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Život je zmena a ten v centre Partizánskeho mení aj
charakter viacerých objektov. V týchto dňoch bývalú
slobodáreň medzi Februárovou ulicou a Ulicou R. Jašíka.
Pred niekoľkými rokmi ju poškodil požiar, obyvatelia z nej
boli vysťahovaní... Dnes je už
všetko inak. S prvými februárovými dňami sa do schátranej slobodárne „zahryzli“ mechanizmy a vďaka investícii
súkromnej firmy, ktorá objekt
odkúpila od mesta, sa zmení
na modernú bytovku.

Z bývalej slobodárne

MODERNÁ
BYTOVKA

Keď sa zjaví
kamera...

„Mňa aj tak neprehovoríš!“
zahlásil malý Florián rázne
a bolo dohovorené. Márne som
počas natáčania reportáže
mávala niekoľko minút
mikrofónom pred tvárou inak
suverénneho predškoláka v snahe
vydolovať z neho, aké úlohy
mu dala učiteľka na zápise.
Presviedčala som ho, že mu
kamaráti budú závidieť, keď ho
uvidia na televíznej obrazovke.
Nepomohlo ani prehováranie, z
budúceho prváka som nevypáčila
nič. Iba si hanblivo vytiahol
golier pleteného roláka nad ústa
a privrel oči.
V ten deň to bol už piaty
respondent, ktorý mi dal
košom. Stáva sa. Kde sa zjaví
kamera, prichádza obyčajne
aj teta Tréma. Prišla aj vtedy,
keď kolega natáčal mladých
hokejistov, medzi inými aj posilu
z Bieloruska, Vlada Novika.
S 15-ročným hráčom chcel urobiť
krátky rozhovor, no prítomnosť
kamery mu urobila škrt cez
rozpočet. „Keby si ho len videla,“
vraví kolega. „Vlad sedel v šatni
bledý, krvi by sa mu nedorezal!“
S prázdnym výrazom hľadel
na trénera: ´Tréner, čo ste mi
to urobili? Ja vám chovoril, že
nepôjdem na kameru...!´
Apropo, rozhovor napokon
dopadol excelentne. No, čo vyzerá
ľahko na obrazovke, sa niekedy
rodí s ťažkosťami. Ale aj to patrí
k životu televízie, ktorá vám
pod novým menom a s novým
formátom približuje dianie
v Partizánskom prostredníctvom
reportáží a videí intenzívne už
jeden rok.

Uplynulý týždeň malo päť základných škôl v Partizánskom
plné ruky práce so zápismi detí
do prvého ročníka. Potenciálni
prváci si „krstom ohňom“ prešli
v dňoch 4. a 5. februára. Jednu
z tried si na tento účel vyhradila aj
ZŠ Radovana Kaufmana. „Zápis
prebiehal tak, aby pani učiteľky
zistili školskú spôsobilosť detí.
Preto sa zameriavali na ústnu
a aj na praktickú časť. Všímali si,
či deti nemali nejaké rečové chyby, či sa dokázali vyjadriť, či rozumeli určitým pokynom. V rám-

ci praktickej časti brali na ohľad
to, či deti dokázali udržať a používať písacie potreby. Riešili spolu aj úlohy, opisovali obrázky,“
zhrnula priebeh zápisu riaditeľka
školy Alena Kaufmanová.
Zápis musí absolvovať každé
dieťa, ktoré do 31. augusta tohto
roku dovŕši vek 6 rokov. Samozrejmosťou je školská vyspelosť
predškoláka, ktorú na zápise
testuje aj špeciálna pedagogička.
„Pýtame sa detí na mená rodičov, na ich vek, overujeme si ich
matematické vedomosti, to, či

poznajú geometrické tvary, farby, či dokážu rozlišovať ovocie,
zeleninu,“ vymenovala najčastejšie otázky a úlohy špeciálna pedagogička Jana Mitalová zo ZŠ R.
Kaufmana.
Samotný zápis však nenahrádza odbornú diagnostiku. Školskú zrelosť najlepšie posúdia psychológovia a odborníci z Centra
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, ktoré
sa nachádza aj v Partizánskom.
„Niektorí rodičia prídu už na
zápis s vyjadrením psychológa,
ktorí dieťaťu odporúčajú odklad
školskej dochádzky. Niektorí rodičia sami posúdia, že ich dieťa
ešte nemá na to, aby išlo v septembri do školy. V tom prípade
vydáva škola rozhodnutie o odklade školskej dochádzky,“ dodáva riaditeľka Alena Kaufmanová.
Koľko detí sa v septembri stanú žiakmi základných škôl v meste Partizánske a koľkých z nich sa
školské povinnosti budú týkať až
o rok, sa dozviete v nasledujúcom
čísle týždenníka Tempo.
(ma)

S kým
ostávajú deti

Keď boli noviny
z olova a zinku...

Valentínska
kvapka krvi

Rodičom detí v predškolskom
veku pribudla od 1. februára
tohto roka nová povinnosť voči
platiteľovi prídavku.

Božena Siráňová – Mistríková
spomína na počiatky
žurnalistiky v obuvníckom
kolose v Partizánskom.

Stále sa nájdu ľudia, ktorí
druhým nezištne venujú to
najcennejšie. Patria medzi nich
aj dobrovoľní darcovia krvi.

Prvý kontakt so školou
majú predškoláci za sebou

Najprv kúpiť dieťaťu školskú tašku a potom ho zapísať
do 1. ročníka. Alebo radšej naopak? Nech už je postup
akýkoľvek, malí predškoláci v Partizánskom si jeden
bod zo „zoznamu“ môžu odfajknúť. Prvú návštevu základnej školy majú za sebou. Niektorí si do školských
lavíc sadnú už o sedem mesiacov, iní si školské tašky
pobalia až o rok.
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Kalendár za polovičnú cenu!
Máte vo svojej blízkosti, či v zahraničí človeka,
ktorého by ste radi obdarovali stolovým kalendárom
Štyri ročné obdobia? Podľa ohlasov je vynikajúcim
sprievodcom po obciach okresu Partizánske, takže jeho
hodnota nie je limitovaná len aktuálnym kalendárnym rokom.
V týchto dňoch si môžete v redakcii Tempo kúpiť kalendár za
polovičnú cenu – 60 centov.

Prázdniny na korčuliach
Na záver tohto týždňa sa určite tešia všetci školáci. V piatok, 14.
februára im totiž školský zvonček oznámi začiatok jarných prázdnin.
Napriek zaužívanému prívlastku, ide podľa kalendára vlastne ešte o
zimné prázdniny a mali by ich stráviť typicky zimnými radovánkami.
Lyžovaním, sánkovaním, korčuľovaním. Kto nevycestuje na hory, zostáva mu posledná možnosť, ale o to lákavejšia. Rekreačné korčuľovanie na ľade Zimného štadióna v Partizánskom bude totiž pre všetky
deti a študentov bezplatné, ako darček od primátora mesta Jozefa Božika. V prázdninovom kalendári si teda poznačte nasledujúce termíny,
kedy môžete vybehnúť na ľadovú plochu:
V nedeľu 16. februára od 13. do 15. hodiny, pondelok až piatok,
od 17. do 21. februára, každý deň vždy v čase od 14. do 17. hodiny.

Rozmýšľate o tom,
že by ste si začali

šetriť nejaké peniaze?

Záleží Vám na tom, aby sa Vaše peniaze čo najviac zhodnocovali?
Garantujeme úrok 4,00 %, ktorý nepodlieha dani
a navyše budete úrazovo poistený!
Neváhajte a navštívte nás v našej kancelárii na Ul. gen. Svobodu
v budove Dukas biznis Centrum v Partizánskom,
každý pracovný deň v čase od 8. do 16. h,
alebo volajte na 0908 614 608, 0915 750 120.

AKCIA PLATÍ LEN DO KONCA FEBRUÁRA 2014!!!

(14154)

„

OD STREDY VO VYSIELANÍ
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Rodičia musia hlásiť úradom,

s kým ostávajú ich deti
Od 1. februára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 433/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Povinnosť oznámiť platiteľovi prídavku, akým spôsobom, kde
presne a kým bude zabezpečovaná starostlivosť o ich dieťa, majú rodičia od 1. februára tohto roka. Nová oznamovacia
povinnosť vyplýva z novely zákona o prídavku na dieťa. Na
otázky súvisiace s touto témou odpovedá Iveta Duchoňová,
hovorkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske.
Na ktoré deti sa táto
povinnosť vzťahuje?
Týka sa to detí, ktoré po 1.
februári tohto roka dovŕšia
vek troch rokov a povinnosť trvá až do začiatku
plnenia povinnej školskej
dochádzky. Rodič oznamovaciu povinnosť nemá, ak
sám zabezpečuje starostlivosť o toto dieťa a poberá
materský alebo rodičovský
príspevok.

?

Bude potrebné
nahlásiť každú
zmenu starostlivosti medzi
tretím a šiestym rokom
dieťaťa?
Úradu treba hlásiť každú
podstatnú zmenu, ktorá
v spôsobe starostlivosti o dieťa nastane. To znamená,
že prechodné situácie, keď
dieťa nechodí do škôlky,
lebo je choré alebo krátkodobé pobyty u príbuzných
a podobne, nespadajú pod
túto povinnosť. Podstatnou
zmenou je napríklad zmena
predškolského zariadenia,
starostlivosť príbuzného,
alebo, ak sa dieťa bude dlhodobo zdržiavať mimo miesta
trvalého bydliska.

?

Bude potrebné
nahlásiť aj presnú
materskú školu, alebo
tieto údaje nebude
potrebné poskytovať?
Vždy treba nahlásiť presnú
adresu, kde sa bude dieťa
zdržiavať.

?

Akým spôsobom
majú rodičia hlásiť,
kto sa o ich dieťa stará?
Hlásiť to treba miestne
príslušnému úradu práce
písomne alebo elektronickými
prostriedkami so zaručeným
elektronickým podpisom. Na
úrade práce a na webovej adrese ústredia práce sú k dispozícii tlačivá, ktoré je možné
použiť pre toto ohlásenie
starostlivosti o dieťa. Avšak,
ak to nie je z nejakých príčin
možné, úrad bude akceptovať aj inú formu písomného
obsahovo relevantného
oznámenia.

?

Aké pozitíva prinesie
táto novela, prečo ju
bolo potrebné prijať?
Novela je súčasťou stratégie, ktorá je zameraná na
zabraňovanie týrania alebo
zneužívania detí. To znamená,

?

Foto: net

že má vyplniť určitú medzeru,
kedy deti vo veku medzi 3.
a 6. rokom unikali z evidencie
a štát nebol schopný v podstate nejakým spôsobom účinne
kontrolovať, ako prebieha
starostlivosť o tieto deti.
Čo sa stane v
prípade, ak rodičia
nesplnia oznamovaciu
povinnosť?
Nesplnenie tejto povinnosti môže vyvolať dôvodné
podozrenie, že starostlivosť
neprebieha v súlade so
zákonom a prídavok na dieťa

?

nie je využívaný v súlade so
záujmami dieťaťa. Úrad
bude ďalej zisťovať, akým
spôsobom je zabezpečovaná
starostlivosť o toto dieťa. Na
základe výsledkov šetrenia
môže byť výplata prídavku
zastavená a následne môže
byť vyplácaná inštitútom
osobitného príjemcu. Pokiaľ
by zistil zanedbanie výchovy
a výživy, či iné závažné okolnosti, ktoré by ohrozili zdravý
fyzický a psychický vývoj dieťaťa, dá podnet na oddelenie
sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately.

Lucka nikomu nechýbala...
Oznamovacia povinnosť je súčasťou opatrení, ktoré štát
prijíma v súvislosti s medializovaným prípadom Lucky. Pripomíname, že ide o prípad utýraného dievčatka, ktorého
mŕtvolu ukrývala jeho matka s otčimom v bratislavskom
byte. Kompetentní sa prípadom začali zaoberať až po tom,
čo dievčatko neprišlo na zápis do školy. Sociálni pracovníci mali podnety od susedov, no prípad objasnili až policajti, keď mŕtvolu dieťaťa našli paradoxne pri vyšetrovaní
iného trestného činu. Lucka, na ktorú matka po celý čas
poberala rodinné prídavky, totiž nikomu nechýbala.
Nové opatrenie patrí k Stratégii na ochranu detí pred násilím: „Sme si vedomí, že vyžadovanie nového administratívneho úkonu od rodičov nie je populárne, ale veríme v ich
pochopenie, že nejde o snahu šikanovať poctivých rodičov,
ale o záujem možnej ochrany zdravia a života detí do budúcna,“ vyjadrila sa Barbora Petrová z rezortu práce, ktorý
novelu pripravil.

E-mailová a poštová adresa,
na ktoré môže rodič posielať informácie:
ÚPSVaR Partizánske,
Nám. SNP 151/6,
958 01 Partizánske
e-mail: klizanova.jana@upsvr.gov.sk
ÚPSVaR Partizánske, pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6,
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: maria.duhova@upsvr.gov.sk

Ďalšie zmeny
novely zákona
o prídavku
Do aktuálneho okruhu oprávnených osôb sa dopĺňa aj rodič,
ktorému bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej
starostlivosti a maloletý rodič,
ktorý má priznané rodičovské
práva a povinnosti. Oprávnenou
osobou sa stáva aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré bolo do
dosiahnutia plnoletosti zverené
do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov, ktorá
plnoletosťou dieťaťa zanikla.
V prípade zverenia dieťaťa do
striedavej osobnej starostlivosti
rodičov, ak sa títo nedohodnú,
prídavok sa bude poskytovať
tomu z rodičov, ktorému sa tieto
rodinné dávky vyplácali pred
rozhodnutím súdu o zverení
dieťaťa do striedavej osobnej
starostlivosti obidvoch rodičov.
Za nezaopatrené dieťa sa
bude považovať aj dieťa, ktoré
je oslobodené od povinnosti
dochádzať do školy, alebo sa
vzdeláva v základnej škole pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením.
V prípade nezaopatrených
detí, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom
na vysokej škole nad rámec
štandardnej dĺžky štúdia, táto sa
sledovať nebude a prídavok na
dieťa sa bude vyplácať aj vtedy,
ak štúdium presahuje štandardnú dĺžku štúdia určenú pre daný
študijný program. Týmto sa odstráni rozdiel medzi štúdiom na
vysokých školách v Slovenskej
republike a vysokoškolským
štúdiom v cudzine, kde inštitút
štandardnej dĺžky štúdia nie je
upravený a z tohto dôvodu boli
študenti študujúci v cudzine
zvýhodnení.
Podmienky nároku na príplatok k prídavku sa rozšírili o poberateľov peňažného príspevku
na opatrovanie. Zo zákona sa
vypúšťa podmienka trvalého
pobytu nezaopatreného dieťaťa
na území SR.
Úrad určí osobitného príjemcu prídavku aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo
priestupok, alebo bolo dieťaťu
alebo rodičovi dieťaťa uložené
výchovné opatrenie, alebo, ak
rodič dieťaťa je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a táto
dávka sa im poskytuje prostredníctvom osobitného príjemcu.
Ak dieťa po určení osobitného príjemcu spácha priestupok, úrad prídavok odníme.
Nárok môže v takomto prípade
vzniknúť opätovne najskôr po
uplynutí troch kalendárnych
mesiacov.
ÚPSVaR, Martina Petrášová
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Mestská polícia v Partizánskom
od 29. januára do 4. februára 2014
 MsP riešila 29. januára
priestupky za parkovanie.
Na Ulici Janka Kráľa zaparkoval vodič motorové
vozidlo na verejnú zeleň,
ďalší na chodníku na Rooseveltovej ulici, žena za
volantom opakovane zaparkovala do križovatky
na Hrnčíkovej a Jesenského ulici. Nasledujúci deň
riešila MsP napomenutím
parkovanie na Malej okružnej, 1. februára blokovaný
výjazd z garáže na Veľkej
okružnej. Blokovú pokutu vo výške 35 € uložila
za porušenie dopravného
značenia „Zákaz vjazdu“
dvom vodičom, vo výške 60
€ za porušenie dopravného
označenia, za parkovanie
na mieste vyhradenom pre
ZŤP na Nitrianskej ceste,
1. februára na Ulici 1. mája
dostal vodič blokovú pokutu vo výške 20 € za porušenie dopravného značenia
„Zákaz státia“. V tento deň
MsP preverila aj oznámenie o nesprávnom parkovaní na Februárovej ulici.
Vodič sa priestupku nedopustil. Pomocou kamerového systému MsP spozorovala vjazd motorového
vozidla do pešej zóny, ktoré
prešlo cez trávnatú plochu
až k budove ÚPSVaR. Vodič
bol na mieste zadržaný.
 K osobe ležiacej na Riečnej
ulici bola mestskou políciou
privolaná RZP 29. januára, 3.
februára bol hliadkou vykázaný ležiaci muž spred prevádzky
na Štrkovci, vo večerných hodinách dve ležiace osoby pod
vplyvom alkoholu z autobusovej
stanice. Problémy s bezdomovcom pokračovali, opakovane
bol vykázaný z čakární ambulancií lekárov, za obťažovanie
osôb v čakárni ortopedickej
ambulancie mu bola uložená
bloková pokuta. MsP zabránila
bezdomovcom v konaní proti

verejnému poriadku 3. februára pred železničnou stanicou.
Privolaná bola 31. januára aj k
bitke v prevádzke a 1. februára
kvôli rušeniu nočného pokoja
návštevníkmi baru.
 Na túlajúceho sa psa v
Šimonovanoch upozornil
občan 3. februára. Majiteľ
psa odchytil, MsP priestupok riešila napomenutím.
Štvrtého februára na Veľkej okružnej na ohlásenie
občana odchytila psa, ktorého umiestnila do útulku.
Hliadka zadržala páchateľa lúpežného prepadnutia
klenotníctva v centre mesta a odovzdala ho štátnej
polícii. Rodinné nezhody
riešila v dvoch prípadoch,
vykázala z bytu muža, ktorý obťažoval svojím správaním ženu a spochybnila
tvrdenie oznamovateľky,
ktorú údajne napádal priateľ. Preverila aj dva prípady na Nádražnej ulici a Ulici gen. Svobodu, v ktorých
išlo o obťažovanie zvonením do bytu.
 Preverené boli aj oznámenia
o vypiľovaní stromov na brehu
rieky Nitry, o vypúšťaní odpadu
do rieky Nitrice a poškodení dopravného značenia na Ulici Janka Kráľa. MsP bola informovaná aj o odstavení nákupného
vozíka na železničnom priecestí, v športovej hale dohliadala
na verejný poriadok počas futbalového turnaja, vďaka nálezu
zamestnankyne predajne COOP
Jednota vydala peňaženku a
doklady majiteľovi. Kontroly
vykonala v okolí áut zaparkovaných na Námestí SNP, na Veľkej okružnej na mostíku cez rieku Nitricu. Pozornosť zvýšila po
oznámení ženy prenasledovanej
mužom, na podnet HaZZ preverila oznámenie o nevládnej osobe v zamknutom byte. Obavy sa
nenaplnili.
Spracovala: Mária Rapková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
„VTÁČIKY SÚ UŽ V KLIETKE“

Bánovskí kriminalisti v spolupráci s policajtmi Národnej protidrogovej jednotky zadržali 30. januára počas policajnej akcie
s názvom Vtáčik troch páchateľov priamo pri výrobe tvrdých drog.
Vzápätí boli 40-ročný František z Bánoviec nad Bebravou, 23-ročný Jakub a 31-ročný Martin z okresu Prievidza obvinení zo zločinu
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.
Trojicu zadržali policajti v jednej z garáží v Bánovciach nad
Bebravou priamo pri výrobe pervitínu. Pri akcii kriminalisti zaistili
komponenty potrebné na výrobu drog a taktiež aj kompletné zariadenie. Zaistená látka bola zaslaná na expertízu do kriminalistického ústavu, kde experti zistili, že obsahovala metamfetamín, ktorého
množstvo zodpovedá 194 až 388 obvykle jednorazovým dávkam
drogy.
Policajný vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie všetkých troch obvinených. Najstarší z trojice mal o pár dní nastúpiť
do výkonu trestu odňatia slobody pre iný trestný čin. V minulosti
bol niekoľkokrát súdne trestaný za majetkovú, násilnú a drogovú
trestnú činnosť. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na desať až
pätnásť rokov.
Podľa policajných štatistík bolo doposiaľ v okrese Bánovce nad Bebravou zistených 78 prípadov drogovej trestnej činnosti, 27 dílerov skončilo vo vyšetrovacej väzbe, ostatní boli stíhaní na slobode.

