý stupeň ZŠ najlepšie reprezentoval model od
Vanessky Villárovej. Prvé miesto za stredné školy
si odniesla Silvia Melicharová. V kategórii ZUŠ
prvenstvo patrí Veronike Trnikovej. Aj tento rok
bola udelená špeciálna cena primátora, ktorú získala Lenka Beláková a Frederik Bauer.
dl
Foto: bab
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yrobené z papiera, špagátu, vatových tampónov. Plastové či obrastené machom... Aj také stvárnenie
detskej fantázie prezentovala výstava
Poznaj svoje mesto. V Dome kultúry v
Partizánskom sa už po tretí raz stretli invencia s motiváciou na odovzdávaní cien
výtvarnej súťaže, ktorej témou sa stal
symbol mesta Partizánske – topánka.
Tento rok sa žiaci prvýkrát popasovali s
výrobou trojrozmerného objektu. Pedagogička ZUŠ Martina Boboková nám prezradila, ako prebiehali hodiny prípravy na
súťaž: „Myslím, že ich to bavilo... Mala
som pocit, že hneď berú materiál, hneď
skúšajú a spájajú. Keď to nešlo zlepiť,
tak to začínali prišívať a takýmto spôsobom pracovali.“ Výsledky práce porotu
v zložení Ondrej Böhm, Andej Michalík

DO STREDY VO VYSIELANÍ

Káva vonia
ako čerstvo pomleté nebo
www.aerocafe.sk

Letisko
Malé Bielice

OTVORENÉ DENNE:
10.00 h - 22.00 h

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

(14014)

Blahoželáme
V druhý februárový de oslávil 75. narodeniny
Partizánčan Anton Hudok. Výbor Klubu ABŠ posiela
jubilantovi prianie dobrého zdravia, spokojnosti a rodinnej
pohody, ako aj v kruhu baťovcov.
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tak si žena nemôže obliecť nohavicový kostým, ani šatový
ani suk ový. Sako na plese
nemá čo hľadať,“ upozorňuje
Miriam Miková.
Príležitostí, na ktoré si môže
dáma obliecť dlhé elegantné
šaty, nie je tak veľa, preto je
vhodné voliť si šaty, ktorých
d žka je minimálne po členky a
maximálne po zem. Takto dlhá
róba sa totiž nosí len na ples a
banket. Možno neviete, že ani
svadba s výnimkou nevesty nie
je udalosťou na túto d žku šiat.

Menej
je niekedy viac

Bontón nie je vec názoru
O pravidlách spoločenskej etikety nás učia od detstva. Niektoré si osvojíme, iné odmietame. Do tretej kategórie patria tie pravidlá, o ktorých sme
ani nevedeli. Avšak nevedomosť v žiadnom prípade neospravedlňuje,
lebo prvý dojem možno urobiť iba raz...
Obdobie plesov je v plnom
prúde a zrejme každý túži
„vidieť a byť videný“. i už je
to miestny ples alebo ples v
opere, všade platia isté pravidlá. Najskôr si však ujasnime pojmy. Etiketa sú bežné
pravidlá správania sa, ktoré
človek používa vo svojom
prostredí a ktorých dodržiavanie sa považuje za základnú
spoločenskú slušnosť. Všetci
vieme, že starší má prednosť
pred mladším, žena pred mužom a pod. Protokol sa o etiketu opiera, ale v prvom rade
sa odvíja od postavenia, ktoré
človek reprezentuje. Používa
sa pri stretnutiach na oficiál-

nej úrovni a jeho nedodržanie
sa považuje za urážku. Možno
si pamätáme na faux pas neodloženej rukavice prezidenta Busha pri podávaní rúk na
summite v Bratislave z roku
2009. Ak sa teda chceme pri
spoločenskej udalosti dobre prezentovať, mali by sme
ovládať etiketu ako aj protokol.

Žena sa oblieka
vždy podľa muža,
nie naopak!
Znamená to, že v závislosti
od toho, či si partner oblečie
frak, smoking alebo oblek,

prispôsobí si večernú toaletu
žena. Najčastejším pánskym
odevom spoločnosti býva oblek. Mal by byť tmavý s bielou
košeľou a slávnostnou kravatou, všetko z kvalitných látok.
„Neodporúčam ladiť viazanku
do farieb ženského oblečenia,
nemusí sa pánovi farebne vôbec hodiť. Pár má byť zladený
štýlovo, nie farebne,“ poradila
našim čitateľom odborníčka na
spoločenskú etiketu a protokol
Miriam Miková. Pravou voľbou
pre dámy sú dlhé šaty. Na menej náročné zábavy a veselice
si síce môžete vziať koktejlové
šaty, ale „ak sa raz niečo nazve
ples, nech sa koná kdekoľvek,

Platí to najmä keď ide o makeup, výber doplnkov a šperkov.
Myslite na to, že máte síce zažiariť, ale v tom dobrom svetle... Toto pravidlo sa týka aj
pitia alkoholu a spôsobu uvoľnenia na parkete. „Ples je najvyššie spoločenské podujatie, a
preto mu treba prispôsobiť oblečenie aj správanie,“ dodala
odborníčka na etiketu. Plesy v
obciach na Slovensku pripomínajú však podľa protokolu skôr
fašiangovú zábavu ako ples.
Tieto pojmy si ale nemožno
zamieňať. Môžeme povedať, že
medzi plesom a zábavou je podobný rozdiel ako medzi bižutériou a klenotníctvom. Preto
nielen pozvaní, ale aj samotní
organizátori, by mali prispôsobiť úroveň slávnosti titulu, ktorý jej prislúcha. Napokon, ako
by to bolo, keby ste vstúpili do
reštaurácie a ponúkli by vám
„na stojáka“ párok v rožku?
Veríme, že každým rokom sme
aspoň jedným krokom bližšie k
noblese, ktorá plesovej sezóne
prináleží. Ak sa teda chystáte
niekam do spoločnosti, dajte si
poradiť odborníkom a doprajte
si s partnerom valčík v príjemnej spoločnosti.
dl

Valentínska kvapka krvi

Deň zaľúbených – 14. február má v Partizánskom dlhoročnú podobu konkrétnej pomoci, ktorú bezpríspevkoví darcovia krvi nezištne
poskytujú po celý rok.
Mestský spolok S K a Klub darcov krvi pozývajú všetkých mladých
ľudí, zaľúbené dvojice, manželské páry a všetkých darcov krvi z
regiónu na Valentínsku kvapku krvi, každoročnú celoslovenskú akciu, ktorej gestorom je Slovenský ervený kríž.
Svoju valentínsku kvapku krvi môžete darovať v utorky 4. a 18.
februára od 8. do 11. hodiny v budove VŠ sv. Alžbety (bývalá I.
ZŠ) na Námestí SNP v Partizánskom, kde bude túto životodarnú tekutinu odoberať mobilná jednotka Národnej transfúznej služby z Trenčína.

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 Bánovciach
nad Bebravou je v hlavnej budove NsP. Pohotovosť stomatológov v Partizánskom je zrušená,
v Bánovciach nad Bebravou je v

hlavnej budove NsP do 13. hodiny.
Pohotovosť lekární zabezpečuje v Partizánskom Lekáreň
Sunpharma v Kaufl ande v čase od
8. do 20. hodiny. V Bánovciach
nad Bebravou (v pracovných
dňoch od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00
do 18.00 h) od 3. do 7. februára Lekáreň Schneider na Svätoplukovej
ulici, 8. februára Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinského ulici, 9. februára Lekáreň Lipa na Sládkovičovej ulici a 10. februára Lekáreň
v nemocnici na Hviezdoslavovom
námestí.

JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
Tradičné jarné prázdniny sa školákom v Trenčianskom kraji začínajú
už o dva týždne. V Partizánskom ich od 17. do 21. februára môžu
stráviť aj v prímestskom tábore v Centre voľného času Relax. Tábor s
dennou dochádzkou do CV je určený deťom vo veku od 7 do 15 rokov.
V poplatku 25 eur je zahrnuté stravovanie, pitný režim, vstupenky a
celodenný výlet. Program bude opäť zameraný na športové hry, súťaže,
počítačové hry, zábavu a pripravené je aj prekvapenie.
Do jarného prímestského tábora môžete deti prihlásiť v CV
Relax v Partizánskom, Ul. gen. Svobodu 906/53 (www.cvcpart.
edu.sk, tel. 038/749 22 23), v pracovných d och od 8. do 16. h.

Schôdza záhradkárov

Výbor záhradkárskej osady Pod Salašom v Partizánskom pozýva svojich členov, ale i nečlenov na schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok
14. februára o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu v
Partizánskom. Na schôdzi budú vyberané členské príspevky SZZ upravené na výšku 6 € na člena a príspevok do fondu opráv jednotne 0,02
Ľudovít Baranček, predseda ZO SZZ
€ za 1 m2 plochy záhradky.

Vitajte
medzi nami!

Jessica Foltánová z Oslian, prvorodené bábätko

rodičov Natálie Strižencovej a Jozefa Foltána, prišla
na svet 27. januára. Vážila 2630 g a merala 49 cm.

Jakub Fábry zo Žikavy sa
narodil 21. januára s váhou
3270 g a d žkou 53 cm. Je prvorodeným dieťatkom rodičov
Márie a ubomíra.

Leonard Korec z Topoľčian, prvé dieťatko rodičov

Patrície Belušovej a Eduarda Korca, má dátum narodenia 24. január. Na svet sa prihlásil s váhou 3400 g a
d žkou 53 cm.

Laura Podmanická z Chynorian,

dcérka rodičov Michaely a Juraja,
prišla na svet 23. januára s váhou
3660 g a d žkou 53 cm. Doma ju
čakal dvojročný braček Šimon.

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

Michaela Bátovská z Bošian má
dátum narodenia 21. január, pôrodnú váhu 3720 g a d žku 53 cm.
Šťastnými rodičmi prvorodeného
bábätka sú Ivana a Miroslav.

Nikola Paninárová z Partizánskeho potešila svojím príchodom na svet mamičku
Marcelu Švarcovú a otecka Mareka Paninára. V deň narodenia, 25. januára vážilo
ich prvé bábätko 2970 g a meralo 50 cm.

Michaela Chochulová z Partizánskeho je druhým dieťatkom

rodičov Miroslavy a Petra, a
sestričkou dvojročného Dávidka.
Jej dátum narodenia je 21. január,
váha 2760 g a d žka 51 cm.

Natália Zimová z Pažite uzrela svetlo sveta 24. januára,
kedy vážila 3570 g a merala 53 cm. Z prvorodenej dcérky sa
tešili rodičia Katarína Gregorová a Marek Zima.

Kristína Emma Masarová z
Veľkých Bielic, prvý potomok

šťastných rodičov Alexandry a Daniela, sa narodila 22. januára, kedy
vážila 2660 g a merala 47 cm.

Nella Šándorová
Š
z Oslian,
bábätko Augustíny Šándorovej
a Jána Lazara, prišla na svet 23.
januára s váhou 2880 g a d žkou
47 cm. Na sestričku sa doma
tešil sedemročný Janko.

www.novinytempo.sk
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Pomoc gymnazistov deťom
na Madagaskare

Vlastnoručne zhotovené, namaľované, dokonca upečené výrobky
predávali gymnazisti v Partizánskom na treťom ročníku Vianočného bazáru. Finančný výťažok 571 eur bol príjemným prekvapením
pre organizátorov, ale aj pre samotných žiakov. Putoval na ďaleký
Madagaskar, kde poslúži tým, ktorým hrozí smrť hladom – nevinným a bezbranným deťom. Aj vďaka peniazom, ktoré získali prostredníctvom tejto dobročinnej akcie, bude mať niekoľko sto detí
misku teplej ryže denne, čo je zárukou, že dieťa v období tzv. mesiacov hladu – od novembra do marca počas dochádzky do školy
neumrie od hladu, pretože doma nedostane nič. Okrem iného získa
pravidelnou návštevou školy aspoň základy gramotnosti a minimálne hygienické návyky spojené s podávaním jedla.
„Vyrábaním produktov určených na bazár som strávila niekoľko popoludní. Neľutujem ani minútu, pretože fotky usmiatych mamičiek s ich deťmi, ktoré sme dostali ako poďakovanie, sú pre m a
a verím, že aj pre ostatných najväčšou vďakou,“ povedala o tejto
charitatívnej akcii Rebeka Karasová, študentka 2.B.
rk

Kollárovcom tlieskali Bánovčania
Piesne pochádzajúce aj z Goralmi obývanej severnej časti Spiša prezentuje ľudová hudba Kollárovci. Zoskupenie mladých talentovaných
hudobníkov spod obce Kolačkov v okrese Stará ubovňa pôsobí na
hudobnej scéne od roku 1997 a svojím goralským temperamentom si
získalo veľa fanúšikov. udové piesne odievajú do nového šatu, ktorý
je príjemný aj pre tých, ktorí tento hudobný žáner extra nevyhľadávali.
Vo štvrtok 30. januára koncertovali aj pred zaplnenou sálou MsKS v Bánovciach nad Bebravou. Zazneli všetky ich veľké hity ako Dedinôčka,
Láska je trpezlivá, Nočný sen, Láska si pýta dvoch, Za gurami, za ľasami,
či známa goralská hymna Goraľu cy či ne žaľ, ktorá v ich podaní zaznela
naozaj bravúrne. Nadšené publikum nešetrilo potleskom a prítomní diváci si väčšinu skladieb zaspievali spolu s účinkujúcimi. Piesne v podaní
Kollárovcov sa divákom páčili natoľko, že si v závere vyžiadali dva prídavky. Ako posledná zaznela zmes cigánskych a slovenských čardášov.
Kapela dokázala prilákať nielen domácich, ale aj veľmi veľa cezpoľných
návštevníkov, čo sa podarí naozaj málokomu. Pre veľký záujem sa usporiadatelia a účinkujúci postarajú aj o repete 7. mája.
Marek Kasala

Zabíjačkové špeciality

Aj keď sme sa konečne dočkali na Slovensku zimy a vonku poriadne prituhlo, vôbec to neodradilo obyvateľov nielen Žabokriek nad Nitrou, ale aj mnohých ľudí z okolitých obcí prísť na hostinu. V sobotu 25.
januára bola tanečná sála miestneho Kultúrneho domu od 11. hodiny
takmer stále obsadená. Záhradkári z obce totiž už tradične pripravili
pre všetkých zabíjačkové špeciality. Tento rok sa im skutočne vydarili a
večer už v kuchyni zostali len prázdne mastné hrnce. To svedčí o kvalite
výrobkov a dobrej obsluhe. Záhradkári všetko chystali už týždeň vopred
a najväčším poďakovaním im je spokojnosť všetkých, ktorí si na ich výrobkoch pochutili.
Alica Málišová

Výberové konanie
Obec Veľké Uherce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa školy:
Základná škola Veľké Uherce, č. 145, 958 41 Veľké Uherce
Kvalifikačné
predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie
funkcie riaditeľa školy podľa zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
a odbor vzdelania pre uvedený druh
školy
absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre
príslušnú kategóriu a podkategóriu
pedagogických zamestnancov
 najmenej 5 rokov pedagogickej
praxe

Zoznam dokladov, ktoré treba
pripojiť k prihláške do výberového konania:
 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych
skúškach
doklad o absolvovaní 1. atestácie
výpis z registra trestov (nie starší
ako tri mesiace)
profesijný životopis
návrh koncepcie rozvoja školy
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je
potrebné predložiť najneskôr do 3.
marca 2014 na adresu: Obec Veľké
Uherce, č. 360, 958 41 Veľké Uherce
v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie. (14110)
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Vo februári je hviezdna obloha najkrajšia
Skôr narodení môžu potvrdiť, že február patril k tým
najchladnejším mesiacom v roku. Teplota klesala až
na mínus dvadsať stupňov. Za jasnej bezmesačnej noci
hviezdy doslova sršali v chladnom vzduchu. Hviezdna
obloha v tomto období je u nás jednou z najkrajších.

