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n Žabokrečania sa boria
s novým územným plánom
o Dve tváre jedného sveta
n Za pekára sa v okrese učí dvanásť žiakov
o Primár MUDr. Nidal Abutuaima:
„Som šťastný a hrdý“
n Dobré meno Partizánskemu
robí rodák Ľuboš Kasala

Tento rok má primátor mesta
Partizánske Jozef Božik naplánované stretnutia s občanmi v
jednotlivých mestských častiach
v jarnom a jesennom termíne.
Prvé z jarnej série sa uskutoční
v pondelok 18. marca o 17. hodine v Návojovciach v miestnom Kultúrnom dome a vzápätí
v stredu 20. marca taktiež o 17.
hodine v Malých Bieliciach,
kde budú mať občania mestskej časti príležitosť diskutovať
so zástupcami samosprávy v
miestnom Spoločenskom centre. Celý harmonogram zverejňujeme na 2. strane Tempa.
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Nedeľné popoludnie 10. marca
bolo v Partizánskom venované ženám. V nabitej Mestskej športovej
hale im k sviatku MDŽ najskôr zablahoželal primátor Jozef Božik a
poslanec NR SR Jaroslav Baška, a
prítomných pozdravila aj jeho kolegyňa v parlamente, Partizánčanka
Mária Janíková. Symbolickou kyticou
v podobe nestarnúcich šlágrov obdaroval stovky žien všetkých vekových
kategórií so šarmom jemu vlastným
populárny spevák Otto Weiter. Neskrýval radosť z početného publika,
ktoré spievalo spolu s ním, s jeho
partnerkou Andreou Fischer i ďalším
hosťom Mirom Fančovičom. Do finále s ľudovkami vyzval Otto Weiter na
pódium aj primátora a hala doslova
burácala spevom a potleskom v stoji.
M. Babčanová

Predĺženie
úradných hodín
Daňových úradov
Úradné hodiny na preberanie
daňových priznaní na Daňovom
úrade Trenčín, v pobočke Partizánske a na kontaktnom mieste
v Bánovciach nad Bebravou:
m 21. a 22. marca od 8. do 16. h
m 25. a 26. marca od 8. do 17. h
m 27. a 28. marca od 8. do 18. h
V posledný deň podávania
daňových priznaní v utorok 2.
apríla 2013 sú daňové úrady otvorené od 8. až do 19. hodiny.

Rýchla zdravotná pomoc po transformácii
zostane v Partizánskom pre občanov nezmenená

Nepremeškajte
radošincov

Európa v našich školách
Tvorivosť, farebnosť, myšlienku a spracovanie ocenila porota okresného kola medzinárodného projektu Európa v škole aj v prípade výtvarnej práce Rebeccy Villárovej zo ZŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom.
Viac na 4. strane
Foto: V. Matušková

Bánovský parlament aj o komunikáciách
Prvé tohtoročné zasadanie
Mestského zastupiteľstva v
Bánovciach nad Bebravou koncom februára bolo zavŕšené
poslaneckými interpeláciami o
zlom stave komunikácií.
Z viacero informačných správ
pozitívnou bola správa o nakladaní s tuhým komunálnym odpadom a znížení nákladov na jeho
likvidáciu o 14 % oproti minulému
roku, čo predstavuje úsporu asi 80
tisíc eur. Poslanci prerokovávali
Všeobecne záväzné nariadenie o
hospodárení s majetkom mesta a
doplnky k jednotlivým VZN mesta. Pripomienkovali, a nakoniec
schválili doplnok k VZN o prevádzkovaní cintorínov s tým, že
nájom miesta v urnovej stene na
cintorínoch v mestských častiach
by mal byť so súhlasom občianskeho výboru mestských časti.
Bez pripomienok schválili návrh
rozdelenia transferov právnickým osobám a fyzickým osobám
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Radosť
rozdávaním rastie

Jarné stretnutia

Partizánske bude poctené prvou slovenskou predpremiérou
obnoveného predstavenia Jááánošíík v podaní Radošinského naivného divadla. Nakoľko záujem
o Jááánošíííka po 300 rokoch bol
veľký, radošinci pridali v sobotu
16. marca aj predstavenie o 15. hodine. Posledné voľné lístky si môžete zabezpečiť v Dome kultúry.
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na rok 2013. Pri riešení rôznych
nájmov, vrátane VZN o prideľovaní mestských bytov, schválili
okrem iného aj nájom metských
priestorov pre predajňu potravín
v Kultúrnom dome Horné Ozorovce kvôli lepšej dostupnosti najmä
pre seniorov.
Poslanci MsZ schválili primátora Mariána Chovanca, člena
dozornej rady novej neziskovej
organizácie Mňam Fest.
V interpeláciach sa viacerí poslanci venovali najmä problematike stavu miestnych komunikácií
po zimnom období, ktoré sú značne poškodené výtlkmi. Primátor
apeloval na opätovné prerokovanie návrhu z rokovania poslednej
mestskej rady na rekonštrukciu
ciest na uliciach Moyzesova, Za
Valy, Sládkovičova, A. Hlinku a Husitská. Komunikácie budú zrekonštruované v závislosti od druhu
poškodenia, dôležitosti a v rámci
finančných možností mesta. (r)

Pravdepodobne od 1. apríla tohto roku dôjde k zmenám v sieti záchrannej zdravotnej
služby - k transformácii 27 staníc rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na stanice zdravotnej pomoci (RZP). V novej sieti tak na jednu stanicu s
lekárom pripadnú dve bez lekára, čo je pomer
blížiaci sa k modelu vyspelých európskych
krajín. V takomto kontexte sa bude transformovať aj doterajšia rýchla lekárska pomoc
Nemocnice v Partizánskom. Bližšie informácie
pre mesto Partizánske, ktoré je stále majiteľom nemocnice, poskytol MUDr. Igor Pramuk,
generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Svet
zdravia, ktorá je nájomcom nemocnice.
„O pretransformovaní rozhodlo Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v kooperácii s Ministerstvom zdravotníctva a Asociáciou záchrannej zdravotnej služby. Rozhodnutie
je dôsledkom vyplývajúcim z hĺbkovej analýzy,
z ktorej ďalej vyplynulo, že v niektorých oblastiach by odborne a kompetenčne posádka
rýchlej zdravotnej pomoci zvládla až 80 percent
zásahov, zatiaľ čo posádka RLP bola potrebná

iba vo zvyšných 20 percentách. Záchranári RZP
majú vysokoškolské vzdelanie, špecializované
na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, pričom kvalita nimi poskytovanej pomoci historicky narastá. Nepredpokladáme, že
by transformáciou a racionalizáciou záchrannej
zdravotnej služby na Slovensku došlo k zníženiu
kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ba
práve naopak. Záchranári rýchlej zdravotnej pomoci sú a budú naďalej kvalifikovane a profesionálne vyškoľovaní, zároveň sa bude zvyšovať aj
úroveň prístrojového vybavenia sanitných vozidiel. Vďaka týmto aspektom bude mať záchranár
možnosť diagnostikovať oveľa širšie spektrum
ochorení či poranení a poskytnúť ich adekvátnu liečbu. Rozsah poskytovanej zdravotnej
starostlivosti, ako aj dostupnosť rýchlej zdravotnej pomoci po transformácii stanice RLP
na RZP v meste Partizánske zostane pre ľudí
nezmenená. Operačné stredisko, tak ako doteraz, po zvážení charakteru poranení, resp.
ochorenia, vyšle k pacientovi vždy adekvátnu
posádku záchrannej služby.“
(r)

Bioplynová stanica Bošany je už rok v prevádzke
Prínosom pre obec je zhodnotenie bioodpadu

Bioplynová stanica sa nachádza hneď pri areáli bývalých koželužní, napravo od cesty smerom na Baštín

Foto: A. Borszéková
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Žabokrečania sa boria s novým územným plánom
Najdôležitejším dokumentom schváleným na prvom tohtoročnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch
nad Nitrou bol rozpočet na rok 2013. Pozitívna bola informácia o kolaudácii nového Domu smútku, ktorý by sa mal do
leta zariadiť a sfunkčniť, a príprava nového územného plánu.
V súvislosti s novým domom smútku,
ktorý bol postavený výlučne z obecných
peňazí, starosta Otakar Sneženka informoval o vykradnutí tohto objektu, pričom
vznikla škoda za vyše 900 eur! Polícia vypátrala zlodeja medených drôtov a chráničiek
na tomto objekte, dokonca bola vykonaná
rekonštrukcia samotného činu kradnutia a
fotodokumentácia. Potešujúce bolo aspoň
to, že to nebol občan Žabokriek. Ihneď po
tomto čine vedenie obce podniklo patričné kroky na lepšiu ochranu nového Domu
smútku. Okrem iného starosta informoval
aj o príprave projektu na výmenu okien a
zateplenie budovy základnej školy a o svo-

jej účasti na zasadnutí celoslovenskej Rady
asociácie vzdelávania samosprávy, kde
zastupuje regióny Topoľčany, Partizánske
a Nitra. Taktiež informoval o tom, že nový
koberec na hlavnej ceste I/64 nebude ani
v roku 2013, ani 2014. Výtlky bude opravovať správa ciest frézovaním súvislej dĺžky a
položením trojcentimetrovej vrstvy asfaltu
alebo individuálne každý výtlk.
„Všetky obce okresu s TSM Partizánske sa
naďalej boríme so separáciou odpadu a s
čiernymi skládkami. Myslenie našich ľudí nie
je na takej úrovni, ako by sme chceli. Stačí ísť
za kukavozom na skládku do Livinských Opatoviec a s hrôzou by ste videli, čo všetko z neho
vypadne...,“ povedal starosta. V diskusii na
túto tému sa hovorilo o stále sa obnovujúcej čiernej skládke odpadu na parkovisku
s odpočívadlom za obcou smerom na Partizánske a podobný problém je i so židovským cintorínom. Padali návrhy na vysekanie alebo opílenie kríkov, aby odpočívadlo
bolo z cesty viac vidieť, prípadne, aby sa

tam umiestnila výstražná tabuľa a pod. Otakar Sneženka potvrdil, že v minulosti tam
umiestnili veľký kontajner, potom dvakrát
110 litrovú smetnú nádobu, všetko zmizlo.
Zabetónovali kovový stĺpik s obručou, do
ktorej upevnili plastové vrece. Stĺpik zlodeji
odpílili a ukradli...
Po prerokovaní a schválení rozpočtu a
termínov zasadnutí OcZ bola diskusia venovaná príprave úplne nového územného plánu obce. Vo viacerých koncepciách
– návrhoch budú riešené jednotlivé potreby obce – doprava, vrátane prechodov
pre chodcov, osvetlenie, zelené pásy, IBV,
bytové domy, ale aj oblasť životného prostredia a oddychu, cyklotrasa, inžinierske
siete a atď. V územnom pláne sa budú riešiť
aj vlastnícke vzťahy k pozemkom. Finančné
prostriedky sú už navrhnuté v rozpočte
a obec vstupuje do rokovaní so štátnymi
orgánmi a organizáciami, občanmi, podnikateľmi. Ako prví o priebehu príprav budú
informovaní poslanci.
(ab)

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.

Boj o zdravú pitnú vodu
v Baťovanoch

rozhodlo získať vodu z artézskej
studne v blízkosti továrenskej
ohrady. Teraz odborná inžinierska firma na tomto diele pracuje už plné tri mesiace a zdá sa,
že postupným prekonávaním
podzemných prekážok blíži sa
k vytúženému cieľu. Vrtba prekročila už hĺbku 104 metrov...
Doteraz sa zachytilo desať značne výdatných prameňov zdravej a primerane pitnej vody, u
ktorých sa odhaduje výdatnosť
na 1000 až 1500 litrov za minú-

tu. Hoci toto množstvo momentálne by stačilo pokryť spotrebu
obytnej štvrte i továrne, predsa
len sa vo vrte pokračuje ďalej...
Boj o zdravú vodu v Baťovanoch
je veľmi ťažký. Dokonalým technickým zariadením sa podarilo
vyvŕtať najviac 4 metre hĺbky
za deň. Na vrte pracuje denne
10 hodín 6 mužov, ktorí tromi
rukoväťami postavenými kolmo
k otáčavému hriadeľu vrtacieho
zariadenia neprestajne tlačia vŕtačku do pohybu...
(krátené)

Stavby na hospodárstve
v Šimonovanoch

Námaha s vrtbou rovná sa pochodu na severnú točňu
Vedenie našich podnikov v
Baťovanoch usilovalo sa dať
ľuďom nielen prácu, ale aj také
podmienky živobytia, aby naši
spolupracovníci žili na úrovni
dnešných čias. Preto vybudovalo a buduje našim ľuďom účelné
a zdravé byty, vystavilo i Spoločenský dom, upravilo bezprašné a bezblatné ulice, zriadilo
kanalizáciu, dalo im k dispozícii
úhľadné záhradky, atď. Čo však
svojim spolupracovníkom doteraz nemohlo dať, bola zdravá
pitná voda.
Hneď po výstavbe prvých objektov v Baťovanoch vybudoval
sa tu síce aj vodovod, ale zakrátko sa ukázalo, že voda z neho

je súca zväčša len na úžitkové
ciele, ako na varenie, pranie a
pod., nie však na pitie. Čerpacími stanicami z 8 – 10 metrov
hlbokých studní možno získať
len veľmi tvrdú vodu, u ktorej
je stupňovitosť tvrdosti skoro
dvojnásobná oproti normálu. A
okrem toho vodu s veľmi vysokým obsahom železitých látok.
Takúto vodu nie je účelné používať v elektrárenskej kotolni,
lebo zanecháva priveľmi mnoho usadenín. Preto sa vedenie
závodu už dlhší čas zaoberalo
myšlienkou získať pre vodovod
a kotolňu mäkšiu a zdravšiu
pramennú vodu. Vedenie závodu sa podľa rád odborníkov

Celkom ticho, bez kriku pustilo sa vedenie nášho závodu
do rozsiahlej stavby na šimonovianskom hospodárstve. O
čo ide pri tejto stavbe? Budovu
bývalého šimonovianskeho notariátu, ďalej dva deputátnické
byty a staré stajne na pravej
strane dvora zbúrali a na ich
mieste začali stavať 127 metrov
dlhý komplex hospodárskych
stavieb, vrátane ubytovacích
miestností pre asi 40 sezónnych
robotníkov, šatňu, kúpeľňu a
umyváreň, ktorú budú môcť vy-

užívať po práci všetci. Táto časť
bude slúžiť prevažne k zlepšeniu sociálnych pomerov spolupracovníkov. Predná časť budov
je rezervovaná pre mliekáreň,
za ňou stajne pre 60 kráv, 20 volov a 24 koní... Vyše dvora podľa kršteňanskej cesty sa potom
vybudujú rodinné domky pre
deputátnych zamestnancov.
Zveľaďovanie hospodárstva v
Šimonovanoch treba vítať, lebo
z hľadiska zásobovacieho je pre
Baťovany veľmi dôležité, aby sa
vzmáhalo.
(krátené)
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Mestská polícia v Partizánskom
od 27. februára do 5. marca
n Občan podal oznámenie
o poškodení verejnej zelene
pri dome č. 1153 na sídlisku
Šípok. Vodič dodávky, ktorý
bezohľadne rozryl trávnik pri
otáčaní, už na mieste nebol.

o Prvého marca o 22.00 h
bol hliadkou mestskej polície
zadržaný 21-ročný muž podozrivý zo spáchania priestupku
a predvedený na oddelenie OO
PZ z dôvodu prešetrenia veci.

o Na základe žiadosti OO PZ
o preverenie oznámenia hliadka mestskej polície vykázala
bezdomovca z koľajníc v blízkosti železničnej stanice vo Veľkých Bieliciach, ďalšieho z parkoviska na sídlisku Šípok, kde
spal.

n Čašníčka baru na sídlisku
Šípok 2. marca pár minút po
polnoci oznámila výtržnosti zákazníka. Za priestupok
proti verejnému poriadku
mu hliadka mestskej polície
uložila blokovú pokutu vo
výške 20 €.

n Dňa 28. februára o 17.35 h
hliadka mestskej polície počas
kontroly mesta zadržala na
Družstevnej ulici dve neznáme osoby, ktoré na detskom
kočíku viezli medené elektrické káble. Jeden zo zadržaných
tvrdil, že 35 kg káblov našiel
za obchodným zariadením na
Nitrianskej ceste. V čase predvedenia osôb na oddelenie
MsP hliadka mestskej polície
preverila toto tvrdenie, ale
nepotvrdila ho, káble boli odňaté vzhľadom na podozrenie
zo spáchania priestupku proti
majetku.

o V tú istú noc o 01.35 h pomocou kamerového systému
MsP spozorovala dve osoby,
manipulujúce vo fontáne so
svetelnou výzdobou. Na mieste
bola zadržaná mladistvá a žena
vo veku 22 rokov. K poškodeniu
výzdoby nedošlo.

o Predpoludním 1. marca
pri kontrole mesta hliadka spozorovala na Veľkej okružnej pri
zberni surovín tie isté osoby,
ktoré sa dali na útek. Hliadka
trojicu Rómov vo veku 14, 15 a
17 rokov zadržala. Mali pri sebe
vak a igelitovú tašku a v nich 15
kg medeného kábla bez izolácie a nevedeli preukázať jeho
pôvod. Jeden zo zadržaných
bol hliadkou predvedený na
oddelenie MsP z dôvodu prešetrenia veci. Tu zmenil svoju
výpoveď a priznal sa, že káble odcudzil z areálu bývalých
ZDA. Páchateľ je podozrivý zo
spáchania trestného činu krádeže. Prípad prevzalo OR PZ
v Partizánskom.

n MsP bola v nočných hodinách upozornená na možný konflikt medzi mladými
mužmi. Krátko po oznámení
došlo k bitke pred hotelom
na Námestí SNP. MsP zadržala na mieste dvoch mužov,
ktorí nechceli podať oznámenie a ani nežiadali lekársku
pomoc.
o Majiteľ firmy oznámil, že
mu z objektu na Nitrianskej
ceste ušiel pes. Prevzal si ho na
oddelení mestskej polície, ktorej hliadka psa odchytila.
n Na Veľkej okružnej pri
dome č. 1015 v zaparkovanom vozidle svietilo vo
vnútri svetlo a na sedadle
spolujazdca bola položená
peňaženka, z ktorej vyčnievala hotovosť. MsP zistila
majiteľa vozidla a upozornila
ho na túto skutočnosť vďaka
anonymnému oznámeniu.
o MsP asistovala SMM pri
vypratávaní bytu na Nábrežnej
ulici.

POZNAČTE SI V KALENDÁRI!
Harmonogram stretnutí v mestských častiach
a Dní mestských častí v roku 2013
Mestská
časť

Stretnutie s primátorom
JAR

JESEŇ

Deň mestskej
časti

CENTRUM

17. apríla

16. októbra

25. apríla

LUHY I

15. apríla

14. októbra

21. februára

LUHY II.

10. apríla

9. októbra

29. mája

ŠTRKOVEC

8. apríla

7. októbra

26. apríla

ŠIMONOVANY

6. apríla

2. októbra

27. júna

27. marca

30. septembra 22. marca

VEĽKÉ BIELICE 25. marca

25. septembra 21. marca

MALÉ BIELICE 20. marca

23. septembra 31. mája

NÁVOJOVCE

18. septembra 31. mája

ŠÍPOK

18. marca

Občania Partizánskeho môžu s primátorom Jozefom Božikom,
jeho najbližšími spolupracovníkmi a poslancami za svoju mestskú
časť diskutovať o aktuálnych problémoch na stretnutiach podľa
uvedeného harmonogramu na jar a na jeseň. Stretnutia na obvyklých miestach, s výnimkou Veľkých Bielic, kde to už bude miestna
ZŠ, sa začínajú vždy o 17. hodine. Všetkých deväť mestských častí
navštívi primátor tento rok aj v rámci tzv. výjazdov, Dňa mestskej
časti, ktorý môžete v uvedených termínoch využiť v priebehu dopoludnia na stretnutie so svojimi zástupcami v samospráve.

11. marec 2013

3

ČO NA TO POSLANCI? Bioplynová stanica Bošany je už rok v prevádzke
Zmeny si žiada hlavne doprava
Významným dokumentom, ktorý bude najvyšší samosprávny
orgán mesta Partizánske schvaľovať v tomto roku, je územný
plán mesta. Na začiatku budovania Partizánskeho bola medzi
jeho priemyselnou a obytnou časťou výrazná deliaca čiara (štátna
cesta, železnica). Súhlasíte s tým, aby bola takáto štruktúra mesta
naďalej rešpektovaná, a berie ju do úvahy aj predložený návrh
územného plánu?

Jozef ONDRUŠKA
Územný plán mesta považujem za dôležitý dokument, určujúci ďalšiu perspektívu mesta. Nielen
preto, že treba mať vízie, ale ako šéf letiska a podnikateľ som na jeho tvorbe aj osobne zainteresovaný. Zmeny potrebujeme. Jednoznačne v infraštruktúre, komunikačnom prepojení mesta, pretože doprava v Partizánskom je neúnosná a odrádza
aj mnohých potenciálnych investorov. Mám na mysli prepojenie na
Prievidzu, či na Bratislavu rýchlostnou komunikáciou a vybudovanie
obchvatu, ktorý by odľahčil dopravu priamo v centre mesta.
Na začiatku budovania mesta bolo jeho rozdelenie železnicou na
priemyselnú a obytnú zónu dobrý zámer, ale dnes je skôr na záťaž. A
problémy budú len narastať, pretože áut je stále viac a viac a dostať
sa niekedy do centra mesta nervydrásajúce. Tri železničné priecestia
sú málo, na hustotu dopravy nestačia, hlavne na vstupe od kruhovej križovatky doprava naďalej kolabuje aj napriek vybudovanému
odbočovaciemu pruhu. Pokým budú rampy na železničnom priecestí
spustené v takých dlhých intervaloch, vodiči neprestanú nadávať.
Rokovania vedenia mesta a železníc pokračujú, prísľuby na zmenu sú
dané, len ich naplnenia sa nevieme dočkať. Existujú síce aj iné riešenia – vybudovanie nadjazdu či podjazdu, ale z pohľadu súčasných
možností sú skôr z kategórie sci-fi.
Filozofiu zachovania oddelených zón jednoznačne podporujem,
pretože okolo Partizánskeho je dostatok priestoru na vznik nových
výrobných prevádzok a ľudia si zaslúžia užívať si pokoj v meste. Vplyvom katastrofálneho stavu ciest a celkovej infraštruktúry ho nemajú,
žiaľ, ani dnes. Odklonenie dopravy mimo centra mesta, cez Malú a
Veľkú okružnú, považujem v blízkej dobe, a budem pesimista, ani v
najbližších dvadsiatich rokoch, za realizovateľné. Ide o veľké investície, na ktoré si samotné mesto nemôže trúfať, takže, musíme len opravovať to, čo máme a na čo máme.