ODCUDZILI KOVOVÉ ROŠTY

Policajti z Partizánskeho vzniesli obvinenie pre prečin krádeže spáchanej formou spolupáchateľstva voči dvom mužom vo veku 39 a 22
rokov z okresu Partizánske, ktorí v priebehu januára odcudzili v areáli
bývalých ZDA v Partizánskom 9 kovových roštov, slúžiacich na zakrytie jám. Poškodenej spoločnosti spôsobili škodu vo výške 800 eur.
Dvojici obvinených hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
KR PZ v Trenčíne

www.novinytempo.sk
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Priehrada vo Veľkých Uherciach
sa začne napĺňať pravdepodobne až v roku 2015
V polovici novembra minulého roku boli z priehrady
vo Veľkých Uherciach, ktorá
slúži aj ako rybárska nádrž,
vylovené posledné kusy
šupináčov. Priehrada bola
vypustená až do dna. Redakcia sa o jej budúcnosť
zaujímala priamo v Slovenskom vodohospodárskom
podniku. Na otázky odpovedal Ľuboš Krno, vedúci
oddelenia sekretariátu generálneho riaditeľa a hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
Banská Štiavnica.
Po koľkých rokoch sa priehrada vypustila a z akého dôvodu?
Vodná nádrž vo Veľkých Uherciach
pola naposledy vypustená v rokoch
1984 – 1986. Dôvodom terajšieho vypustenia, respektíve vypustenia v novembri minulého roka, je príprava na
opravu poškodeného monobloku tohto
vodného diela a súčasne aj odstránenie
nežiaducich nánosov zo zdrže.

Foto: Patrik Beliansky

Po akom čase sa znovu priehrada naplní vodou?
Ak sa nám práce podarí ukončiť
včas, tak predpokladáme, že vodné
dielo vo Veľkých Uherciach začneme
napĺňať v roku 2015.

?

?

V akom rozsahu je múr priehrady poškodený, k akým
priesakom dochádzalo?
Vplyvom času i neustáleho pôsobenia vody a v zimných mesiacoch aj ľadu

?

Hasiči
v akcii
Prvý výjazd v novom
mesiaci mali hasiči a záchranári hneď prvého februára po 6. hodine ráno
na cestu medzi Veľkými
Uhercami a Skýcovom.
Dôvodom bolo odstránenie okolo dvadsaťmetrového stromu s polmetrovým
priemerom, ktorý spadol
cez celú šírku vozovky.
Strom popílili na časti, odstránili z vozovky a zároveň ju očistili.
Bezpečnosť obyvateľov
sídliska Šípok v Partizánskom ohrozoval 2. februára plechový kryt vchodu
na jednom z činžiakov,
ktorý poškodil silný vietor.
Hasiči a záchranári z HaZZ
v Partizánskom plech odmontovali, premiestnili do
vchodu a privolali správcu
domu.
-r(14013)

Vari by bolo zahodno pripomenúť vodohospodársky význam, protipovodňový, kedy a prečo bola priehrada vo Veľ kých
Uherciach vybudovaná...
Veľkouherská
priehrada
bola
uvedená do prevádzky v roku 1971
a okrem protipovodňovej ochrany
obce slúžila aj na dodávku vody do
bývalých Závodov 29. augusta v Partizánskom. V súčasnosti, okrem protipovodňovej ochrany, sa vodou z tejto
zdrže 10,5 litra za sekundu vylepšuje
prietok do Bagroviska v Partizánskom, čiže slúži vyslovene pre Slovenský rybársky zväz.
Zhovárala sa
M. Babčanová

?

Foto: kk

došlo na monobloku vodného diela ku
korózii betónových konštrukcií, a to
prakticky v celom profile monobloku,
ale najmä na úrovni jeho tzv. zimnej
hladiny, kde mráz narušil betóny, pričom vypadávanie betónu sme zaznamenávali aj zo vzdušnej strany celej
výpustnej konštrukcie. Preto vlastne
dochádzalo aj k priesakom vody zo
zdrže do vnútorných priestorov výpustného objektu a keby sme situáciu

neriešili, tak by sme v ďalších rokoch
priamo ohrozili bezpečnosť celého
vodného diela.
Plánoval vodohospodársky
podnik túto rekonštrukciu už
dlhodobo? V akom objeme sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu, kto a kedy ju bude realizovať?
Slovenský vodohospodársky podnik opravu plánoval už od roku 2012,

?

Nové prístrešky
na autobusových zastávkach

no, žiaľ, limitovaná bola dostatkom
finančných zdrojov. Na základe
prieskumu a meraní poškodených
častí zdrže je v súčasnosti vypracovávaná projektová dokumentácia, pričom so samotnou opravou sa bude
môcť začať až vtedy, keď bude verejnou súťažou vybratý realizátor celej
opravy. Na základe hrubého odhadu
si vyžiada finančný náklad 25 až 30
tisíc eur.

TSK zrušil
externé upratovacie služby,
teraz ušetrí tisíce
Na základe zmeny Organizačného poriadku TSK zanikol 31.
januára 2014 Odbor medzinárodnej spolupráce TSK, ktorého
súčasťami boli oddelenie medzinárodnej spolupráce a oddelenie cestovného ruchu. Od 1. februára 2014 vzniklo Oddelenie
komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.

Foto: kk

Začiatkom februára začala radnica v Partizánskom s avizovanou výmenou a renováciou
takmer dvadsaťročných autobusových prístreškov. Malo by to prispieť najmä k vyššej bezpečnosti aj komfortu cestujúcich mestskou i prímestskou dopravou. Prvých päť moderných
autobusových prístreškov s bezpečnostným sklom bolo osadených na zastávkach v Návojovciach, v Malých a Veľkých Bieliciach. Výmena ďalších piatich za nové je v tomto roku
naplánovaná aj na zastávkach pri hlavnej ceste I/64 vo Veľkých Bieliciach, v Šimonovanoch
a tiež na sídlisku Šípok. Ostatné autobusové prístrešky v meste budú postupne renovované.
www.partizanske.sk

Cieľom oddelenia je pripravovať
komplexný a objektívny informačný
servis, aby sa predišlo dezinformáciám ako to bolo v predchádzajúcom
období. Jeho úlohou je tiež skvalitniť
komunikáciu, informovanosť a prezentáciu kraja vo vzťahu k odbornej
i laickej verejnosti, ako na to poukazuje napríklad Transparency International Slovensko pri ostatnom hodnotení projektu Otvorená samospráva.
Zároveň zosúladiť kompetencie z oblastí propagácie, cestovného ruchu
a medzinárodnej spolupráce pod jedno spoločné oddelenie. Uvedenými

zmenami sa znížil počet zamestnancov Úradu TSK o troch.
Ďalším úsporným opatrením je
zabezpečenie upratovacích služieb
v budove Úradu TSK prostredníctvom interných zamestnancov, a nie
externou upratovacou službou. „Od
1. januára realizujeme upratovacie
služby sami. V konečnom dôsledku
ušetríme za upratovacie práce tento
rok 14 000 eur a v ďalšom roku sa
úspora odhaduje na 19 000 eur,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška.
Petra Čimová, hovorkyňa TSK

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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Novinárka Božena Siráňová – Mistríková spomína na časy,

keď boli noviny z olova a zinku
„Olovo“ by mohlo evokovať aj väzenskú guľu, ktorú novinári pri svojej
profesii vláčia za sebou. Príťaž v podobe príkazov a zákazov, obmedzujúcich slobodný výkon ich povolania. Neraz ich na vlastnej koži
okúsila aj nestorka novinárstva v Partizánskom, žijúca legenda počiatkov žurnalistiky a 75-ročného vydávania novín v obuvníckom kolose, dnes 85-ročná pani Božena Siráňová – Mistríková. Spomínanie
na svoje elévske roky v redakcii začala pri poctivej tlačiarenskej černi,
olove a zinku, ktoré tvorili základ tlačovej formy.

Vrť sa, dievča,
vrť sa, dievča

Absolventka Baťovej školy práce,
mladá žena Božena Mistríková, či
Bižka, ako ju volal redakčný kolega,
začínajúci spisovateľ Rudo Jašík, sa
do análov podnikových novín zapísala
v roku 1948. Básnické prvotiny robkorky – robotníckej korešpondentky
sa najskôr recitovali na pôde internátu, medzi inými aj príležitostná báseň Vrť sa, dievča, vrť sa, dievča, na
oslave narodenín a menín aj za účasti
podnikového riaditeľa Jozefa Trojana.
Vtedy už pracovala v závodnej tlačiarni
pri obsluhe stroja a videla, ako noviny
prichádzajú na svet. Na Trojana báseň
zapôsobila a „děfčicu“ odmenil poukážkami na topánky a pančuchy.
Medzi slovenskými „šustrami“ sa
ešte dlho po príchode zo Zlína do Ba-

Spomínam si aj na Emila Lattu, neskôr vysokého straníckeho funkcionára. Ten mal za manželku záhoráčku.
Prišla do kancelárie a prekontrolovala mu v stole šuplíky, či zjedol desiatu:
'Zase nezedel...' Neskôr som sa s ním
stretla na posedení dopisovateľov v
Slovenskom rozhlase. Viacerých zaviedla kariéra z Partizánskeho do
Bratislavy. Napríklad aj Jana Podhradského, ktorý sa stal riaditeľom
Slovenského filmového ústavu, v rozhlase bol redaktorom aj robkor Úderníka, Veľkouherčan Števo Suchár.“

Robkori
a redakcia

Robkori – robotnícki korešpondenti mali dobré myšlienky, len strašný
pravopis. Božka Siráňová a jej kolegovia museli všetko „preorať“ a nanovo
prepísať.
Až potom mohli
rukopisy
putovať do tlačiarne.
Žiadne počítače,
grafické programy, digitálne fotoaparáty. Všetko
poctivé
čierne
tlačiarenské remeslo a čierna
fotokomora. Redaktori pravidelne dohliadali na
zalamovanie jednotlivých
strán
métermi. „Mala
som tieto služby
rada.
Spomínam si, že Milan Lošonský sa
medzi regálmi s
písmovkami (šuflíkmi na ručné
písmo) naučil s
Janom Hodúlom
tancovať vtedy
populárny letkis.
Vzácny hosť – Jozef Króner v obuvníckej fabrike
V pamäti mám
dodnes
mená
ťovian hovorilo československy. Božka polygrafov, pred ktorými treba dať
si spomína napríklad na zaužívaný poklobúk dolu - Jožo Somora, Bystrák,
zdrav medzi jej kolegami.
Mečiar, Winkler. V redakcii spolu s
„Keď prišiel do kancelárie redakčný nami sedeli istý čas aj pracovníci profotograf Ľudo Bugár, pozdravil Jašípagačného oddelenia, karikaturista
ka: 'Nazdar, Pivoňko!' Ten odzdravil:
Bohuš Tomeš, či Imro Gräffinger. Ten
'Nazdar, dvorní
raz zavítal do Bafotografe!' Počuťovian s bratislav"Rudo Jašík ma volal,
jem to ako dnesskými poštármi
neviem
prečo,
Biženka."
ka. My s Paľom
- divadelníkmi a
Kapustom
sme
už tu zostal. Nesa na tom rehotali. Mnohí si isto paskôr študoval divadelné vedy vo Viedmätajú na Ondra Kramára. Jemu
ni. Mali sme zaužívané, že sme si po
sa v redakcii dostalo od Jašíka prikaždej uzávierke novín kúpili červené
vítanie: 'Á, nazdar, sovo noční...' To víno a posedeli si v kancelárii u Paľa
sedelo absolútne... Vidím Ruda ako Kapustu.“
dnes pri stolíku, práve sa rodil jeho
V závodnej tlačiarni sa textová časť
román Námestie svätej Alžbety. Kúnovín sádzala na stroji, titulky ručne,
pil si údenáča a kožku z neho mal obrázky sa museli zhotoviť dodávavystretú, akoby chcel z nej vyrobiť toteľsky, vyleptať na zinkové platničky
pánky. V písaní bol už vytrénovaný, – štočky. Ako poslíček s fotografiami
len prechorľavený. Na tuberkulózu cestovala do zlínskej zinkografie práve
sa liečil aj v Tatrách. Pracovne sme si pani Siráňová, vtedy ešte slečna Mistrírozumeli, ale môj svetonázor mi akosi
ková. Večerným vlakom do Chynorian,
nedokázal tolerovať. On oduševnený tam prestúpila na vlak do Trenčína,
v Trenčianskej Teplej čakala na ďalší
komunista, ja hlboko veriaca.

spoj. Na mieste bola až ráno. Odovzdala fotky na vrátnici, trochu si pospala v hoteli Moskva, po prechádzke
mestom vyzdvihla hotové štočky a večer naspäť domov. Týždeň čo týždeň
celý rok. Neraz sa stalo, že v súrnych
prípadoch, keď bolo treba operatívne
zaradiť fotografiu do nového vydania
novín, sa cesta aj zopakovala. „Vtedy
to bolo pre mňa zaujímavé, videla
som svet a na vlak som vyskočila ako
nič. Neskôr som rovnakú misiu plnila
v Bratislave, ale už na otočku za jeden
deň. V Bratislave som istý čas ako
poslucháčka rozhlasovej univerzity,
ktorú pre dopisovateľov Slovenského
rozhlasu vymyslel Ervín Lesný, spolupracovala aj s týmto médiom. Väčšinou nám zadávali filozofické úvahy a
zavše v rádiu z nich prečítali úryvky.
Ervína vidím ako dnes, jeho manželku
Martu, dcéru Ľubu Lesnú, dnes významnú novinárku, ktorá mala vtedy
asi 14 rokov. Veľa mi dali do života.
Rovnako tak priateľstvá s ďalšími
známymi novinármi, v neposlednom
rade zo Slovenky, ktorú viedla Libuša
Mináčová, či Agneška Truhlářová,
manželka literárneho kritika Břetislava. Mnohí už nežijú...,“ menuje Božka
ďalšie osobnosti, s ktorými ju spájalo
umelecké slovo.

Po boku
hereckých legiend

Na otázku, čo dali našej pamätníčke
osobné stretnutia s ľuďmi, ktorí doslova hýbali slovenskými kultúrnymi dejinami, odpovie jedným slovom: „Veľa!“
Vďaka pôsobeniu vo výbore závodného
klubu ROH bola priamo vtiahnutá do
exkluzívnej spoločnosti hercov, hudobníkov, literátov, pre ktorých sa Partizánske stalo zaujímavou križovatkou.
Rada si spomína na stretnutie s Jozefom Krónerom, s legendami Slovenského národného divadla, Máriou Krá-

Kolega – šéfredaktor, spisovateľ Rudo Jašík v obkľúčení robotníckych korešpondentiek
ľovičovou i jej partnerom, básnikom
Mirom Procházkom, so spisovateľom
Petrom Karvašom. Jeho manželka Perla absolvovala v Partizánskom v rámci
prípravy dizertačnej práce študijný pobyt. Žila na internáte spolu so študentkami a robotníčkami. Cesty sa jej preťali aj s Tiborom Bártfayom, ktorému
pri sochárčine v kutici pri kostole pomáhal športovec Kalamen a vyhrávala
muzika z gramofónu. Pani Božka si tiež
spomína, ako si vyhľadával vhodné
typy dievčat za modely pre svoje sochy.
„Keď prišli herci zo SND, práve na
mňa pripadla služba v klube. Vojdem
do chodby, a kto tam neleží? Lacko
Chudík! Posadila som sa k nemu a začali sme debatovať. V tom čase, písal
sa rok 1968, hlavne o Dubčekovi. S
Chudíkom účinkoval Záborský, Zvarík, Martin Gregor. Odrazu buchot po
chodbe. 'Aha, on si tu sedí so ženou...
Že nejde s nami do mesta, že si chce
pospať...,' dobrácky ho podpichoval
Gregor. Vtedy sa herci domov neponáhľali a po predstavení si s nami
radi podebatovali, posedeli pri vínku.
Po jednej ruke som mala Chudíka, po
druhej Zvaríka, vedľa neho sedela
Soňa Valentová. Zvarík ju odrazu

Pred vyše tridsiatimi rokmi: Aktívna dopisovateľka Úderníka Božena Siráňová
preberá ocenenie z rúk podnikového riaditeľa Rudolfa Gašparíka na aktíve ku
Dňu tlače, vedľa nej ďalší z dopisovateľov tej doby Pavel Vanko.

oblapil a sprisahanecky vraví: 'Ide
Haspra, nech žiarli!' Podarení boli.
Poslala som im noviny s reportážou z
Partizánskeho a s vďakou ich prijali.
Spomínam si, že Záborský mal vtedy
recitovať v Banskej Bystrici. Odviezol
sa tam od nás pansky, aerotaxíkom.
Ako dnes vidím rozžiarené oči Jožka
Krónera na predpremiére Obchodu
na korze. Neuveríte, ale tento film,
ocenený neskôr Oscarom, sme videli
v Partizánskom ako prví. Z návštevy
fabriky si Jožko odniesol originálny
darček – rybárske čižmy, vyrobené
špeciálne pre neho.“

„Na všetkých
si rada spomínam...“

Do Partizánskeho nemali nikdy ďaleko nielen poprední herci, ale aj významní novinári, spisovatelia. Skôr,
ako sa postavil závodný klub (dnešný
Dom kultúry), so svojimi priaznivcami
sa stretávali v Spoločenskom dome.
„Jedno takéto stretnutie so spisovateľmi zorganizoval náš šéfredaktor Laco
Paška v povestnej tridsaťjednotke.
Prišiel Ján Kostra, Krista Bendová,
Ctibor Štítnický, Fraňo Kráľ, asi desiatka ich bola. Krista mala krásne
oči. Osobne sme sa stretli asi zo tri
razy. Až neskôr som sa dozvedela,
že s Jánom Kostrom boli manželia a
mali spolu troch synov, no rozviedli
sa. Priamo v redakcii som mala tú česť
zoznámiť sa s Ladislavom Mňačkom,
ktorý fajčil ako Turek. Spomínam si, že
jeho vtedajšou novinárskou témou ako
redaktora Pravdy bola veľká stavba v
Košiciach HUKO. Fajn chlap. Toľkých
som prežila... Vybavujem si tváre a situácie zo stretnutí s ďalšími – Jánom
Robom Poničanom, Andrejom Plávkom, recitátorkami Evou Kristínovou
a Jožkou Romančíkovou, bývalou
manželkou herca Ela, nezabudnuteľná zostane Zora Jesenská... Rusofilka,
a tiež doplatila na vyjadrenie svojho
názoru v šesťdesiatom ôsmom... Všetci
majú miesto v mojich spomienkach a
dodnes sledujem osudy ich rodín. Nemali to v živote ľahké...“
Ani Božena Siráňová – Mistríková a
mnohí z jej generácie. Príkoria, ktoré
jej osud uštedril, vyvážil výnimočnými
stretnutiami, a spomienky na ne zostanú v človeku navždy.
Magda Babčanová
Foto: archív redakcie
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Tradičný
ples v Pažiti

Predškoláci u primátora

Predškoláci z Materskej
školy vo Veľkých Kršteňanoch absolvovali spolu
s pani učiteľkou otvorenú
hodinu v prvom ročníku
ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Zo školy viedla
cesta detí na radnicu,
kde ich privítal primátor
mesta Jozef Božik. Pri
otázkach a odpovediach
bolo, veru, veselo. Prezradili mu, čím chcú byť, keď
vyrastú a tiež to, čo dnes
robia najradšej. A pretože
sa veľa pýtali aj ony samé,
veľa nového sa dozvedeli.
Za odmenu a smelosť si
vyslúžili sladkosť.
Text a foto: S. Dlhošová

Kto prišiel, nebanoval

Moc človek musí mať, ak chce urobiť, čo sľúbil. No ak je
túžba po moci silnejšia, ako ambícia naplniť sľuby, politik
sa dostáva do patologického vzťahu. Nie je to môj prípad,
lebo ja si nemyslím, že človek sa stane osobnosťou vtedy,
keď sa dostane k moci. A to si mnohí myslia. Keď vo funkcii
skončia, zostanú len meno a zlá alebo dobrá spomienka.
Milan KŇAŽKO, kandidát na prezidenta SR
(ŽIVOT č. 5/1.2.2014)

to tak tri týždne pred termínom plesu, keď prišiel za mnou
vtedajší predseda študentskej
rady, že oni by to teda urobili.
A ja hovorím: 'To nie je možné,
to sa vám nepodarí.' Ale podarilo sa a vznikla pekná tradícia.“
O úspechu svedčí aj vždy vypredaná sála Domu kultúry, kde sa
tento rok zišli hostia a účinkujúci
z rôznych kútov Slovenska. Pre
všetkých bolo prichystané pohostenie, a tak sa zabávali až do

ranných hodín. Medzi pozvanými bolo mnoho absolventov školy, pre ktorých je práve tradícia
plesu možnosťou opäť stretnúť sa
na horizonte časov študentských
zážitkov a terajšej dospelosti. Ale
najmä, pre všetkých pozvaných
bol ples výbornou príležitosťou
povzniesť sa ponad starosti všedných dní. Krásne róby dievčat a
dám či galantné správanie sa pánov dokreslili poslanie gymnázia
– vychovávať ku kultúrnosti. dl

Šaliansky
Maťko

Blahoželáme
Významné životné jubileum 90 rokov je príležitosťou na
odovzdanie srdečnej gratulácie pani Margite Horváthovej z Partizánskeho. Výbor Klubu absolventov Baťovej školy
práce praje členke Klubu predovšetkým dobré zdravie,
pohodu v kruhu rodiny a priateľov.
Meniny oslávi - Dezider, Dezidera, Perla, Ron, Roland, Arpád, Valentín, Pravoslav, Pravoslava, Ida,
Liana a Miloslava.

