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Pocta a poďakovanie pedagógom

oslobodenia mesta
Primátor mesta Jozef Božik, poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, politické strany a hnutia a Klub M.R.
Štefánika v Partizánskom pozývajú občanov na oslavy 68.
výročia oslobodenia mesta
Partizánske. Uskutočnia sa v
piatok 5. apríla na Námestí SNP, kde sa zíde občianska verejnosť na slávnostnom
zhromaždení o 14.30 hodine.
Pietny akt kladenia vencov k
Pamätníku SNP sa začne o 15.
hodine, koncert učiteľov ZUŠ
v Partizánskom o 15.30 hodine. Sprievodným podujatím
osláv bude 5. apríla o 9. hodine Beh oslobodenia a výstava
výtvarných prác žiakov škôl
mesta, ktorú si môžete pozrieť vo výstavnej sieni Domu
kultúry od 2. do 5. apríla.
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Do roka a do dňa privítala na rovnakom mieste, v Dome kultúry v Partizánskom 27.
marca 2013 svoje kolegyne a kolegov zo základných škôl mesta a okresu Partizánske
a pre deti druhé mamy – učiteľky z materských škôl, pedagogička ZUŠ v Partizánskom
Zuzana Sládečková. Opäť v úlohe moderátorky slávnostného popoludnia ku Dňu učiteľov pozdravila aj všetkých ostatných, ktorí sa podieľajú na chode škôl. Nesporne k
nim patria predstavitelia samosprávy, ktorí prijali pozvanie na sviatočné popoludnie.
V ich mene i vo svojom poďakoval všetkým pedagógom za obetavú prácu a nezastupiteľné miesto vo výchove a vzdelávaní mladej generácie primátor Jozef Božik. Urobil
tak osobne aj nedávno na stretnutiach vo všetkých materských a základných školách
v meste, kde si pozorne vypočul názory pedagógov na fungovanie tohto veľmi citlivého rezortu. „Ste úžasné dámy!“ - zložil poklonu všetkým učiteľkám, osobitne oceneným, s ktorými sa pred slávnosťou stretol na spoločnom obede.

Gratulácie od primátora patrili nielen oceneným, ale v tento deň zablahoželal aj meniny oslavujúcim riaditeľkám Alene Kaufmanovej a Alene Barancovej a minútou ticha
si prítomní uctili pamiatku zosnulej pani učiteľky Jany Šestákovej.
Koncert, ktorý si pre prítomných pedagógov pripravili ich kolegovia zo Základnej
umeleckej školy v Partizánskom, potešil srdcia všetkých. Či už to boli vážne, alebo
roztopašné melódie, excelentne podané skladby trubkárov, huslistov, klavíristiek, komorného orchestra, ale aj recitátorky a speváčok. Do hudobnej mozaiky programu
prispela aj externá pedagogička spevu, operetná diva Gréta Jezná – Švercelová. Francúzskym šansónom pozvala všetkých učiteľov do Paríža...
Text a foto: M. Babčanová

Stretnutia občanov
s vedením samosprávy
Druhú polovicu stretnutí
občanov v jednotlivých mestských častiach Partizánskeho
s predstaviteľmi samosprávy
na čele s primátorom Jozefom Božikom otvorí spoločný
dialóg v Šimonovanoch, netradične v sobotu 6. apríla v
spoločenskej miestnosti nad
poštou. Štrkovčania budú
diskutovať s primátorom v
pondelok 8. apríla v jedálni
ZŠ R. Jašíka a obyvatelia mestskej časti Luhy II. v stredu 10.
apríla v jedálni ZŠ na Veľkej
okružnej. Všetky stretnutia
občanov sú o 17. hodine.

S patričnou dávkou humoru vykreslila moderátorka postavenie učiteľov vtipným
výberom údajne z nového pracovného poriadku. Napríklad – ak chorý učiteľ môže
dôjsť k lekárovi, môže dôjsť aj do školy, či pomenovanie 104 dní na zotavenie na soboty a nedele... Na pódium potom pozvala sedemnásť učiteliek, ktorým primátor a
vedúci Školského úradu v Partizánskom Pavol Horňan odovzdali k ich sviatku pamätné plakety, listy a kvety. Ocenené boli Zlatica Burzová a Jozefína Hanusová zo ZŠ
na Nádražnej ulici, Marta Hallová zo ZŠ na Veľkej okružnej, Gabriela Krbúšiková
zo ZŠ Veľké Bielice, Drahomíra Nikmonová zo ZŠ na Malinovského ulici, Miriam
Vargová zo ZŠ R. Jašíka, Karin Janžová zo ZUŠ, Zuzana Adamcová z MŠ na Veľkej okružnej, Jana Boháčková z MŠ na Makarenkovej ulici, Iveta Havlíková z MŠ
Veľké Bielice, Anna Kosorínová z MŠ na Malinovského ulici, Oľga Lupková z MŠ
na Obunvíckej ulici, Martina Hodálová a Adriana Juríková zo ZŠ v Skačanoch,
Eva Kolníková zo ZŠ V. Beniaka v Chynoranoch, Eva Matyašovská zo ZŠ v Žabokrekoch nad Nitrou a Alena Valuchová zo Súkromnej ZUŠ vo Veľkých Uherciach.

Pocta a potlesk oceneným učiteľom a taktiež účinkujúcim zo ZUŠ, ktorí sa s úmyslom
zabaviť svojich kolegov pasovali aj do komediálnej polohy.

Ekumenický pochod

POVODNE V REGIÓNE

za dobro k Veľkej noci

Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil
na Veľkonočnú nedeľu 31. marca v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou najvyšší - tretí
stupeň výstrahy pred povodňami!
Podľa portálu SHMÚ rieka Nitra zvýšila svoju
hladinu pri meracej stanici v Chalmovej zo sobotňajších 103 na 247 cm v nedeľu. Bebrava mala
podľa meraní v Nadliciach v sobotu len 69 cm, na
Veľkonočnú nedeľu o 17. hodine (v čase uzávierky našich novín) jej hladina stúpla až na 374 cm!
V Klátovej Novej Vsi vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a občania stavali zábrany z vriec
naplnených pieskom na brehu Vyčomy v centre
obce. Nitra sa vyliala do polí pri Chynoranoch. Krízový štáb zasadal v nedeľu v Bánovciach, na Bebrave bola situácia najhoršia... Situáciu v regióne
bude mapovať aj naša Mestská televízia Partizánske!
(ab)

Extrémne počasie so snehom a dažďom, nezvyčajné na túto ročnú dobu, nedovolilo mnohým zúčastniť sa na Veľký piatok 29. marca ekumenického pochodu za dobro v Partizánskom.
Od rímsko-katolíckeho kostola v Šimonovanoch
kráčalo v nečase niekoľko desiatok veriacich a
postupne sa ku nim pridávali ďalší. Po zastaveniach pri modlitebni metodistov a pri evanjelickom svätostánku nakoniec k rímsko-katolíckemu
kostolu v centre mesta dokráčala asi stovka veriacich. Jeden a polhodinový pochod ukončili predstavitelia troch cirkví požehnaním a na záver zaznela spoločná modlitba.
Veriaci v premočených uliciach, uprostred
kňaz Peter Hrabovecký

Foto: J. Jamriška

... 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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Naši akademici z bratislavského veľtrhu na medzinárodný!

Slovensko bude v Londýne reprezentovať
Fertilité z Partizánskeho
Na 18. ročníku súťaže študentov vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia
– Veľtrh študentských spoločností, ktorý
sa konal 21. marca 2013 v bratislavskom
Avion Shopping parku, nemohla chýbať
ani Spojená škola so svojou organizačnou zložkou Obchodná akadémia Partizánske. Aplikovaná ekonómia, študijný
vzdelávací program určený pre žiakov 3.
ročníka, sa tu totiž pod vedením učiteliek
Ingrid Rigáňovej a Fatimy Blažekovej vyučuje už 20 rokov.
Na začiatku školského roka musia žiaci reálne založiť akciovú spoločnosť, predať svoje akcie, vymyslieť meno a logo spoločnosti, ale hlavne vymyslieť predmet podnikania, produkty alebo služby, ktoré budú počas fungovania spoločnosti ponúkať a následne predávať. Samozrejme, s činnosťou
spoločnosti súvisia aj iné úkony. Napríklad
príprava podnikateľského plánu, prieskum
trhu, ale aj voľba vrcholového manažmentu. Cieľom tohto programu je ukázať žiakom, ako to v reálnom svete pri založení
a fungovaní spoločnosti vyzerá.
V školskom roku 2012/2013 vznikli v Obchodnej akadémii v Partizánskom dve študentské spoločnosti – Fertilité a EkoBluey.
Študentská spoločnosť Fertilité vyrábala
keksíky Fruit boom a Cereálky. Oba boli svojimi účinkami určené najmä žiakom, keďže

sa predávali prevažne v priestoroch školy. Ešte predtým, ako predali kusov akcií, si museli študenti
zvoliť 5-členný vrcholový manažment, ktorý tvorili prezident a štyria viceprezidenti. Voľby boli tajné
a za prezidentku v nich bola zvolená Nikoleta Rizikyová, za viceprezidentku výroby Nikoleta Machalková, viceprezidentku marketingu
Barbora Fodorová, viceprezidenta
financií Zdenko Tupý a viceprezidenta ľudských zdrojov Matúš Hudec. Potom začala príprava ustanovujúceho valného zhromaždenia a výroby cereálií a keksíkov
Fruit boom, s ktorou študentom
pomohla aj učiteľka Jana Žišková.
Počas celého školského roka ich predávali,
aby naplnili ciele, ktoré si určili v podnikateľskom pláne.
V januári začali s prípravou na Veľtrh študentských spoločností, kde žiaci predstavujú svoju spoločnosť širokej verejnosti.
Na veľtrhu sú pod drobnohľadom odbornej poroty, ktorú tvoria zástupcovia devätnástich spoločností. Hodnotia viacero stránok, ktoré sú zaradené do jednotlivých súťažných kategórií. Najväčším ocenením pre
študentskú spoločnosť je postup do medzinárodného kola.

Na rozvoji mesta im záleží

Mestská polícia v Partizánskom
od 20. do 26. marca 2013

Tohtoročný veľtrh bol pre študentskú
spoločnosť Fertilité (z francúzskeho prekladu plodnosť) veľmi plodný. Podarilo sa
jej získať hneď niekoľko ocení: 1. miesto
TOP podnikateľský plán, 1. miesto TOP
marketingová prezentácia, 1. miesto
TOP úžitkový produkt.
Z týchto ocenení sme sa veľmi tešili, napísala nám do redakcie prezidentka
úspešnej študentskej spoločnosti Nikoleta Rizikyová. Okrem iného sme mali jedinečnú možnosť stretnúť sa s prezidentom
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.
Avšak podarilo sa nám niečo, čo sa doposiaľ
za 20 rokov fungovania Obchodnej akadémie nepodarilo žiadnej študentskej spoločnosti - postúpiť na Medzinárodný veľtrh študentských spoločností, ktorý sa bude konať
v júli tohto roku v Londýne. Práve na ňom
bude študentská spoločnosť Fertilité ako jediná zastupovať Slovensko. Pre nás, žiakov,
je to neuveriteľný pocit šťastia a uznania, že
práve naša spoločnosť dokázala osloviť odbornú porotu natoľko, že môžeme zastupovať Slovensko v zahraničí. Za úspech ďakujeme najmä našej skvelej pani učiteľke Ingrid Rigáňovej, bez ktorej by sa nám to určite nepodarilo a samozrejme vedeniu školy,
ktoré nás podporovalo počas celého fungovania spoločnosti. Chceme našu krajinu reprezentovať čo najlepšie a získať ocenenie
aj na Medzinárodnom veľtrhu študentských
spoločností v Londýne. Už teraz sa tešíme
a začíname s prípravou na veľtrh.

Žijeme pestrým spoločenským životom

S členmi svojich poradných zborov Mládežníckeho parlamentu a Rady starších mesta Partizánske pokračoval primátor mesta Jozef Božik v minulých dňoch v generačnom dialógu – vo výmene skúseností o ďalšom rozvoji mesta, o ich práci
a postrehoch zo života v meste.

Tohtoročné prvé stretnutie zástupcov mimovládnych organizácií v meste Partizánske s primátorom Jozefom Božikom 25. marca
sa nieslo v pozitívnej atmosfére. Občianske združenia tretieho sektora so zameraním na sociálno-zdravotnícku, umeleckú a kultúrnospoločenskú oblasť konštatovali, spoločne s primátorom, že mesto
žije pestrým spoločenským životom.

ných blokov, verejných priestranstiev a parkov nedisciplinovanými
spoluobčanmi a psíčkarmi. Aj preto sa chcú spolu s mladými ľuďmi
14. júna tohto roku zapojiť do zveľaďovania mesta v rámci projektu Naše mesto v spolupráci s Nadáciou Pontis. V rámci renovácie
mestského parku na Hrnčírikovej
ulici navrhli vybudovať pieskové
ihrisko na petang a čitateľskú anketu Športovec mesta 2013 rozšíriť o seniorskú vekovú kategóriu.
Primátor vyjadril presvedčenie, že
sa mladí ľudia aktívne zapoja do
príprav tohtoročného Dňa mladých mesta Partizánske. Aktívni
seniori primátora zasa ubezpečili,
že naďalej budú mesto reprezentovať na záujmových podujatiach,
v športových súťažiach a seniorských olympiádach.
Potešiteľným zistením primátora
zo stretnutí bolo, že mladým i starším spoluobčanom rovnako záleží
na ďalšom rozvoji mesta.
(krb)

Z pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií, ktoré pripomenul
primátor, spomeňme aspoň oslavy 75. výročia vzniku mesta na druhý
septembrový vikend. Uvažuje sa o akomsi jarmoku so stánkami a kultúrnym programom s pracovným názvom „Sami sebe“, kde sa môžu odprezentovať všetky mestské umelecké a kultúrne združenia. Samozrejme, že vyvrcholením osláv bude koncert hviezdy prvej veľkosti z Česka
v športovej hale. V diskusii ako prvé odznelo upozornenie predsedníčky
Mestského spolku SČK Anežky Ciulisovej na ohlasovaciu povinnosť pri
organizovaní verejných podujatí na mestský úrad, vrátane zdravotníckeho zabezpečenia prvej pomoci, ktorú bezplatne – dobrovoľnícky
ponúka mestský spolok SČK.
Dôležitá je možnosť tretieho sektora, ktorú potvrdil aj primátor,
predkladať návrhy na udelenie ocenenia mesta osobnostiam. Návrh
treba odovzdať poslancom MsZ alebo komisii, ktorá o udelení rozhoduje. Pozitívna bola aj informácia o vytvorení múzea o histórii mesta
v knižničnom klube, kde organizácie tretieho sektora môžu aj po rekonštrukcii a inštalácii muzeálnej expozície naďalej vyvíjať svoju činnosť a stretávať sa. V súvislosti s ďalším miestom stretávania sa – Klubom spoločenských organizácií na Februárovej ulici zaznela požiadavka na jedno vyhradené miesto na parkovanie pre tretí sektor. Zatiaľ sa
táto situácia bude riešiť výnimkou v spolupráci s mestskou políciou. V
diskusii zazneli aj postrehy predsedov o problémoch s čistotou mesta,
s parkovacími miestami, a iné. Na záver zarezonovali pozvánky klubu
Nezábudka ku Dňu narcisov 12. apríla a súboru Nádej k oslave desiateho výročia založenia na 14. apríla, kedy v Dome kultúry pripravuje
(ab)
sviatočný koncert pod názvom Spomienky.

Primátor v úvode stretnutí informoval študentov i seniorov
o všestrannom rozvoji mesta a podujatiach k 75. výročiu jeho založenia. Poukázal na potrebu rozvíjania dialógu so spoluobčanmi
a na zlepšenie vzájomnej informovanosti. Mladí ľudia zo stredných
škôl mesta primátora oboznámili
so svojimi skúsenosťami z mládežníckej práce, o realizácii podujatí,
projektov a úspešných prezentácií. Informovali ho tiež o úspešnej
spolupráci s dôchodcami z mestskej organizácie JDS, výsledkom
ktorej je prebiehajúci počítačový kurz pre 28 seniorov. V oblasti
osvojenia si počítačovej zručnosti
by chceli pomôcť aj znevýhodneným deťom. Príkladnú spoluprácu
rozvíjajú tiež s Motoklubom z Veľkých Uheriec. Svoje postrehy a skúsenosti zo života v meste tlmočili
primátorovi aj členovia Rady starších. Najväčšie nedostatky v meste vidia v znečisťovaní okolia obyt-

Pamätníci, ohláste sa!
V súvislosti s pripravovanou publikáciou hľadá jej vydavateľ z Nemecka
účastníkov (hráčov alebo divákov) futbalového zápasu, ktorý sa konal 26.
júla 1942 v Baťovanoch medzi ŠK Baťovany a Blau-Weiss Berlín. Hľadáme pamätníkov, ktorí by vedeli poskytnúť informácie o zápase alebo o návšteve
tohto nemeckého tímu v Partizánskom. Kontakt v redakcii.

o V ranných hodinách 20. marca
riešila MsP dopravné priestupky
a usmerňovala dopravu za hotelom
na Námestí SNP, kde parkovalo veľké množstvo motorových vozidiel
a tým bol znemožnený ich pohyb.
n Anonym upozornil MsP na bojové plemeno psa bez majiteľa. Pes vyskakoval na okoloidúcich na Makarenkovej ulici, kde
ho mestskí policajti odchytili
a umiestnili do karanténnej stanice. Súčasne reagovali na anonymné oznámenie o osobe, ktorá
sa vyzliekla a ľahla si ku kontajneru na Malej okružnej. Hliadka
bezdomovca z Krštenian z miesta vykázala.
o Hliadka zrušila „činnosť“ dvom
Rómom z Nábrežnej ulice, ktorí na
verejnom priestranstve rozoberali
chladničku. Neporiadok si po sebe
upratali. Vzápätí preverila oznámenie o rozoberaní autobusovej zastávky v Šimonovanoch, ktoré sa
nezakladalo na pravde.
n Vo večerných hodinách 22.
marca neznámy muž pod vplyvom alkoholu telefonoval, že
ho fyzicky napadli pri tenisových kurtoch. Hliadka aj napriek
tomu, že sa nechcel predstaviť,
skontrolovala udané miesto.
o Počas obhliadky mesta 22. marca
po 21. hodine boli mestskí policajti oslovení a informovaní o ležiacej
osobe na lavičke pri dome č. 720/10
na Ulici gen. Svobodu. Muž ležal na
lavičke tvárou dolu a keď k nemu
pristúpil jeden z členov hliadky, po
niekoľkých výzvach zareagoval vulgárnym spôsobom a zaútočil na
policajta päsťou do tváre. Po spacifikovaní založením pút za pomoci
hmatov a chvatov sebaobrany bol
predvedený na oddelenie MsP, nakoľko sa jeho agresivita stupňovala
a kládol aktívny odpor. Lustráciou

mestskí policajti zistili, že ide o muža zo Serede.
n Hliadky vyriešili dohovorom
priestupky proti verejnému poriadku rušením nočného pokoja hlukom šíriacim sa z bytov na
uliciach Nábrežná a Horská, ale aj
pred prevádzkami, kde sa zdržiavali hlučné skupiny osôb. V nočných hodinách sa šíril hluk z bytu na Lesnej ulici, v ktorom partia oslavovala narodeniny. Tento
priestupok vyriešila MsP dohovorom, ale po opakovanej sťažnosti
blokovou pokutou vo výške 30 €.
o Blokovými pokutami hliadka
mestskej polície riešila priestupky
proti verejnému poriadku znečistením Námestia SNP vykonaním
osobnej potreby.
n K osobnému motorovému vozidlu s rozbitým oknom, zaparkovanému pri kostole na Námestí SNP privolala MsP štátnu políciu.
o V nedeľu 24. marca popoludní
preverila MsP telefonické oznámenie o ukladaní plastových nárazníkov ku kontajneru pri dome č. 1029
na Veľkej okružnej. Na mieste bol
zadržaný muž, ktorý bol poučený
o nakladaní s odpadom podľa VZN.
n MsP nasadila blokovacie zariadenie na motorové vozidlo
zaparkované na vyhradenom
parkovisku a priestupok vodiča
z Bánoviec nad Bebravou odstúpila ODI. Od 20. do 26. marca vyriešila MsP celkom 32 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a uložila
29 blokových pokút.
o K ležiacemu bezdomovcovi na
Námestí SNP spozorovanému pomocou kamerového systému privolala hliadka mestskej polície RZP,
ktorá muža previezla do nemocnice.
Spracovala: M. Rapková