Prínosom pre obec je zhodnotenie bioodpadu

Pred rokom bola v Bošanoch spustená do prevádzky
bioplynová stanica, druhá v
okrese Partizánske. Stanica
slúži, tak ako v Chynoranoch,
na spracovanie biomasy z
poľnohospodárskej výroby,
ale aj záhradného odpadu na
bioplyn pre výrobu elektrickej energie, tepelnej energie
a digestát - sekundárne hnojivo, ktoré je využívané poľnohospodárskymi podnikmi.
Investorom a prevádzkovateľom bioplynovej stanice je spoločnosť Alternatíve Energy Bošany, sekundárnym užívateľom
je Západoslovenská energetika,
teplo by mal odoberať Obecný
úrad v Bošanoch a čiastočne aj
podnikateľské subjekty v danom území. Nakoľko Obecné
zastupiteľstvo v Bošanoch ešte
9. júla 2007 schválilo svoju účasť

v spoločnosti Alternatíve Energy
s predpokladom odberu tepla a
prípadného zisku z výroby energie, zaujímala nás súčasná situácia, po roku od uvedenia bioplynovej stanice do prevádzky.
Podľa informácií Daniela
Častvaja, riaditeľa marketingu a komunikácie spoločnosti EPH, ktorá kontroluje
väčšinový podiel v spoločnosti Alternative Energy Bošany,
bioplynová stanica spracováva
bioodpad z obce a jej okolia
čiastočne, využívajú aj odpad
z poľnohospodárskej výroby a
z odpadovej sekcie. Hlavný prínos biostanice vidí Daniel Častvaj v spracovávaní biologicky
rozložiteľných odpadov a v znížení nezamestnanosti v regióne, nakoľko všetci zamestnanci
bioplynovej stanice sú z obce

Čistenie komunikácií od zimného posypu
Mesto Partizánske začína od pondelka 11. marca 2013 prostredníctvom Technických služieb mesta Partizánske so strojovým zametaním
miestnych komunikácií a chodníkov od zimného posypu.
Práce budú vykonávané podľa stanoveného harmonogramu. Občania
budú upozornení o vykonávaní čistenia na konkrétnych komunikáciách vopred prostredníctvom rozhlasu, ako aj rozmiestnením zvislého dopravného
značenia. V tejto súvislosti MsÚ žiada občanov, aby rešpektovali dopravné
značenia a v čase zametania, od 6.30 do 18.00 hodiny dočasne neparkovali svoje vozidlá na týchto komunikáciách. V opačnom prípade, ak nebude
môcť byť vyčistený priestor pod motorovým vozidlom, bude musieť jeho
čistenie zabezpečiť majiteľ motorového vozidla na vlastné náklady. Na komunikácie nevyčistené z dôvodu nepriaznivého počasia budú mechanizmy
nasadené až po ukončení stanoveného harmonogramu. V týchto prípadoch
budú občania informovaní o dočistení komunikácií prostredníctvom mestského rozhlasu. Akékoľvek pripomienky a námety k priebehu čistenia môžete nahlásiť na linku čistoty a poriadku - tel. číslo 038/53 63 000.
Harmonogram strojového čistenia miestnych komunikácií mesta Partizánske:
11.3. (pravá strana ulice) Makarenkova, Sokolská, Hrnčírikova, Februárova, Školská,
Nádražná, Družstevná, Strojárenská, Námestie SNP, parkoviská pred železničnou stanicou,
domom obuvi, MsÚ, ÚPSVaR,učilišťom, Komenského, 1. mája, Nábrežná
12.3. (ľavá strana ulice) Makarenkova, Sokolská, Hrnčírikova, Februárova, Školská,
Nádražná, Družstevná, Strojárenská, Námestie SNP, Komenského, 1. mája, Nábrežná
13.3. (pravá strana ulice) J. Švermu, kpt. Nálepku, Jesenského, Rooseweltova, Štúrova,
Riečna, Hurbanova, Slovanská, Hviezdoslavova, Krátka, Červená, Októbrová
14.3. (ľavá strana ulice) J. Švermu, kpt. Nálepku, Jesenského, Rooseweltova, Štúrova,
Riečna, Hurbanova, Slovanská, Hviezdoslavova, Krátka, Červená, Októbrová
15.3. parkoviská za CBA, pred kinom, kruhová križovatka pred VIPO, Nádražná, gen.
Svobodu, Malá okružná + vnútroblokové cesty a chodníky
18.3. a 19.3. Veľká okružná + vnútroblokové cesty a chodníky
20.3. Ul. A. Grznára, Gorkého, 29. augusta, B. Nemcovej, Lesná, Moyzesova, F. Kráľa,
Lomonosova, Kukučínova, Gumárenská, Nám. mieru
21.3.Ul. Gorkého, Obuvnícka, Riečna, Bernolákova, Dukelská, T. Vansovej, Pribinova,
Slobody, J. Švermu, Sládkovičova
22.3. a 25.3. Šípok – Horská, Pod Šípkom, Malinovského, cintorín Šípok, J. Kráľa, Za riekou
Nitrou + Nemocničná
26.3. Veľké Bielice, Šimonovany
27.3. Návojovce, Stráne, Malé Bielice

O bližšie informácie a stanovisko sme požiadali aj starostu
obce Bošany - Pavla Štrosa:
„Na základe zmluvy spoločnosť
Alternatíve Energy preberá na
bioplynovú stanicu z obce bioodpad, ktorý vzniká pri údržbe
zelene na verejných priestranstvách, t.j. pri kosení trávnatých
porastov a napadané lístie. Okrem toho zabezpečujeme pre
občanov zber nadbytočného
zeleného odpadu z ich záhrad
pristavenými kontajnermi a tie
zvážame tiež na bioplynovú
stanicu. Likvidáciu zeleného odpadu odvezením na bioplynovú
stanicu môžu občania využívať
aj individuálne. Čo sa týka elektrickej energie vyrobenej na

bioplynovej stanici na verejné
osvetlenie, zatiaľ nie je jej využitie pre obec technicky riešiteľné. Využitie tepla je trochu v
inej polohe. Za existencie koželužní sa teplo do obce dodávalo
z centrálnej kotolne v ich areáli.
Žiaľ, po krachu fabriky musela obec vo svojich budovách
i stavebné bytové družstvo v
jednotlivých činžiakoch vybudovať samostatné kotolne. Ťažká by bola cesta vracať sa späť
k centrálnej dodávke tepla, keď
nadzemné rozvody potrubia v
bývalom areáli sú zlikvidované
a ostatné v zemi už znehodnotené. Avšak prínos z bioplynovej stanice je hlavne v tom,
že obec má v zmysle zákona o
odpadoch vyriešenú likvidáciu
bioodpadu jeho energetickým
zhodnotením.“
Alena Borszéková

Hasiči v akcii na cestách i v domácnostiach

Ľubomír POPLUHÁR
Súhlasím s tým, aby boli priemyselná a obytná
časť nášho mesta oddelené. Územný plán z roku
1994 vypracovaný firmou Aurex, s. r. o. aj s dvomi
zmenami z rokov 1998, 2001 a doplnkom č. 1 z roku 2003 túto štruktúru rešpektuje. Výhrady mám
voči variantu 1 a 2 v koncepcii rozvoja dopravy.
Hlavná cesta má prechádzať veľmi blízko medzi obytnými budovami na Ulici gen. Svobodu. Myslím si, že pre vytvorenie komfortného
harmonického obytného prostredia občanov v tejto mestskej časti je
potrebné nájsť vhodnejší variant.

a blízkeho okolia. Nehovoriac
o výrobe elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov.

Zásah hasičov a záchranárov pri dopravnej nehode v Oslanoch 6. marca

Zabuchnuté dvere na byte a na plynovom sporáku vára – vôbec nie ojedinelé situácie, ku ktorým sú
privolávaní hasiči a záchranári. Tak tomu bolo aj 25.
februára pred ôsmou hodinou večer, kedy sa táto nepríjemná situácia prihodila obyvateľom na Nádražnej
ulici v Partizánskom a o pomoc pri otváraní bytu požiadali HaZZ v Partizánskom. Opakujúcim sa zásahom vo
vykurovacom období je aj výjazd k horiacim sadziam v
komíne, tento raz 2. marca pred 16. hodinou do rodinného domu v Hornej Vsi. Siréna sprevádzala výjazdové
vozidlo HaZZ 6. marca ráno o 6.33 hodine. Uháňalo k
dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel v Oslanoch. Jednu zranenú osobu hasiči ošetrili do príchodu
RZP, ktorá ju odviezla do NsP v Partizánskom.
OR HaZZ v Partizánskom apeluje v tomto období na občanov, aby sa vyvarovali nebezpečenstva,
ktoré hrozí nielen im, ale aj prírode pri jarnom vyFoto: HaZZ paľovaní trávy a spaľovaní haluziny.

Partizánčania s Dobrým anjelom
Poučné, príjemné i emočné
– tak by sa dalo v stručnosti
charakterizovať stretnutie Partizánčanov v miestnom kine s
Andrejom Kiskom, zakladateľom charitatívnej organizácie
Dobrý anjel. Dvojhodinové
rozprávanie pána Kisku dostalo
viackrát umelecký náboj vďaka
vystúpeniu štyroch mladých hudobníkov zo skupiny Adventure
Strings. Strastiplná cesta k podnikateľskému úspechu nakoniec
tohto vyštudovaného elektroinžiniera priviedla k charite. Nakoľko mnohí ľudia na finančnú
pomoc pre charitu pozerajú už
s nedôverou, organizácia Dobrý
anjel aj prostredníctvom svojho
zakladateľa mnohých presvedčila o toku peňazí do posledného centa pre konkrétne rodiny
s chorým dieťaťom. Na citlivú
strunu každého účastníka „za-

Z POLICAJNÉHO
ZÁPISNÍKA
POLNOČNÁ BITKA
Obvinenie z prečinu výtržníctva a ublíženia na zdraví
vzniesli 4. marca 2013 policajti z
Partizánskeho voči 22-ročnému
Partizánčanovi. Ten ešte v septembri minulého roku pár minút
po polnoci na parkovisku na Nitrianskej ceste fyzicky napadol
25-ročného muža. Útočníkovi,
ktorý svojej obeti spôsobil zranenia hlavy, ruky a chrbta, hrozí trest odňatia slobody až do
troch rokov.
VYBERAL CUDZIE PENIAZE

brnkalo“ aj niekoľko prezentovaných a podporených osudov.
Skutočnú fungujúcu pomoc
potvrdila aj pediatrička MUDr.
Mária Murčeková, ktorá osobne
odovzdala pánovi Kiskovi (spoločne na foto) ďalšie žiadosti o

pomoc rodinám s chorými na
rakovinu. Tým sa zároveň potvrdilo, že aj v Partizánskom sú
dobrí anjeli a že aj v našom meste pomoc tejto jedinečnej charity deti potrebujú.
Text a foto: Alena Borszéková

Využite na jarné upratovanie
zberný dvor na Šípku
Už dva roky sa môžu Partizánčania bezplatne zbavovať odpadu v zbernom dvore
na sídlisku Šípok, pri kotolni. Zberný dvor
je otvorený v pondelok, utorok, štvrtok a
v piatok od 6. do 14. hodiny, v stredu od
8. do 16. hodiny a v sobotu od 8. do 12.
hodiny. Bezplatne ho môžu využívať občania s trvalým alebo prechodným pobytom v
Partizánskom, ktorí majú uhradené miestne
poplatky za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.

Odpad sa preberá len od fyzických osôb - nepodnikateľov na základe predloženého občianskeho preukazu. V zbernom dvore je možné
odovzdať: objemný odpad, napr. nábytok,
papier, sklo, kovové obaly, kovy, plasty, tetrapacky, pneumatiky, drobný stavebný odpad,
ale aj konáre, šatstvo a obuv. V zbernom dvore je otvorený aj sklad nebezpečného odpadu
- batérií, akumulátorov, rozpúšťadiel, lepidiel,
farieb, žiariviek a vyradených elektronických a
elektrických zariadení.

Vyšetrovateľ z Partizánskeho
vzniesol 4. marca obvinenie z
prečinu neoprávneného použitia
elektronického platobného prostriedku voči 22-ročnému Partizánčanovi. Obvinený 21. februára dopoludnia našiel pred barom
na Malinovského ulici na sídlisku
Šípok bankomatovú kartu spolu
s PIN kódom. Následne neoprávnene z bankomatu vybral 100
eur a kartu zahodil na sídlisku.
Obvinenému hrozí trest odňatia
slobody na jeden až päť rokov.
kkk

Polícia upozorňuje majiteľov
bankomatových kariet, aby si
PIN kód ku kartám uložili na
bezpečné miesto – oddelene
od karty. Po zistení krádeže
karty urýchlene vykonajte
opatrenia na ich zablokovanie
a okamžite kontaktujte políciu!
KR PZ v Trenčíne
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Európa v našich školách
Piateho marca prišla Európa
aj do škôl v Partizánskom. O jej
pomyselný príchod sa postaralo
mesto so základnými školami, v
spolupráci s Centrom voľného
času Relax a Mestskou umeleckou agentúrou. Spoločnými
silami zorganizovali výstavu
výtvarných a literárnych prác
žiakov základných, umeleckých
a špeciálnych škôl, ktorí svojou
tvorbou ukázali, ako vnímajú súčasnú Európu.
V medzinárodnom projekte
Európa v škole sa ocitlo až 171
výtvarných, 73 literárnych a 12
multimediálnych výtvorov. Možno prekvapujúco sa do okresného kola súťaže zapojili najmä nižšie ročníky. Takýmto spôsobom
sa starší mohli dozvedieť, ako si
školopovinné deti predstavujú
nielen tradície nášho regiónu,
ale aj zjednocujúce procesy v
Európe. Predsedníčka poroty za
výtvarnú a multimediálnu časť
Miriam Zurabovová mala veľkú
radosť z nadšenia, s akým sa deti
do tvorenia pustili: „Každý rok
sledujeme hlavne tvorivosť, farebnosť, myšlienku, spracovanie, aby

ÚČES 2013
CVČ Relax v Partizánskom
pozýva deti zo základných
škôl na súťaž Účes 2013. Kto
sa chce zapojiť do súťaže, treba, aby si priniesol vlastné kadernícke pomôcky, ale aj priviedol kamaráta či kamarátku,
ktorému bude účes robiť.
Neváhajte a príďte predviesť
originálne a zaujímavé účesy
v utorok 12. marca o 14.30
hodine do priestorov telocvične CVČ Relax. Na všetkých
sa tešia organizátori súťaže z
centra!

to malo čo povedať. Niekedy nás
aj úplne jednoduchá myšlienka
dokáže zaujať.“ Hoci je podľa jej
slov práve výtvarná časť tá najťažšia, žiaci pod vedením pedagógov rýchlo zistia, že nápady
môžu čerpať i z vlastných zážitkov. „Vždy nás prekvapí chuť, s
akou deti dokážu danú tému spracovať,“ dodala.
Súťažné kategórie sa dotýkali
troch oblastí – zvyky a tradície
dominovali v prvej, rôznorodosť
kultúr v druhej a téma zjednoZa najmladšími ocenenými výtvarníčkami spokojní zástupcovia vyhlasovateľa a spoluorganizátorov súťaže
Európa v škole – zľava riaditeľka Mestskej umeleckej agentúry Martina Baboľová, vedúci
oddelenia školstva MsÚ Pavol
Horňan, prednostka mestského
úradu Dáša Jakubíková a primátor Jozef Božik.
Víťazná trojica chlapcov v
I. kategórii literárnej časti
súťaže Európa v škole. Zľava
Matúš Beňuška, Róbert Galáč a
Matúš Bodocký.

Junior ambasádor UNICEF-u v školách Partizánskeho

Dve tváre jedného sveta

Dobrovoľník
kraja
Rada mládeže Trenčianskeho
kraja usporiadala druhý ročník
oceňovania Dobrovoľníka roka
Trenčianskeho kraja. V kategórii
sociálna práca si ocenenie z rúk
druhého podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozefa Božika prevzala Mária
Jakubíková z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko v
Rybanoch. Podujatie podporilo
ministerstvo školstva z programu Adam 3, TSK a mládežnícke
organizácie Považia.

Divadlo
pre deti
O deviatich mesiačikoch
Mestská umelecká agentúra Partizánske pozýva
deti vo štvrtok 14. marca
na predstavenie Divadla
PIKI z Pezinku - O deviatich
mesiačikoch. Herečka Katka
Aulitisová, známa z dvojice
bývalej detskej relácie Elá
Hop!, vám porozpráva rozprávku o tom, čo robí dieťa
v maminom brušku celých
deväť mesiacov. V Dome
kultúry v Partizánskom sa
môžete tešiť na dve predstavenia – o 9. hodine a o
10.30 h.

covania Európy rezonovala v
najstaršej kategórii. Žiaci kreslili,
maľovali, lepili, písali poéziu i
prózu, vytvárali videá, čo naozaj
svedčalo o tom, že svojej fantázii
medze nekládli. Víťazka v druhej
kategórii výtvarných prác a literárnej tvorby Lea Lazarčíková zo
Základnej školy na Nádražnej ulici zaujala skutočne krásnym nápadom o dievčatku z chudobnej
rodiny: „Čarovná bytosť chodila
po celej Európe a videla chudobné
dievčatko, ktoré ešte nikdy nikde
nebolo. Preto sa rozhodla povodiť
ju po európskych krajinách, a tak
dievčatko konečne zažilo nejaké
dobrodružstvo.“
Otvorenia výstavy sa zúčastnil
aj primátor mesta Partizánske
Jozef Božik, ktorý vyzdvihol myšlienku zjednocovania Európy, a
zdôraznil, že prostredníctvom
prác môžu žiaci priblížiť svoj pohľad na svet aj mladým i starším
ľuďom.
Jednu nástenku na výstave zaplnili zaujímavými výtvormi tiež
deti zapojené do súťaže vyhlásenej Maticou slovenskou, ďalšie
získali špeciálnu cenu, no a tie
najšikovnejšie sa už tešia z postupu do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v máji tohto roku.
Text a foto: Veronika Matušková

Zaujímavo vyslovená myšlienka, ktorej skutočnú podstatu odkrýva svetová organizácia
UNICEF, zachraňujúca detské životy. Čím je UNICEF výnimočný? Pomáha v najviac zabudnutých častiach sveta, deťom poskytuje pomoc bez rozlišovania
rasy, presvedčenia, národnosti a politickej príslušnosti, je financovaný len z dobrovoľných
príspevkov a darov. Prečo o tom

hovorím? Svet detí sa nás týka,
sú ľahko zraniteľné, a preto sme
sa rozhodli v našej MŠ na Makarenkovej ulici v Partizánskom
podporovať myšlienku pomoci. Stali sme sa školou spolupracujúcou s UNICEF, čo znamená,
že okrem bežných vzdelávacích aktivít realizujeme programy a aktivity, ktoré smerujú
k pomoci iným, k spoluúčasti
na dianí doma i vo svete. Z po-

núknutých aktivít sme si vybrali: Školy pre Afriku,Týždeň
modrého gombíka, Priatelia
detí UNICEF. Začali sme realizovať podporné aktivity, ako
je predaj vianočných pohľadníc, vlastné vianočné trhy,
burza hračiek, zber papiera...
a tá malá troška je naša forma pomoci.
Požiadali sme aj o interaktívne stretnutie s junior ambasádorom a na pôde materskej školy sme v minulých
dňoch privítali Ameera, študenta pochádzajúceho z Iraku (na foto). Deťom jemne,
zaujímavo a zrozumiteľne priblížil druhú tvár sveta - chudobu, hlad, smäd, choroby, vojny...
a vysvetlil, že UNICEF je akási „veľká mama“, ktorá pomáha
a chráni svoje deti.
A naše deti? Tie si našli v Ameerovi nového arabského kamaráta, s ktorým sa hrali zaujímavé
aktivity, kreslili, spievali. Vskutku
mimoriadne stretnutie, zvlášť,
keď stretnete človeka takého

odhodlaného pomáhať, ktorý
sám ako dieťa zažil hrôzy vojny
a chudobu (to už rozprával len
medzi nami dospelými).
Jitka Dermeková
WWW
Po dobrých skúsenostiach a
ohlase so získaným titulom Škola priateľská deťom sa Základná
škola vo Veľkých Bieliciach prihlásila do tohto projektu opäť.
Jednou z aktivít bola aj návšteva juniora ambasádora UNICEF.
Ameer Mayyahi momentálne
študuje v Trnave na vysokej škole, venuje sa dobrovoľníckej činnosti a veľkobielickým deviatakom priblížil problémy detí z
úplne iného sveta, kde je chudoba, hlad, vojna... Jeho pútavá
dvojhodinová návšteva s premietaním dokumentárneho filmu a besedou mala veľký spontánny a pozitívny ohlas. Žiakov
zaujal nielen ponúknutý príbeh,
ale aj komentár, nadšení boli
aj z arabského písma. Všetci sa
zhodli na tom, že návštevy ambasádora UNICEF majú význam,
prinášajú nové vedomosti a pohľady na nepoznané problémy
detí sveta.
Silvia Schönová

Ako moderne učiť v materskej škole
Aj do vzdelávania v materských školách sa
postupne dostávajú moderné hračky a edukačné pomôcky – aj na báze digitálnych
technológií. Preto sa učiteľky z deviatich materských škôl okresu Partizánske vybrali cez
Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región
Partizánske, na odbornú návštevu do bratislavskej firmy, zaoberajúcej sa najnovšími technológiami pre vzdelávanie detí v MŠ. Odborne
im zástupkyňa spoločnosti Mgr. Mujkošová
predstavila najmodernejšie edukačné pomôcky – zaujali ich programovateľné hračky,
digitálny mikroskop, pomôcky na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, logického myslenia
a výučbové programy pre deti predškolského
veku využiteľné aj na interaktívnej tabuli. Inšpirovalo ich to k novým nápadom a aktivitám
na skvalitnenie svojej každodennej výchovnovzdelávacej činnosti.
(rv)
Foto: L. Turanský

Myšlienka na tento týždeň
Naše predstavy o štáte a
jeho funkcii ako keby kotvili
niekde v hlbokej minulosti
alebo skôr v mýte o tisícročnej porobe. Z tohto pocitu
asi pramení naša predstava
o štáte ako o nástroji útlaku.
Z toho akosi logicky vyplýva,
že keď už konečne máme
svoj vlastný štát, musíme
hľadať niekoho, koho by
sme mohli utláčať. Kedysi
som čítal v novinách list čitateľa, ktorý nás varoval pred
snahami o občiansku spoločnosť, lebo sa vraj najprv
musíme vyžiť vo svojej štátnosti... Túžby utláčať sú už
neaktuálne. Svet je inde, len
niektorí z nás s ním nedokážu držať krok a pôsobia, jemne povedané anachronicky.
Čo teda so štátnosťou? So
štátom získaným pokojnou
cestou, bez výstrelu, vlastne
bez ozajstného boja... Mali
by sme to považovať za šťastie. Poznáme prípady, keď
štáty vznikali za dramatickejších okolností. Vnímajme
to ako šťastie, ale nie ako
samozrejmosť. Lebo ak slogan „Štát – to sme my“ nezoberieme vážne a doslova,
môže sa stať, že štát budú
len podaktorí a utláčaní budeme my.
MILAN LASICA
(SME 2.3.2013)

Blahoželáme
V budúcich dňoch oslávia
meniny Gregor, Vlastimil,
Milada, Svetlana, Boleslav,
Ľubica a Eduard.

Výročná ZO SZTP
Partizánske
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Partizánskom
pozýva svojich členov vo štvrtok 14. marca od 15. hodiny
na výročnú členskú schôdzu
do veľkej zasadačky MsÚ.

Program kina a klubov
v Partizánskom

Panoramatické kino
] 12. a 13. marca o 19.30 h
– 30 MINÚT PO POLNOCI
] 14. až 17. marca o 19.30 h –
SMRTONOSTNÁ PASCA:
OPÄŤ V AKCII

SPY club
] 15. marca - INCOGNITO
NIGHT
] 16. marca – HUGO TOXXX
live!

Infinity club
] 15. marca – DJ MIKE
WAZOWSKI IN THE
INFINITY
] 16. marca – LATINO
PÁRTY S GAUPO
CALIENTE
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Slovami mladých
Maturita – formalita?

Prívlastok formalita k maturite hovorovo neodlučiteľne patrí. Aká je však jeho pravdivosť? Tento
týždeň je to tu. Deviataci píšu monitor, stredoškoláci písomnú časť maturít zo slovenského jazyka a jedného cudzieho. Pýtam sa však, aký je ich reálny význam?
Samozrejme, maturita ako oficiálny doklad o úspešnom absolvovaní stredoškolského štúdia má svoj význam. Ale naozaj ako formálny papier, ktorý ručí za naše vedomosti. Stredoškolák, úspešný maturant, pokiaľ nepokračuje v štúdiu na vysokej škole alebo po jeho
študijnom zameraní nie je dopyt, sa stáva skvelým produktom pre
úrad práce. Smutné, reálne.
Aj tento rok zmaturujú tisíce, desaťtisíce mladých ľudí. Veľký nepomer oproti počtu voľných pracovných miest. Sú tri možnosti. Krvopotne hľadať prácu, tí šťastnejší ju nájdu, pokračovať v štúdiu na VŠ
alebo odcestovať do zahraničia. Pre mňa ako maturanta nie práve pozitívne vyhliadky. Vybral som si možnosť číslo 2. Samozrejme, nielen
preto, že musím. Chcem. V tomto stave sa dostávajú do konfliktu dva
fakty: neustále komplikovanie testov tak, že učitelia majú problém
porozumieť novým a novým štruktúram a postupom + úlohy, ktoré
sa nie až tak zhodujú s tým, čo sme sa učili. Úradníci, ktorí často ani
nikdy neučili a rozhodujú o tom, čo máme vedieť. Reálne uplatnenie
po ukončení tohto obdobia je pre maturantov minimálne stresujúce.
Zamestnanie nie je ani pre absolventov VŠ. Kde tam naša maturita
niečo zaváži?
Asi som príliš negativistický, ale nemám pocit, že po zmaturovaní budem reálne niečo mať, aby som nezostal stratený. Jedine voľný priestor na sebarealizáciu. Tam však vidím potenciál. Neformálne
vzdelávanie a aktivity absolvované dobrovoľníckou prácou v neziskových organizáciách a neformálnych skupinách mi priniesli do
života dôležité nástroje. Prax a skúsenosti, to, čo je tak požadované
pre uplatnenie. Skúsenosti s reálnou činnosťou v reálnom svete, nie
recitovaním memorovaného učiva pred tabuľou alebo komisiou a
mechanickým naškriabaním do písomky a maturitného testu. Môj
osobný dojem je taký, že tento rok opäť vznikne dlhý rad študentov,
ktorých môžem prirovnať k živému plotu. Krásne ostrihaný na jednu
úroveň, jednu výšku. Jednotkou tej výšky bude maturita. Nič viac.
Bohužiaľ. Aké sú šance uplatnenia? Neviem, možno ani sám nič nedosiahnem, doba je vrtkavá.
Moje odporúčanie pre ďalšie ročníky maturantov je, aby sa nespoliehali na formálne vedomosti, ktoré získajú v škole. Už teraz by sa
mali aktivizovať v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, ak im túto možnosť
ponúka nejaká nezisková organizácia, mali by sa tejto príležitosti
chopiť. Absolvovať školenia, byť aktívni, podieľať sa na tvorbe plánov.
Získajú tým prax, skúsenosti, možnosti, kontakty, a tie sa jednoducho
v laviciach nenaučia, ale práve tie môžu zaujať zamestnávateľa alebo aj vysokú školu, pretože uvidí, že neprijíma iba čerstvého študáka
priamo z lavice spoza zošita. Ak chcete byť úspešní, robte niečo viac,
nespoliehajte sa na to, čo vám dajú. To je iba minimum, základ. Keby
ste potrebovali poradiť ako, stačí ma kontaktovať.
Tomáš Mališka
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Za pekára sa v okrese učí dvanásť žiakov
PEKÁR a CUKRÁR
Upiecť dobrý chlieb, chrumkavé rožky či voňavú vianočku
je výsadou len dobrých pekárov.
Nie každý to dokáže, nie každý
má na to vlohy. Tým, ktorým toto
remeslo ako jedno z najstarších
na svete učarovalo, môžu získať
odborné znalosti v trojročnom
učebnom odbore – pekár na
Strednej odbornej škole v Partizánskom. Škola, predtým Stredné odborné učilište, ponúka
výučbu pekárskeho remesla od
roku 1997 a posledných trinásť
rokov je majsterkou odbornej
výchovy Vlasta Halásová: „Keď
som nastúpila do školy, mali sme
v tomto odbore všetky tri triedy,
jednu z každého ročníka. Dnes sa
pekárskemu remeslu učí celkom
dvanásť žiakov prvého a tretieho
ročníka. Dominujú chlapci, majú
medzi sebou len jedno dievča.“

Juraj Kráľ (vpravo) a Andrej Macko sú z Návojoviec a obaja sa
vyučili za pekára na SOŠ Partizánske. Na školu spomínajú len v
dobrom. Po získaní výučného listu skúšali pracovať v bánovskej
pekárni, Andrej bol rok aj v skačianskej. Dnes sú s prácou v pekárni v Partizánskom spokojní. Andrej prezradil, že najradšej má
prípravu a pečenie bežného pečiva – rožkov, a za najdôležitejšie
pri tejto práci považuje ustriehnuť tú správnu chvíľu, kedy je cesto
dobre nakysnuté... a vhodné do pece.

list. A krajčír? Dôvody sú jasné.
Obchody sú plné lacného textilu
z Číny, ľudia prestali mať záujem
o šitie na mieru. Dnes sa v okresnom meste ťažko uživí čo i len
jedna prevádzka, aj to ide najmä
o opravy odevov, prišitie zipsov,
skrátenie nohavíc. Obidva trojročné odbory – predavač a krajčír boli otvorené na SOŠ v Partizánskom začiatkom deväťdesiatych rokov. Posledných tretiakov
– predavačov „vystrojili“ zo školy
minulý školský rok. „Keď sme pred
dvadsiatimi rokmi otvárali učebný
odbor krajčír, bol taký veľký záujem, že sme museli robiť výberové
pohovory, a prihlasovali sa aj žiaci
s veľmi dobrým prospechom. Postupne sa záujem o tento odbor
znižoval, poslední krajčíri odišli zo
školy pred siedmimi rokmi a žiaci nadstavbového štúdia odboru
odevníctvo pred štyrmi rokmi,“ in-

O krajčírske remeslo nie je záujem
Oproti iným učebným odborom,
pekári nemajú na škole vlastnú
pekáreň. To znamená, že prax
absolvujú už od prvého ročníka v
okolitých pekárňach systémom –
týždeň vyučovania v škole a týždeň praxe. Dlhoročnú spoluprácu
má škola s pekárňami na sídlisku
Luhy a v Pažiti, po prvýkrát sa
učia žiaci aj v bošianskej pekárni.
Boli však časy, keď žiaci chodili
praxovať do pekární v Handlovej, Prievidzi a Novákoch. Prváci
a druháci pracujú v pekárňach
denne šesť hodín, tretiaci sedem
hodín. Cestovné do vzdialených
pekárni im škola prepláca. Na záverečných skúškach musí budúci
pekár sám upiecť pekársky výrobok, ktorý si vyžrebuje – a to buď
nejaký konkrétny druh chleba,
alebo bežné pečivo ako sú rožky,
alebo jemné pečivo, napríklad

vianočky. Samozrejme, že musia
absolvovať aj teoretické skúšky z
technológie, surovín a zo strojov
a zariadení. S výučným listom sa
viacerí zamestnali priamo tam,
kde praxovali. Škola ponúka pekárom i dvojročnú nadstavbu s
maturitou v študijnom odbore
potravinárska výroba - pekárska
a cukrárska. Škola má totiž od
roku 2007 v ponuke aj trojročný
učebný odbor - cukrár. Doteraz
však nebol obsadený, záujem je
minimálny...