Záujemcovia o byt,
aktualizujte svoju žiadosť!
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske dáva do pozornosti všetkým uchádzačom o nájomný byt, ktorí sú zaradení
do zoznamu uchádzačov o nájomný byt v meste Partizánske, aby svoju žiadosť aktualizovali. Urobiť tak treba do
15. februára 2014 osobne u pani Andrey Barborkovej v
budove SMM, v kancelárii č. 3 na prízemí, alebo telefonicky
na číslo 038/749 20 90.
V prípade, že záujemcovia svoju žiadosť neaktualizujú,
budú zo zoznamu uchádzačov vyradení.

Program kín a klubu
Panoramatické kino

 10. februára – pondelok o 19.30 h - ROBOCOP
 11. februára – utorok o 19.30 h – BLÍZKO OD SEBA
 12. februára – streda o 19.30 h – PREDĹŽENÝ VÍKEND
 13. až 17. februára – štvrtok až pondelok o 19.30 h – DĚDICTVÍ, ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ

Infinity CLUB

 14. februára – piatok – LATINO NIGHT
 15. februára – sobota – DANCE PARTY & POLE DANCE
SHOW

Kino BOŠANY

 14. februára – piatok o 19.30 h – VEĽKÝ GATSBY

V dobrej nálade a s bohatým
kultúrnym programom sa v
pažitskom kultúrnom dome
1. februára zabávali domáci
a ich hostia na 23. Reprezentačnom obecnom plese až do
skorého rána. V programe
plesu, ktorý slávnostne otvoril starosta Vladimír Baláška,
účinkovala tanečná skupina
Dovetan, speváčka Veronika
Danišová a vrcholom večera bolo vystúpenie účastníka
súťaže Česko-Slovensko má
talent, skupiny ADVENTURE Strings zo Žiliny. Zárukou
dobrej zábavy bola aj hudobná
skupina SYSTÉM, o príjemné
prostredie a kvalitné menu sa
postarala domáca cateringová
spoločnosť, plesajúcich potešila aj bohatá tombola (na
foto z archívu obce).

Foto: MTP

Farský karneval

opäť prilákal množstvo detí
S obdobím fašiangov sa už
tradične spája dobrá nálada,
spev, hudba, tanec, plesy, šiškabály, no a v neposlednom
rade i karnevaly. Jeden, určený predovšetkým pre tých
najmenších, každoročne organizuje
Rímskokatolícky
farský úrad v Bánovciach nad
Bebravou. V nedeľu 2. februára

prilákal karneval do Domu kultúry na Farskej ulici veľa detí
v maskách od výmyslu sveta.
Zišli sa tu bojovníci, zvieratká,
princezné či iné zaujímavé bytosti. Všetkým zamaskovaným
deťom sa ušla sladká odmena a s radosťou sa zhostili aj
súťaží. V prvej mali za úlohu
vyriešiť hlavolam na základe

čísel, ku ktorým boli priradené
jednotlivé písmená, a doplniť
text viažúci sa k Potope sveta
a Noemovej arche. Druhá súťaž prebiehala ako priateľský
súboj družstva chlapcov – kohútikov a dievčat – sliepočiek.
Moderátorka karnevalu Mária
Tuchyňová sa spolu so svojimi pomocníčkami ujala aj
žrebovania bohatej tomboly.
Prestávky medzi súťažami či
tombolou vypĺňala hudba, pri
ktorej sa mohli všetci dosýta
vytancovať a naučiť sa napríklad aj kedysi veľmi populárny
kačací tanec. Farský karneval
spája malých, združuje členov
rodín a utužuje aj vzťah farnosť
– rodina. Do jeho organizácie
sa zapájajú mladí ľudia a obetavé mamičky či babičky, ktoré
sa každý rok postarajú o prípravu chutných koláčov a ďalšieho občerstvenia.
Marek Kasala

Predposledný januárový
deň sa priestory CVČ Relax v
Partizánskom rozozvučali zaujímavými príbehmi o krásnych miestach na Slovensku,
o historických osobnostiach
a udalostiach. Súťažiaci si
pre okresné kolo 21. ročníka
súťaže Šaliansky Maťko pripravili naozaj nošu plnú spletitých príbehov ukrytých do
slovenských povestí. Každý
recitátor bol čímsi zaujímavý a výnimočný, no porota
udelila víťazné ocenenia nasledovne: V I. kategórii Dávidovi Melichárekovi zo
ZŠ R. Jašíka, v II. kategórii
Adele Beňovej zo ZŠ vo
Veľkých Bieliciach a v III.
kategórii Lucii Lengyelovej z tej istej školy.
Dovolím si vyjadriť uznanie a blahoželanie nielen
víťazom, ale aj všetkým súťažiacim a ich pedagógom,
ktorí sa podujali popasovať sa
s literárnymi textami povestí
a ich interpretáciami a žili
niekoľko týždňov s literatúrou a jej tajomnými príbehmi.
Denisa Horváthová

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)

Myšlienka na tento týždeň

Pre poverčivých ľudí je osmička magickým číslom. V Číne sa
s ňou spája bohatstvo a šťastie,
preto je vraj „najvychytenejšia“.
Pre Slovákov je zas symbolom
významných udalostí. Priaznivcom Gymnázia v Partizánskom
sa tohto roku osmička stala
dôkazom úspešnosti. Reč je o
ôsmom ročníku plesu, ktorý
vznikol z iniciatívy študentov
a ako nám prezradil riaditeľ
gymnázia Tibor Csollár: „Bolo
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Láska má mnoho podôb...
Jednými milovaný a oslavovaný, inými opovrhovaný. Názory na blížiaci sa Deň
sv. Valentína sa líšia od človeka k človeku. Veď to poznáte, ako sa hovorí, „sto ľudí,
sto chutí“. Svetom koluje viac verzií legiend, vďaka ktorým máme o jeden ďalší
deň v roku dôvod na oslavu. Alebo na preklínanie? Dovolím si použiť slová amerického komika Deana Obeidallaha: „Deň sv. Valentína je príšerný pre dva druhy
ľudí: pre tých, ktorí sú zadaní a pre tých, ktorí nie sú. Verte mi, zažil som oboje.“
Asi jedna z najznámejších legiend, aké o
sv. Valentínovi poznáme, hovorí o kňazovi alebo o biskupovi, ktorý žil v 3. storočí v
Ríme za vlády cisára Claudia II. Ten v čase
bojov zakázal vojakom manželstvá, pretože si myslel, že manželstvo, žena a rodina
oslabuje vojakov v boji a tí vojaci, ktorí boli
jednoducho bez záväzkov, mohli vynaložiť väčšiu energiu. Dobrosrdečný Valentín
však aj napriek striktnému zákazu cisára
potajomky oddával zaľúbené a manželstva
chtivé páry. Keď sa o tomto čine dozvedel
krutý cisár, dal bez ľútosti Valentína uväzniť
a neskôr popraviť. Stalo sa tak práve 14. februára. Keď sa nad tým zamyslíme, Valentín

za svoje skutky prišiel o hlavu, čo na dnešnú
dobu veľmi romantické nie je, ale zato my
máme v tento deň „romantický sviatok“.
Podľa inej legendy sa povráva, že Valentín sa počas svojho väznenia zaľúbil do
dcéry žalárnika, ktorá bola slepá. Keďže bol
obdarený aj liečiteľskými schopnosťami, podarilo sa mu prinavrátiť jej zrak. Z väzenia
svojej milej posielal zaľúbené listy, v ktorých
sa vraj podpisoval „od Tvojho Valentína“.
Nie všetky legendy, ktoré sa viažu k Dňu
sv. Valentína sú ponímané v sladko – romantickom duchu. Občas nezaškodí trochu pikantnosti. Iste o tom vedeli svoje už
obyvatelia starého Ríma. Na počesť boha

Luperka, ochrancu stád pred vlkmi, sa
každoročne v tento deň konali starorímske
slávnosti, tzv. luperkálie. Okázalá zábava
spojená s magickým šibaním žien a dievčat,
ktoré im malo zaručiť plodnosť. Šibalo sa s
posvätným remeňom zhotoveným zo zvieracích koží. Romantika ako vyšitá. Ešte v
predvečer tohto dňa dievčatá hádzali lístky
so svojimi menami do urny lásky. Tá, ktorej
lístok s menom si chlapec vytiahol, sa stala
celý nasledujúci rok dobrovoľne jeho „miláčikom“.
Kým u nás si vyberáme komu pošleme
zamilovaný valentínsky pozdrav alebo koho
obdarujeme milým darčekom, v Škótsku
je zaujímavou tradíciou, že vaším „valentínom“ sa stane prvý človek, ktorého v ten
deň stretnete na ulici. Trúfli by ste si na
valentínske prekvapenie v tomto duchu? Aj
takéto podoby a prejavy môže mať náš sviatok lásky. Čo si vyberiete vy a ako prežijete
tohtoročný Deň zaľúbených, nechám na vaSandra Čaprnková
šej fantázii.

Valentínska kvapka krvi

Myslíte si, že dnes
vám naozaj nikto nedá
nič zadarmo? Mýlite
sa, pretože stále sa nájdu ľudia, ktorí druhým
nezištne venujú to najcennejšie, čo majú. Pomoc v podobe darovania
krvi - životodarnej tekutiny poskytlo 32 darcov z
Partizánskeho a blízkeho
okolia v utorok 4. februára. Stalo sa tak pri príležitosti každoročne organizovanej akcie nazvanej
Valentínska kvapka krvi.
Tá kopíruje celoslovenské podujatie, ktorého
gestorom je SČK. V Partizánskom ho má pod
palcom Klub darcov krvi
a, samozrejme, mestský
spolok SČK. Podporu si
akcia našla aj tento rok u
primátora Jozefa Božika.
(ma)

Foto: MTP

Desať dní pred sviatkom všetkých zaľúbených prišlo na výzvu Mestského
spolku SČK a Klubu darcov krvi v Partizánskom darovať životodarnú tekutinu 32 dobrovoľníkov, medzi nimi aj sedem študentov stredných škôl.
Boli to: Martin Ščúry, Šimon Mentel, Adriana Hoffmanová, Karin
Nádaská, Martin Lagín, Jakub Mandúch a Jozef Letavay. Svojou
kvapkou prispeli aj Partizánčania – Peter Rondoš, Juraj Valent, Marián Burnay, Peter Dragula, Eduard Gelačák, Radoslav Bičan,
Miroslav Gajdoš, Jozef Pazúr, Jarmila Feketová, Ján Majerčík,
Peter Režo, Zuzana Žiaková a Marián Medzihorský. Medzi darcami boli aj Pavol Bezák z Chynorian, Emil Šajben, Miroslav Koleda a
Sylvia Kňazeová z Hradišťa, Milan Drenčko z Bošian, Martin Čangel
a Marek Šuňovský z Malých Uheriec, Miroslav Kmeť z Radobice, Miriam Križmová z Klátovej Novej Vsi, Anton Dragula a Milan Hačko z
Brodzian a Igor Hudok z Veľkého Klíža. ĎAKUJEME VÁM!
Ďalšia príležitosť osláviť Sviatok sv. Valentína takýmto humánnym činom
bude v Partizánskom pri odbere krvi 18. februára od 8. do 11. hodiny v
mestských priestoroch VŠ sv. Alžbety (bývalá I. ZŠ) na Námestí SNP.

Pozvánka
na Hrnčiarsky bál
Pieseň o rodnej zemi, známa aj ako „Najkrajší kút v
šírom svete“, a iné nezabudnuteľné evergreeny si môžete vypočuť v jednej z najpopulárnejších slovenských
operiet od Gejzu Dusíka. Milovníkov dobrej hudby spomedzi svojich členov a sympatizantov pozýva
Miestny odbor Matice slovenskej v Partizánskom na
Dusíkovu operetu s názvom Hrnčiarsky bál, ktorú
uvedie 4. marca Štátna opera v Banskej Bystrici. Začiatok predstavenia je o 18.30 hodine. Odchod autobusu
je od Panoramatického 3D kina v Partizánskom o 15.30
hodine. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 17. februára
2014 od 10. hodiny do 12. hodiny v Klube spoločenských organizácií.

Vitajte medzi nami!

dené bábätko Daniely Blahovej
a Petra Kubaša, prišiel na svet
28. januára. Vážil 3640 g a meral
53 cm.

Miško Bohunský z Partizánskeho urobil šťastných rodičov Sylviu

Púčikovú a Rudolfa Bohunského.
Narodil sa 2. februára, kedy vážil
3480 g a meral 50 cm.

Láska
z kačacej fontány
Nedávno znovu dávali v televízii filmovú komédiu
Svadby podľa Mary. Ak patríte k tým, čo si ju aj v repríze radi pozrú, poznáte humornú epizódku s nahou sochou v záhrade. Pri jej páde zostalo odlomené
prirodzenie v dlani nerozhodného ženícha. A to trochu pripomína príbeh hanblivej Hanky...
Bola už vysokoškoláčka,
no keď začali spolužiačky
dôverné rozhovory o chlapcoch, nemala do nich čím prispieť. Nerandila so žiadnym
a ani žiadny nebol na obzore.
Prednášky, skúšky, internát,
učenie. To bol jej stereotyp.
Baby si ju začínali doberať:
„Si ty vôbec kompletná, keď
si doteraz nemala žiadneho chalana?!“ Vyvalené oči
a tvorené ústa svedčili o
tom, že romániky spolužiačok, či neopätované lásky
sú pre ňu neskutočné ako
príbehy z červenej knižnice.
Dni ubiehali, a Hanka stále
viac a viac túžila po nežných
objatiach a náruživých bozkoch. Cestou do univerzity jej
oči padli na neďalekú známu
kačaciu fontánu s nahými
chlapcami. “Ktovie, či aj oni
nemajú rovnakú magickú
silu, o ktorej hovorila teta?“
Ako mnohým ženám sa jej životná túžba po dieťati splnila
len vďaka Františkovým Lázňam. Okrem liečivých procedúr totiž otestovala aj silu
povery o známej soche Amorka. Stačilo ho pohladiť na
tom správnom mieste, a žena
sa dočkala. „Skúsim to aj ja,“
povedala si Hanka. „Hádam
to bude platiť aj v Bratislave
a objaví sa na obzore muž
mojich snov.“
V jeden podvečer, keď už
na námestí v okruhu desiatich metrov nebolo ani nohy,
vstúpila do fontány a vyškriabala sa na najvyššie miesto. K
nahému chlapcovi a malému
výrastku. Ešte na ňom držala
ruku, keď spoza chrbta počuje dôrazný príkaz: „Občianka,

v mene zákona vás vyzývam,
aby ste opustili fontánu!“
Obzrie sa, a za ňou v brigadírke príslušník mestskej polície. Také ucho.
„Slečna, prosím vás, čo
vám to napadlo, štverať sa na
tú sochu?“
Rumenec jej zalial tvár
a nezmohla sa ani na slovo.
„Viete, že vám môžem napariť pokutu?“
Hanke sa hlavou prehnalo tisíc výhovoriek, ale každú hneď zavrhla. Nebude sa
predsa strápňovať. Pozerala
do zeme a nemo čakala na svoj
ortieľ.
„Slečna, podíďte sem pod
lampu, vypíšem vám bloček!“
Poslušne nasledovala urasteného príslušníka. Až tam vo
svetle neónu sa im pohľady
stretli. „Bože, aký je pekný!“
- zhodnotila ho Hanka. „Bože,
aké milé dievča!“ zaznela ako
ozvena v hlave mladíka. Mlčky na seba pozerali a usmievali sa.
„No, slečna, je to po prvý
raz, takže to bude len napomenutie. Ale, pre každý prípad, dajte mi vaše telefónne
číslo.“
Už na druhý deň sa jej na
displeji telefónu objavilo neznáme číslo.
„Dobrý deň, slečna! Včera sme sa stretli pri fontáne. Dnes nie som v službe,
čo keby sme zašli spolu na
kávu...“ Privolila. Dodávať, že
miestom ich schôdzok pred
univerzitou, kde nápadník
vyčkával svoju novú lásku,
bola práve kačacia fontána, je
už hádam aj zbytočné. (bab)
Ilustračné foto: internet

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Jasmin Marušincová z Opatoviec nad Nitrou má dátum

Tomáš Kubaš z Novák, prvoro-

Príbeh zo života
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narodenia 29. január, váhu
2860 g a dĺžku 48 cm. Z prvorodenej dcérky sa tešili rodičia
Veronika a Ján.

Vanesa Aulitisová z Chynorian,
druhorodené bábätko rodičov
Miroslavy a Martina, prišla na svet
4. februára s váhou 3140 g a dĺžkou
50 cm. Zo sestričky sa doma tešil
päťročný Martinko.

