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Asfaltéri na cestách od rána do večera

Z úcty k našim ženám
V priebehu roka sú v kalendári desiatky ženských
mien, ale len jeden deň, ktorý patrí všetkým našim
mamičkám, manželkám, sestrám, kolegyniam
v práci, priateľkám, 8. marec - Medzinárodný deň žien. Dovoľte, aby som Vám osobne pri
príležitosti Vášho sviatku vyjadril úctu, obdiv a vďaku za pevné zázemie, ktoré vytvárate vo svojich
rodinách, za lásku a obetavosť. Prajem všetkým
ženám veľa zdravia a čo najviac dôvodov na radosť a spokojnosť!
Jozef Božik
primátor mesta Partizánske

Tohtoročná zima sa kolísavými
teplotami podpísala hlavne na
kvalite ciest. Množstvo výtlkov
zmenilo komunikácie doslova na
slalomové dráhy a vodiči majú čo
robiť, aby sa vyhli aspoň niektorým z nich.
Oprava zdemolovaných ciest
je prioritnou úlohou aj pre samosprávu mesta Partizánske.
Hneď, ako sa koncom februára
ustálilo počasie a nastali priaznivé klimatické podmienky, vyštartovali so svojou technikou na
mestské komunikácie asfaltéri z
Technických služieb mesta. Nakoľko ich kompletná rekonštrukcia je predovšetkým z finančného
hľadiska nereálna, výtlky v najkritickejších úsekoch postupne
vypiľujú a zapĺňajú asfaltovou
zmesou. Všetko však nejde naraz,
preto ohľaduplnosť a tolerancia
zo strany vodičov je naďalej na
mieste. Podľa informácie z TSM
priaznivé počasie týchto dní chcú
využiť čo najefektívnejšie, a preto
cesty opravujú aj v predĺžených
popoludňajších zmenách. (bab)

Medzi prvými sa opravovali cesty v centre mesta Partizánske

Nezamestnanosť za prvý mesiac 2013
v Partizánskom stúpa, v Bánovciach klesá
Evidovaná miera nezamestnanosti v prvom mesiaci roku 2013 v okrese Partizánske narástla o 0,56 % bodu, zvýšila sa zo
14,09 percent v decembri 2012 na 14,65 % a
celkovo bolo v evidencii úradu ku koncu januára 3727 uchádzačov o zamestnanie (ku
koncu roka 2012 to bolo 3654 uchádzačov).
V okrese Bánovce nad Bebravou evidovaná miera nezamestnanosti mierne po-

klesla o 0,13 % bodu, znížila sa z 12,27 % v
decembri 2012 na 12,14 % a celkovo bolo v
evidencii 2482 uchádzačov o zamestnanie
(ku koncu roka 2012 to bolo 2440 uchádzačov).
V nasledujúcich mesiacoch by sa mohla
očakávať určitá stabilizácia a mierny pokles
nezamestnanosti.
ÚPSVaR Partizánske

Štúdio Slovenského rozhlasu priamo na radnici
Poslednú februárovú stredu bolo na pôde Mestského úradu v Partizánskom nezvyčajne rušno.
Malá zasadačka sa totiž premenila na improvizované štúdio Slovenského rozhlasu, v ktorom sa na pár
hodín usídlil štáb Rádia Regina Bratislava. So svojou
pravidelnou reláciou Magazín z vášho mesta sa tentoraz prihlásil z Partizánskeho priamo.
Rádio Regina aj takýmto spôsobom mapuje život v slovenských mestách. Vždy v poslednú stredu v mesiaci zavíta do
iného kúta a zaujíma sa o históriu a súčasnosť mesta, oslovuje osobnosti a ponúka priestor rôznym témam. Aj z relácie,
venovanej mestu Partizánske, sa poslucháči dozvedeli, ako
funguje samospráva, ale aj rôzne mestské organizácie a inštitúcie. Z éteru zaznel hlas mnohých osobností, ktorých mená
sa bezprostredne spájajú s mestom. Medzi inými sa poslucháčom západného Slovenska prihovorili kronikárka mesta
a poslankyňa MsZ Mária Znášiková, prírodovedec, fotograf
a ochranca prírody Stanislav Harvančík, riaditeľka Informačného centra mladých Katarína Hartmannová, účastník protifašistického odboja Anton Raučina, poslanec MsZ a zároveň
predseda Aeroklubu Jozef Ondruška, úspešná hádzanárka
Rozhlasové štúdio priamo na radnici – vpravo štyria redaktori a technici, zľava Katarína Straková a Mária Znášiková. Rozhovor s
moderátorom Ľubošom Kasalom (na foto druhý
sprava), rodákom z Partizánskeho prinesieme v
nasledujúcom vydaní Tempa.
Foto: MTP

Klaudia Michnová či učiteľka Katarína Straková, ktorá sprevádzala poslucháčov historickou pamiatkou Vodným hradom v
Šimonovanoch. Trojhodinové živé vysielanie zároveň ozvláštnilo hudobné vystúpenie členov súboru Jánošík – senior s
ľudovou hudbou Ladislava Broďániho.
K relácii tradične patrí aj zmienka o lokálpatriotovi, u nás

to bol Jozef Andris z Klubu ABŠ, či kulinárium s typickým
receptom od matky Ladislava Krbušíka. V bloku otázok pod
titulom Čo trápi občanov Partizánčanom odpovedal primátor
Jozef Božik. Improvizovanému štúdiu, ktoré si štáb vytvoril na
pôde radnice, šéfoval moderátor a rodák z Partizánskeho Ľuboš Kasala. Spolu s ním viedla reláciu aj Mária Babinská. (ma)

Žiadateľov
o mestský nájomný byt

pribúda
Na výzvu Správy majetku mesta
Partizánske v našich novinách Tempo, ale aj vo vysielaní mestskej televízie, aby si žiadatelia o mestské
nájomné byty prišli aktualizovať
svoju žiadosť do 15. februára 2013,
reagovalo iba 93 žiadateľov. Podľa
informácií pracovníčky Správy majetku mesta Andrey Barborkovej,
evidujú v zozname uchádzačov o
mestský nájomný byt celkovo 355
žiadostí. Z toho 68 žiadostí bolo zaradených do zoznamu uchádzačov
počas roku 2012. Na základe odporúčania Komisie sociálnej a bytovej
pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom a rozhodnutia primátora Jozefa Božika bolo v minulom
roku pridelených 23 bytov.
(ab)

Radošinci potešia
aj druhým predstavením

JÁÁÁNOŠÍÍÍK
Radošinské naivné divadlo
práve na doskách Domu kultúry v Partizánskom odohrá prvú
slovenskú predpremiéru obnoveného predstavenia Jááánošííík po 300 rokoch. Keďže
vstupenky na prvé predstavenie v sobotu 16. marca od 18.
hodiny boli vypredané ihneď,
radošinci pod vedením svojho
lídra Stanislava Štepku, odohrajú pre Partizánčanov aj druhé
predstavenie Jááánošíííka – v
ten istý deň o 15. hodine. Podľa
informácií z Mestskej umeleckej
agentúry si lístky na toto popoludňajšie predstavenie môžete
kúpiť každý pracovný deň od 8.
do 16. hodiny.
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O čom písali naše – vaše noviny pred 70 rokmi
Baťovany 1943 - Interný
informačný obežník spolupracovníkov firmy BAŤA. Vychádza
každý druhý týždeň v 1 500 výtlačkoch nákladom reklamného
oddelenia. Tlačí tlačiareň Baťa,
slov. úč. spol. Šimonovany.

je úradom určená, alebo kto
požaduje úplatu národohospodársky neodôvodnenú. Proti
tomuto priestupku previňuje sa
aj ten, kto si nechá sľúbiť vyššiu
cenu alebo úplatu, alebo ju pre
iného sprostredkuje. V praktickom živote znamená to toľko,
keď by ste za topánku, ktorá má
cenovým úradom stanovenú
cenu, požadovali vyššiu cenu,
alebo za túto topánku žiadali
by ste inú, vyššiu cenu reprezentujúcu protihodnotu, než
peniaze...

Ako sa budú volať
ulice v Baťovanoch
Vládny komisár obce Šimonovany v týchto dňoch určil
mená ulíc v Baťovanoch. Podľa
tejto vyhlášky budeme mať v
Baťovanoch 1 námestie, 16 ulíc
a 1 park. Ulica vedúca zo závodu na námestie pred Spoločenský dom bola pomenovaná
Továrenskou. Pred zákľukou pri
terajšej Baťovej predajni odbočí z nej doteraz nevybudovaná
ulica Dr. Humburského, ktorá
neďaleko železničnej stanice
sa spojí s Triedou Tomáša Baťu
a Okružnou triedou. Okružná trieda bude vychádzať od
stanice, pôjde okolo terajšej
lekárskej ambulancie, obíde rodinnú štvrť okolo rieky Nitry a
naproti Spoločenskému domu
a Obchodnému domu vústi na
námestie A. Hlinku. Po Hlinkovi pomenuje sa priestor pred
Spoločenským domom a internátmi Baťovej školy práce. Pokračovaním toho námestia od
internátov Baťovej školy práce
k rieke Nitre bude Štefánikov
sad. Ulicu, smerujúcu naľavo z
námestia, medzi Spoločenským
domom a internátom BŠP, pomenovali Staničnou. S ňou rovnobežná ulica, vedúca okolo terajších slobodární, volá sa triedou Tomáša Baťu. Ulice, ostavšie v kosoštvorci medzi triedou
Tomáša Baťu, Štefánikovym
sadom a Okružnou triedou, keď
berieme smer od železnice k
rieke, majú tieto mená: Krátka,
Pribinova, Rázusova, Štúrova a
Bernolákova.
Podľa zmieneného rozhodnutia vládneho komisára dosta-

li už svoje mená aj ulice, ktoré
sa majú v budúcnosti vystaviť
napravo od námestia A. Hlinku
a od Štefánikovho sadu. Prvá
ulica, rátajúc zo strany od železničnej trati, bude sa volať Hviezdoslavova, druhá bude pokračovaním triedy Tomáša Baťu,
tretia bude Sládkovičova, štvrtá
Kuzmányiho, piata Moysesova
a šiesta Hollého. Na vonkajšom
konci ulice budú ústiť v Jánovej
triede, ktorá bude presekávať
vypuklý juhovýchodný okruh
Okružnej.

Ako sa vyvarovať
predražovania?
O priestupkoch predražovania hovorí zákon čís. 63/1940
Sl.z. Tento zákon vo svojom 8.
paragrafe rozoznáva celkom 14
možných prípadov predražovania, či iných cenových priestupkov. Prvým prípadom previnenia sa oproti tomuto zákonu je
vlastný priestupok predražovania, ktorý spácha ten, kto za
tovar, alebo za úkony požaduje
vyššiu cenu, alebo úplatu, než

Za cenové priestupky je zodpovedný každý spolupracovník
sám osobne, či je obchodvedúci, predavač, majster, alebo
opravovač. Po hmotnej stránke
teda nie je natoľko naším záujmom, aby ste sa pred týmito
priestupkami chránili, ako je to
vlastný záujem váš. Veď prípadné tresty postihujú vašu slobodu a vaše majetky.
Pravdaže, každé vaše previnenie vrhá tieň v prvom rade na
dobrú povesť našej firmy. Preto
mravný záujem nám prikazuje
varovať vás, aby ste sa zmienených trestných činov nedopúšťali, a to nie ani z neopatrnosti
alebo nedbalosti. Kto by tieto
zákazy prestupoval, dokonca za
tým cieľom, aby keťasil a koristil, toho tak, ako sme to už niekoľkokrát v našich obežníkoch
uviedli, ihneď prepustíme.
Nemusíme ani zdôrazňovať,
že každé previnenie sa proti
zákonu č. 63/1940 je súčasným
previnením aj proti národu a
štátu, pričom je ono tiež hrubým deliktom proti nášmu heslu: „Služba verejnosti – služba
zákazníkom“, ktoré je najzákladnejšou zásadou nášho podnikania na celom svete, zásadou,
na ktorej vyrástla celá veľkosť
Baťovho dobrého mena. Kto sa
dopúšťa cenových priestupkov,
to nie je baťovec, ale je škodca
baťovského mena.
(krátené)

Redakcia sa vracia k seriálu O čom písali naše – vaše noviny pred sedemdesiatimi rokmi až po dvoch rokoch. Túto
prestávku si vyžiadala absencia dvoch chýbajúcich ročníkov 1941 a 1942 Baťovych novín Budovateľ, ktoré sa neskôr
premenovali na Zpravodaj. Ročníky 1943 a 1944 nám zapožičal Štátny archív v Topoľčanoch, ktorému ich zas poskytol
starosta obce Bošany Pavol Štros. Napriek tejto ochote by
redakcia Tempo veľmi uvítala, keby vo svojom archíve mala
všetky ročníky svojich novín. Z ich 74-ročnej histórie nám
chýbajú len štyri ročníky, okrem spomínaných aj ročníky
1945 a 1946. Týmto oslovujeme všetkých baťovcov a ich potomkov, aby sa dobre pozreli do zákutí povál a pivníc, či im
tam niekde nezostalo dedičstvo v podobe starého zviazaného Budovateľa alebo Zpravodaja...
redakcia
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Nové projekty na obnovu ciest,
modernizáciu vzdelávania i rozvoj kultúry
Zastupiteľstvo TSK sa zišlo 25. februára 2013
na svojom XXII. zasadnutí v tomto funkčnom
období.
V rámci majetkových prevodov poslanci schválili predovšetkým zverenie majetku z ukončených
investičných akcií do správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Regionálny parlament schválil aj návrh na vyradenie Školy prírody
v Kľačne zo siete škôl a školských zariadení k 30.
júnu 2013. Ďalších päť stredných škôl dodatkami
k Organizačným poriadkom prispôsobilo predovšetkým svoje počty zamestnancov klesajúcemu
počtu žiakov.
Zastupiteľstvo potom schválilo realizáciu a spolufinancovanie ďalších nových europrojektov. V
rámci Regionálneho operačného programu
ide o rekonštrukciu štyroch úsekov ciest: od
hranice ŽSK do obce Nitrianske Pravno, Krásno – Turčianky, Nové Mesto nad Váhom – Stará
Turá a Veľké Uherce – Skýcov. K modernizácii
vzdelávania v stredných školách by malo prispieť
16 nových projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie. V rámci Operačného programu

cezhraničnej spolupráce SR – ČR ide o tri projekty z oblasti kultúry: Na krídlach krídloviek (RKC
Prievidza), Oživenie tradičných remesiel (Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici) a Oživenie
tradičných remesiel (Hornonitrianske múzeum v
Prievidzi).
Regionálny parlament schválil Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou oblastnou štátnou
administráciou (Ukrajina) a TSK. Poslanci vzali
na vedomie aj informatívnu správu o spolupráci
TSK s ďalšími šiestimi regiónmi v zahraničí, ako
aj informatívnu správu o činnosti Zastúpenia TSK
v Bruseli.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj informatívnu správu o výsledku kontroly NKÚ a prijatých
opatreniach v oblasti čerpania štátnej dotácie na
regionálnu autobusovú dopravu. Blok informatívnych materiálov uzavrela Správa hlavného kontrolóra TSK o výsledkoch kontrolnej činnosti za
druhý polrok 2012 a Správa o vybavovaní sťažností a petícií v Úrade TSK v druhom polroku 2012.
Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva TSK je
plánované na 29. apríla 2013.

Kraj pohody na Holiday World 2013
Trenčiansky samosprávny
kraj
sa
v dňoch 7. – 10. februára 2013 zúčastnil 22.
ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Holiday
World v areáli holešovického výstaviska
v Prahe. Vo vlastnej
expozícii prezentoval kraj viaceré mestá, zariadenia a organizácie z regiónu
ponúkajúce kvalitné
služby, kultúrne atraktivity a oddych.

Údržba ciest na území TSK
Striedanie odmäkov a mrazov počas kalendárnej zimy má tradične negatívny dopad na
kvalitu vozoviek. V týchto dňoch aj Trenčiansky samosprávny kraj a Správa ciest TSK zaznamenáva množstvo sťažností a podnetov
ohľadom havarijného stavu ciest, preto chceme informovať verejnosť o týchto podstatných a základných skutočnostiach.
Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojom
vlastníctve 1 488 km ciest II. a III. triedy, z toho je
349 km ciest II. triedy a 1 139 km ciest III. triedy.
Na nich sa nachádza 641 mostných objektov. Na
správu a údržbu ciest II. a III. triedy Trenčiansky samosprávny kraj zriadil organizáciu Správu ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá v súčasnosti pôsobí ako príspevková organizácia, so
svojimi strediskami v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici.
V zmysle § 3d zákona č. 135/1961 Zb. zákona o
cestnej premávke (cestný zákon) v znení neskorších predpisov cesty I. triedy, vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce,
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Správu
a údržbu na týchto cestách vykonáva Slovenská
správa ciest, ktorá má svoje regionálne zastúpe-

nie v rámci svojich organizačných zložiek pod
názvom Investičná výstavba a správa ciest (IVSC)
sídliacich v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Cesty I. triedy - I/49, I/49A, I/50, I/54,
I/57, I/61, I/64 na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sú v správe IVSC Žilina.
Správa ciest TSK zabezpečuje aj údržbu ciest
I. triedy, prechádzajúcich cez územie Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale len na základe
zmluvného vzťahu a na základe objednávok zo
strany IVSC ZA. To znamená, že práce, ktoré nie sú
objednané, nemôže TSK napriek častej kritike zo
strany motoristov vykonať, nakoľko tieto Slovenská správa ciest nepreplatí. Potrebné je tiež poznamenať, že práce vykonané na cestách I. triedy
sa fakturujú bez zisku, len ako priame náklady.
Preto všetky podnety, týkajúce sa nevyhovujúceho stavebno-technického stavu ciest I.
triedy - I/49, I/49A, I/50, I/54, I/57, I/61, I/64, je
potrebné zasielať na kompetentného zástupcu
Investičnej výstavby správy ciest, riaditeľa Ing.
Milana Puchoňa, email: milan.puchon@ssc.sk.
Pripomienky k cestám II. a III. triedy možno
zaslať na Správu ciest TSK, www.sctsk.sk/sprava-ciest-tsk.

Oznam
Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že dňom
1. marca 2013 dôšlo k uvoľneniu zdravotného
obvodu všeobecného lekára pre dospelých
s miestom prevádzkovania v Myjave. Odbor
zdravotníctva a humánnej farmácie hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý má záujem o obsadenie uvoľneného obvodu a prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre
dospelých s miestom prevádzkovania v Myjave.

Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode, môžete sa obrátiť na
zamestnancov odboru zdravotníctva a humánnej farmácie: Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca
odboru zdravotníctva a humánnej farmácie:
tel.: 032/65 55 152, 0901 918 183, elena.stefikova@tsk.sk
MUDr. Marián Brídik, lekár samosprávneho kraja: tel.: 032/65 55 150, 0901 918 184, marian.bridik@tsk.sk
(221)
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Bánovskí policajti
v objasnenosti prví v kraji
Na služobnom aktíve policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou začiatkom februára sa okrem
iného vyhodnocovala aj činnosť polície za uplynulý rok. Podľa informácií riaditeľa OR PZ v Bánovciach nad Bebravou plk. Miloša Šagáta,
za minulý rok polícia riešila celkom 472 trestných vecí, čo je o desať
menej ako v roku 2011. Z uvedeného počtu sa podarilo objasniť 320
prípadov, čo je o 46 viac ako v predchádzajúcom období. Štatisticky
dosiahli bánovskí policajti až 67,81 %-nú objasnenosť, čo ich zaradilo na prvé miesto v kraji a na 14. - 15. miesto na Slovensku. Na úseku
násilnej trestnej činnosti dosiahli až 77 %-nú objasnenosť.
(r)

Nespoznáte zlodeja?
Vyšetrovateľka PZ z Partizánskeho začala 12. februára trestné stíhanie v prečine neoprávneného vyrobenia a používania
platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej
platobnej karty, spáchaného
súbežne s prečinom krádeže.
Neznámy páchateľ 14. januára
asi o 6. hodine ráno v Bošanoch
na Továrenskej ulici vošiel do
priestorov súkromnej firmy a

z neuzamknutej kancelárie odcudzil koženú peňaženku. Majiteľ v nej mal osobné doklady,
platobné karty firemné i súkromnú a hotovosť 500 €. Zlodej ešte v ten deň vybral najskôr
z jednej firemnej karty 1 510 €,
zo súkromnej karty 1 696 €.
Podľa záznamu bezpečnostnej kamery pri bankomate v
jednom z obchodných reťazcov,
výber urobil muž približne vo
veku 40 - 45 rokov, vysoký asi
180 cm, strednej až zavalitejšej
postavy. Na záberoch má fúzy,
okuliare, tmavú šiltovku, oblečené tmavé rifle, obuté tmavšie
botasky.
Polícia žiada občanov, ktorí
spoznajú muža zo záberov, aby
kontaktovali políciu na známom
telefónnom čísle 158.
Opakovane upozorňuje majiteľov bankomatových kariet,
aby si PIN kódy ku kartám uložili na bezpečné miesto - ODDELENE OD KARTY!
KR PZ v Trenčíne

Mestská polícia vPartizánskom
od 20. do 26. februára 2013
u Hliadka mestskej polície vykázala zo spoločných priestorov
domu č. 160 na Ulici Rudolfa Jašíka muža a ženu – bezdomovcov s arogantným správaním,
ktorí odmietali dom opustiť.
u Pri kruhovom objazde spadol
opitý muž. MsP k nemu privolala zdravotnícku pomoc.
u Hliadka mestskej polície preverila oznámenie o osobe pod
vplyvom alkoholu, ktorá obťažovala okoloidúcich v blízkosti
obchodnej prevádzky pri kruhovej križovatke. Oznámenie
sa zakladalo na pravde. Muž bol
z miesta vykázaný.
u Na Námestí SNP napádal bezdomovec 19-ročného muža.
Poškodený nežiadal lekárske ošetrenie, nechcel podať oznámenie. Oznámenie
nebolo podané ani v prípade bitky medzi zákazníkmi
v jednej z prevádzok. Personál i hostia boli poučení
o ďalšom postupe.
u Dňa 21. februára v čase o 12.20
h oznámil občan, že na autobusovej zastávke vo Veľkých
Bieliciach sedí starší pán, ktorý je bosý. Z uvedeného miesta hliadka mestskej polície odviezla domov dezorientovaného muža.
u Potočná ulica v Návojovciach bola nadmerne znečistená poľnohospodárskymi
strojmi. MsP sa zatiaľ nepodarilo zistiť, kto je pôvodcom znečistenia, na mieste
vyhotovila fotodokumentáciu.

u MsP vyhotovila fotodokumentáciu a spísala úradný záznam
aj v prípade oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku proti majetku poškodením pomníka obetiam z I.
svetovej vojny.

Hasiči pri ohni aj vode
Druhá polovica februára začala v Hasičskom a záchrannom zbore
v Partizánskom zásahom pri požiari osobného auta pred Brodzanmi. Našťastie sa zaobišiel bez zranení. Bez poškodenia zdravia či majetku sa skončil aj požiar sadzí, ktoré sa chytili horieť 15. februára v
podvečer v komíne domu na Topoľovej ulici v Partizánskom. Hasiči
a záchranári zasahovali vzápätí 16. februára pri dopravnej nehode
s únikom LPG paliva. Došlo k nej nadránom na Ulici gen. Svobodu
v Partizánskom nárazom auta do steny radových garáží. Pravdepodobnou príčinou požiaru auta, ktoré ohrozovalo aj vedľajšie vozidlo v dielni v Kolačne, bola jeho technická porucha. Jednotka HaZZ
bola k nemu privolaná 19. februára pred ôsmou hodinou ráno a tri
hodiny na to do rodinného domu v Malých Bieliciach na Kúpeľnú
cestu, kde hasiči čerpali vodu zo zatopenej pivnice. Do tretice v ten
istý deň pred 13. hodinou odstraňovali nebezpečne visiaci strom na
ceste za Hradišťom. Cesta bola neprejazdná za čas nevyhnutný na
Foto: HaZZ
spílenie a odstránenie stromu.
Pri dopravnej nehode, náraze vozidla do radových garáží na Ulici gen. Svobodu v Partizánskom, došlo aj k úniku LPG paliva.

Z LISTOV NAŠICH ČITATEĽOV
Kto ničí osvetlenie na hrádzi?