Záchranári v akcii
Tri vážne dopravné nehody
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho, ale aj z Topoľčian 23. marca spoločne zasahovali na ceste
medzi Bošanmi a Chlebanmi, kde sa okolo 21. hodiny stala
vážna dopravná nehoda. Mladý vodič osobného auta narazil
do stromu, následkom čoho začal automobil horieť. Mladíka
sa, žiaľ, nepodarilo zachrániť a jeho totožnosť preukázala až
súdna pitva... V pondelok 25. marca dopoludnia zablokovala
na jednu hodinu dopravná nehoda cestu z Hornej Vsi smerom
na Veľké Pole. Vodička narazila do stĺpu vedľa cesty. Privolaná
RZP odviezla zranenú vodičku do Nemocnice v Partizánskom.
HaZZ a RZP zasahovali aj pri dopravnej nehode 26. marca
nadránom za obcou Horná Ves neďaleko odbočky do Lômskej doliny. Havarovalo tam vozidlo, v ktorom sa viezli dvaja
dospelí a dieťa. Jedného zraneného museli hospitalizovať.
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Pracovné výjazdy vedenia samosprávy mesta Partizánske
Veľké Bielice
Druhý tohtoročný pracovný výjazd si vedenie samosprávy mesta Partizánske na čele s
primátorom Jozefom Božikom nasmerovalo
21. marca do mestskej časti Veľké Bielice.
Pešia obchôdzka mestskej časti začala na konci
Víťaznej ulice, kde občania požadujú úpravu vozovky a kde mesto musí riešiť aj vznikajúcu divokú skládku pri železničnom moste. Mnohokrát prerokovaným podnetom Veľkobieličanov (aj na tohtoročnom stretnutí) je nedokončený chodník na Víťaznej
ulici. Bol vybudovaný len v takom úseku, v akom sa
uložila do zeme kanalizácia. Preto sa s ďalšou výstavbou chodníka musí počkať, nakoľko už na jeseň
toho roka by sa mal rozbehnúť megaprojekt Sever,
v rámci ktorého bude z europeňazí odkanalizovaná podstatná časť Veľkých Bielic, vrátane Víťaznej
ulice. Akútnym problémom je dezolátny stav mos-

tového zábradlia a chodníka na moste cez Nitricu.
Vedenie mesta, primátor osobne, už viackrát urgoval neúnosný stav u správcu ciest, naopak - Bieličania veľmi kvitovali krátky chodník vedľa mosta
vybudovaný v réžii TSM. Otázkou existencie autobusovej čakárne pri moste sa výbor mestskej časti na čele s predsedom Erichom Dvončom zaoberá
už dlhšie. Blízko bývajúci občania ju žiadajú odstrániť, nakoľko sa v nej zdržiavajú bezdomovci. Peter
Minárik z MsÚ na tomto mieste vysvetlil plánovanú výstavbu nových chodníkov spolu s premiestnením priechodu oproti Javorovej ulice a
osadenie nových čakární. Všetko je však závislé
na možnosti rozpočtu mesta. Pri novej reštauračnej prevádzke sa diskutovalo o novom parkovisku
na mestskom pozemku, kde sa súkromný podnikateľ zaviazal vybudovať oplotené detské ihrisko.
Vedenie mesta možno po prvýkrát v takom
počte obišlo celý okruh Ulice Lány aj po vale rieky Nitrice. V tejto časti dominoval dlhoročný problém s poľnohospodárskymi mechanizmami, ktoré najmä pri zbere ovocia zo sadu znečisťujú ulicu
blatom. Mesto to chce riešiť radikálne – pokutovaním. Nakoľko len nedávno vedenie mesta navštívilo v rámci kontrolného dňa stavenisko nového
kultúrneho domu, počas výjazdu z návštevy upustilo. Výjazdová skupina sa cez mestský park presunula cez hlavnú cestu do Ulice športovcov. Riešenie priechodu podľa prísnych noriem je urgentné.
Aj v tomto prípade bude priechod posunutý s vybudovaním nových chodníkov. Ak budú peniaze.
(Bližšie informácie v článku zo stretnutia.)
Záver výjazdu patril návšteve futbalového
štadióna, kde prezident klubu Ivan Dragula
(na foto) ukázal neutešený stav šatní, najmä
plesňou napadnuté sprchy a hygienické zariadenia. Primátor Jozef Božik prisľúbil pomoc
čiastkou presahujúcou šesťtisíc eur, aby sa plánované futbalové turnaje so zaujímavými hosťami mohli uskutočniť v dôstojnom prostredí. Pracovné stretnutie ukončilo vedenie samosprávy v
školskej jedálni základnej školy.
Text a foto: Alena Borszéková

Šípok
Ďalšou zastávkou na zozname marcových pracovných výjazdov vedenia samosprávy
mesta Partizánske bolo 22.marca sídlisko Šípok. Táto najväčšia
časť mesta sa pasuje s viacerými
problémami, z ktorých niektoré
sa dajú riešiť rýchlo, zatiaľ čo iné
si vyžadujú komplexnejšie riešenia. Pre všetky z nich sú však
kľúčové financie.
Vedenie samosprávy mesta na
dvojhodinovej obhliadke sídliska
zhodnocovalo dostupné možnosti
riešenia problémov. Svoje názory
vyslovili aj obyvatelia, ktorých najviac znepokojuje nedostatok parkovacích miest, zlý stav Malinovskej ulice, ako i nelichotivý pohľad
na množstvo odpadkov. Pracovná
skupina sa vydala od budovy OV
3000 na Horskú ulicu, skontrolovala schody k Malinovskej ulici, navštívila materskú i základnú školu, a
tiež si prezrela Ulicu pod Šípkom i
Ulicu Janka Kráľa. Hoci otáznikov
bolo viacero, primátor Jozef Božik sa snažil určovať priority. Menej náročné opravy bude možné
zrealizovať v krátkom čase – to sa
týka najmä opráv detských ihrísk
na uliciach Horská a Janka Kráľa.
Veľký problém tvorí však odpad,
preto primátor vyzýva obyvateľov na zodpovedné správanie sa k
svojmu okoliu. Treba zdôrazniť, že
peniaze na jeho odstránenie by sa
mohli vynaložiť inak, napríklad na
zlepšenie situácie parkovania, čo
bolo ďalšou témou výjazdu. Oby-

vateľ Šípku sa pripojil k pracovnej
skupine so svojím návrhom vytvoriť nové parkovacie miesta medzi
materskou školou a obytnými domami, avšak hlasy proti upozorňujú, že chodník na tomto mieste
funguje ako promenáda pre mamičky s deťmi. Skorú opravu čaká
aj výjazd pri dome číslo 1155 Pod
Šípkom (na foto) a plánujú sa zatrávňovače na Ulici Janka Kráľa
pri bloku číslo 1166. Do leta by
reálne malo mesto stihnúť odstrániť náletové kroviny pri lesíku a upevniť uvoľnené dlaždice na schodoch z Horskej na
Malinovského ulicu. S viacerými
problémami bojujú i materská
a základná škola. Napriek tomu,
že dostávajú od mesta a iných

zdrojov priebežnú finančnú pomoc, na zásadné rekonštrukcie budú musieť ešte počkať. Šípok však má na rozdiel od iných
mestských častí vysunuté pracovisko mestskej polície s kompletným kamerovým systémom.
Problémov, plánov a riešení je,
zaiste, viac než dosť, no ich realizácia závisí od finančnej situácie v
mestskej pokladnici. Tej by mohol
okrem iného pomôcť aj predaj
dubiózneho nehnuteľného majetku sídliska, ktorého technická
hodnota je síce vysoká, no podnikateľsky sa nedá využiť. Zisk z neho by sa tak viazal na investovanie do Šípku, čo by určite uvítalo
mesto i každý jeho obyvateľ.
Text a foto: Veronika Matušková

Verejné stretnutia občanov mestských častí s primátorom
Veľkobieličanov trápia priechody a chodníky
Agitačné stredisko vo Veľkých Bieliciach, ktoré slúžilo na rôzne spoločensko-kultúrne akcie, je už minulosťou a na jeho mieste sa začala výstavba nového kultúrneho domu. Z tohto dôvodu
sa aj prvé tohtoročné stretnutie primátora Jozefa Božika s Veľkobieličanmi konalo 25. marca netradične, v jedálni miestnej základnej školy.
Hneď v úvode primátor avizoval snahu mesta odovzdať novostavbu kultúrneho domu do
užívania najneskôr v decembri.
Je najväčšou investíciou a v rozpočte sa na jeho výstavbu vyčlenilo 270 tisíc eur. V rámci súhrnu uskutočnených a pripravovaných aktivít predložil Veľkobieličanom sumár financií vynaložených za uplynulý rok v ich
mestskej časti. Najväčší objem,
viac ako 47 tisíc eur z celkových 64 900 eur pohltili, tak ako

i v iných prímestských častiach,
bežné výdavky na dopravu a životné prostredie. Zvyšných asi
17 tisíc eur išlo do opráv a úprav
miestnych škôl – materskej i základnej.
Možnosťami mestského rozpočtu je determinovaná aj stále urgentnejšia požiadavka občanov obnoviť dva priechody
pre chodcov na hlavnej ceste pri moste a tiež z parku na Ulicu
športovcov. Projekty sú vypracované, oba priechody musia spĺ-

Na fotografii pracovná skupina samosprávy počas výjazdu na Víťaznej ulici, kde je nedokončený chodník vedľa hlavnej cesty, ale
aj množstvo odpadkov v smrekovom poraste...

ňať náročné technické normy,
t.z. prechod môže viesť len od
chodníka na chodník a musí byť
osvetlený. O zaradení výstavby priechodov, s predpokladanými nákladmi asi 66 tisíc eur,
do rozpočtu mesta však bude
rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Ku zvýšeniu bezpečnosti
chodcov na štátnej ceste by malo
prispieť aj plánované osadenie
pozdĺžnych cestných zábran, ktoré
budú oddeľovať vozovku od časti
pre chodcov, v úseku od mosta po
parkovisko pri Kauflande.
Okrem poďakovania za splnenie predošlých požiadaviek, ako
boli výruby niektorých drevín, zabezpečenie väčšej čistoty v parku
a zvýšená kontrola hliadok mestskej polície, sa Veľkobieličania
vrátili aj k niekoľkým pripomienkam z predchádzajúceho stretnutia. Patrilo medzi ne aj osadenie
dopravnej značky Prejazd zakázaný na Novej ulici, o ktoré mesto opätovne požiada Dopravný
inšpektorát PZ v Prievidzi, ako i
nedodržiavanie zákazu prejazdu
kamiónov po ceste II. triedy smerom na Brodzany, ktoré je možné
riešiť len apelom na štátnu políciu ohľadne častejších kontrol.
Radnica sa tiež pokúsi o vyhlásenie starého platana v „notárskej“
záhrade za chránený strom. Nové
požiadavky a podnety občanov
sa okrem iného týkali osadenia
spomaľovača pri základnej škole,
opílenia briez na Ulici športovcov,
ohradenia časti bielického cintorína, ešte častejších kontrol mládeže v parku a pod.
(ms)

Problémy Šípku - beh na dlhé trate

S odstupom iba piatich dní od výjazdu predstaviteľov samosprávy na sídlisko Šípok v Partizánskom bolo tesne pred veľkonočnými
sviatkami 27. marca naplánované aj stretnutie
s občanmi na pôde miestnej ZŠ. Možno aj tento termín, keď už školákom začali prázdniny,
bol dôvod, že pomer počtu hostí a hostiteľov
bol jedna k jednej. Alebo je to aj tým, že tak
ako sa Šípkari nedokážu stotožniť so svojím
spisovným pomenovaním Šípočania, tak sú
mnohým rovnako ľahostajné aj veci verejné.
Predseda dvanásťčlenného výboru mestskej
časti Šípok, poslanec MsZ Sergej Talár privítal na
stretnutí spolu s primátorom Jozefom Božikom
prednostku MsÚ Dášu Jakubíkovú, odborných
pracovníkov MsÚ, riaditeľov mestských organizácií, ako aj riaditeľku ZŠ na Šípku Alenu Barancovú.
Podľa zaužívaného scenára stretnutí v úvode
primátor telegraficky zhrnul všetky investičné
akcie, ktoré mesto realizovalo v minulom roku,
opatrenia na zvýšenie ochrany práv slušných ľudí
a taktiež poznatky z Dňa mestskej časti na Šípku 22. marca. Suma, ktorou samospráva pokrýva
všetky verejné služby pre občanov najväčšieho
sídliska mesta, ako aj financovanie prenesených
kompetencií a modernizáciu svojho majetku dosiahla za rok 2012 celkom 545 394 eur. Príjem z
daní od občanov je 13 522 eur. Deklaroval snahu
modernizovať miestnu materskú a základnú školu predajom objektu OV 3000 a zrekonštruovať
vstup do mesta po komunikácii od Malých Uheriec. Pri kontrole plnenia požiadaviek z predchá-

dzajúceho stretnutia
zástupca prednostky
Štefan Hučko uviedol,
že viaceré sa budú realizovať až pri priaznivejšom počasí. Bude
to v prípade opravy
schodov na cintoríne,
obnovenia náterov na
spomaľovačoch, i tzv.
pľuzgierov na chodníkoch. Na rokovaní s primátorom dal majiteľ úhoru pod horou prísľub na jeho kosenie. Sťažnosť
na prerušenú dodávku teplej vody v nočných hodinách primátor odporúčal prítomnej občianke
predniesť na SBD, ktoré je objednávateľom tejto
služby v TSM a tie pred tromi mesiacmi len reagovali na požiadavku SBD na šetriaci režim v čase
od 23. do 5. hodiny. Ďalšie podnety sa týkali orezávky vŕby, nového stanovišťa pre VOK, termínu
jarného upratovania, umiestnenia zábran v zbernom dvore proti rozfúkavaniu plastov po sídlisku, vyznačenia priechodu pre chodcov pri kostole, či umiestnenia ďalších spomaľovačov, aby
sa obmedzila riskantná jazda vodičov. O novom
efektívnom režime zberu objemného odpadu do
VOK informovala prednostka, primátor uviedol,
že dopravný inšpektorát už nebude na území
mesta umiestňovať ďalšie retardéry. Aj podľa
neho správanie vodičov ovplyvnia jedine represie. Predseda VMČ informoval, že sídlisková
brigáda na upratovaní bude koncom apríla pred
sadením mája. Kritizovaný občanom bol rozsah
zimného posypu a jeho neefektívne zametanie.
Bolesťou sídliska je chýbajúca lekáreň a ambulancie lekárov. Žiaľ, ani poslanecký prieskum Martina Savaru medzi lekármi nedáva vyhliadky na
zmenu. K otázke na nové pracovné miesta nechcel primátor nič sľubovať, iba informoval o rokovaniach s tromi nádejnými investormi. A liečba
bolesti všetkých sídlisk – nedostatok parkovacích
miest, je tiež pre samosprávu beh na dlhé trate.
M. Babčanová

4

2. apríl 2013

Klávesnice počítačov horeli pod rukami študentov
Zručnosť v presnom
a hlavne rýchlom písaní na
počítači získavajú v rámci predmetu Administratíva
a korešpondencia aj študenti
Obchodnej akadémie v Partizánskom. Svoju šikovnosť
si môžu otestovať aj na súťaži, ktorú škola organizuje
každý rok. Na pôde miestnej
OA sa jej 20. marca zúčastnilo 25 študentov. Ôsmy ročník súťaže rozdelili organizátori už tradične do dvoch
skupín. V jednej si svoje sily
zmerali druháci stredných
Štvrtáčka OA Adriána Gendiarová pri preberaní ceny škôl z Partizánskeho a širšiez rúk Jozefa Zajaca, zástupcu riaditeľa Spojenej školy, ho okolia, v tej druhej súťažiuprostred Ľudmila Vozárová, organizátorka súťaže
li študenti miestnej Obchodnej akadémie.
Odpísať text z papierovej predlohy do
Spôsobov, ako sa naučiť rýchle písanie na počítači, je viacero. Okrem in- počítača čo najrýchlejšie a najpresnejšie sa
tenzívnych kurzov, rôznych programov v kategórii druhákov podarilo Simone Bea kníh pre samoukov existuje tá najpri- zákovej z OA Trenčín. Na druhom mieste
skončila Andrea Kokešová z rovnakej školy
rodzenejšia forma, a to výučba v škole.

Štúrov a Dubčekov
rétorický Uhrovec

a tretie miesto si „vypísala“ Miriam Kmeťová z domácej OA. Minuloročné prvenstvo v
kategórii nazvanej Majstrovstvá mesta Partizánske v písaní na počítači obhájila štvrtáčka domácej OA Adriána Gendiarová.
Dobre si počínal aj Roman Valach, ktorý
obsadil druhé miesto a ako tretí skončil Roman Rác, obaja z OA Partizánske.
(ma)

Vedeli ste, že efektívne písanie
na počítači vám môže ušetriť
rok života? Táto na prvý dojem
banálna činnosť zvyšuje produktivitu práce a výrazne uľahčuje život.

Rozprávkové javisko s detskými hercami
Uprostred týždňa 20. marca
smerovali kroky viacerých detských divadelníkov z hornonitrianskeho regiónu do priestorov Regionálneho kultúrneho
centra v Prievidzi, kde sa v rámci prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko predstavilo celkovo osem
detských divadelných súborov.
Z okresu Partizánske sa na
prehliadke po prvýkrát prezentovali mladí talentovaní divadelníci DDS Ateliér zo Súkromnej

ZUŠ Veľké Bielice. Tento súbor
sa predstavil zaujímavým stvárnením hry Cesta hračky na motívy autora Bruna Ferrera. Druhým súborom z okresu bol DDS
Hlučné ticho z Chynorian (na
foto), ktorý sa prehliadky zúčastnil už štvrtýkrát. V tomto
období spracovali hru na motívy Kristy Bendovej v úprave
Petra Hudáka a vedúcej súboru Denisy Horváthovej – Nechceme rezance! Oba súbory zožali veľký potlesk, pretože prinies-

Je možné, že rétorika ako špecifická oblasť rečovej komunikácie
je človeku známa vyše než dve tisícky rokov? Veď aj v dnešnej dobe
má svoje opodstatnenie a nachádza uplatnenie v praktickom živote.
Bez dobrej rečovej komunikácie nemôže predsa fungovať žiadna vyspelá spoločnosť. A že umeniu rečníctva sa treba venovať a kultivovať ho, nás presvedčili i mladí rétori 21. marca v priestoroch CVČ Relax v Partizánskom. Nielenže sa zúčastnili okresného kola súťaže pod
názvom Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, ale všetkých prítomných presvedčili obsahom svojich prejavov, že svojou rozhľadenosťou a sčítanosťou vedia, kde sa ukrývajú skutočné hodnoty života.

li svojim rovesníkom zaujímavé
stvárnenia detského sveta fantázie ukrytom v rozprávkových
príbehoch.
Program prehliadky bol bohatý. Okrem predstavení jednotlivých súborov sa deti mohli porozhliadnuť po priestoroch galérie, kde bola nainštalovaná výstava s témou sv. Cyrila a Metoda
a zároveň uprostred sveta obrazov a plastík sa zabavili na tvorivej dielni venovanej tvorivým
dramatickým hrám a improvizáciám. Vedúci súborov sa
zasa mali možnosť zúčastniť rozborového seminára pod vedením odbornej
poroty. Prežili
sme deň plný
divadla, umenia a hravosti.
(dh)

Pytagoriáda 2013

V I. kategórii sa podarilo najpresnejšie zreprodukovať prečítané
texty a podľa vlastnej fantázie ich aj dokončiť a tým i zaujať porotcov týmto žiakom: na 1. mieste Paulíne Vicenovej zo ZŠ Veľké Bielice, na 2. mieste Simone Lackovičovej zo ZŠ Veľká okružná a 3.
mieste Eliške Beniakovej zo ZŠ V. Beniaka Chynorany. Čestné
uznanie si odniesla Katarína Vraňáková zo ZŠ R. Jašíka (spolu na
hornej foto).
V II. kategórii sa žiaci porote predstavili vo dvoch kolách. Najskôr
predniesli svoju vopred pripravenú úvahu na aktuálne témy a v druhom kole sa museli v priebehu 15 minút popasovať s vyžrebovanou
témou, pripraviť si prejav a potom ho prezentovať pred publikom.
Najvýraznejšie zapôsobili títo žiaci: na 1. mieste Milan Hoďa zo ZŠ
Veľká okružná, 2. mieste Martina Kováčová zo ZŠ Veľké Uherce
a na 3. mieste Miroslava Fabianová zo ZŠ V. Beniaka Chynorany
(na spoločnej foto).
So slovom je veru ťažká práca, pretože sa môže človeku stať účinnou
zbraňou a má veľkú moc. Dokáže zároveň pohladiť, no častokrát aj ublížiť. No súťažiaci vyberali slová múdre a uchu lahodiace.
Denisa Horváthová

Hlavu plnú riešenia príkladov mali žiaci 3. až 8. ročníka, ktorí sa 19. a 20. marca zúčastnili okresného kola
34. ročníka Pytagoriády v ZŠ Veľká okružná v Partizánskom. Tejto matematickej súťaže, v ktorej sa prideľujú
body nielen za správne vypočítanie daných príkladov
ale aj za čas, sa zúčastnilo 152 žiakov.
Víťazi kategórií - tretí ročník: 1. Ema Madziová zo
ZŠ Rudolfa Jašíka, 2. Tereza Kohýlová zo ZŠ Rudolfa Jašíka, 3. Patrik Bezák zo ZŠ Žabokreky nad Nitrou a Soňa Kluková zo ZŠ Bošany, štvrtý ročník: 1.
Filip Jašík zo ZŠ Rudolfa Jašíka, 2. Marek Maďar zo
ZŠ Rudolfa Jašíka, 3. Natália Gombalová zo ZŠ Veľké Bielice, piaty ročník: 1. Alžbeta Hnátová zo ZŠ
Klátova Nová Ves, 2. Juraj Konečný zo ZŠ Nádražná, 3. Martin Ondulič zo ZŠ Klátova Nová Ves, šiesty ročník: 1. Martin Hošek zo ZŠ Nádražná, 2. Do-

Matičiari na operu

Nabucco
Miestny odbor Matice slovenskej v Partizánskom pozýva svojich členov a sympatizantov do Banskej Bystrice
18. apríla 2013 na operu Nabucco. Prihlásiť sa môžete vo
štvrtok 4. apríla v Klube spoločenských organizácií od 10.
do 12. hodiny. Výbor MO MS
sa teší na váš záujem.

rota Podoláková zo ZŠ Veľké
Uherce, 3. Linda
Bajzíková zo ZŠ
Nádražná, siedmy ročník: 1. Andrej Grman zo
ZŠ Malinovského (na foto), 2.
Martin Pažický
z Gymnázia, 3.
Kristína Boratková zo ZŠ Rudolfa Jašíka, ôsmy ročník: 1. Patrik Beliansky zo ZŠ
Chynorany, 2. Veronika Rybárová zo ZŠ Nádražná,
3. Ivana Bitarová zo ZŠ Veľká okružná.
(r)

Literatúra sa dá učiť aj inak ...
Premiéra je prvé uvedenie divadelnej hry alebo filmu na verejnosti.
Inscenácia označuje umelecké dielo, ktoré je predlohou divadelných
predstavení. Režisér je človek, ktorý...
Divadelné a filmové pojmy. Taktiež súčasť učebných osnov literatúry na základných školách. No, kto si to má všetko zapamätať?! Človek
sa najlepšie učí, keď niečo skúsi na vlastnej koži, no nie? A preto sme sa
my - žiaci zo ZŠ Malinovského v Partizánskom 21. marca vybrali na jedno predstavenie do Divadla Andreja Bagara v Nitre s názvom Dna od
britského autora Dennisa Kellyho. Celé to bolo o partii stredoškolákov,
ktorí vykonali niečo veľmi zlé svojmu spolužiakovi Adamovi. Partia sa
rozpadla. Väčšina z nich utrpela psychickú ujmu na zdraví... Po predstavení sme mali besedu s psychológom o tom, ako sa zachovať, keď
sa dostaneme do problémov. Všetko to bolo veľmi poučné a hlavne na
zamyslenie.
Daniela Priekopová, 9.A