Najnápadnejšou a najkrajšou skupinou hviezd na večernej februárovej oblohe je
súhvezdie Orión, ktoré okolo
20. hodiny nájdeme vo výške
30 až 50 stupňov nad južným
obzorom. Tvorí ho sedem jasných hviezd. Štyri z nich ohraničujú nie celkom pravidelný
obd žnik, uprostred ktorého
nájdeme tri zvyšné hviezdy.
Táto skupina hviezd je oddávna
symbolom lovca menom Orión,
sprevádzaného dvoma nerozlu-

čnými sprievodcami - Veľkým
a Malým psom. Pod nohami
Oriónu sa schováva rýchlonohý
Zajac. Napravo od súhvezdia
Orión nájdeme súhvezdie mohutného Býka s jasnou červenou hviezdou Aldebaranom.
Toto súhvezdie je jedným z najstarších vôbec. Nájdeme v ňom
skupinu hviezd nazývaných
Kuriatka, alebo Plejády. Naľavo od Oriónu je tretie ekliptické
súhvezdie Blížencov s jasnými hviezdami Pollux a Castor,
dvojčatami, ktoré pomenovali
až Rimania. Nad Blížencami
a nad našou hlavou v zenite
nájdeme súhvezdie Povozníka
s jasnou hviezdou Capellou. Je
perzského alebo sumerského
pôvodu.
Pod Blížencami môžeme

vidieť súhvezdie Malého psa
s jasnou hviezdou Prokyón,
pod ním pri južnom obzore
veľmi jasnú hviezdu Sírius,
ktorá patrí do súhvezdia Veľkého psa.
So základnou orientáciou na
februárovej hviezdnej oblohe
vám radi pomôžu pracovníci
Hvezdárne v Partizánskom.
Prostredníctvom ďalekohľadu
vám umožnia nezabudnuteľné pohľady do vesmíru zimnej
oblohy.
Najvhodnejšie podmienky
na pozorovanie povrchu nášho
najbližšieho kozmického suseda Mesiaca nastávajú od 2. až
do 12. februára. V tomto období máme príležitosť pozorovať
množstvo povrchových útvarov
na rozhraní svetla a tieňa, kde
vynikne plastickosť mesačného
povrchu. Spln Mesiaca nastáva
15. februára.
Z planét môžeme na večernej
oblohe nad východným obzorom v súhvezdí Blížencov pozorovať najväčšiu planétu Slneč-

nej sústavy Jupiter. Podmienky
na pozorovanie tejto planéty
sú najvýhodnejšie, pretože začiatkom tohto roku bol Jupiter
v opozícii voči Slnku, preto je
pozorovateľný po celú noc. Astronomickým ďalekohľadom
môžeme okrem pásov v atmosfére tejto planéty vidieť i jeho
štyri najväčšie mesiace – Io,
Európu, Ganymedu a Callisto.
Na rannej oblohe nad juhovýchodným obzorom sa objaví
zornička, planéta Venuša, ktorá 15. februára dosahuje maximálnu jasnosť, preto ju rozhodne nemôžete prehliadnuť.
Pozorovania pre verejnosť sú vo hvezdárni
v prípade jasného počasia
v stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci. Organizovaným skupinám umožníme pohľady do vesmíru
na základe dohody vo vybraný termín. Tešíme sa
na vašu návštevu!
Vladimír Mešter

Turisti schôdzovali a premietali,
za minulý rok prešli vyše 300 km

V poradí 14. výročnej schôdze turistického klubu Horec sa zúčastnilo 42
členov a dvaja hostia. Predseda klubu Peter Horváth srdečne privítal všetkých
prítomných a poprial im v novom roku hlavne veľa zdravia a zaujímavé pobyty v prírode. O činnosti cyklosekcie referoval a plán cyklotúr na rok 2014
predniesol Juraj Jenis. ubo Mazán zhodnotil uplynulý turistický rok. Na 16
akciách sa zúčastnilo 440 turistov, ktorí spolu prešli vyše 300 kilometrov.
Medzi vydarené akcie patril prechod hrebeňom Roháčov, návšteva Muránskej
planiny a Slovenského raja, Veľká a Malá Fatra, výstup na Panskú Javorinu,
Malé Karpaty a nízkotatranský Salatín. Potom predseda podrobne oboznámil
účastníkov schôdze o túrach na tento rok. Je naplánovaných 18 akcií, z toho
10 autobusových zájazdov. Medzi tie atraktívnejšie patrí výstup na Kráľovu
hoľu, návšteva Pálavských vrchov na Morave, výstup z poľskej strany na Babiu
horu, výlet k Zelenému plesu a výstup na Jahňací štít, Veľká Fatra, Javorie,
Kysucké Beskydy a ďalšie. alším bodom programu bolo odmenenie najaktívnejších členov. Len jedna túra k plnému počtu nevyšla v minulom roku Ľubovi Mazánovi, trinástich akcií sa zúčastnil Peter Horváth a Renáta Boriková. Voľný poukaz na autobusový zájazd získali ďalší aktívni turisti Edita
Michalovičová, Peter Ivanka a Ján Šandera. Za materiálnu pomoc bol zájazd
darovaný aj Petrovi Belákovi a Jurajovi Laššovi, ktorým srdečne ďakujeme.
V rámci diskusie odznel návrh na založenie novej tradície - každoročne
uskutočniť Silvestrovský výstup na Osečný s podávaním vareného vína. Návrh
bol okamžite schválený. Značkár Heňo Kollár sa podujal vybaviť u vlastníkov
lesa povolenie na označenie trasy z dolného pomníka na Osečný miestnou turistickou značkou. Po odhlasovaní uznesenia a prestávke zhaslo svetlo, rozžiaril sa videoprojektor a vrhal na plátno fotografie z minuloročných akcií. Skalnaté vrcholy sa striedali s hôľnatými partiami, hrady s jaskyňami, vodopády
s roklinami, drevené rozhľadne so stožiarmi, nechýbali ani zábery na kamenné
more. Neskôr ešte nasledovali kratšie videosnímky a na záver 40-minútový
dokumentárny film z Korziky, kde dovolenkovalo niekoľko našich turistov.
výbor TK Horec

Žabokrečania sa dočkali!

O originálnej akcii v Žabokrekoch nad Nitrou - zdobení vianočného stromčeka brmbolcami vyrobených z vlny, ste sa mohli
v Tempe už dočítať. Všetko riadne zdokumentovali, pofotili, overili, natočili na video a zaslali do Slovenských rekordov. Veľmi
netrpezlivo očakávali vyjadrenie, či všetko prebehlo regulárne a
či bude žabokrecký rekord uznaný. Dočkali sa 29. januára 2014,
kedy im bol doručený Certifikát Slovenský rekord - ocenenie
pre Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou, kde v obci vyrobili
888 brmbolcov z vlny a ozdobili nimi vianočný stromček. lenovia
komisie kultúry, mládeže a športu - Oľga Púchovská, Peter Jurík,
Alica Málišová, Denisa Chrenková a Cyril Cabadaj ďakujú všetkým, ktorí nadšene pomáhali vyrábať brmbolce. Dúfajú, že všetci
sú tak ako oni hrdí na to, že budú Žabokreky zapísané v Slovenskej
knihe rekordov. Možno tento nápad osloví nejakú inú obec či organizáciu a pokúsia sa ich rekord prekonať. Neváhajte, Žabokrečania
sa zabavili a vytvorili naozaj krásny vianočný stromček.
(am)
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Noviny troch generácií

Tempo č. 5
3. februára 2014

Videl som...

Dňa 4. februára 2014 uplynie
smutných sedem rokov, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec
a dedko

S úctou a vďakou spomíname
na našu drahú mamičku a starú
mamu

Ing. Stanislav KOPÁL,
rodák z Malých Uheriec.
Pochovaný je na cintoríne v
Slávičom údolí.
Vás, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
(14109)
Smútiaca rodina

Máriu KAMANOVÚ
rod. Balážkovú
z Partizánskeho,

Ing. Ján HARANT
z Partizánskeho.
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
Život Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 5. februára 2014 si pripomenieme piate výročie, čo nás
navždy opustil drahý otec, manžel a dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. (14102)

S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.
(14117)

So žiaľom v srdci si dňa 6. februára 2014 pripomíname smutné
prvé výročie, čo nás vo veku
78 rokov navždy opustila naša
mamička a starká

Predám novú liaheň na 50 ks vajec, cena 85 €, www.liahen.sk
Tel. 0907 181 800.
(14036)
Predám práčku ROMO Combi,
nová – nepoužitá, cena dohodou.
Tel. 038/749 46 60, 0907 093
102.
(14100)

Bedrich MALÍK
z Partizánskeho.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti a vnúčatá. (14083)

Dňa 3. februára 2014 uplynie päť
rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama
a stará mama

Mária KMEŤOVÁ
rod. Hudecová
z Partizánskeho.
S láskou a úctou spomína syn
Milan s manželkou a dcérami.
(14103)

Dobrý človek nikdy neumiera,
zostáva žiť v srdciach tých,
ktorí ho mali radi.
Dňa 1. februára 2014 uplynulo deväť rokov, čo nás vo veku 57 rokov
navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, otec a starý otec
Ľudmila FABIANOVÁ
z Veľkých Bielic.

(1259)

Ján CAGÁŇ
z Hradišťa.
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko,
čo si mal rád.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.

Predám detský kočík talianskej
značky Neo Nato Energy, odľahčený, tyrkysovo-béžovej farby, 3-kombinácia s vajíčkom, po
jednom dieťati, veľmi zachovalý.
Príslušenstvo – pláštenka proti
dažďu, slnečník, taška. Tel. 0944
017 707.
(14105)
Predám kotol na pevné palivo
zn. VIADRUS – liatina, 5-článkový, nový, nepoužitý. Cena podľa
dohody. Tel. 0944 140 059, alebo
0908 268 298.
(14115)

Ponúkam výhodné poistenie
áut, osôb a detí. Volajte 0903
019 154.
(14107)

Videl som prekrásnu krajinu, s horami, pahorkami a utešenými
údoliami. Liečivé pramene neprinášali zdravie iba zahraničným
návštevníkom, ale aj blahobyt domácim obyvateľom. Všade boli
dobre udržiavané komunikácie, rozvíjal sa turizmus. Prekvapil
ma aj nevšedný pracovný ruch. Vykúzlil upravené dediny a čisté
mestá. Každý štvorcový meter tejto požehnanej krajiny bol vzorne
upravený a obrobený. Veľký dojem na mňa urobil nielen vysoký stupeň poľnohospodárstva, ale aj priemyselný pokrok. Vidieť
priemysel a obchod na výške, ako hrdo súperí s okolitými krajinami sveta, mi skropil tvár slzami dojatia. Obyvatelia ma na každom
kroku presviedčali, že pracujú iba pre jediný cieľ – prosperitu
a blaho Slovenska.
Nuž, a potom som sa zobudil do krutej reality.
miš

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujem lekárom a
zdravotníckemu personálu interného oddelenia na čele s primárom MUDr. Pillárom v NsP Partizánske za ľudský prístup a vysoko profesionálnu starostlivosť.
Vďačná pacientka
(14118)

Pozvánka

na fašiangové posedenie
Výbor ZO SZTP v Partizánskom pozýva svojich členov na fašiangové
posedenie. Stretnutie sa uskutoční
21. februára o 14. 00 h v Klube spoločenských organizácií a pripravené je aj malé občerstvenie.

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

Exkluzívna herňa Monaco v Partizánskom prijme krupierky. Tel.
0911 617 950.
(14096)
Vyučený
vodoinštalatér
s
30-ročnou praxou hľadá prácu,
ideálne vo firme. Tel. 0918 101
(14116)
998.

Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.a uznesenia OZ
v Malých Uherciach č. 287 z 20. 1. 2014

Ďakujeme všetkým, ktorí venujú
našej drahej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéry a vnúčatá.

ktorá by sa 3. februára 2014
dožila 90 rokov.

Predám 3-izbový byt v PE, prerobený + vlastné kúrenie. Cena:
26 500 €. Tel. 0910 151 272. (14040)
Predám 3-izbový byt na Šípku.
Tel. 0901 702 848.
(14061)
Predám pozemok 1331 m2 v Malých
Uherciach. Tel. 0908 725 373. (14071)
Predám 2-izbový byt v PE, dobre
udržiavaný, nové gamaty, plastové okná. Tel. 038/740 96 34, 0908
630 325.
(14075)
Predám 2-izbový byt v OV, pri II.
ZŠ na Októbrovej ulici v Partizánskom. Cena 29 900 €, dohoda
možná. Tel. 0903 894 068. (14077)
Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Šípku, od 1.3.2014. Tel. 0915
222 842.
(14088)
Predám poldomok na Slovanskej
ulici v PE. Tel. 0902 641 020. (14092)
Predám 3-izbový byt v centre
Partizánskeho, prerobený. Cena
35 tisíc €. Tel. 0918 799 022. (14095)
Prenajmem garsónku. Tel. 0905
505 981.
(14 099)
Predám garáž v OV aj s pozemkom na Obuvníckej ulici v PE.
Cena dohodou. Tel. 0948 226
685.
(14104)
PREDÁME 3-izbový byt s balkónom v Chynoranoch. Tel. 0907
756 015.
(14119)
Prenajmem 2-izbový byt na Šípku – čiastočne zariadený. Tel.
0905 705 358, volať po 17. h. (14121)
Predám vo Veľkých Uherciach
rodinný dom s letnou kuchyňou.
Tel. 0918 101 953.
(14122)

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami. (14108)

(14043)

(14015)

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra
obce Malé Uherce
s 20 % úväzkom, 8 hodín úväzku týždenného pracovného času.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra: 17. 3. 2014
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musí kandidát
odovzdať najneskôr do 10. marca 2014 do 15.00 hodiny v zalepenej obálke
na adresu: Obec Malé Uherce, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce.
ZN."Voľba hlavného kontrolóra - Neotvárať."
Podrobné informácie na www.maleuherce.sk
(14114)

(14120)

V smútku a s bolesťou v srdci
oznamujeme, že na prahu svojho
71. roku života, dňa 26. januára
2014, zomrel v Bratislave

So smútkom v srdci sme si 31.
januára 2014 pripomenuli 10.
výročie, čo nás vo veku 59 rokov
navždy opustil náš milujúci
manžel, otec a starý otec

Predajňa KOVOMAX BM s.r.o., sídlo Šimonovianska 34/90, Partizánske
prijme pracovníka na pozíciu

PREDAVAČ/PREDAVAČKA

pre oddelenie – voda, plyn, kúrenie / elektroinštalačný materiál
Požiadavky: prax v odbore min. 1 rok a PC znalosti

Milan FERAJ
z Partizánskeho.
S úctou a láskou spomíname
v srdci a za tichú spomienku
všetkým, ktorí na neho nezabudli, ďakujeme.
Manželka, dcéra a syn s rodinami.
(14101)

(14016)

Informácie na telefónnom čísle: 038/ 749 62 56
Žiadosti so životopisom, prosím, zasielať na email: kovomax@kovomax.sk

www.novinytempo.sk
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Maťavková futbalovým talentom roka!
V popradskom hoteli Aquacity v prvú februárovú sobotu vyhlásili ženskú futbalovú jedenástku roka 2013. O zložení prestížnej jedenástky rozhodli v hlasovaní tréneri ženských
reprezentačných tímov, tréneri klubov 1. a 2.
ligy žien, členovia komisie ženského futbalu
a zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Na anketových lístkoch sa objavili
mená päťdesiatich futbalistiek.
Ženská jedenástka roka 2013 je zložená výhradne z legionárok. Laureátky si prevzali ocenenia za účasť v ideálnom tíme z rúk
predsedu komisie ženského futbalu SFZ Alexandra Biróa a generálneho sekretára zväzu
Jozefa Klimenta. V jedenástke roka 2013 nájdeme oproti predchádzajúcemu roku tri nové
mená – brankárku Máriu Korenčiovú (SC
Sand/Nemecko), Kristínu Cerovskú (FC Neunkirch/Švajčiarsko) a Dianu Bartovičovú (Slavia Praha/Česko). V porovnaní s rokom 2012
sa do nej nedostali Bánovčanka Eva Kolenová z rakúskeho SKV Altenmarkt, Lucia El-Dahaibiová (CD Sporting Huelva/Španielsko) a

Futbalový klub TEMPO Partizánske hľadá záujemcov o
pozíciu hospodára klubu.
Ide o prácu na dohodu.
Záujemcovia sa môžu hlásiť
na tel. 0905 624 139. (14 113)

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
MUŽI: KAMENEC P/VT. – TEMPO PARTIZÁNSKE 5:2 (1:2), góly FK Tempo: N. Priecel,
A. Škarka, na umelej tráve v Novákoch. VOLKOVCE – OFK BOŠANY 4:2 (1:1), góly OFK: M.
Papranec, M. Beko, na umelej tráve v Zlatých
Moravciach. OFK BOŠANY – PEČEŇANY 6:0
(3:0), I. Mišeje 2, I. Guniš, T. Rybanský, D. Guniš,
J. Minarovič, na umelej tráve v Topoľčanoch.
TOVARNÍKY – OFK BOŠANY 1:2 (0:1), góly
OFK: J. Minarovič, L. Kalina. SLOVAN ŠIMONOVANY – CHOCHOLNÁ-VELČICE 1:5 (1:1),
gól Slovana: L. Dzurik, na umelej tráve v Topoľčanoch. NŽ VEĽKÉ UHERCE – DOLNÉ VESTENICE 3:1 (1:1), góly NŽ: M. Cíger 2, J. Kundala,
na umelej tráve v Novákoch. PRÁZNOVCE –
NŽ VEĽKÉ UHERCE 2:6 (2:2), góly NŽ: J. Šorec
2, M. Cíger 2, R. Kováč, J. Súlovský. NEMČICE
– VEĽKÝ KLÍŽ 2:6 (0:2), góly VK: I. Gajdoš 2, J.
Kučera, Š. Kučera, M. Kučera, J. Bielich. DEŽERICE – HORNÁ VES 11:3 (5:0), góly Dežeríc:
P. Niko 2, T. Balon 2, B. Baniat 2, M. Slovák 2,
P. Briššák, R. Božík, D. Raffay. VEĽKÉ BIELICE
– RAJČANY 2:1 (0:0), góly VB: J. Minárik, M.
Olach, v Malých Bieliciach. ČELADINCE – VEĽKÝ KLÍŽ 3:2 (1:1), góly VK: R. Chrenko, Š. Kučera. CHYNORANY – KRUŠOVCE B 7:0 (3:0), Miroslav Marko 2, Michal Pospíchal 2, P. Andel, M.
Medo, L. Kováčik.