Vyčíňanie bezdomovcov na Luhoch

Z centra Partizánskeho na sídlisko Šípok
najrýchlejšie pešo prejdete po hrádzi rieky
Nitry, vedúcej okolo skladov. V noci je primerane osvetlená, z Riečnej ulice na ňu dobre vidieť, takže chodec alebo cyklista sa môže cítiť
celkom bezpečne. Bezpečne sa zrejme cítia aj
„siláci“, ktorí pravidelne lámu, otáčajú, rozbíjajú stĺpy verejného osvetlenia. Nikto ich nikdy
nepočul, nevidel. Toto sa tu deje pravidelne už
roky. Opravy svietidiel z našich peňaženiek k už
vytiahli poriadny balík peňazí. Nuž, čo dodať?
Mestskí policajti by sa mali poriadne červenať,
že ešte nikoho neprichytili. Aj keby tam nocovali, vinníka by konečne dolapiť mali. Potom by
som pred nimi dal klobúk dolu.
(miš)

Ešte kým mrzlo, tak boli zalezení a bordel ukrýval sneh. A len čo sa minulý týždeň
roztopil a oteplilo sa, nájazdy bezdomovcov sú opäť neúnosné, v Partizánskom najmä na lávke pri sútoku riek Nitry a Nitrice,
či okolo činžiaku č. 1080 s predajňou potravín na prízemí. Nielenže obťažujú občanov
Luhov svojím zjavom a verejným popíjaním
alkoholu na lavičkách alebo často priamo v
závetrí činžiaku s predajňou, ale tiež okolo seba zanechávajú všetky plastové fľaše
z čuča a iného alkoholu, ktorý vypijú. Pod
lávkou je už hotové smetisko! Ako rodičia
máme veľké obavy pustiť deti vôbec von sa

hrať. Pobyt na zelenej ploche pred lávkou,
ale aj priamo pred činžiakom sa stal pre
naše deti tabu. Možno by pomohlo ešte
častejšie hliadkovanie mestskej polície, čo
je, žiaľ, asi neúspešné, lebo títo ľudia sa ihneď po vykázaní vracajú na „miesto činu“.
Asi najradikálnejším riešením by bolo zrušenie predajne v prízemí činžiaku alebo zákaz predaja alkoholu. Ale to asi naša právna norma, resp. VZN nepripúšťa. Potom
by už bezdomovci a príbuzné typy našich
spoluobčanov nemali dôvod zdržiavať sa
v tejto časti Luhov a zdroj „obživy“ by išli
hľadať do veľkých supermarketov, ktoré sú,
našťastie, viac vzdialené od obydlí...
(Lužania)

„Štúrka“ ako slalomová dráha

u Hliadka mestskej polície
pri športovej hale odchytila
čierneho túlavého psa a previezla ho do karanténnej
stanice v Šimonovanoch.
u V Malých Bieliciach na futbalovom ihrisku sa pásli ovce
a znečisťovali ho. Na túto skutočnosť upozornili mestskí policajti majiteľa nie po prvýkrát.
u MsP bola privolaná do hotela Baťovan. Riešenie problémov s opitým zákazníkom
prevzala hliadka štátnej polície.
u Do kompetencií štátnej polície spadá aj prípad, ktorý sa
stal na Moyzesovej ulici, kde
došlo k vykradnutiu osobného motorového vozidla dňa
23. februára. MsP rieši priestupok proti majetku vykradnutím hydrantu vo vchode
domu č. 1031/33 na Veľkej
okružnej spáchaný dňa 26.
februára.
u Občianka mesta oznámila
susedské nezhody. Hliadka
mestskej polície vec preverila a odovzdala ju referátu
priestupkov.
u Na základe žiadosti občana riešila MsP znečistenie súkromného pozemku odpadom.
Spracovala: M. Rapková

Že sú sídliská doslova nadupané osobnými vozidlami, je známy
fakt, a pravdepodobne ním dlho aj zostane. Vozidlami sa však začínajú čoraz viac zapĺňať aj pokojné uličky s rodinnými domami.
Majú dvory, garáže, a predsa odstavených áut po oboch stranách
ciest stále pribúda. Napokon, nie je ničím výnimočné, že v jednej
rodine sú dve i tri vozidlá, a na tie už priestor vo dvore nie je.
Obyvateľ Štúrovej ulice v Partizánskom, a pravdepodobne nielen
on, má však skúsenosť, že na ulici by mohlo byť zaparkovaných
vozidiel aj o polovicu menej, keby ich majitelia neboli leniví vychádzať z dvora. Ulica sa stáva neprehľadnou tak pre vodičov, ako
aj chodcov a o slalomovej jazde smetiarskeho vozidla pri zbere
odpadu ani nehovoriac. Alebo máte na to iný názor?
(bab)

... zaujímavé reportáže
z diania v Partizánskom
a okolí na každú obrazovku
v sieti SKR, KABELTELSAT a SkyLAN...
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Základná škola Rudolfa Jašíka v Partizánskom oslávila polstoročnicu
Začať pri jubileu školy chválou na žiakov, či pedagógov? V prípade Základnej školy Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici v Partizánskom je to naozaj
dilema, hlavne po tom, čo sa jedni aj druhí prezentovali na vynikajúcom
galaprograme k polstoročnici školy 22. februára 2013 na doskách Domu
kultúry...
Začnime od vzniku školy v septembri roku 1962, na ktorý si prvý
riaditeľ František SEDLÁK spomína takto: „Z Námestia SNP privádzajú učitelia žiakov do novej – ešte nedostavanej školy na Obuvníckej ulici.
Do dvadsiatich učební si sadá 749 žiakov. V meste Partizánske sa tak ruší
zmenné vyučovanie. Pracovníci Pozemných stavieb ešte dlhé mesiace
dokončievajú telocvičňu, školskú jedáleň a družinu mládeže, chodníky
a oplotenie...“

„Nič nedáme žiakom, ak im nedáme sami seba...“
Jan Amos Komenský, učiteľ národov

Sladké plody košatého stromu

Vzácni hostia slávnosti – bývalí riaditelia školy František Sedlák,
Mária Znášiková, zástupca riaditeľa Jozef Mečár, Ján Chochula
a Vladislav Bančák

Aj keď celá ťarcha príprav i samotný priebeh osláv spočívali na pleciach riaditeľa Rudolfa Ivanoviča, zavesil si na ne aj
akordeón, aby doprevádzal ľudové speváčky Veroniku Cifríkovú a Dominiku Gubovú

Po päťdesiatich rokoch
v poradí šiesty riaditeľ školy
Rudolf IVANOVIČ sa v bulletine
vydanom k jubileu školy vyznáva z lásky k svojmu povolaniu a k svojej škole slovami:
„...Naša škola je živý organizmus,
pracuje, hýbe sa, dýcha, raduje
sa i smúti, derie sa vpred, bojuje o svoje miesto v spoločnosti.
Je večne mladá, žije džavotom
a smiechom detí, neustále sa v
nej niečo deje, nové sa rodí a staré zasa zaniká. Len deti ostávajú
vždy tie isté. Škola je stále mladá
svojím duchom, svojimi žiakmi,
myslením, prácou.“
WWW
V jubilejnom školskom roku
2012/2013 sedí v jej laviciach 434
žiakov od 1. po 9. ročník. Za celú
históriu meralo cestu do tejto školy neuveriteľných 36 634 žiakov.
Rekordný bol rok 1971/72, kedy
mala vtedy tzv. dvojka 1 008 žiakov!
Na galaprograme sa moderátorom podarilo virtuálne spojiť s
niektorými z nich – s Milošom Kotercom, kariérnym diplomatom,
v súčasnosti štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR, Ivanou Sabanošovou, ktorá učí na
bratislavskom konzervatóriu, či
s Veronikou Cibulkovou, v súčasnosti študujúcou v Kostarike. Na
nikoho sa v bulletine nezabudlo.
Na úspešných žiakov, všetkých
pedagógov, vychovávateľky, školníkov, upratovačky, kuchárky...,
pretože všetci vytvárali ducha
školy, podiel každého bol dôle-

Učiteľský zbor pod symbolom školy, košatou lipou, zasadenou v roku 1968...

Záverečná spoločná pieseň galaprogramu Poklad školy. Vľavo Eva Opáleková, vpravo Milan
Turek, ktorí ako sóloví speváci obohatili slávnostné chvíle piatkového podvečera
Lyžiarske kurzy stmeľujú
kolektívy, je na nich kopec
zábavy. Nechýbali ani na galaprograme v rámci prezentácie
športových aktivít školy. Medzi
nimi majú prím atletické preteky
Memoriál Rudolfa Jašíka so 46ročnou tradíciou
Roztancovaná omladina školy.
Prvé minúty slávy si na pódiu
pred veľkým publikom vychutnali aj tanečníci TS Modanse

Deviatačka Diana Suchánková a šiestak Adam
Toman vytvorili vtipnú a pohotovú moderátorskú dvojicu pátrajúcu po poklade školy
žitý. Riaditeľ Rudolf Ivanovič z
celej plejády úspešných žiakov
školy spomenul predsa len jedno
meno. Docenta Pavla Alexyho zo
Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave, ktorému sa s výskumným tímom podaril svetový vynález biologicky rozložiteľnej fólie.
Riaditeľ sa síce na galaprograme ospravedlňoval, že samochvála smrdí, sála však bola doslova
nabitá vôňou človečiny. Tak všetci
vnímali hravosť programu, ako aj
slová o pokladoch v našom živote, ktorým je nesporne vzdelanie
a jedinečný duch školy. V desiatkach pedagógov, ktorí sa vystriedali pred katedrou, videli žiaci
svoje vzory. Asi aj preto dnes priamo v ZŠ učí 12 jej bývalých žiakov, v ďalších školách v meste 42
absolventov tejto školy a viacerí
pôsobia ako pedagógovia mimo
mesta. A ak by sme mali hovoriť
o výnimočnosti školy, dokumentuje ju aj veľký zoznam úspechov
jednotlivcov a kolektívov vo vedomostných, záujmových a športových súťažiach. Jej špecifikom
je aj športový areál, ktorý sa už od

Na pôde školy ožívali spomienky hostí aj pri listovaní v kronikárskych zápisoch. O zopár rôčkov
pri nich omladla aj pani učiteľka Mária Fulková

roku 1966 stáva miestom atletických pretekov, Memoriálu Rudolfa Jašíka. Vynikajúce vysvedčenie
o svojej práci predložili učitelia
aj v galaprograme s prezentáciou recitačných, speváckych,
tanečných a športových talentov. Okrem tých na fotografiách,
folklórnym palicovým tancom,
rodinným trubkárskym triom otca
a synov Mokošovcov, či piesňou
v podaní Henriety Mudríkovej a
baletným sólom Patrika Valenta.
Pod scenár a réžiu sa podpísali Michaela Mažgutová a Lukáš Števík.
K hlavnej myšlienke, hľadaniu pokladu školy, ich inšpiroval záznam
v kronike školy. Neskrýva sa však
ani pod lipou, zbytočné ho bolo
hľadať v tajnom trezore. Spoločné
pátranie dospelo k poznaniu, že
ten najväčší poklad je v deťoch
a učiteľoch, ktorí ho odkrývajú

a dávajú mu vybrusovaním hodnotu drahokamu.
Sliedenie v histórii školy predsa
len odkrylo aj tajomstvo košatej
lipy v areáli školy. V roku 1968 ju
vysadila partia mladých učiteľov
a pod korene ukryla svoj odkaz s
odmietavým postojom voči príchodu okupačných vojsk, ktorý
nemohli vysloviť verejne a nahlas.
Lipa sa stala výstižným symbolom školy a jej výchovnovzdelávacieho poslania – mať
pevné korene, mohutný kmeň
a košatú korunu. S obdivom
zložil poklonu práci pedagógov
v Dome kultúry aj primátor mesta Jozef Božik a ďalšie desiatky
gratulantov, ktorí na priateľskom
stretnutí na pôde školy spomínali na spoločné zážitky, na kolegov, aj na tých, ktorí sa tejto
oslavy nedožili.
M. Babčanová

Vedec doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.: „Mal som šťastie na učiteľov už v Partizánskom. Na základnej škole
ma k chémii pritiahol skvelý pedagogický výkon pani
učiteľky Bezákovej zo Základnej školy na Obuvníckej
ulici.“
(Tempo 11. februára 2013)

Myšlienka
4. marec 2013
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Myšlienka na tento týždeň

Dopyt firiem po všetkých strojárskych profesiách je veľký

Pravdepodobne najsilnejšou emóciou, ktorú vyvolala ohlásená rezignácia
pápeža Benedikta XVI., bol
šok. Je to pochopiteľné, išlo
o prvú rezignáciu po stáročiach a svet si zvykol na
myšlienku, že tento úrad je
na doživotie. Napokon, zdá
sa, že predchádzajúci pápeži si na to zvykli tiež. Druhou reakciou je podozrenie,
že za odstúpením je niečo
viac. Moderná myseľ nemôže celkom uveriť vlastnostiam ako skromnosť, pokora a rezignácia.

Strojársky závod patril medzi elitu celého kolosu bývalých
ZDA Partizánske a na Slovensku mal zvučné meno. Až do roku
1991 mali všetky strojárske učebné odbory svoje priestory
pre prax odborne vedeného dorastu priamo v strojárskych
halách závodov. Akonáhle sa štátny podnik ZDA dostal do začiatku privatizačného procesu, musel sa celý odborný výcvik
mladých učňov – strojárov presťahovať do školských priestorov. Spoločne s privatizáciou a presťahovaním učňov začala
upadať nielen strojáreň, ale všeobecne aj celé remeslo.

Mladí ľudia nám po vyučení
utekajú do zahraničia

JOHN O‘SULLIVAN,
britský novinár a spisovateľ
(SME 23.2.2012)

Blahoželáme
Výbor Klubu ABŠ praje veľa
zdravia, šťastia a lásky svojim
trom členom, ktorí v uplynulých dňoch oslávili krásne životné jubileá - Jozefovi Surmánekovi a Márii Pechovej
k 85. narodeninám a Jane
Šmálikovej k 65. narodeninám.
Kardioklub
Partizánske
blahoželá Jozefovi Petríkovi, ktorý 23. februára oslávil
70 rokov.
V budúcich dňoch oslávia
meniny Fridrich, Radoslav,
Radoslava, Tomáš, Alan,
Alana, Františka, Branislav,
Bruno, Angela a Angelika.

Hodnotiaca schôdza JDS
Na hodnotiacej členskej
schôdzi sa členovia Mestskej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Partizánskom zídu v pondelok
11. marca o 14. hodine v
miestnom Panoramatickom
kine. Výbor na ňu srdečne
pozýva všetkých členov.

Kultúra v marci
v Partizánskom
] 13. - 28.3. - Výstava obrazov Štetcom a farbou
] 14. marca - ELA a HOP
deťom – predstavenie pre
najmenších
] 16. marca – JÁÁÁNOŠÍÍÍK
– Radošinské naivné divadlo
aj o 15. hodine
] 22. marca – Večer športovcov v športovej hale
] 23. marca – Zdeněk Izer
na turné
] 27. marca – Deň učiteľov a
Koncert učiteľov ZUŠ
] 29. marca – POCHOD ZA
DOBRO z kostola zo Šimonovian do centra

Rande s pasátom
Autorskú výstavu obrazov
Partizánčana Štefana Janca
si môžete pri návšteve Serede pozrieť do 4. apríla 2013 v
miestnom mestskom múzeu
v Dome kultúry na Ulici M.R.
Štefánika.

Druháci učni – elektromechanici v školských dielňach (zľava) Sebastián Súlovský, Lukáš Ivanka a Samuel Brida. Sebastián si už vie predstaviť, že by
túto profesiu robil aj v budúcnosti. Nad vyšším vzdelaním ešte nepremýšľal. Keby
sa však naskytla príležitosť, išiel by robiť do zahraničia. Lukáš rozhodne prehlásil, že ak zloží skúšky, chce si urobiť nadstavbu a maturitu. K remeslu ho inšpiroval
otec – vyučený strojár, s ktorým si navzájom pomáhajú. Rozhodne však tiež chce
ísť do sveta za lepšími peniazmi, lebo na Slovensku je vraj bieda. Samuel chcel byť
mechanikom - opravárom, ale v roku, keď končil základnú školu, tento odbor pre
malý záujem SOŠ v Partizánskom neotvorila, preto je u elektromechanikov. Otec
je zámočník, dedo automechanik, takže práca s kovom a elektrozariadeniami mu
nebola cudzia. Do tretice aj on rezolútne prehlásil, že po vyučení si chce hľadať prácu v zahraničí...

MECHANIK – OPRAVÁR
Strojárenská profesia sa v Baťovej škole
práce, predchodkyni Stredného odborného učilišťa a dnes Strednej odbornej
školy v Partizánskom, začala riadne vyučovať presne pred sedemdesiatimi rokmi, v roku 1943! Ak preskočíme niekoľko
rokov histórie - trojročný učebný odbor
mechanik – opravár so zameraním na
stroje a zariadenia vznikol presne pred
dvadsiatimi rokmi, v roku 1993. Veľmi
známy učebný odbor obrábač kovov úplne zanikol v roku 1996. Predchádzajúce
fakty potvrdil aj Zdenko Vnučko, súčasný majster odbornej výchovy, ktorý učí

strojársky dorast práve v odbore mechanik – opravár s prestávkou asi jedenásť
rokov. V súčasnosti má šesť žiakov, ktorým v prvom ročníku pomáha získavať
zručnosti a návyky pri obrábaní kovov.
Druhákov učí už samotnému strojovému
obrábaniu a montážnym prácam. Tretiaci musia vedieť pracovať samostatne na
generálnych opravách strojov a zariadení. Aj v tomto učebnom odbore majú
žiaci týždeň teoretické vyučovanie v triedach a týždeň prax v školských dielňach.
Tretiaci chodia praxovať priamo do strojárskych firiem v Partizánskom a v okolí.
Absolventi získavajú výučný list a môžu
pokračovať v nadstavbovom dvojroč-

S hviezdami slovenského hereckého neba

Ryba v trojke
Tri sestry – zazobané staré dievky – a jeden sluha. To boli hlavné,
a zároveň jediné postavy hry nemeckého dramatika Wolfganga Kohlhaasa, ktorú do mesta Partizánske prišli predviesť hviezdy slovenského
hereckého neba. Mária Kráľovičová, Zuzana Kocúriková, Zdena Studenková a Jozef Vajda rozohrali v réžii Petra Mikulíka takmer kriminálnu komédiu. Vek nestorky nášho herectva Márie Kráľovičovej, ktorá na
javiskách pôsobí už takmer šesťdesiat rokov, prezrádzať nebudeme.
Pošepneme len to, že Jozef Vajda ju priamo v hre nazval „ ty 86-ročný
nezmar!“ Od pravdy to asi nebude veľmi ďaleko.
Čo-to z deja: Podarená štvorica sa vždy koncom jari sťahuje do letného sídla. Rudolf je dámami využívaný ako sluha, komorník, kuchár,
čašník, správca, nosič, strážca, a každej sestre poskytuje mimo zrakov
ostatných aj erotické služby. Slečny mu za klasické a nadštandardné
služby sľúbili určitú finančnú odmenu, ktorá však stále neprichádzala.
Konečne si chcel oddýchnuť a vydať sa na vysnívanú cestu okolo sveta. K tomu potreboval práve sľubované peniaze, tie však držgrošky nie
a nie darovať. Vraj až po ich smrti. Bezradný sluha sa jednej po druhej
začal vyhrážať, že prezradí ostatným sestrám ich erotické a sexuálne
hry. V hlavách troch dám začali víriť myšlienky, ako sa indiskrétneho
sluhu zbaviť. Ale podobne o odstránení nevďačných slečien rozmýšľal
aj Rudolf. Napokon po niekoľkých zvratoch a mnohých vtipných situáciách sestry zomierajú na otravu pokazenou rybou a sluha zasa na
otravu modrým práškom vsypaným do ovocného likéru.
Za dobrotu na žobrotu, Kto inému jamu kope, sám do nej spadne,
Peniaze charakter nekazia, len ho odhaľujú - to by mohli byť niektoré
z morálnych poučení,
ktoré nám hra priniesla. Menej náročný
žáner, ale s excelentným hereckým
obsadením, každú chvíľu privádzal
divákov do hurónskeho smiechu.
A to aj mimo scenára, keď sa pri určitých pikantných dialógoch rozosmiali na javisku i samotní herci.
Obrovský potlesk na konci predstavenia vyjadril veľkú spokojnosť Partizánčanov najmä s výbornými hereckými výkonmi.
Michaela Agliová

nom štúdiu – strojárstvo, so zameraním
na výrobu, montáž a opravy prístrojov a
zariadení, v ktorom získajú maturitu.

ELEKTROMECHANIK
Trojročný učebný odbor - elektromechanik ponúka SOŠ v Partizánskom od
roku 1979. Presne o tridsať rokov neskôr
nastala zmena názvu odboru na elektromechanik so zameraním na automatizačnú techniku. Majstrom odbornej
výchovy súčasných dvadsiatich žiakov
je Bc. Rudolf Kližan, ktorý im odovzdáva
svoje vedomosti osem rokov. V úvodných mesiacoch prvého ročníka získavajú žiaci zručnosti v opracovávaní kovov
nástrojmi a strojmi, v druhom polroku
sa už učia zapájať jednoduché obvody.
Ako druháci pracujú s automatizačnou
technikou, regulačnými zariadeniami,
frekvenčnými meničmi, atď. A na cvičných paneloch musia vedieť spomínané
zariadenia zostrojiť. Aj v tomto učebnom
odbore tretiaci vykonávajú prax priamo
vo výrobných halách strojárskych firiem
mesta a okolia, prváci a druháci praxujú
v školských dielňach. A navyše ponúkajú
opravárske služby cez školskú predaj-

ňu žiackych výrobkov. Opravia vám za
výhodnú cenu pokazenú žehličku, fén
na vlasy, vysávač, mixér a pod. Vyučený
elektromechanik, ako ich hovorovo v
škole volajú – elektrikár, si môže zvýšiť vzdelanie v nadstavbovom štúdiu v
študijnom odbore elektrotechnika so
zameraním na výrobu a prevádzku strojov a zariadení. Naviac Stredná odborná
škola v Partizánskom ponúka tretiakom
spolu s výučným listom možnosť získať
certifikát na odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa vyhlášky č. 718/2002
– zadarmo.
QQQ
Záujem o učňov mechanikov - opravárov a elektromechanikov je zo strany
domácich firiem veľký. Nielen doma, v
regióne, ale na celom Slovensku cítiť
nedostatok kvalifikovaných strojárskych profesií. Šikovnejším absolventom s výučným listom firmy ihneď
ponúkajú prácu. Zamestná sa však
len asi tretina. Dôvod je úplne jasný...
Mladí hľadajú vyššie platy za hranicami Slovenska.
Text a foto: Alena Borszéková

Čaro rozprávok stále láka...
V predslove rozprávkovej knihy Malý princ
sa píše: „Všetci dospelí
boli najprv deťmi... ale
máloktorý z nich sa na to
pamätá.“
Našťastie víťazi školských kôl v prednese
rozprávok v súťaži pod
názvom Rozprávkové vretienko v priestoroch CVČ
Relax v Partizánskom 20.
februára nám všetkým prítomným pripomenuli to jedinečné
čaro, ktoré sa ukrýva aj v dospelom
človeku a recitujúcim sa dokonca
podarilo prebudiť to krehké, detské a fantazijné, čo v kútiku duše
drieme v každom z nás.
V tomto ročníku prevládali vo
výbere moderné autorské rozprávky, no objavila sa aj klasika
či ľudová tvorba. A zo súťažiacich
z 11 škôl okresu sa stali najvýraznejšími práve títo recitátori:

V I. kategórii patrilo prvenstvo Monike Doktorovej zo
ZŠ na Nádražnej ulici, cenu
za 2. miesto si prevzala Laura
Križanová zo ZŠ vo Veľkých
Bieliciach a o 3. miesto sa delili
spoločne Viktória Kodayová
zo ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou a Soňa Brezovická zo ZŠ
vo Veľkých Uherciach (spoločne
na fotografii dole).