Myšlienky týždňa
Nečakajte, že niečo ešte len
príde. Život je výmyselník,
z nášho pohľadu nič nechce
mať na svojom mieste. Cieľ
nech je naša cesta, lebo splnenie nejakého sna je zánik
túžby a zánik túžby je zákonite prázdnota, ktorá prinesie smútok. Cesta je kráčanie, každá prítomná sekunda
nášho bytia, ktorú si uvedomíme a plnohodnotne prežijeme. Začnime žiť tu a teraz, je to kľúč k pravým hodnotám, ktoré nám tento svet
ponúka.
baricak.blog.sme.sk
Ľudia sa neustále bezvýsledne a slepo vŕtajú v minulosti alebo sú myšlienkami neúnosne v budúcnosti.
Pre prítomný okamih bytia,
ktorý je jediným pravým bytím človeka, nám akosi nezostáva čas. Prestaňte listovať vo včerajšku, je to mŕtva
mačka, nevzkriesite ju. Na
čo myslíte, tam investujete svoju energiu, a verte mi,
že úmrtie, konečný rozchod
s partnerom, rozbité auto či
iné „neveselé“ veci sa neustálym prehrávaním histórie
nezmenia. Treba to uzavrieť.
Rozanalyzovať, zobrať si z
nich drahocenné ponaučenie a čo najrýchlejšie z nich
von do svetla. Vždy sú totiž
iba dve cesty: deň či noc, biela alebo čierna, život a smrť.
baricak.blog.sme.sk

Blahoželáme
V budúcich dňoch oslávia meniny
Zita, Richard, Izidor, Miroslava, Irena, Zoltán, Albert

Blahoželanie
Okrúhle životné jubileum 70
rokov oslávila 29. marca 2013
Valéria FABRYOVÁ
z Partizánskeho.
Všetko len to najlepšie - veľa
zdravia, radosti, šťastia a spokojnosti jej zo srdca prajú rodiny Talárová, Fábryová, Saparová a manžel Jozef.
(270)

KONKURZ
NA DIEVČA 2013
Ak si šarmantná, šikovná,
vtipná a hlavne sa nehanbíš,
príď 11. apríla o 15. hodine
na konkurz do súťaže Dievča
2013 do Centra voľného času
Relax v Partizánskom. XIV.
ročníka tohto úspešného podujatia, ktoré organizuje CVČ
Relax v spolupráci s Mestskou umeleckou agentúrou,
sa môžu zúčastniť dievčatá
zo základných škôl a osemročného gymnázia v okrese
Partizánske vo veku od 13 do
15 rokov.
Dievčatá, naberte odvahu a príďte si po prihlášku na
súťaž s podrobnými informáciami do CVČ Relax, denne v
čase od 8. do 18. hodiny. Tešíme sa na vás!
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Jarný Mňamfest
V Bánovciach nad Bebravou príchod jari oslávili prvým jarným Mňamfestom 23. marca na Námestí Ľudovíta Štúra. Hlavným cieľom podujatia
bolo podporiť regionálnych producentov a zamestnanosť v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.
Keďže sa toto podujatie konalo týždeň pred Veľkou nocou, mohli ste tu vidieť omnoho viac než len stánky s potravinami a občerstvením. Na
jarnom Mňamfeste sa prezentovali aj mnohí ľudoví umelci výrobcovia kožených predmetov, prútených korbáčov, košíkov, drevorezieb, veľkonočných vajíčok a iných dekoračných i úžitkových predmetov.
K tomuto podujatiu neodmysliteľne patrí aj bohatý kultúrny
program, ktorý otvoril primátor Marián Chovanec. Ako prvá
sa predstavila známa dychová
hudba Nadličanka. Ich dvorného skladateľa Ivana Šmatláka
sme mohli vidieť aj v jednom
z početných stánkov, reprezentujúci chynorianske poľnohospodárske družstvo. Ich bubeník Marcel Bulík si neskôr sadol
aj za bicie DH Boboťanka. Na
pódiu sa objavilo Bánovčanom
tiež známe hudobné zoskupe-

nie Olšiakovci z Banskej Bystrice. Priam virtuózne predviedli
niekoľko známych orchestrálnych skladieb, no väčšiu časť
ich vystúpenia tvorili ľudové
a cigánske piesne. Nechýbala
súťaž v pletení syrových maxikorbáčov, vystúpenie folklórnych súborov Žochárik z Topoľčian, Uhrovčan z Uhrovca
a Bukovina zo Kšinnej, ktoré
svojimi vystúpeniami priblížili
predovšetkým staré predkresťanské slovanské zvyky späté
s vynášaním Moreny a vítaním
Vesny. Po vyžrebovaní bohatej
farmárskej tomboly patril záver programu dychovej hudbe
Boboťanka. Počas Mňamfestu
prebehla aj prezentácia projektu Adoptuj kravičku, návštevníci si mohli prezrieť mini ZOO
s poľnohospodárskymi zvieratami a ukážky strihania oviec.
Organizátori sľúbili, že podobná akcia bude opäť na jeseň 21.
septembra.
Marek Kasala

Hala tlieskala šampiónom

Cesta na športový
Olymp je strmá, vydláždená potom a odriekaním,
ale aj úspechom a zaslúženým ocenením. Hlavne
Foto: M. Petrášová o ňom bol galaprogram v
Partizánskom s názvom
Večer športovcov, ktorý mal po roku 22. marca 2013 svoje druhé pokračovanie. S premiérou piesne Pocit železa sa na ňom predstavil rapper Marculy s kulisou fitness cvičencov. Z titulu Športovec mesta Partizánske za rok
2012, získaného v čitateľskej ankete Tempa už po tretí raz, mal oprávnenú radosť hokejbalista ŠK Harvard Tomáš Hirkala. K titulu mu blahoželali
primátor Jozef Božik, poslankyňa NR SR Mária Janíková, predseda komisie športu pri MsZ Vladimír Karásek, šéfredaktorka Tempa Magda Babčanová a prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Ich gratulácie patrili aj víťazovi
ankety vo vekovej kategórii do 15 rokov hokejistovi Michaelovi Drábekovi
(hore prvý sprava).

Svoje kluby na Večere
športovcov reprezentovali
exhibičnými ukážkami aj najmladšie talenty z Tennis clubu. V šnurovaní vysokej čižmy boli zručnejšie hádzanárky HK Slávia Danlog a oplatili hokejovým nádejám Iskry (na foto vpravo) porážku spred roka. V klubových
dresoch sa s patričnou hrdosťou na svoju príslušnosť
k nim prezentovali desiatky
mladých športovcov. Súboj
florbalistov a futbalistov sa skončil v prospech reprezentantov mladšieho
športu. Na výzvu moderátora Sergeja Talára totiž priviedli na palubovku
viac divákov oblečených vo farbách erbu mesta.
(bab)

Bánovská Hodina Zeme
K poslednej marcovej sobote už niekoľko rokov patrí tzv. Hodina
Zeme. Ide o najväčšiu celosvetovú akciu so zapojením verejnosti,
princíp ktorej spočíva vo vypnutí elektrickej energie na jednu hodinu. Zhasnutím svetiel každoročne táto akcia prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 6000 mestách a obciach. Od
roku 2010 sa do nej zapájajú aj mestá a obce na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že na poslednú marcovú sobotu v tomto roku pripadá
Biela sobota, tohtoročná Hodina Zeme bola posunutá už o týždeň
skôr, na 23. marca. Mesto Bánovce nad Bebravou sa do nej zapojilo v tomto roku už po tretíkrát. Krátko po 20. hodine sa Námestie Ľ. Štúra začalo zapĺňať občanmi, aby opäť po roku prišli vzdať
hold svojej planéte. Na námestí boli vypnuté takmer všetky svetlá
a účastníci si mohli vychutnať vystúpenie hudobnej skupiny Starí
známi a význam tejto akcie vyzdvihol aj primátor Marián Chovanec.
Vystúpenie muzikantov spestrila ohňová šou.
Vypnutím svetelných zdrojov a elektrospotrebičov na dobu jednej
hodiny sa určite neudejú veľké zázraky. Ide však predovšetkým o to,
aby sa ľudia aspoň na chvíľu pozastavili a zamysleli...
MK

Nalaďme naše srdcia a tým aj činy na ozdravenie planéty
smutné, že kým svetové metropoly dokážu vypnúť svetlá na
jednu hodinu na tých naj najlukratívnejších miestach, naše
prevádzky, podnikatelia, ale aj
ľudia samotní tento odkaz ignorujú napriek prosbám mladých aktivistov, aby podujatie
malo aspoň na námestí aj patričnú tmavú kulisu. Svetlá nakoniec vypli len mestský úrad,
Dom kultúry a pracovníci TSM
verejné osvetlenie na námestí
a v centrálnom parku, vrátane
osvetlenia kostola. Podľa množNewyorská Empire State Building, parížska Eiffelova veža aj moskovský Kremeľ sa v sobotu večer 23. marca vypnutím všetkých svetiel prihlásili k celosvetovej kampani Hodina Zeme. Európske a americké pamätihodnosti prevzali štafetu od austrálskeho Sydney, ktoré ako prvá
metropola zhasnutím svetiel upozornilo na neblahý vplyv vysokej spotreby elektriny na stav svetovej klímy...
Približne takto začínali médiá na celom svete správu o najväčšom environmentálnom podujatí na svete - Hodina Zeme. Už druhý rok sa do nej zapája aj mesto Partizánske vďaka iniciatíve domáceho Klubu Stromu života a ďalších spoluorganizátorov, vrátane mládeže. Partizánčania si už v minulom roku vymysleli svojský
spôsob prejavu úcty k matičke Zemi: rytmus bubnov hudobníkov z
Folkového klubu a ďalších nadšencov v onen večer mal znásobovať
motto podujatia - Naše srdia bijú pre Zem. So srdcom na správnom
mieste prišli na námestie asi dve stovky priaznivcov, ktorí aspoň takýmto spôsobom demonštrovali obavy o „zdravie“ našej planéty. Je

stva vysvietených okien a iného svetelného „znečistenia“ bola
väčšine našich občanov hodina pre Zem „ukradnutá“.
Po príhovore primátora Jozefa Božika a aktivistov sa sviečkový sprievod prešiel tmavým námestím a parkom späť pred
Dom kultúry, kde Mestská umelecká agentúra ako spoluorganizátor zabezpečila ohňovú šou v podaní skupiny Bojník.
A na záver opäť bubny, ktoré mali naladiť naše srdcia a tým
aj činy na takú frekvenciu, aby z našej ťažko skúšanej planéty
ostalo niečo zdravé aj pre našich prapravnukov...
Text a foto: Alena Borszéková
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priamo na námestí v Partizánskom

Klaudia Bobošíková z Partizánskeho sa narodila 25.
marca rodičom Monike a Lukášovi Pihíkovi. Ich prvorodená dcérka vážila v tento deň 3600 g a merala 54 cm.

Svetový internetový fenomén je dobre známy
už aj na Slovensku. Táto mánia sa nevyhla ani
Partizánskemu. Vďaka Rádiu WOW, ktoré sa rozhodlo zorganizovať túto akciu pre svojich poslucháčov, sa 23. marca 2013 pešia zóna Námestia
SNP zmenila na tanečnú arénu a dav ľudí si spoločne s moderátormi rádia „dal“ Harlem Shake.
„Najskôr som mal obavy či upútavku z vysielania vezmú ľudia vážne a skutočne prídu. Ukázalo
sa, že rádio má svoju poslucháčsku základňu dosť
širokú a namiesto očakávaných desiatok ľudí prišli stovky,“ uviedol Patrik Bujna, programový riaditeľ Rádia WOW a autor tohto nápadu. Masky
boli originálne, prišli všetky vekové kategórie,
najväčšie zastúpenie mala cieľová skupina rádia
vo veku 14 až 39 rokov. Organizátori boli milo
prekvapení účasťou, napriek chladnému po-

časiu bolo na námestí vyše 200 ľudí a približne
80 registrovaných masiek, ktoré sa prihlásili do
tomboly. Podľa vyjadrenia Martina Jursu, konateľa rádia, Harlem Shake nie je jediná akcia, ktorú organizuje rádio. „Možno sa z tohto stane tradícia, ktorú budeme opakovať každý rok, prípadne si môžeme Harlem Shake zatancovať na ktorejkoľvek inej akcii, ktorú bude Rádio WOW organizovať“.
V tanečnom ošiali, ktorému prepadli známe osobnosti i bežní ľudia, ide o to, že jeden z
účastníkov, väčšinou v maske, tancuje na skladbu Harlem Shake od Baauera. Ostatní účinkujúci
si ho najprv nevšímajú, no v istom momente sa
k nemu pridajú. Nasleduje bizarný skupinový tanec, ktorého choreografia je prakticky nenapodobiteľná a trvá presne 30 sekúnd.

Do pozornosti diabetikov
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Partizánskom ponúka svojim členom výhodný päťdňový pobyt v Kúpeľoch Trenčianske Teplice na prelome júla a augusta. Záujemcovia o pobyt si ho môžu prísť zaplatiť 4. apríla o 13.h do Klubu
spoločenských organizácií. Bližšie informácie záujemcom poskytne predsedníčka P. Pavličeková na č. t. 0907 267 012.

Burza detského ošatenia
na sídlisku Šípok pred supermarketom
Šípok - najväčšie sídlisko mesta
Partizánske, konkrétne parkovacia
plocha pred supermarketom, sa v
sobotu 6. apríla od 9. hodiny stane
dejiskom jarnej burzy detského ošatenia, obuvi, hračiek a iných potrebných vecí, na ktorú vás pozývajú organizátori – VMČ Šípok a Základná
škola na Malinovského ulici. Predávajúci si môžu priestor pripraviť už od 8.30 h. Na burze môže
byť predávajúcim i kupujúcim každý. Pomôžme si navzájom!

Vecná zbierka
pre Partizánčanov v núdzi
Myslíme na Afriku... Zabúdame na Slovensko
Často nás dojmú smutné oči afrického dievčatka prosiace o pomoc, no jediné, čo môžeme spraviť, aby sme upokojili
naše svedomie, je prispieť zopár centami. Tu sa súcit ako aj akákoľvek pomoc končia, keďže veľakrát financie nepoputujú na
správny účel. Na podnet Zuzany Imriškovej z 2.A Žiacka školská rada pri Gymnáziu v Partizánskom prichádza s celkom novým projektom. Cieľom vecnej zbierky pre ľudí v zlej sociálnej
situácii je upozorniť na to, že aj v našej blízkosti sú ľudia, ktorí
sa ocitli v zložitých životných situáciách. Zapojte sa a pomôžte útulku pre bezdomovcov mesta Partizánske vecnými darmi,
ako sú šatstvo pre mužov, ženy a deti, hračky, deky a trvanlivé potraviny. Zbierka prístupná aj pre verejnosť sa bude konať 5. apríla v priestoroch Gymnázia na Komenského ulici
2/1074, v učebni na prízemí vľavo od 13.30 do 17.00 h. Vyčarte úsmev na tvárach iných a získajte dobrý pocit!
Tešíme sa na váš príspevok!

Roman Šadibol z Partizánskeho je prvorodeným
synčekom mamičky Moniky a otecka Romana. Na
svet prišiel 25. marca s váhou 3880 g a dĺžkou 52 cm.

Sofia Homolová z Čerenian je prvorodeným dieťatkom rodičov Veroniky Žiškovej a Františka Homolu. Na svet prišla 20.
marca s váhou 4080 g a dĺžkou 50 cm.

Sofia Scharf z Topoľčian potešila 22. marca svojím príchodom
na svet mamičku Silviu Grznárikovú a Petra Scharfa. Sofia vážila 2930 g a merala 50 cm.

Z listov našich čitateľov
Kritika Bieličanov
Nad dedinou Veľkomalobielicami
stával drevený kríž nad Dolinkami.
Stál tam bez slova jak výkričník nemý,
lež neznáma zloba poslala ho k zemi...
Takto poeticky začína veršovaný list jednej našej čitateľky z Veľkých Bielic. Píše nám o zničení kríža tesne pred Veľkou nocou. Stál
na kopčeku medzi Malými a Veľkými Bielicami už dlhé roky a toľko
isto sa musí jeho bezprostredné okolie pasovať s množstvom odpadu, ktorý bezcitní ľudia na toto posvätné miesto vynášajú zo svojich
domov, záhrad a stavieb. Veriaci pravidelne navštevujú kríž, posedia v rozjímaní na lavičke s pohľadom na krásnu Božiu prírodu... a
potom im oči spočinú na množstve blízkeho odpadu. Najnovšie na
obrovskej kope azbestovej krytiny. Vedenie mesta už túto divokú
skládku rieši...
Predchádzajúce riadky majú prebudiť svedomie ostatných neporiadnikov a tých, ktorí majú pozorne sledovať, kto im ničí a odpadkami zanáša pekné miesta. A takých treba nahlásiť na úrad. Lebo za
týchto neporiadnikov platí mesto a tým aj všetci občania. Opäť sa
vytvára skládka na peknom mieste pri rieke Nitre, za starou plavárňou, kde dala obec Brodzany na svoje náklady minulý rok vyčistiť
bordel po Bieličanoch. Bielické Bahná sa tiež môžu „pochváliť novou
nádielkou“, ďalšie bielické divoké skládky sú pri železničnom moste na konci Víťaznej ulice, ale aj za železničnou stanicou v poli smerom ku kúpeľom. Ale nielen Bieličania majú tendenciu obklopovať
sa smetiskami, ničiť pekné miesta...
Po stope bielického kríža ostala len jama...
Odpusť nám, Pane drahý, naše veľké viny,
Ty si sa nezmenil, iba my sme iní...

Výzva Modrého horizontu
Ešte si určite pamätáte nedávnu veľmi úspešnú a v našom meste Partizánske ojedinelú výstavu modelov vláčikov ale aj artefaktov železničnej a vlakovej histórie. Členovia občianskeho združenia
Klub Modrý horizont pripravujú ďalšiu výstavnú lahôdku na budúci
rok, ale už teraz oslovujú občanov – najmä bývalých zamestnancov
železníc alebo zberateľov, resp. len „držiteľov“ starých predmetov a
dokumentov a fotografií s touto témou, aby prispeli do zbierkového fondu tohto občianskeho združenia, alebo aspoň pomohli zdokumentovať niektoré obdobia železnice v našom regióne. Zavolať
môžete na č.t. 0910 235 324. Bližšie informácie o združení nadšencov, ale aj o možnosti darovania 2 % z dane nájdete na www.klubmodryhorizont.sk.

Natália Kuzminová z Handlovej je prvorodenou dcérkou rodičov Zuzany a Jaroslava. V deň
príchodu na svet 21. marca vážila 3260 g a merala 47 cm.

Vanesa Hunková z Partizánskeho je dcérkou mamičky Alžbety
a sestričkou Alexandry a Sabiny.
Na svet prišla 26. marca s váhou
2690 g a dĺžkou 48 cm.

Darujte krv! Zachraňuje životy
Na apríl si Národná transfúzna služba Trenčín naplánovala výjazdové odbery krvi v NsP v Partizánskom v utorky 9. a 23. apríla v čase od 8. do 10.30 hodiny. Všetci dobrovoľní darcovia i prvodarcovia sú vítaní!