FOOSBALLOVÁ LIGA
V PARTIZÁNSKOM
Druhý ročník Foosballovej ligy v Partizánskom
(súťaž prebieha v Dubliner Irish Pube a Spy
Clube) pokračoval ďalšími stretnutiami. Obhajca prvenstva Shock! si pripísal na konto ďalšie dve výhry a naďalej je jediným družstvom
bez straty bodu.
 VÝSLEDKY: SHOCK! – THE UNDERTAKERS
67:21. THE UNDERTAKERS – MuFuZa 29:59.
Miki & Tono – PIVÁREŇ 55:33. NEMCI – Miki
& Tono 28:60. SHOCK! – Miki & Tono 59:29.
TABUĽKA
1. SHOCK!
13 13 0 0 721:423 26
2. MuFuZa
19 11 1 7 873:799 23
3. OLD VIRGINS
11 9 0 2 608:360 18
4. 06
9 7 0 2 453:339 14
5. Miki a Tono
15 6 0 9 648:672 12
6. BEGINNERS
9 4 0 5 389:403 8
7. PIVÁREŇ
9 3 0 6 363:429 6
8. PIPER'S TEAM
2 1 1 0 97:79 3
9. BUGANE
3 1 0 2 121:143 2
10. PÁRKY
6 1 0 5 217:311 2
11. NEMCI
10 1 0 9 356:524 2
12. THE UNDERTAKERS 10 0 0 10 258:622 0
(mp, kn)

FLORBAL
FBK HARVARD Partizánske mladší žiaci – ŠK
REBELS Topoľčany staršie žiačky 6:10 (2:4,
3:3,1:3), v priateľskom florbalovom stretnutí
žiactva v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Góly Harvardu: D. Kopál 3, D. Kuczman
2, M. Škoda.
dď

Patrícia Hmírová (1. FC Katowice/Poľsko). Trofej pre najlepšiu rozhodkyňu za rok 2013 získala aj v tomto roku Mária Súkeníková, ktorej
cenu odovzdal tajomník komisie ženského

futbalu Ivan Georgiev. Veľkej pocty sa dostalo
Ľudmile Maťavkovej (na foto) z Chynorian.
Slovenská mládežnícka reprezentantka, ktorá v uplynulom roku obliekala dres žiackeho
družstva OŠK Chynorany, ale góly strieľala aj
za druholigový ženský tím Baníka Horná Nitra, bola honorovaná titulom talent roka 2013!
,,Bola som milo prekvapená! Toto ocenenie mi dáva motiváciu na sebe ďalej pracovať, aby som o pár rokov figurovala aj v jedenástke roka. Chcela by som sa poďakovať môjmu otcovi ale aj starému otcovi za
to, že ma vždy podporovali v tom, čo ma
baví. Poďakovanie patrí aj sekretárovi oblastného futbalového zväzu pánovi Balážovi, ktorý ma dostal do ženského futbalu,“ neskrývala radosť sympatická futbalistka,
ktorej trofej odovzdal tréner ženskej slovenskej futbalovej reprezentácie Zsolt Pakusza.
Meno víťazky ankety o najlepšiu futbalistku
roka 2013 sa dozvieme 3. marca v Trnave v
rámci slávnostného vyhlásenia ankety futbalista roka.
(mp, zdroj: SFZ)

Čavoj vystrielal Tempu druhé miesto

Družstvo prípravky FK Tempo Partizánske sa v rámci prípravy na odvetnú časť aktuálneho futbalového ročníka zúčastnilo v Prievidzi halového turnaja chlapcov narodených v roku 2005 a mladších. Zverenci trénerskej dvojice Jozef Čavoj a Radoslav Michalák si počínali vcelku úspešne, keď
s bilanciou dvoch víťazstiev a dvoch prehier obsadili konečné tretie miesto. Víťaznú trofej si odniesli futbalové nádeje MFK Ružomberok, druhý skončil Jupie Banská Bystrica, štvrté miesto obsadil Junior Kanianka a piate ŠKF Sereď. Do Partizánskeho putovalo aj jedno individuálne ocenenie, keď najlepším strelcom turnaja sa stal Martin Čavoj, ktorý konto súperových brankárov zaťažil šiestimi gólmi. Výborný výkon v drese Tempa podal aj brankár Tomáš Bajcsi.
 Výsledky a góly FK Tempo Partizánske: Partizánske – Kanianka 2:1, M. Čavoj 2. Partizánske
– Jupie Banská Bystrica 0:2. Partizánske – Sereď 3:0, M. Čavoj 2, M. Dobiš. Partizánske – Ružomberok 2:3, M. Čavoj 2.
(mp, rm)

9

Partizánske znovu organizátorom Slovakia cup-u

Medzinárodný turnaj hráčov do 18 rokov SLOVAKIA CUP má na Slovensku už takmer štvrťstoročnú tradíciu. Podujatie, považované za
neoficiálne Majstrovstvá Európy U18, vstupujú do svojho 24. ročníka. ,,Turnaj sa už dostáva z európskej úrovne, kde si spravil veľmi
dobré meno, na svetovú, keďže už teraz
máme potvrdený tím Číny na budúci ročník a záujem prejavili aj Austrália, Mexiko,
USA a Kanada," prezradil pre portál futbalsfz.
sk manažér medzinárodného a organizačného úseku SFZ Dávid Vailing. Aktuálny ročník
bude výnimočný tým, že sa na ňom zúčastnia
až štyri mužstvá, ktoré v uplynulom roku štartovali na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v
Spojených arabských emirátoch – Slovensko,
Spojené arabské emiráty, Rusko a Japonsko.
Navyše, ruskí futbalisti sú aj úradujúci majstri
Európy do 17 rokov. Žreb turnaja je o to zaujímavejší, že v skupinovej časti sa stretnú dvojice, ktoré medzi sebou súperili aj v skupinách
na MS do 17 rokov v A-skupine sú to Slovensko
a Spojené arabské emiráty, v B-skupine Japonsko a Rusko. Nemenej zaujímavé sú aj ostatné
mužstvá na turnaji. Štvoricu prvej skupiny dopĺňa náš už tradičný súper spoza rieky Moravy
– Česká republika a východný sused Ukrajina,
účastník Majstrovstiev Európy do 17 rokov na
Slovensku. V B-skupine sa môžeme tešiť opäť
na výbery Belgicka a Nórska, ktoré sa už v minulosti na Slovensku veľmi dobre prezentovali. Nórsky výber minulý rok získal Cenu fair
play, víťazstvo si odniesli ruskí hráči. Tento rok
sa turnaj prezentuje novinkou – zápasy v skupinách sa odohrávajú v hrací deň len na jednom štadióne v čase o 11. a 15. hodine. Na zápasy v skupinách (od 28.4. do 1.5.) sa diváci

môžu prísť pozrieť do Trenčianskych Stankoviec, Nového Mesta nad Váhom, Dolných Vesteníc, Starej Turej, Lehoty pod Vtáčnikom a po
troch rokoch odmlky aj do Partizánskeho. Na
Mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla
v Partizánskom sa stretnutie Slovakia cup naposledy hralo 3. januára 2011, Japonsko vtedy zdolalo Chorvátsko v pomere 2:0. Tentoraz
bude Partizánske v utorok 29. apríla dejiskom
stretnutí Slovensko – Ukrajina (o 11. h) a Spojené arabské emiráty – Česká republika (o 15.
h). Je veľká šanca, že na trávniku v Partizánskom sa po dlhšej odmlke znovu predstaví pilier obrany slovenskej reprezentačnej osemnástky Denis Vavro (na foto). Odchovanec FK

Tempo Partizánske, ktorý je stopérom MŠK Žilina, minulý rok štartoval so Slovenskom U17
na majstrovstvách Európy i svetovom šampionáte, kde skóroval proti Brazílii. Stretnutia o
konečné umiestnenie na turnaji Slovakia cup
sa budú hrať 2. mája. Zápas o 7. miesto uvidia
diváci v Ilave, o 5. miesto v Beluši, o 3. miesto
v Dubnici nad Váhom, kým dejiskom finále
budú od 14. h Trenčianske Teplice.
Slovenský futbalový zväz pripravuje sériu
priamych prenosov z tohto turnaja, prioritne
zo zápasov slovenskej reprezentácie. Presný
program prenosov bude známy pred začiatkom turnaja.
(mp, zdroj: SFZ)

Na turnaji O pohár primátora sa zelenelo

FK Tempo Partizánske U9 – horný rad zľava: Jozef Čavoj (tréner), Damián Cifra, Martin Šooš, Tomáš Bajcsi, Nikolas Kvašaj, Martin Minár, Radoslav Michalák (tréner), dolný rad zľava: Matúš Dobiš, Pavol Šimka, Samuel Olach, Timotej Tula, Dávid Bottka a
vpredu Martin Čavoj.

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA
Jedenásty ročník Bánovskej halovej futbalovej ligy má za sebou štvrťfinálové stretnutia a zápasy
o konečné 9. až 12. miesto. Deviatu priečku obsadil FC Bayern Krásna Ves a desiata skončila Mufuza Veľká Hradná. Jedenásty Young Boys Pochabany a dvanáste Colo Colo Bánovce n/B. budú
hrať v budúcom ročníku baráž o udržanie sa v lige. Vo štvrťfinále už tretí raz v rade na seba narazili El Fuňo a Jasklo. Víťaz B-skupiny Jasklo po dvoch predchádzajúcich neúspešných pokusoch
tentoraz zdolal obhajcu triumfu v pomere 6:1 a zahrá si o medaily. Štvoricu semifinalistov dopĺňajú domáci Amatéri s BN Taxi a Liverpool z Veľkých Držkoviec. Liga vyvrcholí v sobotu 8. februára
stretnutiami o medailové priečky.
 SKUPINA O 9.-12. MIESTO: FC BAYERN
 KANONIERI: 21 gólov – L. Jandák (FC LIKrásna Ves – COLO COLO BN/B. 14:4 (6:1),
VERPOOL), 18 – L. Vavro (BN TAXI), M. BorP. Fidrik 6, J. Gieci 5, Ivan Matúš 2, Ľ. Bacho – I.
cha (BN TAXI), 16 – M. Ševčík (MUFUZA),
Ďurkáč 2, Š. Malánik, P. Mikloš. MUFUZA VeľR. Gabriška (AMATÉRI), 15 – M. Bodocký
ká Hradná – YOUNG BOYS Pochabany 6:5
(JASKLO), 14 – R. Mrocek (FC LIVERPOOL), 13
(2:2), M. Baláž 3, R. Ševčík 2, P. Lobotka – M.
– P. Hano (SMERÁCI), 12 – J. Kosiba (JASKLO),
Pál 2, I. Haluza 2, D. Kajan.
M. Slovák (JASKLO), S. Mikloš (EL FUŇO), R.
 ŠTVRŤFINÁLE: AMATÉRI BN/B. – FC KUČaprnka (FC KUVAJT), M. Baláž (MUFUZA), J.
VAJT Horné Vestenice 5:1 (0:1), R. Gabriška
Gieci (FC BAYERN)...
3, P. Mačas 2 – R. Čaprnka. JASKLO BN/B. – EL
FUŇO Bn/B. 6:1 (1:0), E. Škarba 2, M. Bodoc PROGRAM O 7. MIESTO – 8.2. o 14. h: EL
ký 2, M. Slovák, M. Stano – P. Kristlik. SMERÁCI
FUŇO Bn/B. – HELLA, O 5. MIESTO – o 14.50 h:
BN/B. – BN TAXI BN/B. 3:5 (1:2), J. Judiny, P.
SMERÁCI BN/B. – FC KUVAJT Horné Vestenice,
Ďurkáč, J. Kubala – M. Borcha 2, L. Vavro 2, R.
SEMIFINÁLE – 8.2. o 15.40 h: AMATÉRI BN/B.
Škultéty, ČK: M. Bučko (SMERÁCI). FC LIVER– FC LIVERPOOL Veľké Držkovce, o 16.30 h:
POOL Veľké Držkovce – HELLA BN/B. 7:2
JASKLO BN/B. – BN TAXI BN/B., o 17.20 h:
(5:0), R. Mrocek 3, L. Jandák 2, M. Mášik, M.
stretnutie o 3. miesto, o 18.10 h: finále.
Liška – M. Galbavý 2.
(mp, jf)

KAM ZA ŠPORTOM

Prišli, videli, zvíťazili! Aj tak sa dá opísať premiéra topoľčianskeho družstva Strana zelených na 12. ročníku novoročného turnaja
hráčov nad 40 rokov v malom futbale, ktorý
sa uplynulú sobotu hral v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Kolektív s bývalým
ligistom a stále aktívny hráčom štvrtoligového OFK Bošany Miroslavom Paprancom
a niekdajším mládežníckym futbalovým reprezentantom Martinom Hlásnym zaváhal
len raz, keď v poslednom vystúpení podľahol Old Boys Šimonovany tesne 1:2. To však
už mali zelení triumf vo vrecku. Zastaviť ho
mohli aj výborne hrajúci domáci orli, prehrali
však 0:1, keď v druhom polčase nepremenili
tutovku a zo záverečného tlaku vyťažili v poslednej minúte len pravú tyč a v konečnom
sumáre druhú priečku. Obhajca prvenstva na
podujatí Old Boys si postrážil bronzovú pozíciu, hoci zakopol s posledným celkom reprezentujúcim SMER–SD Partizánske. Jeho
hráči, rovnako ako v poradí štvrtého Dynama Partizánske, sa dokázali strelecky presadiť len v jedinom stretnutí, čo bolo žalostne
málo. Počas záverečného ceremoniálu organizátori okrem medailistov tradične dekorovali aj najlepšie individuality turnaja. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Peter Ivanka z družstva Orli, cenu určenú najlepšiemu
hráčovi z rúk primátora Partizánskeho Jozefa Božika prebral Miroslav Papranec (Strana
zelených) a najlepším strelcom sa stal Marek
Gajdoš, ktorý kontá súperových brankárov
zaťažil šiestimi gólmi.

Víťaz turnaja – družstvo Strana Zelených Topoľčany

KONEČNÁ TABUĽKA
1. Strana zelených TO
4 3 0 1 9:2 9
2. ORLI Partizánske
4 3 0 1 9:2 9
3. OLD BOYS Šimonovany 4 2 0 2 6:5 6
4. DYNAMO Partizánske 4 1 0 3 2:9 3
5. SMER-SD Partizánske 4 1 0 3 1:9 3
(Podujatie, ktoré predchádzajúcich jedenásť
ročníkov nieslo názov turnaj politických strán
a hnutí, sa hralo systémom každý s každým v
hracom čase 2 x 10 min jedno stretnutie. Tie
rozhodovali Štefan Koči a Roman Ondruš.)
 VÝSLEDKY: DYNAMO Partizánske – ORLI
Partizánske 0:3 (0:2), M. Gajdoš 2, R. Berešík.
SMER-SD Partizánske – Strana zelených
Topoľčany 0:4 (0:2), R. Pecháč, M. Papranec,
P. Bartoník, P. Šandor. DYNAMO Partizánske
– OLD BOYS Šimonovany 0:3 (0:1), M. Janšák, R. Szabo, P. Hatiar. ORLI Partizánske –
Strana zelených Topoľčany 0:1 (0:1), P. Guričan. OLD BOYS Šimonovany – SMER–SD
Partizánske 0:1 (0:1), Š. Žák. DYNAMO Partizánske – Strana zelených Topoľčany 0:3
(0:2), M. Papranec 2, M. Hlásny. ORLI Partizánske – OLD BOYS Šimonovany 3:1 (2:1),
M. Gajdoš 2, M. Rodina – R. Szabo. DYNAMO

Najlepší z domácich zástupcov
– Orli Partizánske

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Partizánske – SMER-SD Partizánske 2:0
(0:0), V. Svitok, R. Petruš. Strana zelených Topoľčany – OLD BOYS Šimonovany 1:2 (1:1),
M. Papranec – J. Mojto, P. Hatiar. SMER-SD
Partizánske – ORLI Partizánske 0:3 (0:1), M.
Gajdoš 2, I. Trenčanský.
ZOSTAVY MEDAILISTOV
1. Strana zelených Topoľčany: Miroslav Mikula – Róbert Pecháč, Peter Guričan, Miroslav
Papranec, Peter Bartoník, Ľubomír Ondrej-

miška, František Marko, Peter Šandor, Martin
Hlásny, Jozef Roháč a Radoslav Mokoš.
2. ORLI Partizánske: Peter Ivanka – Miloslav
Rodina, Roman Berešík, Jozef Košík, Igor Trenčanský, Dušan Rodina, Marek Gajdoš, Jaroslav
Drábek a Juraj Bratkovič.
3. OLD BOYS Šimonovany: Roman Štrpka
– Miroslav Janšák, Juraj Zima, Július Chrenko, Viliam Palák, Jozef Balaška, Pavol Hatiar, Jozef Žiak, Jozef Mojto a Roman Szabo.
Text + foto: mp

II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV- ZÁPAD

HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 7.2. o 18. h: HK
Slávia Partizánske – DHK Zora Olomouc.

V 19. kole II. ligy šesťčlenných družstiev
kolkárov BKK Bánovce nad Bebravou delili
štyri koly od plného bodového zisku. Nad
na rezervou TKK Trenčín viedli vo vyrovnanom stretnutí po hodoch dvojíc 4:2, no
Trenčania zvalili o tri koly viac 3158:3155
a dotiahli duel do deľby bodov. V bánovskom drese najčastejšie padali koly Michalovi Papšovi, ktorých ich zvalil celkom 553. Nedarilo sa kolkárom KK Hustra
Uhrovec, ktorí prehrali s nitrianskou Sláviou vysoko 1:7 a zvalili o 121 kolov menej
3002:3123. O jediné víťazstvo sa postaral
Juraj Mišina.

ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – 9. ROČNÍK) 3.2.
o 10.30 h: Iskra Partizánske – ŠHK 37 Piešťany, 8.2. o 10.30 h: Iskra Partizánske – HK 91
Senica.
(I. LIGA – 8. ROČNÍK) 3.2. o 13. h: Iskra Partizánske – ŠHK 37 Piešťany, 8.2. o 13. h: Iskra
Partizánske – HK 91 Senica..
KOLKY (II. LIGA – MUŽI) 8.2. o 15. h: BKK
Bánovce n/B. – MKK Galanta B, 9.2. o 9. h:
KK Hustra Uhrovec – ŠKK Tlmače (v Bánovciach n/B.).
BASKETBAL (M-OBLASTI – ŽIACI) 8.2. o
9.45 a 11.30 h: BBK Bánovce n/B. – Inter
Bratislava (športová hala).

Tempo č. 5
3. februára 2014

FC KUVAJT Horné Vestenice – účastník Bánovskej halovej futbalovej ligy – horný
rad zľava: Peter Stručka, Ján Fáber, Roland Čaprnka, Jozef Kolenčík, David Krajčík,
dolný rad zľava: Patrik Šimurka, Lukáš Matejovič a Július Putiška.

 19. KOLO: TKK Trenčín B – BKK Bánovce
n/B. 4:4 (3158:3155), ako hrali: Greising
558/0 – P. Bročko 532/1, Ďuďák 528/0 – M.

Papšo 553/1, Pavlík 528/1 – A. Šujan 512/0,
Dzúrik 501/1 – J. Lipták 494/0, Cích 546/0 –
J. Bročko 541/1, Bebčák 497/0 – J. Podolák
523/1. Slávia Nitra – KK Hustra Uhrovec
7:1 (3123:3002), ako hrali: Benc 509/1 – P.
Petreje 431/0, Zarik 506/1 – V. Danaj 505/0,
Pivoňka 541/1 – P. Sirotný 518/0, Vnučko
484/0 – J. Mišina 524/1, Vašečka 559/1 –
P. Sitár 551/0, Adamčík 524/1 – M. Mišina
473/0. Karpaty Limbach – Slavoj Sládkovičovo 7:1 (3159:3021). TJ Rakovice B – MKK Galanta B 5:3 (3140:3138).
Tatran Bratislava – ZKK Nové Mesto
n/V. 5:3 (3346:3303). ŠKK Tlmače – Zlaté Klasy B 7:1 (3085:2950). Pobedim B
– Slovan Šaľa B 6:2 (3354:3289). MKK
Stará Turá B – DKK Nové Mesto n/V. 1:7
(3088:3226).

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
12
11
9
10
10
8
9
8
7
7
6
5
6
6
5

0
2
1
3
1
1
3
1
1
1
1
2
3
1
1
2

5 90,0:54,0 3205 26
4 84,0:60,0 3188 26
6 80,0:64,0 3173 23
6 79,0:65,0 3137 21
7 78,5:65,5 3133 21
7 77,0:67,0 3118 21
7 78,0:66,0 3107 19
8 72,5:71,5 3156 19
9 67,0:77,0 3153 17
10 72,5:71,5 3127 15
10 65,0:79,0 3118 15
10 67,5:76,5 3120 14
10 62,0:82,0 3148 13
11 61,0:83,0 3049 13
11 57,5:86,5 3140 13
11 59,5:84,5 3099 12
(mp, kk, lg)
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KATEGÓRIA
DO 15 ROKOV
Ivana BITAROVÁ (atletika – ZŠ
Veľká okružná Partizánske): jej
forma stúpala počas celého
uplynulého roka; majsterka Slovenska v družstvách dorasteniek; piata na majstrovstvách
Slovenska žiačok v behu na 800
a 1500 m; dvojnásobná majsterka Západoslovenského atletického zväzu na 800 m; majsterka Trenčianskeho kraja žiačok v cezopoľnom behu;
siedma na majstrovstvách Slovenska žiačok v cezpoľnom behu, kde výraznou miernou prispela družstvu k 4.
miestu.
Dominik BUDAY (športové karate – DRAP Partizánske): slovenský kadetský reprezentant,
ktorý štartoval na majstrovstvách sveta; bronzový medailista z majstrovstiev Slovenska v
kumite kadetov do 70 kg; celkový víťaz seriálu Slovenského pohára v kumite (dve 2. miesta); víťaz Svetového pohára v
kumite kadetov do 70 kg v Hradci Králové a zároveň
bronzový v open kategórii; 3. miesto na medzinárodnom turnaji Grand Prix Slovakia.
Róbert GÁLIS (športová streľba – ZŠ Radovana Kaufmana
Partizánske): aj zo skromných
podmienok na prípravu vie
tento strelecký talent vyťažiť
veľa; 9. miesto na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov
v streľbe zo vzduchovej pušky
Slávia na 30 rán s 274 bodmi; majster Trenčianskeho
kraja jednotlivcov v streľbe zo vzduchovej pušky (286
bodov); vicemajster Trenčianskeho kraja jednotlivcov
v streľbe zo vzduchovej pušky (280 b); dvojnásobný
majster okresu v jednotlivcoch i v družstvách; 3.
miesto na majstrovstvách Trenčianskeho kraja v družstvách.
Sebastián GREGUŠKA (futbal
– FK Tempo Partizánske): kreatívny stredopoliar družstva starších žiakov, ktoré si ziskom majstrovského titulu v III. lige vybojovalo postup do II. ligy; vybavený individuálnou technikou,
perfektným prehľadom v hre a
so zmyslom pre presnú prihrávku; verná kópia svojho
otca, ktorý to dotiahol až do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, kde dlhé roky úspešne pôsobil.
Zina HLAVAČKOVÁ (bedminton – BK Gymnázium Partizánske): veľký talent nielen bedmintonu v Partizánskom; vo
svojej kategórii patrí k absolútnej slovenskej špičke, čo dokázala viacerými turnajovými triumfmi; na majstrovstvách Slovenska získala striebro v štvorhre a bronz v dvojhre i v
mixštvorhe; v slovenskom rebríčku za rok 2013 jej v kategórii U11 patrí 2. miesto v dvojhre, rovnako 2. miesto
v štvorhre a 3. miesto v mixštvorhre; všestranná športovkyňa.

Radovan HRČKA (futbal – ŠK
Slovan Šimonovany): mimoriadne talentovaný stredopoliar, ktorý je vo svojom mladom
veku oporou družstva žiakov ŠK
Slovan v okresnej súťaži; v jesennej časti vsietil 12 gólov; za
svoje výkony si vyslúži nomináciu do výberu ObFZ Prievidza; svojím prístupom k povinnostiam je vzorom pre ostatných.
Martina HULLMANOVÁ (hádzaná – HK Slávia Partizánske):
ľavé krídlo a stredná spojka, ktorá
už ako staršia žiačka hrá I. ligu
mladších dorasteniek, kde patrí
ku kľúčovým hráčkam a k najlepším strelkyniam; zodpovednosťou nielen v tréningovom procese, ale aj prístupom k zápasom naštartovala kariéru úspešnej hádzanárky; všestranná športovkyňa, ktorá úspešne reprezentuje svoju školu aj vo florbale, basketbale a atletike.
Alexander HVIZDOŠ (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske): perspektívny útočník a veľká nádej
nielen hokeja v Partizánskom; hoci
patrí do mladšej kategórie, je členom prvej útočnej formácie prvoligových deviatakov Iskry, ktorý v
21 zápasoch zaznamenal 20 gólov
a 21 asistencií; štartoval na troch kvalitne obsadených medzinárodných turnajoch za výber slovenských klubov, na ktorých
patril k najproduktívnejším hráčom; obliekol aj dres slovenskej reprezentácie U13 na neoficiálnych majstrovstvách sveta,
kde bol najproduktívnejším hráčom národného tímu.
Matej SKLENÁR (florbal – FBK
Harvard Partizánske): talentovaný brankár, ktorý vyniká svojou
húževnatosťou a sebavedomými
zákrokmi, dobre číta hru, má skvelý reflex a jeho svojský štýl chytania privádza súperov do bezradnosti; družstvu žiakov pomohol
vybojovať postup do bojov o majstra Slovenska, kde Harvard
obsadil 8. miesto; bol ústrednou postavou družstva U15, ktoré získalo striebro v Slovenskom pohári; v aktuálnej sezóne
má za sebou aj štarty v extralige juniorov.
Matej ŠADIBOL (basketbal – TJ
Iskra Partizánske): kľúčový hráč
družstva žiakov; bojovný, rýchly
a technicky dobre vybavený
mladý basketbalista; v uplynulej
sezóne patril k najlepším strelcom družstva z krátkej ale hlavne z väčšej vzdialenosti; má príkladný a zodpovedný prístup k tréningom a perspektívu
vyrásť v hráča slovenskej basketbalovej špičky.
Andrea ŠVECOVÁ (atletika – ZŠ
Rudolfa Jašíka Partizánske): jeden z mimoriadnych športových
talentov, o ktorom by sme v budúcnosti mali ešte veľa počuť a
čítať; dosahovala popredné
priečky na majstrovstvách Západoslovenského atletického zväzu; na pretekoch Jána Chochulu prekonala v behu na 400
m desať rokov starý rekord; pozornosť odborníkov vzbudila na Európskych hrách najmladšieho žiactva vo Varšave,
kde v konkurencii starších súperiek skončila v behu na 300

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

Trinásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2013,
ktorú poriada komisia športu a spoločenských organizácií pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, pokračuje vo svojej
hlavnej – hlasovacej fáze.
Do ankety, ktorá je tak ako vlani opäť 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 2013 úspešne reprezentovali svoje kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci,
reprezentujúci Partizánske a jeho prímestské časti. Bohužiaľ, do ankety tak opäť nemohli byť zaradení takí športovci,
ako futbalisti Denis Vavro (MŠK Žilina), Igor Obert (Michalovce), triatlonistka Svetlana Lipárová (TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica), hádzanárka Petra Beňušková (Baník Most), hokejbalista Miroslav Behúl (Ružinov Bratislava), hokejista
Juraj Jankula (Dukla Trenčín)..., pretože hoci sú Partizánčanmi, reprezenzujú, a treba dodať, že veľmi úspešne, nielen
kluby mimo Partizánskeho, ale aj v zahraničí.
Na vás, čitateľoch, je, aby ste vystrihli tiket a spolu 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 6. marca 2014! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým znamená
pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej z troch kolóniek 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. Ceny však
budú oveľa honosnejšie, než v predošlých ročníkoch ankety.
Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou galaprogramu Večer športovcov, ktorý je na programe 21. marca
od 18. h v Mestskej športovej hale v Partizánskom.

ŠPORTOVEC
PARTIZÁNSKEHO

KATEGÓRIA
do 15 rokov

Noviny troch generácií

ŠPORT

3. februára 2014

za rok 2013

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

Meno a priezvisko nominovaného športovca/kyne

m na 2. miesto vo fantastickom čase 47,41 s; všestranná
športovkyňa, ktorá vyniká aj v hádzanej.
Nia VACULČIAKOVÁ (zjazdové
lyžovanie – ZŠ Malinovského
Partizánske): na slovenských
svahoch patrila v obrovskom slalome vo svojej kategórii k tým
najlepším; na rôznych podujatiach, ale aj v Slovenskom pohári
dosiahla viacero popredných
umiestnení; úspešnú sezónu zavŕšila prvenstvom na Memoriáli J. Gregora na Malinom Brde; všestranná športovkyňa, ktorá sa aktívne venuje aj športovému karate.

KATEGÓRIA
15-19 ROKOV
Tibor ĎURČEK (športové karate
– DRAP Partizánske): výborný a
poctivý karatista; bronzový v Svetovom pohári v Hradci Králové v
športovom zápase juniorov do
76 kg; 2. miesto v kumite juniorov
na medzinárodnom turnaji
Grand Prix Slovakia; 4. miesto v
kumite juniorov na majstrovstvách Slovenska; 5. miesto v
seriáli Slovenského pohára v kumite jinorov do 76 kg.
Veronika GAJDOŠOVÁ (hádzaná – HK Slávia Partizánske): vo
svojej vekovej kategórii jedna z
najlepších pivotiek na Slovensku;
opora tímu starších dorasteniek v
I. lige, ktorá už okúsila aj chuť vrcholového športu v kádri žien v interlige WHIL; so slovenskou reprezentáciou do 17 rokov vybojovala v kvalifikácii postup na
majstrovstvá Európy, kde patrila rovnako k oporám tímu; na
ME s 90 % najúspešnejšie zakončujúca Slovenka a s 18 gólmi
tretia najlepšia strelkyňa národného tímu; svojimi vlastnosťami je predurčená k úspešnej kariére vrcholového športovca.
Milan HABRMAN (tenis – TENNIS
CLUB Partizánske): vzhľadom k
dosiahnutých umiestneniam v súčasnosti najvýraznejšia postava
klubu; majster letného šampionátu Západoslovenského tenisového zväzu v dvojhre dorastencov a
vicemajster v štvorhre; halový
majster ZsTZ v dvojhre dorastu, ktorý sa prebojoval aj do
štvrťfinále turnaja dvojhry mužov; tretí na A-turnaji dorastu v
Prievidzi; v slovenskom rebríčku dorastu mu patrí 12. miesto.
Samuel IVANKA (bedminton –
BK ŠŠK Gymnázium Partizánske):
opora družstva dospelých, ktoré
je lídrom III. ligy; viacero popredných umiestnení na turnajoch mu
v slovenskom rebríčku za rok 2013
v kategórii U17 vynieslo 2. miesto
v dvojhre, 7. miesto v štvorhre a
11. miesto v mixštvorhre; všestranný športovec, ktorý dosahuje úspechy aj v rámci školy vo florbale a volejbale.
Ondrej JURÍK (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): kreatívny
stredopoliar, ktorý už v sedemnástich rokoch hral za družstvo dospelých; je lídrom tímu dorastencov v V. lige; nepochybne jeden z
najtalentovanejších mladých futbalistov ŠK Slovan, ktorý by mal v
budúcnosti patriť do základej zostavy tímu dospelých.
Michaela KURUCÁROVÁ (florbal –
FBK Harvard Partizánske): technicky vybavená útočníčka, ktorá má
čuch na góly; najproduktívnejšia
hráčka družstva žien, ktoré je lídrom
I. ligy; v produktivite aj v poradí
strelkýň patrí do Top 10 hráčok I.
ligy; členka úspešného mix-družstva Nibia Partizánske, ktorá sa dokáže presadiť aj medzi mužmi.
Jana MITALOVÁ (atletika – ZŠ
Rudolfa Jašíka Partizánske): obhájila titul majsterky okresu a
majsterky Trenčianskeho kraja
vo vrhu guľou výkonom 10,55
m; vicemajsterka Slovenska vo
vrhu guľou v osobnom rekorde
11,50 m; výraznou mierou sa

pričinila o historické prvenstvo družstva ZŠ Rudolfa Jašíka na majstrovstvách Trenčianskeho kraja a o bronz na
majstrovstvách Slovenska; všestranná športovkyňa,
členka prvoligového hádzanárskeho družstva starších
dorasteniek HK Slávia Partizánske.
Bohumil NOVÝ (futbal – FK
Tempo Partizánske): fyzicky
dobre disponovaný obranca s
patričným prehľadom v hre a razantnou strelou zo svojej ľavačky; disciplinovaný, pracovitý
mladý futbalista so schopnosťami vodcu, ktorý stabilne podával
dobré výkony; pilier obrany družstva dorastencov, ktoré
postúpilo do IV. ligy, kde mu po jeseni patrí 6. miesto.
Natália ŠVECOVÁ (atletika – Gymnázium Partizánske): aj v uplynulej
sezóne zaznamenala výkonnostný
progres a slovenské tituly zbierala
ako huby po daždi; majsterka Slovenska v štafete na 4x100 m v
juniorkách i dorastenkách; prvenstvom v behu 100 m, v štafete na 4
x100 m a bronzom na 300 m výrazne prispela k slovenskému
titulu družstiev dorastu; halová majsterka Slovenska v štafete
na 4x200 m a bronzová medailistka z halových M-SR; 4. miesto
na 200 m na M-SR juniorov a 4. miesto na 100 m na M-SR dorastu; 3. miesto na 100 m, 4. miesto na 200 m a 3. miesto na 4x100
m na Európskom pohári B-kategórie juniorov v Portugalsku.
Patrícia VLKOVÁ (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske): členka výberu slovenskej reprezentácie do 18 rokov; ľavé krídlo
družstva športovej hokejovej
tredy 8. ročníka chlapcov, medzi ktorými sa vie presadiť aj v
produktivite; v aktuálnej sezóne
vsietila 3 góly a pri 7 asistovala; je príkladom pre mladšie
hokejistky, ktorých klub združuje už takmer dvadsať.

KATEGÓRIA
NAD 19 ROKOV
Stanislav KORYTÁR (autokros –
STANLEY TEAM Šimonovany):
skúsený pretekár, ktorý v tomto
motoristickom odvetví patrí v kategórii do 2000 ccm k absolútnej
slovenskej špičke; aj po ťažkej havárii v 2. kole seriálu Autokros grande Slovakia sa dokázal vrátiť na štatovací rošt a dokonca v kategórii s pohonom oboch náprav
skončil v celkovom poradí druhý; na prestížnych pretekov na
plochej dráhe AUTOSLIDE 2013 dokázal obhájiť prvenstvo.
Róbert NÉMA (stolný tenis – KŠK
HELLER/STK TEVOS Partizánske):
jeden z pilierov klubu po hráčskej,
organizačnej a trénerskej stránke
pri výchove mládeže, pre ktorú je
vzorom; opora A-družstva, ktoré
obsadilo 4. miesto v II. lige; v kritériu úspešnosti pomeru výhier a
prehier sa umiestnil v Top 15 hráčov zo stovky hodnotených
hráčov II. ligy; majster okresu, na majstrovstvách Trenčianskeho kraja sa prebojoval do štvrťfinále.