V II. kategórii najviac zaujali:
na 1. mieste Natally Rosová zo
ZŠ V. Beniaka v Chynoranoch, na
2. mieste Martina Hlbočanová
zo ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou
a na 3. mieste Kristína Lobotková zo ZŠ na Nádražnej ulici.
Čestné uznanie si odniesol Erik
Lichý zo ZŠ na Veľkej okružnej
za zaujímavý výber textu (na fotografii hore).
Malý princ všetkým zanechal posolstvo: „Ľudia u vás
pestujú päťtisíc ruží
v jedinej záhrade...
nenachádzajúc
v nej to, čo hľadajú.
A predsa to, čo hľadajú, by sa mohlo
nájsť v jedinej ruži
alebo troške vody...“
D. Horváthová
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Dve percentá z dane môžete darovať
až 38 subjektom tretieho sektoru mesta Partizánske
Dve percentá z dane môžu
občania, ale aj podnikatelia –
právnické alebo fyzické osoby darovať do konca marca
2013 celkom 38 neziskovým
organizáciám (NO), nadáciám
a občianskym združeniam
(OZ), pôsobiacim na území
mesta Partizánske v rôznych
oblastiach.
l kultúrno-spoločenské
Nadácia Vulkan, občianske
združenia: Lavína, Jánošík senior – folklórny súbor, Folklórny
súbor Jánošík, Klub východniarov, Umelecké združenie
Ateliér, Divadelné združenie,
Skalkáči, Informačné centrum
mladých

l sociálno-zdravotné
neziskové organizácie: Domov, Denné centrum Frézia,
Nemocnica s poliklinikou, občianske združenia: Prvosienka
- na podporu duševného zdravia, Klub sclerosis multiplex, Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých,
Pomoc obetiam nášľapných
mín, Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami, Začať spolu
l športové kluby – občianske združenia
DH Positive, Futbalový klub
Tempo, ŠK Slovan Šimonovany, Pegas Triatlon, HK Slávia,
Karate klub DRAP, Telovýchov-

ná jednota Iskra, Športový klub
Harvard, Futbalový klub Veľké
Bielice, Tennis club, Kresťanskošportový klub Heller, Rádioklub
Kapa, Kynologický klub Veľké
Bielice
l rodičovské občianske
združenia
pri Gymnáziu, pri ZŠ R.Jašíka,
pri ZŠ s MŠ Veľká okružná, ZŠ
Malinovského, ZŠ Športovcov
Veľké Bielice, pri Základnej
umeleckej škole, pri Obchodnej akadémii.
(Viac informácií o ďalších
subjektoch
uchádzajúcich
sa o 2 % z dane a o spôsobe
poukázania je na www.dvepercenta.sk)

Výtvarná súťaž Matice slovenskej
Keď sa zima opýta...

Filip Zajac z Partizánskeho urobil šťastnými svojím príchodom na svet 21. februára rodičov Luciu
a Juraja. Ich prvorodenému synčekovi zapísali v
pôrodnici v tento deň váhu 3990 g a dĺžku 55 cm.

Peter Erhardt z Oslian je prvorodeným dieťatkom rodičov Kataríny a Petra. Narodil sa 21.
februára, a chlap ako buk vtedy vážil 4140 g a
meral 52 cm.

Vitajte
medzi nami!
Lukáš Kmotorka z Bošian urobil radosť svojím príchodom 25. februára rodičom Zuzane
a Ladislavovi aj päťročnej sestričke Kristínke.
V deň narodenia vážil 3970 g a meral 54 cm.

žiakov prvé miesto získala druháčka Natália Vanková zo ZŠ Malinovského, druhý bol Šimon Michalík
zo ZŠ na Nádražnej ulici a tretí Matúš Struhár zo ZŠ
R. Jašíka. Z tejto školy pochádzajú všetci traja ocenení v staršej kategórii: Aneta Matušková, Kristína
Červená a Nikola Chuťková. Ich práce si môžete pozrieť v rámci výstavy Európa v škole v Dome kultúry v
Partizánskom tento týždeň do piatku 8. marca.

Adrián Matejov z Partizánskeho uzrel svetlo sveta 19. februára, kedy vážil 2850 g a meral 49
cm. Adrianko je prvorodeným
dieťatkom rodičov Kataríny a
Mariána.

Michal Kopál z Partizánskeho
je prvorodeným dieťatkom
rodičov Petry Polonskej a Michala Kopála. Na svet prišiel
20. februára s váhou 3300 g a
dĺžkou 52 cm.

Rebecca Remeňová z Práznoviec je druhorodenou dcérkou
rodičov Patrície a Štefana. Narodila sa 21. februára s váhou 3350
g a dĺžkou 51 cm. Na sestričku sa
doma tešila päťročná Jessica.

Olívia Sofia Kročilová z Partizánskeho pribudla do rodiny k dvom
malým slečnám - Barbare a Karolíne. Na svet prišla 20. februára s
váhou 3130 g a dĺžkou 49 cm.

Ninka Gregorová z Cerovej sa
narodila 20. februára rodičom
Monike a Igorovi. Vážila 3130 g a
merala 49 cm. Doma sa na sestričku tešila dvanásťročná Nikolka.

Sofia Jaršeková z Krásna je
dcérkou Andrey a Jozefa a sestričkou Jojka a Sašky. Na svet sa
prihlásila 20. februára s váhou
3330 g a dĺžkou 50 cm.

Vanessa Bednárová z Topoľčianok je prvorodenou dcérkou
Lenky Hasprovej a Martina Bednára. Na svet prišla 24. februára
s váhou 3540 g a dĺžkou 50 cm.

Michaela Zeleňáková z Partizánskeho je prvorodeným dieťatkom rodičov Moniky a Michala Dragulu. Svetlo
sveta uzrela 25. februára a v pôrodnici
jej zapísali váhu 2860 g a dĺžku 50 cm.

Mia Mináriková z Bojnej prišla
na svet 22. februára rodičom
Ivane a Máriovi. Vážila 2980 g
a merala 50 cm. Na sestričku sa
doma tešil štvorročný Mário.

Anetka Matušková pri preberaní ocenenia... a jej výtvarná práca
Foto: I. Matušková
Keď sa zima opýta – je názov výtvarnej
súťaže, ktorú pre žiakov základných škôl
Trenčianskeho kraja každoročne vyhlasuje Dom Matice slovenskej v Dubnici nad
Váhom. Miestny odbor Matice slovenskej
a všetky základné školy v Partizánskom sa
súťaže zúčastňujú už tretíkrát a zakaždým s
peknými úspechmi. V tomto roku III. miesto v Trenčianskom kraji získala Aneta Matušková zo 6.A ZŠ R. Jašíka a ocenenie si
prevzala 8. februára osobne z rúk riaditeľky
Domu MS pani Jany Valigurčinovej a dubnického primátora Jozefa Gašparíka.
Miestny odbor MS v Partizánskom ohodnotil aj ďalších talentovaných výtvarníkov
zo škôl svojho mesta. V kategórii mladších

Regionálna prehliadka
Hviezdoslavov Kubín
Mestská knižnica v Partizánskom pozýva všetkých
milovníkov poézie, poslucháčov i samotných recitátorov,
v piatok 22. marca od 15.
hodiny do Knižničného klubu na regionálnu postupovú prehliadku v umeleckom
prednese poézie a prózy
stredoškolákov a dospelých.
Vstup na akciu je voľný.

Do pozornosti
darcom krvi
Národná transfúzna služba
SR, pracovisko Trenčín má v
marci naplánované výjazdové
odbery od bezpríspevkových
darcov v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom v utorky
5. a 19. marca v čase od 8. do
10.30 hodiny.

Vieme sa podeliť?...
Máme tu opäť pôstne obdobie. Tento čas nám ponúka mnohé
možnosti, ako konať napríklad skutky milosrdenstva, dávať almužnu, vedieť sa podeliť, vidieť vo svojom okolí núdznych. Nejde
tu však vždy len o peniaze...
Ako si vybrať tú najsprávnejšiu formu pomoci? Jedným z riešení
je darovať jedlo chudobným. V meste Partizánske takáto forma
pomoci funguje. Tento spôsob si osvojili už druhý rok v spoločnosti
Honeywell. Títo ľudia so šľachetným srdcom pochopili, že je dobré pomáhať človeku v núdzi. V spolupráci s Kaviarňou Luhy zvolili
formu prísunu pravidelného jedla do zariadenia sociálnych služieb
mesta Partizánske – OÁZA, kde je celoročne ubytovaných dvadsať
ľudí bez domova, a to každý tretí štvrtok v mesiaci.
Ďalším spomedzi dobrodincov je reštaurácia Maják, ktorá poskytuje jedlo tiež podľa možností a pomôže tak nasýtiť ľudí bez
strechy nad hlavou, ale často aj bez finančných prostriedkov a
teda i v ťažkej životnej situácii.
O zmiernenie týchto problémov v zariadení Oáza sa neraz postarali i pracovníci Šport Centra Dukas. Nechcem tu teraz vymenovávať všetkých konkrétnych milých ľudí, ochotných pomáhať
a podeliť sa, jednoducho ľudí so štedrým srdcom... Chcem sa skôr
spolu s vami zamyslieť nad tým, či sa aj ja viem podeliť... Teraz je
ten najsprávnejší čas, nájdime si chvíľku, ktorá nám pomôže nadobudnúť možno i novú vlastnosť – múdro rozlišovať komu pomôcť,
čo môže byť aj konkrétnym výsledkom nášho pôstneho obdobia.
(ep)

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
Rýchla lekárska záchranná služba – tel. 155 a 112,
pohotovostná lekárska služba - 749 2451, ambulancia
lekárov pohotovostnej služby 749 5159.
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 Hrnčíriko-

vej ulici a pre deti je v NsP v
detskom oddelení, v Bánovciach nad Bebravou v hlavnej budove NsP.
Pohotovosť lekární (v pracovných dňoch od 15.30 do
20.00 h, v sobotu, nedeľu a
vo sviatok od 8.00 do 20.00
h) zabezpečuje v Partizánskom od 4. do 10. marca
Lekáreň Sunpharma v Kauflande. V Bánovciach nad

Bebravou (v pracovných
dňoch od 15.30 do 18.00 h,
v sobotu, nedeľu a vo sviatok
od 8.00 do 18.00 h) od 4. do
8.3. Lekáreň Schneider, 9.3.
Lekáreň Jana a 10.3. Lekáreň
pri Tatre.
Pohotovosť stomatológov
v Partizánskom je zrušená, v
Bánovciach nad Bebravou je
v hlavnej budove NsP do 13.
hodiny.
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Spomienka na spolurodáka
hudobníka a futbalistu
Antona Mešinu
Meno Antona Mešinu z Veľkých
Bielic všetci spájajú s veľkobielickou
dychovou hudbou. A nie náhodou.
Anton Mešina starší (1899 – 1980) totiž viedol dychovku vo Veľkých Bieliciach od tridsiatych rokov až do roku
1957, kedy sa dychovky ujal jeho syn
Anton Mešina mladší.
„Dôkazom veľkej aktivity, pedagogických schopností a kultúrneho
uvedomenia Antona Mešinu mladšieho bolo v roku 1970 zriadenie mládežníckeho zboru dychovej
hudby. Ten účinkoval napríklad aj v roku 1971 pri oslavách 700.
výročia obce... Zbor zanikol po dovŕšení 15. roku veku hudobníkov
a po skončení povinnej školskej dochádzky v roku 1973. Po administratívnom pripojení Veľkých Bielic do mesta Partizánske dychová hudba rozvíjala svoju činnosť pod názvom Bieličanka. Takto sa
prejavila aj na slávnosti 50. výročia trvania dychovej hudby vo
Veľkých Bieliciach (1932 – 1982)...“ toľko z knihy Veľké Bielice – história a súčasnosť. Z týchto riadkov len smutné konštatovanie, že
Bieličanka si v minulom roku 80. výročie nepripomenula...
Rok 2013 je však rokom dôležitých výročí práve pre Antona Mešinu mladšieho. Na jar tohto roka si pripomenieme jeho 80 nedožitých rokov a zároveň desať rokov od jeho odchodu do večnosti.
Rodáci však na neho nezabúdajú. Do redakcie sme dostali list
Ing. Jozefa Domina z Veľkých Bielic, ktorý si na Antona Mešinu
spomína najmä ako na futbalistu. Z listu vyberáme:
„Tonko, ako ho veľa Bieličanov oslovovalo, bol celých dvadsať
rokov hráčom a zároveň trénerom Futbalového klubu Veľkých
Bielic. Začiatok jeho dlhej futbalovej kariéry bol v roku 1950, kedy
sa ako sedemnásťročný dostal do kádra Sokola, neskôr Dynama
Veľké Bielice. Vypracoval sa na príkladného brankára a určitú
dobu chytal za prvoligový Trenčín. Bol univerzálnym hráčom. Ak
bolo treba, zahral plnohodnotne na ktoromkoľvek poste. Posledné roky svojej futbalovej kariéry bol hrajúcim trénerom, k čomu
ho predurčovali jeho vysoké morálne kvality. Svoju dlhodobú futbalovú kariéru ukončil v roku 1970. Nielen v jeho rodnej obci, ale
aj v okolí bol známy ako výborný hudobník a kapelník dychovej
hudby Bieličanka, kde hral na krídlovku až do roku 2003... Kiežby
bolo vo Veľkých Bieliciach čo najviac takých oduševnených osobností ako Tonko. S úctou a obdivom spomínajú rodáci...

Bánovský karneval
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Dobrá kniha je ako balzam na dušu...
Tento mesiac je zasvätený knihe a ja osobne dúfam, že konečne medzi nás zavíta aj vytúžená jar. Pokiaľ by sa počasie ešte stále nechcelo umúdriť,
mám pre istotu v zálohe na poličke knihu. Čítanie považujem za jeden z najpríjemnejších spôsobov zabíjania svojho voľného času. Veď dobrá kniha je
ako balzam na dušu a je mi úplne jedno, či do ruky zoberiem starú detektívku, alebo aktuálny svetový bestseller. Ako každý milovník kníh aj ja mám
vlastný vkus, ale rada si nechám poradiť. Keďže knižný trh v dnešnej dobe priam prekypuje titulmi najrôznejšieho druhu a noví spisovatelia rastú ako
huby po daždi, je niekedy ťažké si vybrať... Mladšej generácie Partizánčanov som sa spýtala na knihy, ktoré by zo svojho pohľadu odporučili ostatným.
Ktorá kniha vás v poslednej dobe zaujala?
Veronika Kopečná,
zdravotná asistentka
O spisovateľovi Oshovi som sa
dopočula od mojej kamarátky,
ktorá o ňom často hovorievala.
Sprvu som si myslela, že je to
maniak, ktorý hlása svoju pravdu o duchovnom živote a v textoch ma bude nútiť prikloniť
sa k jeho viere v Boha. Nič z toho nebolo pravdou! Práveže mi pomohol uvedomiť si, ako človek ľahko dokáže zavrieť oči vďaka spoločnosti.
Autor knihy sa snaží svojho čitateľa prebudiť,
aby vo vnútri objavil samého seba. Svojím postojom ruší prežité pravdy, ale pritom nevnucuje svoje myšlienky. Poukazuje na to, ako človek
dokáže byť šťastný aj bez toho, aby celkom prepadol materiálnemu svetu. Knihu s názvom Za
hranice mysle, v ktorej vysvetlil, ako spoločnosť
dokáže sformovať človeka k svojmu obrazu,
vrelo odporúčam!
Frederik Biely,
strojný inžinier
Ku knihe Metro 2033 od Dmitryho Glukhovského som sa dostal
náhodou, a to vďaka počítačovej
hre. Príbeh o chlapcovi, ktorý musel svoj život prispôsobiť podmienkam v podzemí
moskovského metra, ktoré pre neho a ostatných

„Neexistuje taká bezcenná kniha, v
ktorej by nebolo napísané aspoň
niečo dobré.“
Samuel Johnson
obyvateľov ostalo jediným útočiskom po jadrovom výbuchu, ma fascinoval. Bol veľmi zaujímavý,
skoro až reálny. Je zarážajúce, že niečo podobné by
mohlo nastať aj v súčasnosti a ľudia by si, tak ako
aj v knihe, museli nájsť cestičky ako prežiť. Hoci je
to dobrodružný sci-fi triler, nájdeme v ňom veľa
vecí na zamyslenie, takže pri čítaní sa človek musí
niekedy v priebehu deja pozastaviť a popremýšľať,
napríklad nad existenciou ľudstva. Kniha bola dokonca sfilmovaná a tento rok má prísť do kín.
Denisa Komárová,
referentka pre zákaznícky servis
Naposledy ma zaujala kniha,
ktorá nesie názov Tovar od Tatiany Melisovej. Skutočný príbeh hlavnej hrdinky, ktorá bola
dvanásť rokov závislá na drogách, som doslova
zhltla za dva dni. Dej bol pre mňa veľmi pútavý,
plný pokušenia a bolesti... Napriek tomu všetkému je zaujímavé, že ma autorka dokázala
rozosmiať, lebo používala metafory, ktoré si
pamätám z obdobia puberty.

Margaréta Lőrinczová,
predavačka
Kniha, ktorá ma najviac ovplyvnila, je Hiraxova prvotina – Aj v
pekle raz vyjde slnko. Hovorí o
medziľudských vzťahoch, ľudskej povahe, ale hlavne o ľudskej duši, ktorá
keď trpí a prekonáva prekážky, duchovne rastie. Je náročné prijať niektoré nepríjemné udalosti v živote, ale treba to spraviť, aby sme sa
mohli pohnúť ďalej. Táto kniha je veľmi úprimná, preto si myslím, že nie je pre každého, ale
na druhej strane je krásna a plná emócií. Tých,
ktorí jej dajú šancu, určite chytí za srdce.
Ester Wiesnerová, študentka
Vždy keď mám trochu času
sama so sebou a chuti zasnívať
sa, rada siahnem po poézii. Naposledy to bola zbierka Báseň
a čas od Milana Rúfusa. Páči
sa mi, ako môžem na chvíľu vidieť svet jeho
očami. Hoci zbierku nazval aj „osobným testamentom“, nie je ani trochu patetická. Cítiť z nej
hĺbku, skúsenosti a človeka, ktorý čím je starší,
tým viac „vie, že nič nevie“ a preto má ozajstnú
úctu pred životom, Bohom a svetom okolo. Pán
Rúfus určite stojí za prečítanie!

Adrián Staňo: Do Talianska ma priviedli
správne rozhodnutia

Zimný štadión v Bánovciach nad Bebravou 27. februára ožil karnevalom. Pôvodne sa mal konať počas polročných prázdnin, no
kvôli chrípkovej epidémii bol preložený na tento termín. Pracovníci
CVČ opäť mysleli na mladších i starších a pripravili im veselé fašiangové predpoludnie. Zišlo sa tu veľké množstvo tradičných i netradičných masiek od výmyslu sveta, ktoré sa za sprievodu veselej hudby ochotne ukázali divákom. Všetci zamaskovaní hneď pri vstupe
dostali aj tombolové lístky, ktoré mnohí z nich zamenili za niektorú
z pripravených vecných cien.
(mk)

Adrián (vpravo) pri
najznámejšej fontáne
Di Trevi v Ríme

Skačianska zabíjačka
„To bude pekná robota!,“ povzdychli si chlapci, ktorí pripravovali
pravú zabíjačku upršané ráno poslednej februárovej soboty februára v
Skačanoch. Keďže fašiangy boli krátke a kultúrnych akcií v dedine nadostač, rozhodlo sa vedenie obce zabíjačku zorganizovať počas pôstneho obdobia. Dobrôt bolo nachystaných dostatok, ale organizátori
sa obávali, či daždivé počasie neodradí „ochutnávačov“. Podbradok s
pečienkou a cibuľkou, jaternice, krvavnice, klobásy, kapusta, pečené
mäsko aj zabíjačková kaša. Nie sú to síce veľmi zdravé jedlá, ale raz za
čas ich ochutnať a pripomenúť si časy, keď sa skoro v každom dedinskom dvore robili zabíjačkové hody, padlo celkom dobre. Nakoniec sa
kultúrny dom zaplnil. Postretali sa celé rodinky, priatelia, známi, prišli
aj hudobníci miestnej dychovky. Celý deň sa sálou rozliehali príjemné
decentné tóny fujary Petra Minicha, rodáka zo Skačian. Hostia sa podvečer rozchádzali spokojní a všetky chutné dobroty, ktoré pripravil pán
Miroslav Zuzula, sa pomíňali. Počiatočné obavy preto boli zbytočné.
Akcia sa vydarila.
(jb)

Pripravila Martina Vavrová

(Dokončenie z minulého čísla)

Štúdium
na Bolonskej univerzite
bolo výhrou!
Študujem na fakulte medzinárodných vied a diplomacie. Patria sem rôzne
oblasti ako politika, medzinárodné systémy, právo, ale
i história, sociológia, ekonómia, jazyky a iné. Táto škola
nás má pripraviť na prácu
v medzinárodných organizáciách alebo parlamentoch.
Najprv som sa bál, či je to
práve to, čo ma bude baviť
a zaujímať, ale dnes môžem
povedať, že som sa v tom
úplne našiel. Nie je to jednoduché, ale určite to stojí za
to. Najväčšie pozitíva vidím
v systéme, akým univerzita
funguje. Všetko je založené
na elektronickom systéme.

Profesori, ktorí nám prednášajú, sú najlepší vo svojom
odbore, pôsobia aj na ďalších svetových univerzitách,
píšu články do novín a v celom Taliansku sú známi ako
tí najlepší odborníci. Človek
je nútený stále sa učiť, nielen pred skúškami, ale počas
celého semestra, pretože už
vtedy na neho čakajú tri parciálne skúšky. Podľa môjho
názoru, najväčšou výhodou
je, že sa študent stretáva
s osobnosťami, naberá skúsenosti a prax. Iba v posledných mesiacoch sme tu mali
niekoľko konferencií, či už
s domácimi alebo zahraničnými osobnosťami, s rôznymi pracovníkmi OSN, vyslancom v západnej Sahare,
profesormi z mexickej univerzity, s rôznymi politikmi
a diplomatmi.

Plné priehrštie
študijných možností
Univerzita ponúka študentom rôzne možnosti v zahraničí, ako projekty Erasmus
(pre všetky krajiny EÚ) alebo
Overseas (pre rôzne krajiny
sveta na iných kontinentoch),
rôzne stáže a projekty v zahraničí. Tieto možnosti sa snažím využívať aj ja a ak sa všetko podarí, budúci rok by som
mal odcestovať do Reykjaviku
na Islande – na ročné alebo
polročné zahraničné štúdium.
Bolonská univerzita je skutočná studnica rozmanitých
možností, študenti majú na
výber asi z tridsiatich jazykov,
ktoré sa môžu učiť a je medzi
nimi dokonca aj slovenčina.
Znie to prekvapujúco, ba až
neuveriteľne, ale práve teraz
je na kurze slovenského jazyka na univerzite prihlásených vyše tridsať študentov

z celého sveta. To, čo sa mi
ale na štúdiu najviac páči, je,
samozrejme, kvalita a prístup
profesorov. Na všetkých totiž
vidno, že svoju profesiu vykonávajú s radosťou, sú ochotní
každému pomôcť a aj keď
veľa vyžadujú, dokážu študentov pochopiť a podporiť.
Či už veľké alebo malé auly,
jazykové kurzy, konferencie,
univerzitné aktivity, obrovská
knižnica s denným prísunom
všetkých významných svetových novín a mnoho ďalších
možností... Každý si tu môže
nájsť to, čo mu vyhovuje.
Ako mi prednedávnom
povedala jedna milá stará
pani: „Najprv miluj študovanie, potom študuj milovanie“. Snažím sa tým riadiť. Ešte ma čakajú nejaké
tie rôčky školy, a preto si
myslím, že je veľmi dôležité, aby sme nezahodili svoju budúcnosť len preto, že
sme leniví vstať zo stoličky
a zmeniť každodenný stereotyp. Mali by sme urobiť
všetko pre to, aby sme si
raz mohli povedať, že ten
náš život za to stál a to, čo
sme robili, sme robili s radosťou.
Spracovala Martina Petrášová
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? Anton JANÁS z Partizánskeho, 3.2.2013 vo veku 80 rokov,
? Ján BIELESCH z Partizánskeho, 3.2.2013 vo veku 84 rokov,
? Mária PAVLOVIČOVÁ z Partizánskeho, 3.2.2013 vo veku 57
rokov,
? František BELIS z Partizánskeho, 5.2.2013 vo veku 41 rokov,
? Mária KMEŤOVÁ z Partizánskeho, 6.2.2013 vo veku 78
rokov,
? Jozef KAČINA z Partizánskeho, 7.2.2013 vo veku 81 rokov,
? Milan HORVÁTH z Nadlíc,
8.2.2013 vo veku 65 rokov,
? Anton MÄSIAR z Partizánskeho, 8.2.2013 vo veku 22 rokov,
? Anton GOMBÁR z Nedanoviec, 8.2.2013 vo veku 86 rokov,
? Štefan GRMAN z Partizánskeho, 9.2.2013 vo veku 82 rokov,
? Milan BELIANSKY z Hornej
Vsi, 9.2.2013 vo veku 65 rokov,
? Helena HORVÁTHOVÁ z Nadlíc, 10.2.2013 vo veku 66 rokov,
? Anton JANIKOVIČ z Partizánskeho, 10.2.2013 vo veku 82
rokov,
? Ján DANIŠ z Partizánskeho,
10.2.2013 vo veku 85 rokov,
? Miroslava INTABLIOVÁ z Partizánskeho, 11.2.2013 vo veku
42 rokov,
? Ján DRÁBIK zo Žabokriek
nad Nitrou, 12.2.2013 vo veku
52 rokov,
? Ivan POLIAČIK z Veľkého Klíža, 12.2.2013 vo veku 68 rokov,
? Pavel MULINA z Krásna,
13.2.2013 vo veku 66 rokov,
? Julianna ČMIKOVÁ z Hornej
Vsi, 14.2.2013 vo veku 88 rokov,
? Gabriela HANZLÍKOVÁ z
Krásna, 14.2.2013 vo veku 69
rokov,
? Terézia BELICOVÁ z Oslian,
15.2.2013 vo veku 83 rokov,
? Štefan OLEJ z Nedanoviec,
15.2.2013 vo veku 76 rokov,
? Pavlína PERNISOVÁ zo Žabokriek nad Nitrou, 15.2.2013
vo veku 81 rokov,
? Oľga MEZGOU z Partizánskeho, 15.2.2013 vo veku 77 rokov,
? Mária LÍŠKOVÁ z Ostratíc,
16.2.2013 vo veku 81 rokov,
? Alžbeta HALMOVÁ z Janovej
Vsi, 19.2.2013 vo veku 74 rokov,
? Beáta DVONČOVÁ z Partizánskeho, 19.2.2013 vo veku 66
rokov,
? Rudolf HRONKOVIČ z Veľkých Uheriec, 19.2.2013 vo veku
88 rokov,
? Mária TOMOVÁ z Veľkých
Uheriec, 20.2.2013 vo veku 96
rokov,
? Ladislav MATULÍK z Partizánskeho, 20.2.2013 vo veku 68
rokov,
? Ján DADO zo Šimonovian,
21.2.2013 vo veku 83 rokov,
? Magdaléna KRÁLOVÁ z Partizánskeho, 22.2.2013 vo veku
76 rokov,
? Jozef ŠUHAJDA z Partizánskeho, 23.2.2013 vo veku 85
rokov,
? Anton BEŇAČKA zo Skačian,
23.2.2013 vo veku 79 rokov,
? Ľudmila RAJNOHOVÁ z Hornej Vsi, 25.2.2013 vo veku 71
rokov,
? Vincencia LENHÁRTOVÁ z
Malých Krštenian, 26.2.2013 vo
veku 76 rokov,
? Anna SPIŠIAKOVÁ z Veľkého Klíža, 27.2.2013 vo veku 86
rokov.