Kontroluj svoj tlak krvi
Priamo v klube v Partizánskom
Ústrednou témou Svetového dňa zdravia je motto - Kontroluj svoj tlak krvi. O vysokom
krvnom tlaku – hypertenzii hovoríme, ak hodnoty krvného tlaku sú vyššie ako 140/90 mmHg.
Hypertenzia je nazývaná aj „tichý zabijak“, pretože dlho nemusí spôsobovať postihnutému
žiadne ťažkosti. Epidemiologické štúdie ukázali, že hypertenzia je jedno z najčastejších srdcovo-cievnych ochorení. V súčasnosti má vysoký krvný tlak
na Slovensku asi 33 percent dospelých ľudí a rovnaké percento
má tlak mierne zvýšený. V ohrození sú tak prakticky dve treti-

ny populácie. Z tohto počtu sa
lieči len polovica a približne len
jedna tretina má liečbu účinnú
a dostatočnú. Hypertenzia je
závažným rizikovým faktorom
ďalších chorôb, ako sú srdcový
infarkt, náhla cievna mozgová
príhoda, zlyhanie srdca, ischemická choroba srdca a pod.
Ak chcete poznať hodnotu
svojho krvného tlaku a hladinu
cholesterolu v krvi, pozývame
vás v utorok 9. apríla v čase od
9.00 do 12.00 hodiny do Klubu spoločenských organizácií na Februárovej ulici v Partizánskom.
RÚVZ Prievidza

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 je v hlavnej budove NsP.
Pohotovosť lekární (v pracovných
dňoch od 15.30 do 20.00 h, v sobo-

tu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do
20.00 h) zabezpečuje v Partizánskom 1. apríla Lekáreň Medicentrum a od 2. do 7. apríla 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) 1.4. Lekáreň sv. Kataríny,
od 2. do 5.4. Lekáreň Zornica, 6.4.
Lekáreň sv. Lukáša a 7.4 Lekáreň
Pharmacum.
Pohotovosť stomatológov v Partizánskom je zrušená, v Bánovciach
nad Bebravou je v hlavnej budove
NsP do 13. hodiny.
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Horci na Osečnom
Takmer päťdesiat turistov sa v
predposlednú marcovú sobotu
zúčastnilo na otvorení jarnej sezóny v Partizánskom. Hlavnými
organizátormi boli domáci turistický klub Horec a Regionálna
rada KST Prievidza. Účastníkov
pred železničnou stanicou privítal predseda rady Matúš Chovan, ktorý prítomným rozdal
pamätné listy. Mapy okolia zas
rozdával predseda horcov Peter
Horváth, ktorý turistov stručne
oboznámil s históriou a súčasnosťou nášho mesta. Po spoločnej fotografii pred symbolom
mesta - ozdobnou topánkou sa
vybrali k dolnému a hornému
pomníku. Kvalitu obnoveného
turistického značenia si mohol
osobne preveriť aj predseda okresných značkárov Milan Lomnický. Lepšie výhľady, hlavne na
sídlisko Šípok, Bager a priľahlé obce, sme mali spod vysokého napätia. Zasnežený Vtáčnik a
Rokoš, ale aj ranné teploty pod
nulou oznamovali, že zima sa
ešte stále nechystá vzdať svojej
vlády. Našťastie sa nepriaznivé
predpovede nevyplnili a žiaden
dážď nám dnešnú akciu neprekazil. Naopak, takmer po celý

deň sme sa mohli vystavovať
príjemným lúčom slnka. Cestičkou popod napätie, k triangulačnému bodu, okolo bútľavého
stromu s divými včelami a cez
rúbanisko sa dostávame na 551
metrov vysoký vrch Osečný. Desiatky podpisov do vrcholovej
knihy, ponúkanie čajovým pečivom i nápojmi na zahriatie, rozdávanie samolepiek... Ďalej nás
čaká strmší zostup po zablatenej a lesnou technikou rozrytej
ceste do osady Hlboké. Priateľom z Prievidze ukazujeme Hrubý vrch a Oselnú skalu z miesta,
odkiaľ ich ešte nevideli. Na lúke
pri bývalej chate Ondrej skúmame pivničné priestory a bunkre.
Podľa inventáru a pachu možno
usúdiť, že tu aktívne žijú bezdomovci. Dnes však nie sú doma,
zrejme niekam odišli za potravou. Zato na vzdialenom konci
poľa zbadáme päť laní. Poslednou etapou dnešnej túry bola
známa cesta od “chaty” popri
studničke, ktorá tento rok opäť
ožila, až na salaš. Tam pri teplých i chladených nápojoch
sme ukončili jarnú vydarenú 13kilometrovú akciu.
Ľubo Mazán

Nový náučný chodník
vo Veľkých Uherciach

Pohľad zo sedla Pacov na Žarnov, Buchlov a časť hrebeňa Vtáčnika, z Krahulca na
brezovské lúky, kvitnúce poniklece na Dobrolíne, či kruhový výhľad z Oselnej skaly.
To boli určite hlavné dôvody, prečo zhruba pred desiatimi rokmi vtedajší a dlhoročný predseda KST vo Veľkých Uherciach Jozef
Toma s niekoľkými priateľmi vytýčili a vyznačili Veľkouherský turistický okruh, ktorý

je na mape pohoria Tribeč
evidovaný pod číslom 5412
a je vyznačený zelenou turistickou značkou. Dĺžka
16,5 km, čas prechodu za
asi 5 hodín pohodovej chôdze zaručuje príjemnú prechádzku...
Je štvrtý jarný deň 23.
marca 2013. Dátum, kedy
veľkouherskí turisti pravidelne otvárajú jarnú sezónu. Dnes však s prívlastkom
výnimočná. Otvára sa totiž
nový náučný chodník, ktorý turisti v spolupráci s vedením obce a s podporou
Environmentálneho fondu
nainštalovali práve na trase spomínaného okruhu. Na novovybudovanom námestí pred obecným úradom sa
nás zišlo do sedemdesiat. Krátke príhovory
predsedu KST Jozefa Čmiku, starostu Milana Tomu a autorky geologicky zameraného náučného chodníka, rodáčky z Veľkých
Uheriec Vlasty Potočnej – Jánovej (na foto
vpravo). Symbolické prestrihnutie stužky
na tortovom, nultom paneli, ktorý upiekla

pani Repová, a všetci sme vykročili po trase s desiatimi panelmi. Pri každom sme absolvovali vyčerpávajúci výklad a krst „demenovkou“. Pekné počasie, v horách ešte kopa
snehu, ktorý niektorí využili i na posledný
zjazd na igelite a takmer večerný spoločný
návrat do kulturného domu, kde každému
padla vhod jedna a viac porcií chutnej kapustnice, o ktorú sa postarali Jaro Kováč a
Julo Kluka. Medzi prítomnými sa nenašiel
asi nikto, kto by neocenil snahu Vlasty, ktorá
naozaj s profesionalitou pripravila ako textové, tak aj obrázkové časti panelov, ktoré
určite zaujmú všetkých návštevníkov, ktorých do uherských hôr srdečne pozývame.
Štefan Adamík

O kompostovaní s Partizánčanmi

Priatelia Zeme:
Vráťme prírode to, čo nám dala
Bioodpad zo záhrad, ale aj z domácností už nesmieme hádzať do smetných nádob, ale podľa prísnych európskych zákonov sa ho musíme naučiť využívať. Podľa hesla – Vráťme
prírode to, čo nám dala. A práve toto motto dominovalo 21.
marca vo veľkej zasadačke MsÚ v Partizánskom, kde na pozvanie mesta prišiel prednášať lektor Branislav Moňok (na
foto) z organizácie Priatelia Zeme. O tak prospešné kompostovanie, žiaľ, mal z nášho mesta záujem len minimálny počet
záhradkárov – desať.
Napriek veľmi nízkej, až zahanbujúcej účasti, prítomní záhradkári rozprúdili naozaj živú diskusiu. Skutočne fundovaný lektor s
dlhoročnými skúsenosťami odpovedal na množstvo otázok, prezentoval ukážky z vlastnej záhrady a každý si mohol privoňať k
vzorke kompostu, ktorý dokáže vyrobiť len za tri mesiace úplne
zadarmo len a len zo zvyškov z domácnosti a bioodpadu zo záhrady! Okrem informácie, čo všetko sa môže a ako kompostovať, dostali konkrétne rady, napríklad ako kompostovať aj orechové lístie, či korene pýru
a inej „nezničiteľnej“ buriny, vrátane ich semien. Nezanedbateľný je aj
ekonomický prínos
kompostovania –
ušetríme dvakrát
my aj mesto – neplatíme za odvoz
bioodpadu (ktorý tvorí podstatnú
časť komunálneho
odpadu ukladaného na skládku) a neplatíme za hnojivo do pôdy. A túto myšlienku odprezentoval Branislav Moňok aj v závere dvojhodinovej diskusie v reklamných šotoch, ktoré hýbu svedomím záhradkárov už
po celom svete. Len u nás, v Partizánskom, akosi záujem drieme.
Nehovoriac o kvalite doma vypestovanej zeleniny a ovocia vďaka
kvalitnému domácemu kompostu...
Text a foto: Alena Borszéková
Nezisková organizácia Priatelia Zeme – SPZ organizuje aktivity
zamerané na zmenu spôsobu nakladania s bioodpadom v prospech jeho zhodnocovania. V súčasnosti je to hlavne presadzovanie kompostovania vo všetkých jeho formách. Prihliada pri tom
hlavne na princípy blízkosti, sebestačnosti a ekonomickej prijateľnosti. Spolupracuje s mestami a obcami v SR, firmami nakladajúcimi s odpadmi a údržbou verejnej zelene, ale aj s jednotlivcami z radov širokej verejnosti, ktorým poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa zberu, úpravy, kompostovania bioodpadu,
ako aj výberu techniky a technológií. Pomocou pilotných projektov v praxi organizácia skúša účinnosť programov na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania, nových spôsobov zberu
biologických odpadov v komplexnej bytovej zástavbe, atď. Viac
na www.priateliazeme.sk/SPZ.

Hradišťanka suverénnym víťazom
bowlingového turnaja dychových hudieb
„Karol, ako sa ti toto podarí?“
- čudujú sa skúsení harcovníci
Karolovi Šreinerovi, organizátorovi bowlingových turnajov v
Partizánskom, že dokáže v jedno popoludnie dať dohromady dvanásť dychových kapiel
zo všetkých štrnástich v okrese. Nuž, v lete pri účinkovaní na
rôznych festivaloch, by to veru
nedokázal ani on. Ale ani mimosezónny termín nezohráva hlavnú rolu v takmer stopercentnej
účasti. Tou je hlavne radosť zo
stretnutia s kamarátmi z rovnakej branže a spoločná láska k
hudbe, ktorá je na celý život.
Na jubilejnom 5. ročníku už
tradičného turnaja v bowlingu sa 23. marca zišlo pod tak-

tovkou Mestského dychového orchestra v Partizánskom
celkom slušné „teleso“ - 72
muzikantov. Šesťčlenné družstvá vymenili svoje hudobné
nástroje za gule a po zrátaní bodov sa ukázalo, že naj-

lepšie s nimi vedia hádzať dychovkári z Hradišťanky (679
bodov), druhá priečka patrila
Nadličanke (592 bodov) a tretia Hradištskej kapele (získala 583 bodov). Z jednotlivcov
bol najúspešnejší Vladimír

Víťazné družstvo Hradišťanky s pohárom a diplomom, ktoré im
odovzdal organizátor turnaja Karol Šreiner (vľavo)

Mičko z Nadličanky so ziskom 150 bodov, o štyri body
menej získal Ján Gregor z
detskej dychovej hudby Hradišťanka a jeden jediný bod
rozhodol, že o tretiu priečku sa podelili Marek Skaličan z Hradišťanky a Ivan Košík z Chynorianky. Spomedzi
trinástich žien, ktoré taktiež
majú svoje zastúpenie v rodine dychovkárov, sa najlepšie v hodoch darilo Gabriele
Dvončovej z Nedanovčianky.
Spoločné chvíle na bowlingových dráhach si muzikanti užívali vo výbornej nálade
a spev ich obľúbených pesničiek ju len znásobil.
M. Babčanová

Šarm turnaju dodala nežná časť pretekárov. Na foto vľavo víťazka Daniela Dvončová z Nedanovčianky. Na foto vpravo sústredenie
hráčov „modrej“ Chynorianky a „červenej“ Bieličanky pred hodmi
Foto: Karol Šreiner
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Dňa 2. apríla 2013 si pripomíname dvadsiate výročie, čo od
nás navždy odišla naša drahá
mamička

Dňa 3. apríla 2013 uplynie
desať smutných rokov od tragickej smrti nášho manžela a
otca

(348)

Srdiečko láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám živým zostáva spomienka a žiaľ.
Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať,
do konca nášho života
Dňa 2. apríla 2013 si pripomíname smutné šieste výročie
úmrtia našej drahej manželky,
mamičky, sestry

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú
spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci
spomína manželka Ľudmila a
synovia Michal a Martin. (322)

Ťažko je bez vás, smutno nám je všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým...
Dňa 2. apríla 2013 si pripomíname štvrté výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec a starý
otec

Ľubomír KALINA

S láskou spomína celá rodina.
(338)

Dňa 30. marca 2013 uplynul
smutný rok od chvíle, čo nás vo
veku 79 rokov navždy opustila
naša drahá mamička a starká

Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Beáta, synovia Štefan a Ján s
rodinami.
(313)

Dňa 3. apríla 2013 uplynú tri
smutné roky od chvíle, čo nás
vo veku 37 rokov navždy opustil
náš milovaný syn, brat a priateľ

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia,
brat s rodinou a priatelia.
(337)

2-izbový byt - Partizánske
Najnižšie podanie: 20 800 €

Predám poldom na Slovanskej ulici v Partizánskom. Tel.
0944 522 834.
(329)
Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre Partizánskeho, cena
dohodou. V prípade záujmu len
volať. Tel. 0908 562 118. (334)

Predmet dražby:
2-izbový byt - 56,25 m2, Malá okružná 987/7, 958 01 Partizánske

Miesto konania dražby:
Notársky úrad - Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, 958 01 Partizánske
Dátum a čas konania dražby: 12. apríla 2013 o 10.00 h.
Opakovanie dražby: prvá dražba
Najnižšie podanie: 20 800 eur
Výška dražobnej zábezpeky: 4 000 €
Účet: 4009224359/7500 - Československá obchodná banka, a.s.

Predám garáž v osobnom vlastníctve o výmere 37 m2 na oplotenom pozemku, s vlastným prístupom na Obuvníckej ulici. Cena
dohodou. Tel. 0948 226 685. (339)

Predám chatu v lokalite Poždol vo Veľkých Uherciach. Tel.
038/749 33 89.
(346)
Predám 5-izbový RD, 2 km od PE,
poschodový, podpivničený s garážou, hrubá stavba, celý uzavretý, el. pred dokončením, polovica omietnutá, 5 á záhrada, tiché
miesto, RK nevolať. Cena 22 999
(347)
eur. Tel. 0948 245 151.

Mária KALINOVÁ
z Chynorian.

Predám 2-podlažný rodinný dom
so záhradou vo Veľkých Bieliciach
v peknom tichom prostredí pri
rieke. Cena 69 900 eur. Dohoda
možná. Tel. 0907 780 800. (236)
Ponúkam na predaj veľký 1izbový byt v Partizánskom na
Šípku. Dá sa prerobiť aj na 2izbový. Cena je 22 500 €. Informácie na tel. 0907 841 710 alebo 7hruso@gmail.com. (238)
Predám 3-izbový prízemný byt
na Malej okružnej. Byt je po rekonštrukcii. Cena dohodou. Tel.
0904 282 163.
(268)
Predám 3-izbový prerobený
byt na Malej okružnej v Partizánskom. Cena dohodou. Tel.
0907 227 355.
(286)
Predám 2-izbový byt na sídlisku Šípok v PE, čiastočne prerobený. Cena 20 000 €. Tel. 0907
756 015.
(288)

Jerguš KROŠLÁK
z Partizánskeho.

Dám do podnájmu zariadenú
garsónku na Šípku. Tel. 0907
740 711.
(321)

Predám nový krov aj laty na
stavbu 10 x 5 m. Cena 850 €. Partizánske. Tel. 0908 745 064 (335)

S úctou a láskou spomínajú
dcéra Tatiana a synovia Juraj a
Ľubomír s rodinami.
(282)

Terézia ŠKOLKOVÁ
rod. Zdychavská
z Krásna.

www.imagination.sk

Termíny obhliadok:
2. 4. 2013 o 15. h (obhliadka na čísle 0905 560 050, 0949 206 437)
5. 4. 2013 o 15. h (obhliadka na čísle 0905 560 050, 0949 206 437)

Prenajmem prerobený, čiastočne zariadený 2-izbový byt v centre mesta PE, aj s možnosťou prenajatia garáže v blízkosti bytu.
Tel. 0905 949 714.
(343)

a cez vianočné sviatky sme si
pripomenuli ôsme výročie, čo
nás navždy opustila naša drahá matka

Márie LADICKEJ
z Partizánskeho.

(325)

Predám 2-izbový byt s výmerou
51 m2 v centre PE, za OD Cieľ, na 2.
posch., po čiastočnej rekonštrukcii, spolu s bytovým zariadením.
Cena 38 tis. €, rýchle jednanie – výrazná zľava. Tel. 038/749 17 03, email: orim@dr-chrenko.de (306)
Predám výhodne 2-izbový byt
na Októbrovej ulici na prízemí.
RK nevolať. Tel. 0905 235 710.
(311)

Predám Opel Corsa 1,2 Enjoy.
Tel. 0903 661 521.
(317)
Kúpim staré motocykle – Jawa
350 alebo 250, Stadion a Jaweta – môžu byť aj pokazené,
alebo len na ND a motory. Tel.
0915 215 406.
(330)

Predám osemmesačného bišona za 50 €, odčervený a zaočkovaný. Tel. 0907 038 608. (336)

Manžel na hodinu – dom, záhrada, strihanie, murovanie. Tel.
0907 234 012.
(293)

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.
(328)
Hľadám prácu – opatrovanie starších ľudí, detí, upratovanie domácností. Tel. 0907 123 646.
(205)
Prijmeme pracovníka/čku na
štroblovanie stielok. Tel. 0903
468 040
(344)

0908 08 09 08

Prevádzkové priestory
v Partizánskom

Na prenájom

PARTIZÁNSKE

NON-STOP
taxislužba
Partizánske

(hlavná cesta – pri moste cez rieku Nitricu vo Veľkých Bieliciach)

1,50

1 jazda do 2 km =
€
www.modrytaxik.sk

(327)

Kto ste ju poznali, spomínajte spolu
s nami.
S láskou a úctou synovia Miroslav
a Radovan s rodinou
(323)

Predám alebo dám do prenájmu 3-izbový byt v Partizánskom. Tel. 0908 305 600. (320)

(333)

Jána DINKU
z Malých Uheriec.

Predám garáž za Peugeotom. Cena
dohodou. Tel. 0907 583 049. (316)

(340)

Viera SOBOŇOVÁ
rod. Hajduková
z Partizánskeho.

Celomestská
deratizácia
do konca apríla
Mestský úrad Partizánske
oznamuje všetkým občanom,
právnickým a fyzickým osobám
vlastniacim alebo užívajúcim objekty na území mesta, že v dňoch
od 2. do 30.apríla 2013 prebieha
povinná celoplošná deratizácia.
Povinnú ochrannú deratizáciu
môžu vykonávať iba právnické a fyzické osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie podľa osobitných
predpisov, ktoré predložia protokol, resp. hodnotiacu správu o vykonaní deratizácie MsÚ.
V tejto súvislosti MsÚ vyzýva občanov, aby pomohli podchytiť všetky miesta výskytu hlodavcov a tým
zvýšiť úspešnosť deratizácie. Pomoc spočíva v tom, aby občania
bezodkladne oznámili správcom,
resp. užívateľom nehnuteľností
miesta, v ktorých spozorovali výskyt hlodavcov. Zároveň žiada všetkých občanov, aby počas výkonu
deratizácie dodržiavali pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili
opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do
styku s kladenými deratizačnými
prostriedkami.

Vhodné pre verejný účel s vybudovanou technickou infraštruktúrou. Dá sa využiť na drobné
výrobné aktivity, skladové priestory alebo ako bežná obchodná
prevádzka.
Cena dohodou.
www.imagination.sk

(332)

Tel. 0949 206 437, 0905 560 050

Mesto Partizánske, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpené primátorom mesta doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD., v zmysle § 4
ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Rudolfa Jašíka,
Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske
l Kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky uchádzača na výkon funkcie riaditeľa školy
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
a odbor vzdelania pre uvedený druh
školy,
- absolvovanie 1. atestácie alebo jej
náhrady,
- minimálne 5 rokov pedagogickej
praxe.
l Ďalšie požiadavky na uchádzačov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,

- znalosť príslušnej legislatívy,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- komunikatívnosť.
l Zoznam požadovaných dokladov:
- overené doklady o dosiahnutom
vzdelaní,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace,
- návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 19. apríla
2013 do 14.00 h. Prihlášky posielajte na adresu: MsÚ Partizánske,
Nám SNP 212/4, 958 01 Partizánske.
Obálku označiť „Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ
Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23,
Partizánske“ - „Neotvárať“
(341)

Program kina a klubov v Partizánskom
SPY club
Panoramatické kino
l 2. a 3. apríla o 17.00 h
– NEPOUŽITEĽNÍ, o 19.30 h
– GAMBIT

l 5. apríla – FACEBOOK PARTY
l 6. apríla – PARA live!

l 4. a 5. apríla o 19.30 h – PÁR
NENORMÁLNYCH AKTIVÍT

l 5. apríla – DJ AQUA aka
BIDLO IN THE INFINITY
l 6. apríla – INFINITY RESIDENT PARTY

l 6. až 8. apríla o 19.30 h
– HOSTITEĽ

Infinity club
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Noc plná zážitkov v gymnáziu
Slovo škola je pre mnohých z nás
ozajstným strašiakom a predstava,
že by sme v nej mali tráviť aj piatkový večer, je, alebo skôr bola, nepredstaviteľná. O opaku sme sa
mohli presvedčiť vďaka pedagógom a študentom Gymnázia Partizánske, ktorí sa postarali o nezabudnuteľnú noc plnú zážitkov. Pod
vedením stredoškolských učiteľov
Martina Znášika a Evy Vyskočilovej
sa sformoval ten najlepší tím, ktorý

návštevníkov vo vekovej kategórii
od 1 do 99 rokov previedol svetom
biológie, živočíšnej ríše, mikroskopov a buniek. Vďaka informatikom
a ich šikovnosti s programom photoshop sme mohli odhaliť tajomstvo každej krásnej modelky na titulnej strane prestížneho časopisu,
v učebni geografie sme preskúmali biele miesta na slepej mape, zmerali sme si sily v Investlande, kde
bola možná investícia fiktívnych
peňazí do fiktívnych firiem. To, čo
všetkým vyrazilo dych, boli pokusy v laboratóriu chémie, kde sa pre
mnohých nečitateľné vzorce a prvky v chemických tabuľkách premenili v skutočné zázraky vedy,
dokazujúce prítomnosť vitamínu C v potravinách; posvietili sme
si na zloženie lentiliek a pohrali
sa s tvarovaním skla. Viac ako pri
Scrabble a logických hrách sa tí
športovo zdatní zapotili v zápa-

Vlasatica PanSTARRS
Prvý ohlasovaný návštevník z periférie Slnečnej sústavy zavítal na našu
oblohu. Po defilé na južnej oblohe a prelete okolo Slnka sa začiatkom marca začala kométa PanSTARRS pomaly vynárať zo slnečného svetla a čoraz
dlhšie zotrvávať na našej večernej oblohe nad západným obzorom.
S kolegom Jánom Horňákom vo Hvezdárni v Partizánskom sme sa po
prvýkrát pokúšali nájsť kométu 11. marca po západe Slnka nad severozápadným obzorom, no bezúspešne. V nasledujúcich dňoch nás sivý záves
oblakov oddelil nielen od slnečného svetla, ale aj od možnosti pozorovať kométu a ďalšie zaujímavé objekty hviezdnej oblohy. Celý týždeň sme
netrpezlivo očakávali vzdušné prúdy, ktoré sivý záves oblačnosti zaženú
z našej oblohy a konečne uvidíme kométu. Víkend 16. marca bol ako podľa nášho želania. Vyčasilo sa a vo večerných hodinách obloha nad západným obzorom postupne spriezračnela. Nájsť kométu voľným neozbrojeným okom sa nám vôbec nedarilo. Situácia sa zmenila, akonáhle sme použili astronomický ďalekohľad binár 25 x 100. Výhoda tohto prístroja spočíva v tom, že má veľké zorné pole a zodpovedajúce zväčšenie. Na pozadí
tmavnúcej oblohy sme uvideli kométu, kómu, z ktorej tryskal stĺp plynov
v podobe chvosta kométy.
Pre účely vzdelávania a popularizácie sme s Valentínom Korinkom
urobili niekoľko fotografií kométy, ktorá nám zapózovala nad severozápadným obzorom. Pozorovacie podmienky boli natoľko dobré, že
prostredníctvom ďalekohľadu sme mohli vidieť ako zapadla za severozápadný horizont.
Podmienky na pozorovanie vlasatice C/2011 L4 (PanSTARRS) sa priebežne v marci zhoršujú, i keď nad severozápadným obzorom zotrváva
dlhšie. Na jej vyhľadanie je už potrebný astronomický ďalekohľad. Začiatkom apríla ju vo večerných hodinách môžeme v prípade jasného
počasia zastihnúť v súhvezdí Andromedy, 5. apríla bude približne dva
a pol stupňa od galaxie M31 v súhvezdí Andromedy. V ďalšom období už
bude jednoznačne na pozorovanie kométy potrebný svetelný astronomický ďalekohľad. Jej dráha smeruje do okrajových častí Slnečnej sústavy s domovom väčšiny komét, ktoré sa občas objavia na našej oblohe.
Text a foto: Vladimír Mešter

Kométa C/2011 L4 (PanSTARRS) nad severozápadným horizontom 16. marca 2013. Canon 500D Zoom 28:200mm, expozičný čas 5 sek o 18.58 h.