Mária STANOVIČOVÁ (horská
cyklistika/atletika/triatlon – Honeywell Partizánske): v uplynulej sezóne znovu štartovala vo
viacerých bežeckých a v náročných cyklomaratónskych seriáloch, v ktorých vo svojej kategórii patrila medzi špičku; v
deväťdielnom seriáli Slovak XCM tour 2013 v maratónskych pretekoch na horských bicykloch obsadila v konečnom poradí výborné 3. miesto; úspešne vykročila
aj do ďalšieho náročného športu – triatlonu a kros triatlonu.
Simona SÚLOVSKÁ (hádzaná
– HK Slávia Partizánske): jeden
z hnacích motorov účastníka
česko-slovenskej interligy žien
WHIL, s ktorým zažíva zatiaľ
najvydarenejšiu sezónu; s
družstvom obhájila bronzovú
medailu v národnom play off;
bojovníčka na pohľadanie, po zranení ramena sa vrátila do reprezentačnej formy, keď svojimi zákrokmi privádza kanonierky súpera do zúfalstva; jej výkony ju
znovu obliekli do dresu slovenskej reprezentácie, s
ktorou triumfovala na slušne obsadenom turnaji v
Portugalsku.
Juraj ŠIMONČIČ (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; vie vykúzliť
famóznu milimetrovú prihrávku, ktorou spoluhráčov
posiela do gólových príležitostí, rovnako vie pekné góly
strieľať, ale vie im aj zabraňovať; v doplnkovom športe
to vie aj s florbalkou.
Ondrej ŠKOLKA (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske):
kreatívny a technicky vybavený center, ktorý vie gól streliť, aj
ho presnou prihrávkou pripraviť spoluhráčom; po ročnej odmlke sa vrátil v dobrej forme a
v doterajšej kariére prežíva zatiaľ svoju najvydarenejšiu hokejovú sezónu; patrí medzi
najproduktívnejších hráčov družstva v II. lige, keď v 18
zápasoch dosiahol bilanciu 7 gólov a 16 asistencií;
všestranný športovec, ktorý vyniká aj vo florbale a futbale.
Marek ŠVEC (futbal – ŠK Slovan Šimonovany): jeden z
najskúsenejších futbalistov,
ktorý svojím gólom z poslednej minúty predĺženia baráže
rozhodol o postupe Slovana
do IV. ligy; patrí k univerzálnym tipom hráčov, ktorí sú
schopní zahrať na rôznych postoch; svojimi výkonmi
patrí na ihrisku k lídrom mužstva, ktorému v dôležitých momentoch vždy vedel pomôcť; je vzorom pre
mladších spoluhráčov, ktorých vie správne motivovať
a podporiť.

Matúš NOVOTNÝ (basketbal –
TJ Iskra Partizánske): dlhoročný
reprezentant Iskry vo všetkých
vekových kategóriách; opora
družstva v II. lige mužov; za uplynulý rok najlepší hráč družstva
na poste pivota; vyniká výborným doskakovaním v útočnej aj
obrannej hre; patrí k najlepším strelcom družstva, ktorý vie
baviť divákov aj efektnými smečmi; zodpovedný, obetavý
a bojovný typ športovca so zmyslom pre fair play.

Bohumil VAŠEK (športové bezmotorové lietanie – Aeroklub
Partizánske): skúsený pilot, ktorý
v uplynulom roku dosiahol v bezmotorovom lietaní fantastický
úspech, keď po prvý raz v kariére
nalietal tri výnimočné trasy – FAI
trojuholník 400 km, deklarovaných 500 km a FAI trojuholník 300 km; jeho výkon sa odrazil aj v celoslovenskej plachtárskej súťaži vetroňov bez
obmedzenia triedy, ktorú vyhral; stal sa prvým Partizánčanom, ktorému sa to podarilo.

Ivan SKUKÁLEK (florbal – ŠK
Harvard Partizánske): dlhoročná opora hokejbalového aj
florbalového družstva Harvard;
technicky vybavený a rýchly
útočník však v súčasnosti žiari
vo florbale; dokáže spoluhráčom pripraviť gólové príležitosti, ale vie aj góly strieľať; najproduktívnejší hráč
družstva mužov v I. lige; ústredná postava mixdružstva
Nibia Partizánske, ktoré žne úspechy na celoslovenských turnajoch.

Jozef ZELENÍK (atletika – Honeywell Partizánske): vytrvalostný bežec zameriavajúci sa
na maratón, ktorý sa stal jeho
životným štýlom; vďaka svojej
húževnatosti a poctivému tréningu prekročil v uplynulom
roku magickú hranicu 200 zabehnutých maratónov; z ďalších najvýraznejších úspechov je víťazstvo na 8. ročníku Bratislavského maratónu v kategórii nad 60 rokov a 3. miesto na 30. ročníku
Rajeckého maratónu.

www.novinytempo.sk
STOLNÝ TENIS
MUŽI
V. LIGA
 17. KOLO: BELMONT KLIMA Partizánske –
Nitrica 13:5, N. Chudý 4,5, T. Duda 3,5, P. Slovák 2,5, J. Jaššo 2,5 – M. Kleman 3, L. Rybanský
2. STK Žabokreky n/N. – Diviaky n/N. 9:9,
R. Blaniar 4, J. Blaniar 3, M. Magát 1, J. Preťo
1 – R. Vajda 3,5, P. Ševce 2,5, P. Chudý 2,5, D.
Hnát 0,5. ŠKST Bošany C – Oslany B 13:5, A.
Fekula 4,5, Ján Jakubík 3,5, L. Beňačka 3,5, J.
Repka ml. 1,5 – E. Hýrošš 2, R. Šandrik 2, J. Tvrdoň 1. Tužina – STK Veľké Uherce C 11:7, L.
Hanus 3,5, D. Hanzlík ml. 3,5, P. Balčirák 3, D.
Hanzlík st. 1 – D. Kršiak 3,5, M. Gubka 2,5, P.
Kršiak 1. Kanianka – ŠKST Bošany D 12:6, J.
Perniš 4,5, O. Kušnír 3,5, A. Schnierer 3, D. Píš
1 – J. Repka st. 2,5, P. Matloň 2, M. Boldiš 1,5.
STK Malé Chlievany B – Kamenec p/V. 5:13,
P. Kobulnický 3,5, B. Kolembus 1,5 – J. Michalovič 4, J. Stančiak 3,5, J. Bajzík 3,5, Ľ. Janovič
2. Lazany C – Handlová B 11:7, J. Rybár 4,5,
V. Brodziansky 3, M. Kmeť 2,5, P. Gebrlín 1 – G.
Ratkovský 3,5, M. Čenteš 2, G. Ratkovský 1,5.
1. ŠKST Bošany C
17 15 0 2 208:98 62
2. Priehrada Kanianka 17 15 0 2 188:118 62
3. STK Tužina
17 13 1 3 207:99 57
4. KST Diviaky n/N.
17 11 4 2 195:111 54
5. UNIMAT Lazany C
17 11 1 5 167:139 51
6. STK Veľké Uherce C 17 9 1 7 169:137 45
7. STK Malé Chlievany B 17 8 1 8 143:163 42
8. SOKOL Handlová B
17 7 1 9 150:156 39
9. STK Žabokreky n/N. 17 6 3 8 150:156 38
10. Kamenec p/Vt.
17 5 1 11 130:176 33
11. Žarnov Oslany B
17 4 3 10 125:181 32
12. BK Partizánske
17 3 1 13 127:179 27
13. ŠKST Bošany D
17 2 1 14 113:193 24
14. STO Nitrica
17 1 0 16 70:236 20
VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 10. KOLO: STK Žabokreky n/N. B – STK
Veľké Uherce D 7:11, M. Magát 3,5, J. Preťo
2, M. Navrkal 1,5 – D. Kršiak 4,5, P. Kršiak 2,5,
T. Vlčko 2, J. Valášek 2. BELMONT KLIMA Partizánske B – Horná Ves 18:0, J. Jaššo 4,5, P.
Behúl 4,5, P. Klapka 4,5, J. Kováčik 2,5, P. Paliatka 2. ŠKST Bošany E – MK SO Nadlice
11:7, P. Minarovič 3,5, K. Hýrošš 3,5, M. Bezák
2, P. Meluš 1,5, J. Halmo 0,5 – Mário Marko 4, J.
Magdolen 2, P. Rybanský 1. STK Veľké Uherce E – voľno.
1. ŠKST Bošany E
9 8 0 1 118:44 33
2. STK Veľké Uherce D 8 8 0 0 110:34 32
3. STK Žabokreky n/N. B 9 5 1 3 92:70 25
4. BK Partizánske B
8 4 1 3 89:55 21
5. MK SO Nadlice
9 3 0 6 83:79 18
6. STK Veľké Uherce E
8 1 0 7 25:119 11
7. Horná Ves
9 0 0 9 23:139 9
VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 11. KOLO: STO Uhrovec – STK Otrhánky
B 11:7, P. Mišina 3,5, J. Velčický 3,5, N. Štefáneková 1,5, M. Adameová 1,5, J. Sliepka 1 – S.
Habala 4, N. Tran 2, Milan Strempek 1. STO
Biskupice – STK Malé Chlievany C 4:14, M.
Ďuračka 2, J. Pytel 1, M. Václavík 1 – Dominik
Petrík 4, L. Machala 3,5, D. Senčík 2,5, J. Koleno 2,5, E. Hudecová 1,5. SO Miezgovce – STO

Prusy 13:5, Rastislav Zradula 4, Radomír Zradula 3,5, J. Sečkár ml. 2,5, I. Podoba 1, F. Václavík 2 – R. Praženec 2,5, J. Kutiš ml. 1,5, V. Lukačovič 1. SK Bánovce n/B. – STO Prusy B 5:13.
OcÚ Žitná – OcÚ Dežerice 9:9, J. Horník 3,5,
H. Horníková 3,5, J. Botka 2 – J. Kardoš 3,5, J.
Chudoba 2, M. Horečný 2, M. Pikna 1,5.
1. OcÚ Dežerice
11 8 3 0 145:53 38
2. OcÚ Žitná-Radiša
11 7 2 2 121:77 34
3. SK Bánovce n/B.
11 6 3 2 110:88 32
4. SO Miezgovce
11 6 2 3 115:83 31
5. STO Uhrovec
11 4 3 4 97:101 26
6. STO Prusy B
11 5 0 6 95:103 26
7. STK Malé Chlievany C 11 4 1 6 89:109 24
8. STO Prusy
11 2 3 6 81:117 20
9. STK Orol Otrhánky B 11 2 1 8 68:130 18
10. STO Biskupice
11 1 2 8 69:129 16
VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 11. KOLO: OcÚ Krásna Ves – TJ Horné
Ozorovce 9:9, M. Došek 3,5, T. Valach 3, J. Líška 1, D. Filin 1 – J. Janech st. 3,5, B. Sabo 2,5,
M. Sabo 1, P. Baláž 1. STK Orol Otrhánky C –
STK Malé Chlievany D 4:14, M. Ledajová 2, S.
Šutiak 1, T. Srnec 1 – D. Petrík 4,5, P. Bauer 4,5,
R. Košík 3,5, A. Mitala 1. SK Bánovce n/B. B –
STO Podlužany – odložené.
 13. KOLO: SK Bánovce n/B. B – TJ Horné Ozorovce 16:2. OcÚ Krásna Ves – STK Malé Chlievany D 6:12, T. Valach 2,5, P. Šiko 1,5, S. Došek 1,
M. Došek 1 – D. Petrík 4,5, R. Košík 4, P. Bauer 3,5.
STK Orol Otrhánky C – STO Podlužany 4:14,
M. Ledajová 2, J. Flimel 1, S. Šutiak 1 – J. Podlucký
4,5, I. Hrčka 3,5, M. Zajac 3,5, M. Žubor 2,5.
1. STK Malé Chlievany D 13 11 1 1 167:67 47
2. SK Bánovce n/B. B 12 10 0 2 148:68 42
3. OcÚ Krásna Ves
13 4 2 7 119:115 27
4. STO Podlužany
12 4 1 7 84:132 25
5. STK Orol Otrhánky C 13 3 1 9 85:149 23
6. TJ Horné Ozorovce 13 2 3 8 81:153 22
JUNIORI
I. LIGA NR+TN
 3. KOLO: STK Veľké Uherce – ŠKST Bošany 6:4, M. Truska 3, T. Valášek 2, M. Obert 1 –
J. Repka 2,5, J. Krchník 1,5. Trenčianske Jastrabie – STK Veľké Uherce 3:7, body STK:
T. Truska 3,5, T. Valášek 2,5, M. Obert 1. Trenčianske Jastrabie – ŠKST Bošany 5:5, body
ŠKST: J. Repka 3,5, J. Krchník 1,5. Levice – ŠOG
Nitra C 3:7. Zlaté Moravce – Čab 7:3. Hontianske Trsťany – Nové Zámky 5:5. Levice –
Čab 4:5. Zlaté Moravce – Nové Zámky 4:6.
Hontianske Trsťany – ŠOG Nitra C 4:6. Levice – Nové Zámky 3:7. Zlaté Moravce – ŠOG
Nitra C 4:6. Hontianske Trsťany – Čab 6:4.
1. ŠOG Nitra C
8 7 0 1 0 47:33 29
2. Nové Zámky
8 6 1 1 0 51:29 27
3. STK Veľké Uherce 8 5 1 2 0 47:33 24
4. Zlaté Moravce
8 5 1 2 0 49:31 24
5. Hont. Trsťany
8 4 1 3 0 44:36 21
6. ŠKST Bošany
8 3 1 4 0 39:41 18
7. Čab
8 2 0 6 0 29:50 14
8. Trenč. Jastrabie
8 1 1 6 0 30:50 12
9. Levice
8 0 0 8 0 23:56 8
(mp, jdz, mb, lg)

V 14. kole Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy zaujal zápas Papejo – Hajakla. Po výhre v štvorhre Peter
Vácval s Jaroslavom Špeťkom dotiahli zápas do víťaznej koncovky Papeja, keď obaja zdolali Pavla
Slováka. Po dlhšej dobe naplno bodovala Hajakla po tesnom víťazstve nad družstvom Bar Maják.
ako hrali: M. Tomiš-M. Kováč – M. Šútora-T.
Duda 2:3, Kováč – Duda 0:3, Tomiš – L. Beňačka
1:3, F. Staňo – Beňačka 0:3, Tomiš – R. Šútora 3:0.
TABUĽKA
1. B+B
14 11 3 55:15 36
2. PAPEJO
14 11 3 50:20 36
3. BELMONT KLIMA
14 10 4 46:24 34
4. EXPRES PRINT
14 10 4 43:27 34
5. CHLADMONT
14 10 4 42:28 34
6. GENTA
14 9 5 41:29 32
7. PREMA
14 7 7 36:34 28
8. TEAM GSM
14 7 7 35:35 28
9. BAR MAJÁK
14 4 10 24:46 22
10. HAJAKLA
14 3 11 18:52 20
11. PREDPOSLEDNÍ
14 2 12 21:49 18
12. PRINTSERVIS
14 0 14 9:61 14
 PROGRAM 15. KOLA – 4.2. o 17.30 h:
GENTA – PRINTSERVIS, PREMA – CHLADMONT, B+B – PREDPOSLEDNÍ, o 19. h: TEAM
GSM – HAJAKLA, BELMONT KLIMA – EXPRES
PRINT, BAR MAJÁK – PAPEJO, (stretnutia sa
hrajú v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
(mp, ls)

Jozef
Mesiarkin
kolektívov, v ktorých na základe zhodného
počtu bodov udeľovali až dve tretie miesta.
Ocenenia prebrali z rúk primátora Bánoviec
Mariána Chovanca a predsedu Komisie pre
šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve v
Bánovciach nad Bebravou Richarda Makýša.
Víťazom kategórie mládeže sa stal Jozef Mesiarkin z MZK Bánovce n/B.. Jeden z najväčších slovenských zápasníckych talentov za
ostatné dva roky vo svojej kategórii neprehral na domácich, ale ani európskych žinenkách ani jeden zápas. V uplynulom roku to
potvrdil ziskom dvoch slovenských titulov
medzi staršími žiakmi v oboch štýloch a víťazstvom na medzinárodnom turnaji v ne-

0 98:40
4 87:64
0 77:19
2 83:35
5 70:71
3 71:53
4 69:56
5 72:69
11 72:113

28
22
22
21
17
16
15
15
13

10. R. Fereje
11. B. Bederka
12. J. Števica
13. M. Bystričan
14. V. Cibula
15. M. Boszorád
16. J. Zajac
17. R. Bederková
18. Rado Zemba

11 6 0 5
12 5 2 5
15 5 1 9
11 4 2 5
13 5 0 8
6 4 0 2
12 2 1 9
9 0 0 9
12 0 0 12

55:54 12
59:64 12
66:86 11
54:61 10
55:73 10
37:23 8
46:77 5
20:63 0
18:84 0
(mp, mt)
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lom roku suverénnym spôsobom dokráčalo
k slovenskému titulu vo voľnom štýle. Druhé
miesto obsadilo družstvo žiačok bánovského
Karate klub Trend, ktoré si v zložení Soňa Niková, Natália Adamusová a Michaela Václavíková vybojovalo titul slovenského šampióna