Rubriku sme pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

Nemocnice s poliklinikou, n.o. Partizánske

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 Kauflande
v čase od 8. do 20. hodiny, od
10. do 16. februára aj Lekáreň
Sanus na Nádražnej ulici, a to
v pracovných dňoch od 15.30
do 18. h, v sobotu a nedeľu od
8. do 18. h. 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 10. do 14.
februára Lekáreň v nemocnici
na Hviezdoslavovom námestí,
15. februára Lekáreň Valika na
Ulici SNP, 16. a 17. februára Lekáreň Pharmacum na Námestí
Ľ. Štúra.
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AKO ĎALEJ

Zväz diabetikov v Partizánskom?!
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Partizánskom bola založená 15. apríla 1991. Zakrátko bude
mať 23 rokov. Bolo to ešte v dobe, keď snáď každý z nás
veril v lepší zajtrajšok. Ako sa medzitým spoločenská situácia vyvŕbila, nielen v našej krajine, vidíme sami...
Od založenia základnej organizácie ZDS sa v nej pre diabetikov, ľudí chorých na cukrovku,
vykonalo veľa užitočnej práce.
Pripravili sme pre našich diabetikov množstvo odborných
prednášok, školení a rôznych
podujatí aj celorepublikového charakteru. Organizácia
už tradične patrila medzi tie
najaktívnejšie aj v rámci celého
Slovenska. Zorganizovali sme
mnoho
kultúrno-spoločenských podujatí, veľa zájazdov
po Slovensku, ba aj v zahraničí.
Za obdobie 23 rokov prišlo na

trh obrovské množstvo nových
pomôcok, liekov, aj poznatkov
pre nás, pacientov. Nové inzulíny, aplikačná technika a ďalšie.
Glukomer, kedysi veľká rarita,
je dnes bežnou pomôckou každého diabetika.
Prvým predsedom ZO ZDS v
Partizánskom bol Ján Omelka,
druhým Vincent Hirkala a tretím a najdlhšie slúžiacim ja, Pavol Beláň. Súčasnou predsedníčkou je Margita Pavličková.
No čas všetko mení. Nadšenie,
ktoré kedysi ešte pred pár rokmi v organizácii vládlo, je už ta

tam. Starí postupne odchádzajú, ako sa vraví na pravdu Božiu, a mladým ani len nenapadne do našej organizácie vstúpiť.
Škoda! Spoločenská situácia sa
mení a vzťahy medzi ľuďmi, bohužiaľ, takisto, ale k horšiemu...
Súčasná predsedníčka základnej organizácie chorľavie,
má aj iné starosti a nevládze
už túto funkciu vykonávať. Na
ňu je potrebný človek ochotný
nezištne pracovať pre nás, diabetikov. No, a pravdaže, potrebuje okolo seba aj zopár šikovných spolupracovníkov. No,
momentálne sa zdá, že nemá
kto. Tiež by sme potrebovali aj
novú hospodárku, lebo zväz je
riadnym občianskym združením s právnou subjektivitou,
a teda podlieha aj daňovému
úradu.
Načrtnutý problém nie je len
problémom u nás v Partizánskom. Bohužiaľ, v podobnej situácii sa na Slovensku ocitá čím
ďalej, tým viacero základných
organizácií. Ale napríklad v Ži-
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line vedie ZO ZDS už dlhé roky
úspešne „nediabetik“, takpovediac zdravý človek.
Preto sa aj prostredníctvom Tempa obraciam v
mene členov organizácie
na našu diabetickú verejnosť o pomoc a pozýva
všetkých diabetikov z regiónu Partizánske, aj nečlenov, na výročnú členskú
schôdzu. Uskutoční sa vo štvrtok 13. februára o 14. hodine v Klube spoločenských
organizácií na Februárovej
ulici v Partizánskom. Členovia môžu pri tejto príležitosti
zaplatiť členský príspevok. Radi
by sme privítali mladých ľudí,
ochotných vniesť do života našej organizácie nový elán, ktorý
my, chorí ľudia, tak potrebujeme. Dnes už máme, našťastie,
veľa vzdelaných ľudí, aj v oblasti sociálnej práce, a práve
takýchto by sme potrebovali.
Príďte medzi nás, budete
vítaní!
Pavol Beláň

Prvýkrát na Mačacej skale
Skačianska zabíjačka
K zimnej a fašiangovej atmosfére neodmysliteľne patrili a patria stále zabíjačky a zabíjačkové dobroty. Starosta Skačian, komisia kultúry a
obecné zastupiteľstvo sa rozhodli už po štvrtý raz tento tradičný rituál
zopakovať. V sobotu 1. februára od 10. hodiny si mohli nielen domáci,

ale aj ich hostia pochutiť na špecialitách majstra mäsiara Mirka Zuzulu. V kultúrnom dome rozvoniavala zabíjačková kapusta, podbradok s
pečienkou, klobásky, hurky, krvavničky, kaša s oškvarkami a pečené
mäsko. Ani bez hriatej pálenky sa žiadna dedinská zabíjačka nekonala.
Hostia ju mohli ochutnať spolu s dobrým vareným vínkom. Na počúvanie im zahrala dychová hudba Skačianka. Pri dobrom jedle a v príjemnej spoločnosti si celé rodiny posedeli aj niekoľko hodín.
Text: K. Kližanová, foto: archív OcÚ

Chcete získať nových klientov?

Inzerujte v TEMPE!
Cenník podnikateľskej inzercie nájdete na

www.novinytempo.sk

za

35

bodov

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

Keď sa prvú februárovú sobotu nahrnulo v Partizánskom
do ranného vlaku okolo 30 turistov, sprievodkyňa od prekvapenia zabudla aj na svoju
najhlavnejšiu povinnosť, a tak
sa medzi horcami viezli do Topoľčian aj dvaja čierni pasažieri. Polhodinka čakania pri káve
a čokoláde z automatu, cesta
prímestským autobusom a konečná v Topoľčianskom Podhradí. Konečná pre hromadnú
dopravu, začiatok pre pešiu turistiku. Napokon sa v dedinke
kúsok od Duchonky zišlo vyše
40 turistov z TK Horec. Prvým
cieľom bol Topoľčiansky hrad
so svojou typickou vežičkou.
Hrad bol zavretý, v zimnom
spánku sa vraj bude nachádzať
až do konca februára. Náučné
tabule nás však informovali,
že gotický hrad vznikol v prvej
polovici 13. storočia. Plnil obrannú funkciu proti Turkom,
okrem iných majiteľov bol aj
strediskom husitov. Poslednými vlastníkmi boli Stummerovci, ktorí sa neskôr presťahovali
do kaštieľa v Továrnikoch. Vyfotili sme sa aspoň pred vstupnou bránou a pobrali sa hore
zjazdovkou za ďalším prírodným výtvorom. Je ním jaskyňa
Opálená skala (na foto). Diera
v skale má dĺžku asi 47 metrov a hĺbku 13 metrov. Na
stenách si všímame nie veľmi
honosnú kvapľovú výzdobu.
Potešia aspoň veľké cencúle
visiace pri vchode. Po jasky-

niarskych pokusoch nasleduje
stúpanie mierne zasneženým
chodníkom na dolomitový vrch
Úhrad. Pri hľadaní informácií
o tomto archeologicky významnom území našiel internetový
vyhľadávač množstvo stránok
s heslom "sadzobník úhrad".
Tak toto teda nie! Na našom
Úhrade sa nenachádzajú žiadne sadzobníky, ale kameňozemný val, čoby pozostatok
hradiska z halštatskej doby asi
spred 2500 rokov. Predstavitelia staršej doby železnej si tu
pozabúdali sekeromlat, strelky,
časti kovového opasku a ďalšie
verejnoprospešné predmety. Z
vrcholu bol netradičný výhľad

na spiaci Topoľčiansky hrad.
Po oddychu, občerstvení a
zahriatí sa voňavým škoricovým čajom prichádzame neznačkovaným chodníkom na
Mačaciu skalu. Okrem dediniek v okolí okresného mesta
je pekný výhľad aj na drevenú
rozhľadňu na Marháte, z ktorej
sme sa dívali na svet presne
pred dvoma rokmi. V blízkosti Mačacej skaly sa nachádza
zvláštny prírodný výtvor - asi
8-metrová skalná ihla. Potešilo nás aj 20-členné stádo srniek, ktoré prebehlo v lese pod
nami. Nepotešil zase šmykľavý
terén, ktorý viacerým účastníkom privodil pád na zadok

alebo na kolená. A veď nevadí:
čo nezahojí samotná príroda,
tomu pomôže dolgit. Posledná
časť túry už viedla širokou lesnou cestou až na krížne cesty.
Časť turistov pokračuje podľa
pôvodného plánu do Závady,
druhá časť schádza k ranču pod
Babicou, kde sa oddá gastronomickým hodom a ochutná
výborný jelení guláš. Na ranči
sa i teraz v zime producírujú
pštrosy, dvojhrbé ťavy a ďalšie
cudzokrajné zvieratá. Napokon
s jeleňom v žalúdku prichádzame do Bojnej, kde opäť potešíme uja autobusára a napcháme
sa do jeho vykúreného diaľkového autobusu. Ľubo Mazán

–25 %

na výrobky zo sortimentu
starostlivosti o vlasy
Od 01. 02. do 28. 02. 2014.

(14038)
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OPUSTILI NÁS

Spojená škola v Partizánskom
s organizačnými zložkami SOŠ, SPŠ a OA

Eleonóra SPORINOVÁ z Klátovej Novej Vsi, 31.12.2013 vo veku

49 rokov,

Peter KOVÁČ z Partizánskeho,

1.1.2014 vo veku 65 rokov,

Dominik TRNKA z Malých Uheriec, 2.1.2014 vo veku 29 rokov,
Eva FULKOVÁ z Partizánskeho, 3.1.2014 vo veku 69 rokov,
Roman PIHÍK z Veľkých
Krštenian, 3.1.2014 vo veku 44
rokov,

Mária BOGÁROVÁ z Partizánskeho, 4.1.2014 vo veku 81 rokov,
Vladislav BURSA z Partizánskeho, 5.1.2014 vo veku 82 rokov,
Ivan MICHALIDES z Ješkovej
Vesi, 6.1.20104 vo veku 76 rokov,
Štefan PECIAR z Nedanoviec,
6.1.2014 vo veku 67 rokov,

Marcel KYSELÝ z Brodzian,

7.1.2014 vo veku 76 rokov,

Alžbeta JUNÁSOVÁ z Krásna,

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí na poslednej
ceste vyprevadili nášho drahého
manžela, otca a dedka

Dňa 12. februára 2014 si pripomíname tragickú noc, keď pred
siedmimi rokmi na poľských
cestách zahynul náš drahý

Miroslava HALLU
z Partizánskeho,

Smútiaca manželka a deti s
rodinami

(14146)

So zármutkom v srdci sme si dňa
9. februára 2014 pripomenuli
prvé výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka

Mgr. Marián BADINSKÝ
z Partizánskeho.
„Smrťou sa končí život,
vrúcny vzťah navždy ostáva.“
S láskou spomínajú rodičia, sestra
(14086)
a celá rodina.

Dňa 11. februára 2014 si pripomíname desiate výročie úmrtia
nášho drahého

kov,

Štefan HULMAN z Partizánskeho, 18.1.2014 vo veku 83 rokov,
Mária LUKÁČOVÁ z Nadlíc,

Štefana GRMANA
z Partizánskeho,
ktorý nás navždy opustil vo veku
82 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia Dušan, Ivan a
Milan s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo(14069)
mienku.

Emila ŠÚTORU
zo Šimonovian.
Veríme, že v srdciach tých, ktorí
ste ho poznali, ostane navždy v
milej spomienke.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Anna, synovia Milan a
Roman a dcéra Janka s rodinami.
(14138)

Dňa 12. februára 2014 si pripomíname smutných dvadsať
rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička a babka

18.1.2014 vo veku 55 rokov,

Dňa 15. februára 2014 si pripomíname prvé výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starký

Vladislav KOŠOVSKÝ z Radobice, 24.1.2014 vo veku 66 rokov,
Jozef KOPČAN z Noroviec,
25.1.2014 vo veku 71 rokov,

Ignác ŠAJDÍK z Klátovej Novej Vsi, 27.1.2014 vo veku 94 rokov,
Gabriela MESKOVÁ z Partizánskeho, 28.1.2014 vo veku 76

rokov,

Marta HODÁLOVÁ z Nedanoviec, 28.1.2014 vo veku 74 rokov,
Pavel REISEL z Veľkých Bielic, 29.1.2014 vo veku 92 rokov,
Mária DOBIÁŠOVÁ z Klátovej
Novej Vsi, 29.1.2014 vo veku 83
rokov,

Miroslav HALLO z Partizánskeho, 29.1.2014 vo veku 59 rokov,
Ivan TÝLEŠ z Hradišťa,
30.1.2014 vo veku 68 rokov,

Anna ŠTEVICOVÁ z Partizánskeho, 31.1.2014 vo veku 70 rokov,
Mária DRAGULOVÁ z Turčianok, 31.1.2014 vo veku 85 rokov,
Alojzia VRTIELOVÁ z Čerenian, 31.1.2014 vo veku 88 rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Margita ŠKURÁKOVÁ
rod. Kováčová
z Partizánskeho.
S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameni sviečky
na Teba s láskou myslíme.
Čas vraj všetky rany zahojí,
no Tvoj odchod
i po toľkých rokoch stále bolí.
V našich srdciach žiješ stále,
no už nič nie je také,
ako s Tebou bolo a mohlo byť...
S láskou v srdci spomína dcéra s
manželom, vnuci Michal, Ľubomír a ostatná rodina.
(14134)

Štefan OLEJ
z Nedanoviec.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia Janko a Mirko s rodinami, vnúčatá Elenka, Matúško,
Davidko a Barborka a ostatná
(14142)
rodina.

 návrh kritérií pre prijatie do 1. ročníka  informáciu o školských vzdelávacích programoch  prehľad učebných plánov  prehliadku priestorov
školy  prezentáciu voľnočasových aktivít  konzultáciu k podmienkam
prijatia a začlenenia žiakov s poruchami učenia, či zdravotným postihnutím  informáciu o uplatnení absolventov TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Dňa 13. februára 2014 si so smútkom v srdci pripomíname druhé
výročie úmrtia manžela, otca,
dedka a pradedka

Františka DUCKÉHO
z Partizánskeho.
Smútiaca rodina
(14016)

Jozefína BENIAKOVÁ
z Chynorian.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s
manželmi a celá ostatná rodina.
(14136)

Predám RD – poldom v Partizánskom. Výhodná poloha blízko
centra, záhrada. Cena dohodou.
Tel. 0905 567 510.
(14026)
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)
Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Šípku, od 1.3.2014. Tel. 0915
222 842.
(14088)
PREDÁME 3-izbový byt s balkónom v Chynoranoch. Tel. 0907
756 015.
(14119)
Dám do prenájmu 1-izbový byt
na Šípku – 46 m2. Tel. 0907 044
192.
(14126)
Lekáreň na prenájom ihneď. Veľké Bielice – vedľa Jednoty. Tel.
číslo 0908 092 262.
(14127)
Kúpim stavebný pozemok do 5
árov v okolí Partizánskeho s inžinierskymi sieťami. Tel. 0904 945
453.
(14128)
Predám záhradku s chatkou pri Brodzanoch. Tel. 0908 130 074. (14130)
Predám záhradu za Bagrom v OV.
Tel. 0908 124 154, 0918 626 484.

(14125)

Predám novú liaheň na 50 ks vajec, cena 85 €, www.liahen.sk
Tel. 0907 181 800.
(14036)
Predám dievčenské kolieskové
korčule č. 30-33 za 15 eur. Tel.
0910 164 550.
(14135)
Predám šrotovník pre podnikateľov alebo do domácnosti.
Cena 125 € (príp. dohodou). Tel.
038/5424914. Volať celý deň.
(14143)

Predám detský fusák s larisou.
Veci sú ako nové. Zn.: LACNO. Tel.
0907 577 627.
(14145)

Banka s dlhoročnou tradíciou
hľadá BANKOVÝCH PORADCOV.
Príjem 1300 €/mesačne a viac.
Lokalita PE, BN a okolie. Tel.
(14020)
0917 098 242.
Spoločnosť HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PARTIZÁNSKE
prijme do pracovného pomeru
šičky, štróblistov a vysekávačov kože. Kontakt: veronika.
markova@honeywell.com, tel.
(14131)
038/747 42 65.

VÝKUP DREVNEJ SUROVINY
(BUK, DUB, SMREK, JEĽŠA, BOROVICA)

(14132)

Predám chatu vo Veľkých Uherciach pri priehrade. Tel. 0907 366
288.
(14139)
Predám rodinný dom v Krásne.
Dom sa nachádza na 11 árovom
pozemku + garáž. Cena dohodou.
Dom je kúpou voľný. Tel. 0908
751 205.
(14140)
Dám do prenájmu 3-izbový byt
na Šípku. Cena 300 €. Tel. 0915
705 601.
(14142)
Predám v Oslanoch rodinný dom
s možnosťou bývania pre dve
rodiny, s prístavbou a záhradou.
Celková výmera 13 árov. Plynofikácia a kanalizácia zavedená. Tel.
046/381 01 11.
(14144)
Predám 3-izbový byt na Obuvníckej ulici v Partizánskom. Cena
dohodou. Tel. 0908 270 795.
(14145)

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

Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no navždy zostaneš
v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
Dňa 10. februára 2014 uplynie
päť rokov, čo od nás navždy
odišla naša mamina, starká a
prastarká

(14147)

STAVBA – vykonávame murárske, maliarske, inštalatérske a
zámočnícke práce. Info na tel. č.
0902 677 434.
(14141)

(14015)

Zároveň všetkým ďakujeme za
kvetinové dary a prejavy sústrasti.

František KRÁL z Partizánskeho, 8.1.2014 vo veku 61 rokov,
Mária ČAPRNKOVÁ z Horných
Vesteníc, 8.1.2014 vo veku 87 ro-

16.1.2014 vo veku 72 rokov,

organizuje v stredu 12. februára v čase od 10.00 do 15.00 hodiny pre
žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí majú vážny záujem o prijatie do štúdia
1. ročníka, a ich rodičov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Ponúkame :

ktorý nás navždy opustil 29.
januára 2014 vo veku 59 rokov.

8.1.2014 vo veku 83 rokov,

Jozef GALBO z Partizánskeho, 8.1.2014 vo veku 40 rokov,
Anna ZUBATÁ z Partizánskeho, 9.1.2014 vo veku 64 rokov,
Martin LACENA z Partizánskeho, 10.1.2014 vo veku 24 rokov,
Aurélia HVOJNÍKOVÁ z Radobice, 12.1.2014 vo veku 91 rokov,
Marián ĎURINA z Partizánskeho, 13.1.2014 vo veku 47 rokov,
Július HODÁL z Partizánskeho, 15.1.2014 vo veku 86 rokov,
Peter KOVÁČIK z Partizánskeho, 16.1.2014 vo veku 64 rokov,
Ján TROJAN z Partizánskeho,

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

PREDAJ BUKOVÉHO PALIVOVÉHO DREVA V PALETÁCH
(rozmer palety 110 x 100 x 180 cm)

1,8 prm
ŠTIEPANÉ

70 €

UKLADANÉ

45 €

0903 253 392
(areál bývalého ZDA v Partizánskom)

(14043)

ŠPORT

www.novinytempo.sk

Valentínska diabolka

Radi si zastrieľate zo vzduchovej pušky a ste zamilovaný pár, alebo len kamaráti? Prijmite pozvanie na piatok 14. februára do Centra voľného času Relax v Partizánskom
na tradičný, už 14. ročník Valentínskej diabolky. Súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky
na 10 rán v stoji sa začína o 14. hodine a potrvá do 17. hodiny. Vstup je voľný.