Šimonovianske jarné dielne
Veľkú noc prežívame najmä duchovne, no každoročne si v tento najväčší kresťanský sviatok skrášľujeme svoje domácnosti. Výbor mestskej časti
Šimonovany pripravil pre deti aj dospelých 24. marca tvorivé dielne ako
príležitosť naučiť sa tradičné i nové techniky. Vajíčka z drôtika, veľkonočné ikebany s ušitou sliepočkou a niťovým vajíčkom, medovníčky, korbáče – toto a ešte viac videli návštevníci vo vyzdobenej sále spoločenského
centra. Koláčiky a čaj podčiarkli príjemnú atmosféru stretnutia. Organizátorov potešil najmä záujem detí zachovávať slovenské tradície veľkonoč(mz)
ných sviatkov.

soch vo florbale, bedmintone a volejbale a polnoc s neoficiálnou pyžamovou party pre organizátorov
podujatia odštartovali bengálske
ohne na nádvorí školy.
Práve 22. marec sa podpísal pod
dobrý pocit z vydarenej akcie, prilákavšej uchádzačov o štúdium
u nás v škole, ich rodičov, ostatnú
širokú verejnosť, ale hlavne nadšencov, ktorých neodradila ani neskorá nočná hodina.
Za úspech Večera prírodných
vied nevďačíme len organizátorom, študentom a obrovskému
počtu návštevníkov, ale aj Základnej škole v Klátovej Novej Vsi, ktorá nás inšpirovala k zorganizovaniu našej akcie. Budeme sa tešiť, ak
sa v rovnakom počte stretneme aj
v budúcom školskom roku na podobnom podujatí.
Denisa Šútorová
Foto: E. Vyskočilová

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
RYBIANSKY FANTÓM
V krátkom čase pri domových
krádežiach v Rybanoch prišli ich
majitelia o cenné veci za vyše
štyritisíc eur. Fantóm je už dolapený. Policajti z Bánoviec nad
Bebravou vzniesli 23. marca obvinenie z prečinu krádeže, porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej veci voči 23ročnému mužovi z tohto okresu.
Pri poslednej vlámačke 21. marca si z rodinného domu privlastnil mobilné telefóny, šperky, ďalekohľad a iné veci za približne
3080 eur. Novembrová vlámačka
do rodinného domu mu „vynies-

la“ 1050 eur, čo bola hodnota odcudzených peňazí a šperkov. Teraz mu hrozí trest odňatia slobody na dva roky.

„ČIERNY“
ODBER ELEKTRINY
Dvojročná strata slobody
hrozí aj 52-ročnému Bánovčanovi, ktorý v priebehu februára 2013 neoprávnene odoberal
do svojho bytu elektriku a distribučnej spoločnosti spôsobil
škodu 55 eur. Z prečinu krádeže ho bánovskí policajti obvinili 25. marca.
KR PZ v Trenčíne

O putovný pohár ZŠ Partizánska
ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou v spolupráci s FK Spartak Bánovce n/B. organizuje v sobotu 6. apríla od 9. h na ihriskách s umelou trávou 5. ročník turnaja v malom futbale O putovný pohár ZŠ Partizánska. Turnaja sa zúčastnia TJ Baník Haláčovce-Otrhánky, OFK Dežerice, Tatran Uhrovec, TJ Sokol Biskupice, mladší žiaci FK Spartak Bánovce n/B. a družstvo žiakov reprezentujúce športové futbalové triedy ZŠ Partizánska. ZŠ Partizánska je v regióne známa
svojou orientáciou na výchovu futbalistov a aj budúci školský rok ponúka možnosť žiakom II.
stupňa ZŠ navštevovať futbalové triedy, kde sa chlapci, ale aj dievčatá môžu zdokonaľovať
vo futbale. Rodičia, funkcionári, ale aj tréneri nadaných futbalistov sa môžu o tejto možnosti
informovať na nasledovných telefónnych číslach: 0903239418 – Marek Hruška, 0908737869
– Martin Slovák, 038/7603425 – riaditeľ ZŠ Ján Lobotka. Prípadní záujemcovia môžu získať informácie aj počas turnaja, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame.
Ján Lobotka

Vyzvi srdce k pohybu 2013
Piaty ročník celoslovenskej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie WHO na Slovensku začína od 8. apríla a potrvá do
30. júna 2013. Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov! Potrebné je
aspoň počas štyroch za sebou nasledujúcich týždňov od 8. apríla do 30. júna venovať pohybu 210 a viac minút a mať v týždni pohybovú aktivitu aspoň v štyroch dňoch. Účastnícky list do súťaže získate na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza, na
www.ruvzpd.sk, v lekárňach a v zdravotníckych zariadeniach.

Hrá sa o finančné ceny v hodnote 500 €!
TIPOVACIA SÚŤAŽ ŠŤASTNÁ SEDMIČKA
S úvodom jarnej časti majstrovských futbalových súťaží ročníka 2012/2013 sa rozbehlo už
devätnáste pokračovanie našej-vašej dlhodobej tipovacej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Aj
tento raz sa v tipovačke, v ktorej sa tipujú iba majstrovské futbalové súťaže dospelých, bude
súťažiť o zaujímavé – výlučne finančné ceny! Veď vďaka priazni a štedrosti našich sponzorov
sa v 19. ročníku ŠTASTNEJ SEDMIČKY rozdajú finančné ceny v hodnote 500 €. Aj tentokrát
sa bude tipovať na 13. kôl. Výhodou ŠŤASTNEJ SEDMIČKY je, že tipujúci sa môže do súťaže
zapojiť aj v jej priebehu a pri spôsobe bodovania môže pomýšľať na zisk niektorej zo siedmich hodnotných cien. Vzhľadom na nepriaznivé počasie a neustále odkladanie súťažných
stretnutí, stagnuje aj tipovacia súťaž. Výsledky z druhého tipovacieho kola budú doplnené
po odohratí tipovaných stretnutí.
PRAVIDLÁ HRY
Úlohou tipujúcich je určiť tip v každom zo
siedmich vybratých majstrovských futbalových zápasov klasickou formou – v prípade
víťazstva domácich vpísať do kolónky číslo
1, remíza znamená 0 a víťazstvo hostí 2. Za
každý jeden správny tip budú tipujúcemu
pripočítané 2 body, za každý nesprávny
tip sa naopak odráta 1 bod. Ak sa stretnutie z akýchkoľvek dôvodov neodohrá, alebo nedohrá, bude anulované, bez pripočítania, resp. odčítania bodov. V prípade
dodatočného kontumovania tipovaného
odohratého stretnutia, berieme za správny
tip pôvodne dosiahnutý výsledok na hracej ploche. Upozorňujeme súťažiacich, že
musia vyplniť tipy na všetky nami ponúknuté stretnutia v danom kole, v opačnom
prípade za každý nevyplnený tip na zápas
sa im odráta 1 bod. Platný bude vždy prvý
doručený tiket od konkrétneho tipujúceho, aj z tohto hľadiska žiadame o presné
vyplnenie osobných údajov súťažiaceho
– celé meno, priezvisko, (v prípade zhody
u rodinných príslušníkov aj konkretizáciu
mladší a starší) a po zaradení do súťaže aj
identifikačný kód(!), ktorý bude každému
tipujúcemu špeciálne pridelený po prvom
jeho tipovaní. Dôležitý je aj vlastnoručný
podpis, ktorým každý účastník pri svojom
prvotnom zapojení sa do tipovania dáva
našej redakcii svoj súhlas na dobu neurčitú so spracovaním a zverejnením svojho mena, priezviska a bydliska v priebežnom i konečnom poradí úspešnosti tipovania. Keďže ide o dlhodobú súťaž na 13
súťažných kôl, bodové výsledky z jednotlivých kôl sa budú sčítavať a zakaždým, po
konkrétnom kole, budeme uverejňovať
priebežné poradie tipujúcich. Samozrejme, zvíťazí a hlavnú cenu získa tipujúci s
najvyšším počtom bodov, tipujúci umiestnení na ďalších miestach budú odmene-

ní podľa počtu cien. V prípade rovnosti bodov u viacerých tipujúcich budú pre
lepšie postavenie v tabuľke smerodajné
– 1. vyšší počet tipovaných kôl, 2. vyššia
úspešnosť v poslednom, resp. v predposlednom kole...
O ČO SA HRÁ
1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo
Poľnohospodárske družstvo podielnikov
Veľké Uherce, rastlinná, živočíšna výroba,
pekárenska činosť, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba obrábacích strojov, spracovanie poľnohospodárskych produktov, www.pdpvu.sk).

2. ŠEK V HODNOTE 100 € (venovala
Okresná organizácia strany SMER-SD v
Partizánskom, sídlo kancelárie na Februárovej ulici 152/1, Partizánske).
3. ŠEK V HODNOTE 60 € (venovala firma
OBUV MINO, Nitrianska cesta 503/60, Partizánske, tel.: 038/5313330).
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma
Ladicky s.r.o., Partizánske, www.ladicky.sk).
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval Pneuservis MIKONA, Nemocničná 1569, Partizánske – futbalový štadión ŠK Slovan
Šimonovany, mob.č.: 0905 329 116, www.
mikona.sk).
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovala firma CHLADMONT – predaj, dodávka, servis a montáž chladiacej a klimatizačnej
techniky, Ul. 9. mája 716/3, Partizánske,
tel.: 038/749 28 64, mob.č.: 0903 419 828,
www.chladmont.sk).
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venoval Jozef
Staňo – STAŇOR z Malých Uheriec - medzinárodná i vnútroštátna preprava autobusmi Karosa a Man, minibusom do 20 osôb,
0905 209 580, www.busslovakia.sk).

SPÔSOB DORUČENIA TIKETOV
Vyplnené tikety môžete poslať prostredníctvom poštovej služby, či už prilepené
na korešpondenčnom lístku, alebo v obálke. Ďalšou variantou, ktorú vám ponúkame, sú zberné miesta vami vyplnených
tiketov:
SCHRÁNKA TEMPA v priemyselnom areáli
v Partizánskom,
SCHRÁNKA TEMPA umiestnená na výškovej budove na Nám. SNP v Partizánskom,
kde sídli naša redakcia,
NOVINOVÝ STÁNOK na sídlisku Šípok v
Partizánskom (oproti supermarketu CBA),
SOŇA - poštový novinový stánok vo
Veľkých Uherciach (centrum),
NOVINOVÝ STÁNOK MONIKA (pešia zóna),
Záfortňa 19, Bánovce nad Bebravou.

Termín pre doručenie tiketov či
už poštou, priamo do redakcie
alebo na zberné miesta, je vždy
do piatku do 11. h.

"
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ŠPORT
FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH

M-REGIÓNU ZÁPAD

IV. LIGA SEVEROZÁPAD

BELUŠA – BÁNOVCE N/B. 1:0 (1:0)

H DOHRÁVKA 16. KOLA: Púchov – Prečín 0:0.
1. Horná Nitra
17 14 1 2 48:11 43 (+16)
2. Krtovce
17 10 3 4 39:16 33 (+9)
3. Trenč. Stankovce
17 10 3 4 33:24 33 (+9)
4. Nová Dubnica
17 10 2 5 32:17 32 (+5)
5. Lehota p/Vt.
16 7 6 3 25:21 27 (+3)
6. OFK Bošany
17 8 3 6 22:24 27 (0)
7. Častkovce
16 7 3 6 33:24 24 (0)
8. Holíč
17 6 5 6 30:27 23 (-1)
9. Prečín
17 6 5 6 29:26 23 (-1)
10. Horné Obdokovce
17 5 5 7 20:27 20 (-4)
11. Tempo Partizánske 17 6 2 9 18:30 20 (-7)
12. Púchov
17 5 4 8 18:25 19 (-5)
13. Kanianka
17 5 1 11 38:51 16 (-8)
14. Križovany
17 4 3 10 17:33 15 (-12)
15. Nitrianske Pravno
17 3 4 10 16:37 13 (-14)
16. Dolné Vestenice
17 1 6 10 13:38 9 (-18)

V dohrávanom stretnutí 16. kola si hostia lepší
úvod ani nemohli priať. V 12. min Kosiba z ľavej strany vnikol do šestnástky hostí, kde ho
nedovolene zastavil Vavrík a hlavný arbiter nariadil pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Perniš, no Gombár smer jeho nevydarenej strely vystihol. Trest sa dostavil v 34. min,
keď po zahratom rohovom kope Križmovi vypadla lopta z rukavíc a Ondrička ju dokopol do
siete. O šesť minút mohlo byť vyrovnané, keď
Valachov center našiel vo vnútri domácej šestnástky osamoteného Perniša, no ten neskrotil
loptu podľa predstáv. Spartakovci nepoľavili z
aktivity a boli nebezpečnejším mužstvom. V
54. min Vavrušov strelecký pokus z dvadsiatich
metrov minul len o pár centimetrov ľavú žrď.
Veľmi blízko k vyrovnaniu bol v 63. min aj Líška, ktorý sa po pravej strane predral až do veľkého vápna, lobom poslal loptu ponad vybiehajúceho Gombára, no z bránkovej čiary ju v
poslednom momente Čelko hlavou odvrátil na
roh. Po jeho zahratí Halásovu sľubnú hlavičku
zblokovali domáci obrancovia. V 72. min po dlhej odmlke pohrozili domáci, avšak Ondričkovu strelu z vnútra pokutového územia Križma
kryl. V závere Bánovčania zatlačili domácich,
no keďže sa neujala ani Filinova hlavička z 87.
min, z Beluše odišli z trpkou prehrou.
l GÓL: 34. Ondrička. l ŽK: Hedera, Ondrašík,
Holeščák – Cserge. l ROZHODOVALI: Santa –
Kalčík a Paulovič – 200 divákov. l KOVO: Gombár – Šedík, Gažo, Čelko, Jurga, Pavol Vavrík
(40. Hrnčík), Hedera, Holeščák (80. Ondrašík),
Ondrička, Revák (90. Jánoško), Ciesar, hrajúci
tréner: Š. Ondrička. l SPARTAK: D. Križma – J.
Valach, R. Halás, R. Škultéty, P. Filin, Ľ. Harag
(54. M. Líška), J. Kosiba, P. Cserge, M. Vavruš,
M. Bodocký, Ľ. Perniš, tréner: D. Uškovič. jv
H ZOSTÁVAJÚCA DOHRÁVKA 16. KOLA: Lednické Rovne – Jaslovské Bohunice 4:1 (3:1),
Ranoša 2, Prekop, Tomana – Buchanec.

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

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

11
9
8
8
8
7
6
5
6
6
6
6
5
1
1

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

231:19 36 (+15)
2 30:16 32 (+11)
2 21:13 30 (+3)
3 31:16 29 (+2)
6 21:27 26 (-1)
5 28:15 25 (-2)
7 27:23 21 (-6)
5 16:15 21 (-3)
7 20:21 21 (0)
7 25:27 21 (0)
7 20:23 21 (0)
9 12:19 19 (-2)
9 17:30 16 (-8)
10 6:25 7 (-14)
12 14:30 6 (-21)

q PROGRAM 20. KOLA – 7.4. o 15.30 h: Topoľníky – Spartak Bánovce n/B. (Otiepka, Klabník, Monček – Makový), Nová Ves n/V. – Veľké
Ludince, Domaniža – Jaslovské Bohunice, Skalica – Gabčíkovo, Galanta – Šúrovce, Lednické
Rovne – Beluša, Palárikovo – Neded, Komárno
– voľno.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
l ZMENA TRESTU – 1 s.s. P do 31.5. 2013:
Dávid Beňo (Skačany).
MATRIKA
l Žiada ISSF manažérov FK, aby si prekontrolovali klubovú príslušnosť svojich hráčov,
či majú všetky matričné záznamy z registračných preukazov zaznamenané v ISSF systéme.
l Najbližší prestupový termín bude od 1.7.
do 30.9. kalendárneho roka.
DELEGAČNÝ LIST Č. 19
DOSPELÍ
l MO PRIEVIDZA – 18. KOLO – 6.4. o 15.30
h: Pravenec – Veľké Bielice (Michale, Preťo, Vážny – Hudák), Nedanovce – Skačany (Adamkovič, Valach, Bereš – Igaz), 7.4. o
15.30 h: Opatovce nad Nitrou – Uhrovec
(Gajarský, Čikes, Mareček – Balco), Dežerice
– Ráztočno (J. Drábik, Varga, Záhumenský –
Zelenák), Sebedražie – Diviacká Nová Ves
(D, B. Čulaga, Bódi – D), Chynorany – Nitrianske Rudno (Duhina, Gendiar, Chochula – Zábojník), Lazany – Malinová (D, Jakubis, Ficel
– D), Veľký Klíž – Bystričany (Bolfa, Mokráň,
Bebjak – Kozinka).
l I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 16. KOLO – 6.4. o
15.30 h: Pravotice – Kolačno (Mikši, Mendel,
Skala – Černo), 7.4. o 11. h: Zlatníky – Krásna Ves (Jakubík, Horeháj, Feranec – Duchovič), Biskupice – Brezolupy (Chochula, Duhina, Koči – Bezák), o 15.30 h: Malá Hradná
– Hradište (Kluka, Janega, Grznár – Černo),
Nadlice – Dolné Naštice (D, I. Mokrý, Šamko
ml. – D), Miezgovce – Dvorec (Vážny, Micha-

H VÝSLEDKY: Horná Nitra „1“ – Horná Nitra „2“ 11:0. Kanianka – Spartak Bánovce n/B. 4:0. FK
Tempo Partizánske – Horná Nitra „1“ 0:2. Horná Nitra „2“ – Kanianka 0:4. Spartak Bánovce
n/B. – Tempo Partizánske 2:1, J. Pakanec, O. Košč – V. Karásek. Horná Nitra „1“ – Kanianka 2:0.
Horná Nitra „2“ – Spartak Bánovce n/B. 2:2, góly Spartaka: J. Pavlík, O. Košč. Kanianka – Tempo
Partizánske 1:2, góly Tempa: V. Karásek, M. Petreje. Spartak Bánovce n/B. – Horná Nitra „1“ 1:3,
góly Spartaka: J. Pakanec. Tempo Partizánske – Horná Nitra „2“ 3:1, góly Tempa: V. Karásek, M.
Petreje, M. Čavoj.
mp

q PROGRAM 20. KOLA – 6.4. o 15.30 h: OFK
Bošany – Tempo Partizánske (Sékely, Haršány, Krč-Konečný – Gendiar), Dolné Vestenice
– Krtovce, Horná Nitra – Holíč, 7.4. o 15.30 h:
Križovany – Púchov, Horné Obdokovce – Častkovce, Nová Dubnica – Trenčianske Stankovce, Lehota p/Vt. – Kanianka, Nitrianske Pravno
– Prečín.

V. LIGA SEVER
q PROGRAM 20. KOLA – 6.4. o 15.30 h: Zemianske Kostoľany – Oslany, Ilava – Horná Poruba, 7.4. o 15.30 h: NŽ Veľké Uherce – Kamenec p/V. (Lauko, Urbanovič, Frič – Vyskočil),
Trenčianske Teplice – Slovan Šimonovany
(Patka, Petránek, Blažek – Vánik), Borčice – Stará Turá, Malá Čausa – Ladce, Podolie – Ľuborča,
Cígeľ – voľno.

Uplynulý víkend
opäť bez futbalu!
Športovo-technická komisia Západoslovenského futbalového zväzu vzhľadom k pretrvávajúcemu mimoriadne nepriaznivému počasiu, prihliadnuc na možné zdravotné riziká
hráčov a funkcionárov zabezpečujúcich futbalové stretnutia, ako aj k možným ekonomickým dôsledkom, rozhodlo odložiť stretnutia, ktoré sa mali odohrať v dňoch 30. a 31.
marca 2013 – 19. kolo MRZ dospelých a dorastu, IV. ligy dospelých a dorastu, V. ligy dospelých a dorastu, 18. kolo I. ligy MŽ A+B a 18.
kolo II. ligy SŽ + MŽ, 14. kolo III. ligy Sever a
Stred SŽ + MŽ. Náhradný termín odložených
stretnutí určí ŠTK ZsFZ dodatočne v svojej
úradnej správe.
K rovnakému kroku sa opäť odhodlala aj ŠTK
Oblastného futbalového zväzu Prievidza. Tá
už stanovila aj náhradný termín majstrovských
stretnutí, ktoré sa mali hrať počas víkendu 30.31. marca 2013. ŠTK ObFZ určila nový termín
na 22.-23.6. 2013 so začiatkom o 17. h muži a o
14.30 h dorast.
mp

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č.25
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK vzhľadom na zlé poveternostné podmienky odkladá všetky majstrovské stretnutia mužov a dorastu, ktoré sa mali hrať 30.31.3. 2013 na náhradný termín 22.-23.6. 2013
so začiatkom o 17. h muži a o 14.30 h dorast.