Juraj Michalička

V deviatom dvojkole Majstrovstiev kraja Západ si basketbalisti BBK Bánovce nad Bebravou pripísali na konto dve vysoké prehry
26:176 a 27:205 pod košmi lídra súťaže v Leviciach. Naprázdno vyšla aj Iskra Partizánske,
ktorá v domácom prostredí telocvične ZŠ na
Malinovského ulici dvakrát tesne podľahla
Sencu v pomere 52:57 a 75:76. ,,Obe stretnutia boli veľmi vyrovnané a zásluhou oboch
družstiev sa hral pekný a dynamický basketbal. Úvod prvého zápasu nám vyšiel,
nezvládli sme však druhú štvrtinu, v ktorej
sme dovolili súperovi otočiť skóre zo 14:6
na 24:28. Zbytok stretnutia sme už boli
nervózni a aj napriek tomu, že sme mali
viac z hry, nevedeli sme svoje šance premieňať. Pod vplyvom prehry sme druhé
stretnutie začali veľmi zle a v polčase sme
prehrávali o jedenásť bodov. Počas prestávky som chalanov upokojoval a nabá-

Rozohrávač Iskry Filip Kulifay zakončuje svoj únik
Foto: Martin Komora

hodín obetujú príprave svojich zverencov.
Trénerom, Milanovi Urbánekovi, ktorý sa
dlhé roky podieľa na výchove mladých bánovských zápasníkov a Petrovi Bežákovi,
rovnako úspešnému trénerovi karatistov. Rukami oboch prešlo za posledné roky množstvo medailistov. Držiteľ 4. Danu SEIWAKAI Peter Bežák sa sám v uplynulom roku dočkal titulu slovenského šampióna v kata.
mp

v súbornom cvičení kata. Jesenný kráľ III. futbalovej ligy starších dorastencov FK Spartak Bánovce n/B. obsadil tretí stupienok
spolu s kolektívom mladších žiačok Jednota Sokol Gabor. Bánovské hádzanárske nádeje sa stali vicemajstrom kraja a na majstrovstvách Slovenska skončili šieste.
Špeciálnou cenou primátora Bánoviec za
úspešnú reprezentáciu mesta boli poctení
dvojnásobný majster sveta v armwrestlingu
– v pretláčaní ľavou aj pravou rukou – Juraj
Michalička súťažiaci za za AWK Zvolen, ďalej
úspešný cyklistický pretekár Lukáš Bátora
(CK Banská Bystrica) a basketbalista Tomáš
Predný (BK 04 Spišská Nová Ves), člen reprezentačného výberu Slovenska do 20 rokov a
účastník Majstrovstiev Európy U20, ktoré sa
konali v Rumunsku. Uznania a po zásluhe sa
dostalo aj tým, ktorí nespočetné množstvo

Tomáš Predný

Družstvo starších žiakov Mestského zápasníckeho klubu Bánovce nad Bebravou

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ

 VÝSLEDKY: M. Boszorád – R. Fereje 7:3, R. Bederková – M. Lalík 3:7, Michal Trčo –
L. Guba 2:7, Michal Trčo – J. Panák 1:7, B. Bederka – I. Drndzík 0:7, R. Bederková – L.
Guba 3:7, M. Boszorád – P. Barát 5:7, Martin Trčo – J. Zajac 4:7, Martin Trčo – V. Cibula
4:7, M. Boszorád – J. Števica 7:0.
0
0
0
1
1
2
1
1
1

Peter Bežák

Michaela
Kucharčík

Druhý ročník ligy v hádzaní šípok v Partizánskom v hre 301 double out na sedem víťazných duelov, ktorej stretnutia prebiehajú v Charlie pube na sídlisku Šípok, pokračoval ďalšími zápasmi. Bez straty bodu naďalej zostáva dvojica Lukáš Guba a Ivan Drndzík. Do predu sa v tabuľke prediera Jaroslav Panák, ktorý ťahá šesťzápasovú víťaznú šnúru.

TABUĽKA
14 14
15 11
11 11
13 10
14 8
12 7
12 7
13 7
18 6

meckom Mníchove. Druhý v poradí skončil
slovenský cyklokrosársky šampión Slovenska v mladších žiakoch Štefan Buchel z OUTSITERZ NOVATEC. Tretie miesto patrí veľkému
žiackemu talentu a nádeji bánovského futbalu Romanovi Krupovi zo Spartaka Bánovce
n/B. a slovenskej šampiónke v kumite dievčat
v športovom karate Alici Nikovej z KK Trend
Bánovce n/B..
Medzi dospelými dominovala brankárka prvoligového družstva žien Jednota Sokol Gabor Bánovce n/B. Michaela Kucharčík, ktorá
si svoj vysoký výkonnostný level drží medzi
tromi žrďami už niekoľko sezón. Dokázala to
predtým aj v interlige v drese Slávie Partizánske a v uplynulom ročníku aj v I. lige, kde svojimi zákrokmi privádzala súperove hráčky do
zúfalstva. Striebornú priečku obsadil najlepší
slovenský strongman Braňo Golier, patriaci aj do európskej špičky a tretí skončil kapitán bánovského FK Spartak Jozef Poštrk, jeden z najlepších hráčov Majstrovstiev regiónu Západ.
Honor najlepší kolektív získalo družstvo starších žiakov Mestského zápasníckeho klubu Bánovce nad Bebravou, ktoré si v minu-

Lukáš Bátora

LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM

1. L. Guba
2. P. Barát
3. I. Drndzík
4. J. Panák
5. Michal Trčo
6. M. Guba
7. L. Boszorád
8. M. Lalík
9. Martin Trčo

3. februára 2014

V Bánovciach oceňovali najlepších športovcov

V sále Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach nad Bebravou vzdali hold športovcom a trénerom, ktorí v roku 2013 úspešne
reprezentovali svoje mesto. V poradí trináste
pokračovanie vyhlásenia ankety Športovec
Bánoviec nad Bebravou sa uskutočnilo uplynulú sobotu v rámci 6. ročníka Plesu športovcov. O konečnom poradí v troch kategóriách
rozhodla dvadsaťčlenná komisia, ktorá prideľovala body nominovaným adeptom. Kuriózna situácia nastala v kategórii mládeže a

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM

 14. KOLO: HAJAKLA – BAR MAJÁK 3:2
(sety – 10:7), ako hrali: Š. Jambor-P. Behúl –
E. Hýrošš-J. Kováčik 0:3, Jambor – Hýrošš 3:1,
Behúl – Kováčik 3:0, Jambor – Kováčik 3:0,
Behúl – Hýrošš 1:3.
PAPEJO – BELMONT KLIMA 3:2 (sety
– 10:9), ako hrali: J. Špeťko-P. Vácval – N.
Chudý-P. Slovák 3:2, Vácval – Chudý 0:3, Špeťko – Slovák 3:1, Vácval – Slovák 3:0, Špeťko –
Ján Belianský 1:3.
EXPRES PRINT – PREDPOSLEDNÍ 4:1 (sety –
12:6), ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak – Ivan Gembický-Ján Vlčko 3:0, Kršiak – Gembický 3:1,
Jaššo – Vlčko 3:1, Kršiak – Vlčko 3:1, Gajdoš –
Gembický 0:3.
PREMA – B+B 1:4 (sety – 9:14), ako hrali: Ľ.
Macho-J. Preťo – R. Blaniar-J. Blaniar 1:3, Macho – J. Blaniar 2:3, Preťo – R. Blaniar 2:3, Macho – R. Blaniar 3:2, Preťo – J. Blaniar 1:3.
CHLADMONT – GENTA 2:3 (sety – 8:11), ako
hrali: M. Mikoláš st.-P. Rajčányi – M. Kleman-L.
Rybanský 3:2, Rajčányi – Kleman 1:3, Mikoláš
– Rybanský 0:3, Rajčányi – Rybanský 3:0, Mikoláš – Kleman 1:3.
PRINTSERVIS – TEAM GSM 1:4 (sety – 6:12),

Tempo č. 5

ŠPORT

dal aby sa ešte pokúsili o zvrat v stretnutí.
Do útoku zavelil rozohrávač Kulifay, ktorý
vyburcoval k bojovnému výkonu aj ostatných. V poslednej štvrtine sme sa so súperom naťahovali o každý bod a dostali sme
sa do vedenia 75:74. Dramatický záver
však lepšie zvládol Senec,“ zhodnotil dvojstretnutie tréner Iskry Dado Hrkal.
KM ZÁPAD – ŽIACI
 17. KOLO: Iskra Partizánske – Gabbo Senec 52:57 (24:28), ISKRA: A. Komora 10, T.
Koprda 4, A. Krkoška 8, A. Daňo 5, F. Kulifay
9, (J. Staňo 0, M. Šadibol 4, M. Škoda 12, M.
Benko 0), tréner: D. Hrkal. OCH: 9 – 16. TH:
23/6 – 15/9. Štvrtiny: 14:6, 10:22, 10:12, 18:17.
Patrioti Levice – BBK Bánovce n/B. 176:26
(92:7), body BBK: L. Šípka 14, J. Hudec 6, M.
Jedlička 2, S. Urban 2, P. Minarovič 1, R. Podlucký 1, tréner: T. Paško. TH BBK: 13/3. Štvrtiny: 39:2, 53:5, 40:7, 46:12. Karlovka Bratislava – BKM SPU Nitra 85:93. Inter Bratislava
– Újpest MT 33:87.
 18. KOLO: Iskra Partizánske – Gabbo Senec 75:76 (32:43), ISKRA: A. Komora 21, T.
Koprda 4, A. Krkoška 4, A. Daňo 12, F. Kulifay
15, (M. Škoda 9, Oršula 2, J. Staňo 4, M. Šadibol 4, D. Duchovič 0, M. Benko 0), tréner: D.
Hrkal. OCH: 14 – 17. TH: 27/11 – 18/11. Štvrtiny: 15:20, 17:23, 28:20, 15:13. Patrioti Levice – BBK Bánovce n/B. 205:27 (97:18), body
BBK: P. Schubert 12, J. Hudec 10, P. Minarovič
4, L. Šípka 1, tréner: T. Paško. TH BBK: 12/5.
Štvrtiny: 50:6, 47:12, 56:5, 52:4. Karlovka Bratislava – BKM SPU Nitra 77:59. Inter Bratislava – Újpest MT 50:91.
TABUĽKA
1. Patrioti Levice
18 18 0 2500:796 36
2. Karlovka Bratislava 18 14 4 1497:1033 29
3. Újpest MT
18 13 5 1427:1198 31
4. BKM SPU Nitra
18 11 7 1396:1229 29
5. Gabbo Senec
18 7 11 1121:1440 25
6. Iskra Partizánske 18 5 13 1133:1472 23
7. Inter Bratislava
18 3 15 837:1586 21
8. BBK Bánovce n/B. 18 1 17 796:1953 19
* Poznámka: Bánovce n/B. a Senec hrajú
mimo poradia.
(mp, dh, tp)

Fantastický začiatok sezóny
v podaní našich atlétov

V bratislavskej hale Elán sa šampionátom Západoslovenského atletického zväzu otvorila slovenská
halová atletická sezóna. Na podujatí štartovali aj pretekári z iných regiónov, ale i zo zahraničia. Po dlhšej súťažnej odmlke zasiahla do bojov o regionálne tituly aj šestica zverencov trénera Vladimíra Ištvána. Partizánčania súťažiaci za klubové farby ŠK ŠOG Nitra mohli po prvý raz naostro otestovať kvalitu
zimnej prípravy. A na základe dosiahnutých výsledkov treba uznať, že počas tréningov naozaj nezaháľali. Zaujala predovšetkým Andrea Švecová vekom patriaca do kategórie mladších žiačok. Medzi
staršími súperkami v behu na 300 m fantastickým časom 45,88 s vyvolala rozruch a stala sa krajskou
šampiónkou. Výborný výkon predviedla aj v behu na 150 m, kde v osobnom rekorde 21,57 s skončila
štvrtá. V rovnakej disciplíne obsadila piate miesto v čase 21,73 sekundy Romana Ondrušová, ktorá sa
stala vicemajsterkou kraja žiačok na osemstovke časom 2:38,49 minúty. Po minuloročnom triumfe na
osemstovke žiačok si Ivana Bitarová tentoraz v čase 5:23,44 min dobehla počas premiéry medzi dorastenkami pre krajský titul na tisícpäťstovke. Medailou skončilo aj vystúpenie Petry Točíkovej v skoku do diaľky. V poslednom šiestom pokuse zaznamenala doteraz druhý najlepší výkon 451 cm, čo jej
v kategórii žiačok vynieslo
bronz. Na šesťdesiatke časom 8,60 s postúpila do
finále, kde si mierne pohoršila (8,77 s) a skončila
piata. Smolu mali Andrea
Švecová s Ondrušovou v
štvrtom rozbehu šesťdesiatky, v ktorom boli všetky pretekárky kvôli uliatemu štartu diskvalifikované. V dobrej forme sa
na šampionáte predviedla juniorka Natália Švecová. V behu na 60 m časom 8,06 s vyrovnala svoje
maximum a obhájila titul
z predošlej sezóny. DoIvana Bitarová (štvrtá sprava s č.72) – halová majsterka kraja konca jej čas bol tretí najlepší spomedzi všetkých
v behu na 1500 m
Foto: vi
slovenských pretekárok
štartujúcich na majstrovstvách, kde rýchlejšie boli len slovenské reprezentantky – sestry Jana a Dana
Velďákové z VŠC Dukla Banská Bystrica (7,54 a 7,84 s). Vo finále šesťdesiatky žien však nevyšiel štart
ani Natálii Švecovej, keďže aj ona bola kvôli skoršej reakcii diskvalifikovaná. Chuť si znovu napravila na
hladkej dvestovke, kde v čase 27,01 s skončila druhá medzi juniorkami i ženami. Súťažnú premiéru absolvoval junior Adrián Hvojník, ktorý sa začal aktívne zapájať do tréningového procesu. V siedmom
rozbehu behu mužov na 60 min dosiahol čas 8,12 s, ktorý nestačil na finále, kým na dvestovke časom
26,03 s obsadil medzi mužmi deviate miesto. Úlohu papierového favorita potvrdil guliar Matúš Olej z
Brodzian, reprezentujúci VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorý v tretej sérii vrhol 7 kg vážiacu guľu do vzdialenosti 17,66 m a bral prvenstvo. V behu na 60 m cez prekážky medzi mužmi Klátovčan Marek Halmo
(ŠK ŠOG Nitra) preťal cieľovú čiaru štvrtý v poradí v čase 9,80 s, no v redukovanom poradí zvíťazil. Na
hladkej šesťdesiatke Šimon Molčan (ŠK ŠOG Nitra), rovnako z Klátovej Novej Vsi, skončil piaty v čase
8,22 s, kým v behu na 200 m obsadil šieste miesto s časom 26,97 sekundy.
mp

12

Tempo č. 5

Noviny troch generácií

ŠPORT

3. februára 2014

HÁDZANÁRSKÁ INTERLIGA ŽIEN
Medzinárodná česko-slovenská liga v hádzanej žien WHIL mala na programe stretnutia 14. kola. Bez krídelníčky Selmy Blažekovej a pivotky Veroniky Gajdošovej vycestoval HK Slávia Partizánske za súperom za rieku Moravu do Veselí nad Moravou.
Celok zo Slovácka vedie od 12. kola slovenský tréner Jozef Hanták starší, ktorý spolu s Tiborom Csollárom starším doviedli
v uplynulej sezóne k obhajobe bronzu práve slávistky. Na lavičke Hanták vystriedal Reného Kumpána. Oba tímy predviedli v nesmierne vyrovnanom stretnutí bojovnú hádzanú. Slávistky si s veselskými panenkami niekoľko ráz vymenili vedenie.
Domáce si v závere stretnutia neudržali trojgólové vedenie, o ktoré ich pripravila hlavne kanonáda z ruky s 10 gólmi najlepšej spolustrelkyne
zápasu Andrey Kertészovej, ktorá vsietila aj víťazný gól Slávie na 25:26. A to pol minúty pred koncom výborne chytajúca brankárka Simona Súlovská rozosmutnela v čistej gólovej príležitosti domácu Bačíkovú, ktorá mohla zariadiť remízu. Slávistky tak naďalej patria medzi elitu interligy!
 Zostávajúce výsledky 14. kola: Jindřichův Hradec – Poruba 22:32 (10:14).
Most – Zlín 26:22 (16:11). Olomouc –
Senec 41:18 (22:10). Šaľa – Písek 35:19
(15:10). Slavia Praha – Michalovce 29:24
(18:12).
TABUĽKA
1. Iuventa Michalovce 14 11 1 2 452:325 23
2. Slavia Praha
15 11 0 4 509:346 22
3. Baník Most
14 11 0 3 405:298 22
4. Sokol Poruba
15 11 0 4 414:356 22
5. Slávia Partizánske 14 10 1 3 375:342 21
6. Duslo Šaľa
14 10 0 4 402:311 20
7. Zora Olomouc
14 6 0 8 355:356 12
8. HC Zlín
14 6 0 8 369:390 12
9. HC Veselí n/M.
15 5 0 10 355:375 10
10. ŠKP Senec
15 2 0 13 302:545 4
11. Jindřichův Hradec 14 2 0 12 274:412 4
12. Sokol Písek
14 0 0 14 268:424 0
 Program 15. kola – 7.2. o 18. h: HK Slávia
Partizánske – Olomouc, 8.2. o 15. h: Písek
– Zlín, 12.2. o 17.30 h: Michalovce – Šaľa,
13.2. o 18. h: Jindřichův Hradec – Most,
predohraté: Senec – Slavia Praha 16:40
(9:19). Poruba – Veselí n/M. 29:19 (19:6).