Bowlingové dráhy obsadili učiteľky

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA

Novým majstrom Jasklo!
Uplynulú sobotu vyvrcholil v Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou záverečnými stretnutiami o konečné umiestnenie 11. ročník Bánovskej halovej futbalovej
ligy. Premiérový titul si vybojovali hráči domáceho tímu Jasklo. Tí po predchádzajúcich
dvoch pokusoch na ten tretí vyradili v štvrťfinále El Fuňo, v semifinále si poradili s BN
Taxi a vo finále zdolali Amatérov tesne 4:3. Obaja finalisti zaznamenali oproti predchádzajúcemu ročníku posun o päť pozícií. Bronz patrí vlaňajšiemu finalistovi BN Taxi, kým
obhajca prvenstva El Fuňo obsadil až ôsmu priečku. Najlepším strelcom ligy sa s 23 gólmi stal Lukáš Vavro (BN Taxi), ktorý až v poslednom súťažnom dni predstihol o gól dovtedajšieho lídra Lukáša Jandáka (FC Liverpool). Za najlepšieho hráča ligy bol vyhlásený
Jozef Poštrk (FC Liverpool) a cenu pre najlepšieho brankára z rúk zástupkyne primátora Bánoviec a poslankyne TSK Márie Hajšovej a riaditeľa ligy Jozefa Farkaša, prebral Peter Igaz (Amatéri). Konečné poradie družstiev: 1. JASKLO BN/B., 2. AMATÉRI BN/B., 3. BN
TAXI BN/B., 4. FC LIVERPOOL Veľké Držkovce, 5. SMERÁCI BN/B., 6. FC KUVAJT Horné Vestenice, 7. HELLA BN/B., 8. EL FUŇO BN/B., 9. FC BAYERN Krásna Ves, 10. MUFUZA Veľká
Hradná, 11. YOUNG BOYS Pochabany a 12. COLO COLO Bánovce n/B.. Posledné dva tímy
budú hrať v budúcom ročníku baráž o udržanie sa v lige.
 SEMIFINÁLE: AMATÉRI BN/B. – FC LIVERPOOL Veľké Držkovce 4:1 (0:1), Ľ.
Kozinka 2, R. Gabriška, P. Mačas – M. Mášik. JASKLO BN/B. – BN TAXI BN/B. 6:4
(2:1), M. Stano 2, J. Malina, M. Bodocký, A.
Masarovič, E. Škarba – L. Vavro, Škultéty, J.
Zajac, M. Laššo.
 O 7. MIESTO: EL FUŇO Bn/B. – HELLA
BN/B. 5:5 (1:3) – 6:7 na 6 m kopy, P. Botka 3, M. Mikloš, K. Hudec – M. Galbavý 3,
R. Ježík, M. Reško.
 O 5. MIESTO: SMERÁCI BN/B. – FC KUVAJT Horné Vestenice 3:3 (3:0) – 6:4 na
6 m kopy, P. Hano, J. Judiny, P. Kajan – J.
Fáber 2, J. Kolenčík.

 O 3. MIESTO: FC LIVERPOOL Veľké
Držkovce – BN TAXI BN/B. 4:7 (3:1), J.
Poštrk 2, L. Jandák, Martin Kyselica – L.
Vavro 4, M. Horváth, J. Zajac, M. Gieci.
 FINÁLE: AMATÉRI BN/B. – JASKLO
BN/B. 3:4 (1:4), J. Turoň 3 – J. Kosiba 2, M.
Slovák, A. Masarovič.
 KANONIERI: 23 gólov – L. Vavro (BN
TAXI), 22 – L. Jandák (FC LIVERPOOL), 18
– M. Borcha (BN TAXI), 17 – R. Gabriška
(AMATÉRI), 16 – M. Ševčík (MUFUZA), M.
Bodocký (JASKLO), 14 – R. Mrocek (FC LIVERPOOL), P. Hano (SMERÁCI), J. Kosiba
(JASKLO), M. Galbavý (HELLA)... (mp, jf)

JASKLO Bánovce n/B. – majster Bánovskej halovej futbalovej ligy
2013/2014 – horný rad zľava: A. Masarovič, J. Kosiba, L. Kolárik, M. Masarovič, R. Šmitala, E. Škarba, M. Stano, dolný rad zľava: P. Benca, M. Slovák, M.
Bodocký a J. Malina.

Prípravka Tempa bronzová

Osem kolektívov súperilo medzi sebou na halovom futbalovom turnaji v kategórii prípraviek U12 v Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou. Do súbojov zasiahli aj nádeje FK Tempo Partizánske, ktoré v prvom svojom vystúpení v základnej skupine
podľahli domácemu družstvu ,,modrých“ FK Spartak Bánovce nad Bebravou tesne 1:2,
keď jediný gól Tempa vsietil Mulina. Víťazstvami 4:1 nad Žiarom nad Hronom (góly Tempa: Repa 2, Cviko, Petrík) a 1:0 nad Púchovom, keď jediným úspešným strelcom duelu bol
Repa, postúpili Partizánčania do semifinále. V ňom však nedokázali rozvlniť sieť a Novému Mestu nad Váhom podľahli 0:1. Nasledujúci súboj o konečnú bronzovú priečku medzi
Tempom a Púchovom skončil v riadnom hracom čase bez gólov a na rad tak prišli šesťmetrové kopy. V nich boli úspešnejší Partizánčania, ktorí po presných zásahoch Cvika, Karáska a Repu vyhrali 3:1 a obsadili konečnú tretiu priečku. Prvenstvo si vybojovali mladí
futbalisti z FC Baník Horná Nitra a druhý skončil AFC Nové Mesto nad Váhom.
mp

Bowling je populárna športová hra, ktorá patrí medzi vďačné príležitosti pre aktívny oddych a relax. Poslednú januárovú stredu patrili bowlingové dráhy v Športcentre Dukas v Partizánskom pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom materských škôl. V turnajovom zápolení o pohár primátora mesta si svoje sily zmerali zástupcovia deviatich materských škôl okresu. Medzi prevažujúcim ženským osadenstvom si svoje miesto našli aj dvaja muži. Príhovor organizátorky Márie Gendiarovej
vystriedali úvodné slová primátora Jozefa Božika a turnaj sa mohol začať. Atmosféru, aká nastala hneď od prvých hodov na dráhach, by možno závideli aj niektorí
športovci. Tímový duch a vzájomné povzbudzovanie ukázalo, aké kolektívy pôsobia v predškolských zariadeniach. Učiteľky a ich kolegyne i kolegovia si v tento zimný deň užili príjemné športovo – relaxačné popoludnie, ktoré určite prispelo k lepším a pevnejším vzťahom. Víťazne odchádzali z podujatia zamestnanci z MŠ v Malých Uherciach (na foto), druhú priečku ovládla MŠ na Obuvníckej ulici a z tretej sa
tešili pracovníci škôlky na Malej okružnej.
ek

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
V súťaži neregistrovaných hráčov AHL
FENDEK CUP sa prvými semifinalistami stali topoľčianske družstvá WARRIORS a TPS.
I. LIGA
 VÝSLEDOK: ICE BOYS Prievidza –
THT Topoľčany 4:6 (1:1, 1:1, 2:4), 10.
J. Pasovský, 26. M. Sidor, 42. J. Hrbáček,
43. D. Ondrčka – 2. a 32. P. Višňovský, 27.
A. Svitok, 42. M. Ďatelinka, 44. V. Geci,
45. P. Hain. IL TIGRO Bánovce n/B. –
THT Topoľčany 4:7 (0:3, 1:3, 3:1), 17.
a 32. P. Jakubík, 43. a 44. P. Apolen – 12.
a 13. F. Ďurčo, 15. A. Božik, 16. A. Svitok,
19. P. Hain, 21. N. Matejka, 40. P. Višňovský.
TABUĽKA
1. THT Topoľčany
20 12 2 6 117:85 38
2. LETCI Ludanice
20 10 4 6 117:101 34
3. ICE BOYS Prievidza
19 10 3 6 121:84 33
4. MOHICANS Topoľčany
20 9 3 8 128:109 30
5. IL TIGRO Bánovce n/B. 19 2 0 17 54:158 6
(Družstvám MOHICANS Topoľčany a IL
TIGRO Bánovce n/B. sa po skončení základnej časti odráta 12 bodov.)
 PROGRAM – 14.2. o 20.15 h: ICE BOYS
Prievidza – IL TIGRO Bánovce n/B..
II. LIGA
 VÝSLEDKY: SCORPIONS Topoľčany
– RAPTORS Partizánske 9:7 (3:3, 3:0,
3:4), 6. a 36. J. Hromada, 10. a 45. A. Jančovič, 15. R. Chmelár, 20. R. Oravec, 21.
a 29. J. Stilec, 42. J. Majerčík – 2. P. Hatala, 3. M. Španko, 8., 37. a 40. S. Harceg,
41. a 44. A. Žuchovský. DRIVERS Partizánske – ECS Partizánske 4:4 (1:1,
1:0, 2:3), 15. P. Buček, 27. L. Lorenc, 36.
A. Galovič, 42. J. Galko – 6., 36. a 44. M.
Fabo, 44. M. Chudý. BAŤOVKA Partizánske – LOKOMOTÍV Partizánske
7:13 (2:1, 3:7, 2:5), 3., 11., 19. a 23. M.
Telek, 25. a 34. J. Čuperka, 42. I. Košík –
10., 17. a 17. F. Balogh, 20. L. Balogh, 23.,

27., 27., 27. a 32. Ľ. Galovič, 32., 34. a 41.
Pavol Kollár, 44. Miroslav Novotný.
TABUĽKA
1. RAPTORS Partizánske
24 19 3 2 135:68 60
2. DRIVERS Partizánske
24 15 3 6 138:65 48
3. BAŤOVKA Partizánske 24 15 3 6 156:116 48
4. BLUE Žabokreky n/N.
23 13 2 8 144:101 41
5. SCORPIONS Topoľčany
23 12 3 8 136:121 39
6. ECS Partizánske
24 8 3 13 89:104 27
7. LOKOMOTÍV Partizánske 23 7 1 15 133:176 22
8. EXIT Bánovce n/B.
23 6 0 17 96:165 18
9. HTTB Tovarníky
24 2 0 22 52:163 6
 PROGRAM – 15.2. o 17.45 h: BLUE Žabokreky n/N. – EXIT Bánovce n/B., o 19.15
h: SCORPIONS Topoľčany – LOKOMOTÍV
Partizánske.
AHL FENDEK CUP
 2. ŠTVRŤFINÁLE: TPS Topoľčany –
Nadlice 4:1 (2:0, 0:0, 2:1), 6. L. Matejovič, 13. M. Chovanec, 34. P. Cabaj, 37. J.
Goga – 45. P. Dúbravický. Brankári: E. Hajnal – J. Gieci, stav na zápasy: 2:0. Bystričany – WARRIORS Topoľčany 2:7 (0:1,
2:4, 0:2), 17. a 22. M. Sluka ml. – 3. a 33.
M. Štepo, 20. a 30. P. Paluš, 26. P. Bilik, 27.
J. Žifčiak, 31. D. Gabaj. Brankári: P. Mikula
– J. Hudák, stav na zápasy: 0:2. EKO Nitrianske Sučany – RUPAS Prievidza. 1:3
(0:1, 0:0, 1:2), 42. M. Gerdenich – 13. M.
Greschner, 34. R. Turic, 35. A. Žuchovský.
Brankári: M. Čopjan – P. Brna, stav na zápasy: 1:1. SRŠNI Rudno – Žabokreky
n/N. 2:4 (1:1, 1:0, 0:3), 9. D. Svitok, 30.
M. Pažický – 12. J. Volek, 36. M. Lutonský,
39. a 41. J. Lutonský. Brankári: M. Rosenberg – A. Balaj, stav na zápasy: 1:1.
 PROGRAM 3. ŠTVRŤFINÁLE – 15.2.
o 15. h: Žabokreky n/N. – SRŠNI Rudno, o 16.30 h: RUPAS Prievidza – EKO
Nitrianske Sučany.
 PROGRAM 1. SEMIFINÁLE – 16.2. o
15.30 h: WARRIORS Topoľčany – TPS
Topoľčany, o 17. h: RUPAS Prievidza/
EKO Nitrianske Sučany – Žabokreky
(mp, ma, jf)
n/N./SRŠNI Rudno.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

FK Tempo Partizánske – horný rad zľava: T. Knápek, T. Svitok, R. Fruňo, V. Karásek, F. Cviko, J. Repa, D. Petrík, M. Zdychavský (tréner), dolný rad zľava: M.
Radosa, M. Bodocký, M. Mulina a M. Kasala.

Členská schôdza FK Tempo
Futbalový klub Tempo Partizánske pozýva svojich členov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. februára od 17. h vo veľkej zasadacej
miestnosti MsÚ v Partizánskom.

MUŽI: ČASTKOVCE – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 4:2 (2:1), góly Spartaka: T. Olej, Svatík, na umelej tráve v Novom Meste nad Váhom. KAMENEC POD VTÁČNIKOM –
SPARTAK BÁNOVCE N/B. 2:4, góly Spartaka: T. Olej 2, R. Škultéty, Ďurkáč, na umelej tráve v Novákoch. TEMPO PARTIZÁNSKE – ZEMIANSKE KOSTOĽANY 5:1 (3:1),
góly FK Tempo: M. Kučerka 2, N. Priecel, S. Slivka, M. Poluch, hralo sa v Brodzanoch.
SLOVAN ŠIMONOVANY – VRÁBLE 1:1 (0:0), gól Slovana: M. Gramantik, na umelej
tráve v Topoľčanoch. DOLNÉ NAŠTICE – NŽ VEĽKÉ UHERCE 2:4 (0:2), góly NŽ: R. Kováč 3, J. Šorec. OŠK CHYNORANY – KRUŠOVCE 6:1 (3:0), góly OŠK: L. Rajnoha 2, P.
Andel, Miroslav Marko, Michal Pospíchal, J. Čangel (11 m). FK VEĽKÉ BIELICE – NITRIANSKE SUČANY 4:1 (1:1), góly FK: Patrik Beňuška 2, J. Putiška, L. Podolinský, hralo
sa v Malých Bieliciach. OPONICE – OŠK VEĽKÝ KLÍŽ 1:2 (1:1), góly OŠK: Š. Kučera 2,
na umelej tráve v Topoľčanoch. SKAČANY – KOLAČNO 0:1 (0:1), P. Duchovič, hralo
sa v Pažiti. UHROVEC – MIEZGOVCE 8:3 (4:1), ? – A. Madaj, M. Vedej, Milan Kráľ, hralo sa v Žitnej-Radiši. VEĽKÉ KRŠTEŇANY – ČEREŇANY 8:3 (3:3), góly VK: R. Makva 2,
J. Straka, J. Sagan, E. Ďuriš, T. Brindza, A. Makva, J. Zvalo. OSLANY – HORNÁ VES 3:0,
Richter, Košian, Koryťák.

Tempo č. 6
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KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV
V 20. kole II. ligy šesťčlenných družstiev si
kolkári BKK Bánovce nad Bebravou pripísali na konto 2 body za víťazstvo 5,5:2,5
nad rezervou Slovana Galanta. Bánovčania v domácom prostredí odohrali so Slovanom vyrovnaný zápas, v ktorom zvalili
o 48 kolov viac – 3090:3042. Naplno bodovali aj kolkári KK Hustra Uhrovec, ktorí na bánovských dráhach vyhrali 6:2 na
body nad Tlmačmi. Navyše Uhrovčania sa
výkonom 3180 zvalených kolov postarali
o nový rekord kolkárne v Bánovciach(!),
kde hrávajú svoje domáce zápasy. Od kolkárov Tlmáč zvalili o 129 kolov viac. O piaty najlepší individuálny výkon kola sa postaral Vladimír Danaj, ktorý zvalil 574 kolov. Po šesťtýždňovej prestávke mala III.
kolkárska liga štvorčlenných družstiev na
programe stretnutia 11. kola. O prekvapenie sa postarala rezerva KK Hustra Uhrovec, ktorá vyhrala na dráhach lídra súťaže v Novom Meste nad Váhom o 18 kolov
– 1937:1919. Pre Uhrovčanov to bolo len
druhé víťazstvo v aktuálnej sezóne. O výkon kola sa postaral Ivan Országh z Uhrovca, ktorý poslal na zem 535 kolov, kým
jeho spoluhráč Pavel Sirotný zaznamenal
tretí najvyšší počet zvalených kolov – 529.
II. LIGA – ZÁPAD
 20. KOLO: BKK Bánovce n/B. – MKK
Galanta B 5,5:2,5 (3090:3042), ako hrali: J. Bročko 494/0 – Chovanec 513/1, M.
Vujičič 512/1 – Jeriga 514/0, I. Žitňan (37.
h V. Košík) 470/0 – Tyovada 513/1, A. Šujan 520/0,5 – Šarközi 520/0,5, P. Bročko
541/1 – Sedlák (75. h Nedomová) 489/0, J.
Podolák 553/1 – Kaigl 493/0. KK Hustra
Uhrovec – ŠKK Tlmače 6:2 (3180:3051),
ako hrali: V. Danaj 574/1 – Šumeraj 489/0,
J. Mišina 495/1 – Gálet 472/0, P. Sitár
508/0 – F. Zajko 519/0, P. Petreje 556/1

– Fábik 526/0, M. Mišina 532/0 – Pitter
555/1, P. Sirotný 515/1 – J. Zajko 490/0.
MKK Stará Turá B – Tatran Bratislava
8:0 (3269:3048). DKK Nové Mesto n/V.
– TKK Trenčín B 6:2 (3256:3119). TJ Rakovice B – Slávia Nitra 3:5 (3141:3176).
Zlaté Klasy B – Karpaty Limbach 7:1
(3310:3229). Slavoj Sládkovičovo – Pobedim B 6:2 (3154:3064). Slovan Šaľa B
– ZKK Nové Mesto n/V. 8:0 (3213:2977).
TABUĽKA
1. MKK Stará Turá B
2. ZKK Nové Mesto n/V.
3. DKK Nové Mesto n/V.
4. Slávia Nitra
5. TJ Rakovice B
6. Sládkovičovo
7. BKK Bánovce n/B.
8. Duslo Šaľa B
9. KK Zlaté Klasy B
10. KK Pobedim B
11. KK Hustra Uhrovec
12. Karpaty Limbach
13. ŠKK Tlmače
14. MKK Galanta B
15. Tatran Bratislava
16. TKK Trenčín B

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
13
10
11
11
11
9
10
9
7
7
7
6
5
6
5

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

4 92,0:60,0
6 90,0:62,0
6 85,0:67,0
7 83,5:68,5
7 83,0:69,0
7 83,0:69,0
7 83,5:68,5
8 80,5:71,5
9 74,0:78,0
11 74,5:77,5
11 67,0:85,0
11 66,0:86,0
11 69,5:82,5
11 64,5:87,5
12 57,5:94,5
12 61,5:90,5

3189
3177
3136
3138
3173
3118
3109
3156
3154
3120
3052
3132
3110
3150
3129
3101

28
26
23
23
23
23
21
21
19
15
15
15
14
13
13
12

III. LIGA – TRENČÍN
 11. KOLO: ZKK Nové Mesto n/V. B – KK
Tatran Uhrovec B 1919:1937 (-18+), ako
hrali: Vagovič 473 – P. Sirotný 529, Paška
459 – J. Dúbravický 416, Luščik (od 61. h
Moško) – V. Kušnier 457, Haluza – 533 –
I. Országh 535. Moravské Lieskové – Extrémisti Trenčín 1812:1723 (+89-). MKK
Stará Turá C – voľno.
TABUĽKA

1. ZKK Nové Mesto n/V. B
2. MKK Stará Turá C
3. Extrémisti Trenčín
4. Moravské Lieskové
5. KK Hustra Uhrovec B

9
8
9
9
9

6
6
5
3
2

0
0
0
0
0

3 1978
2 1967
4 1938
6 1822
7 1782

12
12
10
6
4

(mp, kk, lg)