Tempo druhé, Karásek najlepším hráčom
V prievidzskej športovej hale sa uskutočnil futbalový turnaj prípraviek U9 (hráči narodení po 1.1.
2004), ktorý usporiadal FC Baník Horná Nitra. Päť kolektívov si to medzi sebou rozdalo systémom
každý s každým v hracom čase 1 x 20 minút. Víťazom turnaja sa stal prví tím Baníka Horná Nitra (12
bodov) pred druhým FK Tempo Partizánske (6) a tretím Juniorom Kanianka (6), štvrté miesto obsadil FK Spartak Bánovce nad Bebravou (4) a piaty skončil druhý tím Baník Horná Nitra (1). Do Partizánskeho putovalo aj jedno individuálne ocenenie, keď za najlepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Vladimír Karásek.

le, Poliaček – Duchovič), Rybany – Livinské
Opatovce (Valach, Bereš, Adamkovič – Igaz).
l II. TRIEDA MO PE – 16. KOLO – 7.4. o 11.
h: Návojovce – Malé Uherce (Paulovič, Švecová, Gendiar), o 15.30 h: Malé Kršteňany –
Partizánske B-Brodzany (Horeháj, Paulovič,
Jakubík), Horná Ves – Nedanovce B (Moniak
st., Mavler), Klátova Nová Ves – Ostratice
(Feranec, Švecová, Koči), Malé Bielice – Veľké Kršteňany (Sliepka st., Jančich), Krásno –
Veľké Uherce B-Pažiť (Mikoláš, Matúš).
l II. TRIEDA MO BN/B – 10. KOLO – 6.4. o
15.30 h: Nedašovce – Šišov (Grznár, Kluka,
Janega), 7.4. o 11. h: Horné Naštice – ŽitnáRadiša (Malík, Bolfa, Híreš), o 15.30 h: Veľké
Hoste – Kšinná (M. Bulík, Cvešper), Prusy
– Haláčovce-Otrhánky (D, Malejko), Veľké
Držkovce – Podlužany (Híreš, Malík).
DORAST
l MO PRIEVIDZA – 18. KOLO – 6.4. o 13. h:
Lazany – Kamenec pod Vtáčnikom (Maňúch, Ševčík), 7.4. o 13. h: Opatovce nad
Nitrou – Šimonovany (Čikes, Mareček), Pravenec – Veľké Bielice (Jakubis, Ficel), Sebedražie – Hradec (B. Čulaga, Bódi), Nitrianske Pravno – Chynorany (Maňúch,
Mendel), Veľké Uherce – Skačany (Mavler,
Moniak st.), Veľký Klíž – Bystričany (Mokráň, Bebjak).
l I. TRIEDA MO Bn/B a PE – 10. KOLO – 6.4. o
15.30 h: Dežerice – Uhrovec (Malík, M. Bulík), Klátova Nová Ves – Kšinná (Záhumenský, Varga), Biskupice – Krásna Ves (Antala, Híreš), Pečeňany – Podlužany (Malejko,
Cvešper), Livinské Opatovce – Žabokreky
nad Nitrou (Bebjak, Švecová).
l I. TRIEDA MO PD – 10. KOLO – 7.4. o 13. h:
Oslany – Nitrianske Sučany (Matúš, Mikoláš).
STARŠÍ ŽIACI
l III. TRIEDA MO Bn/B – 10. KOLO – 6.4. o
11.30 h: Rybany – Dolné Naštice (M. Bulík).

Kufel slovenským vicemajstrom
Rovná štyridsiatka pretekárov z jedenástich klubov zasiahla v Šamoríne do bojov o tituly v
ôsmich hmotnostných kategóriách na majstrovstvách Slovenska juniorov v zápasení gréckorímskym štýlom. Po šampionáte voľnoštýliarov boli majstrovstvá klasikov úspešnejšie pre
Mestský zápasnícky klub Bánovce nad Bebravou. Striebornú medailu si v hmotnostnej kategórii do 74 kg vyzápasil Adrián Kufel. V rovnakej váhe skončil Ján Tomaška piaty, Ľuboš
Štefankovič obsadil šieste miesto a v hmotnosti do 66 kg patrila Patrikovi Janáčovi šiesta
priečka. V súťaži klubov zvíťazil domáci Gladiátor Šamorín (10 pretekárov – 52 bodov) pred
druhým AC Nitra (6 – 34) a treťou Dunajplavbou Bratislava (4 – 21). Bánovský MZK obsadil s
trinástimi bodmi šieste miesto.
mp

Dvojmedailový Dominik Buday
Telocvičňa žilinského športového gymnázia bola miestom konania otvorených majstrovstiev Stredoslovenského zväzu karate detí, žiakov
a mladších dorastencov a Pohár SsZK v športovom karate. Podujatie,
ktoré sa konalo v rámci turnaja Grand Prix Žilina 2013, pritiahlo celkom 411 karatistov z päťdesiattri klubov. Na žilinských tatami zápasili aj reprezentanti karate klubov DRAP Partizánske a TREND Bánovce nad Bebravou, ktorí dosiahli stopercentnú medailovú úspešnosť. Z
Partizánčanov sa vo výbornom svetle predstavil najmä Dominik Buday (na foto), ktorý si v športovom zápase kumite kadetov v hmotnosti do 70 kg vybojoval prvenstvo a v súbornom cvičení kata získal
bronz. O ďalšie štyri bronzové medaily pre DRAP sa postarali Adam Buday v kata mladších žiakov,
Kristína Ducká v kumite kadetiek do 54 kg a Tibor Ďurček v kumite juniorov do 76 kg. Súrodenecká dvojica karatistov bánovského Trendu, štartujúca v Žiline, sa postarala o dve striebra v kumite.
V kategórii chlapcov v hmotnosti +28 kg skončil druhý Dominik Jánošík a medzi mladšími žiakmi do 32 kg obsadil striebornú priečku Benedikt Jánošík. V súťaži klubov na základe medailovej
štatistiky, obsadil DRAP Partizánske devätnástu priečku, kým TREND Bánovce n/B. skončil na 29.
mieste. Zvíťazil bratislavský Rapid s bilanciou 7 zlatých, 4 strieborné a 7 bronzových medailí, druhý
skončil SHINAN Poprad (5 – 5 – 4) a tretie miesto obsadil FARMEX Nitra (4 – 0 – 3).
mp

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ
DORAST

Družstvo FK Tempo Patizánske U9 – horný rad zľava: Michal Dvorský, Timotej Grznár, Michal Petreje, Mathias Mulina, Dominik Otruba, Martin Čavoj, Vladimír Karásek (tréner), dolný rad zľava:
Timea Jánošíková, Daniel Harding, Tibor Zima, Šimon Ištván a Vladimír Karásek.

MALÝ FUTBAL V PARTIZÁNSKOM
Z 1. FC Pažiť sa stáva čierny kôň súťaže. Po
predchádzajúcom víťazstve nad Elánom zobrala bod Belasým.
H 13. KOLO: ELÁN – OLD BOYS 6:3 (3:1), D.
Černo, A. Stručka, R. Humaj, R. Vlčko, R. Mikuláš,
M. Kováč – R. Poništiak, A. Ladický, P. Verdun.
FC CIGÁNKA – MADERA 3:2 (1:1), M. Jančovič 2, R. Michalák – M. Mošať, P. Vančo. ORLI
– LUHY 8:5 (1:2), A. Dobiáš 3, R. Berešík 2, J.
Škultéty 2, P. Španko – R. Dunka 2, Z. Hunka 2,
J. Daniš. BELASÍ – 1. FC PAŽIŤ SG 3:3 (1:1), P.
Duchovič 2 (oba zo 6 m), S. Záhradný – P. Okenka, Marcel Kopál, T. Obert. DYNAMO a EXTROWER – voľno.
l PORADIE KANONIEROV: 18 gólov – D. Černo (ELÁN), 14 – R. Vlčko (ELÁN), 13 – J. Škultéty (ORLI), 10 – M. Kotlárik (DYNAMO), A.
Stručka (ELÁN), 9 – A. Dobiáš (ORLI), T. Obert
(1. FC PAŽIŤ SG)...

1. ELÁN
2. DYNAMO
3. FC CIGÁNKA
4. BELASÍ
5. 1. FC PAŽIŤ SG
6. ORLI
7. OLD BOYS
8. EXTROWER
9. MADERA
10. LUHY

TABUĽKA
10 9
9 8
10 8
8 5
11 5
11 4
10 3
10 2
8 2
11 0

0
0
0
1
1
2
1
1
0
0

1
1
2
2
5
5
6
7
6
11

68:22
52:13
34:28
47:19
40:38
42:45
24:44
26:46
30:43
22:87

27
24
24
16
16
14
10
7
6
0

q PROGRAM DOHRÁVKY 10. KOLA – 6.4. o 8.
h: BELASÍ – MADERA, služba – ORLI.
q PROGRAM 14. KOLA – 6.4.: 9.00 OLD BOYS
– BELASÍ, 10.00 DYNAMO – ELÁN, 11.00 EXTROWER – FC CIGÁNKA, 1. FC PAŽIŤ SG – ORLI –
odložené, služba – MADERA, voľno – LUHY.
mp

I. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE a BÁNOVCE N/B. – DOSPELÍ
(JAR 2012/2013)

V. LIGA SEVER
H DOHRÁVKY 16. KOLA: Drietoma – Dolné
Vestenice 0:1 (0:0). Papradno – Dolné Kočkovce 1:2 (0:0). Stará Turá – Kanianka 0:4
(0:2). Horná Poruba – Prečín 1:3 (1:0). Dubodiel – Kolačín – odložené.

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

16
17
17
17
17
17
16
17
17
17
16
17
16
16
16
17

13
12
12
12
10
9
8
8
7
6
6
5
4
4
3
2

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

2
3
4
4
7
7
5
7
9
9
8
9
8
12
13
14

55:16
39:14
73:25
63:28
44:41
52:28
58:37
42:47
37:36
32:45
41:44
25:45
23:46
26:63
18:69
27:71

40 (+16)
38 (+11)
37 (+10)
37 (+10)
30 (+6)
28 (+4)
27 (+3)
26 (+2)
22 (-2)
20 (-7)
20 (-4)
18 (-9)
16 (-8)
12 (-12)
9 (-15)
7 (-17)

STARŠÍ ŽIACI
III. LIGA SEVER
H14. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Papradno 10:0 (5:0), J. Karas 5, R. Piešťanský 2, S.
Turoň, S. Rychtárech, A. Zita.

1. Tempo Partizánske 13 13 0 0 70:7 39 (+21)
2. Spartak Bánovce n/B. 14 11 1 2 76:11 34 (+13)
3. Horná Nitra B
13 11 1 1 48:8 34 (+13)

4. Lednické Rovne
5. Beluša
6. Nitrianske Rudno
7. Nová Dubnica
8. Dolné Vestenice
9. Papradno
10. Svinná
11. Lehota p/Vt.
12. Dohňany
13. Nováky
14. Kanianka

13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13

8
7
5
5
4
4
4
3
1
2
2

4
0
3
1
3
3
2
0
4
1
1

1
6
5
7
6
7
7
10
8
10
10

48:14
30:26
23:23
22:45
10:23
24:40
27:40
13:46
12:33
14:49
12:64

28 (+10)
21 (0)
18 (-3)
16 (-2)
15 (-3)
15 (-6)
14 (-7)
9 (-9)
7 (-11)
7 (-14)
7 (-14)

MLADŠÍ ŽIACI
III. LIGA SEVER
H 14. KOLO: Spartak Bánovce n/B. – Papradno 5:2 (3:0), góly Spartaka: E. Divéky 2, J. Laco,
D. Daniš, J. Parkan.

1. Tempo Partizánske
2. Spartak Bánovce n/B.
3. Kanianka
4. Lednické Rovne
5. Nová Dubnica
6. Nováky
7. Papradno
8. Nitrianske Rudno
9. Beluša
10. Horná Nitra B
11. Dolné Vestenice
12. Svinná
13. Lehota p/Vt.
14. Dohňany

13
14
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13

12
12
11
10
9
7
6
6
4
4
4
2
1
0

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

0115:13
2153:26
2 78:18
2 84:21
3 75:35
6 33:43
7 39:47
7 47:47
7 35:45
8 38:55
8 30:69
11 24:91
12 13:102
13 6:158

37 (+19)
36 (+15)
33 (+12)
31 (+13)
28 (+10)
21 (0)
19 (-2)
18 (-3)
14 (-7)
13 (-8)
13 (-5)
6 (-15)
3 (-15)
0 (-18)

II. TRIEDA MAJSTROVSTVÁ OKRESU PARTIZÁNSKE – DOSPELÍ
(JAR 2012/2013)

16. kolo – 7.4. o 15.30 h
Pravotice – Kolačno
Malá Hradná – Hradište
Zlatníky – Krásna Ves
Nadlice – Dolné Naštice
Biskupice – Brezolupy
Miezgovce – Dvorec
Rybany – Liv. Opatovce

20. kolo – 5.5. o 16.30 h
Pravotice – Krásna Ves
Hradište – Dolné Naštice
Kolačno – Brezolupy
Malá Hradná – Dvorec
Zlatníky – Liv. Opatovce
Nadlice – Rybany
Biskupice – Miezgovce

25. kolo – 9.6. o 17. h
Zlatníky – Pravotice
Nadlice – Malá Hradná
Biskupice – Kolačno
Miezgovce – Hradište
Rybany – Krásna Ves
L. Opatovce – D. Naštice
Dvorec – Brezolupy

16. kolo – 7.4. o 15.30 h
Návojovce – Malé Uherce
Malé Kršteňany – Brodzany
Horná Ves – Nedanovce B
Klátova Nová Ves – Ostratice
Malé Bielice – Veľké Kršteňany
Krásno – Pažiť
Žabokreky n/N. – voľno

20. kolo – 5.5. o 16.30 h
Návojovce – Nedanovce B
Brodzany – Ostratice
Malé Uherce – Žabokreky n/N.
M. Kršteňany – Veľké Kršteňany
Horná Ves – Pažiť
Klátova N. Ves – Krásno
Malé Bielice – voľno

25. kolo – 9.6. o 17. h
Horná Ves – Návojovce
Klátova N. Ves – M. Kršteňany
Malé Bielice – Brodzany
Krásno – Nedanovce B
Pažiť – Ostratice
V. Kršteňany – Žabokreky n/
N.Malé Uherce – voľno

17. kolo – 14.4. o 15.30 h
Rybany – Pravotice
Liv. Opatovce – Miezgovce
Dvorec – Biskupice
Brezolupy – Nadlice
Dolné Naštice – Zlatníky
Krásna Ves – Malá Hradná
Hradište – Kolačno

21. kolo – 12.5. o 16.30 h
Biskupice – Pravotice
Miezgovce – Nadlice
Rybany – Zlatníky
L. Opatovce – M. Hradná
Dvorec – Kolačno
Brezolupy – Hradište
D. Naštice – Krásna Ves

26. kolo – 16.6. o 17. h
Pravotice – Dvorec
Brezolupy – L. Opatovce
Dolné Naštice – Rybany
Krásna Ves – Miezgovce
Hradište – Biskupice
Kolačno – Nadlice
Malá Hradná – Zlatníky

17. kolo – 14.4. o 15.30 h
Krásno – Návojovce
Pažiť – Malé Bielice
Žabokreky n/N. – Klátova N. V.
Ostratice – Horná Ves
Nedanovce B – M. Kršteňany
Brodzany – Malé Uherce
Veľké Kršteňany – voľno

21. kolo – 12.5. o 16.30 h
Malé Bielice – Klátova N. Ves
Krásno – Horná Ves
Pažiť – Malé Kršteňany
V. Kršteňany – Malé Uherce
Žabokreky n/N. – Brodzany
Ostratice – Nedanovce B
Návojovce – voľno

26. kolo – 16.6. o 17. h
Návojovce – Veľké Kršteňany
Žabokreky n/N. – Pažiť
Ostratice – Krásno
Nedanovce B – Malé Bielice
Malé Uherce – Klátova N. Ves
Malé Kršteňany – Horná Ves
Brodzany – voľno

18. kolo – 21.4. o 16. h
Pravotice – Hradište
Kolačno – Krásna Ves
Malá Hradná – D. Naštice
Zlatníky – Brezolupy
Nadlice – Dvorec
Biskupice – Liv. Opatovce
Miezgovce – Rybany

22. kolo – 19.5. o 17. h
Pravotice – Dolné Naštice
Krásna Ves – Brezolupy
Hradište – Dvorec
Kolačno – Liv. Opatovce
Malá Hradná – Rybany
Zlatníky – Miezgovce
Nadlice – Biskupice

15. kolo – 23.6. o 17. h
Liv. Opatovce – Pravotice
Dvorec – Rybany
Brezolupy – Miezgovce
Dolné Naštice – Biskupice
Krásna Ves – Nadlice
Hradište – Zlatníky
Kolačno – Malá Hradná

18. kolo – 21.4. o 16. h
Návojovce – Brodzany
Malé Uherce – Nedanovce B
Malé Kršteňany – Ostratice
Horná Ves – Žabokreky n/N.
Klátova N. Ves – V. Kršteňany
Malé Bielice – Krásno
Pažiť – voľno

22. kolo – 19.5. o 17. h
Návojovce – Ostratice
Nedanovce B – Žabokreky n/N.
Brodzany – Veľké Kršteňany
Malé Uherce – Pažiť
Malé Kršteňany – Krásno
Horná Ves – Malé Bielice
Klátova Nová Ves – voľno

15. kolo – 23.6. o 17. h
Pažiť – Návojovce
Veľké Kršteňany – Krásno
Žabokreky n/N. – Malé Bielice
Nedanovce B – Klátova N. Ves
Brodzany – Horná Ves
M. Uherce – Malé Kršteňany
Ostratice – voľno

19. kolo – 28.4. o 16. h
Miezgovce – Pravotice
Rybany – Biskupice
Liv. Opatovce – Nadlice
Dvorec – Zlatníky
Brezolupy – Malá Hradná
Dolné Naštice – Kolačno
Krásna Ves – Hradište

23. kolo – 26.5. o 17. h
Nadlice – Pravotice
Biskupice – Zlatníky
Miezgovce – Malá Hradná
Rybany – Kolačno
Liv. Opatovce – Hradište
Dvorec – Krásna Ves
Brezolupy – Dolné Naštice

19. kolo – 28.4. o 16. h
Malé Bielice – Návojovce
Pažiť – Klátova N. Ves
Veľké Kršteňany – Horná Ves
Žabokreky n/N. – Malé Kršteňany
Ostratice – Malé Uherce
Nedanovce B – Brodzany
Krásno – voľno

23. kolo – 26.5. o 17. h
Klátova N. Ves – Návojovce
Malé Bielice – Malé Kršteňany
Krásno – Malé Uherce
Pažiť – Brodzany
V. Kršteňany – Nedanovce B
Žabokreky n/N. – Ostratice
Horná Ves – voľno

14. kolo – 1.5. o 16.30 h
Pravotice – Malá Hradná
Zlatníky – Kolačno
Nadlice – Hradište
Biskupice – Krásna Ves
Miezgovce – Dolné Naštice
Rybany – Brezolupy
Liv. Opatovce - Dvorec

24. kolo – 2.6. o 17. h
Pravotice – Brezolupy
Dolné Naštice – Dvorec
Krásna Ves – L. Opatovce
Hradište – Rybany
Kolačno – Miezgovce
Malá Hradná – Biskupice
Zlatníky – Nadlice

14. kolo – 1.5. o 16.30 h
Návojovce – Malé Kršteňany
Horná Ves – Malé Uherce
Klátova N. Ves– Brodzany
Malé Bielice – Ostratice
Krásno – Žabokreky n/N.
Pažiť – Veľké Kršteňany
Nedanovce B – voľno

24. kolo – 2.6. o 17. h
Návojovce – Žabokreky n/N.
Ostratice – Veľké Kršteňany
Nedanovce B – Pažiť
Brodzany – Krásno
Malé Uherce – Malé Bielice
Horná Ves – Klátova N. Ves
Malé Kršteňany – voľno

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY:
Pravotice – domáce
stretnutia v sobotu ÚHČ,
Ruskovce – domáce
stretnutia v nedeľu o 11.
h, Biskupice – domáce stretnutia v nedeľu o
11. h, Zlatníky – domáce stretnutia v nedeľu o
11. h, 17. kolo Rybany –
Pravotice 13.4. o 15.30
h, posledné tri kolá hrajú všetky družstvá v jednotný termín.

SCHVÁLENÉ VÝNIMKY: Nedanovce B – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ, Partizánske B-Brodzany – domáce stretnutia v sobotu v
Brodzanoch (15. kolo Partizánske B – Horná Ves 31.3. o
15. h, 17. kolo Partizánske B –
Malé Uherce 14.4. o 15.30 h,
20. kolo Partizánske B – Ostratice 4.5. o 16.30 h, 22. kolo
Partizánske B – Veľké Kršteňany 18.5. o 17. h, 24. kolo
Partizánske B – Krásno 1.6.
o 17.30 h), Veľké Uherce BPažiť – domáce stretnutia v
Pažiti, Návojovce – domáce
stretnutia v nedeľu o 11. h..

2. apríl 2013

IV. ŠACHOVÁ LIGA
Duelmi 10. kola sa uzavrela súťažná sezóna v
IV. šachovej lige päťčlenných družstiev skupiny B22. Až v poslednom kole okúsil trpkosť
prehry víťaz súťaže C-družstvo Handlovej,
ktoré podľahlo v Rybanoch domácemu ŠO
Poľnoslužby tesne 2:3. Nedarilo sa však šachistom OŠK Chynorany, ktorí na domácich
šachovniciach v súboji o konečné štvrté miesto prehrali 1,5:3,5 s Kamencom pod Vtáčnikom. Najúspešnejším šachistom sa stal Peter
Kothaj (Handlová C) s 91,7 percentnou úspešnosťou, keď získal 5,5 bodu v šiestich partiách.
Druhé miesto obsadil Peter Valente z Rybian
– 6/7 (85,7 %) a tretí skončil Stanislav Sklenka
z ,,céčka“ Handlovej – 7,5/9 (83,3 %). Najmladším hráčom súťaže bol 9-ročný Benjamín Plšek z Prievidze a najstarším zas 86-ročný Jozef
Žatko z Chynorian.