PREDAVAČ a KRAJČÍR
Verili by ste, že o remeslo krajčíra nie je v regióne záujem? A
to isté platí u predavača. Tým sa
dnes môže stať každý, veď nikto
z majiteľov predajní ani veľké supermarkety nebazírujú na tom,
aby ich predavači mali výučný

formuje Jana Hamarová, zástupkyňa riaditeľa SOŠ Partizánske.
kkk

Timotej Klenovič pri rozdeľovaní cesta do ošatky... Je tretiakom a pre pekárske remeslo
sa rozhodol úplne sám. Baví ho
práca s cestom i technológia
samotná, po skončení školy
chce v remesle pokračovať hocikde na Slovensku.

V prípade všetkých učebných odborov na Strednej
odbornej škole v Partizánskom platí, že sú v ponuke
stále. Či sa z jednotlivých
odborov vytvoria minimálne dvanásťčlenné skupiny v
najbližšom školskom roku,
závisí len od žiakov končiacich základnú školu. A od
rodičov, ktorí ich najčastejšie nasmerujú k budúcemu
povolaniu, remeslu. Tí by
zas mali vedieť, že o dobrých remeselníkov je v súčasnosti núdza.
Text a foto: Alena Borszéková

Klub Spoločnosti M.R. Štefánika s novým predsedom

Projektoví lídri z obchodnej akadémie
Počas posledného februárového víkendu sa žiaci Obchodnej
akadémie v Partizánskom Adriána Valášková a Lukáš Jankula zúčastnili vo Zvolene školenia Inkubátor. Školenie ponúklo informácie o organizácii Iuventa a programe Mládež v akcii, ktorý prideľuje granty na projekty. Okrem prezentácie svojich projektov získali žiaci aj praktické skúsenosti pri ich písaní. Lektori predstavili
aj niektoré príklady schválených a podporených projektov, ktoré boli inšpiráciou aj pre Adriánu a Lukáša. Vedomosti využijú pri
príprave projektu, do ktorého chcú zapojiť žiakov z obchodnej
akadémie i Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske. (av)

Prvú marcovú sobotu sa v penzióne
v Malých Bieliciach uskutočnila výročná schôdza členov Klubu Spoločnosti
Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom. Po troch rokoch od svojho
založenia sa stal najväčším a najatraktívnejším klubom spomedzi všetkých
v Spoločnosti M.R. Štefánika. Pilierom
aktivít klubu je zviditeľnenie generála
Štefánika na verejnosti ako osobnosti
hodnej nasledovania pre všetky generácie v rámci rozvoja pozitívneho vlastenectva. Doterajšie bohaté aktivity
klubu prerástli v ambície zrealizovať ďalšie projekty, jedným z nich
bolo založenie nového klubu v Bratislave koncom roka 2012. Predstavenie budúcich projektov sa stalo hlavnou témou schôdze, ktorej
sa zúčastnili aj hostia, medzi nimi i bývalý náčelník generálneho štábu Armády SR generálmajor Marián Mikuš a primátor Jozef Božik.
Doterajší predseda klubu Štefan Ševčík získal titul čestný predseda
klubu a na poste ho vystriedal Juraj Hladký. Pripravené projekty v
roku 2013 členov nadchli a príjemne prekvapili svojím rozsahom.
Rovnako aj možnosť samostatne spravovať získané finančné prostriedky miestnou organizáciou, ktorú prináša avizovaná zmena stanov umožňujúca vytvorenie pobočky s právnou subjektivitou. Plán
aktivít a projektov klubu bude prístupný nielen členom, ale aj širokej
verejnosti na webovej stránke www.mrstefanik.sk.

... zaujímavé reportáže z diania v Partizánskom a okolí na každú obrazovku
v sieti SKR, KABELTELSAT a SkyLAN...

Dajte nám tip na reportáž! Volajte, mailujte:
Vydavateľstvo Tempo, Nám. SNP 215/7, Partizánske, tel. 038/749 42 61, e-mail: tempo@novinytempo.sk

Ak sa venujete filmovaniu videokamerou, staňte sa našimi spolupracovníkmi!
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Privádzať na svet malých človiečikov je medzi medicínskymi odbormi tým najkrajším poslaním. Redakcia týždenníka Tempo sa na týchto
radostných chvíľach pôrodníkov,
pediatrov, sestričiek a ostatného
personálu, ako aj samotných mamičiek „priživuje“ už niekoľko rokov
fotografovaním novorodeniatok
do rubriky Vitajte medzi nami!. Ešte
viac slnka a radosti zažiarilo v gynekolgicko-pôrodníckom oddelení
v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom pri vynikajúcich správach
z hodnotenia projektu Sprievodca
pôrodnicami na Slovensku.

vyše 150 pôrodov rodičiek mimo
okresu Partizánske.
Nepripisujete tento fakt
aj sebe osobne?
Moje pôsobenie v pôrodnici
v Partizánskom malo a má veľký
význam, pretože veľa pacientiek
sem prichádza z môjho predošlého
pôsobiska. Už za prvý rok sa počet
pôrodov zvýšil z 300 na 460 pôrodov. Úroveň medicíny dokáže veľa,
no mnoho je daného zhora, je medzi nebom a zemou, čo nedokážeme ovplyvniť. Osobne považujem
za veľký úspech, že za minulý rok
máme nulovú prenatálnu úmrtnosť.
Ani jedno dieťa u nás nezomrelo
ani počas pôrodu, ani po pôrode.
Sekciou – cisárskym rezom prišlo
na svet len okolo 17 % detí, ostatné

?

Pôrodná asistentka Radka Cifríková vyšetruje
budúcu mamičku novým moderným prístrojom CTG kardiotokografom
Certifikáty potvrdzujúce kvalitu poskytovania
zdravotníckych služieb v pôrodnici v NsP Partizánske

Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Partizánskom
spontánnym pôrodom a veľmi nízMUDr. Nidal ABUTUAIMA:
ke percento s použitím epiziotómie

„Som šťastný a hrdý“
Primár MUDr. Nidal
Abutuaima pri jednej zo
svojich pacientok – šťastných mamičiek
Ako tento úspech potešil
samotného primára oddelenia MUDr. Nidala Abutuaimu?
Som šťastný a hrdý. Ôsme miesto
medzi 54 pôrodnicami na Slovensku a tretie na základe hodnotenia
mamičiek, nie je len úspechom pre
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ale celkovým úspechom pre
našu nemocnicu v Partizánskom.
Považujem ho za obrovský, keď pred
nami boli len fakultné nemocnice.
Pre našu malú nemocnicu je takýto

?

výsledok výborný a zaslúžený, tešíme sa, že patríme medzi najlepšie
na Slovensku. Samozrejme, že za
úspechom je veľa námahy – vynaložených psychických i fyzických síl.
Som vďačný celému personálu, že
sme to ako tím dokázali aj napriek
problémom, ktoré máme, hlavne so
zazmluvnením výkonov s poisťovňami. Poďakovanie patrí aj celému
personálu anesteziologického oddelenia a personálu operačných sál,
ktorí nám taktiež pomáhajú.

Nicol Ivančíková zo Skačian je druhorodenou dcérkou
rodičov Eleny a Miroslava. Na svet sa prihlásila 26. februára s váhou 2950 g a dĺžkou 50 cm. Sestričky sa nevedela doma dočkať päťročná Vanesska.

Úspech je vždy aj určitým
záväzkom...
Snažíme sa ďalej, aby sme rodičkám spríjemnili chvíle, kedy
privádzajú na svet nový život. Od
polovice marca plánujeme používať pri pôrode okrem epidurálnej
analgézie aj inhalačnú analgéziu,
tzv. rajský plyn. Rodičkám pri plnom vedomí zmierňuje bolesti
počas kontrakcií, počas samotného
pôrodu i počas zašívania po strihaní. Preferujeme spontánne pôrody,
ale snažíme sa mamičkám vyhovieť

?

Alex Bago z Partizánskeho prišiel na svet 1. marca s váhou 3490 g a dĺžkou 51 cm. Je prvorodeným dieťatkom rodičov Magdalény Mikušovej a
Radoslava Bagu.

aj alternatívnymi metódami. Rajský
plyn na utlmenie bolestí je novinka, ktorú uplatňujú najbližšie len v
Trenčíne. Ich skúsenosti sú dobré,
mamičky si pochvaľujú, sú spokojné. Rajský plyn nemá žiaden vplyv
ani na plod, ani na utlmenie činnosti srdiečka. Bude to ďalšie plus,
ktoré získa naša nemocnica oproti
okolitým pôrodniciam.
Plánujeme stavebné rekonštrukcie priestorov a okrem renovácie
pôrodnej sály a chodieb máme
prísľub aj na nové prístrojové vybavenie. Už v týchto dňoch využívame nový prístroj na sledovanie
kontrakcií maternice a hlavne oziev

Andrej Niederland z Radobice je
prvorodeným synčekom Moniky
Pravdovej a Andreja Niederlanda.
Na svet sa prihlásil 3. marca s váhou 2700 g a dĺžkou 51 cm.

?

Juraj Machovič zo Žabokriek nad Nitrou, tretie dieťatko rodičov Silvie a Juraja, prišiel na svet 28. februára s
váhou 4140 g a dĺžkou 54 cm. Na bračeka sa tešili dvojročná Sylvika a osemročná Sofinka.

Ján Valent z Mýtnej Novej Vsi
má už doma tri sestričky a jedného brata. V 26. februárový deň prišiel
na svet rodičom Stanislave a Andrejovi,
s váhou 3760 g a dĺžkou 53 cm.
Hannah Švecová z Oslian je prvorodeným dieťatkom rodičov
Michaely a Petra. Váhu 3000 g a dĺžku
50 cm jej zapísali v pôrodnici v deň
príchodu na tento svet, 27. februára.

Viliam Valach zo Šimonovian sa narodil 27. februára rodičom Zuzane a Dušanovi a doma ho čakal jedenásťročný brat Daniel a jeden a pol ročná sestrička Lilly. Vilko
vážil 4050 g a meral 53 cm.

Šimon Herda zo Závady pri Topoľčanoch urobil svojím príchodom 3. marca šťastnými rodičov
Martinu a Petra. Ich prvý potomok vážil 3600 g a meral 52 cm.

?

Tobias Hunka z Nadlíc sa narodil 2. marca rodičom
Andree Jánošíkovej a Vladislavovi Hunkovi. Na bračeka,
ktorý vážil 3610 g a meral 51 cm, sa doma tešila päťročná Simonka a trojročný Andreas.

Vitajte
medzi nami!

Dávid Letavay z Veľkých Uheriec, prvorodený synček rodičov Zuzany a Milana, uzrel
svetlo sveta 27. februára. Dávidko vtedy vážil 3 250 g a meral 54 cm.

plodu, ako bije srdiečko dieťatka
- CTG kardiotokograf. Moderný
prístroj, ktorým nás vybavila spoločnosť Svet zdravia, pomáha hlavne v diagnostike pri komplikácii
pôrodu.
Aj z rubriky Tempa venovanej novorodencom
je zrejmé, že našu pôrodnicu vyhľadávajú mamičky zo širokého
okolia...
Deti sa rodia, mamičky nás vyhľadávajú, tešíme sa na každú z nich a
radi im poskytneme svoju starostlivosť. Prichádzajú k nám nielen zo
susedných okresov, ale aj širšieho
okolia. Len za minulý rok sme mali

- nástrihu hrádze.
Podľa vášho mena i vzhľadu je jasné, že slovenské
korene nemáte. Môžeme nahliadnuť aj do vášho súkromia?
Som pôvodom Palestínčan a na
Slovensku som od roku 1994. Tu
som sa oženil, mám dve dcéry vo
veku osem a desať rokov. V Partizánskom pracujem od konca roku
2009, sem som sa neskôr s rodinou aj presťahoval. Zatiaľ z toho,
čo som v živote urobil, prekonal,
neľutujem nič. Napokon, každá
nová práca prináša plusy aj mínusy. Zmena pôsobiska bola pre mňa
výzva, post primára ma lákal. Som
energický typ, chcel som robiť po
rokoch praxe niečo viac. A medicínu robím z lásky!
M. Babčanová

Chiara Rebeca Homolová z Prievidze
sa 28. februára narodila rodičom Silvii
Hraňovej a Jaroslavovi Homolovi. Vážila 4160 g a merala 52 cm. Doma ju čakal sedemročný brat Sebastián Peter a
desaťročná sestrička Vanessa Viktória.

Jakub Valúch z Partizánskeho je
druhorodeným synčekom rodičov
Sylvie a Róberta. Svetlo sveta uzrel
2. marca, kedy vážil 2780 g a meral
49 cm. Na bračeka sa doma tešil
trojročný Richard.

Lukáš Ciriak z Partizánskeho prišiel na svet 3. marca s váhou 3160
g a dĺžkou 49 cm. Je dieťatkom
rodičov Marty Ivančíkovej a Miroslava Ciriaka a bračekom Ivanky,
Mirka a Lenky.
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Týždeň mozgu od 11. do 17. marca

Pamäť slabne, pokiaľ ju necvičíš
Ľudský mozog je úžasným príkladom dokonalosti prírody. Je sídlom všetkých životných funkcií, riadi náš zdravotný stav, umožňuje
nám myslieť, cítiť, uvedomovať si seba samého. Hoci predstavuje
len 2 % hmotnosti tela, spotrebuje v organizme 20 % kyslíka a 25 %
cukru. Dnešný život vyžaduje od nás pamätať si množstvo starých
informácií a prijímať stále nové, neustále sa vzdelávať, zvyšovať si
kvalifikáciu. Mohlo by sa zdať, že si mozog musíme namáhať oveľa
viac, ako si ho namáhali ľudia v minulosti. V skutočnosti ho zaťažujeme menej – spoliehame sa na mobily, kalkulačky, počítače... A
netrénovaný mozog – netrénovaná pamäť zlyháva. Našu pamäť neovplyvňuje len telesné a duševné zdravie, vzdelanie, či životný štýl,
ale aj jej tréning. Je dôležité byť fyzicky aktívny, jesť zdravú stravu
s dostatkom vitamínov, antioxidantov, omega –3 mastných kyselín,
nefajčiť a alkohol piť len v malých množstvách, mať dostatok spánku, či udržiavať si pozitívny prístup k životu. Ale rovnako dôležité
je aktívne sa vzdelávať - učiť sa cudzie jazyky, zdokonaľovať si počítačové zručnosti, študovať aj vo vyššom veku, napr. na univerzite
tretieho veku, riešiť logické hádanky, krížovky, sudoku... Veď už starorímsky filozof a politik Marcus Tullius Cicero v 1. storočí pred Kr.
hovoril: „Pamäť slabne, pokiaľ ju necvičíš.“
RÚVZ Prievidza

Urologická ambulancia v NsP
Vedeniu Nemocnice s poliklinikou v Partizánskom sa zámer
dobudovať nemocnicu ďalšími odbornými činnosťami darí
postupne napĺňať. Od prvého marca je to aj obnovením činnosti
urologickej ambulancie. Urológ MUDr. Kamil Duranka ordinuje v
ambulancii NsP každý utorok a štvrtok od 7. do 15. hodiny.

Do pozornosti darcom krvi
Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín má v tomto mesiaci naplánovaný výjazdový odber od bezpríspevkových
darcov v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom v utorok 19.
marca v čase od 8. do 10.30 hodiny.

Majstrovstvá mesta
v písaní na počítači
Spojená škola, organizačná zložka Obchodná akadémia Partizánske organizuje v stredu 20. marca 2013 o 8.00 h VIII. ročník
majstrovstiev mesta v písaní na počítači. Do súťaže sa môže prihlásiť každý občan z okresu Partizánske, ktorý má k tomuto mestu
blízky vzťah, býva tu, pracuje alebo študuje. Podmienkou súťaže
je požadovaná rýchlosť minimálne 250 čistých úderov/min s presnosťou 99,75 %. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. marca
osobne na sekretariáte Obchodnej akadémie na Námestí SNP 14,
(2. posch., č. dv. 207), telefonicky na č. t. 747 91 53, alebo e-mailom
na adresu oape@skylan.sk.
Veríme, že sa nájdu šikovní pisári, ktorí si prídu zmerať sily s našimi
študentmi. Tešíme sa na Vašu účasť a v súťaži prajeme veľa úspechov.

Ohorky namiesto prvosienok...
Priznám sa, že málokedy vychádzam von zadným vchodom
nášho paneláku. Nuž, ale okolnosti ma ho v nedávnej minulosti
„prinútili“ použiť. Skoro mi oči z jamiek vypadli, keď som zbadala tú
hrôzu, ktorú sneh poctivo ukrýval celú zimu. Po tom, čo sa slniečko
postaralo o odpratanie posledných zvyškov snehu, na zemi sa, okrem iného odpadu, ukázali aj hory cigaretových ohorkov, ktoré moje
susedy „poctivo zbierali“ celé zimné obdobie... Týmto postrehom sa
vám nechcem pochváliť, že nám na znak blížiacej sa jari prototypne
vyrástli namiesto prvosienok pod oknami ohorky (určite nie sme jediní), ale naozaj to nevyzerá vábne. Ak máte takých susedov, ktorí po
dofajčení hodia cigaretový ohorok priamo na trávnik síce pod svoje
okno, ale v podstate na spoločný dvor, viete, o čom hovorím. A ak ste
fajčiar, pamätajte na to, že hoci je špak malinký, stále je to odpad,
ktorý patrí do koša. Napíšem to takto, ak nám tam po tých ohorkoch
vykvitne túto jar aspoň burina, budem prírode povďačná.
(mv)

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 Hrnčírikovej 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 11. do 17. 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
11. do 15.3. Lekáreň Pharmacum,
16.3. Lekáreň v nemocnici a 17.3.
Lekáreň Schneider.
Pohotovosť stomatológov
v Partizánskom je zrušená, v
Bánovciach nad Bebravou je
v hlavnej budove NsP do 13.
hodiny.

So štábom ste zamierili do Partizánskeho,
aké dôvody vás k tomu viedli?

?

Dôvody sú dva, Partizánske
má 75 rokov a ten druhý dôvod
je programový, rádio Regina už
niekoľko rokov vysiela reláciu
Zvony nad krajinou. V rámci nej
navštevujeme obce a dedinky
po Slovensku, ale ľudia málo
počujú o živote v mestách. A tak
naša šéfdramaturgička Eva Reiselová vymyslela cyklus Magazín z vášho mesta, a tak vždy
v poslednú stredu v mesiaci
navštívime niektoré z miest
v našom regióne.

?

Dobré meno Partizánskemu
robí jeho rodák Ľuboš Kasala
O tom, ako sa mesto Partizánske stalo rozhlasovou
hviezdou, sme už informovali v predchádzajúcom vydaní
Tempa. Ak ste pozorne počúvali reláciu Magazín z vášho
mesta, odvysielanú poslednú februárovú stredu, možno
ste zachytili aj jednu zaujímavú informáciu. Poslucháčom
sa cez éter prihováral moderátor Slovenského rozhlasu
Ľuboš Kasala, rodák z Partizánskeho. Prezradil nám, ako
vznikla myšlienka cestovať po Slovensku a z improvizovaného štúdia vysielať reláciu, zameranú na rôzne mestá
Slovenska.

Aké témy ste priblížili
poslucháčom?

Chceli sme mesto Partizánske
predstaviť ako zaujímavé mesto,
v ktorom to žije, a do istej miery
ako turistickú destináciu. Pretože, keď sa povie Partizánske,
mnohým prvoplánovo napadne
výroba obuvi, ale aj to je, žiaľ, už
história. Avšak, aj v súčasnosti
sa má vaše mesto čím pochváliť, no a práve o tom hovoríme
v našej relácii v Regine.
Z improvizovaného štúdia na radnici ste vysielali naživo. Čo je najťažšou úlohou vás ako moderátora?

?

V prvom rade sa musím kvalitne pripraviť, aby ma nič neprekvapilo. To znamená, že si
musím pozrieť nejaké pramene.
Dnes to už ide relatívne jednoduchšie, lebo máme k dispozícii
internet a rôzne vyhľadávače. Kedysi sme museli listovať
v časopisoch a knihách. Keď si
už vymyslíme témy, nájdeme
zaujímavosti, ktoré chceme
prezentovať, musíme kontaktovať našich hostí, dohadujeme
si s nimi stretnutie a riešime to,
o čom budeme diskutovať. Samozrejme, my, moderátori sme
nejakým spôsobom pripravení,

Ľuboš Kasala pôsobí v súčasnosti ako programový riaditeľ dopravného spravodajstva Zelená vlna v Slovenskom rozhlase.
(Foto: MTP)
ale ešte stále nás pri živom vy- moja mama a mám tu ešte niesielaní môže čokoľvek zaskočiť, koľkých ďalších, vzdialenejších
pretože aj respondent môže príbuzných, takže do mesta
povedať nejakú zaujímavosť, na zavítam niekoľko razy ročne.
ktorú treba zareagovať.
Aj preto ma vnútorne zaujímalo,
Ste rodák z Partizán- čo sa tu za tie roky udialo, ako sa
skeho, venovali ste Partizánske zmenilo. Ja som odpreto prípravám na vysielanie tiaľto fakticky odišiel, keď som
nadštandardnú pozornosť?
mal 15 rokov, šiel som na stredMôžem povedať, že som sa nú priemyselnú školu dopravnú
pripravoval v podstate štan- do Trnavy a býval som tam na
dardne. V Partizánskom žije internáte. Potom som začal štu-

?

dovať na Vysokej škole dopravy
a spojov v Žiline a po skončení
štúdia som odišiel pracovať do
Bratislavy.

?

Dozvedeli ste sa o meste niečo prekvapujúce?

Dozvedel som sa aj pozitívne,
aj negatívne. V meste to naozaj
žije, a to aj napriek tomu, že už
neexistujú Závody 29. augusta
a už to nie je obuvnícke mesto.
Stále je tu však niečo, prečo sa
oplatí sem ísť. Trošku ma trápi
to, že areál závodov sčasti chátra, a pritom ide o veľmi vzácnu
priemyselnú architektúru. Mrzí
ma aj to, že pôvodná baťovská
architektúra sa stráca, nie vystavaním nových budov, ale
vplyvom toho, že noví majitelia
týchto stavieb si budovy dostavujú, ako chcú, a tým trpí rázovitosť architektúry. Mrzí ma, že
už neexistujú niektoré lokality,
kam sme chodili ako deti, alebo
tieto miesta sú zničené. S pánom učiteľom Mečárom, ktorý
ma učil slovenčinu a dejepis v
ZŠ na Nádražnej ulici, sme veľmi
často chodili do prírody. Naučil
nás spoznávať liečivé rastliny,
chodili sme na chatu Ondrej,
k pomníkom, ale počul som, že
už sú schátrané, Chata Ondrej
dokonca ani neexistuje. Ale je
tu zase veľa lokalít, ktoré sa vynovili. Aj v tomto vysielaní hovoríme o tom, že hoci nie je veľa
peňazí, samospráva má záujem,
aby to tu žilo, a aby aj návštevníci chodili do Partizánskeho.
Zhovárala sa Martina Petrášová

Mestská knižnica je v tomto mesiaci
programovo nabitá!
Ak sa vám už dlhšiu dobu povaľuje doma knižka zapožičaná z knižnice, je najvyšší čas ju vrátiť, a to bez obavy z pokuty... Aj to je jedna z
úľav, ktorú Mestská knižnica v Partizánskom ponúka v marci. Ďalším
plusom je zápisné zadarmo, ktorým by chcelo vedenie knižnice do svojich kruhov prilákať viac detských čitateľov. Pestrý program, ktorý si jej
pracovníci pripravili v mesiaci knihy, nám v krátkom rozhovore predstavila vedúca Mestskej knižnice Denisa Škorňová.
Koľký ročník
Kráľa
detských čitateľov v poradí nás čaká a aká
bude téma tento rok?

?