Majstrovstvá
Trenčianskeho kraja v kolkoch
V Pobedime a v Novom Meste nad Váhom hrali kolkári o tituly majstrov Trenčianskeho
kraja a zároveň nominácie na slovenský šampionát. Najviac kovov si na svoje konto pripísali kolkári z TKK Trenčín, ktorí dosiahli bilanciu dvoch zlatých, piatich strieborných a
štyroch bronzových medailí. Najlepšie umiestnenie z kolkárov BKK Bánovce nad Bebravou dosiahla Katarína Pristačová, ktorá s výkonom 521 zvalených kolov skončila piata
v kategórii žien. Krajský šampionát skompletizuje kategória mužov, ktorá je na programe 16. marca.
MEDAILISTI M-TK
 ŽIACI (3 pretekári): 1. F. Lehuta (MKK
Stará Turá) 273, 2. E. Urban (KK Pobedim)
230, 3. P. Krajčík (TKK Trenčín) 221.
 ŽIAČKY (4 pretekárky): 1. V. Vávrová
(obaja MKK Stará Turá) 260, 2. E. Fábryová
(KK Pobedim) 234, 3. V. Mikušincová (TKK
Trenčín) 227.
 DORASTENCI (10 pretekárov): 1. T. Truska (TKK Trenčín) 580, 2. M. Dolnák (MKK
Stará Turá) 565, 3. M. Vajer (KK Pobedim)
555.
 DORASTENKY (7 pretekárok): 1. E.
Lessová (MKK Stará Turá) 542, 2. G. Hupčíková (TKK Trenčín) 535, 3. A. Miklovičová
(KK Pobedim) 535.
 JUNIORI (4 pretekári): 1. D. Bielik (KK
Pobedim) 600, 2. J. Kičinko (TKK Trenčín)

558, 3. K. Tanglmayer (MKK Stará Turá)
556.
 JUNIORKY (3 pretekárky): 1. J. Kičinková
590, 2. A. Zubáková 494, 3. T. Magdolenová (všetky TKK Trenčín) 479.
 ŽENY (8 pretekárok): 1. L. Gordíková
(MKK Stará Turá) 555, 2. J. Bošnáková 539,
3. E. Fürstenová (obe TKK Trenčín) 533, 5.
Katarína Pristačová (BKK Bánovce n/B.)
521.
 SENIORI (30 pretekárov): 1. J. Maroň
(MKK Stará Turá) 565, 2. K. Vojtáš (TKK
Trenčín) 558, 3. J. Nedbal (ZKK Nové
Mesto n/V.) 557, 9. Jaroslav Podolák
543, 10. Július Bročko 542, 17. Jozef Lipták 522, 18. Ivan Žitňan 520, 29. Anton
Šujan 450, 30. Anton Pristač (všetci BKK
Bánovce n/B.) 430.
mp

Kladivári víťazne

HBK KLADIVÁRI Partizánske – Zlaté Moravce 6:3 (1:0, 4:2, 1:1), v prípravnom hokejbalovom zápase mužov na ihrisku v Bošanoch. HBK KLADIVÁRI: B. Trebichalský – T. Janček
(1 gól + 0 asistencií), F. Balogh, M. Závodný, M. Šramka (1+2), P. Kmeť, T. Bilas (1+0), L. Daňo
(1+1), R. Tomka (1+1), M. Vaňo, R. Chocholáček (1+0), L. Hano.
,,Veľmi ma teší, že chalani zobrali prípravu na sezónu zodpovedne. Premiéru medzi
mužmi absolvoval výborný obranca s tvrdou strelou Tomáš Bilas, ktorý zatiaľ trénuje
s mládežníckym družstvom. Teší ma návrat Michala Závodného, ktorý je vďaka svojej
rýchlosti, obratnosti a hlavne bojovnosti veľmi platným hráčom. O dva týždne cestujeme na odvetu do Moraviec a potom nás čakajú ďalšie prípravné zápasy s kvalitnými súpermi ako Dolný Kubín, Žilina a jedno extraligové družstvo. Zatiaľ neprezradím
ktoré, budeme s ním hrať posledný zápas v príprave a bude to malé prekvapenie pre
chalanov,“ povedal vedúci družstva HBK Kladivári Tomáš Janček.
mp

IV. ŠACHOVÁ LIGA
V 6. kole IV. šachovej ligy päťčlenných družstiev skupiny B22 znovu siahli na body obaja
naši zástupcovia. Šachisti OŠK Chynorany zdolali na domácich šachovniciach lídra z Handlovej tesne 3:2 a v tabuľke na neho skresali rozdiel na dva body. V domácom prostredí nezaváhali ani Rybanci, ktorí nad posledným MK
SO Prievidza vyhrali jednoznačne 5:0.

– Majzlan (1797) 1:0, 2.š.: P. Valente (1835)
– Hevessy (1000) 1:0, 3.š.: J. Broniš (1853) –
Maurer (1059) 1:0, 4.š.: Š. Hollý (1463) – S.
Rybárik (1000) 1:0, 5.š.: V. Žaťko (1477) – J.
Rybárik (1000) 1:0. ŠK PRM Bojnice B – ŠK
Handlová C 3:2. Tatran Kamenec p/Vt. –
ŠK Prievidza D 3,5:1,5.

 6. KOLO: OŠK Chynorany – ŠK Handlová B 3:2, ako hrali – 1. šachovnica: Martin Marko (elo: 1753) – Geschwandtner
(1957) 0,5:0,5, 2.š.: R. Bezák (1652) – Kriško
(1849) 0:1, 3.š.: J. Šuppa (1754) – Flak (1693)
1:0, 4.š.: M. Gajdoš (1537) – Ulický (1655)
0,5:0,5, 5.š.: Z. Marko (1599) – Priwitzer
(1646) 1:0. ŠO Rybany – MK SO Prievidza
5:0, ako hrali – 1. šachovnica: E. Bista (1731)

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

TABUĽKA
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
3
3
2
1
0

0
1
0
2
0
1
0
0

1
1
2
1
3
3
5
6

21,0:9,0 15
18,0:12,0 13
16,5:13,5 12
18,5:11,5 11
13,5:16,5 9
16,5:13,5 7
11,5:18,5 3
4,5:25,5 0

mp
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XIII. ročník čitateľskej ankety

za rok 2013

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

Tempo č. 6

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.
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.
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.

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 19
zápasoch dosiahol bilanciu 7 gólov a 18 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.
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.
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
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STOLNÝ TENIS – MUŽI
V. LIGA
 18. KOLO: STK Veľké Uherce C – ŠKST
Bošany C 4:14, D. Kršiak 2, M. Gubka 1, T.
Valášek 1 – L. Beňačka 4,5, J. Repka ml. 3,5,
A. Fekula 3,5, Jakub Jakubík 2,5. Oslany B
– BELMONT KLIMA Partizánske 11:7, R.
Šandrik 3,5, E. Hýrošš 3, J. Tvrdoň 2,5, B. Šandrik 1,5, M. Mikoláš st. 0,5 – N. Chudý 4, J.
Jaššo 1, P. Slovák 1, Ján Belianský 1. Nitrica –
STK Malé Chlievany B 5:13, M. Kleman 2,5,
L. Rybanský 2,5 – I. Filin 4,5, M. Valient 3,5,
B. Kolembus 3, J. Koleno 2. ŠKST Bošany D
– Lazany C 8:10, J. Repka st. 2,5, M. Boldiš
2,5, J. Deviatka 2, P. Matloň 1 – V. Brodziansky 4,5, J. Rybár 3, Oboňa 2, Z. Čikes 0,5.
Handlová B – STK Žabokreky n/N. 11:7, Z.
Gafrik 4,5, M. Čenteš 3, G. Ratkovský 2,5, E.
Eder 1 – Ľ. Macho 3, J. Blaniar 2,5, M. Navrkal
1,5. Kamenec p/V. – Kanianka 11:7, J. Bajzík 4,5, J. Stančiak 3,5, J. Michalovič 2, Ľ. Janovič 1 – A. Schnierer 3, J. Perniš 2,5, O. Kušnír 1,5. Diviaky n/N. – Tužina 7:11, P. Ševce
3, R. Vajda 2, P. Chudý 2 – D. Hanzlík ml. 3,5, P.
Balčirák 2,5, L. Hanus 2,5, M. Rybár 2,5.
1. ŠKST Bošany C
18 16 0 2 222:102 66
2. Priehrada Kanianka 18 15 0 3 195:129 63
3. STK Tužina
18 14 1 3 218:106 61
4. KST Diviaky n/N.
18 11 4 3 202:122 55
5. UNIMAT Lazany C
18 12 1 5 177:147 55
6. STK Veľké Uherce C 18 9 1 8 173:151 46
7. STK Malé Chlievany B 18 9 1 8 156:168 46
8. SOKOL Handlová B
18 8 1 9 161:163 43
9. STK Žabokreky n/N. 18 6 3 9 157:167 39
10. Kamenec p/Vt.
18 6 1 11 141:183 37
11. Žarnov Oslany B
18 5 3 10 136:188 36
12. BK Partizánske
18 3 1 14 134:190 28
13. ŠKST Bošany D
18 2 1 15 121:203 25
14. STO Nitrica
18 1 0 17 75:249 21
VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
 11. KOLO: STK Veľké Uherce E – MK
SO Nadlice 3:15, J. Václav 3 – Mário Marko 4,5, J. Magdolen 3,5, P. Rybanský 3,5,
L. Beko 3,5. ŠKST Bošany E – BELMONT
KLIMA Partizánske B 9:9, P. Minarovič
4, K. Hýrošš 3, J. Halmo 2 – J. Jaššo 3,5, P.
Klapka 2,5, P. Behúl 1,5, J. Kováčik 1,5. Horná Ves – STK Veľké Uherce D 1:17, Š. Jančich 1 – P. Kršiak 4,5, J. Trojan 4,5, J. Valášek 4,5, T. Vlčko 3,5. STK Žabokreky n/N.
B – voľno.
1. STK Veľké Uherce D 9 9 0 0 127:35 36
2. ŠKST Bošany E
10 8 1 1 127:53 35
3. STK Žabokreky n/N. B 9 5 1 3 92:70 25
4. BK Partizánske B
9 4 2 3 98:64 23
5. MK SO Nadlice
10 4 0 6 98:82 22
6. STK Veľké Uherce E
9 1 0 8 28:134 12
7. Horná Ves
10 0 0 10 24:156 10
VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 12. KOLO: STO Uhrovec – OcÚ Žitná-Radiša 8:10. OcÚ Dežerice – SK

Bánovce n/B. 14:4. STO Prusy B – SO
Miezgovce 10:8. STO Prusy – STK Malé
Chlievany C 14:4. STO Biskupice – STK
Otrhánky B 7:11
 13. KOLO: STO Biskupice – STO
Uhrovec 6:12, M. Ďuračka 2,5, M. Václavik 2, Martin Igaz 1, J. Pytel 0,5 – J. Velčický 4,5, P. Mišina 3,5, J. Sliepka 3, M.
Adameová 1. STK Orol Otrhánky B –
STO Prusy 10:8, S. Habala 4,5, A. Šinský 2,5, P. Hulák 1,5, Milan Strempek 1,5
– V. Lukačovič 3, J. Kutiš ml. 3, J. Tomášik 1, I. Kikuš 1. STK Malé Chlievany C
– STO Prusy B 8:10, E. Hudecová 2,5, M.
Sečanský 2,5, Dominik Petrík 2, J. Koleno 1 – J. Kutiš st. 4,5, Ľ. Kutiš 4,5, T. Kutiš
1. SO Miezgovce – OcÚ Dežerice 5:13,
Radomír Zradula 3, Rastislav Zradula 1,
F. Václavik 1 – M. Horečný 3,5, J. Kardoš
3,5, M. Pikna 3,5, J. Chudoba 2,5. SK Bánovce n/B. – OcÚ Žitná-Radiša 4:14,
Ľ. Búlik 2, J. Hergezel 1, P. Adamec 1 –
J. Horník 4,5, H. Horníková 4,5, I. Horník
2,5, J. Botka 2.
1. OcÚ Dežerice
13 10 3 0 172:62 46
2. OcÚ Žitná-Radiša
13 9 2 2 145:89 42
3. SK Bánovce n/B.
13 6 3 4 118:116 34
4. STO Prusy B
13 7 0 6 115:119 34
5. SO Miezgovce
13 6 2 5 128:106 33
6. STO Uhrovec
13 5 3 5 117:117 31
7. STK Malé Chlievany C 13 4 1 8 101:133 26
8. STK Orol Otrhánky B 13 4 1 8 89:145 26
9. STO Prusy
13 3 3 7 103:131 25
10. STO Biskupice
13 1 2 10 82:152 18
VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 14. KOLO: TJ Horné Ozorovce – STO
Podlužany 7:11. OcÚ Krásna Ves – STK
Orol Otrhánky C 9:9, S. Došek 4,5, T. Valach 3, M. Došek 1,5 – M. Ledajová 3,5, J.
Flimel 2,5, S. Šutiak 2, T. Srnec 1. SK Bánovce n/B. B – STK Malé Chlievany D
5:13.
 15. KOLO: TJ Horné Ozorovce – STK
Malé Chlievany D 8:10, Darmo 4, J. Janech 2, B. Sabo 1 – E. Hudecová 2,5, J. Koleno 2,5, Dominik Petrík 2. SK Bánovce
n/B. B – STK Orol Otrhánky C 5:13, J.
Lutka 3, J. Hanková 1, V. Praženec 1 – M.
Ledajová 4,5, S. Šutiak 4,5, J. Flimel 3,5, T.
Ledaj 3,5. STO Podlužany – OcÚ Krásna Ves 8:10, M. Zajac 3, J. Podlucký 2,5,
I. Hrčka 1,5, I. Buchel 1 – T. Valach 3,5, J.
Mišák 3,5, S. Došek 2, M. Došek 1.
1. STK Malé Chlievany D 15 13 1 1 190:80 55
2. SK Bánovce n/B. B 14 10 0 4 158:94 44
3. OcÚ Krásna Ves
15 5 3 7 138:132 33
4. STO Podlužany
14 5 1 8 103:149 30
5. STK Orol Otrhánky C 15 4 2 9 107:163 29
6. TJ Horné Ozorovce 15 2 3 10 96:174 24
(mp, lg)

Rozdávali sa
okresné tituly v basketbale

Uplynulý týždeň sa hrali zápasy o tituly majstrov okresu Partizánske v basketbale žiactva
základných škôl. Okresným šampiónom pod deravými košmi sa v kategórii žiačok stala ZŠ
Rudolfa Jašíka v Partizánskom, kým medzi žiakmi si titul suverénnym spôsobom vybojovali
na domácej palubovke chlapci zo ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom. Víťazné družstvá
postúpili na majstrovstvá regiónu, ktorých dejiskom bude v marci Prievidza.
 ŽIAČKY: ZŠ R. Jašíka Partizánske – ZŠ
R. Kaufmana Partizánske 21:10. ZŠ Veľká okružná PE – ZŠ R. Jašíka Partizánske
10:39. ZŠ R. Kaufmana Partizánske – ZŠ
Veľká okružná Partizánske 26:8.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. ZŠ R. Jašíka PE
2 2 0 60:20 4
2. ZŠ R. Kaufmana PE 2 1 1 36:29 3
3. ZŠ Veľká Okružná PE 2 0 2 18:65 2
 Zostava víťaznej ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske: Aneta Bencelová, Jessica Michnová, Petra Točíková, Klaudia Ďurková, Terézia Beckertová, Daniela Antalová, Veroni-

ka Trniková, Nina Šujanová, Nikola Chuťková, Martina Rizikyová, Oľga Mavráková,
vedúci družstva: Štefan Ondrejka.
 ŽIACI: ZŠ Chynorany – ZŠ R. Kaufmana
Partizánske 16:12. ZŠ Malinovského Partizánske – ZŠ R. Kaufmana Partizánske
63:10. ZŠ Malinovského Partizánske – ZŠ
Chynorany 50:3.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. ZŠ Malinovského PE 2 2 0 113:13 4
2. ZŠ Chynorany
2 1 1 19:62 3
3. ZŠ R. Kaufmana PE 2 0 2 22:79 2
mp
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Trojbojárka z Rybian žne medzinárodné úspechy

Svojím vekom sa radí medzi juniorky, no napriek tomu
už vlastní i tri rekordy v ženskej kategórii. Je pretekárkou
silového trojboja a jej obľúbenou disciplínou je tlak na
lavičke. Trojbojárka Iveta Jurčíková (na foto) patrí medzi
veľmi nadané slovenské pretekárky.
Ivetine športovanie sa začalo spinningom. Posilňovaniu
sa spočiatku venovala len pre spestrenie pohybu. K silovému trojboju sa dostala úplnou náhodou a pravdupovediac aj vďaka svojej nevedomosti. „Asi od štrnástich
rokov som veľmi túžila venovať sa nejakému športu
na profesionálnej úrovni. Raz ma v posilňovni oslovil Stanislav Januška, predseda nášho oddielu Power
Sport Zlatníky, s ponukou pretekania v silovom trojboji. Vôbec som nevedela, čo to je, no keď som počula slovo súťaž, bez váhania som súhlasila. Na aký
šport som sa to vlastne dala, som zistila za pomoci
internetu až po príchode domov,“ spomína si Iveta Jurčíková. Silový trojboj alebo aj powerlifting je šport, ktorý sa skladá z troch disciplín: drep, tlak na lavičke a mŕtvy
ťah. Príprava na súťažné zápolenie si vyžaduje špeciálne
techniky cvičenia zamerané na rozvoj sily a výbušnosti.
„Mám veľmi tvrdý tréning. Chodievam z neho taká
vyčerpaná, že na internáte, kde bývam, padnem rovno do postele. Chce to veľa času, trpezlivosti a pevnej vôle. Čo sa týka stravovania, snažím sa udržiavať
vyšší príjem bielkovín, zaraďovať do jedálnička zeleninu, vyhýbať sa fast foodom i zbytočne mastnému
jedlu a rýchle cukry nahrádzať tými komplexnými.
Neplatí to však na čas tesne po tréningu. Vtedy si doprajem čokoládu za odmenu.“ V silovom trojboji existujú kategórie hmotnostné a vekové. Iveta má pred sebou ešte dva roky v kategórii junioriek. „Momentálne
som asi v polovici prípravy na Majstrovstvá Európy v
silovom trojboji junioriek, ktoré sa budú konať v Rus-

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
V 15. kole Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy
dokázal Chladmont v súboji s Premou
zvrátiť nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2. V dueli družstiev z hornej časti tabuľky Belmont Klima po vyrovnanom priebehu zápasu zdolal Expres Print tesne 3:2.
 15. KOLO: GENTA – PRINTSERVIS 4:1
(sety – 14:4), ako hrali: M. Kleman-L. Rybanský – F. Staňo-M. Tomiš 3:0, Kleman –
Staňo 3:0, Rybanský – Tomiš 2:3, Kleman
– Tomiš 3:1, M. Mikoláš ml. – Staňo 3:0.
PREMA – CHLADMONT 2:3 (sety – 9:11),
ako hrali: J. Preťo-Ľ. Macho – M. Mikoláš
st.-P. Rajčányi 3:0, Macho – Mikoláš 3:2,
Preťo – Rajčányi 1:3, Macho – Rajčányi
1:3, Preťo – Mikoláš 1:3.
B+B – PREDPOSLEDNÍ 5:0 (sety – 15:3),
ako hrali: J. Blaniar-R. Blaniar – Ján Vlčko-Ivan Gembický 3:1, R. Blaniar – Vlčko
3:2, J. Blaniar – Gembický 3:0, R. Blaniar –
Gembický 3:0, J. Blaniar – Vlčko 3:0.
TEAM GSM – HAJAKLA 5:0 (sety – 15:4),
ako hrali: Horník-Beňačka – Š. Jambor-P.
Behúl 3:0, Horník – Jambor 3:2, Beňačka –
Behúl 3:1, Horník – P. Klapka 3:1, T. Duda
– Jambor 3:0.
BELMONT KLIMA – EXPRES PRINT 3:2
(sety – 9:7), ako hrali: N. Chudý-Ján Belianský – J. Jaššo-P. Kršiak 3:0, Chudý –