H 10. (POSLEDNÉ) KOLO: ŠO Poľnoslužby
Rybany – ŠK Handlová C 3:2, ako hrali – 1.

šachovnica: E. Bista (elo: 1731) – S. Sklenka
(1680) 0:1, 2.š.: P. Valente (1816) – M. Bauko (1671) 1:0, 3.š.: J. Broniš (1853) – P. Bauko
(1465) 1:0, 4.š.: M. Krištof (1627) – Rybár (1527)
1:0, 5.š.: Š. Hollý (1515) – M. Sklenka (1356) 0:1.
OŠK Chynorany – Kamenec p/Vt. 1,5:3,5,
ako hrali – 1. šachovnica: R. Bezák (elo: 1642)
– Ficel (1670) 0:1, 2.š.: M. Gajdoš (1529) – Mendel (1685) 0,5:0,5, 3.š.: Z. Marko (1594) – Fábry
(1532) 1:0, 4.š.: P. Košík (1280) – Žiško (1447)
0:1, 5.š.: J. Ďurček (1318) – Sobota (1000) 0:1.
MK SO Prievidza – ŠK Handlová B 1,5:3,5.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. ŠK Handlová C
10 8 1 1 32,0:18,0
2. ŠK Handlová B
10 6 2 2 29,5:20,5
3. ŠO Rybany
10 5 2 3 26,5:22,5
4. Tatran Kamenec p/Vt. 10 3 2 5 22,5:27,5
5. OŠK Chynorany 10 3 1 6 21,5:28,5
6. MK SO Prievidza
10 0 2 8 18,0:32,0

25
20
17
11
10
2
mp

III. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV
Stretnutiami posledného 17. kola sa v III.
lige uzavrel súťažný ročník 2012/2013. Kolkári KK Hustra Uhrovec sa rozlúčili so súťažnou sezónou na domácich dráhach v dueli
s extrémistami z Trenčína, ktorých zdolali o
334 kolov 2156:1822. Do najlepšej štvorky
kola sa vtesnali hneď traja kolkári Uhrovca
– prvenstvo si vyhádzal Pavol Sitár s 560
zvalenými kolmi, druhý skončil Juraj Mišina (552) a štvrté miesto obsadil Pavol Petreje (523).

H 17. KOLO: KK Tatran Uhrovec – Extrémisti
Trenčín 2156:1822 (+334-), ako hrali: J. Mišina
552 – M. Mikuš 443, P. Petreje 523 – Habšuda 493, P.
Sitár 560 – Stašík 450, V. Danaj 521 – Š. Mikuš 436.
Stará Turá C – KK Dubnica n/V. 1967:1959 (+8-).
KONEČNÁ TABUĽKA
1. KK Tatran Uhrovec 18 14 0 4
2. KK Dubnica n/V.
18 10 0 8
3. MKK Stará Turá C
18 9 0 9
4. Extrémisti Trenčín
18 3 0 15

2030 28
1984 20
1973 18
1927 6
(mp, lg)

LIGA V HÁDZANÍ ŠÍPOK V PARTIZÁNSKOM
V Charlie pube na sídlisku Šípku v Partizánskom pokračovali ďalšie súboje premiérového
ročníka ligy v hádzaní šípok v hre 301 double
out. V účastníckom zložení nastala jedna zmena, keď Eugena Gráca nahradil Bederka Bronislav mladší.
H VÝSLEDKY 3. KOLA: R. Bederková – B. Bederka st. 3:7. R. Bederková – Hláčik 7:0 kont.. L.
Boszorád – J. Števica 7:6. J. Števica – M. Bystričan 1:7. M. Lalík – M. Boszorad 2:7. V. Cibula
– Martin Trčo 7:5. I. Drndzik – J. Panák 7:2. P.
Podmanický – P. Barát 4:7. P. Beňačka – P. Baluch 7:4. Michal Trčo – B. Bederka st. 7:5. Michal Trčo – L. Guba 7:6. M. Guba – P. Baluch 7:2.
P. Podmanicky – Martin Trčo 6:7. R. Bederková
– A. Landiga 3:7. B. Bederka ml. – M. Lalík 0:7.

FK Tempo
pozýva chlapcov!
Futbalový klub Tempo Partizánske pozýva do radov družstva prípravky U9
chlapcov narodených po 1.1. 2004, ktorí majú záujem hrať futbal. Bližšie informácie rodičom nadaných hráčov poskytne tréner Vladimír Karásek starší na
mob.č.: 0908 278 749.

q PORADIE: 1. Michal Trčo (4 4 0 0 28:12 8),
2. Lukáš Guba (4 3 1 0 27:16 7), 3. I. Drndzik
(3 3 0 0 21:5 6), 4. M. Boszorád (3 3 0 0 21:5 6),
5. P. Barát (4 3 0 1 26:15 6), 6. V. Cibula (4 3 0
1 23:19 6), 7. J. Števica (5 2 1 2 23:25 5), 8. P.
Beňačka (3 2 0 1 18:12 4), 9. M. Bystričan (3 2
0 1 17:11 4), 10. B. Bederka st. (4 2 0 2 21:17
4), 11. M. Guba (3 2 0 1 16:12 4), 12. L. Boszorád (3 2 0 1 17:17 4), 13. M. Lalík (4 2 0 2 16:19
4), 14. A. Landiga (3 1 0 2 14:17 2), 15. J. Panák (3 1 0 2 10:16 2), 16. R. Bederková (4 1 0
3 13:21 2), 17. P. Baluch (4 1 0 3 15:26 2), 18.
Martin Trčo (5 1 0 4 23:34 2), 19. P. Podmanický (5 0 1 4 18:35 1), 20. B. Bederka ml. (2 0
0 2 1:14 0), 21. M. Hláčik (3 0 0 3 1:21 0).
mt

Medailoví vytrvalci KRB
Na V. ročník Behu ulicami Jasenia nechýbali
v 65-člennom štartovom poli ani zástupcovia KRB Partizánske. Na päťkilometrovej trati
v kategórii mužov nad 60 rokov skončil Milan Samec druhý v čase 21:00,7 minúty. Na
mieste v čase 28:38,7 min skončila aj Marta
Kočiová medzi ženami nad 50 rokov, kým
Emília Badinská obsadila tretie miesto v
čase 34:01,5 minúty.
mp

KAM ZA ŠPORTOM
STOLNÝ TENIS (II. LIGA – MUŽI) 6.4.
o 10. h: STK Veľké Uherce – ŠOG Nitra
C, o 16. h: STK Veľké Uherce – Zbehy
(telocvičňa ZŠ), STK TEVOS Partizánske
– Topoľčany (telocvičňa Spojenej školy).
(III. LIGA – MUŽI) 6.4. o 15. h: STK
TEVOS Partizánske B – Bystričany B
(telocvičňa Spojenej školy).
(IV. LIGA – MUŽI) 6.4. o 10. h: STK
Veľké Uherce B – Nová Dubnica B, SK
Bánovce n/B. – STK Klátova Nová Ves B,
o 15. h: STK TEVOS Partizánske C –STK
Orol Otrhánky (herňa pod ÚPSVaR),
STK Veľké Uherce B – Dubnica n/V., SK
Bánovce n/B. – ŠKST Bošany.

BASKETBAL (II. LIGA – MUŽI) 6.4. o
14. h: BBK Bánovce n/B. – Ivanka p/D.
(športová hala), o 17. h: Iskra Partizánske – Hinghlanders Komárno (ZŠ Malinovského).
HÁDZANÁ (I. LIGA – ML. DORASTENKY) 2.4. o 15. h: HK DANLOG Partizánske – Bytča.
(I. LIGA – ST. DORASTENKY) 2.4. o 17.
h: HK DANLOG Partizánske – Bytča.
(I. LIGA – ŽENY) 6.4. o 17. h: Gabor
Bánovce n/B. – Zlatná n/O..
MALÝ FUTBAL 6.4. od 9. h: 5. ročník turnaja v malom futbale O putovný
pohár ZŠ Partizánska v Bánovciach nad
Bebravou. Účastníci: Haláčovce-Otrhánky, Dežerice, Uhrovec, Biskupice,
mladší žiaci Spartak Bánovce n/B. a ZŠ
Partizánska Bánovce n/B..

FUTBAL-MUŽI (IV. LIGA) 6.4. o
15.30 h: OFK Bošany – Tempo Partizánske.
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(V. LIGA) 7.4. o 15.30 h: NŽ Veľké Uherce – Kamenec p/V..
(MO PD) 6.4. o 15.30 h: Nedanovce
– Skačany, 7.4. o 15.30 h: Dežerice
– Ráztočno, Chynorany – Nitrianske
Rudno, Veľký Klíž – Bystričany.
(I. TRIEDA) 6.4. o 15.30 h: Pravotice –
Kolačno, 7.4. o 11. h: Zlatníky – Krásna
Ves, Biskupice – Brezolupy, 7.4. o 15.30
h: Malá Hradná – Hradište, Nadlice
– Dolné Naštice, Miezgovce – Dvorec,
Rybany – Livinské Opatovce.
(II. TRIEDA MO PE) 7.4. o 11. h: Návojovce – Malé Uherce, 7.4. o 15.30 h:
Malé Kršteňany – Brodzany, Horná
Ves – Nedanovce B, Klátova Nová Ves
– Ostratice, Malé Bielice – Veľké Kršteňany, Krásno – Pažiť.
(II. TRIEDA MO BN) 6.4. o 15.30 h:
Nedašovce – Šišov, 7.4. o 11. h: Horné
Naštice – Žitná-Radiša, 7.4. o 15.30 h:
Veľké Hoste – Kšinná, Prusy – HaláčovceOtrhánky, Veľké Držkovce – Podlužany.

FUTBAL-DORAST (MO ZÁPAD)
6.4. o 10. a 12.30 h: Spartak Bánovce
n/B. – Galanta.
(V. LIGA) 6.4. o 13. h: Dolné Vestenice
– OFK Bošany.
(MO PD) 7.4. o 13. h: Veľké Uherce
– Skačany, Veľký Klíž – Bystričany.
(I. TRIEDA) 6.4. o 15.30 h: Dežerice
– Uhrovec, Klátova Nová Ves – Kšinná,
Biskupice – Krásna Ves, Pečeňany – Podlužany, Livinské Opatovce – Žabokreky
n/N..
FUTBAL-ŽIACI (III. LIGA) 7.4. o 10.
a 12. h: Spartak Bánovce n/B. – Dolné
Vestenice.
(III. TRIEDA) 6.4. o 11.30 h: Rybany
– Dolné Naštice.

,,Máme plány a ciele, ktoré dievčatá motivujú,“
POVEDAL TRÉNER NADANÝCH ATLÉTOK Z PARTIZÁNSKEHO VLADIMÍR IŠTVÁN
Možno neušlo vašej pozornosti, že na rôznych miestach v
Partizánskom ste zaregistrovali
skupinku dievčat, ktoré trénujú pod drobnohľadom pána v
zrelom veku. Ide o skupinu atlétok, z ktorých dve dosiahli nedávno prenikavé úspechy. Na
krajskom halovom šampionáte
sa Ivana Bitarová stala majsterkou na osemstovke v kategórii
žiačok a rovnako Partizánčanka Natália Švecová získala zlato na
šesťdesiatke a striebro na dvestovke medzi dorastenkami. Na
halových majstrovstvách Slovenska skončila Bitarová v behu na
800 m štvrtá, kým Švecová si na šesťdesiatke dobehla po bronz
a v štafete na 4 x 200 m sa stala slovenskou šampiónkou. Obom
atlétkam, avšak nielen im, sa venuje 62-ročný Vladimír Ištván
(na foto) zo Skačian, od roku 1984 žijúci vo Veľkých Bieliciach. Atletike sa venuje vyše 25 rokov. Počas aktívnej kariéry vytrvalostného bežca pôsobil v kluboch Slávia Nitra a Lokomotíva Prievidza, má za sebou aj päť maratónov. Neskôr atlétov sám trénoval,
jeho rukami prešli napríklad Peter Mekýš, Zuzana Pilátová, Jana
Jakubíková, Juraj Zorvan, Miroslav Krajčík, ale aj iní. A práve Vladimírovi Ištvánovi sme adresovali nasledovné otázky.
Počas halových majstrovstiev ZsAZ i majstrovstiev Slovenska zaznamenali dve vaše zverenkyne v kvalitnej
konkurencii výrazné úspechy. Beriete to ako odmenu za vašu
spoločnú doteraz vykonanú prácu?
,,Áno, ale nebyť obetavého prístupu dievčat, ich snahy
niečo dokázať, úspechy by sa nedostavili. Tréningový proces si vyžaduje systémovosť a precíznosť. Samozrejme, k
dobrej pohode patria aj perfektné vzťahy s rodičmi mojich
zvereniek, bez ktorých by taktiež nebolo možné dosahovať takéto výsledky. Touto cestou sa chcem poďakovať aj
vedeniu Gymnázia Partizánske za poskytnutie telocvične
a posilňovne, bez ktorých by naša príprava nebola dostatočná. S rovnakou ústretovosťou sme sa stretli aj s vedením základných škôl na uliciach Obuvnícka, Nádražná a
Veľká okružná.“
Aký potenciál, podľa vás, v sebe skrývajú Natália Šveco? vá s Ivanou Bitarovou?

?

,,Veľký, ani zďaleka zatiaľ nedosiahli svoje maximum. Obe
majú predpoklady na ďalšie zlepšovanie. Máme plány a ciele, ktoré dievčatá motivujú. Verím, že o nich, ale o ďalších,
napríklad aj o Barbore Račákovej, budete ešte veľa počuť.“
Odkedy trénujete, kde všade a koľkým atlétom sa
venujete?
,,V súčasnosti mám v skupinke šesť nadšených atlétok. V
tejto zostave trénujeme od júla minulého roku. Systematicky sme nabehli na zimnú prípravu od dvadsiateho druhého októbra. Odvtedy sme v rôznych podobách absolvovali
stotri tréningov. Je však smutné, že musíme trénovať napríklad v podchode, na hrádzi rieky Nitry, alebo brodiť sa v
hlbokom snehu. Nikde na okolí sa totiž nenachádza atletická dráha s umelým povrchom. Trénovať na škváre v zimnom období sa vôbec nedá a v lete, je to tiež už dávnou históriou. Pri tréningových podmienkach, aké máme, sú doterajšie výsledky dievčat skutočne malým zázrakom.“

?

Nemrzí vás, že Partizánčanky musia tak, ako aj ich predchodcovia v atletike posledných rokov, vystupovať pod hlavičkou iných klubov, v tomto prípade konkrétne pod ŠK ŠOG Nitra? Nepohrávate sa s myšlienkou, žeby ste oprášili históriu niekdajšieho atletického klubu Iskra Partizánske a oficiálne
vystupovali pod jeho farbami?
,,Samozrejme, že mrzí.
V Partizánskom sa neustále objavujú atletické talenty a je ich dosť.
Bolo by pekné vystupovať pod hlavičkou nášho mesta. Aby atletický klub v Partizánskom
mohol vzniknúť a úspešne pracovať, je však treba veľa urobiť. Chýba
nám atletická dráha, výstroj, financie...“

?

Možno by nebola
na škodu aj spolupráca s niekdajším atle-

?

tickým šéftrénerom Iskry Jánom Minárikom, ktorý sa o akúsi
obnovu klubu v predošlom roku aj pokúšal, ale aj predstaviteľom mladšej generácie Petrom Vraňákom? Ten sa tiež špeciálne venuje atletike a jeho zverenci rovnako dosahovali prenikavé úspechy...
,,Poznám oboch a k spolupráci s nimi som otvorený. Pracovať v tíme by bolo prospešné najmä pre pretekárov.“
Aké sú vaše najbližšie plány? Budú vaše dievčatá štartovať
aj na letných majstrovstvách Slovenska?
,,Po krátkom oddychu, ktorý sme si dopriali po skončení halovej sezóny, už pokračujeme v príprave na letnú. Na
základe dosiahnutých výkonov v hale, Natália Švecová a aj
Ivana Bitarová už splnili limity pre nomináciu na letné majstrovstvá Slovenska. Pokúsime sa o kvalifikovanie aj ďalších
dievčat, ktoré majú pre to všetky predpoklady. Ďalším, no
vyšším cieľom, je Európsky pohár dorastencov a juniorov,
na ktorý si podľa výsledkov Švecová s Bitarovou vybojovali postup v októbri minulého roku v Košiciach, keď sa stali
majsterkami Slovenska družstiev za ŠOG Nitra. Minulý rok
sa pohár konal v Portugalsku, pre tento rok ešte nie je známe miesto jeho konania.“
mp

?

Mladé atlétky, ktoré trénujú pod dohľadom Vladimíra Ištvána – zľava: Ivana
Bitarová, Natália Švecová, Barbora Račáková a Romana Ondrušová

Do novej motokrosovej sezóny s deviatimi jazdcami
OŠK – automotoklub Veľký Klíž vstupuje
do novej sezóny terénnych pretekov motocyklov s vyšším počtom jazdcov oproti
vlaňajšku. Do motokrosového tímu sa po
štyroch rokoch vracia 35-ročný domáci
jazdec Pavol Hudok. Jazdiť bude najvyššiu triedu MX3 open, na motocykli Honda CR 500 af so štartovným číslom 777. V
rovnakej triede bude o body bojovať rodák zo Smoleníc Martin Bednár na moPavol Hudok
tocykli Kavasaki 450 so štartovným číslom 53. Vo vlaňajšej sezóne skončil v Medzinárodných majstrovstvách
Slovenska (MMSR) na šiestom mieste a v MX Tour piaty. Vo vyššej triede MX2 bude pretekať so štartovnou päťkou Tomáš Valach z Nemčíc
na motocykli Kavasaki 250 a rovnako aj osemdesiatrojka Peter Obert

z Koplotoviec pri Hlohovci na motocykli Kavasaki 250, ktorý v predošlej
sezóne skončil v MX Tour na 15. mieste. A do tretice MX2 bude i triedou
Roberta Guotha z Brusna pri Handlovej, ktorý osedlá Kavasaki 250. Po
zranení ukončil sezónu v jej polovici, v MMSR skončil tridsiaty šiesty a v
MX Tour na 27. mieste. V triede MX4 Veterán bude so štartovnou päťdesiatkou na Honde CR450 jazdiť 48-ročný Rudolf Mihaleje z Veľkého
Klíža. Aj on predošlú sezónu ukončil predčasne kvôli zraneniu, keď v MX
Tour mu patrilo 42. miesto. Po troch rokoch sa do triedy MX3 open hoby
vracia 34-ročný Marek Najman z Veľké Klíža. Sedlať bude Yamahu 450
so štartovným číslom 239. Po troch rokoch vstupuje do tímu ďalší domáci pretekár 29-ročný Andrej Stanko, ktorý bude pokúšať šťastie na svojej motorke KTM 150 so štartovným číslom 64. Do OŠK – automotoklubu sa vracia aj Lukáš Brázdil z Klátovej Novej Vsi, ktorý v minulosti jazdil
kategóriu ČZ. Jeho novou triedou bude MX2 hoby a motorku KTM 150
bude zdobiť číslo 116.
Milan Hudok

Zeleníkov víťazný bratislavský maratón
Víťazom 8. ročníka ČSOB Bratislavského maratónu sa stal Keňan Isaac Cheruiyot Chesiny v rekorde podujatia časom 2:18:33 hodiny. Jeden zo štvorice kenských elitných bežcov tak prekonal doterajší najlepší čas Ukrajinca Vasila Remščuka z roku 2008, ktorý má
hodnotu 2:19:42 hodiny. Medzi ženami už
tretíkrát v rade triumfovala v čase 2:51:42
h Keňanka Lilian Koechová. Jedným z víťazov sa stal aj Jozef Zeleník (na foto) z Honeywell Partizánske, ktorý nechýbal ani na
jednom z doterajších ôsmich ročníkov podujatia. Pre bežcov v extrémne chladnom
počasí absolvoval 42195 metrov dlhú trať v
čase 3:29:05 h, ktorým triumfoval v najstaršej mužskej kategórii nad 60 rokov. ,,Myšlienka, že by som mohol uspieť v mojej
novej vekovej kategórii, kde som najmladším pretekárom, vznikla vlastne už
minulý rok. A za týmto cieľom som prispôsobil aj môj tréning. Týždeň pred bratislavským maratónom bola pre mňa dobrou
rýchlostnou previerkou Čiernoklačanská
pyxida, kde som si však natiahol zadný

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ
Kadeti BBK Bánovce nad Bebravou po prehre
51:72 so Sláviou Trnava stále čakajú na prvé víťazstvo. V skupine o majstra Slovenska mladší
žiaci Iskry Partizánske nestačili na domácej palubovke telocvične ZŠ Malinovského na jedného
z ašpirantov na titul SPU Nitra, ktorému podľahli
36:63 a 43:63. ,,V oboch stretnutiach sme s favoritom držali krok tri štvrtiny. V posledných
štvrtinách však Nitrania zmenili obranu, s ktorou sme si nedokázali poradiť. V oboch stretnutiach sme mali päťdesiatpercentnú úspešnosť trestných hodov, čo je pre túto vekovú
kategóriu výborný ukazovateľ. Našimi najlepšími hráčmi tohto dvojstretnutia boli Komora,
Šadibol a Krkoška,“ povedal po stretnutiach tréner mladších žiakov TJ Iskra Dado Hrkal. Mladší
žiaci BBK Bánovce nad Bebravou nastúpili v odvete skupiny o 7.-10. miesto proti súperovi z Dunajskej Stredy, kde v úvodnom dvojkole prehrali
oba zápasy. V domácom prostredí im však prehry
vrátili a tešili sa zo zaslúžených dvoch víťazstiev.

stehenný sval na pravej nohe. Aj vďaka
športovému masérovi Jurajovi Pappovi
som si dal sval do poriadku, no znovu sa
ozval asi na osemnástom kilometri. Zaťal