V tomto roku uskutočníme už jubilejný
15. ročník Kráľa detských čitateľov. Tohtoročnou témou výtvarnej aj literárnej súťaže
je FANTÁZIA. Je ľubovoľná, a teda deťom
a žiakom umožňuje
naplno rozvinúť svoju
predstavivosť a kreativitu. Vyhodnotenie
súťaže je naplánované
na koniec júna – pred
letnými prázdninami.
Presný termín ešte nie je stanovený.
Plánujete aj Dni otvorených dverí... Aké aktivity ponúknete čitateľom?

?

Kolektívy materských, základných a stredných škôl nahlasujú

Od 18. marca bude prebiehať celoslovenské
podujatie TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC. Čo môžeme
očakávať od XIV. ročníka?

?

Ideové motto tohtoročného
celoslovenského podujatia znie:
Knižnice pre všetkých. Snažíme

zabudnuté knihy bez pokuty.
Možno práve na tú vašu knihu
netrpezlivo čakajú ďalší.
V rámci Týždňa slovenských
knižníc sa v piatok 22. marca od
15. hodiny v priestoroch knižničného klubu uskutoční 59. Hviezdoslavov Kubín 2013. Regionálna
postupová prehliadka
je určená stredoškolskej mládeži do 19 rokov, vysokoškolákom
bez ohľadom na vek
a občanom od 20 rokov. Termín odovzdania prihlášok je do 15.
marca 2013. Srdečne
pozývame aj nesúťažiacu verejnosť, ktorá
si rada vypočuje umelecký prednes poézie a
prózy.
Plánujete v
blízkej dobe
aj besedu so známym
slovenským spisovateľom?
Plánujeme besedu
so slovenskou autorkou súčasných ženských románov, jej
meno zatiaľ neprezradíme. Všetko ale závisí od dostatočného
počtu besedujúcich, pretože v
minulosti sme mali nemilé skúsenosti z podobných akcií urče(mv)
ných širokej verejnosti.

?

návštevu knižnice počas celého
marca v pracovných dňoch od 9.
do 14. hodiny osobne alebo telefonicky na čísle 038/749 73 66. Podľa
záujmu im prispôsobíme našu ponuku, či už ide iba o samostatnú
exkurziu, premietanie rozprávok,
krátky kvíz, alebo súťaž.

sa byť v tomto týždni k našim
čitateľom ústretoví, a preto ponúkame deťom a mládeži do 15
rokov zápis do knižnice zdarma.
Neporiadnych, detských aj dospelých čitateľov odbremeníme
od platenia sankčných poplatkov
za upomienky – t. j. môžu vrátiť

8

11. marec 2013

Dňa 6. marca 2013 sme si pripomenuli smutné tretie výročie,
čo nás vo veku 66 rokov navždy
opustil náš manžel, otec, dedko,
brat a švagor

Rudolf BOHUNSKÝ
z Partizánskeho.
S úctou a láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú na neho spolu s nami.
(234)

Dňa 9. marca 2013 uplynul prvý
smutný rok, čo nás vo veku 77 rokov navždy opustila naša mama,
sestra a babka

Dňa 15. marca 2013 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko

Dňa 12. marca 2013 si pripomenieme desiate výročie od úmrtia
nášho drahého manžela, otca a
starého otca

Jozef RIZIKY
z Malých Krštenian.

Antona FRUŇA
z Brodzian,

S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami.

ktorý od nás navždy odišiel vo
veku nedožitých 65 rokov života.

Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
(227)

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca manželka Anna, dcéry
Katka a Mária a synovia Martin a
Anton s rodinami
(250)

Dňa 16. marca 2013 si pripomíname druhé výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný
otec, starký a ujo
Anton KONTA
z Bošian.

UNIQA poisťovňa, a. s.,

(211)

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)

Dňa 16. marca 2013 si pripomenieme smutné ôsme výročie úmrtia našej drahej dcéry
a maminy

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

(210)

Helena DVONČOVÁ
z Partizánskeho.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte spolu s nami.
Smútiaca rodina
(232)

Dňa 14. marca 2013 uplynie smutných desať rokov, čo nás navždy
opustil náš otec a starý otec

Ing. Alexandry HERELOVEJ
rod. Bebjakovej
z Partizánskeho,

Neúprosný osud
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach
a spomienky ponechal.

ktorá nás opustila vo veku 43
rokov života.

Dňa 16. marca 2013 si pripomenieme tretie smutné výročie, čo
nás nečakane opustil vo veku 61
rokov náš milovaný syn a brat

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
(254)

(213)

0908 08 09 08
PARTIZÁNSKE

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť kroky v ňom.
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Tá rana v srdci stále bolí
a na ten deň zabudnúť nedovolí.
Dňa 14. marca 2013 si pripomenieme smutné siedme výročie,
čo nás vo veku 43 rokov navždy
opustil náš milovaný syn a brat

Miroslav ŠVEC
z Návojoviec.
S láskou spomínajú rodičia
a bratia.
(223)

1,50

1 jazda do 2 km =
€
www.modrytaxik.sk

Hľadáme profesionálnych
obchodných zástupcov na
poskytovanie finančných
služieb. Požadujeme min.
výučný list. Provident Financial, s. r. o. Bližšie informácie
volajte: 0850 638 963. (224)

Ponúkame do prenájmu
voľné kancelárske a obchodné priestory v BC
Kolónia na Ul. R. Jašíka v
širšom centre mesta Partizánske. Kontakt: 0911
265 780. Viac info na:
www.kolonia-partizanske.sk
(145)

Hľadám prácu – upratovanie, žehlenie a pomoc v domácnosti, prípadne
pri deťoch v Partizánskom.
(226)

Chudnutie, kompletné ošetrenie pleti, riešenie problémov
zdravia. Tel. 0903 405 738. (246)

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomienku.
S láskou a neutíchajúcim žiaľom
v srdci spomínajú mama a sestry Janka a Zuzka s rodinami a
ostatná rodina.
(178)

Kto v srdci žije, nezomiera...
Dňa 17. marca 2013 si so zármutkom v srdci pripomenieme
desiate výročie od chvíle, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec,
starý otec a dedko

Július ZAŤKO
z Kolačna.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry a nevesta s rodinami.
(242)

Uplatním 8 ľudí v centre zdravia a krásy – ihneď, zaškolím.
Tel. 0903 405 738. (246) Hľadám
prácu – opatrovanie starších ľudí,
detí, upratovanie domácností.
Tel. 0907 123 646.
(205)
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.
(226)
Uplatním 8 ľudí v centre zdravia
a krásy – ihneď, zaškolím. Tel.
0903 405 738.
(246)

(245)

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Deti Vierka, Tibor, Janka s rodinami a vnúčatami
(215)

RSDr. Dušan ŠMÁL
z Partizánskeho.

(1102)

Tibor HALMO
z Partizánskeho.

Nočný klub v Starej Turej
prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky sympatické
dievčatá a ženy. Zaistíme
stálu solventnú klientelu,
nadštandardný zárobok a
peniaze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma. Pracovná doba i brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň
sa finančne nezávislou. Tel.
0905 244 226.
(212)

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-

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)

Kúpim v katastrálnom území
Skačany ornú pôdu, pasienky a lesnú pôdu. Tel. 0911
(196)
648 032.
Predám 3-izbový byt na Malej
okružnej, prerobený. Cena dohodou. Tel. 0907 227 355.
(156)
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)
Predám 3-izbový prízemný byt na
Malej okružnej. Byt je po rekonštrukcii. Cena dohodou. Tel. 0904
282 163.
(187)
Predám 3-izbový byt na Ulici J. Kráľa
– Šípok PE. Tel. 0903 471 254. (220)

Dám do prenájmu čiastočne zariadený 3-izbový byt v centre PE.
Cena 245 € (energie v cene). Tel.
0902 535 878.
(233)
Predám v Žabokrekoch n/N rodinný dom o rozlohe obývanej
2
plochy 72 m (plyn, el. energia, kanalizácia, pitná voda) a s pozem2
kom o výmere 744 m , s vlastnou
úžitkovou vodou. Výhodná poloha k železnici, autobusu, predajni
potravín a k základnej škole. Cena
dohodou. Tel. 0907 340 843. (244)
Predám záhradu pod Salašom v
PE. Tel. 0918 116 428.
(235)
Predám 2-podlažný rodinný dom
so záhradou vo Veľkých Bieliciach v
peknom tichom prostredí pri rieke.
Cena 69 900 €. (Dohoda možná) Tel.
0907 780 800.
(236)
Ponúkam na predaj veľký 1-izbový byt v Partizánskom na Šípku. Dá sa prerobiť aj na 2-izbový.
Cena je 22 500 €. Informácie na
tel. 0907 841 710 alebo 7hruso@
gmail.com.
(238)
Dám do dlhodobého prenájmu
garsónku v Partizánskom. Cena
dohodou. Tel. 0918 679 511. (241)
Predám v Šimonovanoch 8,5 á
stavebný pozemok, cena dohodou. Tel. 0903 782 240.
(252)
Predám garáž na Škultétyho ulici. v PE. Garáž má 24 m2 a jamu.
Cena 4 500 € – dohoda možná.
Tel. 0907 086 761
(110)

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 v Žabokrekoch n/N zachovalú staršiu obývaciu súpravu
mahagónovej farby v zostave: príborník, knihovnička, skriňa na lôžkoviny, gramoskriňa, 2 DVD skrine,
jedálenský stôl, konferenčný stolík,
rohový gauč, 2 kreslá, 4 stoličky, 3
šatníkové mahagónové skrine a 1
trojzásuvková komoda. Cena dohodou. Tel. 0907 340 843.
(244)
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Cvičme v rytme,
alebo meditujme s jogou...
Po februárovej prestávke odbor RTVŠ TJ Iskra v Partizánskom
opäť pozýva medzi seba priaznivcov zdravého životného štýlu
na pravidelné cvičenia, ktoré prebiehajú od 7. marca v čase od
18. do 19. hodiny vždy vo štvrtok v ZŠ na Šípku. Jeden týždeň
sa bude cvičiť rytmika pri hudbe a druhý týždeň joga. Všetky
vekové kategórie sú vítané. Tešíme sa na vás!

Zbojnícke tradície
Novinári a glosátori slovenskému ľudu občas s iróniou pripomenú, že
čo sa čudujeme nad obrovským rozkrádaním štátneho majetku, keď náš
národný hrdina Jánošík bol zbojník. Niektorí najvyšší a regionálni politici iba pokračujú v hlboko zakorenených jánošíkovských tradíciách. Nuž
áno, je to tak. Náš ľudový hrdina kradol a zbíjal. Ibaže on kradol bohatým,
a navyše – teda aspoň podľa legendy - rozdával chudobným. Naši politici si akosi pomýlili darcu a príjemcu: chudobných okrádajú a bohatým,
(teda sebe) dávajú. Tak či tak sa u nás kradne všetko, všade a stále. Na
najvyššej úrovni väčšinou papierovo, teda „sofistikovane“, na nižšej úrovni má prednosť ručná práca a osobná prítomnosť. Samozrejme, že bieli
i tmavší spoluobčania budú nosiť do zberu všeobecnoprospešné farebné
kovy, keď sa za ne tak dobre platí. Zvláštne, že zatiaľ nikomu nenapadlo
znížiť výkupnú cenu kovov, aby sa neoplatilo za pár eur preskakovať ploty. Samozrejme, že organizované skupiny budú vytrhávať bankomaty zo
stien a lupiči za bieleho dňa prídu vykradnúť banku, keď objasnenosť ani
takýchto riskantných zločinov nie je vysoká.
I ja, prostý občan, som bol niekoľkokrát obeťou krádeží. Kamarát
a spolubývajúci na internáte si z mojej peňaženky zobral nenávratnú pôžičku vo výške 800 korún, zo zamknutej zásuvky mi v tom čase zmizla aj
kalkulačka, v našom meste sa mi rokmi vyparili štyri bicykle, zlodeji cez
okno vnikli do firemných priestorov a ukradli šesť počítačov, z rodičovskej
pivnice si pred Vianocami odniesli šesť kilov tropického ovocia, neskôr to
boli lyže, bežky a v drevenej pivničke našli hladní vykrádači 15 kompótov.
V tomto prípade je až zázrak, že poisťovňa zavárané ovocie bez problémov preplatila a nepotrebovala ani nákupný bločik. Dvakrát sa delikventi
trpiaci nespavosťou pokúšali pod rúškom noci ukradnúť zo záhrady pumpu na studni. Dokázali ju síce vylomiť, ale zrejme ich niekto vyrušil, pretože
poškodenú pumpu nechali ležať na dvore. Ukradnuté predné sklo na aute
tiež nepoteší, hlavne keď mrzne, a človek ponáhľajúci sa ráno na služobnú
cestu, nájde pred činžiakom auto so sedadlami pokrytými inovaťou.
Vidno, že v našom malom meste to žije nielen kultúrnymi a spoločenskými akciami, ale aj zlodejinou, a to prinajmenšom na rovnakej úrovni
ako vo zvyšku Slovenska. Vyrabované trafiky, obchody s potravinami,
zlatníctva, ukradnuté káble, poklopy, medené ríny, inštalačný materiál
– naozaj sa nemáme za čo hanbiť. Zbojnícke tradície bohato dodržiavaPatrik D.
me i v Partizánskom.

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA – DORAST
(JARNÁ ČASŤ 2012/2013)

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA – DOSPELÍ
(JARNÁ ČASŤ 2012/2013)

29. kolo – 10.3. o 12. h
Opatovce n/N. – voľno
Sebedražie – Pravenec
Nitrianske Pravno – Šimonovany
Veľké Uherce – Veľké Bielice
Lazany – Ráztočno
Veľký Klíž – Hradec
Bystričany – Chynorany
Kamenec p/Vt. – Skačany

19. kolo – 14.4. o 13. h
Veľký Klíž – Opatovce n/N.
Bystričany – Lazany
Kamenec p/Vt. – Veľké Uherce
Skačany – Nitrianske Pravno
Chynorany – Sebedražie
Hradec – voľno
Ráztočno – Pravenec
Veľké Bielice – Šimonovany

24. kolo – 19.5. o 14.30 h
Opatovce n/N. – Hradec
Ráztočno – Chynorany
Veľké Bielice – Skačany
Šimonovany – Kamenec p/Vt.
Pravenec – Bystričany
Veľký Klíž – voľno
Sebedražie – Lazany
Nitrianske Pravno – Veľké Uherce

29. kolo – 10.3. o 14.30 h
Dežerice – Opatovce n/N.
Sebedražie – Pravenec
Chynorany – Uhrovec
Nedanovce – Veľké Bielice
Lazany – Ráztočno
Veľký Klíž – Diviacka N. Ves
Bystričany – Nitrianske Rudno
Malinová – Skačany

19. kolo – 14.4. o 15.30 h
Veľký Klíž – Opatovce n/N.
Bystričany – Lazany
Malinová – Nedanovce
Skačany – Chynorany
Nitr. Rudno – Sebedražie
Diviacka N. Ves – Dežerice
Ráztočno – Pravenec
Veľké Bielice – Uhrovec

24. kolo – 19.5. o 17. h
Opatovce n/N. – Diviacka N. V.
Ráztočno – Nitrianske Rudno
Veľké Bielice – Skačany
Uhrovec – Malinová
Pravenec – Bystričany
Dežerice – Veľký Klíž
Sebedražie – Lazany
Chynorany – Nedanovce

30. kolo – 17.3. o 12.30 h
Opatovce n/N. – Kamenec p/Vt.
Skačany – Bystričany
Chynorany – Veľký Klíž
Hradec – Lazany
Ráztočno – Veľké Uherce
Veľké Bielice – Nitrianske Pravno
Šimonovany – Sebedražie
Pravenec – voľno

20. kolo – 21.4. o 13.30 h
Opatovce n/N. – Veľké Bielice
Šimonovany – Ráztočno
Pravenec – Hradec
Chynorany – voľno
Sebedražie – Skačany
Nitrianske Pravno – Kamenec p/Vt.
Veľké Uherce – Bystričany
Lazany – Veľký Klíž

25. kolo – 26.5. o 14.30 h
Nitrianske Pravno – Opatovce n/N.
Veľké Uherce – Sebedražie
Lazany – voľno
Veľký Klíž – Pravenec
Bystričany – Šimonovany
Kamenec p/Vt. – Veľké Bielice
Skačany – Ráztočno
Chynorany – Hradec

30. kolo – 17.3. o 15. h
Opatovce n/N. – Malinová
Skačany – Bystričany
Nitr. Rudno – Veľký Klíž
Diviacka N. Ves – Lazany
Ráztočno – Nedanovce
Veľké Bielice – Chynorany
Uhrovec – Sebedražie
Pravenec – Dežerice

20. kolo – 21.4. o 16. h
Opatovce n/N. – Veľké Bielice
Uhrovec – Ráztočno
Pravenec – Diviacka N. Ves
Dežerice – Nitr. Rudno
Sebedražie – Skačany
Chynorany – Malinová
Nedanovce – Bystričany
Lazany – Veľký Klíž

25. kolo – 26.5. o 17. h
Chynorany – Opatovce n/N.
Nedanovce – Sebedražie
Lazany – Dežerice
Veľký Klíž – Pravenec
Bystričany – Uhrovec
Malinová – Veľké Bielice
Skačany – Ráztočno
Nitr. Rudno – Diviacka N. V.

16. kolo – 24.3. o 12.30 h
Opatovce n/N. – Pravenec
Šimonovany – voľno
Sebedražie – Veľké Bielice
Nitrianske Pravno – Ráztočno
Veľké Uherce – Hradec
Lazany – Chynorany
Veľký Klíž – Skačany
Bystričany – Kamenec p/Vt.

21. kolo – 28.4. o 13.30 h
Lazany – Opatovce n/N.
Veľký Klíž – Veľké Uherce
Bystričany – Nitrianske Pravno
Kamenec p/Vt. – Sebedražie
Skačany – voľno
Chynorany – Pravenec
Hradec – Šimonovany
Ráztočno – Veľké Bielice

26. kolo – 2.6. o 14.30 h
Opatovce n/N. – Chynorany
Hradec – Skačany
Ráztočno – Kamenec p/Vt.
Veľké Bielice – Bystričany
Šimonovany – Veľký Klíž
Pravenec – Lazany
Veľké Uherce – voľno
Sebedražie – Nitrianske Pravno

16. kolo – 24.3. o 15. h
Opatovce n/N. – Pravenec
Dežerice – Uhrovec
Sebedražie – Veľké Bielice
Chynorany – Ráztočno
Nedanovce – Diviacka N. Ves
Lazany – Nitrianske Rudno
Veľký Klíž – Skačany
Bystričany – Malinová

21. kolo – 28.4. o 16. h
Lazany – Opatovce n/N.
Veľký Klíž – Nedanovce
Bystričany – Chynorany
Malinová – Sebedražie
Skačany – Dežerice
Nitr. Rudno – Pravenec
Diviacka N. Ves – Uhrovec
Ráztočno – Veľké Bielice

26. kolo – 2.6. o 17. h
Opatovce n/N. – Nitrianske Rudno
Diviacka N. Ves – Skačany
Ráztočno – Malinová
Veľké Bielice – Bystričany
Uhrovec – Veľký Klíž
Pravenec – Lazany
Dežerice – Nedanovce
Sebedražie – Chynorany

17. kolo – 31.3. o 12.30 h
Bystričany – Opatovce n/N.
Kamenec p/Vt. – Veľký Klíž
Skačany – Lazany
Chynorany – Veľké Uherce
Hradec – Nitrianske Pravno
Ráztočno – Sebedražie
Veľké Bielice – voľno
Šimonovany – Pravenec

22. kolo – 5.5. o 14. h
Opatovce n/N. – Ráztočno
Veľké Bielice – Hradec
Šimonovany – Chynorany
Pravenec – Skačany
Kamenec p/Vt. – voľno
Sebedražie – Bystričany
Nitrianske Pravno – Veľký Klíž
Veľké Uherce – Lazany

27. kolo – 9.6. o 14.30 h
Sebedražie – Opatovce n/N.
Nitrianske Pravno – voľno
Veľké Uherce – Pravenec
Lazany – Šimonovany
Veľký Klíž – Veľké Bielice
Bystričany – Ráztočno
Kamenec p/Vt. – Hradec
Skačany – Chynorany

17. kolo – 31.3. o 15. h
Bystričany – Opatovce n/N.
Malinová – Veľký Klíž
Skačany – Lazany
Nitrianske Rudno – Nedanovce
Diviacka N. Ves – Chynorany
Ráztočno – Sebedražie
Veľké Bielice – Dežerice
Uhrovec – Pravenec

22. kolo – 5.5. o 16.30 h
Opatovce n/N. – Ráztočno
Veľké Bielice – Diviacka N. Ves
Uhrovec – Nitrianske Rudno
Pravenec – Skačany
Dežerice – Malinová
Sebedražie – Bystričany
Chynorany – Veľký Klíž
Nedanovce – Lazany

27. kolo – 9.6. o 17. h
Sebedražie – Opatovce n/N.
Chynorany – Dežerice
Nedanovce – Pravenec
Lazany – Uhrovec
Veľký Klíž – Veľké Bielice
Bystričany – Ráztočno
Malinová – Diviacka N. Ves
Skačany – Nitrianske Rudno

18. kolo – 7.4. o 13. h
Opatovce n/N. – Šimonovany
Pravenec – Veľké Bielice
Ráztočno – voľno
Sebedražie – Hradec
Nitrianske Pravno – Chynorany
Veľké Uherce – Skačany
Lazany – Kamenec p/Vt.
Veľký Klíž – Bystričany

23. kolo – 12.5. o 14. h
Veľké Uherce – Opatovce n/N.
Lazany – Nitrianske Pravno
Veľký Klíž – Sebedražie
Bystričany – voľno
Kamenec p/Vt. – Pravenec
Skačany – Šimonovany
Chynorany – Veľké Bielice
Hradec – Ráztočno

28. kolo – 16.6. o 14.30 h
Opatovce n/N. – Skačany
Chynorany – Kamenec p/Vt.
Hradec – Bystričany
Ráztočno – Veľký Klíž
Veľké Bielice – Lazany
Šimonovany – Veľké Uherce
Pravenec – Nitrianske Pravno
Sebedražie – voľno

18. kolo – 7.4. o 15.30 h
Opatovce n/N. – Uhrovec
Pravenec – Veľké Bielice
Dežerice – Ráztočno
Sebedražie – Diviacka N. Ves
Chynorany – Nitrianske Rudno
Nedanovce – Skačany
Lazany – Malinová
Veľký Klíž – Bystričany

23. kolo – 12.5. o 16.30 h
Nedanovce – Opatovce n/N.
Lazany – Chynorany
Veľký Klíž – Sebedražie
Bystričany – Dežerice
Malinová – Pravenec
Skačany – Uhrovec
Nitr. Rudno – Veľké Bielice
Diviacka N. Ves – Ráztočno

28. kolo – 16.6. o 17. h
Opatovce n/N. – Skačany
Nitrianske Rudno – Malinová
Diviacka N. Ves – Bystričany
Ráztočno – Veľký Klíž
Veľké Bielice – Lazany
Uhrovec – Nedanovce
Pravenec – Chynorany
Dežerice – Sebedražie

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Veľké Bielice – domáce stretnutia v sobotu o 14. h, Chynorany
– domáce stretnutia v sobotu ÚHČ mužov, Hradec – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ,
Lazany – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Šimonovany – domáce stretnutia v nedeľu
o 10.30 h, posledné tri kolá sa hrajú v jednotný termín – v nedeľu o 14.30 h..

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Nedanovce – domáce stretnutia v sobotu ÚHČ, Pravenec – domáce
stretnutia v sobotu ÚHČ, Veľké Bielice – domáce stretnutia v nedeľu o 11. h, posledné tri
kolá sa hrajú v jednotnom termíne – v nedeľu o 17. h..