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, susedom, priateľom, zástupcom športových
klubov, ktorí pri nás stáli v ťažkých chvíľach pri poslednej rozlúčke s naším drahým manželom, otcom, dedulkom a pradedkom

Cintorínska 29/18,
958 01 Partizánske
hľadá KRAJČÍRKU
s 10-ročnou praxou.
Kontakt: 0905 634 812
(228)
Predám v Žabokrekoch veľmi
pekný 4-izbový rodinný dom
na pozemku 13,5 á, samostatná garáž, skleník, kopaná
studňa. Dohoda istá - súrne!
Tel. 0903 413 231.
(184)

Ladislavom MATULÍKOM
z Partizánskeho,
ktorý nás navždy opustil 20.
februára 2013 vo veku 68 rokov.
Zároveň všetkým ďakujeme za
slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca manželka a dcéry
Janka a Silvika s rodinami (209)

KRTKOVANIE, 0904 969
828,
www.krtkovanieprievidza.sk
(148)

Nočný klub v CZ vo Veselí nad Moravou prijme
sympatické dievčatá. Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze
na ruku každý deň. Pracovná doba i dohodou.
Zdarma zabezpečené
ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť samozrejmosťou. Príďte sa presvedčiť
a nebudete ľutovať! Tel.
0905 244 226.
(212))
Hľadám prácu – opatrovanie
starších ľudí, detí, upratovanie
domácností. Tel. 0907 123 646.
(205)
Hľadám prácu – upratovanie,
žehlenie a pomoc v domácnosti,
prípadne pri deťoch v Partizánskom. Tel. 0907 073 737. (226)

Kúpim v katastrálnom území Skačany ornú pôdu,
pasienky a lesnú pôdu. Tel.
0911 648 032.
(196)
Predám 2-izbový byt s výme2
rou 51 m v centre PE, za OD
Cieľ, na 2. posch., po čiastočnej
rekonštrukcii, spolu s bytovým
zariadením. Cena 38 tis. €,
rýchle jednanie – výrazná zľava. Tel. 038/749 17 03, e-mail:
orim@dr-chrenko.de
(125)
Predám 3-izbový byt na Malej
okružnej, prerobený. Cena dohodou. Tel. 0907 227 355. (156)
Predám 5-izbový RD podpivničený s garážou, 1 km od PE,
hrubá stavba, elektrika pred
dokončením, 5á záhrada, tiché miesto, RK nevolať, len
solventný. Cena 29 999 € + dohoda. Tel. 0948 245 151. (180)
Predám záhradku s chatkou za snackbarom vedľa železničnej trate. Tel.
038/749 44 28.
(181)

Predám 2-izbový byt na Komenského ulici, 1. poschodie,
neprerobený. Cena 18 000 €.
K bytu je aj garáž na Škultétyho ulici, cena 4 000 €. Tel. 038
5318693.
(186)
Predám 3-izbový prízemný
byt na Malej okružnej. Byt je
po rekonštrukcii. Cena dohodou. Tel. 0904 282 163. (187)
Predám 4-izbový byt – Šípok, pri ZŠ, MŠ. Byt je v OV,
82 m2, čiastočne prerobený
– pláv. podlahy, plast. okná,
kuch. linka, bezpeč. dvere.
Cena 41 900 €. Tel. 0905
851 536.
(189)
Dám do podnájmu garsónku na Malinovského ulici (Šípok). Voľná od 1. marca 2013.
Tel. 0907 087 741.
(199)

Predám 1-izbový byt v PE.
Tel. 0904 618 184.
(206)
63-ročný rozvedený dôchodca hľadá bývanie v okrese PE (garsónka, 1-izbový
byt), aj na dedine za rozumnú
cenu. Tel. 0910 904 724. (216)
Predám veľký 2-izbový byt
(65 m2 + 2 pivnice), vlastné
kúrenie, kotol Beretta, nové
radiátory, plast. okná, zrekonštruovaná kuchyňa, chodba,
obývačka. Cena 24 500 €. Tel.
0905 421 847.
(218)
(211)

Kúpim odpílené orechové
kmene alebo aj na koreni
(priemer 80 cm a viac). Tel.
0904 410 340.
(047)
Predám masívne keramické
kvetináče z dovozu – ručná
práca, vhodné aj do exteriéru,
záhradné doplnky – kované
motýle rôznych veľkostí a tvarov (od 0,50 do 1,20 m výšky).
Zľavy do 60 % z pôvodnej
ceny. Tel. 0904 410 340, Klátova Nová Ves.
(219)
Predám lúpané vlašské orechy zo svojej záhrady, 1 kg za
6 eur. Tel. 038/ 5424001. (222)

Predám šteniatka anglického
kokršpaniela hnedého, dvojmesačné, odčervené, zaočkované. Tel. 0949 622 225. (194)

Inzerujte
v Tempe!
Pranostika na marec
Aké je počasie okolo 9. marca, také bude v celom mesiaci. k Aký
je deň Františka, taký bude celý mesiac. k Keď je na štyridsať mučeníkov mráz (10.3.), veru bude ešte štyridsať ráz. k Na svätého Gregora, idú ľady do mora. k Ak na Gregora medzi oraním v brázdach
voda tečie, možno sa úfať dobrému ovsu. k Keď na Gregora padá
sneh, veľmi pomaly prichádza jaro a bude ešte mnoho snehových
víchric. k Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma
čučia. k Na Gregora prvý pluh do poľa. k Na Gregora, ak padne
trochu snehu, je sa čo tešiť úrode švábky (zemiaky). k Na svätého Gregora letia góle (bociany) od mora. k Ak je na Jozefa mráz,
bude hojne ovocia. k Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú
k Veľkej noci chvíľu prorokuje. k Jozef mosty stavia, Ďuro (24.4.) do
poľa vyháňa. k Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda. k Keď
na Jozefa vietor fučí, aj týždeň potrvá. k Koľko dní pred Jozefom
teplo, toľko po ňom zima. k Koľko dní pred Jozefom vyletia včely,
toľko týždňov bude chladno. k Ak máš v marci lúku vytopenú, nič
si z toho nerob, zaraduj sa senu. k Ak v marci kukučka kuká a góľa
(bocian) klepotá, dočkáme sa teplého leta. k Ak v marci prší, tak
bude aj v júni pršať. k Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no
suchý apríl ale ešte horšie. k Jedna marcová brázda lepšia (drahšia)
desať aprílových. k Keď je marec daždivý, bude suché leto. k Keď
je marec teplý , apríl je chladný. * Keď pluh i zem ryje, zima ešte žije.
k Keď sa deti v marci vonku hrajú na šintra, na Vianoce je biela zima.
k Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu. k Kto nenasial hrachu v
marci , nebude ho variť v hrnci. k Kto v marci blchu nezabije, môže
v lete spokojne spať. k Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje. k Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato. k Marcový sneh jed, aprílový hnoj. k Marcový sneh nie je dobrý ,
ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár. k Marec bez vody, apríl bez
trávy. k Najlepšie sliepky sú marcové. k Studený marec, mokrý máj
– bude humno ako raj.
(ef)

Oznámenie
Primátor mesta Partizánske na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 2 zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a uznesenia
Mestského zastupiteľstva Partizánske,
č. 470/II/2013 zo dňa 19.2.2013 týmto
oznamuje, že nehnuteľnosť vedená
na Správe katastra Partizánske zapísaná na LV č. 3147 pre k.ú. Partizánske ako
l byt č. 8 na 3. poschodí, vchod č.
11, v bytovom dome súpisné číslo
197 na Strojárenskej ulici, vedený
ako stavba na parc. reg. „C“ č. 3129
l spoluvlastnícky podiel na spo-

UNIQA poisťovňa, a. s.,
Generálna Agentúra Partizánske
hľadá pracovníka/čku na pozíciu

obchodný zástupca
– poisťovací poradca.
Druh pracovného pomeru: živnosť.
Nástup: 1. 4. 2013 a 1. 5. 2013.
Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, vodičský preukaz sk. B, osobnostné predpoklady a zručnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, práca s PC.
Štruktúrovaný životopis zasielajte
na e-mail: certek.milan@uniqa.sk.
Vybraní uchádzači budú pozvaní
na osobný pohovor.
(207)

Program kina a klubov
v Partizánskom

Panoramatické kino

0908 08 09 08
PARTIZÁNSKE

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

1,50

1 jazda do 2 km =
€
www.modrytaxik.sk

l 5. marca o 17.00 h – Z PREZIDENTOVEJ KUCHYNE
l 5. a 6. marca o 19.30 h –
DIVOKÝ DJANGO
l 7. až 11. marca o 17.00 h a o
19.30 h – CESTA DO KRAJINY OZ 3D
l11. marca – o 19.30 h - LÁSKA

SPY club
l 8. marca – MARIÁN
GREKSA + MG BAND
l 9. marca – CLUBBING
EUROPARTY

Infinity club
l 8. marca – FRIDAY OLDIES
(229)

ločných častiach a spoločných zariadeniach tohto domu vo veľkosti
5659/103065-ín
l spoluvlastníckeho podielu na
pozemku parc. reg. „C“ č. 3129- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 397
m2 vo veľkosti 5659/103065-ín, ktoré
sú určené na odpredaj, sa budú predávať formou obchodnej verejnej
súťaže minimálne za cenu 14 000 eur.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
mesta a na internetovej stránke mesta
www.partizanske.sk. Okrem toho sú
podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii na Mestskom úrade v
Partizánskom, na prízemí č. dverí 11
alebo na 1. poschodí, č. dverí 34. (200)

(1102)

Firma TONFLY, s. r. o.,

OPUSTILI NÁS

l 9. marca – DJ MAJCO
PARTY MIX

Na turistiku
TK Horec Partizánske organizuje v sobotu 9. marca zájazd do Kremnických vrchov.
Okrem stredne náročnej
zimnej túry prechádzajúcej
cez Skalku a Vyhnátovú, si na
svoje prídu aj zjazdoví lyžiari
a bežkári. Odchod o 7.00 h.
Viac na www.tkhorec.szm.sk

4. marec 2013
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Planéta plná vedomostí pre štvrtákov
Svoje vedomosti o prírode si mohli preveriť
žiaci štvrtých ročníkov základných škôl v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom. V dňoch
11. a 12. februára Hvezdáreň v Partizánskom pripravila kvízové popoludnie pod názvom Príroda
plná vedomostí. Cieľom súťaže bolo tvorivo pristúpiť k vedomostiam prostredníctvom riešenia
testov, kriticky sa zamyslieť a prehodnotiť už získané poznatky nielen z prírodovedy ale i vesmíru. Do súťaže sa celkove zapojilo v Partizánskom
12 žiakov z troch základných škôl a v Bánovciach
20 žiakov z piatich základných škôl.
V bánovskom CVČ získali 1. miesto Andrej Súkenik a Dávid Miklo, druhé miesto Ján Jakubík
a Adam Podoba, všetci štyria zo ZŠ Gorazdova, a tretie miesto patrilo dvojici Nikolas Mikulka a Alexandra Káčerová zo ZŠ Partizánska.
Vo Hvezdárni v Partizánskom vo veľmi vyrovnanej súťaži najviac bodov získali žiaci ZŠ R.
Jašíka, z ktorej prvé tri miesta obsadili Marek
Maďar a Martin Pápay, Karolína Kováčová a
Matej Hradiský, Miriam Gendiarová a Jaromír
Šuma. Víťazi ako i všetci zúčastnení získali nielen
zaujímavé knihy, ale i metodický materiál, ktorý
im svojím obsahom doplní vedomosti z prírody a
vesmíru.
Text a foto: V. Mešter

Svoje bytie zdieľame na tejto planéte spolu so
zvieratami, rastlinami a ďalšími skrytými bytosťami, vírusmi a baktériami. Snažíme sa porozumieť sebe i celej živej planéte. Postupne nadobúdame vedomosti, ktoré nám pomáhajú nielen
prežiť, ale i porozumieť vzťahom, ktoré skryte
pôsobia okolo nás. Prvé infomácie o Zemi dostávame v rodine a následne v školských laviciach.
Zbierame vedomosti, aby sme ich vedeli ďalej
prehlbovať a použiť pri náprave chýb, ktorých
sme sa dopustili voči prírode...

ČITATEĽSKÁ ANKETA - ŠPORTOVEC
PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012
Víťazi z Bánoviec nad Bebravou, na foto hore účastníci z Partizánskeho

Kométa s chvostom bude najviac viditeľná v marci
Vo februári sme boli takpovediac svedkami dvoch kozmických
udalostí. Dňa 15. februára 2013
o 20.36 SEČ, okolo našej planéty
preletel vo vzdialenosti 28 tisíc
kilometrov asteroid 2012 DA14.
V ten istý deň, ráno okolo 9.15 h
ruského času (4.15 SEČ) došlo v
Rusku nad Uralom k pádu malej
planétky. Išlo o najväčší zaznamenaný objekt, ktorý zasiahol Zem
od Tunguzského meteoritu v roku
1908. Uvedených úkazov sme boli
svedkami len virtuálne, prelet asteroidu sme mohli sledovať prostredníctvom internetovej siete

sprostredkovaného austrálskym
observatóriom a priamy stret planétky so Zemou sme videli na webových stránkach...
V druhej polovici marca budeme mať príležitosť pozorovať prvú
z avizovaných komét na severnej
oblohe - naživo. Planétky, či ak
chcete asteroidy ale i meteoroidy, tvoria spolu s kométami časť
pozorovateľnej hmoty Slnečnej
sústavy. Vytvárajú tzv. medziplanetárnu hmotu, ktorá sa nachádza medzi dráhami planét Mars a
Jupiter, za dráhou planéty Neptún
a Oortovom oblaku komét. Po ko-

méte Hale-Boop, ktorú
sme mohli pozorovať na
severnej oblohe v roku
1997, sa konečne objavila kométa, ktorú budeme
mať možnosť vidieť, ako
dúfame, voľným okom
už začiatkom marca. Kométa dostala označenie
PanSTARRS. Meno jej
„pririekol“ optický systém, ďalekohľad umiestnený na vrchole hory Haleakala, na ostrove Maui
v Havajskom súostroví,
kde bola 6. júna 2011
objavená. Astronómovia
už od začiatku vedeli, že
môže ísť o potenciálne
Kométa PanSSTARS C/2001 L4 nad sejasnú kométu. Na zákla- verozápadným obzorom 20. marca 2013 o
de meraní parametrov 19.30 h. Snímka bola vygenerovaná v astrodráhy
novoobjavenej nomickom softvéri Starry Night pro plus.
kométy bola spočítaná
jej obežná doba okolo Slnka. Je V horšom prípade však jasnosť
viac ako 110 000 rokov a vo vnú- kométy dosiahne iba 3 mag. a na
torných častiach Slnečnej sústavy oblohe ju budeme môcť v plnej
sa kométa objavila pravdepodob- kráse pozorovať iba triédrom. Večer 12. marca sa ku kométe pripojí
ne po prvýkrát.
aj tenučký kosáčik Mesiaca.
V súčasnosti sa kométa nacháNásledne bude kométa pokradza na južnej oblohe. Zároveň sa
čovať
vo svojom putovaní vyššie
pomaličky zjasňuje a zväčšuje svoj
prachový chvost. Začiatkom mar- na severnú oblohu. Vo večerných
ca však začne kométa PanSTARRS hodinách ju môžeme vidieť v
pomaly stúpať na severnú oblohu druhej polovici marca v súhvezdí
a 8. marca ju nájdeme necelý stu- Rýb a následne v apríli v súhvezdí
peň od hviezdy Iota Ceti (súhvez- Andromédy. Jej jasnosť už samozdie Veľryba). Následne 10. marca rejme bude na hranici viditeľnosti
prejde príslním a to vo vzdialenos- voľným okom. V máji sa obdobie
ti iba 50 miliónov kilometrov od viditeľnosti kométy skončí. DúfajSlnka. Po západe Slnka ju uvidíme me len, že počasie a kométa nám
vo výške 15 - 20° nad západným urobí radosť a naozaj bude výrazobzorom, s ktorým sa bude pohy- ným a jasným objektom severnej
bovať paralelne. V tomto čase by oblohy. Hvezdáreň v Partizánuž kométa mala byť poľahky vidi- skom poskytne svoju prístrojoteľná voľným okom. Odhaduje sa, vú techniku, ďalekohľady všetže jej jasnosť v tom čase dosiahne kým záujemcom o pozorovanie
približne 1 magnitúdu. Mala by už v období dobrej viditeľnosti komať rozvinutý chvost, ktorý bude méty C/2011 L4 PanSSTARS.
Vladimír Mešter
smerovať od obzoru, takže bude
Hvezdáreň v Partizánskom
pripomínať „nebeský výkričník“.

Dvanásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012, ktorú poriada komisia športu a spoločenských organizácií pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, ulončuje svoju hlavnú – hlasovaciu fázu. 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 2012 úspešne reprezentovali svoje
kluby a oddiely, alebo dosiahli hodnotné športové výkony ako jednotlivci, reprezentujúci
Partizánske a jeho prímestské časti.
Na vás, čitateľoch je, aby ste vystrihli posledný 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 v stredu 6. marca
2013! Každé vami vybraté a napísané meno športovca v príslušnej kategórii zakaždým
znamená pre nominanta(tku) jeden hlas do ankety. Účastník hlasovania môže do každej
kolónky na anketovom lístku, predstavujúcej príslušnú vekovú kategóriu, napísať iba jedno meno. Samozrejme, hlasujúci účastník ankety uvedie i svoje meno a adresu. Aj tentoraz z čitateľov, ktorí sa zapoja do ankety, budú traja vylosovaní odmenení.
Vyhlásenie víťazov ankety bude opäť súčasťou slávnostného Večera športovcov v Mestskej športovej hale v Partizánskom 22. marca.

KATEGÓRIA DO 15 ROKOV
Dominik BUDAY (športové karate –
DRAP Partizánske)
Adam DAŇO (basketbal – TJ Iskra Partizánske)
Michael DRÁBEK (ľadový hokej – HK
Iskra Partizánske)
Zina HLAVAČKOVÁ (bedminton –
BK ŠŠK Gymnázium Partizánske)
Denis JAVOŘÍK (raketové modelárstvo – KRM Partizánske)
Martin JANUŠKA (futbal – FK Tempo
Partizánske)
Tatiana KARÁSKOVÁ (hádzaná – HK
DANLOG Partizánske)
Dávid MASÁR (futbal – ŠK Slovan
Šimonovany)
Erik TAKÁCS (florbal – FBK Harvard
Partizánske
KATEGÓRIA 15-19 ROKOV
Ján BENZÍR (zjazd na horských bicykloch – DH-POSITIVE Partizánske)
Tibor ĎURČEK (športové karate –
DRAP Partizánske)
Tomáš HIRKALA (hokejbal – ŠK Harvard Partizánske)
Naďa HORVÁTHOVÁ (bedminton –
BK ŠŠK Gymnázium Partizánske)
Libuša KUBÁŇOVÁ (hádzaná – HK
DANLOG Partizánske)
Tomáš KUČERA (florbal – FBK Harvard Partizánske)
Jana MITALOVÁ (atletika – ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske)