VESELÍ NAD MORAVOU – SLÁVIA PARTIZÁNSKE 25:26 (11:12)

Prvý raz sa skóre menilo v 3. min, keď sa Tomečková predrala cez obranný val Slávie. Následne
Szökeová vyrovnala a v 5. min Kertészová zo sedmičky poslala do vedenia slávistky. Tie si udržiavali jednogólové vedenie, ktoré v 11. min Michnová z rýchleho protiútoku navýšila o ďalší gól – 2:4. V
17. min Chrenková z pokutového hodu vyrovnala – 5:5 – no v 22. min Holá nadýchnutým oblúčikom ponad Nejezchlebovú opäť posielala Sláviu do dvojgólového vedenia 7:9. V 25. min Tomečková zrovnávala skóre a o tri minúty Fleková podstrelom po druhý raz naklonila misky váh na domácu stranu – 11:10. Záver prvého dejstva však patril Slávii, keď dobre hrajúce Bettáková s Michnovou
do polčasu vrátili vedenie hostkám. Aj po zmene strán malo stretnutie vyrovnaný priebeh, keď sa
obe družstvá opäť naťahovali o vedenie. Slávistky znovu išli do dvojgólového vedenia, no v 46. min
bolo všetko inak. Veselské panenky sa ako prvé dostali do trojgólového trháku – 22:19 – keď rýchlu
akciu zakončila Varjassiová. V 47. min Michnová, ktorú sa domáce snažili osobne brániť, neprestrelila Zvoničovú zo sedmičky, no vzápätí Kertészová už áno. V 50. min Michnová potrestala chybnú
rozohrávku Tomečkovej a o minútu po Kertészovej na 22:22 dráma pokračovala. V 55. min Chrenková z pokutového upravovala na 24:23, dvakrát však rozvlnila sieť na domácej bránke Kertészová,
ktorá otočila na 24:25. V 58. min posielala duel do remízy Bačíková, no kto iný než Kertészová prepisovala skóre na 25:26. Pol minúty pred záverečným klaksónom Súlovská fantasticky vychytala v
tutovke Bačíkovú a v zostávajúcich sekundách si slávistky ustrážili víťazstvo.
 HC BRITTERM: Nejezchlebová, Zvoničová – Šustková, Varjassiová 2, Chrenková
10/5, Bačíková 7/1, Jandásková 1, Slováková, Vinklárková 1, Vinyatynska, Tomečková 3, Fleková 1, Katochvílová, tréner: J. Hanták st..  HK SLÁVIA: K. Škvareninová, S.
Súlovská – S. Ščasná 1, P. Legeňová, N. Szökeová 2, A. Kertészová 10/4, K. Kankulová
2, L. Horníková, K. Michnová 4, E. Bettáková 2, P. Gregušová, Z. Hollá 5, M. Šimáková, tréner: P. Olšavský.  POK. HODY: 6/6 – 6/4.  VYLÚČENÉ: 4 – 3.  ROZHODOVALI:
Brůna a Halada – 350 divákov.  PRIEBEH: 1:0, 1:2, 2:2, 2:4, 3:5, 5:5, 6:7, 7:7, 7:9, 9:9,
9:10. 11:10, (11:12), 12:12, 12:14, 13:15, 15:15, 17:16, 18:17, 18:19, 22:19, 22:22, 23:22,
24:23, 24:25, 25:25, 25:26.

Országhová v reprezentácii
Od pondelka 10. februára do piatku 14. februára sa v Nesvadoch uskutoční prvý tohtoročný zraz hádzanárskeho reprezentačného družstva
kadetiek Slovenska. Pozvánku do sedemnásťčlenného reprezentačného
výberu dostala po prvý raz aj talentovaná spojka Daniela Országhová
(na foto) z Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou. Z Hádzanárskeho klubu Slávia Partizánske bola znovu povolaná spojka Veronika Gajdošová a v role nádhradníčok figurujú ďalšie dve slávistky Patrícia Gregušová a Denisa Krajčovičová. Zverenky trénera národného tímu Slavomíra
Vargu okrem iného čaká 12. februára o 17.30 h prípravný zápas s domácim tímom žien Nesvád.
mp

Kapsová vo Švajčiarsku

Slovenská hádzanárska reprezentácia junioriek sa v dňoch 17.-19. januára zúčastnila tradičného turnaja Master Cup vo Švajčiarsku. Zverenky trénera Ľuboša Hudáka v prvom zápase turnaja zdolali reprezentantky Tuniska o dva góly 30:32 po polčase 14:15. Domácim Švajčiarkam však po bojovnom výkone podľahli v pomere 29:35 (14:17) a
s reprezentantkami Slovinska prehrali vysoko 23:37 (10:16). Slovenky s
bilanciou jednej výhry a dvoch prehier obsadili konečné tretie miesto
za prvými Slovinkami, druhými Švajčiarkami a pred štvrtým Tuniskom.
Dres slovenskej reprezentácie obliekla aj spojka HK Slávia Partizánske
Valentína Kapsová (na foto), ktorá v zápase so Slovinkami raz skórovala a v stretnutí s Tuniskom si odsedela jeden dvojminútový trest. Na turnaj boli donominované
aj ďalšie dve slávistky, spojka Eliška Bettáková a pivotka Veronika Gajdošová. Pre súťažné povinnosti pri interligovom družstve žien HK Slávia však do krajiny helvétskeho kríža necestovali. mp

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A
Tretia najvyššia slovenská hokejová liga seniorov mala na programe stretnutia 18. kola.
Hokejisti Iskry Partizánske si schuti zastrieľali, keď na domácom ľade doslova deštruovali bratislavský RiverBlades. A to gólman hostí Štefan Fajnor zlikvidoval ďalších 46 streleckých pokusov z domácich hokejok. Skóre
otvoril už v 29. sekunde Libor Káčer a sekundu pred vypršaním hracieho času uzavrel tucet gólov v bránke hostí Patrik Bosák. Obaja
útočníci dosiahli hetrik, chýbalo už len hádzanie šiltoviek na ľad od divákov, ktorým sa
stretnutie so štrnástimi gólmi muselo páčiť.
Partizánske vyhralo 12:2 a v tabuľke poskočilo na tretie miesto. A keďže Nitrania na domácom ľade zaváhali s beznádejne poslednými
Levicami, Iskra živí šancu na konečný druhý
stupienok.
 Zostávajúce výsledky 18. kola: HAMIKOVO Hamuliakovo – MHK Dubnica n/V. 0:4

(0:3, 0:0, 0:1). HC 05 Banská Bystrica B – HC
Nové Zámky 8:3 (2:0, 2:0, 4:3). HK 96 Nitra
– HK Levice 5:6 (4:1, 0:2, 1:3).
TABUĽKA ZČ
1. MHK Dubnica n/V. 18 17 1
2. HK 96 Nitra
18 9 1
4. Iskra Partizánske 18 9 1
3. HAMIKOVO Hamuliakovo 18 8 1
5. HC 05 Banská Bystrica B 18 8 1
6. RiverBlades Bratislava 18 7 0
7. HC Nové Zámky
18 7 0
8. HK Levice
18 1 0

0
1
0
1
0
2
1
0

0
7
8
8
9
9
9
17

103:35
76:62
106:96
84:90
85:63
96:131
87:109
56:107

53
30
29
27
26
23
22
3

 PROGRAM 18. KOLA – 8.2. o 15. h: HC Nové
Zámky – HAMIKOVO Hamuliakovo, o 16.15
h: HC RiverBlades Bratislava – HK 96 Nitra, o
17. h: MHK Dubnica n/V. – HK Iskra Partizánske, o 17.30 h: HK Levice – HC 05 Banská Bystrica B.

ISKRA PARTIZÁNSKE – RIVERBLADES BRATISLAVA 12:2 (5:1, 2:1, 5:0)

Už v 29. sekunde ukážkovo zakombinovala prvá domáca lajna a Káčer zblízka otvoril skóre. Odpoveď hostí prišla o dve minúty, kedy Hubek po vyšachovaní domácej obrany posielal puk do
prázdnej bránky. Ubehlo 38 sekúnd a Gráčik vrátil Iskre vedenie, keď po Tvrdíkovej strele vyrazený puk zasunul za Fajnorov chrbát. V 8. min Kerata vysunul do brejku Bosáka, ten vymiešal
Fajnora a bolo 3:1. Následne hrali domáci v početnej výhode a Káčerovu strelu od modrej čiary
dorazil do siete Gráčik. V poslednej minúte úvodnej tretiny na osamoteného Fajnora korčuľovali
Bosák so Školkom, ktorý nepožičal puk svojmu spoluhráčovi, ale ho parádneho zavesil do ľavého
vinkľa. V 22. min Polerecký v oslabení zažal semafor pri Jastrabíkovej tutovke, vzápätí na druhej
strane Fajnor zneškodnil nájazd Gogovi. O tri minúty podnikol pohľadné sólo Fako a Bratislavčania sa po druhý raz radovali. Potom sa častejšie brúsil ľad pre svätyňou Fajnora, no ten čaroval.
V 37. min mu pomohla aj ľavá žŕdka po Peniaškovej strele z medzikruhov. Predtým sa zaskvela
Polereckého lapačka, ktorá schovala Jastrabíkov príklep. V polovici 38. min na Fajnora znovu našiel recept Káčer, ktorý z pravého kruhu chladnokrvne zavesil. A v 40. min sa do streleckej listiny
zapísal aj domáci kapitán Gális. V polovici poslednej tretiny Iskre vyšli dve presilovky, keď sa do
malého štrikovaného trafili Klačanský s Bosákom. A padla aj vytúžená desiatka, o ktorú sa v 53.
min symbolicky postaral hráč s číslom 10 na drese, Káčer, keď prestrelil Fajnora a dosiahol hetrik.
V 57. min Polerecký vygumoval Tonhausera v prečíslení, a tak skóre sa menilo na druhej strane.
V poslednej minúte sa najskôr presadil Goga a sekundu pred koncom stretnutia Bosák z úniku
dosiahol hetrik a hosťom stanovil nádielku na tucet gólov.
 GÓLY: 00:29 Káčer (Gráčik, Tvrdík), 4. Gráčik (Tvrdík), 8. Bosák (Kerata, Cigánik), 9. Gráčik
(Káčer, Tvrdík), 20. Školka (Zelený, Goga), 38. Káčer (Gráčik), 40. Gális (Greguš, Klačanský),
49. Klačanský (Zelený, Tvrdík), 52. Bosák (Goga, Kerata), 53. Káčer (Školka, Tvrdík), 59:23
Goga (Školka, Bosák), 59:59 Bosák (Goga) – 3. Hubek (Tonhauser, Kemény), 25. Fako (Jastrabík, Végh).  VYLÚČENÍ: 5:4 na 2 min, Mucha na 10 min..  PRESILOVKY: 2:0. OSLABENIA: 0:0. STRELY NA BRÁNKU: 58:37 (18:14, 21:14, 19:9).  ROZHODOVALI: Štefík – Mráz a
Vyoral – 386 divákov.  ISKRA: R. Mikuš – B. Zelený, O. Školka, J. Ondruška, Š. Peniaška, J.
Majerčík, L. Cigánik – L. Káčer, A. Gráčik, L. Tvrdík – M. Klačanský, D. Greguš, V. Gális – P. Bosák, R. Kerata, M. Goga – J. Chrenko, tréner: M. Adamik.  RIVERBLADES: Fajnor – K. Fako
ml., Bajtoš, Jastrabík, R. Végh – Kemény, Hubek, Tonhauser – Faktor, M. Mucha, Shiffer –
Trenčan, tréner: K. Fako ml..
mp

Beláková najlepšia brankárka

HLASY TRÉNEROV
Jozef Hanták st. (HC
Britterm Veselí n/M.):
,,Dievčatá musím za
výkon i prístup pochváliť. Snažili sa, bojovali až do konca.
Väčšiu časť stretnutia
plnili moje pokyny. V obrane sme dobre strážili Michnovú s Kertézsovou, ktorá se presadila až v závere a nakoniec
stretnutie rozhodla. Na môj vkus sme
dostali veľa gólov z krídla. Niektoré
hráčky si v tom priestore neplnili obranné povinnosti. Tiež sme nepremenili niekoľko šancí. Škoda tejto prehry,
boli sme Partizánskému rovnocenným
súperom. Súperovi gratulujem. Nevyhral lepší, ale šťastnejší tím.“

Peter Olšavský (HK
Slávia
Partizánske):
„Posledné dva týždne sme neboli kompletní. Niektoré dievčatá boli zranené, iné
zas choré. Preto som
veľmi rád, že sa dievčatá dokázali po
týchto problémoch skonsolidovať a
uhrali proti Veselí výsledok, ktorý nás
drží v hre o druhé miesto spomedzi slovenských tímov, keďže chceme skončiť
pred Šaľou. Táto výhra nám dosť pomohla. Ak by sme premenili tutovky,
mohol sa zápas vyvíjať trochu inak. Aj
keď domáci trenér je iného názoru,
myslím si, že sme boli lepší a vyhrali
sme zaslúžene.“
(mp, tch, lk)

Pokračovala liga
v minihádzanej

V Turanoch pri Martine pokračovala stretnutiami tretieho kola liga v minihádzanej dievčat
a chlapcov. V tejto súťaži nejde len výsledky, ale aj o pohybovú výkonnosť detí a objavovanie nových talentov pre slovenskú hádzanú a reprezentačné výbery. Mladé nádeje HK Slávia Partizánske naznačili, že majú veľké predpoklady pokračovať v šľapajách svojich predchodkýň. Až ďalšie kolá však ukážu, či výkonnostne napredujú. Zverenky tréneriek Ireny
Popluhárovej a Zuzany Machovičovej zabodovali aj v treťom kole. Odohrali sedem zápasov, z ktorých A-družstvo päť vyhralo a dva prehralo, keď nestačilo len na chlapčenské tímy
Martina a Bojníc. V celkovom sumáre obsadilo pekné tretie miesto. ,,Béčko“ Slávie síce výkonom nesklamalo, ale stále sa nemôže odlepiť od posledného ôsmeho miesta. Aj v tomto
kole Slávia získala jedno individuálne ocenenie, keď najlepšou brankárkou tretieho kola sa
stala Patrícia Sondorová.
 Výsledky a góly B-družstva HK Slá Výsledky a góly A-družstva HK Slávia
via Partizánske: Slávia Partizánske B –
Partizánske: Martin /chlapci/ – Slávia ParMartin /chlapci/ 10:14, góly: Hunková
tizánske 13:9, góly, Bajtalová 4, Horňa6, Preťová 2, Vargová, Kúdelová. Martin
nová 3, Šlosárová 2. Martin B – Slávia
B – Slávia Partizánske B 11:10, HunPartizánske 7:11, Tirolová 3, Bajtalová 3,
ková 6, Preťová 2, Šujanová, Michnová.
Šlosárová 2, Škodová 2, Horňanová. SláBojnice /chlapci/ – Slávia Partizánske
via Partizánske – Bojnice /chlapci/ 7:11,
B 15:3, Hanková 2, Preťová. Slávia ParBajtalová 4, Škodová 2, Šlosárová. Bojnitizánske B – Bojnice B /mixdružstvo/
ce B /chlapci/ – Slávia Partizánske 11:12,
11:13, Hunková 6, Preťová 4, Šujanová
Horňanová 6, Bajtalová 4, Tirolová, Škodo2, Galbavá. Slávia Partizánske B – Trenvá. Slávia Partizánske – Trenčín 14:9, Bajčín 5:16, Hunková 4, Galbavá. Trenčín B –
talová 7, Horňanová 5, Škodová 2. Trenčín
Slávia Partizánske 9:7, Hunková 3, MichB – Slávia Partizánske 7:10, Horňanová
nová 2, Preťová, Šujanová. Slávia Partizán4, Bajtalová 3, Škodová, Šlosárová, Tiroloske A – Slávia Partizánske B 8:5, Hunková
vá. Slávia Partizánske – Slávia Partizán4, Ištvanová.
ske B 8:5, Horňanová 4, Tirolová, Bajtalová,
(mp, fp)
Ivanková, Sondorová.