Bánovský festival Hory, cesty, ľudia 2013
Program dvanásteho ročníka cestovateľského festivalu Hory, cesty, ľudia v réžii Klubu slovenských turistov v Bánovciach nad
Bebravou 2. februára bol tradične bohatý na
mnohé nevšedné zážitky, filmy, prezentácie
a, samozrejme, priateľské stretnutia. Krátko
po desiatej hodine sa návštevníkom v mestskom kultúrnom stredisku prihovoril jeden
z hlavných organizátorov Marián Chovanec,
predseda KST a primátor Bánoviec.
S prvou prezentáciou vystúpil pred Bánovčanov veľmi dobre známy cykloturista
Martin Peterka. Jeho Cesta okolo Slovenska, od maďarských hraníc cez Tokaj k ukrajinským a k poľským až na Moravu... trvala
dva týždne. S ďalším Bánovčanom – Antonom Balažovičom sme sa vybrali spoznávať
zákutia oblasti Fruška Gora vo Vojvodine,
kde žije veľa Slovákov. Majo Vavro a Michal Kmotorka nás zaviedli na najznámejší,
a zároveň druhý najvyšší štít Švajčiarska
– Matterhorn. S Miroslavou Robuchovou
sme sa poprechádzali po zaujímavých miestach Nového Zélandu. Dávid Holý a Adam
Lisý nám zase ukázali, ako to vyzeralo pri

poslednom silvestrovskom výstupe na
Rokoš, kde sa rozhodli pre účastníkov navariť v dvoch kotlinách kapustnicu a guláš.
Po festivalovej obedňajšej prestávke
sme sa spolu s Petrom Uhrínom vybrali
na Ďaleký východ, kde sme navštívili polostrov Kamčatka. Pozvanie na festival
prijal aj známy historik Pavel Dvořák, ktorý
predstavil film Prešovský krvavý súd o
dramatickom živote Juraja Ottlíka. Bol to
hrdina protitureckých vojen, brigádny generál Františka II. Rákociho, ktorý prežil dve
stavovské povstania, a ako jeden z mála
aj prešovský krvavý súd generála Caraffu.
Ottlík aj v čase tvrdej rekatolizácie dokázal
vybudovať nový kostol v Horných Ozorovciach, ktorý slúži až do dnešných čias. Po
filme prebehla aj beseda.
Putovanie po Južnej Amerike predstavil Branislav Štefánik vo filme Z Buenos
Aires do Buenos Aires za dva týždne. Jeho
cesta viedla cez argentínske pampy a Andy,
bolívijskú náhornú plošinu Altiplano, v Bolívii si pozreli aj strieborné bane v najvyššie
položenom meste sveta Potosí, cez plošinu

Gran Chaco prešli až do Paraguaja, v Brazílii
sa zastavili pri najkrajších vodopádoch sveta – Iguazú a vrátili sa späť do Buenos Aires.
S ďalším cestovateľom Michalom Knitlom
sme sa vybrali do horskej oblasti Ťan – šan
v Kirgizsku. Aj tentokrát do Bánoviec zavítal hosť z Českej republiky. Bol ním Jan
Burian, ktorý v uplynulom roku navštívil
Island a oboznámil nás s veľmi zaujímavým
životom jeho obyvateľov. Anton Dobeš nás
zaviedol na najvyšší vrch sveta – Mont Everest a so Svetozárom Krnom sme sa zase
pozreli do východných Himalájí, do čínskej
oblasti Sečuán a dozvedeli sme sa o miestnej kultúre a živote tamojších ľudí.
Ako aj po minulé roky, ani teraz nechýbala divácka súťaž o najlepšiu prezentáciu.
Tento rok sa podľa divákov na prvom mieste
umiestnil, a teda cenu festivalu tzv. Bánovského autovtáka získal Michal Knitl s príspevkom Kirgizsko. Po tombole bol už tradične nesúťažne premietnutý jeden z filmov
Pavla Barabáša - Príbehy tatranských štítov
o odvážlivcoch, ktorí nám na ich vrcholoch
zanechali prvú stopu...
Marek Kasala

Príbeh zo života: Korytnačka v pekáči

rýchlo pozviechal. Všimla si len malý škrabanec na jeho prste sfarbenom mokvajúcou krvou.
Ťažko povedať, kto sa cítil viac nesvoj.
Viola sa zahanbila za malú a labilnú kúpeľňu, majster pred domácou paňou určite za svoje profesionálne fó pá. Podpísala
mu úkolový list, ubezpečil ju, že v rámci
záručnej doby je oprava grátis, a s rozpačitým úsmevom sa rozlúčili. Uplynuli asi dva
týždne a v schránke našla faktúru na deväť
eur. Nechápala. Ale aj tak je účet za „korytnačku na pekáči“ nižší, ako by v luxusnej reštaurácii zaplatila za labužnícku polievku z
tohto opancierovaného tvora.
(bab)

Taká banálna záležitosť, ako pokazené
vécko, vám život v domácnosti poriadne
skomplikuje. Stalo sa. Hoci je Viola manuálne a technicky celkom zručná, s novým
zariadením, nainštalovaným len pred rokom, si, na rozdiel od starej nádrže, nevedela pomôcť. Nuž čo, pýta si to odborníka.
Prišiel na minútu presne a stačil len hodiť
očkom na pacienta, hneď vedel o jeho nemoci. Problém nastal v poistnom sitku privádzajúcom vodu do nádrže, ktoré sa zanieslo nečistotou z vodovodného potrubia.
Viola sledovala majstra, aby si nabudúce
vedela pomôcť aj sama. Odmontoval ha-

dičku, uvoľnil sitko a šiel ho prepláchnuť
do kúpeľne. Pravdepodobne už toho mal
po opravách nabehané sídliskom dosť,
alebo mu bola minimiestnosť naozaj pritesná, tak si pri tejto operácii sadol na
okraj „vane“. A to nemal robiť! Nešlo totiž
o pevný múrik, ale len o plechový kryt na
sprchový „pekáč“. Aký bol dlhý a široký,
prevalil sa do neho. V očiach preľaknutie,
rovnako aj v očiach Violy, no pri pohľade
na veľkého chlapa, húpajúceho sa vo vaničke ako korytnačka na pancieri, nemohúco mávajúca ručičkami a nožičkami,
smiechu sa nezdržala. Našťastie sa majster

Zabrali na medovú pufinu
Rybárska sezóna potrvá už len do
polovice marca. Tí, čo holdujú tomuto koníčku, si ju v dňoch oteplených
jarným slnkom doslova vychutnávajú
v pohode aj pri rybníku Bager v Partizánskom. A šťastena im priala. V piaty
marcový deň sa na návnadu z medovej
pufiny podarilo Ľudovítovi Birčákovi z
Partizánskeho uloviť hneď dva sedemdesiatcentimetrové kapre. Rybár so 45ročnými skúsenosťami prilákal šupináčov z vlaňajšieho jesenného zarybnenia
aj krmivom s kukuričným šrotom. (bab)

Výročná schôdza rybárov
Výbor Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Partizánskom pozýva svojich členov
na výročnú členskú schôdzu Mestskej organizácie SRZ. Uskutoční sa
v nedeľu 17. marca od 8. hodiny
v Panoramatickom kine v Partizánskom. Účasť členov je nutná.
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FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD
H VÝSLEDKY 16. KOLA: Stretnutia Beluša –

Spartak Bánovce n/B. – odložené na 20.3. o 15.
h.. Považská Bystrica – Domaniža – odložené
na 28.3.. Lednické Rovne – Jaslovské Bohunice – odložené na 28.3.. Skalica – Nová Ves n/V.
4:1 (0:1), 46. Konečný, 57. Pavlačka, 69. Šebesta,
74. Svrček – 8. Končitík. Galanta – Komárno 0:1
(0:0), 59. Meszároš. Topoľníky – Veľké Ludince
2:1 (0:0), 56. Pitel, 74. Nagy – 81. Petráš. Palárikovo – Gabčíkovo 1:0 (1:0), 36. Vencel (11 m).
Neded – Šúrovce 0:2 (0:2), 33. a 43. Ivanič.
l PROGRAM 17. KOLA – 16.3. o 15. h: Spartak

Bánovce n/B. – Neded (Jančok, Vyskoč, Galo –
Novotka), Komárno – Skalica, 17.3. o 15. h: Beluša – Považská Bystrica, Šúrovce – Palárikovo,
Gabčíkovo – Lednické Rovne, Jaslovské Bohunice – Topoľníky, Veľké Ludince – Galanta, Nová
Ves n/V. – Domaniža.

1. Šúrovce
2. Považská Bystrica
3. Komárno
4. Palárikovo
5. Skalica
6. Topoľníky
7. Lednické Rovne
8. Veľké Ludince
9. Galanta
10. Gabčíkovo
11. Spartak Bánovce n/B.
12. Jaslovské Bohunice
13. Domaniža
14. Beluša
15. Nová Ves n/V.
16. Neded

16
15
16
16
16
16
15
16
16
16
15
15
15
15
16
16

11
10
8
7
7
8
6
6
6
6
6
5
5
3
1
1

3
4
5
6
5
1
5
4
3
2
2
3
1
6
5
3

2 33:20
1 35:15
3 29:18
3 22:16
4 31:19
7 20:29
4 26:15
6 20:21
7 27:23
8 19:23
7 12:17
7 22:25
9 18:31
6 14:18
10 8:27
12 15:34

36 (+12)
34 (+13)
29 (+5)
27 (+3)
26 (+2)
25 (+1)
23 (+2)
22 (-2)
21 (-3)
20 (-4)
20 (-4)
18 (-6)
16 (-8)
15 (-6)
8 (-16)
6 (-18)

IV. LIGA SEVEROZÁPAD
PARTIZÁNSKE – HOLÍČ 2:0 (1:0)
V 7. min Bohunský čelil nepríjemnému pokusu
Macánka z ľavej strany, a to bolo na dlhé minúty všetko. Až 30. min priniesla ďalšie futbalové
vzrušenie, keď si na Křapkov roh nabehol Slivka, no hlavou poslal loptu okolo pravej žrde. O
dve minúty Beňuška vyslal ďalekonosný pokus
k pravej tyči, no Noščák schoval loptu v rukaviciach. V 43. min sa domáci dostali do prečíslenia troch na jedného, Obert vysunul Beňušku, a hoci ten sa dostal do mierneho uhla, do
protipohybu vybiehajúceho Noščáka usmernil
loptu do siete. V 57. min sa lopta pozdĺž celého vápna dostala na roh päťky k Žúrekovi, ktorý ju z voleja nevmestil medzi tri žrde. O minútu sa Beňuška prezentoval parádnym volejom
z dvadsiatich piatich metrov, Noščák bol však
pripravený ako aj pri Norockého skákavej strele spoza šestnástky. V 62. min Slivka uvidel po
druhej žltej karte automaticky červenú a hostia
hrali presilovku. Ale len šesť minút, keďže rovnako sa na druhej strane porúčal predčasne
do spŕch Lašák. Medzitým si Obert po dlhom
šprinte do šestnástky hostí pekne zasekol Studeniča, jeho gólovku však Noščák vyrazil. So 70.
min prišiel nádherný futbalový moment, keď
Norocký z priameho kopu z dvadsiatich troch
metrov exportne upratal loptu do ľavého horného rohu bránky hostí. O päť minút Bohunský
končekami prstov vyškriabol Nečasov gólový
priamy kop z osemnástich metrov smerujúci
do pravého dolného kúta a vzápätí vytiahol parádnu robinzonádu k ľavej tyči po Blatnického
hlavičke. V 86. min sa Norocký dostal do úniku,
ale Noščák si zachoval chladnú hlavu.
l GÓLY: 43. Beňuška, 70. Norocký. l ŽK: 3.
Nižňanský, 11. a 62. Slivka, 81. Macega – 54.
Václavík, 61. a 68. Lašák, 71. Macánek. l
ČK: 62. Slivka – 68. Lašák. l ROZHODOVALI: Opatovský – Majerík a Maráz – 125 divákov. l TEMPO: Ľ. Bohunský ml. – Ľ. Macega,
T. Jambor, P. Kermiet, J. Kompas, P. Křapka,
Patrik Beňuška (88. O. Beleš), J. Norocký ml.,
S. Slivka, T. Obert (83. T. Pinďura), A. Nižňanský, tréner: J. Stanko. l ISKRA: Noščák – A.
Jánošík, Studenič, Václavík, Viktor (63. Blaha), Lašák, Nečas, Blatnický, Uher, Múčka
(45. Žúrek), Macánek, tréner: R. Holeš. mp

BOŠANY – KANIANKA 1:0 (0:0)
V prvom polčase mali viac z hry hostia, avšak
vyložené gólové príležitosti si nedokázali vypracovať. Naopak, Bošanci z rýchlych protiútokov viac ohrozovali Pipíšku v bránke Kanianky.
V 10. min Mišeje z priameho kopu z dvadsiatich piatich metrov tečovanou strelou preveril
brankára hostí. V 32. min po úniku Guniša po
pravej strane Mišeje zo spätného centra mieril
z jedenástich metrov vedľa. V 62. min sa peknou kľučkou pred šestnástkou hostí zbavil sú-

perovho obrancu, opečiatkoval brvno a odrazenú loptu Guniš poslal nad. O dve minúty
na druhej strane Sámela zneškodnil Bátorovu
strelu z dvadsiatich metrov. V 68. min to skúšal opäť Mišeje, tentoraz spoza šestnástky, loptu však zblokoval na roh Richter. V 80. min sa
Mišeje a s ním aj domáci priaznivci predsa len
dočkali. Domáci útočník ušiel po pravej strane
až k rohovej čiare, z ostrého uhla prekvapil Pipíšku a jediným gólom rozhodol o osude stretnutia.
l GÓL: 80. Mišeje. l ŽK: Richter. l ROZHO-

DOVALI: Kvaššay – Oselský a Briestenský –
120 divákov. l OFK: P. Sámela – J. Kúdela, S.
Frank, M. Meluš (55. D. Vierik), D. Guniš, Ladislav Hodál, M. Kostolný, S. Mikloš, M. Papranec (72. L. Kalina), I. Mišeje (86. P. Lauko),
M. Murko, tréner: P. Meluš. l PRIEHRADA: T.
Pipíška – Teslík, Milan Šnirc, Mečiar, Bátora,
Gron, Khadir, P. Richter, Minich (78. Špeťko),
Marián Petráš, Hvolka, hrajúci tréner: M.
Mečiar.
Jozef Janík
H ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 16. KOLA: Dolné Vestenice – Nová Dubnica 0:3 (0:0), 64.
Maník, 73. Marušinec, 78. Švikruha, ČK: 87.
Dado (ND). Horná Nitra – Krtovce 3:0 (0:0),
65. Matuškovič, 69. Sluka, 80. Bilčík. Lehota p/
Vt. – Horné Obdokovce 0:2 (0:0), 51. Bicák,
66. Bazalka, ČK: 80. Jankula, 82. Píš – 70. Bicák.
Nitrianske Pravno – Častkovce 1:2 (0:0), 82.
Bielik – 59. Ostrovský, 51. Madro. Križovany
– Trenčianske Stankovce 0:1 (0:0), 52. Puna.
Púchov – Prečín – odložené na 28.3..

1. Horná Nitra
2. Trenč. Stankovce
3. Nová Dubnica
4. Krtovce
5. Lehota p/Vt.
6. OFK Bošany
7. Častkovce
8. Holíč
9. Prečín
10. Tempo Partizánske
11. Horné Obdokovce
12. Kanianka
13. Púchov
14. Križovany
15. Nitrianske Pravno
16. Dolné Vestenice

16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16
16
16

13
10
10
9
7
8
7
6
6
6
5
5
4
4
2
1

1
3
2
3
6
2
3
4
3
2
4
1
3
2
4
5

2 45:10
3 32:21
4 31:14
4 36:15
3 25:21
6 21:23
6 33:24
6 30:27
6 28:25
8 18:29
7 19:26
10 38:49
8 17:25
10 17:33
10 14:37
10 12:37

40 (+16)
33 (+9)
32 (+8)
30 (+6)
27 (+3)
26 (+2)
24 (0)
22 (-2)
21 (-3)
20 (-4)
19 (-5)
16 (-8)
15 (-6)
14 (-10)
10 (-14)
8 (-16)

l PROGRAM 17. KOLA – 17.3. o 11. h: Krtovce
– Lehota p/Vt., o 15. h: Prečín – Tempo Partizánske (Kozolka, Božik, Studený – Kútny),
Holíč – OFK Bošany (Štrbo, Krč-Konečný, Haršány – Mikušovič), Púchov – Dolné Vestenice,
Kanianka – Križovany, Trenčianske Stankovce
– Nitrianske Pravno, Častkovce – Horná Nitra,
Horné Obdokovce – Nová Dubnica.

V. LIGA SEVER
ŠIMONOVANY – HORNÁ PORUBA 5:0 (3:0)
Od úvodnej minúty domáci vybehli na súpera a ihneď aj mohli ísť do vedenia, keď Čangelov výkop Sobota posunul Černovi, no Smolka
jeho strelu chytil. V 3. min sa však už domáci tešili, keď Švec vysunul Bartu, ten obišiel aj Smolka
a z ťažkého uhla poslal loptu do siete. V 10. min
dôrazný Černo obral o loptu Šatku, no gólman
hostí včas vybehol. V 17. min po Gramantikovom priťuknutí pálil Černo tesne nad. O stretnutí
rozhodla 40. min, keď Barta z dvadsiatich metrov bombou do ľavého horného rohu zvýšil na
2:0. O minútu na to Čangel opäť poslal do úniku Sobotu, a ten tentokrát nedal Smolkovi žiadnu šancu. V druhom polčase domáci hru kontrolovali. V 60. min Varga prešiel cez Vlasatého, no
kľučku na brankára už nezvládol a sám sa pripravil o možnosť zakončiť. V 71. min už bolo 4:0,
keď Botka uvoľnil Gramantika, ktorý technickou
strelou prehodil striedajúceho Kováča. V 85. min
zavŕšil svoj hetrik Barta z pokutového kopu po
predchádzajúcom faule na Botku v šestnástke.
Domáci tak úspešne vstúpili do odvetných piatoligových bojov.
l GÓLY: 3., 40. a 85. (11 m) Barta, 41. M. Sobota, 71. Gramantik. l ROZHODOVALI: Dut-

37 (+13)
35 (+14)
31 (+7)
27 (+3)
25 (+4)
24 (+3)
22 (+1)
22 (-2)
20 (-1)
18 (-6)
17 (-4)
15 (-9)
15 (-9)
6 (-15)
4 (-17)

Bahno (11 m) – Višňovský. NŽ Veľké Uherce
– voľno.
l PROGRAM 17. KOLA – 16.3. o 15. h: Oslany – Podolie, Cígeľ – Malá Čausa, 17.3. o 15.
h: Kamenec p/V. – Slovan Šimonovany (Bakači, Végh, Majer – Neckář), Ladce – NŽ Veľké Uherce (Hanek, Bežo, Kasala – Mišún), Ľuborča – Borčice, Horná Poruba – Trenčianske
Teplice, Stará Turá – Zemianske Kostoľany, Ilava – voľno.

MAJSTROVSTVO OBLASTI PRIEVIDZA
DEŽERICE – OPATOVCE N/N. 2:2 (1:0)

Už v 2. min sa prvýkrát menilo skóre, keď po
Gunárovom rohu zblízka napálil loptu do siete Benca a domáci viedli. Po góle sa viac-menej hralo len medzi šestnástkami. Hostia z prvej vážnejšej šance mohli hneď vyrovnať, ibaže lob Líšku ponad vybehnutého Jarolína v
27. min šiel vedľa ľavej tyče. Na druhej strane
mohli domáci v 33. min zvýšiť, Mikušovi však
loptu v poslednej chvíli odkopol Šimurka. Posledných desať minút prvého polčasu patrilo hosťom, ktorí mali zopár náznakov šancí,
avšak bez gólového efektu. Najlepšie vyznela príležitosť poľahky bráneného Líšku v 40.
min, ten však loptu napálil presne do rúk Jarolína. V 43. min po Gunárovom centri sprava
Slovákova hlavička letela tesne vedľa. Domácim sa podarilo zvýšiť skóre v 61. min, kedy
sa druhýkrát, tentoraz hlavou, presadil Benca.
Hostia však už o dve minúty dokázali korigovať vďaka Petrejemu. Druhé dejstvo vyhrali
na vážnejšie šance hostia, ktorým sa napokon
podarilo vyrovnať v 85. min, kedy sa z hranice
šestnástky tvrdou strelou presadil opäť Petreje. Hostia v závere mohli aj otočiť stav, ale napokon sa vďaka dvom dvojgólovým strelcom
zrodila remíza. Na lavičke domácich sa objavil
aj úspešný brankár Jozef Kosiba, ktorý sa na
trávniky vrátil po dlhšej odmlke, do hry však
napokon nezasiahol.
l GÓLY: 2. a 61. Benca – 63. a 85. Petreje. ŽK: 83. Matuška – 91. Krčík. l ROZHODOVALI: V. Jakubík – J. Pavlovič a M.
Bebjak – 240 divákov. l TJ OFK: D. Jarolín – Michal Kyselica, Peter Benca, R. Valach, J. Mikuš (76. Ľ. Matuška), M. Hrebíček, J. Nedas, Martin Slovák, R. Božik, P.
Gunár (45. P. Briššák), P. Niko; tréner: A.
Melas. l TJ DRUŽSTEVNÍK: S. Gendiar –
Šimurka (45. D. Kohút), M. Mečiar, Krčík,
J. Teslík, Lysý, R. Hulíni, R. Petreje, Meliš-

ko (92. P. Kráľ), J. Borko (81. P. Minich),
Robert
R. Líška; tréner: R. Šimurka.
Ďurkáč
H ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY PREDOHRÁVKY 29. KOLA: Nedanovce – Veľké Bielice 5:0 (2:0), 28., 70. a 76. (11 m) A. Sák, 45.
a 55. A. Žurek, rozhodca: Gajarský – 120 divákov. Chynorany – Uhrovec 2:2 (2:1), 27.
P. Jozefák (11 m), 28. A. Vavro – 38. R. Hrubý,
64. Milan Opáth, rozhodca: V. Varga ml. – 160
divákov. Lazany – Ráztočno 3:1 (1:0), 40. T.
Trungel, 74. T. Vážan, 75. J. Hianik – 66. R. Škrtel, rozhodca: Michale – 100 divákov. Veľký
Klíž – Diviacka N. Ves 5:1 (2:0), 12. J. Chrenko, 17. Š. Kučera, 76. S. Holák, 82. a 86. J. Najman – 63. M. Cíger, rozhodca: D. Adamkovič
– 120 divákov. Bystričany – Nitrianske Rudno 1:6 (0:3), 75. M. Sluka – 5. M. Škraban, 12.,
77. a 90. B. Bárta, 45. M. Kluvanec, 83. R. Pánis,
rozhodca: Maňuch – 100 divákov. Malinová
– Skačany 4:1 (0:1), 61. a 76. Š. Michal, 64. M.
Štiffel (11 m), 81. M. Dudáš – 7. Ľ. Struhár, rozhodca: Mendel – 150 divákov. Sebedražie –
Pravenec – odložené.
1. Nedanovce
2. Lazany
3. Veľký Klíž
4. Diviacka N. Ves
5. Skačany
6. Malinová
7. Chynorany
8. Nitrianske Rudno
9. Sebedražie
10. Dežerice
11. Veľké Bielice
12. Ráztočno
13. Uhrovec
14. Opatovce n/N.
15. Pravenec
16. Bystričany

16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
15
16

13
10
9
9
8
7
7
7
6
5
6
4
5
3
4
1

0
3
2
1
4
5
3
2
3
4
1
6
3
7
2
0

3 55:17
3 40:28
5 45:23
6 46:29
4 37:26
4 44:37
6 27:28
7 41:31.
6 24:18
7 30:31
9 24:36
6 35:33
8 22:35
6 27:39
9 26:40
15 9:81

39 (+15)
33 (+9)
29 (+5)
28 (+4)
28 (+4)
26 (-1)
24 (0)
23 (-1)
21 (0)
19 (-5)
19 (-5)
18 (-6)
18 (-6)
16 (-5)
14 (-10)
3 (-21)

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ
STARŠÍ DORAST
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD
H 16. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Spartak Trnava B 4:2 (1:0), góly Bánoviec: M. Ševčík 3, K. Beňačka. Nové Mesto n/V. – Topoľčany 0:1. Hlohovec – Skalica 3:1. Jaslovské
Bohunice – ČFK Nitra 3:1. Zlaté Moravce B
– Nové Zámky 1:0. Komárno – Galanta 1:2.
Šamorín – Nemšová 1:1. Dunajská Streda B
– Šaľa 0:5.

1. Skalica
16
2. Nové Zámky
16
3. Zlaté Moravce B
16
4. Jaslovské Bohunice 16
5. Galanta
16
6. Spartak Trnava B
16
7. Topoľčany
16
8. ČFK Nitra
16
9. Spartak Bánovce n/B. 16
10. Hlohovec
16
11. Komárno
16
12. Nové Mesto n/V. 16
13. Šaľa
16
14. Šamorín
16
15. Dunajská Streda B 16
16. Nemšová
16

14
11
10
8
7
6
6
7
7
5
6
5
5
5
3
2

0
1
2
1
3
5
5
2
0
6
2
5
3
2
2
3

249:14 42 (+15)
450:22 34 (+10)
433:23 32 (+8)
726:28 25 (+1)
626:26 24
(0)
531:26 23 (-1)
527:24 23 (-1)
725:25 23 (-1)
940:31 21 (-3)
523:34 21 (-3)
828:26 20 (-1)
618:19 20 (-4)
825:23 18 (-6)
916:42 17 (-7)
1128:53 11 (-13)
1127:56 9 (-15)

DORAST

ka – Valla a Durkoš – 250 divákov. l SLOVAN:
R. Čangel – M. Švec, A. Stručka, L. Geleta, M.
Gramantik (78. J. Síleš), L. Varga, M. Barta (87.
I. Krajčík), A. Reichel, M. Sobota, L. Svorád, D.
Černo (57. P. Botka), tréner: J. Žiak st.. l TJ-FO
VÁPEČ: Smolka (45. M. Kováč) – Rafaj, R. Staňo, Majerík, Šatka, J. Staňo (46. Škorvánek),
P. Staňo, Madara, Vlasatý, Papp (56. Švaňa),
Prostinák, tréner: J. Jozefovič. Peter Letavay

1. Borčice
15 12 1 2 56:24
2. Stará Turá
15 11 2 2 23:7
3. Trenč. Teplice
15 10 1 4 38:19
4. Cígeľ
15 8 3 4 29:21
5. Slovan Šimonovany 15 7 4 4 29:22
6. NŽ Veľké Uherce
14 7 3 4 27:23
7. Podolie
15 7 1 7 23:26
8. Ladce
15 6 4 5 20:24
9. Malá Čausa
15 6 2 7 40:28
10. Zem. Kostoľany
15 5 3 7 28:27
11. Kamenec p/Vt.
15 5 2 8 23:27
12. Ľuborča
15 3 6 6 18:25
13. Horná Poruba
15 4 3 8 22:34
14. Oslany
15 2 0 13 11:47
15. Ilava
15 1 1 13 10:43
(Kočovce sa odhlásili zo súťaže.)

H ZOSTÁVAJÚCE VÝSLEDKY 16. KOLA: Zemianske Kostoľany – Cígeľ 3:3 (0:0), 54.
a 74. M. Liptaj, 76. M. Cmarko – 48. T. Zaťko,
73. Š. Mjartan, 78. M. Katrena. Ilava – Stará
Turá 0:2 (0:0), 78. Peterka, 82. Ďurec. Borčice – Malá Čausa 5:0 (2:0). Podolie – Ladce
0:1 (0:0), 54. Martinka. Trenčianske Teplice – Oslany 6:0 (3:0), 2. Losonzsky, 4. vlastný Šandrik, 15. a 57. Batelka, 61. a 67. Ševela.
Ľuborča – Kamenec p/Vt. 2:1 (2:0), Pecko,

V. LIGA SEVER
H 16. KOLO: Tempo Partizánske – Trenčianska Turná 2:0 (0:0), E. Blaho, M. Repa. Plevník
– OFK Bošany 4:2 (1:1), góly OFK: M. Tkáč, D.
Vierik. Bošáca – Opatová n/V. 4:2 (1:0). Stretnutia Drietoma – Dolné Vestenice, Dubodiel
– Kolačín, Papradno – Dolné Kočkovce, Stará Turá – Kanianka a Horná Poruba – Prečín
boli odložené.