Martina PREKOPOVÁ (raketové modelárstvo – KRM Partizánske)
Vladimír TKÁČ (futbal – FK Tempo Partizánske)
Samuel VÝBORNÝ (ľadový ho-kej –
HK Iskra Partizánske)
KATEGÓRIA NAD 19 ROKOV
Dominik ČERNO (futbal – ŠK Slovan
Šimonovany)
Stanislav KORYTÁR (autokros – STANLEY TEAM Šimonovany)
Igor MALINKA (ľadový hokej – HK Iskra Partizánske)
Klaudia MICHNOVÁ (hádzaná – HK
DANLOG Partizánske)
Jaroslav NOROCKÝ (futbal – FK Tempo Partizánske)
Juraj PAPP (triatlon – Pegas Triatlon
Partizánske)
Michal PREKOP (raketové modelárstvo – KRM Partizánske)
Štefan RAJČAN (florbal – ŠK Harvard
Partizánske)
Tomáš RAJTÍK (stolný tenis – KŠK HELLER/STK TEVOS Partizánske)
Mária STANOVIČOVÁ (horská cyklistika/atletika – Honeywell Partizánske)
Roman SZABO (malý futbal – BELASÍ
Partizánske)
Jozef ŠTEVICA (atletika – KRB Partizánske)
Rastislav ZEMBA (basketbal – TJ Iskra
Partizánske)
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Slovan do odvety aj s corgoňligistom!
A pre fanúšikov je pripravené aj ďalšie prekvapenie...
Futbalisti ŠK Slovan Šimonovany figurovali po jesennej časti V. ligy dospelých
skupiny Sever na piatej priečke. Po čerstvom odhlásení Kočoviec však prišli o
3 body za domáce víťazstvo 6:2 a v tabuľke klesli na šieste miesto s bilanciou
6 víťazstiev, 4 remízy, 4 prehry, gólovým skóre 24:22 a 22 bodmi. Pri minimálnom bodovom odstupe tímov v hornej polovici tabuľky však zverenci trénera Jozefa Žiaka staršieho majú opäť šancu napodobniť vlaňajší úspech v podobe konečnej tretej priečky. A možno ho aj vylepšiť. Už v nedeľu 9. marca o
14.30 h Slovan vstúpi do odvetnej časti domácim stretnutím s Hornou Porubou. Na naše otázky odpovedal tréner Jozef Žiak st. (na foto)
l Ako hodnotíte zimnú prípravu?
,,V prvom rade sme sa snažili stereotyp zimnej prípravy spestriť, aby hráčov trénovanie
bavilo. Použili sme rôzne hry a tréningové
mikrocykly počas víkendu priamo na štadióne v spojení so spoločným obedom, aby
sme utužili kolektív. Účasť na tréningoch
bola celkom dobrá, niektorí hráči však kvôli
pracovným povinnostiam nemohli trénovať
pravidelne. I napriek tomu som však s prípravou vcelku spokojný.“
l Čo vám naznačili prípravné stretnutia?
,,Z deviatich stretnutí s kvalitnými súpermi
sme osem vyhrali, takže spokojnosť je na
mieste. Utvrdil som sa v tom, že mužstvo má
veľký futbalový potenciál. Potešilo ma, keď
nás niektorí tréneri označili za jedno z najlepších družstiev, s ktorým sa stretli v príprave. Je to pochvala aj pre všetkých trénerov,
ktorí sa podieľali na futbalovom raste našich
hráčov. Škoda len, že nešlo o majstrovské
stretnutia, ale len prípravné. Vďaka sponzorovi sme ich mohli odohrať na umelej tráve.
Vzhľadom k extrémnemu počasiu to bola
správna voľba. Pre hráčov i trénerov je demotivujúce neustále trénovať a hrať v blate
a v snehu, alebo dva mesiace neustále behať
a neužiť si loptu.“

l Po sezóne ste avizovali, že chcete káder posilniť. Vyhoveli vám funkcionári v plnej miere?
,,Áno a som milo prekvapený. Konečne budeme mať dvoch vyrovnaných brankárov, navyše novic David Klačanský zapadol do kolektívu a stará sa aj o dobrú náladu v šatni. Na poslednú chvíľu sa nám podarilo vybaviť v rámci
hosťovania z MFK Topoľčany Michala Ďurčeka.
No najväčšou ulovenou rybou je angažovanie
útočníka Matúša Sobotu. Nie je to žiadny futbalový vyslúžilec, práve naopak, je to mladý
dvadsaťtriročný perspektívny hráč, ktorý bol
členom širšieho kádra MFK Ružomberok. Je
po polročnej pauze, ale futbalovo chce ďalej
napredovať. Mužstvo mu pasuje a tak Šimonovany budú jeho ďalšou zastávkou vo futbalovej kariére. Svojou bojovnosťou a priamym
ťahom na bránku by mal byť oživením nášho
mužstva. Myslím si, že náš sľub, pritiahnuť ďalšieho hráča, na ktorého sa fanúšikovia budú
radi chodiť pozerať, sa nám tým pádom podarilo splniť. Oproti jeseni je tak káder silnejší a
hlavne zohratejší. Mrzia ma však zranenia Juraja Bratkoviča a Tomáša Rybanského.“
l Vedenie klubu sa snažilo naplniť vaše požiadavky ohľadom posilnenia kádra, teraz je rad na
vás. Pociťujete tlaky?
,,Tlaky nie, ale zodpovednosť voči funkcioná-

rom, ktorí klub riadia, a voči sponzorom, ktorí ho finančne zastrešujú. Chceme, aby naša
práca mala zmysel a hra v našom prevedení
ľudí bavila. Vážime si divákov a preto pre nich
máme pripravené prekvapenie, ktoré sa týka
zveľadenia nášho štadióna. Šimonoviansky
klub nie je o peniazoch, ale v prvom rade o
vzťahoch.“
l V predošlej sezóne ste obsadili výborné tretie
miesto. V aktuálnom ročníku to bude druhý útok
Slovana pod vaším vedením na medailovú priečku... Čo myslíte, podarí sa?
,,Jesenná časť sa nám nevydarila, zbytočná
strata bodov nás môže mrzieť. Sme realisti a
vieme, že v súťaži sú aj lepšie družstvá, čo sa
týka kvality hráčskeho kádra a aj finančného
zázemia. Ale ja verím môjmu mužstvu, že sa
v jarnej časti popasuje o špicu tabuľky. A že
aj z ihrísk súperov budeme nosiť body, aby
sme prelomili štandard priemerného družstva. Stále sme však len pred pomyselnými
dverami. Patrilo by sa, aby sme ich konečne
otvorili...“
l Chcete tým naznačiť, že Slovan by sa chcel pokúsiť o návrat do IV. ligy?
,,Áno, naším cieľom je útok na postup. Funkcionári posilnili družstvo, vytvorili dobré podmienky, takže iný cieľ ani nemôžeme mať. Preto povinnosťou nás všetkých, hráčov aj trénerov, je snažiť sa dosiahnuť čo najvyššie méty!
Ak to nevyjde v tejto sezóne, pokúsime v nasledujúcej.“

Zmeny v hráčskom kádri ŠK Slovan
Najväčšou prestupovou bombou v tíme mužov
ŠK Slovan je angažovanie odchovanca prievidzského futbalu Matúša Sobotu. Dvadsaťtriročný
dravý útočník bol členom širšieho kádra cor-

Spartak druhý, Tempo tretie
Osem kolektívov prípraviek U9 súperilo medzi sebou systémom každý s každým na medzinárodnom
halovom turnaji vo futbale AFC CUP v Novom Meste nad Váhom. Futbalové nádeje Spartaka Bánovce
nad Bebravou pod vedením trénera Ľubomíra Bacha obsadili druhé miesto, keď o prvenstvo ich pripravila jediná prehra s neskorším víťazom turnaja
MFK Skalica. S tou uhrali bezgólovú remízu prípravkári FK Tempo Partizánske, no po prehrách s Bánov-

cami a s domácim tímom obsadili i tak pekné tretie miesto. Štvrté miesto obsadil ČSK Uherský Brod,
piaty skončil AFC Nové Mesto nad Váhom, šiesty
MFK Dubnica nad Váhom, siedmy FK Šamorín a
ôsmy FK Púchov. Najlepším strelcom turnaja sa s 10
gólmi stal Jakub Gajdoš z bánovského Spartaka a
bez individuálneho ocenenia neobišlo ani Tempo,
keď za najlepšiu hráčku bola vyhlásená brankárka
Timea Jánošíková.

H Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/B.: Spartak
Bánovce n/B. – FK Púchov 4:2, J. Gajdoš, S. Jakub, J.
Pakanec, vlastný. Nové Mesto n/V. – Spartak Bánovce n/B. 0:1, L. Mikulaj. Spartak Bánovce n/B. – Dubnica n/V. 0:0. Tempo Partizánske – Spartak Bánovce
n/B. 0:3, J. Gajdoš 3. Šamorín – Spartak Bánovce n/B.
1:6, J. Gajdoš 2, L. Mikulaj 2, S. Jakub, D. Gránsky. Skalica – Spartak Bánovce n/B. 3:0. Spartak Bánovce n/
B. – Uherský Brod 4:1, góly: J. Gajdoš 4. Zostava FK
Spartak Bánovce n/B.: A. Kováčik – D. Gránsky, J. Pavlík, M. Martiška, I. Markovič, R. Bezák, L. Mikulaj, S.
Jakub, J. Gajdoš, J. Pakanec, tréner: Ľ. Bacho.
H Výsledky a góly FK Tempo Partizánske: Šamorín –
Tempo Partizánske 1:2, M. Mulina, V. Karásek. Uherský Brod – Tempo Partizánske 0:2, M. Mulina, V. Karásek. Skalica – Tempo Partizánske 0:0. Tempo Partizánske – Spartak Bánovce n/B. 0:3. Tempo Partizánske – Dubnica n/V. 1:0, T. Zima. Púchov – Tempo
Partizánske 0:5, M. Mulina 3, V. Karásek 2. Nové Mesto n/V. – Tempo Partizánske 1:0.
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MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOM

FK Tempo Partizánske – horný rad zľava: Patrik Habaj, Timotej Grznár, Martin Čavoj, Mathias Mulina, Michal Petreje, Pavel Prochádzka, Vladimír Karásek st. (tréner), dolný rad zľava: Tibor Zima, Šimon Ištván,
Vladimír Karásek ml. a Timea Jánošíková.

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.21
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
l Začiatok jarnej časti súťažného ročníka
2012/2013: MO PD mužov a dorastu - začína 29.
kolom 10.3., I. trieda mužov MO PD a MO PE-BN
- začína 14. kolom 24.3., I. trieda dorastu MO PD
a MO PE-BN - začína 10. kolom 7.4., II. trieda mužov MO PD - začína 12. kolom 7.4., II. trieda mužov MO BN - začína 10. kolom 7.4., II. trieda mužov
MO PE - začína 14. kolom 24.3., II. trieda starších a
mladších žiakov - začína 11. kolom 13.4., III. trieda žiakov skupina sever - začína 12. kolom 14.4.,
III. trieda žiakov skupina juh - začína 10. kolom
14.4. a III. trieda žiakov okresov PE a BN - začína
12. kolom 13.4..
l ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach na
zmeny termínov a hracích časov v jarnej časti súťaží. MO PD muži - Pravenec svoje domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Veľké Bielice svoje domáce
stretnutia v nedeľu o 11. h..
MO PD dorast - Chynorany svoje domáce stretnutia v sobotu ÚHČ mužov, Šimonovany svoje
domáce stretnutia v sobotu o 10.30 h, Veľké Bielice svoje domáce stretnutia v sobotu o 14. h..
MATRIČNÁ KOMISIA
l MaK upozorňuje FK, že žiadosti o prestup
sa podávajú denne okrem termínu od 1.4. do
30.6. kalendárneho roka. Žiadosti o hosťovanie
a ukončenie hosťovania sa podávajú denne od
1.1. do 31.3. a od 1.7. do 30.9. kalendárneho roka.
Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne)
v termíne 1.4. do 30.6. a 1.10. do 31.12. kalendárneho roka. Žiadosti o transfery môžu podávať
manažéri FK cez elektronickú podateľňu s podmienkou, že hráč má vytvorené konto alebo účet
na matrike ObFZ Prievidza alebo druhých matrikách ObFZ, RFZ a SFZ.
l MaK upozorňuje funkcionárov FK, že papierová žiadosť o transfer hráča musí byť vyplnená
počítačom okrem mien a priezvisk funkcionárov.
Musí byť overený podpis hráča, ak je starší ako 18

rokov. Overený podpis zákonného zástupcu je
povinný do dovŕšenia 18-teho roku hráča. K žiadostiam o transfer hráča je potrebné priložiť papierový registračný preukaz (na skartáciu) a šek
o zaplatení matričného poplatku. Po obdržaní
týchto náležitostí bude transfer hráča schválený.
O vystavenie plastového registračného preukazu
môže požiadať aj manažér FK, a to hráčovi, ktorému bol schválený prestup alebo hosťovanie
do jeho FK.
SEKRETÁR
l Žiada zodpovedných funkcionárov FK, aby nahlásili zmeny štatutárov (aj tel. kontakt), ktoré sa
udiali od skončenia jesennej časti.
l Žiada funkcionárov FK, aby dodržali termín
prvej splátky na vyplácanie R a DZ, ktorý je do
31.3. 2013.
DELEGAČNÝ LIST Č. 16
DOSPELÍ
l MO PRIEVIDZA - 29. KOLO - 9.3. o 14.30 h:
Nedanovce - Veľké Bielice (Kráľ, Chochula,
Gendiar - Zábojník), 10.3. o 14.30 h: Dežerice
- Opatovce n/N. (Jakubík, Bebjak, Paulovič - Kozinka), Sebedražie - Pravenec (Gajarský, Jakubis, J. Drábik - Duchovič), Lazany - Ráztočno
(Michale, Vážny, Mareček - Važan), Veľký Klíž Diviacka N. Ves (Bereš, Adamkovič, Valach - Bezák), Bystričany - Nitrianske Rudno (Maňuch,
Bódi, Čikes - Nagy), Malinová - Skačany (Mendel, Ficel, Pánis - Bálek).
DORAST
l MO PRIEVIDZA - 16. KOLO - 9.3. o 12. h: Lazany - Ráztočno (Hodas, P. Kollár ml.), o 14. h: Lehota p/Vt. - Opatovce n/N. (Skala, Ševčík), 10.3.
o 12. h: Sebedražie - Pravenec (Jakubis, B. Čulaga), Nitrianske Pravno - Šimonovany (Kališ,
Struhár), Veľké Uherce - Veľké Bielice (Jančich,
Sliepka st.), Veľký Klíž - Hradec (Adamkovič, Valach), Bystričany - Chynorany (Bódi, Čikes), Kamenec p/Vt. - Skačany (Poliak, Svitok).

V piatok 15. marca od 18. h sa v bowlingovej herni DUKAS v Partizánskom uskutoční stretnutie
zástupcov družstiev účinkujúcich v Mestskej lige
malého futbalu – ELÁN, DYNAMO, FC CIGÁNKA,
BELASÍ, 1. FC PAŽIŤ SG, OLD BOYS, ORLI, EXTROWER, MADERA a LUHY. Odvetná časť súťažného
ročníka 2012/2013 by sa mala rozbehnúť v sobotu 23. marca. Skorší termín začiatku súťaže je viazaný na majstrovstvá Slovenska v malom futbale,
ktorých dejiskom by 29. júna malo byť opäť Šport
Centrum Dukas v Partizánskom.
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goňligového tímu MFK Ružomberok a pôsobil
aj v prvoligovej Moldave nad Bodvou. Funkcionárom Slovana sa podarilo do konca sezóny
predĺžiť hosťovanie Martinovi Bártovi. Na
hosťovanie z MFK Topoľčany bol na spadnutie
aj príchod Mariána Želizku, ten však stroskotal na administratíve a po chlapskej dohode sa
oddialil až na leto. Dobré vzťahy s MFK Topoľčany však Slovan využil v prípade hosťovania
stredopoliara Michala Ďurčeka. Slovan bude
po dlhšom čase disponovať dvojicou brankárov, keďže do Šimonovian v rámci hosťovania
z OFK Solčany prišiel David Klačanský, ktorý
na jeseň chytal za Tempo Partizánske. Naopak,
hosťovanie skončilo kmeňovému hráčovi FK
Tempo Danielovi Bencovi, ktorý sa po zranení kolena vrátil do Klátovej Novej Vsi. V pondelok absolvoval operáciu kolena brankár Tibor
Szabo ml. a na listinu zranených sa zaradili aj
skúsený Juraj Bratkovič, rýchlonohý útočník
Tomáš Rybanský a problémy s chrbtom nedovolili trénovať Romanovi Vlčkovi. Do prípravy sa nezapojil Michal Trčo, ktorému beží
basketbalová sezóna. K dispozícii trénerovi
Jozefovi Žiakovi však môžu byť aj domáci dorastenci Ondrej Jurík, Ján Sileš, Lukáš Švec
a Ján Kopál, ktorý sa ukazoval vo veľmi dobrom svetle.
Káder ŠK Slovan Šimonovany pre odvetnú časť
ročníka 2012/2013 – brankári: Rastislav Čangel, Dávid Klačanský, hráči do poľa: Marek
Švec, Andrej Stručka, Lukáš Geleta, Adam
Reichel, Martin Bárta, Marián Gramantik,
Marián Néma, Tomáš Rybanský, Lukáš Varga, Lukáš Svorad, Dominik Černo, Roman
Vlčko, Juraj Bratkovič, Michal Ďurček, Matúš
Sobota, Michal Trčo.
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FK Tempo pozýva chapcov
FK Tempo Partizánske pozýva do svojich radov
chlapcov narodených v roku 2002, ktorí majú
záujem hrať futbal. Tréningy sa konajú každú
stredu od 15.15 h v telocvični ZŠ Veľká okružná
Partizánske. Bližšie informácie vám poskytne
tréner Jozef Guštara na mob.č. 0918 142 702.

FOOSBALOVÁ LIGA
V PARTIZÁNSKOM
H VÝSLEDKY – 9. KOLO: PÁLI MÁ ŽÁHA – SHOCK!
34:54. 13. KOLO: OLD VIRGINS – BEGINNERS
48:40. 15. KOLO: MI-ŠČ OF SPY – PÁLI MA ŽÁHA
37:51. 18. KOLO: SHOCK! – PÁLI MA ŽÁHA 58:30.
TABUĽKA
1. SHOCK!
14 14 0 0 821:411 28
2. OLD VIRGINS
12 9 0 3 620:436 18
3. THE RAMRODS
14 9 0 5 696:536 18
4. 06
12 8 0 4 624:432 16
5. BEGINNERS
14 7 0 7 658:574 14
6. PÁLI MA ŽAHA
11 5 0 6 496:472 10
7. PIVÁREŇ
12 5 0 7 490:566 10
8. MI-ŠČ OF SPY
13 1 0 12 372:772 2
9. DAGGERNAUTS
16 1 0 15 415:993 2
Zostavy družstiev: SHOCK! (Karol Nógli, Juraj Kopál), BEGINNERS (Tomáš Adamec, Peter Grňo),
OLD VIRGINS (Jozef Zvalo, Anton Riška), 06 (Jaroslav Panák, Juraj Henteš), PIVÁREŇ (Miroslav
Chovan, Ľubomir Krpelan), MI-ŠČ OF SPY (Nikola
Ščepková, Aneta Mišovychová), THE RAMRODS
(Jakub Bučko, Martin Šulovský) a PÁLI MA ŽAHA
(Miloš Országh, Peter Karlubík), DAGGERNAUTS
(Peter Švec, Juraj Vincúr).
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Triumf Bánovčanov v Púchove
Mladé futbalové nádeje Spartaka Bánovce nad Bebravou U11 sa stali víťazom halového turnaja v krásnej púchovskej STC aréne. Spartakovci triumfovali i
napriek tomu, že na turnaj vycestovali len s ôsmimi
hráčmi, keďže viac chlapcov tréneri neboli schopní
dopraviť… Neskorší príchod, ktorý pripravil Bánovčanov o predzápasové rozcvičenie, navyše s ,,nešťastnou“ futsalovou loptou zapríčinili slabší vstup do
turnaja, keď s kvalitnou Považskou Bystricou prehrali 1:4. No následne Spartak zdolal domáci tím U10 s
ľahkosťou 11:0 a aj v zápasoch proti Púchovu U11,
Tempu Partizánske i Dolnému Kubínu, mal hru pod
kontrolou. Bánovčania sa razom ocitli v hre o celkové prvenstvo a v súboji s najkvalitnejším celkom MŠK
Námestovo, ktorý dominoval fyzicky i technicky, dokázali zvíťaziť gólom dvanásť sekúnd pred záverečným klaksónom. Po vydretom víťazstve Bánovčania
spečatili turnajový triumf v poslednom svojom vystúpení proti Vrútkam najtesnejším víťazstvom 1:0,
ktoré zariadil pohotovou dorážkou Martin Matúš.

Na turnaji, ktorý sa hral systémom každý s každým,
sa zrodilo nasledovné poradie: 1. FK Spartak Bánovce n/B., 2. Námestovo, 3. Považská Bystrica, 4. Dolný
Kubín, 5. Púchov U11, 6. Vrútky, 7. Tempo Partizánske
a 8. Púchov U10.
H Výsledky a góly FK Spartak Bánovce n/B.: Spartak Bánovce n/B. – Považská Bystrica 1:4, D. Hollý. Spartak
Bánovce n/B. – Púchov U10 11:0, R. Žákech 4, D. Hollý
2, A. Zdychavský 2, P. Sluka, P. Konta, N. Božík. Spartak
Bánovce n/B. – Púchov U11 3:0, P. Guniš, R. Žákech, A.
Zdychavský. Spartak Bánovce n/B. – Tempo Partizánske 3:1, A. Zdychavský 2, D. Hollý. Spartak Bánovce n/B.
– Dolný Kubín 3:0, D. Hollý, P. Sluka, R. Žákech. Spartak
Bánovce n/B. – Námestovo 2:1, A. Zdychavský, P. Sluka.
Spartak Bánovce n/B. – Vrútky 1:0, M. Matúš.
FK Spartak Bánovce n/B. na turnaji reprezentovali: P. Guniš – N. Božík, P. Konta, M. Matúš, R. Žákech, P. Sluka,
A. Zdychavský, D. Hollý, tréner: P. Januška, vedúci družstva: M. Krištof.
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IV. FUTBALOVÁ LIGA SEVEROZÁPAD – DOSPELÍ
(JAR 2012/2013)
16. kolo - 10.3. o 14.30 h
D. Vestenice - Nová Dubnica
Lehota p/Vt. - H. Obdokovce
Horná Nitra - Krtovce
Nitrianske Pravno - Častkovce
Križovany - Trenč. Stankovce
Bošany - Kanianka
Partizánske - Holíč
Púchov - Prečín

21. kolo - 14.4. o 15.30 h
Bošany - Dolné Vestenice
Partizánske - Križovany
Púchov - Nitr. Pravno
Prečín - Horná Nitra
Holíč - Lehota p/Vt.
Kanianka - Nová Dubnica
Tr. Stankovce - H. Obdokovce
Častkovce - Krtovce

26. kolo - 19.5. o 17. h
Dolné Vestenice - Kanianka
Trenč. Stankovce - Holíč
Častkovce - Prečín
Krtovce - Púchov
H. Obdokovce - Partizánske
Nová Dubnica - Bošany
Lehota p/Vt. - Križovany
Horná Nitra - Nitr. Pravno

17. kolo - 17.7. o 15. h
Púchov - Dolné Vestenice
Prečín - Partizánske
Holíč - Bošany
Kanianka - Križovany
Tr. Stankovce - Nitr. Pravno
Častkovce - Horná Nitra
Krtovce - Lehota p/Vt.
H. Obdokovce - N. Dubnica

22. kolo - 21.4. o 16. h
D. Vestenice - Častkovce
Krtovce - Tr. Stankovce
H. Obdokovce - Kanianka
Nová Dubnica - Holíč
Lehota p/Vt. - Prečín
Horná Nitra - Púchov
Nitr. Pravno - Partizánske
Križovany - Bošany

27. kolo - 26.5. o 17. h
Horná Nitra - D. Vestenice
Nitr. Pravno - Lehota p/Vt.
Križovany - Nová Dubnica
Bošany - Horné Obdokovce
Partizánske - Krtovce
Púchov - Častkovce
Prečín - Trenč. Stankovce
Holíč - Kanianka

18. kolo - 24.3. o 15. h
D. Vestenice - H. Obdokovce
Nová Dubnica - Krtovce
Lehota p/Vt. - Častkovce
Horná Nitra - Tr. Stankovce
Nitrianske Pravno - Kanianka
Križovany - Holíč
Bošany - Prečín
Partizánske - Púchov

23. kolo - 28.4. o 16. h
Križovany - D. Vestenice
Bošany - Nitrianske Pravno
Partizánske - Horná Nitra
Púchov - Lehota p/Vt.
Prečín - Nová Dubnica
Holíč - Horné Obdokovce
Kanianka - Krtovce
Tr. Stankovce - Častkovce

28. kolo - 2.6. o 17. h
Dolné Vestenice - Holíč
Kanianka - Prečín
Trenč. Stankovce - Púchov
Častkovce - Partizánske
Krtovce - Bošany
H. Obdokovce - Križovany
Nová Dubnica - Nitr. Pravno
Lehota p/Vt. - Horná Nitra

19. kolo - 31.3. o 15. h
Partizánske - D. Vestenice
Púchov - Bošany
Prečín - Križovany
Holíč - Nitrianske Pravno
Kanianka - Horná Nitra
Tr. Stankovce - Lehota p/Vt.
Častkovce - Nová Dubnica
Krtovce - Horné Obdokovce

24. kolo - 5.5. o 16.30 h
D. Vestenice - Tr. Stankovce
Častkovce - Kanianka
Krtovce - Holíč
Horné Obdokovce - Prečín
Nová Dubnica - Púchov
Lehota p/Vt. - Partizánske
Horná Nitra - Bošany
Nitr. Pravno - Križovany

29. kolo - 9.6. o 17. h
Lehota p/Vt. - D. Vestenice
Horná Nitra - Nová Dubnica
Nitr. Pravno - H. Obdokovce
Križovany - Krtovce
Bošany - Častkovce
Partizánske - Tr. Stankovce
Púchov - Kanianka
Prečín - Holíč

20. kolo - 7.4. o 15.30 h
Dolné Vestenice - Krtovce
H. Obdokovce - Častkovce
N. Dubnica - Tr. Stankovce
Lehota p/Vt. - Kanianka
Horná Nitra - Holíč
Nitrianske Pravno - Prečín
Križovany - Púchov
Bošany - Partizánske

25. kolo - 12.5. o 16.30 h
Nitr. Pravno - Dol. Vestenice
Križovany - Horná Nitra
Bošany - Lehota p/Vt.
Partizánske - Nová Dubnica
Púchov - Horné Obdokovce
Prečín - Krtovce
Holíč - Častkovce
Kanianka - Trenč. Stankovce

30. kolo - 16.6. o 17. h
Dolné Vestenice - Prečín
Holíč - Púchov
Kanianka - Partizánske
Tr. Stankovce - Bošany
Častkovce - Križovany
Krtovce - Nitr. Pravno
H. Obdokovce - H. Nitra
N. Dubnica - Lehota p/Vt.