Kršiak 3:0, Belianský – Jaššo 0:3, Chudý –
Jaššo 3:1, Belianský – Kršiak 0:3.
BAR MAJÁK – PAPEJO 0:5 (sety – 3:15),
ako hrali: J. Kováčik-J. Valášek – P. Vácval-J.
Špeťko 0:3, Valášek – Špeťko 1:3, Kováčik
– Vácval 0:3, Valášek – Vácval 0:3, Kováčik
– Špeťko 2:3.
TABUĽKA
1. B+B
15 12 3 60:15 39
2. PAPEJO
15 12 3 55:20 39
3. BELMONT KLIMA
15 11 4 49:26 37
4. CHLADMONT
15 11 4 45:30 37
5.-6. GENTA
15 10 5 45:30 35
EXPRES PRINT
15 10 5 45:30 35
7. TEAM GSM
15
8 7 40:35 31
8. PREMA
15
7 8 38:37 29
9. BAR MAJÁK
15
4 11 24:51 23
10. HAJAKLA
15
3 12 18:57 21
11. PREDPOSLEDNÍ
15
2 13 21:54 19
12. PRINTSERVIS
15
0 15 10:65 15

ku. Dúfam, že táto príprava nevyjde nazmar, keďže
sa mi v našej asociácii, bohužiaľ, stále nevedia vyjadriť, či si mám toto podujatie financovať sama, alebo či
môžem očakávať podporu zo strany asociácie.“ Najobľúbenejšou Ivetinou disciplínou je tlak na lavičke. Práve
v tomto odvetví vidí aj svoje najväčšie výhody. „Tlak na
lavičke je nielen mojou najobľúbenejšou disciplínou,
ale je to i odvetvie, ktoré má zorganizované vlastné
súťaže. Ak niekedy skončím so silovým trojbojom,
pri tejto disciplíne určite ostanem. Mojím najväčším
snom je stáť na stupienku víťazov počas hrania slovenskej hymny na majstrovstvách Európy alebo sveta. Nemusela by som byť hneď prvá, stačilo by mi byť
o trošku viac na očiach ostatných,“ dodáva na záver
Iveta Jurčíková.
Text + foto: TAMO

Bronzový Adam Buday

Karatisti z KK Drap Partizánske si odskočili na východ republiky do Košíc, kde štartovali na 7. ročníku turnaja v športovom karate – na Memoriáli Michala Bozogáňa. Na
kvalitne obsadenom turnaji sa predstavilo 308 pretekárov z tridsiatich šiestich klubov
zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Srbska, Ukrajiny a Rumunska. Zo šesťčlennej výpravy
drapákov dočiahol na medailu v športovom zápase kumite len Adam Buday, ktorý v
kategórii mladších žiakov v hmotnosti +32 kg získal bronz. Blízko medailovej priečky
bola aj Ema Melišová, no nakoniec v kategórii mladších žiačok +32 kg skončila piata.
Smolu mal aj v kategórii juniorov vo váhe -76 kg výborne zápasiaci Tibor Ďurček. V
prvom zápase po vyrovnanom priebehu prehral s neskorším víťazom Ukrajincom Romanom Rekhlitskym v pomere 0:2 na body. Bez bodov následne skončil Ďurčekov súboj s Erikom Erdészom z Unionu Košice, na zástavky však rozhodcovia poslali ďalej domáceho karatistu. Ťažký lós mal v úvodnom kole kategórie kadetov v hmotnosti -70 kg
Denis Kolieska. Slovenskému reprezentantovi Ľubošovi Džačovskému (Katsudo Sabinov), ktorý sa stal víťazom tejto kategórie, podľahol 0:4 na body. Do záverečných bojov o medaily nezasiahli ani Nina Chudá s Matúšom Križmom. V súťaži klubov vyhral
ukrajinský Union Lviv (38 pretekárov – 39 bodov) pred druhým Dynamicom z Maďarska (12 – 24) a tretím Katsudo Sabinov (17 – 23).
mp

 PROGRAM 16. KOLA – 11.2. o 17.30
h: PAPEJO – TEAM GSM, EXPRES PRINT
– BAR MAJÁK, PREDPOSLEDNÍ – BELMONT KLIMA, o 19. h: CHLADMONT –
B+B, PRINTSERVIS – PREMA, HAJAKLA
– GENTA (stretnutia sa hrajú v herni pod
ÚPSVaR v Partizánskom).
(mp, ls)

Úspešní lyžiari z Bánoviec

V dňoch 28. až 30. januára sa v Osrblí uskutočnili majstrovstvá Krajského
riaditeľstva Policajného
zboru v Trenčíne v brannom lyžovaní. O tituly sa
súťažilo v dvoch mužských vekových kategóriách do 40 rokov a nad 40
rokov, v kategórii žien a v
súťaži dvojčlenných hliadok. V súťaži jednotlivcov
bola zaradená aj strelecká
Medailisti z OR PZ v Bánovciach n/B. – zľava Zuza- disciplína. Muži súťažili na
trati dlhej 15 km a ženy na
na Pavlíková, Maroš Šagát a Lucia Škvareninová
9 km trati voľnou technikou, kým dvojčlenné hliadky museli absolvovať 12 km dlhú trať. Na podujatí si úspešne viedla trojica reprezentantov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Medzi mužmi do 40 rokov obsadil Maroš Šagát v konkurencii pätnástich pretekárov
tretie miesto. Rovnako tretia skončila v sedemčlennej kategórii žien Lucia Škvareninová. A
do tretice bronz získala kombinovaná hliadka v zložení Zuzana Pavlíkova z OR PZ Bánovce
n/B. a Michaela Habardová z OR PZ Nové Mesto n/V.. Víťazstvo v kategórii dvojčlenných hliadok si vo vekovej kategórii do 40 rokov vybojovali Maroš Šagát z OR PZ v Bánovciach n/B. s
Milanom Turzom z OR PZ v Trenčíne. Aj v súťaži dvojčlenných hliadok žien na bežkách dominovala bánovskotrenčianska dvojica Lucia Škvareninová a Jana Kmecová.
(mp, mš)

Medailoví zápasníci
Družstvo žiakov ZŠ Malinovského Partizánske – horný rad zľava: Leo Szabo, Tibor
Koprda, Jakub Hatiar, Robert Dorčiak (vedúci družstva), Erik Haulik, Pavol Balaž,
dolný rad zľava: Matej Šadibol, Samuel Oršula, Radoslav Striženec, Peter Škríba a
Tomáš Bilas.
Foto: Patrik Vančo

Tempo č. 6

10. februára 2014

Bratislava bola dejiskom tradičného medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom, ktorý otvoril tohtoročnú súťažnú sezónu. Štvorčlenná výprava zápasníkov
MZK Bánovce nad Bebravou si zo slovenskej metropoly priviezla štyri vzácne kovy. Zlatú medailu si vyzápasili Juraj Bočák v kategórii starších žiakov v hmotnosti do 59 kg a
medzi kadetmi do 76 kg Jakub Boďo. Striebro si v kategórii starších žiakov v hmotnosti
do 42 kg vybojoval Roman Škerda. Medailovú zbierku bánovského MZK skompletizoval v rovnakej kategórii ziskom bronzu Peter Ducho.
mp

Karatisti Drap Partizánske – zľava hore: Denis Kolieska, Nina Chudá, Peter
Hnyk (tréner), Tibor Ďurček, vpredu zľava: Adam Buday a Ema Melišová

LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM
Druhý ročník ligy v hádzaní šípok v Partizánskom v hre 301 double out na sedem
víťazných duelov pokračoval v Charlie
pube na sídlisku Šípok ďalšími stretnutiami. Sedemzápasovú víťaznú šnúru ťahá Jaroslav Panák. Bez prehry naďalej zostávajú
Lukáš Guba a Ivan Drndzík, ktorý sa posunul už na druhú priečku. Už traja hráči hodili v jednom slede tromi šípkami 180-tku
– Bronislav Bederka, Július Števica a Martin Trčo.
 VÝSLEDKY: R. Fereje – I. Drndzík 3:7,
L. Boszorád – L. Guba 4:7, L. Boszorád –
J. Panák 4:7, M. Boszorád – J. Zajac 7:1,
P. Barát – R. Bederková 7:0, M. Guba –
B. Bederka 5:7, M. Guba – M. Bystričan
7:5, Martin Trčo – M. Boszorád 1:7, I.
Drndzík – M. Lalík 7:0.

1. L. Guba
2. I. Drndzík
3. P. Barát
4. J. Panák
5. M. Guba
6. L. Boszorád
7. Michal Trčo
8. M. Lalík
9. B. Bederka
10. Martin Trčo
11. M. Boszorád
12. R. Fereje
13. J. Števica
14. M. Bystričan
15. V. Cibula
16. J. Zajac
17. R. Bederková
18. Rado Zemba

TABUĽKA
15 15 0
13 13 0
16 12 0
14 11 1
14 8 2
15 8 1
14 8 1
14 7 1
13 6 2
19 6 1
8 6 0
12 6 0
15 5 1
12 4 2
13 5 0
13 2 1
10 0 0
12 0 0

0 105:44 30
0 91:22 26
4 94:64 24
2 90:39 23
4 83:65 18
6 84:71 17
5 70:71 17
6 72:76 15
5 66:69 14
12 73:120 13
2 51:25 12
6 58:61 12
9 66:86 11
6 59:68 10
8 55:73 10
10 47:84 5
10 20:70 0
12 18:84 0
(mp, mt)

Valentínsky turnaj v šípkach
Chcete si vyskúšať hádzanie šípok v hre 301 double out? Tak potom máte jedinečnú
príležitosť počas Valentínskeho turnaja párov (žena + muž, dievča + chlapec), ktorý
sa uskutoční v piatok 14. februára v Charlie pube na sídlisku Šípok v Partizánskom.
Prezentácia dvojíc bude prebiehať od 16.30 do 17. hodiny.
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HÁDZANÁRSKÁ INTERLIGA ŽIEN

Medzinárodná česko-slovenská liga v
hádzanej žien WHIL
pokračovala kvôli pohárovým povinnostiam slovenských a českých tímov nekompletným 15. kolom. Hádzanárky HK Slávia
Partizánske hostili uplynulý piatok v televíznom stretnutí český DHK Zora Olomouc. Hanáčky sa netajili úmyslom bodovať a svojím výkonom v Partizánskom príjemne prekvapili. Vo vyrovnanom stretnutí
museli slávistky o víťazstvo tvrdo bojovať.
O osude stretnutia sa rozhodlo v záverečnej štvrťhodine, ktorú Partizánčanky vyhrali 5:2 a stretnutie celkom 22:18. Aj v
prvom meraní síl oboch súperov slávistky
vyhrali na Hanej o štyri góly 28:24. V druhom vzájomnom dueli žiarila spojka Slávie
Andrea Kertészová, ktorá bojovala, išla sa
pretrhnúť v obrane, preniesla sa cez tvrdé
zákroky súperiek a vsietila rovnú polovicu
gólov svojho tímu – jedenásť. Plná domáca
bránka bola opäť skvele chytajúcej Simony
Súlovskej. Za pomyselnú tretiu hviezdu zápasu by sme mohli zvoliť ochrankyňu olomouckej svätyne Luciu Raškovú.

Tretia najvyššia slovenská hokejová liga
seniorov mala na programe stretnutia
19. kola. Hokejisti Iskry Partizánske hrali
o body na ľade lídra v Dubnici nad Váhom, ktorý nastúpil aj s dvomi bývalými slovenskými reprezentantmi Mariánom Smerčiakom a Miroslavom Hlinkom. Majster sveta, nemajster, toho si
v prvej tretine po seknutí podal Ondrej
Školka. Iskra zas vykorčuľovala do zápasu aj s dvomi navrátilcami do zostavy po zranení – útočníkom Tomášom
Majerčíkom a obrancom Martinom
Krchňavým. Iskra odohrala vyrovnanú
partiu s vedúcim celkom súťaže, ktorého zaskočila výborným korčuľovaním
a drzým dohrávaním súbojov. V poslednej tretine mali Dubničania predsa
len mierne navrch po fyzickej stránke
a zápas dotiahli do víťaznej koncovky
v pomere 7:3. V súťaži teraz nasleduje
týždenná prestávka, počas ktorej si ale
Iskra predohrá v Leviciach zápas posledného kola.

 Zostávajúce výsledky 15. kola: Písek
– Zlín 23:21 (9:12). Michalovce – Šaľa
– odložené na 12.2. Jindřichův Hradec
– Most – odložené na 13.2. Senec – Slavia Praha 16:40 (9:19). Poruba – Veselí
n/M. 29:19 (19:6).

1. Iuventa Michalovce
2. Slávia Partizánske
3. Slavia Praha
4. Baník Most
5. Sokol Poruba
6. Duslo Šaľa
7. Zora Olomouc
8. HC Zlín
9. HC Veselí n/M.
10. ŠKP Senec
11. Jindřichův Hradec
12. Sokol Písek

TABUĽKA
14
15
15
14
15
14
15
15
15
15
14
15

11
11
11
11
11
10
6
6
5
2
2
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
4
3
4
4
9
9
10
13
12
14

452:325
397:360
509:346
405:298
414:356
402:311
373:378
390:413
355:375
302:545
274:412
291:445

23
23
22
22
22
20
12
12
10
4
4
2

 Program 16. kola – 15.2. o 16. h: Zlín
– Michalovce, o 17.30 h: Olomouc – Poruba, o 18. h: Most – Písek, Šaľa – Senec,
16.2. o 17.30 h: Slavia Praha – HK Slávia Partizánske, o 18. h: Veselí n/M. –Jindřichův Hradec.

SLÁVIA PARTIZÁNSKE – OLOMOUC 22:18 (13:12)

Hviezda zápasu Andrea Kertészová

Po prieniku Michnovej a delovke Kertészovej sa Slávia v 2. min ujala vedenia 2:0. V polovici 8. min Kertészová upravovala na 5:2 a zdalo sa, že slávistky zúročia svoju palebnú silu v
ofenzíve a opäť aj spoľahlivý výkon brankárky Súlovskej. Lenže opak bol pravdou. Domáci
stroj sa zasekol a Partizánčanky neboli schopné dlhých štrnásť minút prekonať Raškovú v
bránke Olomouca. Hostky hýrili pohybom v obrane i v útoku, rozstrieľali sa Růžičková so Salašovou, z brejkov trestala domáce zaváhania Salčáková. V 20. min Kubačková zo sedmičky
ukončovala šesťgólovú šnúru, po ktorej išla Zora do vedenia 5:8. Domáce prepisovali skóre až v 22. min, keď Blažeková z krídla strelou od brvna znižovala na 6:8. Slávistky zodvihli
hlavy a vďaka kanonáde Kertészovej otočili do 27. min na 10:9. S jednogólovým rozdielom
odchádzali obe družstvá do šatní, keď Salašová sekundu pred prvým klaksónom z dravého prieniku uzatvárala prvý polčas na 13:12. Aj druhé dejstvo malo vyrovnaný priebeh, počas ktorého znovu vynikali obe brankárky. V 45. min Gajdošová z pivota posielala Sláviu do
dvojgólového vedenia 18:16. Na Berovej gól odpovedala dvomi presnými strelami Kertészová – 20:17 – ktorú spolu s Michnovou a Šimákovou začali hostky osobne brániť. Následne vytiahla ďalšie dôležité zákroky Súlovská, no v 56. min Salčáková gólom z krídla na 20:18
držala Olomoučanky v nádeji. Tú im však v 58. min pochovala Blažeková, ktorá zobrala na
seba zodpovednosť a po spolupráci s Hollou zvýšila na 21:18. Štrnásť sekúnd pred koncom
duelu sa stredom obrany hostiek prehnala najlepšia hráčka stretnutia Kertészová, ktorá spečatila stav na 22:18.
 HK SLÁVIA: S. Súlovská, K. Škvareninová – S. Ščasná, S. Blažeková 3, P. Legeňová, N.
Szökeová 1, A. Kertészová 11/1, K. Kankulová, L. Horníková, K. Michnová 2, E. Bettáková, V. Gajdošová 2, Z. Hollá, M. Šimáková 3, tréner: P. Olšavský.  DHC ZORA: Rašková, Zuzánková – Růžičková 3/1, Sovová, Berová 3, Dostálová 1, Severová, Kubáčková 2/1, Salašová 4, Kalová, Huráňová, Salčáková 5, Gebre Selassie, tréner: J. Bělka. 
POK. HODY: 1/1 – 2/2.  VYLÚČENÉ: 2 – 4.  ROZHODOVALI: Brunovský a Čanda – 410
divákov.  PRIEBEH: 2:0, 2:1, 4:1, 5:2, 5:8, 6:9, 11:9, 11:10, 12:10, 12:11, 13:11, (13:12),
13:13, 15:13, 15:15, 16:16, 18:16, 18:17, 20:17, 20:18, 21:18, 22:18.

Bánovce aj s Polákovou!

Prvoligové hádzanárky Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou v rámci prípravy na odvetnú časť súťaže štartovali uplynulú sobotu na turnaji O pohár priateľstva
v Močenku. Bánovský tím posilnila bývalá slovenská reprezentantka Zdenka Poláková, ktorá najväčšiu časť svojej kariéry odohrala v drese Partizánskeho, no pôsobila aj
v Banskej Bystrici a Šali. Skúsená univerzálna hádzanárka, ktorá je schopná zahrať na
každom poste, však nemohla nastúpiť v prvom dueli, čo sa podpísalo pod prehru Bánoviec s domácim Močenkom v pomere 18:24. Zverenky trénera Richarda Makýša obsadili konečné tretie miesto, keď v súboji o bronz zdolali ďalšieho prvoligistu Nesvady
o sedem gólov 27:20. Víťazom turnaja sa stal Močenok, ktorý vo finále porazil družstvo
starších dorasteniek Šale, zaskakujúce za pôvodne prihlásený Trenčín, až v sedmičkovom rozstrele 4:3. V riadnom hracom čase skončil zápas nerozhodne 26:26. Najlepšou
hráčkou turnaja sa stala Martina Tulipánová z Močenka, za najlepšiu brankárku bola
vyhlásená Michaela Kucharčík (Gabor Bánovce n/B.) a cenu pre najlepšiu strelkyňu prevzala Lívia Klučková (Šaľa), ktorá vsietila 25 gólov.
TURNAJ VO VÝSLEDKOCH
 A-SKUPINA: Močenok – Gabor Bánovce n/B. 24:18 (13:10), góly Gabora:
Országhová 6, Halmová 3, Mikulášová 3,
Bridová 3, Bencová 2, Chocinová. Detva
– Gabor Bánovce n/B. 12:31 (5:14),
góly Gabora: Šipláková 6, Poláková 6, Bridová 5, Chocinová 4, Országhová 3, Halmová 2, Bencová 2, Mikulášová, Obstová, Ďuračková. Detva – Močenok 16:23.
PORADIE: 1. Močenok (skóre 47:34) 4
body, 2. Gabor Bánovce n/B. (48:36) 2,
3. Detva (28:54) 0.
 B-SKUPINA: Nesvady – Šaľa SD 27:29.
Šaľa SD – Sereď 28:16. Sereď – Nesvady 27:20. PORADIE: 1. Šaľa SD (skóre
57:43) 4 body, 2. Nesvady (54:49) 2, 3. Sereď (36:55) 0.
 O 5. MIESTO: Detva – Sereď 17:24.