1. OFK Bošany
2. Tempo Partizánske
3. Plevník
4. Dolné Vestenice
5. Kanianka
6. Trenč. Turná
7. Prečín
8. Dolné Kočkovce
9. Opatová n/V.
10. Bošáca
11. Dubodiel
12. Drietoma
13. Papradno
14. Kolačín
15. Stará Turá
16. Horná Poruba

16 13
16 11
16 11
15 10
15 9
16 8
15 7
15 7
16 7
16 6
15 5
15 4
15 4
15 4
15 3
15 2

1 2 55:1640 (+16)
1 4 64:23 34 (+10)
1 4 61:27 34 (+10)
2 3 31:14 32 (+8)
0 6 39:39 27 (+3)
1 7 45:28 25 (+4)
3 5 55:36 24 (0)
2 6 40:44 23 (-1)
1 8 36:34 22 (-2)
2 8 32:38 20 (-7)
2 8 39:44 17 (-4)
4 7 23:45 16 (-5)
3 8 22:42 15 (-6)
0 11 26:56 12 (-12)
0 12 18:65 9 (-12)
1 12 24:59 7 (-14)

MO PRIEVIDZA
H PREDOHRÁVKA 29. KOLA: Veľké Uherce –
Veľké Bielice 2:1 (0:0), 47. a 49. J. Jánošík - 53. Š.
Ševčík. Lazany – Ráztočno 2:2 (1:1), 32. M. Lerant, 81. Š. Mihaka (11 m) – 28. vlastný A. Šnirc,
67. L. Kozárik. Veľký Klíž – Hradec 1:2 (1:0), 6. S.
Belianský – 74. a 84. M. Liška. Bystričany – Chynorany 1:5 (1:3), 9. B. Bartoš (11 m) – 4. a 15.
D. Michalík, 21. vlastný J. Kochan, 73. P. Tretinár,
79. Michal Pospíchal. Kamenec p/Vt. – Skačany
1:1 (0:1), 80. T. Gabriel – 33. D. Cagáň, ČK: 58. D.
Beňo. V 41. min domáci Marek Nechala nepremenil pokutový kop. Stretnutia Nitrianske
Pravno – Šimonovany a Sebedražie – Pravenec boli odložené. Opatovce n/N. – voľno.

1. Kamenec p/Vt.
15 10 4 152:16 34 (+10)
2. Pravenec
14 10 1 353:17 31 (+7)
3. Šimonovany
14 10 1 349:24 31 (+10)
4. Veľké Uherce
15 9 3 347:25 30 (+9)
5. Chynorany
15 9 0 651:41 27 (+6)
6. Skačany
15 7 3 525:27 24
(0)
7. Opatovce n/N.
14 7 2 545:29 23 (+5)
8. Nitrianske Pravno 14 7 1 630:25 22 (+1)
9. Ráztočno
15 5 6 437:36 21
(0)
10. Hradec
15 5 0 1033:63 15 (-9)
11. Sebedražie
14 4 2 839:34 14 (-4)
12. Veľké Bielice
15 3 3 922:41 12 (-12)
13. Veľký Klíž
15 3 3 922:75 12 (-9)
14. Bystričany
15 3 2 1031:49 11 (-13)
15. Lazany
15 1 3 1117:51 6 (-18)
(Lehota p/Vt. sa odhlásila zo súťaže.)

MLADŠÍ DORAST
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD
H 16. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Spartak
Trnava B 0:0. Nové Mesto n/V. – Topoľčany
5:0. Hlohovec – Skalica 0:0. Jaslovské Bohunice – ČFK Nitra 1:2. Zlaté Moravce B – Nové
Zámky 3:0. Komárno – Galanta 3:2. Šamorín
– Nemšová 3:1. Dunajská Streda B – Šaľa 2:4.
1. Spartak Trnava B
16 14 2 047:15 44 (+20)
2. Šamorín
16 11 2 334:20 35 (+11)
3. ČFK Nitra
16 11 1 438:17 34 (+10)
4. Zlaté Moravce B
16 10 3 333:17 33 (+9)
5. Šaľa
16 9 3 445:26 30 (+6)
6. Komárno
16 8 1 743:29 25 (+4)
7. Topoľčany
16 8 1 739:31 25 (+1)
8. Skalica
16 7 3 615:23 24 (-3)
9. Nové Mesto n/V.
16 7 1 839:32 22 (-2)
10. Nové Zámky
16 6 2 824:28 20 (-4)
11. Spartak Bánovce n/B. 16 5 2 939:35 17 (-7)
12. Jaslovské Bohunice 16 4 5 729:37 17 (-7)
13. Hlohovec
16 3 4 914:35 13 (-11)
14. Nemšová
16 3 2 1121:43 11 (-13)
15. Dunajská Streda B 16 2 3 1124:45 9 (-15)
16. Galanta
16 2 1 1321:72 7 (-17)

V bránke Tempa opäť Ľuboš Bohunský
V úvodnom kole odvetnej časti IV. futbalovej ligy seniorov skupiny
Severozápad sa v stretnutí Tempo Partizánske – Holíč 2:0 po dlhých
rokoch znovu objavil medzi žrďami domácej svätyne brankár Ľuboš
Bohunský. Nešlo však o návrat skúseného 42-ročného odchovanca
z domácej brankárskej liahne, ten v tom čase o pár kilometrov ďalej Nedanovciam vychytal víťazstvo 5:0 v derby s Veľkými Bielicami v
Majstrovstve oblasti Prievidza. V bránke Partizánskeho si odkrútil víťaznú premiéru medzi seniormi a s čistým štítom jeho syn Ľuboš Bohunský mladší (na foto). Devätnásťročný odchovanec FK Tempo bol
od marca 2010 na brankárskych potulkách v mládežníckych tímoch
MŠK Žilina, MFK Topoľčany a naposledy od júla 2012 v AS Trenčín. ,,V
Trenčíne som už bol v tíme devätnástky, ktorá je vlastne akousi
čakacou stanicou medzi seniorov. Je to ročník, ktorý nehrá a ja by som vlastne len vysedával
na lavičke. Potreboval som nutne chytať, aby som nevyšiel z rytmu. Záujem okrem Partizánskeho prejavili aj Bánovce. Dlho som nerozmýšľal a prijal som možnosť vrátiť sa späť do Tempa,“ vysvetľuje Ľuboš Bohunský mladší, ktorý má športové korene. Mama Jolana Bohunská-Podolanová, rodáčka z Bytče, bola výbornou hádzanárkou pôsobiacou v najvyššej súťaži v Partizánskom
a otec Ľuboš, po ktorom zdedil brankárske vlohy, okrem iného chytal v najvyššej slovenskej lige
v drese MŠK Žilina. ,,Po návrate do Partizánskeho som mal zmiešané pocity. V prípravných
zápasoch sme dostávali veľa gólov, nemal som veľa dôvodov na spokojnosť. Som rád, že v
stretnutí s Holíčom sa to zmenilo a konečne sme všetci zabrali naplno. Dôležité je, že sme
získali tri body,“ neskrýval radosť tento 199 cm vysoký brankár, ktorý bol do žiackej kategórie hráčom v poli. V stretnutí s Holíčom potvrdil brankárske kvality hlavne v 75. min, kedy najskôr končekami prstov vytlačil od pravej žrde Nečasovu prízemnú gólovú štandardku z osemnástich metrov
a vzápätí predviedol parádnu robinzonádu po Blatnického hlavičke. Okrem toho vyriešil niekoľko
nebezpečných centrov a prezentoval sa aj veľmi slušným čítaním hry a hrou nohou, čo už predtým
v rozhovore ocenil aj tréner Ján Stanko, ktorý po jedenástich rokoch opäť zasadol na trénerskú lavičku tímu seniorov FK Tempo. ,,Chytalo sa mi super, nepociťoval som žiadnu nervozitu. Spolupráca s obrancami Kermietom a Kompasom fungovala výborne. A hlavne, oproti príprave
sme konečne odohrali zápas bez inkasovaného gólu. V prvom polčase bol súper ešte miestami nebezpečný, nám však veľmi pomohol gól do šatne,“ obzrel sa za úvodným jarným vystúpením Tempa mladší z brankárskeho klanu Bohunských a vzápätí naznačil, že štvrtá seniorská liga
s najväčšou pravdepodobnosťou nebude jeho najvyšším levelom v kariére: ,,Tempo beriem ako
prestupnú stanicu. Chcel by som sa postupom času prepracovať až do najvyššej súťaže, tak
ako môj otec.“
mp

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.22
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
l ŠTK berie na vedomie informáciu TJ Leho-

ta pod Vtáčnikom o odhlásení dorasteneckého družstva zo súťaže MO Prievidza dorast.
Družstvá, ktoré majú hrať s Lehotou budú
mať voľno. TJ zaplatí poplatok v zmysle RS
do 22.3. 2013 (Športovo technické zásady,
čl.6 písm. h). Dosiahnuté výsledky v jesennej
časti budú anulované.
l Zmena RS bod 7 Hospodárske smerni-

ce pre R a DZ:
Schválená zmena hospodárskej smernice
pre rozhodcov a delegátov pôsobiacich v súťažiach OblFZ Prievidza od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 Radou OblFZ
Prievidza zo dňa 8.2. 2013.
Zmena hospodárskej smernice pre rozhodcov a delegátov pôsobiacich v súťažiach
OblFZ Prievidza pre ročník 2012-2013 – náhrady: Majstrovstvo oblasti (R – 30 €, AR – 25
€, DZ – 22 €), I. trieda muži (R – 25 €, AR
– 20 €, DZ – 18 €), II. trieda muži (R – 22 €,
AR – 18 €, DZ – 17 €), Majstrovstvo oblasti
dorast (R – 15 €, AR – 11 €), I. trieda dorast
(R – 15 €, AR – 11 €), II. trieda dorast (R – 15
€, AR – 11 €), II. trieda mladších a starších
žiakov dvojstretnutie (R – 15 €) a III. trieda
žiakov (R – 11 €).
l ŠTK upozorňuje FK na zmeny termínov

a hracích časov v jarnej časti súťaží – MO
Prievidza muži: Pravenec svoje domáce
stretnutia v sobotu ÚHČ, Veľké Bielice svoje domáce stretnutia v nedeľu o 11. h, MO
Prievidza 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, 1. trieda MO PE-BN dorast:
Biskupice svoje domáce stretnutia v sobotu ÚHČ mužov, 2. trieda MO PE muži: Partizánske B:15. kolo Partizánske B – Horná
Ves 31.3. 2013 o 15. h, 17. kolo Partizánske
B – Malé Uherce 14.4. 2013 o 15.30 h, 20.
kolo Partizánske B – Ostratice 4.5. 2013 o
16.30 h, 22. kolo Partizánske B – Veľké Kršteňany 18.5. 2013 o 17. h, 24. kolo Partizánske B – Krásno 1.6. 2013 o 17.30 h, 2. trieda MO BN muži: Podlužany svoje domáce
stretnutia v nedeľu v ÚHČ. Všetky ostatné
zmeny úradných dní a časov platné v jesennej časti zostávajú v platnosti aj pre
jarnú časť.
l Zmeny MFS – MO Prievidza muži: 29.
kolo Sebedražie – Pravenec 1.5. 2013 o
16.30 h, 1. trieda MP PE-BN muži: 17. kolo
Rybany – Pravotice 13.4. 2013 o 15.30 h, MO

Prievidza dorast: 29. kolo Sebedražie – Pravenec 1.5. 2013 o 14. h, 29. kolo Nitrianske
Pravno – Šimonovany 8.5. 2013 o 16.30 h,
25. kolo Kamenec pod Vtáčnikom – Veľké
Bielice 25.5. 2013 o 14:30 h..
EKONOMICKÁ KOMISIA
l EK upozorňuje, že zástupca FK po stret-

nutí potvrdí pečiatkou a podpisom na prednú
stranu zápisu o stretnutí, že delegované osoby uvedené v zápise sa skutočne zúčastnili
stretnutia (ak nie je pečiatka, tak dva podpisy
zodpovedných funkcionárov FK). Delegované osoby uvedené v zápise o stretnutí slúžia
ako podklad pre uhrádzanie náhrad.
l EK zistila, že nasledovné FK nemajú ešte
uhradené faktúry – nedoplatok za jesennú
časť: Lehota pod Vtáčnikom faktúra číslo
120405 v sume 23,19-€, Krásna Ves faktúra
číslo 120425 v sume 11,23 €, Veľké Uherce
faktúra číslo 120483 v sume 59,49 €, Šimonovany faktúra číslo 120484 v sume 42,58
€. Uvedené FK žiada do 14.3. 2013 predložiť doklad o úhrade nedoplatku na sekretariát
OblFZ Prievidza.
l EK upozorňuje funkcionárov FK, aby platby
na vyplácanie rozhodcov a delegátov uhrádzali prevodom na číslo účtu 2627848848/1100 –
Tatra banka. Variabilný symbol je číslo faktúry
a konštantný symbol 0308.

DELEGAČNÝ LIST Č. 16
DOSPELÍ
l MO PRIEVIDZA – 30. KOLO – 16.3. o 15.
h: Pravenec – Dežerice (Jakubis, Gajarský,
Hudák – Nagy), 17.3. o 11. h: Veľké Bielice
– Chynorany (Valach, Bereš, Bolfa – Zelenák), o 15. h: Opatovce nad Nitrou – Malinová (Poliak, Preťo, Moniak st. – Važan),
Skačany – Bystričany (Kluka, Feranec,
Grznár – Černo), Nitrianske Rudno – Veľký Klíž (Mikši, ZsFZ, ZsFZ – Bálek), Diviacka Nová Ves – Lazany (Adamkovič, Malejko, Malík – Hudák), Ráztočno – Nedanovce
(Čikes, Maňúch, Hodas – Gelačák), Uhrovec – Sebedražie (Záhumenský, Duhina,
Mikoláš – Igaz).

DORAST
l MO PRIEVIDZA – 30. KOLO – 16.3. o 10.30 h:

Šimonovany – Sebedražie (Sliepka st., Jančich),
o 12.30 h: Hradec – Lazany (Bódi, Svitok), o 14.
h: Veľké Bielice – Nitrianske Pravno (Chochula,
Koči), o 15. h: Chynorany – Veľký Klíž (Jakubík,
Horeháj), 17.3. o 12.30 h: Opatovce nad Nitrou
– Kamenec pod Vtáčnikom (Preťo, Moniak st.),
Skačany – Bystričany (Feranec, Grznár), Ráztočno – Veľké Uherce (Maňúch, Hodas).

MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOM
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. mp

PRÍPRAVNÝ FUTBAL
MUŽI: SPARTAK BÁNOVCE N/B. – JASLOVSKÉ BOHUNICE
3:2 (3:0), góly Spartaka: Perniš 2, Bodocký. MALÉ KRŠTEŇANY – KŠINNÁ 2:0 (0:0), J. Škultéty. PAŽIŤ – ČEREŇANY
4:1 (1:1), M. Nechala 2, A. Balaška, P. Kršiak – Holdoš (11 m).
BRODZANY – MALÉ UHERCE 9:1 (5:0), T. Pinďura 6, R. Greguška 2, Ľ. Haluška – M. Závodný.

Futbalový turnaj
politických strán a hnutí
Mestská športová hala v Partizánskom bude
v sobotu 16. marca miestom konania 11.
ročníka turnaja v malom futbale politických
strán, hnutí a výborov mestských častí – O
putovný pohár primátora mesta Partizánske. Novinkou je, že na turnaji môžu štartovať hráči až od 40 rokov (veková hranica sa
zdvihla o 5 rokov), pričom môžu byť stále
aktívni v registrovaných futbalových súťažiach. Na turnaji sa predstaví päť družstiev
reprezentujúcich – SMER SD, SDKÚ DS, HZDS
ĽS, Nový parlament a Old boys Veľké Bielice.
Chýba však obhajca prvenstva KDH. Kolotoč
stretnutí odštartuje o 8.30 h, o 9.15 h je na
programe slávnostné otvorenie turnaja.

11. marec 2013

Rajtík bronzový v kraji

STOLNÝ TENIS - MUŽI
V. LIGA

VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.

H 22. KOLO: Lazany C – STK TEVOS Partizánske D 10:8, P. Kmeť 3,5, Škarba 2,5, P. Grbelín
1,5, Oboňa 2, J. Rybár 0,5 – P. Vácval 4, Jozef Vlčko 3, J. Špeťko 1. STK Prievidza B – ŠKST Bošany B 12:6, T. Křenek 3,5, Morovič 3, Hedvigy
2,5, Škopec 2, I. Geschwandtner 1 – J. Krchník
ml. 3,5, J. Krchník st. 2,5. STK Veľké Uherce C
– Diviaky n/N. 14:4, M. Truska 4,5, V. Jordanov 4,5, D. Kršiak 3,5, T. Valášek 1,5 – R. Vajda
2, P. Ševce 1, T. Masaryk 1. STK Žabokreky n/
N. – Oslany B 9:9, R. Blaniar 3,5, J. Blaniar 3,5,
M. Magát 1, J. Preťo 1 – M. Hudec 3,5, R. Šandrik
2,5, P. Mello 2, B. Šandrik 1. Oslany – Nitrica
14:4, T. Pinďura 4,5, J. Lacuška 3,5, E. Hýrošš 3,
M. Mikoláš st. 2, J. Tvrdoň 1 – Ľ. Preťo 2, M. Rendek 1,5, M. Kleman 0,5. Tužina – Bystričany C
17:1, L. Kaman 4,5, V. Polevka 4,5, D. Hanzlík st.
4,5, D. Hanzlík ml. 3,5 – J. Valčuha 1. Handlová
B – Kanianka 11:7, Gafrik 3, Čenteš 3, Ratkovský 2,5, Bátora 2, Ondriš 0,5 – Kušníš 3,5, Píš 1,5,
Schnierer 1, Perniš 1.

H 18. (POSLEDNÉ) KOLO: STO Uhrovec – Slovenský orol Miezgovce 10:8, P. Mišina 4,5, J.
Velčický 3, J. Sliepka 1,5, M. Adameová 1 – Radovan Zradula 3,5, J. Sečkár 2,5, Rastislav Zradula 2. SK Bánovce n/B. B – STK Malé Chlievany B 7:11, J. Hergezel 4, P. Adamec 2, I. Božik
st. 1 – F. Petrík 3,5, P. Kobulnický 3,5, D. Senčík
2,5, Koleno 1,5. STK Malé Chlievany C – OcÚ
Žitná-Radiša 9:9, B. Kolembus 3, Hudecová
3, Sečanský 2, Bauer 1 – E. Čečka 4,5, J. Šišmiš
2,5, Botka 1,5, Ľ. Šišmiš 0,5. OcÚ Krásna Ves
– STK Orol Otrhánky B 9:9, I. Filin 4, M Valient
3, B. Ragan 2 – A. Šinský 3,5, N. Tran 2,5, P. Hulák 1,5, M. Jakal 1,5. OcÚ Dežerice – STO Prusy 14:4, J. Kardoš 4,5, M. Horečný 3,5, L. Kováčik 3,5, Pikna 1,5, Trenčan 1 – J. Tomášik 2, R.
Praženec 2.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
13
12
13
10
9
10
10
8
8
8
10
4
3

1
1
3
0
4
5
3
3
6
5
4
0
1
2

4
8
7
9
8
8
9
9
8
9
10
12
17
17

265:131
234:162
209:187
225:171
195:201
217:179
205:191
198:198
203:193
188:208
210:186
181:215
127:269
115:281

57
49
49
48
46
45
45
45
44
43
42
42
31
30

VI. LIGA – MO PARTIZÁNSKE
H 13. KOLO: BELMONT KLIMA Partizánske
B – STK Veľké Uherce E 9:9, J. Kováčik 3,5, P.
Klapka 3,5, P. Paliatka 2 – T. Valášek 4,5, J. Valášek 2, P. Hrčková 1,5, M. Obert 1. Horná Ves –
STK Veľké Uherce D 4:14, M. Mikoláš st. 2, K.
Kopál 1,5, M. Kmeť 0,5 – P. Kršiak 4,5, T. Vlčko 4,
J. Trojan 3, J. Václav 2, J. Hodruský 0,5. STK Žabokreky n/N. B – BELMONT KLIMA Partizánske 8:10, M. Magát 3,5, M. Navrkal 2,5, J. Preťo
1, R. Poništiak 1 – Ján Belianský 3,5, A. Klapka
3,5, Š. Jambor 2, J. Jaššo 1. ŠKST Bošany C –
MK SO Nadlice 14:4.

1. BK Partizánske
2. ŠKST Bošany C
3. MK SO Nadlice
4. STK Veľké Uherce D
5. STK Žabokreky n/N. B
6. STK Veľké Uherce E
7. BK Partizánske B
8. Horná Ves

13 10 1 2 156:78 34
13 10 0 3 157:77 33
13 9 2 2 145:89 33
13 6 1 6 131:103 26
13 6 0 7 117:117 25
13 4 1 8 92:142 22
13 3 1 9 79:155 20
13 1 0 12 59:175 15

KONEČNÁ TABUĽKA
1. STK Malé Chlievany B 18 14 0 4
2. OcÚ Žitná-Radiša
18 12 2 4
3. STK Orol Otrhánky B 18 8 6 4
4. SO Miezgovce
18 9 1 8
5. STO Prusy
18 7 3 8
6. STO Uhrovec
18 7 3 8
7. OcU Dežerice
18 7 2 9
8. SK Bánovce n/B. B
18 6 3 9
9. STK Malé Chlievany C 18 4 4 10
10. OcÚ Krásna Ves
18 2 4 12

191:133
192:132
181:143
170:154
152:172
148:176
152:172
158:166
142:182
134:190

46
44
40
37
35
35
34
33
30
26

VII. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
H 18. (POSLEDNÉ) KOLO: STK Malé Chlievany
D – STK Orol Otrhánky D 9:9, R. Košík 4,5, P.
Bauer 2,5, A. Mitala 1, P. Valach 1 – J. Flimel 3,5,
Lukáš Gieci 3, M. Ledajová 2, S. Šuriak 0,5. STO
Podlužany – STO Prusy B 1:17, I. Buchel 1 –
T. Kutiš 4,5, M. Kutiš 4,5, P. Igaz 4,5, V. Kutiš 3,5.
OcÚ Krásna Ves B – TJ Horné Ozorovce 5:13,
M. Došek 3, J. Líška 2 – B. Sabo 3,5, J. Janech st.
3,5, D. Sabo 3,5, I. Sabo 2,5. SK Bánovce n/B. C
– STO Biskupice 4:14, I. Božik ml. 3, J. Ondruška 1 – Pytel 4,5, Kahun 3,5, Václavík 3,5, Igaz 2,5.
STK Orol Otrhánky C – voľno.

KONEČNÁ TABUĽKA
1. STO Prusy B
16 15 0 1
2. STK Malé Chlievany D 16 11 2 3
3. STO Biskupice
16 13 0 3
4. TJ Horné Ozorovce 16 8 2 6
5. SK Bánovce n/B. C
16 7 2 7
6. STK Orol Otrhánky C 16 5 4 7
7. OcÚ Krásna Ves B
16 4 2 10
8. OcÚ Podlužany
16 1 1 14
9. STK Orol Otrhánky D 16 1 1 14

247:41 46
169:119 40
211:77 42
142:146 34
136:152 32
132:156 30
107:181 26
65:223 19
87:201 19
(mp, lg)

MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
O najvyrovnanejší súboj 20. kola Mestskej TEVOS-DROGÉRIE ligy sa postarali Genta s Expres Printom. V rozhodujúcom dueli Peter Kršiak vyhral nad Ladislavom Rybanským po setoch 11:2, 11:8,
11:5 a strhol tak víťazstvo na stranu Expres Printu.
CHLADMONT – PREMA 1:4 (sety – 4:14), ako
H 20. KOLO: BELMONT KLIMA – B+B 1:4 (sety
hrali: J. Kováčik-P. Paliatka – Ľ. Macho-J. Preťo
– 5:14), ako hrali: T. Belianský-Ján Belianský – J.
0:3, Kováčik – Preťo 1:3, Paliatka – Macho 0:3,
Blaniar-R. Blaniar 0:3, T. Belianský – J. Blaniar
Kováčik – Macho 3:2, Paliatka – Preťo 0:3.
0:3, J. Belianský – R. Blaniar 1:3, T. Belianský – R.
1. B+B
20 20 0 87:13 60
Blaniar 3:2, J. Belianský – J. Blaniar 1:3.
2. PAPEJO
20 18 2 73:27 56
GENTA – EXPRES PRINT 2:3 (sety – 6:11), ako
3. GENTA
20 15 5 64:36 50
hrali: M. Kleman-L. Rybanský – P. Kršiak-J. Jaššo
4. AUTOKLEMAN
20 13 7 62:38 46
0:3, Kleman – Kršiak 3:1, Rybanský – Jaššo 0:3,
5. BELMONT KLIMA
20 10 10 54:46 40
Kleman – Gajdoš 3:1, Rybanský – Kršiak 0:3.
6. EXPRES PRINT
20 10 10 51:49 40
PAPEJO – PRINT SERVIS 4:1 (sety – 13:6), ako
7. PREMA
20 10 10 50:50 40
hrali: P. Vácval-Jozef Vlčko – M. Tomiš-M. Kováč
8. CHLADMONT
20 9 11 42:58 38
3:0, Vácval – Kováč 3:0, Vlčko – Tomiš 3:1, P. Be9. TEAM GSM
20 6 14 41:59 32
húl – Tomiš 1:3, Behúl – F. Staňo 3:2.
10. PREDPOSLEDNÍ
20 4 16 27:73 28
AUTOKLEMAN – PREDPOSLEDNÍ 4:1 (sety –
11. HAJAKLA
20 3 17 27:73 26
13:7), ako hrali: M. Mikoláš st.-P. Rajčányi – Ivan
12. PRINT SERVIS
20 2 18 22:78 24
Gembický-Ján Vlčko 3:1, Rajčányi – Gembický
3:1, Mikoláš – Gembický 3:1, Rajčányi – Vlčko
l PROGRAM 21. KOLA – 12.3. o 17.30 h: HA3:1, Mikoláš – Vlčko 2:3.
JAKLA – CHLADMONT, TEAM GSM – GENTA,
HAJAKLA – TEAM GSM 1:4 (sety – 6:14), ako
EXPRES PRINT – AUTOKLEMAN, o 19. h: PREDhrali: Peter Hazucha-Š. Jambor – T. Duda-HorPOSLEDNÍ – PAPEJO, PRINT SERVIS – BELMONT
ník 3:2, Jambor – Duda 0:3, Hazucha – Horník
KLIMA, B+B – PREMA, (stretnutia sa hrajú v her1:3, P. Klapka – Horník 1:3, Klapka – Duda 1:3.
ni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
mp
FOOSBALOVÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM
H VÝSLEDKY – 6. KOLO: MIŠČ OF SPY – PÁLI MA