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Partizánske – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Bošany – domáce
stretnutia v sobotu ÚHČ, Dolné Vestenice – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Horná Nitra
– domáce stretnutia v sobotu ÚHČ na ihrisku v Prievidzi, Krtovce – domáce stretnutia v nedeľu
o 11. h, posledné tri kolá sa hrajú v nedeľu o 17. h – platí pre všetky družstvá.

V. FUTBALOVÁ LIGA SEVER – DOSPELÍ
(JAR 2012/2013)
16. kolo - 10.3. o 14.30 h
Borčice - Malá Čausa
Zem. Kostoľany - Cígeľ
Ilava - Stará Turá
Podolie - Ladce
Trenč. Teplice - Oslany
Šimonovany - H. Poruba
Ľuborča - Kamenec p/Vt.
Veľké Uherce - voľno

21. kolo - 14.4. o 15.30 h
Trenč. Teplice - Borčice
Šimonovany - Podolie
Ľuborča - Veľké Uherce
Kamenec p/Vt. - Ilava
H. Poruba - Z. Kostoľany
Oslany - Malá Čausa
Ladce - Cígeľ
Stará Turá - voľno

26. kolo - 19..5. o 17. h
Borčice - Oslany
Ladce - Horná Poruba
Stará Turá - Ľuborča
Cígeľ - Šimonovany
Malá Čausa - Tr. Teplice
Zem. Kostoľany - Podolie
Ilava - Veľké Uherce
Kamenec p/Vt. - voľno

17. kolo - 17.3. o 15. h
Ľuborča - Borčice
Kamenec p/V. - Šimonovany
Horná Poruba - Tr. Teplice
Oslany - Podolie
Ladce - Veľké Uherce
Stará Turá - Z. Kostoľany
Cígeľ - Malá Čausa
Ilava - voľno

22. kolo - 21.4. o 16. h
Stará Turá - Ladce
Cígeľ - Oslany
Malá Čausa - Horná Poruba
Z. Kostoľany - Kamenec p/Vt.
Ilava - Ľuborča
Veľké Uherce - Šimonovany
Podolie - Trenč. Teplice
Borčice - voľno

27. kolo - 26.5. o 17. h
Ilava - Borčice
Veľké Uherce - Z. Kostoľany
Podolie - Malá Čausa
Trenč. Teplice - Cígeľ
Šimonovany - Stará Turá
Kamenec p/Vt. - Ladce
Horná Poruba - Oslany
Ľuborča - voľno

18. kolo - 24.3. o 15. h
Borčice - Cígeľ
Malá Čausa - Stará Turá
Ilava - Ladce
Veľké Uherce - Oslany
Podolie - Horná Poruba
Tr. Teplice - Kamenec p/Vt.
Šimonovany - Ľuborča
Zem. Kostoľany - voľno

23. kolo - 28.4. o 16. h
Podolie - Borčice
Tr. Teplice - Veľké Uherce
Šimonovany - Ilava
Ľuborča - Zem. Kostoľany
Kamenec p/Vt. - M. Čausa
Horná Poruba - Cígeľ
Oslany - Stará Turá
Ladce - voľno

28. kolo - 2.6. o 17. h
Borčice - Horná Poruba
Oslany - Kamenec p/Vt.
Ladce - Ľuborča
Stará Turá - Tr. Teplice
Cígeľ - Podolie
M. Čausa - Veľké Uherce
Zem. Kostoľany - Ilava
Šimonovany - voľno

19. kolo - 31.3. o 15. h
Šimonovany - Borčice
Ľuborča - Trenč. Teplice
Kamenec p/Vt. - Podolie
H. Poruba - Veľké Uherce
Oslany - Ilava
Ladce - Zem. Kostoľany
Stará Turá - Cígeľ
Malá Čausa - voľno

24. kolo - 5.5. o 16.30 h
Borčice - Ladce
Stará Turá - Horná Poruba
Cígeľ - Kamenec p/Vt.
Malá Čausa - Ľuborča
Z. Kostoľany - Šimonovany
Ilava - Trenč. Teplice
Veľké Uherce - Podolie
Oslany - voľno

29. kolo - 9.6. o 17. h
Zem. Kostoľany - Borčice
Ilava - Malá Čausa
Veľké Uherce - Cígeľ
Podolie - Stará Turá
Šimonovany - Ladce
Ľuborča - Oslany
Kamenec p/Vt. - H. Poruba
Trenč. Teplice - voľno

20. kolo - 7.4. o 15.30 h
Borčice - Stará Turá
Malá Čausa - Ladce
Zem. Kostoľany - Oslany
Ilava - Horná Poruba
Veľké Uherce - Kamenec p/V.
Podolie - Ľuborča
Tr. Teplice - Šimonovany
Cígeľ - voľno

25. kolo - 12.5. o 16.30 h
Veľké Uherce - Borčice
Podolie - Ilava
Tr. Teplice - Z. Kostoľany
Šimonovany - Malá Čausa
Ľuborča - Cígeľ
Kamenec p/Vt. - Stará Turá
Oslany - Ladce
Horná Poruba - voľno

30. kolo - 16.6. o 17. h
Borčice - Kamenec p/Vt.
Horná Poruba - Ľuborča
Oslany - Šimonovany
Ladce - Trenč. Teplice
Stará Turá - Veľké Uherce
Cígeľ - Ilava
M. Čausa - Z. Kostoľany
Podolie - voľno

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Zemianske Kostoľany – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Ilava – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Cígeľ – 17. kolo, 22. kolo a 24. kolo domáce stretnutia v sobotu
ÚHČ, Kamenec pod Vtáčnikom – stretnutie 25. kola (Kamenec pod Vtáčnikom – Ladce) odohrajú 25.5. v ÚHČ, Kočovce odhlásili družstvo dospelých zo súťaže, posledné tri kolá sa hrajú
v nedeľu o 17. h – platí pre všetky družstvá.

4. marec 2013

IV. ŠACHOVÁ LIGA

STOLNÝ TENIS - MUŽI
V. LIGA

H 21. KOLO: STK TEVOS Partizánske D
– Oslany 9:9, P. Vácval 3, Jozef Vlčko 2, J.
Špeťko 2, P. Rajčányi 2 – J. Lacuška 3,5, E.
Hýrošš 2,5, Kasala 1,5, M. Mikoláš st. 1,5. Diviaky n/N. – STK Žabokreky n/N. 11:7, R.
Vajda 4,5, P. Ševce 3, Ján Blaho 2, T. Masaryk
1,5 – J. Blaniar 3, R. Blaniar 2, Ľ. Macho 1,5,
J. Preťo 0,5. ŠKST Bošany B – STK Veľké
Uherce C 12:6, J. Krchník ml. 3,5, J. Krchník
st. 3, K. Hýrošš 2,5, J. Halmo 2,5, J. Repka st.
0,5 – M. Truska 4, D. Kršiak 2. Kanianka –
STK Prievidza B 9:9, D. Píš 3, O. Kušnír 2,5,
J. Perniš 2,5, A. Schnierer 1 – Hedvigy 4, T.
Křenek 3, I. Geschwandtner 1, Brodziansky
0,5, P. Bielik 0,5. Bystričany C – Handlová
B 5:13, Školna 2, Šimo 1, Barta 1, Radosa 1
– ?. Oslany B – Lazany C 12:6, ? – Škarba
2,5, P. Kmeť 1,5, P. Grbelín 1, J. Rybár 1. Nitrica – Tužina 6:12, M. Kleman 3, M. Rendek
2, L. Rybanský 1 – L. Kaman 4,5, D. Hanzlík
st. 3,5, Rybár 2,5, Vnučko 1,5.
TABUĽKA
1. STK Prievidza B
21 16 1 4 253:125 54
2. Diviaky n/N.
21 13 0 8 221:157 47
3. Tužina
21 12 1 8 217:161 46
4. STK Veľké Uherce C 21 11 3 7 195:183 46
5. TEVOS Partizánske D 21 10 4 7 187:191 45
6. Oslany B
21 9 4 8 208:170 43
7. ŠKST Bošany B
21 8 6 7 197:181 43
8. Handlová B
21 9 3 9 194:184 42
9. Oslany
21 9 3 9 184:194 42
10. Kanianka
21 8 5 8 181:197 42
11. STK Žabokreky n/N. 21 8 3 10 201:177 40
12. Lazany C
21 9 0 12 171:207 39
13. Nitrica
21 4 1 16 123:255 30
14. Bystričany C
21 3 2 16 114:264 29

VI. LIGA
MO BÁNOVCE N/B.

H 17. KOLO: STO Prusy – STO Uhrovec 12:6, T. Kutiš 3,5, J. Tomášik 3, I.
Kikuš 2, J. Kutiš ml. 2, M. Kutiš 1,5 –
J. Sliepka 2,5, Hradel 2, Michale 1, M.
Adameová 0,5. STK Orol Otrhánky B
– OcÚ Dežerice 10:8, M. Blaniar 2,5, J.
Chudoba 2,5, V. Nguyen 2,5, N. Tran 2,5
– M. Horečný 4, J. Kardoš 4. STK Malé
Chlievany C – OcÚ Krásna Ves 7:11,
B. Kolembus 4,5, Sečanský 2,5 – I. Fi-

lin 3, M. Valient 3, T. Valach 2,5, B. Ragan 2,5. OcÚ Žitná-Radiša – STK Malé
Chlievany B 6:12, ? – F. Petrík 4, P. Kobulnický 3,5, D. Senčík 2,5, Ľ. Kutiš 2.
SK Bánovce n/B. B – Slovenský orol
Miezgovce 12:6, J. Hergezel 3,5, Ľ. Búlik 3,5, I. Božik st. 3,5, P. Adamec 1,5
– Rastislav Zradula 3, Radovan Zradula
2, F. Václavík 1.
TABUĽKA
1. STK Malé Chlievany B 17 13 0 4 180:126 43
2. OcÚ Žitná-Radiša
17 12 1 4 183:123 42
3. STK Orol Otrhánky B 17 8 5 4 172:134 38
4. SO Miezgovce
17 9 1 7 162:144 36
5. STO Prusy
17 7 3 7 148:158 34
6. SK Bánovce n/B. B
17 6 3 8 152:154 32
7. STO Uhrovec
17 6 3 8 138:168 32
8. OcU Dežerice
17 6 2 9 137:169 31
9. STK Malé Chlievany C 17 4 3 10 133:173 28
10. OcÚ Krásna Ves
17 2 3 12 125:181 24

VII. LIGA
MO BÁNOVCE N/B.

H 17. KOLO: STO Prusy B – OcÚ
Krásna Ves B 17:1, V. Kutiš 4,5, T. Kutiš 4, M. Kutiš 4, M. Tomášik 2,5, P. Igaz
1,5 – T. Valach 1. STO Biskupice –
STO Podlužany 16:2, M. Václavík 4,5,
M. Kahun 4,5, Martin Igaz 4,5, M. Morávek 2,5 – J. Podlucký 1, Zubor 1. SK
Bánovce n/B. C – STK Orol Otrhánky
D 10:8, I. Božik ml. 3,5, J. Ondruška 2,5,
R. Praženec 2, R. Škerda 2 – J. Flimel 4,
Lukáš Gieci 3,5, M. Ledajová 0,5. STK
Malé Chlievany D – STK Orol Otrhánky C 11:7, R. Košík 3,5, P. Bauer 3,5, A.
Mitala 2,5, P. Valach 1,5 – P. Plášek 4, T.
Ledaj 2, M. Jakal 1. TJ Horné Ozorovce – voľno.
TABUĽKA
1. STO Prusy B
15 14 0 1 230:40 43
2. STO Biskupice
15 12 0 3 197:73 39
3. STK Malé Chlievany D 15 11 1 3 160:110 38
4. SK Bánovce n/B. C
15 7 2 6 132:138 31
5. TJ Horné Ozorovce
15 7 2 6 129:141 31
6. STK Orol Otrhánky C 16 5 4 7 132:156 30
7. OcÚ Krásna Ves B
15 4 2 9 102:168 25
8. OcÚ Podlužany
15 1 1 13 64:206 18
9. STK Orol Otrhánky D 15 1 0 14 78:192 17
(mp, lg)

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
Po dlhšej dobe kompletné 19. kolo Mestskej
TEVOS-DROGÉRIE ligy malo na programe aj šláger prvého družstva s druhým. Vo vyrovnanom
stretnutí si obhajca prvenstva B+B udržal neporaziteľnosť, keď družstvo PAPEJO zdolal 4:1.
H 19. KOLO: B+B – PAPEJO 4:1 (sety – 13:7), ako
hrali: R. Blaniar-J. Blaniar – P. Vácval-Jozef Vlčko
3:2, R. Blaniar – Vácval 3:0, J. Blaniar – Vlčko 0:3,
R. Blaniar – Vlčko 3:1, J. Blaniar – Vácval 3:1.
TEAM GSM – CHLADMONT 1:4 (sety – 4:12),
ako hrali: T. Duda-R. Šútora – T. Trojan-J. Kováčik 0:3, Duda – Kováčik 3:0, Šútora – Trojan 0:3,
Duda – Trojan 0:3, Šútora – P. Paliatka 1:3.
EXPRES PRINT – HAJAKLA 4:1 (sety – 12:6),
ako hrali: J. Jaššo-P. Kršiak – Peter Hazucha-P.
Klapka 3:1, Kršiak – Š. Jambor 3:1, Jaššo – Hazucha 0:3, Kršiak – Hazucha 3:1, Gajdoš – Klapka 3:0.
PREDPOSLEDNÍ – GENTA 2:3 (sety – 8:11),
ako hrali: Ján Vlčko-Čaprnka – L. Rybanský-M.
Kleman 3:2, Vlčko – Kleman 2:3, Čaprnka – Rybanský 0:3, Vlčko – Rybanský 3:0, Čaprnka – M.
Mikoláš ml. 0:3.
PRINT SERVIS – AUTOKLEMAN 0:5 (sety –
1:15), ako hrali: M. Tomiš-M. Kováč – M. Mikoláš st.-P. Rajčányi 0:3, Kováč – Mikoláš 0:3, Rajčányi – Tomiš 0:3, F. Staňo – Rajčányi 0:3, Tomiš
– Mikoláš 1:3.
PREMA – BELMONT KLIMA 3:2 (sety – 11:9),
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ako hrali: Ľ. Macho-J. Preťo – Ján Belianský-A.
Klapka 3:2, Macho – A. Klapka 1:3, Preťo – Belianský 3:2, Macho – Belianský 1:3, Preťo – Klapka 3:1.
H DOHRÁVKA 18. KOLA: TEAM GSM – EXPRES
PRINT 2:3 (sety – 10:11), ako hrali: Horník-T.
Duda – J. Jaššo-P. Kršiak 2:3, Duda – Kršiak 2:3,
Horník – Jaššo 3:0, Duda – Jaššo 3:2, Horník –
Kršiak 0:3.
TABUĽKA
1. B+B
19 19 0 83:12 57
2. PAPEJO
19 17 2 69:26 53
3. GENTA
19 15 4 62:33 49
4. AUTOKLEMAN
19 12 7 58:37 43
5. BELMONT KLIMA
19 10 9 53:42 39
6. EXPRES PRINT
19 9 10 48:47 37
7. PREMA
19 9 10 46:49 37
8. CHLADMONT
19 9 10 41:54 37
9. TEAM GSM
19 5 14 37:58 29
10. PREDPOSLEDNÍ
19 4 15 26:69 27
11. HAJAKLA
19 3 16 26:69 25
12. PRINT SERVIS
19 2 17 21:74 23
l PROGRAM 20. KOLA – 5.3. o 17.30 h: BELMONT KLIMA – B+B, GENTA – EXPRES PRINT,
PAPEJO – PRINT SERVIS, o 19. h: AUTOKLEMAN – PREDPOSLEDNÍ, HALAKLA – TEAM GSM,
CHLADMONT – PREMA, (stretnutia sa hrajú v
herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
mp

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV
Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou v 20. kole
nestačili na Pobedim. V najkvalitnejšom stretnutí kola podľahli Pobedimu vysoko 1:7 na
body a zvalili o 210 kolov menej. Znovu sa
najviac darilo Marekovi Súkeníkovi, ktorý vybojoval jediný bod za 573 zvalených kolov.
V 13. kole III. ligy si kolkári Tatrana Uhrovec
zgustli na Dubničanoch, ktorých na svojich
dráhach zdolali o 115 kolov 2048:1933. Okrem najlepšieho kolektívneho výkonu kola sa
dvaja Uhrovčania dostali do najlepšej štvorky
individuálnych výkonov kola – najlepším bol
Pavol Sitár s 553 zvalenými kolmi a tretí skončil Pavol Petreje s 501 kolmi.

1. Zentiva Hlohovec
2. Družba Piešťany
3. KK Zlaté Klasy
4. MKK Galanta
5. KK Cabaj-Čápor
6. Slovan Šaľa
7. KK Pobedim
8. BKK Bánovce n/B
9. KK Preseľany
10. ŠK Modranka B
11. MKK Stará Turá
12. Victoria Pezinok
13. ZKK Nové Mesto n/V.
14. Družba Piešťany B

TABUĽKA
20 15 1
20 15 0
20 13 3
20 12 3
20 13 0
20 10 0
20 8 3
20 9 0
20 7 2
20 7 1
20 5 4
20 5 3
20 5 2
20 5 0

I. LIGA – ZÁPAD
H 20. KOLO: Pobedim – BKK Bánovce n/B. 7:1
(3445:3235), ako hrali: Žitňanský 564/1 – A. Šujan (61. h M. Vujičič) 505/0, Mrekaj 574/1 – P. Bročko 564/0, Mitošinka 566/1 – J. Bročko 508/0, Miklovič 572/1 – J. Podolák 543/0, Bielik 615/1 – J. Lipták 542/0, Uváčik 554/0 – M. Súkeník 573/1. Šaľa
– Cabaj-Čápor 2:6 (3293:3352). Pezinok – Nové
Mesto n/V. 6:2 (3219:3175). Hlohovec – Preseľany 8:0 (3432:3088). Stará Turá – Piešťany B 6:2
(3343:3223). Galanta – Piešťany. Modranka B –
Zlaté Klasy 5:3 (3243:3173).

III. LIGA – TRENČÍN
H 13. KOLO: KK Tatran Uhrovec – Dubnica
n/V. 2048:1933 (+115-), ako hrali: V. Danaj
493 – Uhlík 514, P. Petreje 501 – Haluza 495, P.
Sitár 553 – Moško (66. h Vagovič) 426, M. Mišina 501 – Moško 498. Stará Turá C – Extrémisti Trenčín 1955:1871 (+84-).
TABUĽKA
1. KK Tatran Uhrovec
12 9 0 3
2018 18
2. MKK Stará Turá C
12 7 0 5
1994 14
3. KK Dubnica n/V.
13 6 0 6
1970 12
4. Extrémisti Trenčín
13 3 0 10
1928 6
(mp, kk, lg)

4
5
4
5
7
10
9
11
11
12
11
12
13
15

112,5:47,5
102,5:57,5
97,0:63,0
96,0:64,0
98,0:62,0
80,0:80,0
83,5:76,5
68,0:92,0
67,5:92,5
67,0:93,0
63,5:96,5
67,5:92,5
62,0:98,0
55,0:105,0

31
30
29
27
26
20
19
18
16
15
14
13
12
10

V 8. kole IV. šachovej ligy päťčlenných družstiev skupiny B22 si ŠO Poľnoslužby Rybany
postrážili tretiu priečku víťazstvom 3,5:1,5
nad Prievidzou. OŠK Chynorany nestačil na
domácich šachovniciach na lídra z Handlovej,
ktorému podľahol 1:4.

Bronzoví Kladivári

H 8. KOLO: ŠO Poľnoslužby Rybany – MK
SO Prievidza 3,5:1,5, ako hrali – 1. šachovnica: E. Bista (elo: 1731) – B. Majzlan (1816)
1:0, 2.š.: J. Broniš (1853) – Hamara (1566)
0:1, 3.š.: M. Krištof (1627) – Hevessy (1000)
1:0, 4.š.: Š. Hollý (1515) – Plšek (1000) 0,5:0,5,
5.š.: L. Hollý (1360) – Trgiňa (1000) 1:0. OŠK
Chynorany – ŠK Handlová C 1:4, ako hrali
– 1. šachovnica: J. Šuppa (elo: 1749) – S. Sklenka (1680) 0:1, 2.š.: M. Gajdoš (1529) – Bauko (1671) 0,5:0,5, 3.š.: Z. Marko (1954) – Bauko (1465) 0,5:0,5, 4.š.: J. Žaťko (1614) – Rybár
(1527) 0:1, 5.š.: P. Košík (1280) – M. Sklenka
(1356) 0:1. Kamenec p/Vt. – ŠK Handlová
B 2:3.
TABUĽKA
1. ŠK Handlová C
8 7 1 0 27,0:13,0 22
2. ŠK Handlová B
8 4 2 2 23,0:17,0 14
3. ŠO Rybany
8 4 2 2 22,5:17,5 14
4. OŠK Chynorany
8 3 1 4 18,0:22,0 10
5. Tatran Kamenec p/Vt. 8 1 2 5 15,0:25,0 5
6. MK SO Prievidza
8 0 2 6 14,5:25,5 2
mp

Zina Hlavačková
trojnásobnou vicemajsterkou
V Bánove sa uskutočnili
majstrovstvá západnej
oblasti v bedmintone
najmladšieho žiactva,
ktoré boli zároveň posledným bodovacím podujatím pred blížiacim
sa slovenským šampionátom v kategórii U11. Z trojice reprezentantov BK Gymnázium Partizánske si výborne viedla najmä Zina Hlavačková (na foto),
ktorá sa v dvojhre dievčat po víťazstvách
21:13, 21:2 nad Klárou Hornou (BK MI Trenčín) a 21:2, 21:2 nad Tamarou Mrázovou (Lokomotíva Bánov) dostala až do finále. V ňom
domácej Terézii Mrázovej podľahla po trojsetovej bitke 15:21, 21:19 a 11:21. Vicemajsterkou západnej oblasti sa už istá účastníčka majstrovstiev Slovenska Zina Hlavačková
stala aj v štvorhre po boku Veroniky Klobučníkovej (Lokomotíva Bánov) a striebornú
medailu získala aj v zmiešanej štvorhre so
svojím oddielovým spoluhráčom Samuelom Lackovičom. Ten získal bronz v dvojhre
chlapcov a v debli obsadil piate miesto spolu s ďalšou bedmintonovou nádejou Gymnázia Partizánske Matejom Hradiským.
Rovnakú pozíciu obsadil Hradiský v singli a
v mix-štvorhre mu spolu s domácou Tamarou Mrázovou patrilo 5. až 8. miesto. mp

KAM ZA ŠPORTOM
ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – ST. ŽIACI) 9.3. o
10.30 h: Iskra Partizánske – HK Levice.
(I. LIGA – ML. ŽIACI) 9.3. o 13. h: Iskra Partizánske – HK Levice.
(DIVÍZIA – 5. ROČNÍK) 10.3. o 10.30 h: Iskra
Partizánske – Skalica.
KOLKY (I. LIGA – MUŽI) 9.3. o 15. h: BKK Bánovce n/B. – Galanta.
HÁDZANÁ (WHIL – ŽENY) 9.3. o 17. h: HK
DANLOG Partizánske – ŠKP Senec.
(MK – ST. ŽIAČKY) 10.3. od 10. h: 6. kolo súťaže v Mestskej športovej hale v Bánovciach
nad Bebravou. Účastníci: HK DANLOG Partizánske, HK Gabor Bánovce n/B., MHK Bytča,
Štart Trenčín a Martin.
FLORBAL 9.3. od 9. h: 1. ročník turnaja mužov Florbal cup 2013 v Mestskej športovej
hale v Bánovcaich nad Bebravou.
BEDMINTON (IV. LIGA – DOSPELÍ) 10.3. od
9. do 17.30 h: 2. turnaj nadstavby o postup
do III. ligy. Účastníci: BK Gymnázium Partizánske, M-Šport Trenčín C, Ilava, Koliba Bratislava
B, Filozof Bratislava C a Filozof Bratislava E.
ENDUROCROSS 10.3. od 12. h: O pohár starostu obce Veľké Uherce v triedach E1, E2, E3,
E1 hobby, E2 hobby, E3 hobby, Junior do 21 rokov, Senior od 40 rokov. Tréningy od 10.30 h..
AUTOKROS 10.3. od 10. h: 2. kolo seriálu
Auto grande Slovakia v Motoršport aréne
Beckert v Oslanoch.
FUTBAL-MUŽI (MO ZÁPAD) 10.3. o 14.30
h: Beluša – Spartak Bánovce n/B.
(IV. LIGA) 9.3. o 14.30 h: Tempo Partizánske
– Holíč, OFK Bošany – Kanianka.
(V. LIGA) 10.3. o 14.30 h: Slovan Šimonovany – Horná Poruba.
(MO PD) 9.3. o 14.30 h: Nedanovce – Veľké
Bielice, 10.3. o 14.30 h: Chynorany – Uhrovec, Dežerice – Opatovce n/N., Veľký Klíž – Diviacka N. Ves, Malinová – Skačany.
FUTBAL-DORAST (MO ZÁPAD) 9.3. o 10. a
12.30 h: Spartak Bánovce n/B. – Piešťany.
(V. LIGA) 10.3. o 12. h: Plevník – OFK Bošany, o
14. h: Tempo Partizánske – Trenčianska Turná.
(MO PD) 10.3. o 12. h: Veľké Uherce – Veľké
Bielice, Veľký Klíž – Hradec, Bystričany – Chynorany, Nitrianske Pravno – Šimonovany

Kladivári Partizánske – horný rad zľava: Peter Kmeť, Tomáš Kukučka, Tomáš Janček, Marek Vaňo, Lukaš Hano, dolný rad zľava: Ján Majerčík, Branislav Trebichalský, Michal Závodný a Filip Balogh.