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV
Stretnutiami úvodného kola sa rozbehla
nadstavbová časť tretej najvyššej slovenskej basketbalovej ligy mužov. Basketbalisti Iskry Partizánske sa dodatočne stali víťazom A-skupiny, keď pôvodný líder
Karlovka Bratislava bol po kontumáciách
stretnutí vylúčený zo súťaže. Iskra si už
však predtým zabezpečila účasť v nadstavbovej časti v skupine o 1-6. miesto,
kam postúpili prvé tri družstvá z každej
skupiny (A – Iskra Partizánske, Štadión
Trenčín, STU Bratislava, B – Patrioti Levice B, Lokomotíva Sereď B, BK EXIT Nitra). Výsledky zo vzájomných stretnutí zo
skupín A a B sa započítavajú. Nadstavbová časť stretnutí o 1. až 6. miesto potrvá
do 22. marca. Následné play off so štvoricou najlepších tímov sa začne 5. apríla.
V prvom meraní nadstavbovej časti Iskra
privítala druhý tím B-skupiny rezervu Lokomotívy Sereď. Domáci nastúpili bez
svojho trénera Rudolfa Trču, ktorého sužovali zdravotné problémy. Tie nedovolili
nastúpiť ani pivotovi Lukášovi Varadymu,
pod košom citeľne chýbal aj Matúš Novotný, so sebazaprením hral Martin Trčo,

Rastislav Zemba a po zranení nastúpil Michal Trčo, ktorý spolu s Martinom Saskom
kaučovali zraneniami zdecimovaný káder Iskry. Tá mala navrch len v úvodnej
štvrtine. Hostia ťažili predovšetkým z
prevahy pod košom a v aktuálnej sezóne
Iskre uštedrili prvú prehru pod domácimi
košmi v pomere 71:92. Z domácich radov
zaujal Marián Špánik, ktorý hýril aktivitou
aj napriek tréningovému výpadku.
 Zostávajúce výsledky 1. kola: STU Bratislava – Patrioti Levice B 54:79. Štadión Trenčín – BK EXIT Nitra 57:63.
TABUĽKA NČ
1. Patrioti Levice B
5 4 1
2. BK EXIT Nitra
5 3 2
3. Iskra Partizánske
5 3 2
4. Štadión Trenčín
5 2 3
5. Lokomotíva Sereď B 5 2 3
6. STU Bratislava
5 1 4

399:348
341:317
342:371
331:328
388:411
294:320

9
8
8
7
7
6

 Program stretnutí 2. kola nadstavby – 8.2.:
BK EXIT Nitra – Iskra Partizánske, Patrioti Levice B – Štadión Trenčín, Lokomotíva Sereď B –
STU Bratislava.

ISKRA PARTIZÁNSKE – SEREĎ B 71:92 (31:36)

Domáca Iskra mala optimistický úvod, keď po dvoch košoch Adama Špánika a Zembu viedla v
3. min 10:6 a v 6. min po Lezových šiestich bodoch 16:8. O minútu Partizánčania vyhrávali 18:11,
no Bosý dvomi úspešnými trojkami uzavrel prvú štvrtinu na 18:17. V 13. min Michal Trčo zakončoval košom na 23:19, no potom prišla prvá hluchá pasáž Iskry. Hostia čoraz viac začali využívať
v doskakovaní svoju výškovú prevahu a do 15. min otočili desaťbodovou šnúrou na 23:29. O dve
minúty domáci aj zásluhou trestných hodov bratov Trčovcov skresali na 29:31, avšak Sereď stačila do veľkej prestávky upraviť na 31:36. Zlom v stretnutí priniesol začiatok tretej štvrtiny, keď
hostia odskočili do 23. min na 31:44 a o dve minúty viedli už 34:52. Následne strelecky potiahli
Iskru Lezo s Marko, vďaka ktorým prišlo skorigovanie stavu na 40:52. Odpoveďou hostí bola trojka z ruky Kotlára – 40:55 – a po troch štvrtinách Sereďania ušli na 47:63. Poslednú štvrtinu otvoril
úspešným pokusom spoza trojkového oblúka Martin Trčo – 50:63 – no hostia odpovedali piatimi bodmi – 50:68. Partizánčania bojovali a v 35. min Martin Trčo upravoval na 65:77. Hostia však
rýchlymi protiútokmi odrazili snahu Iskry navýšením skóre na 65:82. Domáci basketbalisti vzápätí rezignovali, čo Sereď využila k zvýrazneniu rozdielu v skóre na konečných 71:92.
 ISKRA: A. Špánik 4, Martin Trčo 12, D. Lezo 18, R. Zemba 4, Martin Sasko 0, (E. Jakubík
2, M. Marko 4, P. Horňan ml. 4, Michal Trčo 10, Michal Sasko 1, M. Špánik 12, D. Orság 0). 
ŠTVRTINY: 18:17, 13:19, 16:27, 20:29.  TH ISKRY: 39/20.  ROZHODOVALI: Zlatňanský a
Zorvan – 80 divákov.
(mp, rt)

Staršie dorastenky HK Slávia Partizánske obsadili druhú priečku na
medzinárodnom hádzanárskom turnaji Jiskra Winter Handball Cup
v českých Otrokoviciach. Na štíte zvereniek trénerky Kataríny Beňuškovej postupne skončili Otrokovice (15:14), Poruba (18:17) i Zlín
(19:16). Slávistky zaváhali len v jednom prípade, keď po vyrovnanom
priebehu neskorším víťazkám z Bytče podľahli 15:17. Medzi individuálnymi oceneniami malo Partizánske jedno zastúpenie, keď najlepšou brankárkou turnaja sa stala Nikoleta Beláková (na foto). Dve
ceny, pre najlepšiu hráčku a zároveň aj strelkyňu, získala s 37 gólmi
Alica Kostelná (MHK Bytča), ktorá v predošlej sezóne hosťovala v interligovom družstve žien HK Slávia.

 VÝSLEDKY: Otrokovice – Zlín 19:13
(10:8). Bytča – Poruba 29:17 (14:8). Otrokovice – Slávia Partizánske 14:15 (8:4),
góly Slávie: V. Kapsová 4, K. Križmová 3, P.
Gregušová 2, V. Gajdošová 2, T. Koprdová, M.
Svobodová, D. Krajčovičová, S. Ondriškovičová. Zlín – Bytča 16:24 (10:13). Poruba – Slávia Partizánske 17:18 (10:11), góly Slávie: V.
Kapsová 6, V. Gajdošová 3, D. Krajčovičová 3,
K. Križmová, M. Svobodová, J. Mitalová. Otrokovice – Bytča 17:25 (8:12). Zlín – Poruba 20:12 (10:8). Bytča – Slávia Partizánske
17:15 (10:7), góly Slávie: P. Gregušová 3, V.
Gajdošová 3, D. Krajčovičová 3, V. Kapsová 2,
S. Ondriškovičová 2, B. Pastieriková, T. Koprdová. Otrokovice – Poruba 20:18 (15:6).
Zlín – Slávia Partizánske 16:19 (9:10), góly
Slávie: V. Kapsová 8/2, D. Krajčovičová 3, P.

Gregušová 2, K. Križmová 2, V. Gajdošová 2,
S. Ondriškovičová, J. Mitalová.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. MHK Bytča
4 4 0 0
2. Slávia Partizánske
4 3 0 1
3. Jiskra Otrokovice
4 2 0 2
4. HC Zlín
4 1 0 3
5. Sokol Poruba
4 0 0 4

95:65
67:64
70:71
65:74
65:87

8
6
4
2
0

Družstvo starších dorasteniek HK Slávia Partizánske na turnaji reprezentovali: N. Beláková, N. Chotváčová – T. Koprdová, P. Gregušová, K. Križmová, M. Svobodová, V. Gajdošová, V. Kapsová, D. Krajčovičová, S. Ondriškovičová, B. Pastieriková, J. Mitalová,
trénerka: K. Beňušková a vedúca družstva:
A. Kapsová.
mp

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. LIGA
 VÝSLEDOK: THT Topoľčany – LETCI Ludanice 5:5 (2:2, 2:1, 1:2), 6. A. Svitok, 12. N. Matejka, 22. a 43. P. Hain, 23. P. Lepey – 7. I. Rosa,
15. a 25. P. Škorec, 32. M. Guniš, 39. M. Král.
TABUĽKA
1. LETCI Ludanice
20 10
2. ICE BOYS Prievidza
18 10
3. THT Topoľčany
18 10
4. MOHICANS Topoľčany
20 9
5. IL TIGRO Bánovce n/B. 18 2

4 6
3 5
2 6
3 8
0 16

117:101
117:78
104:77
128:109
50:151

4. BLUE Žabokreky n/N.
5. SCORPIONS Topoľčany
6. ECS Partizánske
7. LOKOMOTÍV Partizánske
8. EXIT Bánovce n/B.
9. HTTB Tovarníky

23 13
22 11
23 8
22 6
23 6
24 2

2 8
3 8
2 13
1 15
0 17
0 22

144:101 41
127:114 36
85:100 26
120:169 19
96:165 18
52:163 6

34
33
32
30
6

 PROGRAM – 8.2. o 17.45 h: SCORPIONS
Topoľčany – RAPTORS Partizánske, EXIT Bánovce n/B., 9.2. o 18.30 h: ECS Partizánske
– DRIVERS Partizánske, o 20. h: LOKOMOTÍV
Partizánske – BAŤOVKA Partizánske.

 PROGRAM – 7.2. o 20.15 h: ICE BOYS Prievidza – THT Topoľčany, 8.2. o 19.15 h: IL TIGRO Bánovce n/B. – THT Topoľčany.

AHL FENDEK CUP
 ŠTVRŤFINÁLE: WARRIORS Topoľčany –
Bystričany 5:3 (1:1, 0:1, 4:1), 3. P. Bilik, 32. E.
Duschek, 40., 42. a 44. J. Žifčiak – 5. M. Chudý,
29. J. Gilan, 38. Š. Lehotkay. Brankári: J. Hudák
– P. Mikula, stav na zápasy: 1:0. TPS Topoľčany – Nadlice 3:2 (1:0, 1:0, 1:2), 11. J. Goga,
20. M. Chovanec, 41. A. Holík – 42. P. Dúbravický, 44. M. Ševčík ml., stav na zápasy: 1:0. Žabokreky n/N. – SRŠNI Rudno 1:4 (1:1, 0:2)
– nedohraté, stretnutie bolo v 43. min ukončené,výsledok však zostáva v platnosti. Góly:
8. D. Horkulič – 13., 27. a 41. J. Drobec, 22. V.
Belanec. Brankári: A. Balaj – R. Marko, stav na
zápasy: 0:1. RUPAS Prievidza – EKO Nitrianske Sučany 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), 36. T. Pásovský
– 18. M. Gerdenich, 26. a 37. P. Masarik. Brankári: P. Brna – M. Čopjan, stav na zápasy: 0:1.

II. LIGA
VÝSLEDKY: SCORPIONS Topoľčany – EXIT
Bánovce n/B. 11:2 (4:1, 3:0, 4:1), 2. A. Jančovič, 6., 9., 17., 35. a 41. M. Janoško, 13., 17 a
36. I. Minárik, 27. J. Hromada, 33. S. Brezovský
– 14. A. Stolar, 42. T. Valach. BLUE Žabokreky n/N. – DRIVERS Partizánske 6:4 (1:1, 4:2,
1:1), 8. I. Chrenko, 16. B. Kútny, 24. J. Volek, 25.
P. Habánik, 26. J. Fendek, 41. M. Habánik – 7. a
38. J. Galko, 18. L. Lorenc, 20. M. Adamik. ECS
Partizánske – LOKOMOTÍV Partizánske
5:6 (2:1, 2:3, 1:2), 3. M. Chudý, 15. Igor Valach, 23. M. Fabo, 26. R. Šebesta, 32. Ľ. Lorenc
– 8. M. Madzia, 16. F. Balogh, 21. L. Balogh,
25., 35. a 45. Ľ. Galovič.
TABUĽKA
1. RAPTORS Partizánske 23 19 3 1 128:59 60
2. BAŤOVKA Partizánske 23 15 3 5 149:103 48
3. DRIVERS Partizánske 23 15 2 6 134:61 47

 PROGRAM ŠTVRŤFINÁLE – 8.2. o 16.30 h:
SRŠNI Rudno – Žabokreky n/N. (PE), o 20.45
h: EKO Nitrianske Sučany – RUPAS Prievidza
(PE), 9.2. o 15.30 h: Bystričany – WARRIORS
Topoľčany (PE), o 17. h: TPS Topoľčany – Nadlice (PE).
(mp, ma, jf)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ
9. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 PREDOHRÁVKA 4. KOLA: HK 36 Skalica –
Iskra Partizánske 8:2 (0:1, 2:1, 6:0), góly:
22. Čederle, 28. a 48. Kocák, 49. Hlaváček, 50.
a 53. Hanzalík, 54. Švec, 55. Mikula – 8. S. Výborný (F. Tupý, J. D. Vaňo), 24. J. D. Vaňo (S. Výborný). ISKRA: M. Végh – T. Cigánik, E. Švec, M.
Machovič, V. Novik – A. Hudeček, S. Výborný,
F. Tupý – T. Ladický, J. D. Vaňo, J. Martiška, tréneri: Ivan Valach a T. Hirkala. ŠHK 37 Piešťany
– HK Trnava 4:6 (2:2, 1:3, 1:1). HK 91 Senica
– HC Topoľčany 2:4 (1:3, 1:0, 0:1). KŠK Bratislava – voľno.
5. ŠHK 37 Piešťany
4 3 0 1 19:9 6
6. HK 36 Skalica
3 2 0 1 21:9 4
7. HC Topoľčany
3 2 0 1 12:11 4
8. HK Trnava
4 2 0 2 18:19 4
9. Iskra Partizánske
4 2 0 2 17:22 4
10. HK 91 Senica
3 1 0 2 8:12 2
11. KŠK Bratislava
3 0 0 3 11:23 0
8. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 PREDOHRÁVKA 4. KOLA: HK 36 Skalica –
Iskra Partizánske 4:6 (2:3, 1:0, 1:3), góly:
1. a 37. Blanárik, 2. a 42. Janča – 3. J. Gajdoš
(M. Bečka, A. Bezák), 7. A. Bezák (J. Smatana,
J. Gajdoš), 15. A. Bezák (J. Gajdoš, R. Paduch),
49. A. Bezák (M. Pánik), 60. J. Gajdoš. ISKRA: R.
Raučina, M. Gašparovič – M. Martiška, M. Bečka, R. Paduch, M. Pánik – J. Gajdoš, A. Bezák, J.
Smatana – P. Vlková, N. Kozinka, M. Porázik –
P. Valent, tréneri: Ivan Valach a T. Hirkala. ŠHK
37 Piešťany – HK Trnava 3:3 (3:0, 0:0, 0:3).
HK 91 Senica – HC Topoľčany 0:6 (0:4, 0:1,
0:1). KŠK Bratislava – voľno.
5. HK Trnava
4 3 1 0 21:9 7
6. HK 36 Skalica
3 2 0 1 25:9 4
7. HC Topoľčany
3 2 0 1 12:4 4
8. Iskra Partizánske
4 2 0 2 14:16 4
9. ŠHK 37 Piešťany
4 1 1 2 12:6 3
10. KŠK Bratislava
3 1 0 2 6:20 2
11. HK 91 Senica
3 0 0 3 4:21 0
7. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 PREDOHRÁVKA 4. KOLA: Iskra Partizánske

– HK 36 Skalica 4:7 (1:2, 3:3, 0:2), góly: 15.
D. Žiak (I. Sapár), 37. M. Drábek, 38. M. Drábek
(S. Greguš), 40. D. Žiak (I. Sapár, M. Drábek) –
12., 33. a 47. Čulen, 17. Matúš, 36. Pobuda, 40.
a 47. Rajčák. ISKRA: M. Šlauka – A. Jandák, P.
Cagáňová, S. Greguš, S. Macho – M. Drábek,
D. Žiak, I. Sapár – N. Struhár, M. Otto, D. Fabo,
tréner: M. Fraňo a R. Ivaška. HC Topoľčany –
HK 91 Senica 5:7 (0:2, 3:2, 2:3). HK Trnava –
ŠHK 37 Piešťany 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). KŠK Bratislava – voľno.
5. HK Trnava
4 4 0 0 28:12 8
6. HK 36 Skalica
3 3 0 0 23:8 6
7. HK 91 Senica
3 2 0 1 19:19 4
8. HC Topoľčany
3 1 0 2 17:19 2
9. Iskra Partizánske
4 1 0 3 21:26 2
10. KŠK Bratislava
3 1 0 2 11:21 2
11. ŠHK 37 Piešťany
3 0 0 3 8:17 0
6. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 PREDOHRÁVKA 4. KOLA: Iskra Partizánske – HK 36 Skalica 6:11 (2:6, 2:1, 2:4), góly:
3. M. Drábik, 9. a 28. T. Dobošová (K. Grežďo),
29. K. Grežďo, 51. K. Grežďo (T. Dobošová), 57.
M. Drábik (P. Ch. Ručka) – 4., 14. a 47. Sečkár,
5., 29. a 55. Rusnák, 8. Nemec, 12. Rampáček,
41. Hodáň, 48. Zaňát. HC Topoľčany – HK 91
Senica 6:2 (1:0, 4:1, 1:1). HK Trnava – ŠHK
37 Piešťany 8:4 (4:1, 3:2, 1:1). KŠK Bratislava – voľno.
5. KŠK Bratislava
3 3 0 0 26:6 6
6. HK Trnava
4 3 0 1 30:14 6
7. HC Topoľčany
3 2 0 1 21:19 4
8. HK 36 Skalica
3 1 0 2 21:22 2
9. ŠHK 37 Piešťany
4 1 0 3 22:28 2
10. Iskra Partizánske
4 1 0 3 20:35 2
11. HK 91 Senica
3 1 0 2 8:24 2
DIVÍZIA STRED – 5. ROČNÍK
 18. KOLO: Ružinov Bratislava – Iskra Partizánske 5:3, góly Iskry: L. Chreno 2, K. Grežďo, ISKRA: M. Hurčík, R. Šlosiarik – M. Herceg,
L. Chreno, S. Križan, K. Grežďo, J. Mikula, P. Ch.
Ručka, K. Kročilová, P. Mavrák, N. Jakubová, A.
Klimantová, A. Vaňo, T. Dobošová, S. Magát,
M. Janček, L. Pánik, I. Bartek, tréner: M. Fraňo,
vedúci družstva: J. Herceg.
mp