ŽÁHA 36:52. 11. KOLO: OLD VIRGINS – PÁLI
MA ŽÁHA 58:30. 12. KOLO: PÁLI MA ŽÁHA –
06 36:52. 13. KOLO: PIVÁREŇ – PÁLI MA ŽÁHA
46:42. 15. KOLO: 06 – OLD VIRGINS 29:59.
16. KOLO: OLD VIRGINS – PIVÁREŇ 63:25. 18.
KOLO: BEGINNERS – THE RAMRODS 56:32. 18.
KOLO: OLD VIRGINS – MI-ŠČ OF SPY 59:29.
Zostavy družstiev: SHOCK! (Karol Nógli, Juraj Kopál), BEGINNERS (Tomáš Adamec, Peter
Grňo), OLD VIRGINS (Jozef Zvalo, Anton Riška),
06 (Jaroslav Panák, Juraj Henteš), PIVÁREŇ (Mi-

roslav 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). kn
1. SHOCK!
2. OLD VIRGINS
3. 06
4. THE RAMRODS
5. BEGINNERS
6. PÁLI MA ŽAHA
7. PIVÁREŇ
8. MI-ŠČ OF SPY
9. DAGGERNAUTS

KOLKÁRSKE SÚŤAŽE MUŽOV

FLORBALOVÁ EXTRALIGA MUŽOV

Trenčianska Teplá bola dejiskom majstrovstiev Trenčianskeho kraja v stolnom tenise mužov. V pavúku necelej šesťdesiatky zúčastnených hráčov figurovali aj traja zástupcovia druholigového STK TEVOS Partizánske Tomáš
Rajtík, Róbert Néma a Richard Harťanský, kým STK Veľké Uherce reprezentovali Ladislav Györi a Lukáš Bučko. Na základe rebríčkového umiestnenia boli hráči rozlosovaní do základných skupín, z ktorých prví dvaja postupovali do play off. Kým v silnej konkurencii skončili Veľkouherčania svoje účinkovanie v 1. kole play
off, Partizánčanom sa podarilo postúpiť ďalej. Medzi šestnástku najlepších sa prebojoval Harťanský a
Néma vypadol v dueli o postup do semifinále, v ktorom podľahol Konrádovi z prvoligových Bystričian
tesne 2:3 na sety. Najviac sa však darilo Tomášovi Rajtíkovi (na foto). V boji o postup do finále ho síce
zastavil práve Konrád, no zisk bronzovej medaily je pekným úspechom. Víťazom dvojhry sa stal Saša
Dragaš, reprezentujúci rovnako Bystričany, keď vo finále porazil Konráda 3:0 na sety.
ls

1. STK Prievidza B
2. Tužina
3. STK Veľké Uherce C
4. Diviaky n/N.
5. TEVOS Partizánske D
6. Oslany B
7. Handlová B
8. Oslany
9. ŠKST Bošany B
10. Kanianka
11. STK Žabokreky n/N.
12. Lazany C
13. Nitrica
14. Bystričany C

11

ŠPORT

14 14 0 0 821:411
16 13 0 3 859:549
14 9 0 5 705:527
15 9 0 6 728:592
15 8 0 7 714:606
15 6 0 9 656:664
14 6 0 8 561:671
15 1 0 14 453:867
16 1 0 15 415:993

28
26
18
18
16
12
12
2
2

Základná časť najvyššej mužskej florbalovej ligy sa nezadržateľne blíži k svojmu koncu. Extraligový nováčik FBK Harvard Partizánske, ktorý bojuje o zotrvanie v súťaži, sa
v posledných domácich zápasoch proti Florku Košice i Mikulášu Prešov chcel pokúsiť vydolovať
nejaký ten bod. Harvardu, ktorý nastupoval na dôležité zápasy bez dvojice zranených útočníkov
Ľuboša Doricu a Jakuba Korca, však úmysel nevyšiel. S veľkým favoritom na titul Florkom Košice
síce odohral výbornú partiu, no prehre 3:7 nezabránil. ,,Odohrali sme výborný zápas, v
ktorom sme favorita zaskočili úvodnými dvomi gólmi. Košičania však dokonale využili svoje skúsenosti, keď päť zo siedmich gólov dali po nacvičených
signáloch,“ zhodnotil stretnutie tréner FBK Harvard Dušan Ďuríček. Nad sily Partizánčanov bol aj nevyspytateľný celok Mikuláš Prešov bojujúci o play off, ktorý zvíťazil vysoko
13:3. ,,Prešovčania boli lepší vo všetkých činnostiach. Boli rýchlejší, pohyblivejší a dôraznejší v osobných súbojoch ako aj v koncovke. Zaslúžene vyhrali.
My sme nezopakovali zodpovedný výkon z predchádzajúceho zápasu proti Florku a preto sme nemohli pomýšľať na lepší výsledok,“ znelo vyjadrenie
sklamaného trénera Dušana Ďuríčka.

TABUĽKA
1. FTVŠ UK Bratislava
24 21
2. ŠK 1. FBC Trenčín
24 20
3. Florko Košice
24 18
4. Dragons Bratislava
24 16
5. Grasshoppers Žilina
24 15
6. ATU Košice
22 13
7. Predator Sabinov
24 14
8. Bogdau Stupava
24 10
9. Mikuláš Prešov
24 7
10. FBK Tvrdošín
24 7
11. VS Nová Dubnica
24 4
12. Harvard Partizánske 24 4
13. FBK Michalovce
24 4
14. Žatva 90 Dolný Kubín 24 1

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

1
1
3
7
7
5
8
13
13
16
19
20
20
21

216:78 44
245:115 43
204:109 39
157:109 33
156:130 32
162:113 30
196:166 30
162:176 21
149:167 18
147:197 15
142:218 9
128:211 8
152:260 8
103:270 4

H Zostávajúce výsledky 25. kola: FBK BOGDAU Stupava – Tvrdošín 12:6 (3:4, 3:2, 6:0). DRAGONS Bratislava – Mikuláš Prešov 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). 1. FBC Trenčín
– Nová Dubnica 14:7 (2:2, 4:2, 8:3). Michalovce – Dolný
Kubín 9:14 (2:5, 5:4, 2:5). ATU Košice – Žilina 4:5 (1:2, 2:4,
1:1). FTVŠ UK Bratislava – Sabinov 10:3 (5:1, 1:2, 4:0).
H Zostávajúce výsledky 26. kola: Košice – Dolný
Kubín 15:4 (2:2, 7:1, 6:1). DRAGONS Bratislava –
FLORKO Košice 8:5 (2:0, 2:1, 4:4). Michalovce – Žilina 6:7
(1:3, 4:1, 1:3). FTVŠ UK Bratislava – Tvrdošín 11:2 (1:1,
6:0, 4:1). Stupava – Sabinov 5:13 (1:2, 2:3, 2:8)

Záber zo stretnutia Harvard Partizánske – Florko Košice
foto: Ján Csillag

HARVARD PARTIZÁNSKE – FLORKO KOŠICE
3:7 (2:2, 1:4, 0:1)

HARVARD PARTIZÁNSKE – MIKULÁŠ PREŠOV
3:13 (0:2, 2:4, 1:7)

V 4. min brankár Rajčan po úspešnom zákroku presnou prihrávkou našiel nabiehajúceho Ivanku a ten z otočky otvoril skóre zápasu. Košičania
mali prevahu v držaní loptičky, ale cez pozornú domácu obranu sa presadzovali ťažko. Naopak, v 12. min Michal Zajac zvýšil na 2:0. O dve minúty zo štandardky Blaško znížil a v 17. min pri vylúčení Ondrušku, opäť zo
štandardky Jakub Konečný vyrovnal. A Harvard ešte na konci tretiny ubránil ďalšie oslabenie. V prostrednej časti hry sa hral opäť výborný florbal, kde
sa ako prvý v 27. min presadili hostia zásluhou Dávida Konečného z nacvičeného signálu. V 30. min Zemen nedal šancu domácej obrane a bolo 2:4.
O dve minúty vyšla pekná spolupráca Kučeru s Križanom, ktorý znížil na 3:4.
V 34. min Dávid Konečný neváhal pri rozohrávke a zahanbil domácich hráčov piatym gólom zo štandardky. V 37. min individuálnu akciu zakončil gólom opäť Zemen. V tretej tretine sa družstvá nevedeli dlho gólovo presadiť.
Stalo sa tak až v 59. min, keď Zemen hetrikom upravil na konečných 3:7.
l GÓLY: 4. Ivanka (Rajčan), 12. M. Zajac (Makeš), 32. Križan (Kučera)
– 14. Blaško, 17. J. Konečný, 27. a 34. D. Konečný, 30., 36. a 59. Zemen.
lHARVARD: Š. Rajčan – D. Makeš, M. Maruš, I. Skukálek, M. Zajac, P.
Ivanka – Pavol Križan, M. Smatana, T. Kučera, S. Zelezník, D. Turček
– M. Ondruška, R. Cvopa, Marek Ďuriš, V. Cibula, J. Antala, tréner: D.
Ďuríček

Proti Prešovu nastúpili Partizánčania zakríknuto, čo sa odzrkadlilo aj
na priebehu prvej tretiny. V 7. min Prešov otvoril skóre počas presilovky
z hokejky českého florbalistu v službách hostí Komínka. Ten bol na neudržanie a v 20. min upravoval na 0:2. V druhej tretine hostia zvýšili až
na hrozivých 0:6, keď najväčšie problémy domácej obrane robila trojica
Sikorjak – Komínek – Kassay. V 33. min sa dorážkou z voleja presadil Zelezník a o štyri minúty aj Skukálek v oslabení po spolupráci s Michalom
Zajacom prekonal Sninčáka v prešovskej bránke – 2:6. Lenže hneď v úvode v poslednej časti Prešovčania zmrazili nádeje domácich gólmi Ringeša, Mankoša a sedemgólového Komínka, ktorý upravoval na 2:9. To už
v bránke domácich stál Chalitovič. V 47. min Skukálek znížil na 3:9, ale
posledné slovo mali hostia, ktorí sa ešte štyrmi gólmi postarali o trpkú
prehru domáceho družstva.
l GÓLY: 33. Zelezník (Turček), 37. a 47. Skukálek – 7., 20., 21., 31.,
32., 46. a 54. Komínek, 28. a 57. Kassay, 42. a 47. Ringeš, 33. Maňkoš,
50. Kezna. l HARVARD: Š. Rajčan (43. I. Chalitovič) – D. Makeš, M.
Maruš, I. Skukálek, M. Zajac, P. Ivanka – Pavol Križan, M. Smatana, T.
Kučera, S. Zelezník, D. Turček – M. Ondruška, J. Zajac, J. Gašparovič, V. Cibula, J. Antala, R. Cvopa, tréner: D. Ďuríček.
mp

I. FLORBALOVÁ LIGA ŽIEN
V Nemšovej sa posledným 9. dvojkolom uzavrel súťažný ročník druhej najvyššej florbalovej
ligy. Víťazom súťaže sa stala rezerva Nemšovej, ktorá si spolu s druhým ŠK Rebels 91 Topoľčany zabezpečila postup do ženskej extraligy. Pekné tretie miesto obsadil v súťaži mladučký tím nováčika FBK Kysucké Nové Mesto.
Hráčky FBK Harvard Partizánske sa rozlúčili
so súťažným ročníkom prehrou 1:7 s bratislavským tímom LIDO WOMEN. Partizánčanky
pri svojej súťažnej premiére získali tri body a
obsadili poslednú priečku. ,,Do ženskej ligy
sme nastúpili v role nováčika a myslím si,

že sa nemáme za čo hanbiť. Družstvo je
mladé a čo je pre mňa potešujúce, dievčatá florbal baví a chcú hrať súťažne aj v ďalšej sezóne,“ zneli slová trénera FBK Harvard
Dušana Ďuríčka.
H VÝSLEDKY 9. DVOJKOLA: FBK Harvard
Partizánske – LIDO WOMEN Bratislava 1:7
(1:2, 0:4, 0:1), gól FBK Harvard: D. Súkeníková. Kysucké Nové Mesto – LIDO WOMEN
Bratislava 10:5 (3:0, 4:1, 3:4). Quick Sport
Banská Bystrica – 1.SC Malacky 6:6 (2:1,
0:1, 4:4). 1.FBC Trenčín – Kysucké Nové

Mesto 8:9 (2:3, 4:5, 2:1). Rebels 91 Topoľčany – 1.SC Malacky 6:2 (1:1, 2:1, 3:0). NTS
FK-ZŠ Nemšová B – Quick Sport Banská
Bystrica 19:1 (7:0, 4:0, 8:1).
KONEČNÁ TABUĽKA
1. NTS FK – ZŠ Nemšová B 14 10 2 2
2. ŠK Rebels 91 Topoľčany 14 10 2 2
3. FBK Kysucké Nové Mesto 14 8 2 4
4. Lido Women Bratislava 14 9 0 5
5. 1.SC Malacky
14 6 1 7
6. 1.FBC Trenčín
14 6 0 8
7. Quick Sport B. Bystrica 14 1 2 11
8. Harvard Partizánske 14 1 1 12

129:66 22
70:48 22
109:73 18
73:62 18
78:89 1 3
84:64 12
40:101 4
36:101 3
mp

FBK Harvard
Partizánske
– horný rad
zľava: Michaela
Kurucárová, Diana
Súkeníková,
Adriana Klapková,
Miroslava Vavrincová, Petra Vallová, Lenka Ďuríčková, Dušan Ďuríček
(tréner), dolný rad
zľava: Lenka Guštárová,
Kristína
Centárová, Petra
Hačková, Katarína
Hrivnáková a Viktória Ivanková.

Majstrovstvá okresu Partizánske starších žiakov
V stolnotenisovej herni ŠKST Bošany sa konali majstrovstvá okresu Partizánske starších žiakov pre rok
2013. Do súbojov o okresné tituly v dvojhre a v štvorhre zasiahli len ôsmi stolní tenisti. Tí boli rozdelení do
dvoch štvorčlenných skupín, z ktorých prví dvaja putovali do vyraďovacej skupiny. V dvojhre zvíťazil Juraj
Krchník z domáceho ŠKST Bošany, pred druhým Martinom Truskom z STK Veľké Uherce a na tretích miestach skončili Tomáš Valášek (STK Veľké Uherce) a Michal Chudý (ŠKST Bošany). Ďalšie poradie bolo Pavlína
Hrčková, Matej Obert (obaja STK Veľké Uherce), Adam
Gajdoš a Milan Drenčko (obaja ŠKST Bošany). V štvorhre putoval titul do Veľkých Uheriec zásluhou dvojice
Martin Truska a Tomáš Valášek. Striebro získali Juraj
Krchník a Michal Chudý z ŠKST Bošany, kým bronzová priečka patrí Pavlíne Hrčkovej a Matejovi Obertovi
(STK Veľké Uherce) a Adamovi Gajdošovi s Milanom
Na fotografii zľava: Michal Chudý, Tomáš Valášek, Juraj Krchník a Martin Truska
jh
Drenčkom (ŠKST Bošany).

I. LIGA – ZÁPAD
H 21. KOLO: BKK Bánovce n/B. – MKK Galanta
3:5 (2973:3081), ako hrali: P. Bročko 499/1 – Hegedüsová 494/0, M. Vujičič (61. h M. Papšo) 474/0
– Tumma 553/1, J. Podolák 497/1 – Kupčok 473/0,
A. Šujan 516/1 – Horník 515/0, M. Súkeník 511/0
– Madarás 536/1, J. Bročko (61. h J. Lipták) 476/0 –
Butko 510/1. Modranka B – Šaľa 6:2 (3242:3227).
Zlaté Klasy – Pobedim 7:1 (3440:3322). Piešťany
– Stará Turá 5:3 (3283:3244). Piešťany B – Hlohovec 2:6 (3206:3255). Preseľany – Pezinok 2:6
(3059:3100). ZKK Nové Mesto n/V. – Cabaj-Čápor 2:6 (3169:3336).
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. ŠK Modranka B
10. KK Preseľany
11. Victoria Pezinok
12. MKK Stará Turá
13. ZKK Nové Mesto n/V.
14. Družba Piešťany B

21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
14
13
14
10
8
9
8
7
6
5
5
5

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

4
5
4
5
7
10
10
12
12
12
12
12
14
16

118,5:49,5
107,5:60,5
104,0:64,0
101,0:67,0
104,0:64,0
80,0:80,0
84,5:83,5
71,0:97,0
73,0:95,0
69,5:98,5
73,5:94,5
66,5:101,5
64,0:104,0
57,0:111,0

33
32
31
29
28
20
19
18
17
16
15
14
12
10

III. LIGA – TRENČÍN
H 14. KOLO: KK Tatran Uhrovec – Extrémisti
Trenčín 2046:1927 (+119-), ako hrali: J. Mišina 518
– Habšuda 507, P. Petreje 495 – M. Mikuš 427, P. Sitár 526 – Kellner 498, M. Mišina 507 – Š. Mikuš 495.
Stará Turá C – Dubnica n/V. 1978:1997 (-19+).
H DOHRÁVKA 12. KOLA: KK Tatran Uhrovec – Stará Turá C 2005:1875 (+130-), ako hrali: J. Mišina
526 – Hvožďara 476, P. Petreje 490 – Medňanská
442, P. Sitár 477 – Tomek 487, M. Mišina 512 – Štefka 470.
H PREDOHRÁVKA 15. KOLA: Extrémisti Trenčín
– KK Dubnica n/V. 2014:2020 (-6+).
1. KK Tatran Uhrovec
2. KK Dubnica n/V.
3. MKK Stará Turá C
4. Extrémisti Trenčín

14
15
14
15

11
8
7
3

0 3
0 6
0 7
0 12

2019 22
1976 16
1978 14
1927 6
(mp, lg)

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ
LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. LIGA
H O 3. MIESTO: BLUE DEVILS Žabokreky n/N. –
MOHICANS Topoľčany 0:3 (0:0, 0:1, 0:2), góly: 27.
J. Krajčík, 40. J. Hlavenka, 43. J. Ďuračka, na zápasy
0:1, bronz získal MOHICANS.
l PROGRAM – 15.3. o 20. h: LETCI Ludanice – THT
Topoľčany, 16.3. o 20. h: THT Topoľčany – LETCI Ludanice.

II. LIGA
H 2. SEMIFINÁLE: RAPTORS Partizánske – SCORPIONS Topoľčany 4:2 (1:1, 1:0, 2:1), góly: 7. M.
Španko, 25. a 33. P. Hatala, 38. M. Hurčík – 11. P. Paluš, 32. M. Januško, na zápasy 2:0, do finále postúpil RAPTORS.
H 3. SEMIFINÁLE: Dolné Vestenice – BAŤOVKA Partizánske 3:7 (0:1, 2:4, 1:2), góly: 26. M.
Sidor, 26. I. Turanský, 34. M. Rychňavský – 3. a 33.
J. Hlavenka, 18. P. Németh, 24. a 45. P. Košela, 28. M.
Šujan, 29. M. Telek, na zápasy 1:2, do finále postúpila BAŤOVKA.
H 1. FINÁLE: BAŤOVKA Partizánske – RAPTORS
Partizánske 1:7 (1:3, 0:1, 0:3), góly: 3. M. Korec –
10. a 15. Ľ. Goga, 15. M. Španko, 27. a 42. M. Hurčík,
40. P. Hatala, 45. L. Šútor, na zápasy 0:1.
l PROGRAM – 16.3. o 17. h SCORPIONS Topoľčany – Dolné Vestenice, o 18.30 h: RAPTORS Partizánske – BAŤOVKA Partizánske.

AHL FENDEK CUP
H O 3. MIESTO: TPS Topoľčany – Žabokreky n/N.
B 4:5 (2:0, 1:3, 1:2), góly: 8. B. Mihok, 9. a 30. V. Pálenik, 39. L. Matejovič – 19. D. Horkulič, 27. M. Bezák,
30. P. Gráčik, 39. J. Lutonský, 41. J. Volek, na zápasy
0:2, Žabokreky získali bronz..
H FINÁLE: WARRIORS Topoľčany – RUPAS Prievidza 1:4 (1:0, 0:1, 0:3), góly: 12. P. Bilik – 19. M.
Kytka, 43. a 45. T. Pasovský, 45. J. Molota, na zápasy 1:1.
l PROGRAM – 16.3. o 15.15 h: RUPAS Prievidza
– WARRIORS Topoľčany.
mp

KAM ZA ŠPORTOM
ĽADOVÝ HOKEJ (I. LIGA – ST. ŽIACI) 16.3. o
10.30 h: Iskra Partizánske – HOBA Bratislava.
(I. LIGA – ML. ŽIACI) 16.3. o 13. h: Iskra Partizánske – HOBA Bratislava.
BASKETBAL (II. LIGA – MUŽI) 16.3. o 17.30
h: Iskra Partizánske – BSC Bratislava C (ZŠ Malinovského).
HÁDZANÁ (I. LIGA – ST. DORASTENKY) 17.3. o
10. h: HK DANLOG Partizánske – UDHK Nitra.
(I. LIGA – ML. DORASTENKY) 17.3. o 12. h: HK
DANLOG Partizánske – UDHK Nitra.
FUTBAL-MUŽI (MO ZÁPAD) 16.3. o 15. h:
Spartak Bánovce n/B. – Neded.
(V. LIGA) 16.3. o 15. h: Oslany – Podolie.
(MO PD) 17.3. o 11. h: Veľké Bielice – Chynorany, 17.3. o 15. h: Skačany – Bystričany, Uhrovec
– Sebedražie.
FUTBAL-DORAST (V. LIGA) 17.3. o 15. h: Bošany – Dubodiel.
(MO PD) 16.3. o 14. h: Veľké Bielice – Nitrianske Pravno, 16.3. o 15. h: Chynorany – Veľký
Klíž, 17.3. o 10.30 h: Šimonovany – Sebedražie,
17.3. o 12.30 h: Skačany – Bystričany.
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ŠPORT

I. LIGA – STARŠIE DORASTENKY
Spoločná česko-slovenská hádzanárska interliga žien mala na
programe stretnutia 23. kola. Hádzanárky HK Slávia DANLOG
Partizánske privítali na svojej palubovke v ,,štvorbodovom
stretnutí“ tabuľkového suseda ŠKP Senec, ktorý vedie tréner
Peter Olšavský, v predošlej sezóne kormidlujúci práve Partizánske. Pre oboch súperov bolo stretnutie dôležité najmä z pohľadu pozície v
slovenskom play off. Danlog po prvýkrát viedol z lavičky tréner Jozef Hanták z
Považskej Bystrice, ktorý vystriedal Tibora Csollára. Ten však opäť zostáva v role
asistenta, ktorú predtým robil Tomášovi Hlavatému. Novému kormidelníkovi
premiéra vyšla skvele, keď Partizánčanky po dobrom výkone odmenenom v
závere divákmi skandovaným potleskom v stoji, vyprevadili Senec prekvapivo
vysokou prehrou o dvanásť gólov 35:23. Veľký podiel na víťazstve mala najmä brankárka Katarína Škvareninová, ktorá v reprezentačnej forme gumovala
hostky doslova na počkanie. V koncovke sa tradične darilo najlepšej kanonierke
interligy Klaudii Michnovej, ktorá hoci bola osobne bránená Dominikou Kodajovou, si štatistiky vylepšila o dvanásť gólov. Sympatický výkon predviedla aj
ďalšia slovenská reprezentantka Zuzana Janšáková, ktorá s neuveriteľnou ľahkosťou strieľala z krídla jeden gól za druhým. Debut v extralige si odkrútila nová
tvár v Danlogu 17-ročná Alica Kostelná z Bytče, ktorá vsietila dva góly. Danlog
však prišiel o dve zranené hráčky – pre problémy s ramenom univerzálnu Evu
Minarčíkovú a krídelníčku Natáliu Szökeovú, ktorá si zranila členok. Výsledky
23. kola: Zlín – UDHK Nitra 34:27 (16:14). Písek – Jindřichův Hradec 32:23
(14:11). Veselí n/M. – Slavia Praha 21:19 (10:6). Michalovce – Poruba 35:28
(18:17). Olomouc – Šaľa 27:28 (10:12). Most – voľno.

Dvanásty ročník čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2012, ktorú poriada komisia kultúry, športu a spoločenských organizácii pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom v spolupráci s našou redakciou Tempo, uzavrel 6. marca vypršaním termínu hlasovania svoju finálovú časť.
Do ankety, ktorá je 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. Zdôrazňujeme, že už samotná nominácia je pre navrhnutých športovcov
určitým morálnym vyznamenaním za ich vynaložené športové úsilie a reprezentáciu mesta
v predchádzajúcom roku! Každá anketa musí mať svojich víťazov. Ich mená sa však nedozviete, ako bolo doteraz zaužívané, prví zo strany nášho týždenníka. V tomto roku vyhlásenie
ankety naberá nový scenár. Mená víťazov ankety po prvýkrát zaznejú v piatok 22. marca
počas Večera športovcov v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Galavečer sa začne o 18.
hodine a všetci do ankety nominovaní športovci sú naň srdečne pozvaní! A v našej redakcii
Tempo si môžu vyzdvihnúť vstupenky.
Pre našu redakciu je znovu veľmi príjemným konštatovaním skutočnosť, že od čitateľov sme
aj tentokrát dostali slušný počet anketových lístkov – 2879! Ďakujeme! Priazeň čitateľov však
určite teší aj nominovaných športovcov. A ako sme informovali, traja vyžrebovaní účastníci
hlasovacej ankety neobídu naprázdno. Permanentky na letné kúpalisko DÚHA v Partizánskom, venované MsÚ v Partizánskom, získavajú – Lenka Scheerová, Denisa Krajčovičová a
Ľubomír Bielich, všetci z Partizánskeho.
mp

Bratislava C – Trenčín 79:57 (35:34). Nitra
– Topoľčany 62:65 (31:42).
TABUĽKA
1. Hinghlanders Komárno 5
2. BSC Bratislava C
5
3. Štadión Trenčín
5
4. Domov Topoľčany
5
5. Iskra Partizánske
5
6. BK EXIT Nitra
5

4
3
3
2
2
1

1
2
2
3
3
4

328:306
317:318
321:362
342:335
361:352
310:306

9
8
8
7
7
6

p Program 2. kola – 16.3.: Iskra Partizánske
– BSC Bratislava C (16.3. o 17.30 h), Trenčín
– Nitra, Topoľčany – Komárno.