Kladivári z Partizánskeho nadviazali na
svoje úspešné ťaženie na hokejbalových turnajoch aj na podujatí v Mojmírovciach. Po víťazstvách 3:0 nad tímom
Warriors Vrbové, 2:1 nad Levicami, 3:1 s
Blue Wings Nitra a 8:3 s ďalším nitrianskym tímom Mix Boys, sa stali víťazom
základnej skupiny a s prehľadom si zabezpečili účasť v štvrťfinále. V ňom predĺžili svoju neporaziteľnosť, keď si s extraligovým tímom Orange Stars U16
poradili hladko 5:0. V semifinále Kladivári narazili na nitriansky Denver, s ktorým zviedli veľmi dramatický zápas plný
emócií. Dokonca po napadnutí Balogha
nitrianskym brankárom sa strhla hromadná mela, po ktorej sa turnaj predčasne skončil pre Jančeka s Baloghom.
Obaja inkasovali trest do konca stretnutia, čo im znemožnilo nastúpiť v stretnutí o konečné tretie miesto, keďže Kladivári utrpeli v semifinále prehru 1:3.
Súboj o bronzovú priečku však pre Kladivárov dopadol opäť víťazne, keď Levičanov zarmútili vysokou prehrou 0:6. K
medailovej pozícii, ktorou Kladivári pokrstili svoje nové dresy, pribudlo do ich
klubovej vitríny znovu aj individuálne
ocenenie a opäť pre najlepšieho brankára turnaja Branislava Trebichalského.
mp

Absolútnymi víťazmi Števica s Lapinovou
Druhý ročník Bánovskej bežeckej ligy mal na programe druhé kolo.
Na tridsaťpäť vytrvalcov a deväť zástupkýň nežného pohlavia čakal šesť kilometrov dlhý okruh vedúci od kúpaliska Pažiť po koniec
Vodnej nádrže Prusy. Za neustáleho dažďa a na niektorých úsekoch
s poriadne rozbahneným terénom sa najlepšie vysporiadal Jozef
Števica z KRB Partizánske, ktorý sa stal absolútnym víťazom medzi
mužmi a zároveň po druhýkrát triumfoval v kategórii mužov od 40
do 49 rokov. Zo žien bola najrýchlejšia slovenská reprezentantka v
triatlone Kristína Lapinová, ktorá pri svojom debute v BBL obsadila
v nezredukovanom poradí šieste miesto.
PORADIE V 2. KOLE BBL
H MUŽI do 29 rokov: 1. J. Vančo (Nová Dubnica) 23:15,53, 2. T. Podpora (Trenčín) 23:38,62, 3. M. Antal (Čachtice) 25:24,95, 4. Kristián
Podlucký (VIA LS Bánovce n/B.) 25:25,43, 5. Filip Pokrývka (Gymnázium Bánovce n/B.) 25:45,78, 6. Marek Pšenák (Bánovce n/B.)
30:08,18, 7. Andrej Vlček (Žitná-Radiša) 31:35,39, 8. Samuel Karas (Bánovce n/B.) 31:43,45, 9. Dávid Šípka (Uhrovec) 33:34,41, 10.
Adrián Ryban (Bánovce n/B.) 34:14,29, 11. Patrik Varga (Dvorec)
34:28,31.
H MUŽI 30-39 rokov: 1. Benjamín Sládeček (Partizánske) 22:50,11
min, 2. Jozef Kundala (Veľké Bielice) 23:23,13, 3. M. Makiš (Trenčín)
24:21,36 min, 4. Stanislav Kobida (Bánovce n/B.) 24:59,67, 5. Ján
Hrčka (Horné Naštice) 25:29,14, 6. Boris Göndöč (Bánovce n/B.)

25:59,85, 7. Radovan Bolfa (Bánovce n/B.) 26:41,39, 8. Jozef Bauer (Ostratice) 33:28,86.
H MUŽI 40-49 rokov: 1. Jozef Števica (KRB Partizánske) 22:39,92
min, 2. Š. Červenka (Dubnica n/V.) 25:53,42, 3. Miroslav Podlucký
(VIA LS Bánovce n/B.) 26:07,22, 4. I. Pšenek (Dubnica n/V.) 26:15,76,
5. Pavol Grňo (Brezolupy) 27:26,83, 6. Miroslav Bitarovský (Fair
Play Sport Bánovce n/B.) 31:49,52, 7. Marián Adamkovič (Bánovce
n/B.) 32:38,23, 8. Anton Igaz (Biskupice) 34:55,67, 9. Peter Minarovič (Bánovce n/B.) 36:00,53.
H MUŽI 50-59 rokov: 1. J. Oprchal (Čachtice) 26:53,37 min, 2. J.
Gunda (Kanianka) 28:22,66, 3. Drahomír Dubnička (Bánovce n/
B.) 30:15,41.
H MUŽI od 60 rokov: 1. F. Husár (Trenčín) 27:58,13 min, 2. Dušan
Kašička (Čierna Lehota) 31:33,21, 3. J. Kudla (Trenčín) 32:03,20, 4.
Marián Giertl (Bánovce n/B.) 33:24,55.
H ŽENY do 39 rokov: 1. Kristína Lapinová (Bánovce n/B.) 24:13,66
min, 2. B. Doskočilová (Čachtice) 27:39,46, 3. M. Vaclaviaková (Prievidza) 29:48,54, 4. Mária Stanovičová (Partizánske) 31:05,18, 5.
Nina Vavrová (Bánovce n/B.) 34:16,22, 6. Henrieta Hluchová (Prusy) 46:05,30.
H ŽENY od 40 rokov: 1. E. Pšeneková (Dubnica n/V.) 34:14,75 min,
2. M. Doskočilová (Trenčín) 36:57,36, 3. S. Marčeková (Omšenie)
39:51,71.
mp

Bánovčania po úvodnom kole druhí PRÍPRAVNÝ FUTBAL
ŽIACKA ZÁPASNÍCKA LIGA DRUŽSTIEV
V prievidzskej City aréne za účasti 73 mladých borcov zo šiestich klubov odštartovala
úvodným kolom Žiacka liga v zápasení voľným štýlom družstiev oblasti Západ. Klubové
prvenstvo si po sumáre všetkých troch vekových kategórií vybojoval obhajca prvenstva
AC Nitra, ktorého deväťnásť reprezentantov
vyzápasilo 94 bodov. Druhé miesto v prvom
kole patrilo s dvadsiatimi zápasníkmi najpočetnejššej výprave MZK Bánovce nad Bebravou (87), tretia skončila Trenčianska Turná (12
zápasníkov – 76 bodov), štvrté miesto obsadil Baník Prievidza (13 – 55), piate Dunajplavba Bratislava (7 – 37) a šieste nováčik súťaže
Považská Bystrica (2 – 9).
V súťaži družstiev kategórie prípravky sa v
1. kole zrodilo nasledovné poradie: 1. AC Nitra
(54 bodov), 2. Trenčianska Turná (43), 3. MZK
Bánovce n/B. (43), 4. Baník Prievidza (29), 5.
Dunajplavba Bratislava (7), 6. Považská Bystrica (4), u mladších žiakov: 1. Trenčianska Turná
(33), 2. MZK Bánovce n/B. (30), 3. Baník Prie-

vidza (22), 4. Dunajplavba Bratislava (20), 5.
AC Nitra (19), 6. Považská Bystrica (5) a nakoniec u starších žiakov: 1. AC Nitra (21), 2. MZK
Bánovce n/B. (14), 3. Dunajplavba Bratislava
(10), 4. Baník Prievidza (4) a 5.-6. Trenčianska
Turná a Považská Bystrica (0).
V súťaži jednotlivcov mladí zápasníci
spoločného družstva MZK Bánovce n/B. a ŠŠS
pri ZŠ Uhrovec dosiahli v 1. kole tieto umiestnenia v jednotlivých vekových a hmotnostných kategóriách – prípravka do 24 kg: 2.
Samuel Škultéty, do 28 kg: 2. Matiáš Filo, do
33 kg: 2. Marko Sochora, 3. Matúš Karas, 6.
Michal Dančiak, do 36 kg: 2. Ivan Baško, do
40 kg: 1. Marcel Španko, 3. Tomáš Hudec, 4.
Adam Stepien, do 56 kg: 3. Samuel Cibiri,
mladší žiaci – do 48 kg: 1. Samuel Karas, 3.
Samuel Znášik, 4. Lukáš Baláž, do 52 kg: 2.
Henrich Čukan, do 57 kg: 3. Lukáš Horňák,
do 73 kg: 3. Nikolas Virgovič, 4. Michal Miškolci, starší žiaci do 53 kg: 1. Jozef Mesiarkin, 2. Juraj Bočák a 5. Michal Báčik. mp

Kučera vystrieľal gymnazistom postup
Majstrovstvá Trenčianskeho kraja vo florbale študentov stredných škôl, ktoré prebiehali v telocvični Obchodnej akadémie Miloslava Hodžu v Trenčíne, mali dramatické vyvrcholenie. Všetci traja regionálni šampióni –
Gymnázium Partizánske, SOŠ letecká Trenčín
a Obchodná akadémia Dubnica nad Váhom
– zaznamenali po jednom víťazstve a jednej
prehre. Náš zástupca, študenti Gymnázia Partizánske na ceste za vytúženým postupom na
majstrovstvá Slovenska nezačali podľa predstáv, keď v prvom svojom vystúpení podľahli SOŠ leteckej Trenčín tesne 3:4. Pod zaváhanie gymnazistov sa podpísala nedôslednosť v
obrane a nepremieňanie gólových príležitostí. Proti obchodným akademikom z Dubnice
nad Váhom vybehli zverenci Michala Hullu už
sústredení a s patričnou bojovnosťou a ešte
tri minúty pred koncom zápasu viedli 4:1, keď
jediným strelcom gymnázia bol Tomáš Kučera. Dubničanom sa však podarilo znížiť na 4:3,

ale v nervóznom závere si Partizánčania nenechali víťazstvo zobrať. A zásluhou lepšieho
skóre sa tešili z krajského titulu a z prvého postupu na majstrovstvá Slovenska do Nitry.
H VÝSLEDKY: SOŠ letecká Trenčín – Obchodná akadémia Dubnica n/V. 1:2. Gymnázium Partizánske – SOŠ letecká Trenčín
3:4, góly gymnázia: Turček, Kučera, Kozinka.
Obchodná akadémia Dubnica n/V. – Gymnázium Partizánske 3:4, góly gymnázia: Kučera 4.
TABUĽKA
1. Gymnázium Partizánske 2 1 0 1 7:7 2
2.-3. SOŠ-L Trenčín
2 1 0 1 5:5 2
OA Dubnica n/V.
2 1 0 1 5:5 2

o Zostava majstrovského Gymnázia Partizánske: J. Gulik, P. Bezák – R. Cvopa, S. Zelezník, A. Staňo, D. Turček, D. Nechala, A.
Luky, T. Kučera, M. Kozinka, vedúci družstva: M. Hulla.
mp

MUŽI: NOVÉ MESTO N/V. – SPARTAK BÁNOVCE N/B. 3:0 (0:0). TEMPO PARTIZÁNSKE – KAMENEC P/VT. 2:2 (1:0), góly Tempa: P. Křapka,
O. Beleš. OPONICE – OFK BOŠANY 0:4 (0:2),
M. Kostolný, M. Murko, I. Kšiňant, Ľ. Teplanský.
SLOVAN ŠIMONOVANY – HORNÉ OBDOKOVCE 3:1 (2:0), góly Slovana: M. Ďurček 2, M. Bárta. NEDANOVCE – VEĽKÉ UHERCE 2:1 (1:1),
A. Sák, M. Rusňák – J. Šorec. DOLNÉ NAŠTICE
– VEĽKÉ BIELICE 2:2 (2:0), ? – J. Minárik, Martin
Šesták. CHYNORANY – VEĽKÉ BEDZANY 0:1
(0:0), J. Mucha. TJ SKAČANY – DUBODIEL 6:3
(2:1), góly TJ: B. Krajčo 2, M. Krajčo, T. Fuka, M.
Hudec, Marek Horniak. OFK MALÉ KRŠTEŇANY – RAJČANY 2:5 (0:2), góly OFK: P. Jaško, J.
Škultéty. PAŽIŤ – VEĽKÉ UHERCE /dorast/ 6:3
(2:1), stretnutie rozhodoval Filip Janega. HORNÉ CHLEBANY – OFK NEDANOVCE B 6:5 (2:4),
góly OFK: P. Oravec 4, Marek Grach.
DORAST: TEMPO PARTIZÁNSKE – SPARTAK
BÁNOVCE N/B. /ml. dorast/ 2:1 (2:0), M Repa,
M. Kučerka. BOJNÁ – CHYNORANY 2:1.
STARŠÍ ŽIACI: TEMPO PARTIZÁNSKE – POV.
BYSTRICA 2:2 (2:1), góly Tempa: M. Januška 2.
MLADŠÍ ŽIACI: TEMPO PARTIZÁNSKE – POV.
BYSTRICA 0:4 (0:1).

ZŠ Nádražná
šampiónom regiónu
Žiačky zo ZŠ Nádražná Partizánske sa v
Handlovej stali majstrom regiónu v basketbale základných škôl a zároveň postúpili na majstrovstvá Trenčianskeho kraja.
Druhá skončila ZŠ Handlová a bronzovú
priečku obsadila ZŠ Partizánska Bánovce
nad Bebravou.
H VÝSLEDKY: ZŠ Handlová – ZŠ Partizánska Bánovce n/B. 38:18. ZŠ Nádražná
Partizánske – ZŠ Handlová 36:27. ZŠ Nádražná Partizánske – ZŠ Partizánska Bánovce n/B. 22:21.

o Zostava víťaznej ZŠ Nádražná Partizánske: S. Gašparovičová, I. Šútorová, Ľ.
Vácvalová, S. Kurtulíková, K. Železníková, M. Dvončová, P. Dobišová, A. Ondriškovičová, N. Gajdošová, N. Budošová,
vedúci družstva: T. Majerčík a K. Beňušková.
mp
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HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL
Spoločná česko-slovenská
hádzanárska interliga žien
pokračovala anglickým
týždňom. Hádzanárky HK
Slávia DANLOG Partizánske však mali v stredajšom 21. kole kvôli nepárnemu počtu účastníkov voľno a tak zasiahli do
bojov až v sobotu. Za riekou Moravou na Partizánčanky čakal líder aktuálneho ročníka WHIL
Baník Most, ktorého hru režíruje Partizánčanka
Petra Beňušková. Tá zaťažila konto svojho niekdajšieho klubu dvomi gólmi. O osude stretnutia rozhodli úvodná pätnásťminútovka prvého a posledná trinásťminútovka druhého
polčasu, ktoré čierni anjeli vyhrali zhodne 9:3.
Stredná pasáž síce patrila Partizánčankam –
13:16 – no dva body išli na konto Mostu za vysoké víťazstvo 31:22.

H Výsledky 21. kola: Zlín – Slavia Praha 23:38
(13:20). Michalovce – Most 32:22 (13:10).
Olomouc – Senec 35:28 (16:10). Veselí n/M.
– Poruba 29:27 (13:12). Písek – Šaľa 27:25
(14:11). UDHK Nitra – Jindřichův Hradec
18:29 (6:14). HK Slávia DANLOG Partizánske – voľno.
H Zostávajúce výsledky 22. kola: Jindřichův
Hradec – Zlín 25:30 (11:12). Duslo Šaľa – Veselí n/M. 29:22 (14:9). ŠKP Senec – Michalovce 27:28 (13:16). Poruba – Olomouc 38:25
(22:9). Slavia Praha – Písek 33:21 (20:10).
UDHK Nitra – voľno.
p PROGRAM 23. KOLA – 9.3. o 14. h: Zlín
– UDHK Nitra, o 15. h: Písek – Jindřichův Hradec, o 17. h: HK Slávia DANLOG Partizánske

II. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV - ZÁPAD

– Senec, Veselí n/M. – Slavia Praha, o 17.30 h:
Michalovce – Poruba, Olomouc – Šaľa, Most
– voľno.
TABUĽKA
1. Most
21 19 0 2 609:478 38
2. Michalovce
20 17 1 2 649:440 35
3. Poruba
20 16 0 4 660:510 32
4. Slavia Praha
20 14 0 6 635:507 28
5. Šaľa
20 13 0 7 611:499 26
6. Veselí n/M.
20 12 2 6 507:469 26
7. DANLOG Partizánske 20 11 1 8 525:519 23
8. Senec
21 9 0 12 536:579 18
9. Olomouc
20 7 1 12 479:552 15
10. Zlín
21 4 0 17 519:632 8
11. Jindřichův Hradec
20 4 0 16 421:584 8
12. Písek
21 3 1 17 500:652 7
13. UDHK Nitra-Sereď
20 0 0 20 464:694 0

BANÍK MOST – DANLOG PARTIZÁNSKE 31:22 (15:11)
Na úvodný gól domácej Janouškovej odpovedala dvomi presnými strelami zo spojkového radu
Minarčíková a Danlog v 4. min viedol 1:2. Vzápätí
Partizánčanka v službách Baníka Beňušková vyrovnala zo sedmičky a zároveň rozbehla vydarenú trinásťminútovú pasáž domácich, ktoré ušli
na rozdiel 9:3. Partizánčanky však spresnili koncovku, začali lepšie brániť a v 25. min sa po prieniku Michnovej dotiahli na dva góly – 10:8. Desať
sekúnd pred koncom prvého dejstva Martina Vysložilová upravila na polčasových 15:11, no hneď
po obrátke Michnová počas oslabenia z brejku

znížila na 15:12. Duel mal aj naďalej vyrovnaný
priebeh. V 47. min Janšáková vystihla chybnú
prihrávku, z brejku znížila na 22:19 a Danlog bol
stále v hre. Lenže zostávajúce minúty patrili domácim hádzanárkam. Poslednú trinásťminútovku Baník vyhral 9:3 – za hostky triafala do čierneho len Michnová – a zápas celkove 31:22.
l BANÍK: Bezpalcová, Müllnerová – Vaňková,
Dvořáková, Tomášková, Mrkvičková, P. Beňušková 2/1, M. Vysloužilová 4, Vítková, K. Vysloužilová 2, Martinková 6, Šplechtová, Janoušková 3, Weisenbilderová 4, Schererová 3, Růčko-

vá 7, tréner: D. Poloz. l HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – V. Žišková 1, S. Blažeková, P. Legeňová, L. Kubáňová, N. Szökeová,
K. Kankulová, Z. Janšáková 2, A. Šáteková 4,
K. Michnová 11/4, E. Hodošková, E. Minarčíková 4, E. Bettáková, tréner: T. Csollár. l POK.
HODY: 1/1 – 5/4. l VYLÚČENÉ: 1 – 4. l ROZHODOVALI: Kavulič a Skružný – 750 divákov.
l PRIEBEH: 1:0, 1:2, 5:2, 5:3, 9:3, 10:4, 10:8,
12:8, 12:9, 14:10, 14:11, (15:11), 15:12, 17:12,
17:14, 18:15, 20:15, 21:17, 22:19, 25:19, 27:20,
28:22, 31:22.
(mp, jr)

Definitíva! Kvalifikácia opäť v Partizánskom!
Od decembra predošlého roku sú známe dvojice II. fázy kvalifikácie, ktoré sa pobijú o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta v hádzanej žien
v Srbsku (7.-22.12. 2013): Turecko – Dánsko, Island – Česko, Macedónsko
– Španielsko, Holandsko – Rusko, Nemecko – Ukrajina, Švédsko – Poľsko,
Francúzsko – Chorvátsko a Slovensko – Rumunsko. Slovenské reprezentantky si účasť v júnovom play-off vybojovali vďaka prvenstvu v Partizánskom na turnaji 1. skupiny I. fázy kvalifikácie MS, na ktorom si poradili s
Grékyňami (30:16), Fínkami (38:18) i Švajčiarkami (26:24). Aj keď sa Partizánske zásluhou lobingu stále ešte oficiálneho prezidenta HK Slávia DANLOG Jána Šurgana stalo v minulom roku centrom slovenskej hádzanárskej
reprezentácie žien, o mieste úvodného stretnutia II. fázy kvalifikácie padla definitíva až v prvý marcový deň. A stala sa ním opäť Mestská športová

I. HÁDZANÁRSKA
LIGA ŽIEN
Ani v treťom stretnutí odvetnej časti druhej najvyššej slovenskej hádzanárskej ligy žien sa hádzanárkam Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou
nepodarilo bodovať. Na pôde veľkého favorita Iuventy Michalovce podľahli domácemu družstvu
junioriek, ktoré nastúpilo s najsilnejšou možnou
zostavou, vysoko 28:40. Naopak, Bánovčanky cestovali na východ republiky v značne oklieštenej zostave, no i napriek tomu bojovali až do konca stretnutia. V drese domácej Iuventy nastúpila odchovankyňa bánovskej hádzanej Zuzana Hollá, ktorá
zaťažila konto svojho niekdajšieho tímu tromi gólmi. Zostávajúce výsledky 12. kola: Nesvady – Sereď 30:24 (11:12). Inter Bratislava – Zlatná n/O.
25:21 (12:8). Banská Bystrica – Senica 32:22
(15:12). Bernolákova Košice – Močenok – odložené na 24.3..
TABUĽKA
1. Inter Bratislava
12 10 1 1 362:304 21
2. Michalovce-juniorky
11 10 0 1 408:298 20
3. Nesvady
11 8 1 2 304:263 17
4. Banská Bystrica
12 8 0 4 394:364 16
5. Zlatná n/O.
12 5 2 5 280:270 12
6. Bernolákova Košice
11 4 0 7 277:316 8
7. Močenok
11 4 0 7 311:355 8
8. Senica
12 4 0 8 325:372 8
9. Gabor Bánovce n/B. 12 2 0 10 302:352 4
10. Sereď
12 1 0 11 275:344 2
p PROGRAM 13. KOLA – 9.-10.3.: Sereď – Gabor
Bánovce n/B., Banská Bystrica – Juniorky Michalovce, Senica – Bernolákova Košice, Močenok – Inter Bratislava, Zlatná n/O. – Nesvady.