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A

 O 3. MIESTO: Nesvady – Gabor Bánovce n/B. 20:27 (9:13), góly Gabora:
Poláková 8, Halmová 5, Országhová 4,
Bridová 3, Mikulášová 2, Bencová 2, Obstová, Chocinová, Ďuračková.
 FINÁLE: Šaľa SD – Močenok 26:26 –
3:4 na pok. hody.
 KONEČNÉ PORADIE: 1. Močenok, 2.
Šaľa SD, 3. Gabor Bánovce n/B., 4. Nesvady, 5. Sereď, 6. Detva.
Družstvo Jednota Sokol Gabor Bánovce n/B. na turnaji reprezentovali: M. Kucharčík, L. Čížová – Denisa Halmová, J.
Bencová, M. Šipláková, B. Mikulášová,
D. Országhová, L. Bridová, K. Obstová,
L. Chocinová, L. Ďuračková, Z. Poláková, tréner: R. Makýš.
(mp, rm)

HLASY TRÉNEROV
Peter Olšavský (HK Slávia Partizánske): „Bol to pre nás
ďalší z dôležitých zápasov, dievčatá veľmi chceli vyhrať, čo nám možno trochu zväzovalo ruky. Som preto
rád, že sme nakoniec vydreli víťazstvo a stretnutie nevyvrcholilo extrémnou drámou, ako to tu býva zvykom. Dievčatá hrali s nasadením a do hry dali aj srdiečko. Zápas sa pre nás nevyvíjal najlepšie, nepremenili
sme niekoľko gólových šancí a dopustili sa veľa technických chýb, na čo nie sme zvyknutí. Nevychádzali
nám podľa predstáv rýchle protiútoky a trošku nám to škrípalo na postavenú
obranu. Je to aj dôsledok rôznych zdravotných problémov, ktoré hráčky dvatri týždne sužujú. Vzhľadom k tomuto stavu, sme však, aj keď s chybičkami,
odviedli dobrú prácu.“
Jan Bělka (DHK Zora Olomouc): ,,Prišli sme s úmyslom získať minimálne bod, preto sme smutní, je to
pre nás krutý výsledok. Škoda, myslím si, že
stretnutie bolo vyrovnané. Rozhodlo sa v posledných pätnástich minútach, kedy sme urobili doslova hlúpe technické chyby a neboli sme schopní dotiahnuť do konca rýchle útoky. A domácim sa niektoré naše chyby podarilo potrestať gólmi. Dievčatám som počas prestávky prízvukoval, aby pokračovali v hre, ktorú sme predvádzali v prvom polčase. Rovnako som ich
nabádal, aby zlepšili obranu na Kertészovú, ktorá bola kľúčovou postavou prvého polčasu, čo vcelku splnili. V útoku sme však boli v druhom
polčase bezzubí, loptu sme si len prihrávali a nebolo hráčky, ktorá by na
seba zobrala zodpovednosť.“
mp

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV
SKUPINA O 1.-6. MIESTO
Nadstavbová časť tretej najvyššej slovenskej basketbalovej ligy mužov mala v skupine o 1.-6. miesto na programe stretnutia 2. kola. Basketbalisti Iskry Partizánske bojovali o body v Nitre, kde narazili
na tím BK EXIT. Preriedená zostava, keď
chýbali Lukáš Varady, Michal Trčo, Dušan
Lezo, Michal Marko a Michal Sasko, Iskre
výrazne sťažovala pozíciu. Navyše Partizánčanom, s výnimkou Rastislava Zembu,
absolútne nešla streľba a spod Zobora si
priniesli nečakane vysokú prehru 43:70.
 Zostávajúce výsledky 2. kola: Patrioti Levice B – Štadión Trenčín 107:49

(50:23). Lokomotíva Sereď B – STU Bratislava 99:62 (54:34).
TABUĽKA NČ
1. Patrioti Levice B
6 5 1
2. BK EXIT Nitra
6 4 2
3. Lokomotíva Sereď B 6 3 3
4. Iskra Partizánske 6 3 3
5. Štadión Trenčín
6 2 4
6. STU Bratislava
6 1 5

506:397
411:360
487:473
385:441
380:435
356:419

11
10
9
9
8
7

 Program stretnutí 3. kola nadstavby –
22.2.: Iskra Partizánske – Patrioti Levice B, Štadión Trenčín – Lokomotíva Sereď
B, STU Bratislava – BK EXIT Nitra.

BK EXIT NITRA – ISKRA PARTIZÁNSKE 70:43 (37:26)

Do 5. min sa obe družstvá prestriedali vo vedení, aby Sasko spoza trojkového oblúka upravoval na 7:9. Následne domácim vyšli nacvičené kombinácie, po ktorých odskočili na
14:9. Presnou rukou kontroval Zemba, ktorý dostal Iskru do vedenia 14:15, v stretnutí však naposledy. Sekundu pred vypršaním úvodnej štvrtiny Takáč otočil na 16:15 a
v úvode druhej desaťminútovky Nitrania ušli na rozdiel ôsmich bodov 23:15. Domáci
dominovali pod košom hlavne zásluhou 205 cm vysokého pivota Valacha, ktorý dvomi
košmi v rade uzavrel prvý polčas na 37:26. Úvodných šesť minút tretej štvrtiny hostia
márne hľadali streleckú mušku. Až v 26. min Sasko trojkou prepisoval skóre na 43:29.
Partizánčania však naďalej pokračovali v jalovej koncovke. No ani domácim v tretej desaťminútovke často nepadala lopta do koša, keď zaznamenali jedenásť a Iskra sedem
bodov. V poslednej desaťminútovke sa Partizánčania pressingom snažili čo-to urobiť s
výsledkom. Domáci však v útoku dobre kombinovali a do záverečného hvizdu svoj odstup ešte zvýraznili na 27 bodov – 70:43.
 ISKRA: A. Špánik 0, M. Novotný 6, Martin Trčo 0, R. Zemba 18, Martin Sasko 8, (E.
Jakubík 2, P. Horňan ml. 6, M. Špánik 2, D. Orság 1, Peter Utekal 0).  ŠTVRTINY:
16:15, 21:11, 11:7, 22:10.  TH ISKRY: 14/9.  ROZHODOVALI: Pavelka a Jančár –
20 divákov.
(mp, rt)

Pauček s dvomi medailami

Na turnaji zo seriálu GRAND PRIX v bedmintone mladších žiakov v Bánove dali znovu o sebe vedieť reprezentanti Gymnázia Partizánske. V dvadsaťpäťčlennom pavúku dvojhry chlapcov
si výborne viedol predovšetkým Erik Pauček. Po hladkých víťazstvách nad Filipom Baďurom z BK MI Trenčín po setoch 21:2, 21:6, nad Samuelom Ikrényim (BK Šurany) 21:1, 21:7 a v semifinále nad Patrikom Papánekom (M-Šport Trenčín) 21:7 a 21:15, sa prebojoval až do finále. V ňom nestačil na Matúša Galoviča z bratislavských Spojov, ktorému podľahol po trojsetovom
súboji 14:21, 21:19 a 10:21. Šiestym miestom v singli skončilo vystúpenie ďalšieho Partizánčana Mateja Hradiského, ktorý zdolal domáceho Martina Ostrovského 21:4, 21:8 a ďalšieho
bedmintonistu Lokomotívy Bánov Jakuba Mazúcha 21:19 , 21:10. V treťom kole však skončil svoju púť po prehre 18:21, 12:21 s Richardom Kelenyeiom z Lokomotívy Banská Bystrica. V
súbojoch o konečné umiestnenie najskôr uspel v zápase s Markom Turekom (BK MI Trenčín), ktorého zdolal 21:7, 21:4, no na stretnutie o konečnú piatu priečku proti Simeonovi Suchému (BKK Sliač) už nenastúpil. V úvodnom kole dvojhry dievčat si Karolína Anna Čejková z Gymnázia Partizánske poradila s Patríciou Chomovou (Spoje Bratislava) v setoch 21:17 a 21:19.
Následne ju však zastavila neskoršia víťazka Petra Šátková zo Sokola Ilava, ktorej podľahla 6:21 a 7:21. Do stretnutí skupiny o 5.-8. miesto vstúpila Čejková výhrou 21:19, 19:21 a 21:10 nad
Sarah Pavelkovou (Spoje Bratislava), no prehra 7:21 v jednosetovom dueli o piatu priečku s Veronikou Kesslerovou (Slávia Trnava) znamenala pre Partizánčanku konečné šieste miesto.
Medailová priečka sa pre gymnázium zrodila aj v mix-štvorhre zásluhou Paučeka s Čejkovou, ktorí skončili tretí.
mp

 Zostávajúce výsledky 19. kola: HC Nové
Zámky – HAMIKOVO Hamuliakovo 2:5
(1:1, 0:2, 1:2). HC RiverBlades Bratislava –
HK 96 Nitra 2:9 (1:1, 0:4, 0:2). HK Levice –
HC 05 Banská Bystrica B 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
TABUĽKA ZČ
1. MHK Dubnica n/V. 19 18 1 0 0 110:38 56
2. HK 96 Nitra
19 10 1 1 7 85:64 33
3. HAMIKOVO Hamuliakovo 19 9 1 1 8 89:92 30
4. HC 05 Banská Bystrica B 19 9 1 0 9 88:64 29
5. Iskra Partizánske 19 9 1 0 9 107:103 29
6. RiverBlades Bratislava 19 7 0 2 10 98:140 23
7. HC Nové Zámky
19 7 0 1 10 89:114 22
8. HK Levice
19 1 0 0 18 57:110 3
 PROGRAM PREDOHRÁVKY 21. KOLA –
15.2. o 17.30 h: HK Levice – HK Iskra
Partizánske.
 PROGRAM 19. KOLA – 22.2. o 16.15 h:
HC RiverBlades Bratislava – MHK Dubnica n/V., o 17. h: HAMIKOVO Hamuliakovo – HK Levice, o 17.30 h: HK Iskra Partizánske – HC Nové Zámky, o 20. h: HK 96
Nitra – HC 05 Banská Bystrica B.

DUBNICA NAD VÁHOM – ISKRA PARTIZÁNSKE 7:3 (1:0, 1:2, 5:1)

Prví sa radovali domáci, keď Hlinka v 8. min trafil po ľade k ľavej žŕdke. Iskre sa naskytla
vzápätí príležitosť na vyrovnanie počas presilovky, no Gráčik neprekonal Guriša. Ten kapituloval až v 26. min, keď ho z medzikruhov prestrelil Zelený. V 34. min rozbehol akciu
Školka a po jeho prihrávke Gális posielal Iskru do vedenia. O necelé dve minúty Lezo zachytil chybnú rozohrávku a bolo vyrovnané. V ďalších minútach sa vyznamenal domáci brankár Guriš, ktorý zneškodnil úniky Školku i Klačanského. Rozuzlenie tak priniesli
úvodné tri minúty tretej tretiny, v ktorých Dubničania vsietili tri góly. V 46. min sa hosťom črtala príležitosť na zdramatizovanie stretnutia počas vylúčenia Bezecného, no pozabudli na zadné dvierka a Kluka v oslabení na trikrát prekonal Polereckého. V 54. min
Pánis zvýšil už na 7:2 a pre Iskru sa rodil krutý výsledok. V 56. min po peknej kombinácii
trojice Školka, Kerata, Zelený, posledný menovaný zasúval puk do odkrytej dubnickej
bránky na konečných 7:3.
 GÓLY: 8. Hlinka (Pánis), 35. Lezo (Trokan), 41. Trokan (Ďurina. Bezecný), 42. Pánis (Brandis), 43. Kluka (Bezecný), 46. Kluka, 54. Pánis (Hlinka, Tvrdoň) – 26. Zelený (Uhrecký), 34. Gális (Školka), 56. Zelený (Školka, Kerata).  VYLÚČENÍ: 6:9 na 2
min, Paksi, Krchňavý a Uhrecký na 10 min, Vyletelka 5+DKZ.  PRESILOVKY: 0:0.
OSLABENIA: 1:0. STRELY NA BRÁNKU: 41:38 (13:14, 13:14, 15:10).  ROZHODOVALI: Píšťanský – Ľ. Danko a Rehák – 856 divákov.  MHK: Guriš – M. Smerčiak, Burzala, Pejko, Brídik, Vyletelka, Bezecný – Kluka, M. Hlinka, Paksi – Ďurina, Lezo, Trokan
– Brandis, Tvrdoň, Pánis.  ISKRA: J. Polerecký – B. Zelený, Š. Peniaška, J. Ondruška,
M. Krchňavý, J. Majerčík, L. Cigánik – M. Klačanský, A. Gráčik, V. Gális – T. Majerčík,
J. Uhrecký, O. Školka – R. Kerata, M. Goga, tréner: M. Adamik.
(mp, ma)

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ
9. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 3. KOLO: Iskra Partizánske – HK 91 Senica
– odložené na 5.3.. HK Trnava – HK 36 Skalica 3:5 (1:1, 0:2, 2:2). HC Topoľčany – KŠK
Bratislava 5:4 (1:0, 3:2, 1:2). ŠHK 37 Piešťany – voľno.
 PREDOHRÁVKA 5. KOLA: Iskra Partizánske – ŠHK 37 Piešťany 3:6 (2:5, 1:0, 0:1),
góly: 8. J. Martiška (S. Výborný, F. Tupý), 16.
S. Výborný (J. D. Vaňo, J. Martiška), 28. V. Novik (J. D. Vaňo, E. Ševc) – 1. a 19. Adamovič,
6. Valo, 12. Trebichavský, 8. Galbavý, 57. Stacho ISKRA: M. Végh, R. Raučina – T. Cigánik,
V. Novik, E. Švec, M. Machovič – F. Tupý, S.
Výborný, J. D. Vaňo – T. Ladický, J. Martiška,
A. Hudeček, tréneri: Ivan Valach a T. Hirkala. HC Topoľčany – HK 36 Skalica 3:6 (2:1,
0:3, 1:2). KŠK Bratislava – HK 91 Senica
3:7 (1:1, 2:3, 0:3). HK Trnava – voľno.
5. ŠHK 37 Piešťany
5 4 0 1 25:12 8
6. HK 36 Skalica
5 4 0 1 32:15 8
7. HC Topoľčany
5 3 0 2 20:21 6
8. HK 91 Senica
4 2 0 2 15:15 4
9. HK Trnava
5 2 0 3 21:24 4
10. Iskra Partizánske
5 2 0 3 20:29 4
11. KŠK Bratislava
5 0 0 5 18:35 0
8. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 3. KOLO: Iskra Partizánske – HK 91
Senica – odložené na 5.3.. HK Trnava –
HK 36 Skalica 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). HC Topoľčany – KŠK Bratislava 5:0 (0:0, 4:0,
1:0). ŠHK 37 Piešťany – voľno.
 PREDOHRÁVKA 5. KOLA: Iskra Partizánske – ŠHK 37 Piešťany 5:8 (1:3, 1:4, 3:1),
góly: 20. M. Martiška (M. Porázik), 36. A.
Bezák (M. Porázik, J. Gajdoš), 45. M. Porázik
(M. Pánik), 53. M. Porázik, 54. J. Smatana (M.
Martiška) – 3. Kubíček, 3. Zubek, 17., 24. a
47. Vavro, 32. a 38. Keprt, 38. Melicherčík. ISKRA: M. Gašparovič – R. Paduch, M. Bečka,
M. Martiška, M. Pánik – J. Gajdoš, A. Bezák, J.
Smatana – P. Vlková, N. Kozinka, M. Porázik
– P. Valent, tréneri: Ivan Valach a T. Hirkala.
HC Topoľčany – HK 36 Skalica 4:2 (2:0,
1:1, 1:1). KŠK Bratislava – HK 91 Senica
7:1 (2:0, 4:1, 1:0). HK Trnava – voľno.
5. HK Trnava
5 4 1 0 26:12 9
6. HC Topoľčany
5 4 0 1 21:6 8
7. ŠHK 37 Piešťany
5 2 1 2 20:20 5
8. HK 36 Skalica
5 2 0 3 30:18 4
9. Iskra Partizánske
5 2 0 3 19:24 4
10. KŠK Bratislava
5 2 0 3 13:26 4
11. HK 91 Senica
4 0 0 4 5:28 0

7. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 3. KOLO: HK 91 Senica – Iskra Partizánske – odložené na 5.3.. HK 36 Skalica – HK Trnava 4:10 (4:4, 0:3, 0:3). KŠK
Bratislava – HC Topoľčany 11:6 (3:2,
3:3, 5:1). ŠHK 37 Piešťany – voľno.
 PREDOHRÁVKA 5. KOLA: ŠHK 37 Piešťany – Iskra Partizánske 2:5 (2:1, 0:2,
0:2), góly: 6. a 17. Kalnický – 20. M. Drábik (P. Cagáňová, D. Žiak), 24. M. Drábik
(A. Jandák, I. Sapár), 28. I. Sapár (M. Drábik, A. Jandák), 55. M. Otto (N. Struhár, S.
Macho), 56. A. Jandák. ISKRA: A. Bakita –
A. Jandák, P. Cagáňová, S. Greguš, S. Macho – M. Drábik, D. Žiak, I. Sapár – N. Struhár, M. Otto, D. Fabo, tréner: M. Fraňo a R.
Ivaška. HK 36 Skalica – HC Topoľčany
9:5 (1:0, 3:1, 5:4). HK 91 Senica – KŠK
Bratislava 15:2 (5:0, 6:2, 4:0). HK Trnava – voľno.
5. HK Trnava
5 5 0 0 38:18 10
6. HK 36 Skalica
5 4 0 1 36:23 8
7. HK 91 Senica
4 3 0 1 34:21 6
8. Iskra Partizánske
5 2 0 3 26:28 4
9. KŠK Bratislava
5 2 0 3 24:42 4
10. HC Topoľčany
5 1 0 4 28:39 2
11. ŠHK 37 Piešťany
5 0 0 5 14:29 0
6. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH O 5.-11. MIESTO
 3. KOLO: HK 91 Senica – Iskra Partizánske – odložené na 5.3.. HK 36 Skalica – HK Trnava 5:5 (2:3, 3:2, 0:0). KŠK
Bratislava – HC Topoľčany 3:1 (2:0, 1:1,
0:0). ŠHK 37 Piešťany – voľno.
 PREDOHRÁVKA 5. KOLA: ŠHK 37 Piešťany – Iskra Partizánske 13:5 (6:1, 4:2,
3:2), 3. Chmelo, 5., 33. a 50. Hagara, 12.
Rychtárik, 13. a 32. Vaňo, 13. Lvova, 15.
Miezda, 30. Adamčík, 39. a 50. Valo, 41.
Majlát – 10. K. Grežďo (L. Chreno, T. Dobošová), 34. K. Grežďo (P. Mavrák), 39. D.
Löbbová, 52. T. Dobošová (K. Grežďo, L.
Chreno), 60. K. Grežďo. HK 36 Skalica –
HC Topoľčany 8:6 (3:4, 4:2, 1:0). HK 91
Senica – KŠK Bratislava 3:9 (2:3, 0:2,
1:4). HK Trnava – voľno.
5. KŠK Bratislava
5 5 0 0 38:10 10
6. HK Trnava
5 3 1 1 35:19 7
7. HK 36 Skalica
5 2 1 2 34:33 5
8. HC Topoľčany
5 2 0 3 28:30 4
9. ŠHK 37 Piešťany
5 2 0 3 35:33 4
10. HK 91 Senica
4 1 0 3 11:33 2
11. Iskra Partizánske
5 1 0 4 25:48 2
mp