KOMÁRNO – ISKRA PARTIZÁNSKE 65:59 (37:33)
O úvodný kôš sa postaral Jakubík, no strelecká mizéria hostí znamenala, že v 7. min domáci viedli 11:3. V drese Iskry však našiel streleckú istotu Zemba, ktorého zásluhou hostia stiahli do konca
úvodnej štvrtiny na 20:16 a v 20. min na 37:33. Dve sekundy pred vypršaním druhej desaťminútovky však domáci ďalekonosnou trojkou odchádzali do šatní znovu so štvorbodovým vedením
– 37:33. Tretia štvrtina patrila Iskre, ktorá i napriek slabej úspešnosti premieňania trestných hodov v
27. min vyrovnala na 44:44 košom z ruky Adama Špánika. A o minútu zásluhou Zembu išla do vedenia 44:49. Lenže záver patril domácim, ktorí stiahli na 48:49. V úvode posledného dejstva Zemba
posielal Iskru do vedenia 48:51. Od 32. min – 53:53 – Komárno odskočilo na 58:53 a keďže Partizánčania pokračovali v nepremieňaní šestiek, zápas aj dotiahlo do víťazného konca.
l ISKRA: Matúš Novotný 15, E. Jakubík 5, R. Zemba 24, M. Talár 1, Martin Sasko 3, (Michal
Sasko 2, M. Špánik 3, P. Mihalik 0, A. Špánik 6, Peter Utekal 0, P. Terlanda st. 0, L. Varady), tréner: R. Trčo. l ŠTVRTINY: 20:16, 17:17, 11:16, 17:10. l TH ISKRY: 46/22. l ROZHODOVALI:
Hudec a Staňa – 40 divákov.
(mp, rt)

Naši atléti na krajských majstrovstvách nesklamali
Halové majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu, ktorých dejiskom bola bratislavská hala
Elán, mali medailovú príchuť pre všetkých štartujúcich atlétov z okresu Partizánske. Osemstovka žiačok sa stala záležitosťou Ivany Bitarovej z Partizánskeho, ktorá na krajskom šampionáte vystupovala pod klubovou príslušnosťou ŠK ŠOG Nitra. Zverenkyňa trénera Vladimíra Ištvána z Partizánskeho
sa v čase 2:37,86 min stala majsterkou kraja pred druhou Dominikou Jóbovou (Nové Zámky – 2:38,65
min) a bronzovou Luciou Belákovou (Nové Mesto n/V. – 2:41,34 min). Na šesťdesiatke dorasteniek sa
rovnako úspešne darilo ďalšej Ištvánovej zverenkyni Natálii Švecovej, taktiež štartujúcej za nitriansky ŠK ŠOG. V prvom rozbehu
skončila táto šestnásťročná
Partizánčanka druhá v čase
8,09 s, keď si o jednu desatinu
sekundy vylepšila osobný rekord. Vo finále, hoci si mierne
pohoršila čas na 8,11 s, už nenašla premožiteľku a stala sa
krajskou šampiónkou. Druhú
priečku obsadila Monika Zeleňáková (ŠK ŠOG Nitra – 8,16 s)
a tretiu Dominika Daxnerová
(AC Nové Zámky – 8,58 s). Študentka Gymnázia Partizánske
Zľava: Ivana Bitarová, Vladimír Ištván (tréner) a Natália Švecová
štartovala aj v behu na 200
metrov, kde si vylepšila osobák o 1,25 sekundy na 27,05 s, čo znamenalo striebornú priečku. Rovnaký čas dosiahla aj Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra), kým najrýchlejšou bola jej oddielová kolegyňa
Monika Zeleňáková (26,93 s). V behu na šesťdesiat metrov cez prekážky si v kategórii juniorov v čase
8,84 s dobehol Marek Halmo z Klátovej Novej Vsi, ktorý reprezentuje ŠK ŠOG Nitra, po bronzovú medailu za víťazným Romanom Olejníkom (Dukla Banská Bystrica – 8,35 s) a druhým Martinom Krajčom
(ŠK ŠOG Nitra – 8,73 s). Skúšal to aj medzi mužmi na hladkej šesťdesiatke, no v štvrtom rozbehu skončil v čase 7,76 s štvrtý a nepostúpil ani do jedného z finálových behov. V trojskoku mužov skákali len
dvaja slávisti z UK Bratislava, zvíťazil Martin Koch (13,96 m) pred Partizánčanom Michalom Jursom
(13,23 m). Mužskú guľu jednoznačne ovládol Matúš Olej z Brodzian súťažiaci vo farbách VŠC Dukla
Banská Bystrica, ktorý najdlhší pokus – 17,68 m – zaznamenal v piatej sérii. Na druhom mieste skončil s viac ako štvormetrovým odstupom Roman Vida (Slávia UK Bratislava – 13,37 m) a tretie miesto
obsadil Róbert Jordán (Spartak Dubnica n/V. – 12,78 m).
mp

Šesť medailí pre Trend
Športová hala v Nesvadoch bola dejiskom 1.
kola Slovenského pohára detí, žiakov a mladších dorastencov v športovom karate. Do súbojov o prvé medaily a nominačné body zasiahlo 253 pretekárov zo štyridsaťtri oddielov. Na nesvadských tatami si úspešne viedla
aj štvorica reprezentantov Karate klubu Trend
Bánovce nad Bebravou – Alica Niková, Soňa
Niková, Dominik Jánošík a Benedikt Jánošík – ktorá vybojovala jedno zlato, tri striebra
a dva bronzy. V medailovej štatistike družstiev
obsadil Trend deviate miesto, keď zvíťazil KATSUDO Sabinov s bilanciou 6 zlatých, 8 striebor-

1. Most
2. Michalovce
3. Poruba
4. Slavia Praha
5. Šaľa
6. Veselí n/M.
7. DANLOG Partizánske
8. Senec
9. Olomouc
10. Zlín
11. Písek
12. Jindřichův Hradec
13. UDHK Nitra-Sereď

TABUĽKA
21 19
21 18
21 16
21 14
21 14
21 13
21 12
22 9
21 7
22 5
22 4
21 4
21 0

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

2
2
5
7
7
6
8
13
13
17
17
17
21

609:478
684:468
688:545
654:528
639:526
528:488
560:542
559:614
506:580
553:659
532:675
444:616
491:728

38
37
32
28
28
28
25
18
15
10
9
8
0

H PORADIE STRELKÝŇ: 149 gólov – Klaudia
Michnová (HK DANLOG Partizánske), 141 – K.
Černá (Slavia Praha), 137 – S. Szarková (Šaľa),
134 – J. Vargová (UDHK Nitra), 131 – M. Borovská (Písek)
p PROGRAM 24. KOLA – 13.3. o 18. h: Most
– ŠKP Senec, 15.3. o 17. h: Slavia Praha – Olomouc, o 18. h: Poruba – HK Slávia DANLOG
Partizánske (Bubeníček – Kosmák, Rzymanová),
Jindřichův Hradec – Veselí n/M., Šaľa – Michalovce, UDHK Nitra – Písek, Zlín – voľno.

DANLOG PARTIZÁNSKE – ŠKP SENEC 35:23 (16:10)

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV
Úvodnými stretnutiami odštartovala nadstavbová časť o konečné umiestnenie vo finálovej
skupine o 1.-6. mieste v tretej najvyššej slovenskej basketbalovej lige mužov. Basketbalisti Iskry Partizánske si zaknihovali nešťastnú
prehru 59:65 v Komárne. Na palubovke miestnych Hinghlanders nastúpila Iskra bez Petra
Terlandu ml., Michala Trča a Pavla Horňana
ml., navyše počas rozcvičky si zranil chodilo pivot Lukáš Varady. Partizánčania pohoreli hlavne v realizácii trestných hodov, keď zo
46 premenili len 22! V drese Iskry nad všetkými vyčnieval Rastislav Zemba, ktorý nastrieľal
24 bodov. Zostávajúce výsledky 1. kola: BSC

MLÁDEŽ MEDZI SEDMIČKAMI

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL

Vyhlásenie víťazov ankety
až na Večere športovcov!

ných a tri bronzové medaily, druhý skončil FARMEX Nitra (5 – 0 – 1) a tretí Rapid Bratislava (4
– 2 – 8). Z Bánovčanov siahol na zlato Dominik Jánošík, ktorý zvíťazil v športovom zápase kumite chlapcov v hmotnosti +28 kg a získal aj bronz v súbornom cvičení kata. Dve medailové priečky si vybojoval aj jeho starší brat
Benedikt Jánošík, ktorý skončil druhý v kata
mladších žiakov i v kumite v hmotnosti +32 kg.
Ziskom striebra skončilo aj vystúpenie Alice
Nikovej v kumite dievčat, kým jej staršia sestra
Soňa Niková obsadila v kata mladších žiačok
tretie miesto.
mp

Úvodné góly Dubajovej so Štetákovou naznačili – v 2. min 0:2 – že Senčaky prišli do Partizánskeho s jasným cieľom. Domáce si otvorili
gólový účet až v 4. min Minarčíkovou, vzápätí
sa pridala Michnová a v 7. min Šáteková presnou strelou upravovala na 4:2. V 21. min Kostelná svojím premiérovým gólom v interlige
zvyšovala na 11:6 a vzápätí Škvareninová kryla
sedmičku Dubajovej. Zakončenia Weibelovej
a Kodajovej držali hostky ešte v hre – v 22. min
11:8 – lenže neuveriteľná Škvareninová vyťahovala jeden skvelý zákrok za druhým a domáce sa aj vďaka presnej koncovke krídelníč-

ky Janšákovej odpútali do polčasu na rozdiel
šiestich gólov – 16:10. Po obrátke fantastická
Škvareninová opäť gumovala strelkyne ŠKP a
v 48. min Janšáková posielala Danlog do desaťgólového vedenia 27:17. Záverečnú deväťminútovku domáce vyhrali 8:3, keď za hostky
sa presadzovala len Weibelová. Tri sekundy
pred záverečným klaksónom najlepšia kanonierka interligy Michnová pečatila na 35:23.
l HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – V. Žišková, S. Blažeková 2, P. Legeňová 1, L. Kubáňová, A. Kostelná 2, N.
Szökeová, K. Kankulová, Z. Janšáková 7,

A. Šáteková 4, K. Michnová 12/5, E. Hodošková 4, E. Minarčíková 2, E. Bettáková, B.
Micheľová 1, tréner: J. Hanták. l ŠKP: Sedláčková, Kudročová – Bačíková 2, Neštická,
Weibelová 7/2, Kodajová 3, Tučnovičová 2,
Dubajová 3, Štefíková 1, Štetáková 3, Vasilenková, Polláková 2, tréner: P. Olšavský. l
POK. HODY: 5/5 – 4/2. l VYLÚČENÉ: 5 – 4.
l ROZHODOVALI: Oťapka a Sivák – 320
divákov. l PRIEBEH: 0:2, 4:2, 4:3, 7:3, 7:5,
10:5, 11:8, 13:8, 15:9, (16:10), 17:10, 18:13,
19:14, 21:15, 24:16, 27:17, 28:19, 31:20,
31:22, 34:22, 34:23, 35:23.
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Trénerom Danlogu šampión českej ligy!
Novým trénerom hádzanárok HK Slávia Danlog Partizánske sa od 7. marca stal Jozef Hanták starší (na foto), rodák z Lednických Rovní žijúci v Považskej Bystrici. Vedenie účastníka spoločnej slovensko-českej súťaže (WHIL)
tak našlo náhradu za Tomáša Hlavatého, ktorý v prvej polovici februára zamieril na lavičku interligového konkurenta DHC Slavia Praha. Družstvo Danlogu potom dočasne viedol
dovtedajší asistent Tibor Csollár. Ten sa znovu
zaradí na pozíciu asistenta. Partizánske tak v
súčasnosti disponuje jednoznačne najskúsenejšou trénerskou dvojicou v ženskej interlige!
Meno Jozefa Hantáka st. sa v súvislosti s Partizánskym spomínalo už pred začiatkom aktuálneho súťažného ročníka. Napokon sa dohoda upiekla až po 22. kole. ,,Je pravda, že po
rozhovoroch s pánom Šurganom bol podpis zmluvy na spadnutie už pred začiatkom
tejto sezóny, ale vtedy všetko stroskotalo
na mojich zdravotných problémoch, z ktorých som sa musel vystrábiť. Nechcel som
klubu spôsobiť komplikácie a tak som pánovi Šurganovi nechal voľnú ruku vo výbere trénera. A keďže tréner Hlavatý ho pred
nedávnom nechal v štichu, z úcty k pánovi
Šurganovi, ktorého si vážim za to, čo doteraz urobil pre hádzanú v Partizánskom,
som prijal jeho druhú ponuku. S pánom
Csollárom spolu potiahneme družstvo do
konca sezóny a potom uvidíme, čo ďalej,“
vysvetľoval 51-ročný Jozef Hanták st., ktorý naposledy pôsobil pri dorastenkách MHK
Bytča, odkiaľ si priviedol do Danlogu trojicu
Alica Kostelná, Darina Šichmanová a Barbora
Micheľová, ktorá už v Partizánskom krátky čas
pôsobila. Nadštandardná spolupráca s MHK

Bytča tak pokračuje. V hádzanej pôsobí Hanták už 41. sezónu a na poste trénera 25 rokov.
V minulosti trénoval mužov Považskej Bystrice, Nových Zámkov i českej Karvinej, s ktorou
získal v sezóne 2009/2010 titul majstra Českej
republiky a taktiež viedol aj slovenskú reprezentáciu junioriek. S akými ambíciami prichádza Jozef Hanták st. do niekdajšej hádzanárskej bašty? ,,Dievčatá poznám ešte z dorasteneckých súťaží. Viem, že mám v družstve
viaceré víťazné tipy a rovnako aj ja chcem
vyhrávať v každom zápase. Ideme krok za
krokom, ešte nás čakajú tri stretnutia v základnej časti, v ktorých sa chceme pobiť o
čo najlepšiu východiskovú pozíciu do play
off. To je náš prvý dôležitý krok. Samotné
play off je už lotéria. S Karvinou som napríklad išiel do play off zo štvrtého, teda

najhoršieho možného miesta. Chlapci však
ukázali tímového ducha, otočili celé play
off hore nohami a stali sme sa českým majstrom. Pre nás bude každé umiestnenie v
slovenskej časti lepšie ako tretie miesto
veľkým úspechom.“ Po dvoch tréningoch s
družstvom zažil Hanták premiéru na svojom
novom pôsobisku už uplynulú sobotu. V súboji 23. kola Danlog Partizánske privítal v domácom prostredí ŠKP Piccard Senec. A hoci
išlo o dôležité ,,štvorbodové stretnutie“ dvoch
tabuľkových susedov pred blížiacim sa slovenským play off, Danlog až prekvapivo hladko zdolal Senec vysoko 35:23. ,,Stretnutie
mi ukázalo veľa pozitívnych vecí. Po prvé
,dievčatá chcú a plnia veci, ktoré sme si dohodli. Mal som možnosť vidieť záznamy z
predchádzajúcich stretnutí s Veselím, Mostom alebo Michalovcami, v ktorých mali
veľmi pekné pasáže, no boli nedôsledné v
obrane a netrpezlivé v útoku. Najviac ma
však zarážalo, že vôbec nevyrážali do rýchlych protiútokov. Dnes sa nám podarilo
dobre brániť, ale aj zakladať rýchle protiútoky. Výborne nám zachytala aj brankárka Škvareninová. A ak by sme si porovnali predchádzajúce štatistiky, neviem, či by
sme našli stretnutia, v ktorých pravé krídla
Janšáková s Hodoškovou dali toľko gólov,
čo dnes. Aj to beriem ako veľké pozitívum.
Samozrejme, vyskytli sa aj chyby. Teší ma
však, že hlavne v obrane sme boli tvrdí a
nekompromisní a práve tadiaľ vedie naša
cesta ďalej. Za ten krátky čas, čo sme spolu,
dievčatá pochopili filozofiu obrannej hry,
ktorú preferujem.“
mp

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN
V 13. kole druhej najvyššej slovenskej hádzanárskej ligy žien sa hádzanárky Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou predstavili v Seredi.
A na pôde posledného tímu súťaže sa po víťazstve 26:24 dočkali prvých
bodov v odvetnej časti. V bojovnom stretnutí však Bánovčanky hlavne
v prvom polčase doplácali na slabú koncovku, ktorú sa im podarilo
vylepšiť po obrátke, keď sa rozstrieľali spojky a vychádzali im aj rýchle
TABUĽKA
1. Inter Bratislava
2. Michalovce-juniorky
3. Banská Bystrica
4. Nesvady
5. Zlatná n/O.
6. Senica
7. Močenok
8. Bernolákova Košice
9. Gabor Bánovce n/B.
10. Sereď

13 11 1 1 396:331 23
12 10 0 2 434:325 20
13 9 0 4 421:390 18
12 8 1 3 318:283 17
13 6 2 5 300:284 14
13 5 0 8 353:397 10
12 4 0 8 338:389 8
12 4 0 8 302:344 8
13 3 0 10 328:376 6
13 1 0 12 299:370 2

p PROGRAM 14. KOLA – 6.-7.4.: Gabor Bánovce n/B. – Zlatná n/O. (6.4. o 17. h), Juniorky Michalovce – Sereď, Nesvady – Močenok, Inter Bratislava – Senica, Bernolákova Košice – Banská Bystrica.

protiútoky. Najlepšou strelkyňou v drese Bánoviec bola sedemgólová
Martina Novosadová, ktorá v deň zápasu oslávila tridsiate narodeniny.
V súťaži teraz nasleduje prestávka až do 6. apríla. Zostávajúce výsledky
13. kola: Banská Bystrica – Juniorky Michalovce 27:26 (17:10). Senica – Bernolákova Košice 28:25 (13:12). Močenok – Inter Bratislava
27:34 (15:18). Zlatná n/O. – Nesvady 20:14 (10:6).

SEREĎ – GABOR BÁNOVCE N/B. 24:26 (12:10)
V 4. min boli vo vedení Bánovčanky, no domáce do 10. min otočili na 5:3. Prvý polčas však
pripomínal hojdačku, keď sa obe družstvá
prestriedali vo vedení. Na prestávku však odchádzali s dvojgólovým vedením domáce hádzanárky, ktoré do 35. min svoj náskok navýšili na 16:12. Ešte v 44. min mala Sereď navrch
o dva góly, no Bánovčanky zlepšili efektivitu
v koncovke a o štyri minúty Denisa Halmová
posielala do vedenia hostky – 19:20. Bánovciam sa podarilo odskočiť na rozdiel troch gólov – 20:23 a 21:24 – no domáce zdramatizovali záver stretnutia, keď sa v 58. min dotiahli
na rozdiel jediného gólu 24:25. V závere však
Denisa Halmová poistila víťazstvo Bánoviec.
l SLÁVIA OA: Bírová, Szabová – Rittelová

3, P. Ivanová 5, Šottníková, Janková, Vajsová 1, Hercegová 1, Moravčíková 3, Matušková 2, Uhríková, Danišová 2/2, Zvolenská
3/1, Gajdošíková 4, tréner: M. Novák. l
GABOR: M. Rychtárechová, L. Čížová – M.
Šipláková 2, B. Mikulášová 3, Denisa Halmová 4, Dominika Halmová, P. Koláriková,
E. Turková 6/1, V. Holodová, M. Rešková 2,
M. Ďuračková, M. Obstová 2, M. Novosadová 7/1, tréner: R. Makýš. l POK. HODY: 3/3
– 3/2. l VYLÚČENÉ: 1 – 2. l ROZHODOVALI: Palešicová a Dubayová – 50 divákov. l
PRIEBEH: 0:1, 1:3, 5:3, 7:5, 7:8, 10:8, 11:10,
(12:10), 13:10, 16:12, 16:15, 19:17, 19:20,
19:21, 20:23, 21:24, 23:24, 23:25, 24:25,
24:26.
(mp, rm)

H 20. KOLO: Šaľa – HK DANLOG Partizánske 37:20 (20:10), HK DANLOG: N.
Beláková – T. Koprdová, P. Gregušová,
M. Svobodová, L. Kubáňová 2, M. Kompasová, D. Krajčovičová 2, S. Ondriškovičová 2, V. Šudíková, E. Bettáková 7/1, P.
Legeňová 6/1, L. Horníková 1, trénerka:
K. Beňušková. Michalovce – ŠKP Bratislava
30:18 (16:12). Trenčín – Sereď 50:17 (21:7).
UDHK Nitra – Prešov 33:23 (20:11). Šurany
– Dunajská Streda 36:16 (16:6). Brezová p/
Br. – Bytča 10:31 (6:18). Bernolákova Košice
a Senica – voľno.
H PREDOHRÁVKA 21. KOLA: Senica – Bernolákova Košice 23:37 (15:20).
1. Michalovce
2. UDHK Nitra
3. Bytča
4. Šaľa
5. Bernolákova Košice
6. Šurany
7. Trenčín
8. DANLOG Partizánske
9. Dunajská Streda
10. ŠŠK Prešov
11. ŠKP Bratislava
12. Brezová p/Br.
13. Senica
14. Sereď

18
17
16
17
18
17
16
17
18
17
18
17
17
17

16
16
13
13
12
10
8
8
7
5
4
3
1
1

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

2
1
2
3
5
6
8
9
10
11
14
14
16
16

592:405
600:426
507:354
520:381
517:461
448:358
490:423
451:451
402:503
320:417
376:511
379:473
378:574
391:634

32
32
27
27
25
21
16
16
15
11
8
6
2
2

I. LIGA – MLADŠIE DORASTENKY
H 20. KOLO: Šaľa – HK DANLOG Partizánske 25:32 (11:15), HK DANLOG: N. Beláková, N. Chotváčová – T. Koprdová 5, M. Kovalovská, V. Gajdošová 7, T. Horečná, V. Bohunská, Ľ. Vácvalová 1, K. Križmová 3, V. Kapsová
4, D. Krajčovičová 3, B. Králová 2, P. Gregušová
7, trénerka: K. Beňušková. Michalovce – ŠKP
Bratislava 35:24 (13:10). Trenčín – Močenok
37:21 (14:13). UDHK Nitra – Prešov 21:20
(14:13). Bernolákova Košice a Vranov n/T.
– voľno.
1. UDHK Nitra
2. ŠŠK Prešov
3. Bytča
4. Michalovce
5. Šaľa
6. Trenčín
7. ŠKP Bratislava
8. Vranov n/T.
9. DANLOG Partizánske
10. Brezová p/Br.
11. Močenok
12. Bernolákova Košice

15
14
14
14
15
14
15
12
14
14
14
13

13
12
11
10
9
9
6
4
4
3
2
1

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

2
2
3
4
6
5
9
8
10
11
12
12

431:346
349:238
418:353
452:332
435:373
393:352
417:404
321:366
324:403
266:383
302:438
275:395

26
24
22
20
18
18
12
8
8
6
4
2
mp

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ
I. LIGA O 7.-12. MIESTO – STARŠÍ ŽIACI
H 17. KOLO: Iskra Partizánske – HK Levice
6:2 (1:1, 2:0, 3:1), góly: 18. Uhrovčík (Tupý, Hudeček), 22. Tupý (Hvizdoš), 35. Hvizdoš (Tupý,
Vlčko), 52. Vaňo (Hudeček), 58. Sapár (Vaňo),
58. Vaňo (Beniak, Uhrovčík) – 11. Delia, 46. Ďatko, ISKRA: M. Beňadik – T. Cigánik, M. Machovič,
B. Gašparovič, M. D. Domin, D. Šišolák, M. Porázik – J. D. Vaňo, A. Sapár, I. Beniak – A. Hudeček,
Patrik Uhrovčík, F. Tupý – D. Vlčko, A. Hvizdoš, J.
Šiška – R. Demovič, D. Mikula, tréner: P. Lichanec. ŠHK 37 Piešťany – HK Trnava 2:2 (1:0,
0:0, 1:2). ŠHK HOBA Bratislava – HK 96 Senica 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

7. ŠHK 37 Piešťany
8. HK Trnava
9. Iskra Partizánske
10. HK 96 Senica
11. ŠHK HOBA Bratislava
12. HK Levice

17
16
17
17
16
17

12
10
10
8
6
2

4
2
2
0
0
0

1
4
7
9
10
15

70:34
84:51
55:43
60:61
56:76
41:101

28
22
20
16
12
4

I. LIGA O 7.-12. MIESTO – MLADŠÍ ŽIACI
H 17. KOLO: Iskra Partizánske – HK Levice
8:3 (3:1, 1:0, 4:2), góly: 8. Žiak (Martiška), 11.
Havlík (Bezák, Gajdoš), 12. Paduch (Drábek),
24. Drábek (Bečka, M. Martiška), 52. Gajdoš
(Urminský, Bezák), 52. Bezák (Martiška), 54.
Bezák (Gajdoš, Havlík), 55. Gajdoš (J. Martiška)
– 6. Kosiba, 46. Vrbka, 56. Benč, 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. ŠHK 37 Piešťany – HK Trnava 1:4 (0:1,
0:1, 1:2). ŠHK HOBA Bratislava – HK 96 Senica 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

7. Iskra Partizánske
8. ŠHK 37 Piešťany
9. HK Trnava
10. HK 96 Senica
11. HK Levice
12. ŠHK HOBA Bratislava

17
17
16
17
17
16

14
14
6
5
4
3

2
0
1
2
3
0

1
3
9
10
10
13

137:49
100:48
74:74
62:100
90:114
49:128

30
28
13
12
11
6
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Kočiová tretia
Dvadsiaty tretí ročník bežeckého podujatia
Majcichovská desiatka prilákal celkom 269
vytrvalcov, vrátane trojice bežcov KRB Partizánske. V kategórii mužov nad 50 rokov
dosiahol Milan Samec na desať kilometrov
dlhej trati čas 43:13 min znamenajúci štvrté
miesto. V kategórii žien nad 50 rokov Marta
Kočiová obsadila tretiu priečku v čase 57:18
min a Emília Badinská skončila šiesta v čase
1:15:23 hodiny.
mp