MICHALOVCE – BÁNOVCE N/B. 40:28 (21:15)
V 20. sekunde otvorila skóre Habánková a v 8.
min Nagyová zvyšovala na 5:1, keď predtým domáca brankárka Medveďová zneškodnila sedmičku Turkovej i Halmovej. Bánovčanky i napriek tomu neskladali zbrane v 12. min sa dotiahli na rozdiel gólu – 6:5. Ešte v 23. min svietil na
ukazovateli skóre stav 13:10, no v závere polčasu Michalovčanky odskočili na 21:15. Dva rýchle
góly z ruky Šiplákovej znamenali v 33. min skorigovanie na 21:17. Hostkám však postupne dochádzali sily a v 40. min Lazorová zvyšovala na
rozdiel desiatich gólov 28:18 a tri minúty pred
koncom Hvostaľová prepisovala skóre na štyridsiatku – 40:26. Záver patril Bánovčankám, keď
Turková podčiarkla na výsledných 40:28.
l IUVENTA: Medveďová, Gubiková – Tabaková 1, R. Vargová 4, Lazorová 2, Vinyuková 3, Z. Hollá 3, Hvostaľová 4/2, Kocanová
1, Habánková 6/1, Piskayová 3, Kovaličková
4, Nagyová 5, Olšovská 4, tréner: F. Urban.
l GABOR: M. Rychtárechová, L. Čížová – M.
Šipláková 6/2, P. Vaňová, B. Mikulášová 5/2,
E. Hrubá 2, Denisa Halmová 4, J. Srncová 3/1,
P. Koláriková 1, E. Turková 7, tréner: R. Makýš. l POK. HODY: 6/3 – 7/5. l VYLÚČENÉ: 3
– 3. l ROZHODOVALI: Vydra a Gedeon – 55
divákov. l PRIEBEH: 1:0, 1:1, 5:1, 5:2, 6:5,
9:6, 12:8, 13:10, 14:11, 18:14, (21:15), 21:17,
23:18, 29:18, 29:20, 33:23, 35:25, 39:26,
40:26, 40:28.
(mp, rm)

hala v Partizánskom, v ktorej Slovenky 1. júna od 18. h v prvom stretnutí
privítajú Rumunsko. Odveta sa uskutoční 8. júna v Rumunsku. Zverenky
trénera Gheorgheho Tadiciho obsadili na ME 2012 v Srbsku desiate miesto. Ústrednou postavou družstva je Cristina Georgiana Neagová, ktorú vyhlásili za najlepšiu hádzanárku sveta za rok 2010. Dvadsaťštyriročná ľavá
spojka je hráčkou tímu CS Oltchim Ramnicu Valcea. Rumunky dosiahli zatiaľ posledný výraznejší úspech pred dvoma rokmi ziskom bronzu na kontinentálnom šampionáte. Na ženských MS 2013 majú Nórsko ako úradujúci majster sveta, Srbsko ako organizátor, Maďarsko a Čierna Hora ako
dvaja najlepšie umiestnení z ME 2012 účasť zabezpečenú automaticky. Z
európskych krajín k nim pribudnú ešte ôsmi úspešní z II. kvalifikačnej fázy.
Na svetovom šampionáte sa celkovo predstaví 24 tímov.
mp

V Púchove sa konalo šieste dvojkolo tretej najvyššej slovenskej florbalovej ligy mužov, ktoré dalo bodku za
touto súťažnou sezónou. V zápasoch išlo predovšetkým o prestíž, keďže istým viťazom a postupujúcim do
I. ligy bol už pred posledným dvojkolom Púchov. Rezerva FBK Harvard Partizánske v prvom zápase nastúpila proti Panthers Trenčín, ktorému po vyrovnanom priebehu plnom zvratov podľahla tesne 8:9. Súboj
ako na hojdačke priniesol niekoľko paradoxov. Ani jedno družstvo sa počas stretnutia nedostalo do viac
ako jednogólového vedenia. Každý z ôsmich gólov Harvardu navyše niesol meno iného strelca. Tieňom
stretnutia bolo zranenie Jakuba Korca pár sekúnd pred koncom zápasu. V poslednom stretnutí sezóny
proti ŠK Rebels 91 Topoľčany si Partizánčania napravili chuť pohodlným a zaslúženým víťazstvom 11:4 a
obsadili konečné 3. miesto s bilanciou tri výhry, jedna remíza a osem prehier. ,,Teší ma, že sme na posledné dvojkolo vycestovali s tromi kompletnými päťkami a dvomi brankármi, pričom dvanásti z nich
boli dorastenci a juniori. Každý zápas, ktorý títo mladí chalani odohrajú, ich posunie o kúsok ďalej.
Duel proti Trenčanom sme mohli dotiahnuť aj do úspešnejšieho konca. Našou stratégiou však nie
je bezhlavo sa hnať za výsledkami, preto som dával všetkým trom formáciám približne rovnaký
priestor. V zápase proti Topoľčanom, ktorým chýbali viaceré opory, sme boli jasne lepší a zaslúžene sme zvíťazili. Mrzí ma zranenie Jakuba Korca, ktorý zrejme nebude môcť nastúpiť vo zvyšných
extraligových zápasoch. S priebehom celej druholigovej súťaže som však viacmenej spokojný, aj
keď je stále veľa faktorov, ktoré potrebujeme zlepšiť. Spomenul by som hlavne väčšie nasadenie
po celý zápas a v neposlednom rade zvýšenie efektivity pri premieňaní šancí. Chcel by som poďakovať všetkým hráčom, ktorí počas sezóny nastúpili za rezervu, ako aj ľuďom, ktorí sa podieľali na
organizačnom zabezpečení domácich zápasov a hlavne dopravy na zápasy k súperom,“ povedal
hrajúci tréner ,,béčka“ FBK Harvard Peter Ivanka. Zostávajúce výsledky posledného 6. dvojkola: ŠK Rebels
91 Topoľčany – FBK StC Púchov 6:16 (1:3, 2:5, 3:8). Panthers Trenčín – FBK StC Púchov 18:11.
TRENČÍN - PARTIZÁNSKE B 9:8 (4:4, 2:1, 3:3)
Lepšie začali Trenčania, ktorí sa rýchlo ujali vedenia. Partizánčania odpovedali v polovici úvodnej tretiny, potom znova doťahovali jedno gólové manko, aby sa v 12. min prvýkrát ujali vedenia
Antalovym gólom na 2:3. Družstvá však nakoniec
odchádzali na prvú prestávku za nerozhodného
stavu 4:4. Po piatich minútach druhej časti panteri
išli do vedenia 5:4, ktoré Harvard zmazal v polovici
druhej tretiny. Na druhú prestávku však odchádzal
za stavu 6:5 spokojnejší Trenčín. Posledná tretina
sa ešte ani poriadne nezačala a stav bol opäť vyrovnaný. V polovici záverečnej časti išli Partizánčania dvakrát v krátkom čase do vedenia, ale Trenčínu sa v oboch prípadoch podarilo bleskovo odpovedať. V tom čase už panteri zredukovali hru na
dve formácie, kým Partizánske naopak vyťažovalo
všetky tri rovnomerne. Keď už sa zdalo, že zápas
sa skončí zaslúženou remízou, na trestnú lavicu
putoval Turček a Trenčania minútu pred koncom
zápas rozhodli.
l Góly FBK Harvard: 7. Zvalo (Korec), 9. Líška
(Kučera), 12. Antala, 16. Maďara (Ivanka), 30.
Turček (Kučera), 41. Nechala (Kučera), 50. Hlat-

ký (Chochol), 51. Kučera. l HARVARD: J. Gulík
– R. Cvopa, S. Zelezník, T. Kučera, D. Turček, D.
Nechala, J. Korec, T. Líška, D. Zvalo, M. Krištín,
A. Chochol, P. Ivanka, Z. Tupý, J. Antala, J. Hlatký, M. Maďara, hrajúci tréner: P. Ivanka.
PARTIZÁNSKE - TOPOĽČANY 11:4 (3:1, 4:0, 4:3)
Zápas proti Topoľčanom začali Partizánčania vo
vlažnom tempe, prispôsobili sa tempu súpera a
dlho sa nevedeli strelecky presadiť. Dôsledkom
bolo vedenie Rebels 0:1 od 8. min prvej časti. O
vyrovnávajúci gól sa v 13. min postaral Nechala,
po ktorej Harvard zapol na vyššie obrátky a do
konca prvej tretiny Hlatký s Cvopom zvýšili na 3:1.
Herne najlepšia z pohľadu Harvardu bola druhá
tretina, v ktorej jeho hráči predviedli niekoľko veľmi pekných akcií, z ktorých štyri dokázali premeniť. Po dvoch tretinách tak na svetelnej tabuli svietil stav 7:1. V tretej časti Harvard pod vplyvom jasného vedenia poľavil, čo Topoľčany využili dvomi
gólmi na zníženie stavu na 7:3. Až v 54. min Zvalo
opäť prepísal skóre na strane Harvardu, ktorý následne pridal ďalšie tri góly, pričom Topoľčanom
dovolil skórovať už len raz.

H 19. KOLO: HK DANLOG Partizánske – Šurany 29:21 (13:11), HK DANLOG: N. Beláková – P. Gregušová 6, L. Horníková, V. Šudíková, M. Kompasová, V. Kapsová 7/1, D. Krajčovičová 5/2, S. Ondriškovičová 1, P. Legeňová
2, L. Kubáňová 7, Ľ. Vácvalová, T. Koprdová, M.
Svobodová, V. Gajdošová 1, trénerka: K. Beňušková. Bytča – Bernolákova Košice 31:26
(17:12). Dunajská Streda – Brezová p/Br.
22:20 (13:11). Prešov – Šaľa 18:30 (9:14).
Sereď – UDHK Nitra 32:47 (10:23). ŠKP Bratislava – Trenčín 25:22 (13:13). Senica – Michalovce 21:35 (8:19).

1. Michalovce
2. UDHK Nitra
3. Bytča
4. Šaľa
5. Bernolákova Košice
6. Šurany
7. DANLOG Partizánske
8. Dunajská Streda
9. Trenčín
10. ŠŠK Prešov

TABUĽKA
17 15
16 15
15 12
16 12
17 11
16 9
16 8
17 7
15 7
16 5

0
0
1
1
1
1
0
1
0
1

2
1
2
3
5
6
8
9
8
10

562:387
567:403
476:344
483:361
480:438
412:342
431:414
386:467
440:406
297:384

30
30
25
25
23
19
16
15
14
11

11. ŠKP Bratislava
12. Brezová p/Br.
13. Senica
14. Sereď

17
16
16
16

4
3
1
1

0
0
0
0

13
13
15
15

358:481
369:442
355:537
374:584

8
6
2
2

I. LIGA
MLADŠIE DORASTENKY
H 19. KOLO: Bytča – Bernolákova Košice 28:19 (15:8). Prešov – Šaľa 21:16 (9:7).
Močenok – UDHK Nitra 18:28 (6:16). ŠKP
Bratislava – Trenčín 31:36 (15:18). HK
DANLOG Partizánske, Michalovce a Vranov n/T. a Brezová p/Br. – voľno.
TABUĽKA
1. ŠŠK Prešov
13 12
2. UDHK Nitra
14 12
3. Bytča
13 10
4. Michalovce
13 9
5. Šaľa
14 9
6. Trenčín
13 8
7. ŠKP Bratislava
14 6
8. Vranov n/T.
12 4
9. Brezová p/Br.
13 3
10. DANLOG Partizánske 13 3
11. Močenok
13 2
12. Bernolákova Košice
13 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
5
8
8
10
10
11
12

329:217
410:326
387:333
417:308
410:341
356:331
393:369
321:366
246:352
292:378
281:401
275:395

24
24
20
18
18
16
12
8
6
6
4
2
mp

Peter Ivanka odovzdáva svojim zverencom bronzové medaily

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ
I. LIGA O 7.-12. MIESTO – STARŠÍ ŽIACI

H 16. KOLO: Iskra Partizánske – HK 96
Senica 7:1 (3:1, 1:0, 3:0), góly: 6. Ladický
(Vaňo, Beniak), 11. Beniak (Sapár, Machovič),
18. Cigánik (Machovič, Beniak), 35. Beniak
(Cigánik), 42. Tupý (Hudeček), 52. Domin (Šišolák), 60. Tupý (Sapár, Beniak) – 17. Šrámek,
ISKRA: M. Beňadik – T. Cigánik, M. Machovič,
T. Ladický, Patrik Uhrovčík, M. D. Domin, D.
Šišolák – J. D. Vaňo, I. Beniak, A. Sapár – F.
Tupý, A. Hvizdoš, A. Hudeček – D. Maslen, R.

Samuraji v Partizánskom!
Karate klub KUMADE Topoľčany usporiadal
v dňoch 22. až 24. februára v telocvični obchodnej akadémie seminár Goju Kai. Trojdňový seminár, ktorý pozostával z štyroch tréningov, bol zameraný najmä na aplikácie tech-

KONEČNÁ TABUĽKA
1. FBK sTC Púchov
12 12 0 0
2. Panthers Trenčín
12 7 0 5
3. Harvard Partizánske B 12 3 1 8
4. Rebels Topoľčany
12 1 1 10

161:78 24
119:91 14
79:141 7
81:132 3
ra

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ
LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. LIGA

H 1. SEMIFINÁLE: LETCI Ludanice – MOHICANS Topoľčany 9:0 (2:0, 2:0, 5:0), góly: 2. a 39. M. Hecl, 10.,
40. a 42. I. Rosa, 18. a 38. P. Bahorec, 19. M. Kišac, 45.
M. Guniš.
H 2. SEMIFINÁLE: Žabokreky n/N. – THT Topoľčany 1:6 (0:1, 0:2, 1:3), góly: 34. P. Habánik – 7. V.
Géci, 27. a 41. I. Janček, 30. A. Pešič, 40. P. Hain, 42.
P. Višňovský, na zápasy 0:2, do finále postúpil THT.
MOHICANS Topoľčany – LETCI Ludanice 3:8 (2:2,
1:4, 0:2), góly: 6. I. Trgyňa, 15. R. Gogola, 29. V. Páleník – 2., 23. a 26. I. Rosa, 6. R. Kováčik, 21. a 43. M.
Hecl, 27. A. Holík, 35. M. Mokoš, na zápasy 0:2, do finále postúpili LETCI.

II. LIGA

H 1. SEMIFINÁLE: SCORPIONS Topoľčany – RAPTORS Partizánske 0:6 (0:1, 0:2, 03), góly: 14. a 30.
M. Kačina, 23., 32. a 35. P. Hatala, 31. J. Toma, na zápasy 0:1.
H 2. SEMIFINÁLE: BAŤOVKA Partizánske – Dolné
Vestenice 6:5 s.n. (0:3, 2:0, 3:2), góly: 23. J. Hlavenka, 29. M. Telek, 34. J. Velšic, 38. P. Košela, 41. L. Ondruš, rozhodujúci nájazd premenil Jozef Hlavenka
– 4., 5. a 8. M. Rychňavský, 31. I. Ďurica, 44. J. Ďurica, na zápasy 1:1.
p PROGRAM – 8.3. o 20. h: RAPTORS Partizánske –
SCORPIONS Topoľčany, 9.3. o 18.30 h: Dolné Vestenice – BAŤOVKA Partizánske.

AHL FENDEK CUP

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI
I. LIGA
STARŠIE DORASTENKY

l Góly FBK Harvard: 13. Nechala (Kučera), 14.
Hlatký (Maďara), 19. Cvopa (Tupý), 31. Cvopa
(Tupý), 31. Maďara (Líška), 34. Krištín (Zelezník), 38. Zelezník (Nechala), 54. Zvalo (Chochol), 56. Maďara (Hlatký), 57. Nechala, 59.
Hlatký (Antala). l HARVARD: I. Chalitovič – R.
Cvopa, S. Zelezník, T. Kučera, D. Turček, D. Nechala, T. Líška, D. Zvalo, M. Krištín, A. Chochol,
P. Ivanka, Z. Tupý, J. Antala, J. Hlatký, M. Maďara, hrajúci tréner: P. Ivanka.

ník bunkai, vysvetlenie princípov a najnovších
trendov v goju ryu pre zachovanie čistoty štýlu, a tiež na majstrovské kata. Tréningy počas
semináru viedla ikona bojových umení a prezident Goju Ryu Karate do Seiwakai Europe, Ky-

oshi Leo Lipinski (8. Dan SEIWAKAI, 7. Dan JKF
Goju Kai). Tento Angličan je držiteľom samurajského titulu KYOSHI (učiteľ samuraj), ktorý
vlastnia vo svete mimo Japonska len piati majstri. Jedným z nich je aj Kyoshi Rastislav Mráz
(7. Dan, SEIWAKAI, 7. Dan JKF Goju Kai), prezident Goju ryu Karate do Seiwa Kai JKF Slovensko a medzinárodný inštruktor a skúšobný
komisár Goju ryu Karate do Seiwakai JKF, ktorý
bol ďalším lektorom a čestným hosťom seminára. Dvojicu ikon dopĺňal Maďar Gila Pál (6.
Dan JKF Goju Kai). Seminára sa okrem iného
zúčastnili aj predseda KK Drap Partizánske Vladimír Chrenko (1. Dan), hlavný tréner KK DRAP
Peter Hnyk, tréner Marek Meluš, ale aj predseda a šéftréner KK TREND Bánovce nad Bebravou Peter Bežák (4. Dan, SEIWAKAI) spolu so
svojimi zverencami. Obaja samuraji Lipinski i
Mráz poctili svojou návštevou v novembri minulého roku aj bánovský Trend, kde rovnako
predvádzali rôzne bojové techniky. Po skončení topoľčianskeho seminára trojica lektorov
Pál, Mráz i Lipinsky prijala pozvanie Vladimíra
Chrenka na neformálne stretnutie a zavítala aj
do Partizánskeho. Mimochodom, medzi osobných priateľov Kyoshi Lea Lipinskeho patrí aj
známy herec, režisér a majster bojového umenia kung-fu Jackie Chan.
mp
Na fotografii sprava – Kyoshi Rastislav Mráz, Kyoshi Leo Lipinski, Peter Hnyk a Vladimír Chrenko, vpredu Mrázova zverenkyňa Miroslava.

Demovič, D. Mikula, tréner: P. Lichanec. HK
Trnava – HK Levice 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). ŠHK
HOBA Bratislava – ŠHK 37 Piešťany 2:4
(0:1, 1:1, 1:2).
TABUĽKA
7. ŠHK 37 Piešťany
16 12 3 1 68:32 27
8. HK Trnava
15 10 1 4 82:49 21
9. Iskra Partizánske
16 9 2 7 49:41 18
10. HK 96 Senica
17 8 0 9 60:61 16
11. ŠHK HOBA Bratislava
16 6 0 10 56:76 12
12. HK Levice
16 2 0 14 39:95 4

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – MLADŠÍ ŽIACI

H 16. KOLO: Iskra Partizánske – HK 96 Senica 5:5 (2:1, 1:3, 2:1), góly: 17. Gajdoš (Smatana), 20. Gajdoš (Beňačka), 40. Paduch (Gajdoš), 42. Bečka (Drábek), 48. Pánik (Drábek) –
19., 25. a 40. Kotvan, 38. Baran, 52. Hercog, ISKRA: R. Raučina – J. Šiška, P. Urminský, M. Bečka, M. Martiška, J. Martiška, P. Kubáň, S. Gregušová, S. Greguš – D. Vlčko, M. Pánik, M. Drábek
– R. Paduch, J. Gajdoš, M. Havlík – I. Sapár, D.
Žiak, J. Smatana – D. Fabo, A. Jandák, M. Vlčan, tréner: P. Lichanec. HK Trnava – HK Levice 7:2 (1:1, 4:0, 2:1). ŠHK HOBA Bratislava
– ŠHK 37 Piešťany 2:6 (1:1, 1:2, 0:3).
TABUĽKA
7. Iskra Partizánske
16 13 2 1 129:46 28
8. ŠHK 37 Piešťany
16 14 0 2 99:44 28
9. HK 96 Senica
17 5 2 10 62:100 12
10. HK Trnava
15 5 1 9 70:73 11
11. HK Levice
16 4 3 9 87:106 11
12. ŠHK HOBA Bratislava
16 3 0 13 49:128 6

DIVÍZIA STRED – 5. ROČNÍK

H 21. KOLO: Iskra Partizánske – Senica 6:6
(1:1, 2:1, 3:4), góly: 1. Drábek (Cagáňová),
30. Jandák (Gregušová), 38. F. Martiška (Fabo,
Gregušová), 52. Petriska, 58. Jandák, 60. Greguš – 7., 52. a 55. Gergel, 28., 49. a 55. Šeliga,
ISKRA: D. Vítamvás, T. Dobošová – P. Cagáňová, M. Vlčan, M. Machovič, M. Drábek, P. Mavrák, D. Fabo, K. Grežďo, Š. Geschwandtner, A.
Jandák, S. Križan, M. Julínek, M. Janček, S. Greguš, D. Tóth, S. Gregušová, S. Petriska, J. Mikula, T. Híveš, F. Martiška, A. Klimantová, tréner:
Ivan Valach.
mp

H 2. SEMIFINÁLE: RUPAS Prievidza – TPS Topoľčany 4:2 (0:1, 1:0, 3:1), góly: 24. a 36. A. Oboňa,
37. M. Dadík, 45. R. Pasovský – 10. M. Chovanec,
43. B. Mihok, na zápasy 2:0, do finále postúpil
RUPAS.
H O 3. MIESTO: Žabokreky n/N. B – TPS Topoľčany 7:4 (2:2, 3:1, 2:1), góly: 1. a 33. D. Horkulič,
14. a 20. P. Dzian, 19. M. Mikuš, 20. J. Lutonský, 41.
J. Volek – 8. M. Bezecný, 15. a 21. L. Matejovič, 32.
V. Páleník, na zápasy 1:0.
H FINÁLE: RUPAS Prievidza – WARRIORS Topoľčany 2:5 (1:3, 1:2, 0:0), góly: 2. M. Dadík, 29.
J. Molota – 3., 11. a 18. P. Bilik, 14. R. Oravec, 22. P.
Palus, na zápasy 0:1.
p PROGRAM – 9.3. o 15.30 h: TPS Topoľčany –
Žabokreky n/N. B, 9.3. o 17. h: WARRIORS Topoľčany – RUPAS Prievidza.
mp

II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV
Stretnutiami 26. kola (27. a 28. kolo sa predohrali)
skončila základná časť v A-skupine tretej najvyššej slovenskej hokejovej ligy. Prvenstvo si vybojovali hokejisti DYNAMAX Nitra so štrnásťbodovým
náskokom pred druhým Hamuliakovom. Práve
HAMIKOVO v poslednom kole odsunulo na tretie
miesto obhajcu vlaňajšieho triumfu Iskru Partizánske, ktorá v 26. kole mala voľno. Nitra si to rozdá o celkové prvenstvo v II. lige s víťazom B-skupiny Dolným Kubínom. Hokejisti Iskry figurujú na
popredných miestach vo viacerých štatistikách. V
súťaži produktivity hráčov všetkých druholigových tímov skončil na treťom mieste Igor Kaikl so
44 bodmi (21 gólov + 23 asistencií), piaty skončil
Tomáš Majerčík (43 – 21+22) a siedmy Patrik Bosák (40 – 23+17). V tabuľke strelcov obsadil Bosák
(40 gólov) tretie miesto a na 7.-9. mieste skončili
dvadsaťjeden gólový Kaikl s Majerčíkom. Najproduktívnejším obrancom sa stal Igor Malinka s 35
bodmi (11+24), ktorý bol zároveň najlepším nahrávačom spomedzi obrancov. S 24 asistenciami
zároveň skončil celkove štvrtý a v prvej desiatke figurujú aj šiesty Kaikl (23) a deviaty Majerčík
(22). V poradí víťazných gólov sa o prvú priečku
delí Bosák, ktorý ich má na konte päť. Na brankára Iskry Jakuba Polereckého letelo najviac striel
spomedzi všetkých gólmanov – až 830 – a mal aj
najviac úspešných zákrokov – 742. V poradí najtrestanejších hráčov patrí obrancovi Martinovi
Krchňavému tretie miesto so 112 trestnými minútami. Muži Iskry sa mali definitívne rozlúčiť so
súťažným ročníkom sobotňajším priateľským
medzinárodným stretnutím s účastníkom tretej
najvyššej nemeckej súťaže RED DRAGONS Regen. Zápas bol však zrušený.
H VÝSLEDKY 26. KOLA: MIKRON Nové Zámky
– MHK Dubnica n/V. 5:7 (2:2, 0:2, 3:3). HK Brezno – HAMIKOVO Hamuliakovo 2:5 (0:0, 1:1,
1:4). DYNAMAX Nitra – HK Levice 5:4 (2:3, 2:0,
1:1). Iskra Partizánske – voľno.
KONEČNÁ TABUĽKA ZČ
1. DYNAMAX Nitra
24 18 2 0 4 121:84 58
2. Hamuliakovo
24 12 3 2 7 138:91 44
3. Iskra Partizánske 24 12 3 0 9 137:114 42
4. MHK Dubnica n/V. 24 12 2 1 9 105:99 41
5. HK Brezno
24 7 1 4 12 100:117 27
6. HK Levice
24 6 0 6 12 101:124 24
7. MIKRON Nové Zámky 24 4 2 0 18 84:157 16
mp