I. LIGA ZÁPAD – KADETI
SKUPINA O 9.-15. MIESTO
H 7. KOLO: BBK Bánovce n/B. – Slávia Trnava
51:72 (18:35), BBK: D. Podoba 17, D. Filo 8, P.
Kopčan 8, R. Mikušiak 8, J. Karas 4, P. Bobuš 4,
J. Hudec 2, P. Horniak 0, tréner: V. Jánošík. TH
BBK: 24/12. Štvrtiny: 9:18, 9:17, 14:17, 19:20.
1.BK Michalovce – MBK Liptovský Mikuláš
75:32 (44:17). Žiar nad Hronom – voľno.
H 8. KOLO: 1.BK Michalovce – Žiar nad Hronom 63:56 (36:19). BBK Bánovce n/B., MBK
Liptovský Mikuláš a Slávia Trnava – voľno.
TABUĽKA
15. 1.BK Michalovce
5 5 0 359:229 10
16. MŠK Žiar n/Hr.
5 3 2 321:256 8
17. Slávia Trnava
3 2 1 191:174 5
18. BBK Bánovce n/B. 4 0 4 186:296 4
19. Liptovský Mikuláš
3 0 3 123:225 3
MO SKUPINA B – MLADŠÍ ŽIACI
SKUPINA O 1.-6. MIESTO
H 7. KOLO: Iskra Partizánske – BKM SPU

som zuby, spomalil a aj bolesť sa zmiernila. Udržoval som si tempo na dobeh tesne pod tri hodiny tridsať minút a zároveň
som si kontroloval svojich najväčších súperov, ktorých som poznal. Keď som v cieli
počul, že som sa stal víťazom svojej kategórie, bol som veľmi šťastný. Bratislavský
maratón je predsa len prestížnym podujatím. Chcel by som sa poďakovať všetkým,
ktorí mi pomohli a držali palce,“ povedal
po svojom prvom tohtoročnom a celkove
197. maratóne v kariére Jozef Zeleník. Druhý
dobehol do cieľa so stratou 4:24 minúty Štefan Ševčík a tretí v čase 3:36:28 hodiny skončil Vladimír Kovalčík. Endorfín šťastia po dobehnutí do cieľa pocítil Marián Kováč z KST
Veľké Uherce, ktorý v čase 4:26:54 h skončil
na 129. mieste v kategórii mužov od 40 do 49
rokov. Na polmaratónsku trať vybehla Mária
Stanovičová z Honeywell Partizánske, ktorá
preťala cieľovú čiaru v čase 1:55:25 h znamenajúcom 93. miesto v hlavnej kategórii žien
do 39 rokov.
Text: mp, toto: Mária Kováčová
Nitra 36:63 (21:30), ISKRA: A. Komora 10, A.
Daňo 1, A. Krkoška 7, M. Šadibol 8, S. Bilik 0, D.
Duchovič 0, F. Kulifay 4, J. Kováč 0, M. Šujan 0,
M. Benko 0, M. Škoda 2, J. Staňo 4, T. Koprda 0,
tréner D. Hrkal. Štvrtiny: 12:18, 9:12, 14:5, 1:28.
OCH: 12 – 20. TH: 24/12 – 14/3. Karlovka Bratislava – BSC Bratislava 65:50. Inter Bratislava
– Onyx Levice 24:92.
H 8. KOLO: Iskra Partizánske – BKM SPU
NITRA 43:63 (24:30), ISKRA: A. Komora 10, A.
Daňo 8, A. Krkoška 1, M. Šadibol 12, S. Bilik 0,
D. Duchovič 2, F. Kulifay 2, J. Kováč 0, M. Šujan
0, M. Benko 0, M. Škoda 0, J. Staňo 1, T. Koprda
7, tréner: D. Hrkal. Štvrtiny: 7:17, 17:13, 13:11,
6:22. OCH: 13 – 16. TH: 18/9 – 15/9. Karlovka
Bratislava – BSC Bratislava 62:36. Inter Bratislava – Onyx Levice 11:83.
TABUĽKA
1. Onyx Levice
16 16 0 1398:487 32
2. BKM SPU Nitra
16 12 4 1001:621 28
3. Karlovka Bratislava
16 12 4 1126:734 28
4. Iskra Partizánske
16 5 11 657:1053 21

Marko v spoločnosti
športových hviezd
V priestoroch Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici sa 21. marca konalo ocenenie najlepších športovcov mesta za rok 2012. V spoločnosti olympionikov a medailistov zo svetových a európskych šampionátov – boxér
Róbert Rácz, kladivárka Martina Hrašnová,
chodec Matej Tóth, vodný slalomár Michal
Martikán a biatlonistka Anastasia Kuzminová
- nechýbal medzi laureátmi ani Michal Marko z Partizánskeho. Ten sa v drese ŠKP Banská
Bystrica stal v uplynulom roku basketbalovým
majstrom Slovenska juniorov. Odchovanec Iskry Partizánske je bývalým mládežníckym reprezentantom Slovenska, ktorý v minulosti
pôsobil v Handlovej, Leviciach, Prievidzi, ale aj
v USA, kde bol dokonca nominovaný do ALL
STARS štátu Washington. V súčastnosti je hráčom ŠKP Banská Bystrica a zároveň študentom
fakulty humanitných vied UMB Banská Bystrica v odbore telesná výchova – anglický jazyk.
ro

Michal Marko s hviezdou svetového biatlonu Anastasiou Kuzminovou
5. Inter Bratislava
6. BSC Bratislava

16
16

2 14 441:1085 18
1 15 445:1088 17

SKUPINA O 7.-10. MIESTO
H 5. KOLO: BBK Bánovce n/B. – DAC Dunajská 68:39 (44:21), body BBK: D. Kubala 30, L.
Šípka 13, J. Hudec 11, P. Schubert 6, P. Minarovič 6, B. Mikula 1, A. Kikuš 1, tréner: T. Paško. TH
BBK: 18/6. Štvrtiny: 8:14, 36:7, 8:13, 16:5. Štadión Trenčín – GABBO Senec 27:51.
H 6. KOLO: BBK Bánovce n/B. – DAC Dunajská 79:33 (39:20), body BBK: D. Kubala 30, L.
Šípka 14, J. Hudec 11, P. Schubert 10, A. Kikuš
8, P. Minarovič 6, tréner: T. Paško. TH BBK: 10/1.
Štvrtiny: 28:1, 11:19, 20:2, 20:11. Štadión Trenčín – GABBO Senec 47:32.
TABUĽKA
7. Senec
8 7 1 512:269 15
8. Štadión Trenčín
10 4 6 467:494 14
9. BBK Bánovce n/B.
8 5 3 427:328 13
10. Dunajská Streda
10 2 8 412:577 12
mp

12

2. apríl 2013

ŠPORT

,,Celá sezóna bola celkom iná, než tá predošlá víťazná,“

HÁDZANÁRSKA INTERLIGA ŽIEN – WHIL

TVRDÍ TRÉNER SENIOROV ISKRY PARTIZÁNSKE MAREK ADAMIK

Po dvojtýždňovej prestávke, počas ktorej sa slovenské reprezentantky stali víťazkami medzinárodného turnaja v portugalskom meste Leiria, pokračovala spoločná česko-slovenská hádzanárska interliga žien stretnutiami predposledného 25. kola. Hádzanárky HK Slávia DANLOG Partizánske privítali na svojej palubovke Duslo
Šaľa. Súboj dvoch tímov, ktoré onedlho narazia na seba aj v semifinále národného play-off, vyznel v prvom
polčase pre Partizánčanky. Tie v 23. min viedli už o sedem gólov 12:5 a v 32. min ešte 15:11. Dejstvo v druhom
polčase však ovládli Šalianky, ktoré druhú tridsaťminútovku vyhrali 8:15 a stretnutie 22:26. Partizánčanky po
obrátke pôsobili dojmom, akoby pred play-off nechceli odkryť všetky karty. Za zmienku stojí, že z ôsmich druhopolčasových gólov Danlogu sedem vsietila Klaudia Michnová a jeden pridala Darina Šichmanová. Stretnutie bolo aj súbojom dvoch
najlepších strelkýň interligy Michnovej a Szarkovej, ktorý vyznel v pomere 12:5 pre domácu kanonierku.

DANLOG PARTIZÁNSKE – ŠAĽA 22:26 (14:11)
V úvode bola jedinou úspešnou strelkyňou Šáteková. Až od 5. min sa začalo skóre meniť častejšie.
Na konci 10. min Kostelná drzo vymietla pravý horný roh na šalianskej bránke – 5:2 – a domáce začali kraľovať na palubovke. V 21. min Minarčíková zas nádherne upratala opačný vinkeľ – 10:4 – a v
polovici 23. min Hodošková z krídla zvyšovala už na 12:5. Následne hostky pritvrdili v obrane a domáci stroj sa na päť minút zasekol. Šalianky hlavne zásluhou štyroch zásahov rýchlej Berešovej skresali stav na 12:10. Až v 28. min Michnová zo sedmičky prepísala skóre aj na domácej strane – 13:10.
A s trojgólovým vedením 14:11 odchádzali domáce aj na prestávku. Hneď po obrátke Súlovská
zneškodnila sedmičku Szarkovej a Michnová v oslabení zvýšila na 15:11. Lenže hostky pôsobili pohyblivejšie, navyše Grandtnerová chytala spoľahlivo. Na konci 35. min Veselková z krídla vyrovnala
na 15:15, no a o štyri minúty Porubská trafila ľavý horný roh a Šaľa prvýkrát viedla – 16:17. V 45. min
na Súlovskú zo sedmičky nevyzrela ani Veselková a vzápätí Šichmanová z krídla znížila na 18:20. Ale
to bol posledný náznak možnej drámy. Šaľa do 56. min odskočila na rozdiel piatich gólov – 19:24
– a stretnutie s prehľadom dotiahla do víťazného konca.
57. Súkeníková (tri vylúčenia). l ROZHODOVAl HK DANLOG: K. Škvareninová, S. Súlovská – S.
Blažeková 2, D. Šichmanová 1, P. Legeňová, L. KuLI: Dvorský a Karlubík – 300 divákov. l PRIEBEH:
báňová, A. Kostelná 1, K. Kankulová, Z. Janšáko2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 5:2, 5:4, 11:4, 11:5, 12:5, 12:10,
vá, A. Šáteková 1, K. Michnová 12/6, E. Hodoško14:10, (14:11), 15:11, 15:15, 16:15, 16:19, 18:19,
vá 1, E. Minarčíková 4, E. Bettáková, B. Micheľo18:21, 19:21, 19:24, 21:24, 21:26, 22:26.
vá, tréner: J. Hanták. l DUSLO: Grandtnerová,
H Zostávajúce výsledky 25. kola: UDHK Nitra –
Túrociová – Bíziková, Trochtová 1, Porubská 7,
Veselí n/M. 25:28 (12:13). Michalovce – Slavia
Krokavecová, Bérešová 7, Pócsiková, Demajová
Praha 34:27 (19:10). Písek – Zlín 27:33 (12:17).
1, Tulipánová, Veselková 2, S. Szarková 5, SúkeOlomouc – Jindřichův Hradec 37:20 (23:11).
níková, Sláviková, Rácková 3, tréner: T. Kuťka. l
Most – Poruba 32:27 (20:14). ŠKP Senec – voľno.
POK. HODY: 6/6 – 2/0. l VYLÚČENÉ: 3 – 6. l ČK:

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

TABUĽKA
23 21
23 19
23 17
23 15
23 15
23 15
23 12
23 9
23 8
23 6
24 4
23 4
23 1

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

2
2
6
6
7
8
10
14
14
17
19
19
22

675:526
745:522
748:595
577:530
692:575
715:585
600:601
580:648
566:634
586:686
583:734
481:674
542:780

42
40
34
32
31
30
25
18
17
12
9
8
2

l PORADIE STRELKÝŇ: 165 gólov – Klaudia
Michnová (HK DANLOG Partizánske), 152 – S.
Szarková (Šaľa), 150 – K. Černá (Slavia Praha),
J. Vargová (UDHK Nitra), 140 – M. Borovská
(Písek)...
q PROGRAM 26. KOLA – 3.4. o 18. h: Šaľa – Most,
6.4. o 18. h: Slavia Praha – HK DANLOG Partizánske (Bečička – Horák, Formánek), Zlín – Veselí n/M.,
UDHK Nitra – Olomouc, Michalovce – Jindřichův
Hradec, Poruba – Senec, Písek – voľno.
mp

Partizánčanky pri postupe Slovenska na majstrovstvá Európy

Partizánčanky v reprezentačnom drese – zľava: Valentína Kapsová, Veronika Gajdošová a Denisa Krajčovičová
Foto: Martin Gajdoš
vať, aby sme sa mohli priblížiť k družstvám
Slovenské hádzanárske reprezentantky si vytakejto úrovne. Turnaj však hodnotím pozibojovali postup na tohtoročné majstrovstvá
tívne, náš cieľ sme splnili a zaslúžene postúEurópy hráčok do 17 rokov, ktoré sa uskutočnia
pili na európsky šampionát. Chcel by som sa
v dňoch 15. až 25. augusta v poľských mestách
poďakovať všetkým, čo sa na tomto úspeGdansk a Gdynia. Zverenky trénera Slavomíra
chu podieľali, ako aj za vytvorené zázemie
Vargu na kvalifikačnom turnaji 7. skupiny, ktov Nitre,“ povedal tréner slovenských kadetiek
rého dejiskom bola nitrianska Mestská šporSlavomír Varga, ktorý v minulosti viedol aj intová hala na Klokočine, v úvodnom vystúpení
terligové družstvo žien HK Slávia DANLOG Parzdolali Bosnu a Hercegovinu v pomere 31:22 a
tizánske. Dres slovenskej kadetskej reprezentávo svojom druhom stretnutí si poradili aj s Grécie obliekla pod Zoborom aj trojica Partizánčakyňami výsledkom 24:18. Na ich postupe na
niek a kmeňových hráčok HK Slávia DANLOG
európsky šampionát už nič nezmenila ani vy– pivotka Veronika Gajdošová a spojky Vasoká prehra 19:34 s favorizovaným Nórskom.
lentína Kapsová s Denisou Krajčovičovou.
Severanky sa stali suverénnymi víťazkami 7.
Predovšetkým prvé dve patrili medzi opory a
kvalifikačnej skupiny a spolu s druhými Slonajvyťaženejšie hráčky slovenského národnévenkami si vybojovali miestenky na šampionát
ho tímu. V poslednom zápase s Nórskom však
starého kontinentu, čím sa naplnili papierové
tréner Varga dal príležitosť hráčkam, ktoré v prpredpoklady. ,,Účasť na majstrovstvách Euvých dvoch rozhodujúcich zápasoch hrali merópy je veľká vec, ktorá sa niekedy prihodí
nej. ,,Nórky potvrdili úlohu favorita kvalifilen raz za život. Nebolo to jednoduché najkácie. Ale naším hlavným cieľom bolo pomä proti Grécku, ktoré vypustilo prvý duel s
raziť Bosnu a Hercegovinu a Grécko, čo sa
Nórskom a sústredilo sa na našu vzájomnú
nám podarilo. Všetky tri zápasy boli veľmi
konfrontáciu. Zápas s Nórkami nám ukázal
ťažké a stáli nás mnoho síl. Prvý zápas s
naše rezervy, na ktorých musíme popraco-

Bosnou sme mali takticky dopodrobna rozobratý, pozerali sme videá z ich prípravných zápasov. Grékyne boli pre nás veľkou
neznámou. Po prvýkrát sme ich videli hrať
až v Nitre proti Nórkam. Zdali sa nám zdolateľným súperom, ale prekvapili nás. Zápas s nimi nebol až do posledných minút
rozhodnutý, Grékyne bojovali, no takisto
aj my. Myslím si, že našou bojovnosťou a vidinou postupu sme nakoniec zápas doviedli do šťastného konca. Náš kolektív je skvelý, hralo sa mi super, s niektorými hráčkami
som sa počas tých dvoch rokov veľmi dobre zohrala. Každá z nás chcela, aby sme postúpili, o to bola radosť po zápasoch väčšia.
Boli to neopísateľné pocity, ktoré som doteraz nikdy nezažila a myslím, že asi žiadna
z nás. V hale bola počas zápasov skvelá atmosféra a veľkou podporou v hľadisku boli
naši rodičia, tréneri a kamaráti,“ neskrývala
radosť Valentína Kapsová. Okrem Nórska a Slovenska si na ďalších kvalifikačných turnajoch
postup na ME vybojovali aj Švédsko, Španielsko, Rumunsko, Česko, Rusko, Chorvátsko, Dánsko, Čierna Hora, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Maďarsko a Francúzsko. Istotu štartu
na šampionáte mala len poľská reprezentácia.
Žreb majstrovstiev Európy kadetiek sa uskutoční počas prvého aprílového víkendu.
H Výsledky 7. kvalifikačnej skupiny: Slovensko
– Bosna a Hercegovina 31:22 (13:8), za SR:
Gajdošová 4 góly, Kapsová 3. Nórsko – Grécko
29:9 (14:6). Slovensko – Grécko 24:18 (13:10),
Kapsová 4, Gajdošová 1. Bosna a Hercegovina
– Nórsko 20:44 (9:20). Slovensko – Nórsko
19:34 (11:21), Gajdošová 2, Kapsová 2. Grécko
– Bosna a Hercegovina 24:18 (11:10).
KONEČNÁ TABUĽKA
1. Nórsko
3 3 0 0 107:48
2. Slovensko
3 2 0 1 74:74
3. Grécko
3 1 0 2 51:71
4. Bosna a Hercegovina
3 0 0 3 60:99

V predošlej súťažnej sezóne sa hokejisti Iskry Partizánske stali víťazom základnej časti A-skupiny II. ligy a následne uspeli vo finále
proti Rimavskej Sobote o majstra tretej najvyššej slovenskej hokejovej ligy v pomere 2:1 na zápasy. Prvenstvo v II. lige ich oprávnilo zahrať si aj baráž o postup do I. ligy, v ktorej podľahli 0:4 na
zápasy Trebišovu. V nedávno skončenom ročníku obsadila Iskra
bronzovú priečku, keď v 24 zápasoch získala 42 bodov. Prvenstvo
si vybojovali hokejisti DYNAMAX Nitra so štrnásťbodovým náskokom pred druhým Hamuliakovom (44 bodov). Uplynulú hokejovú sezónu sme bilancovali s trénerom družstva seniorov Iskry
Marekom Adamikom (na foto).
Väčšina fanúšikov očakávala od Iskry
obhajobu prvenstva a následnú účasť
v baráži o I. ligu. Prečo sa podľa vás nepodarilo naplniť tieto priania?
,,Ak chceme byť úspešní a vyhrať základnú časť, tak musíme vyhrávať aj
na súperových ihriskách, čo sa nám v
tejto sezóne nedarilo. Mrzia ma prehry v Nitre, kde sme vôbec neboli slabším družstvom i prehra s Dubnicou v
Trenčíne, kde sme hrali ako žiaci v čase
obeda. Rovnako ma mrzí prvý zápas v
Hamuliakove, hrajúceho v nedeľu, kde
sme odpadli v poslednej tretine, keď
sme v nohách mali ťažký zápas zo soboty s Novými Zámkami, posilnenými
o dve päťky z nadnárodnej súťaže MOL.
Aj to sú podľa mňa dôvody, prečo sme
neobhájili prvenstvo z minulej sezóny.
Celá sezóna bola celkom iná, než tá predošlá víťazná. Za seba môžem sľúbiť,
že budúcu sezónu, pokiaľ budem pri
družstve seniorov, tak sa znovu pokúsime o víťazstvo v skupine a o postup
do baráže.“

?

Akoby ste teda zhodnotili celý ročník?
,,V globále som so sezónou spokojný i keď, spokojnejší by som bol, keby
sme skončili druhí. Mali sme všetko vo
svojich rukách, no v poslednom zápase
sme sa zlým výkonom pripravili o druhé miesto. Spokojný som aj s tým, že sa
nám káder trochu omladzuje. Škoda, že
zamestnanie a štúdium na školách väčšinu hráčov obmedzuje v účasti na tréningoch a niekedy aj v zápasoch. Ale s tým
sa nedá nič robiť. Všetci chalani sem chodia len preto, lebo ich hokej baví.“

?

Práve v poslednom domácom zápase s Breznom, ktorý bol pre Iskru
aj posledným v sezóne, sa očakávalo, že
sa so svojimi priaznivcami rozlúčite víťazstvom... Prehra 3:6 len potvrdila vašu
neúspešnú bilanciu s Breznom, proti
ktorému vám to jednoducho nešlo. Čím
si to vysvetľujete?
,,Túto otázku som si položil ihneď po
skončení stretnutia. Neviem si vysvetliť, čím to je. Budúcu sezónu sa budeme
musieť lepšie pripraviť na zápasy s Breznom. Veľmi som bol sklamaný z toho,
čo sme predviedli v poslednom zápase
sezóny pred domácim publikom. Naši
diváci si to vôbec nezaslúžili. Žiadny
účastník druhej ligy nemá takú početnú
podporu divákov, ako máme my v Partizánskom.“

?

Simona Súlovská

Patrili ste k najofenzívnejším družstvám a zároveň najefektívnejším v
koncovke, čo muselo potešiť predovšetkým divákov... Podľa vás, čím to je, dobrou
skladbou a súhrou útokov?
,,To, že sme patrili k najofenzívnejším tímom ma teší, ale na druhej strane sme
najtrestanejším družstvom a z toho
veľkú radosť nemám. Ja si myslím, že
naša sila v ofenzíve pramenila hlavne
zo skladby útokov. Ťažko sa dá hovoriť
o nejakej súhre. Zohrávali sme sa počas zápasov, keďže počas týždňa sme sa
prakticky poriadne na tréningu ani nestretli. Samozrejme, ako som už spomínal, je to ovplyvnené zamestnaním hráčov a aj študijnými povinnosťami.“

?

Veľkou posilou bol Igor Kaikl, ktorý
prišiel z Prievidze a potvrdil dobré
chýry o sebe. Stal sa so 44 bodmi najproduktívnejším hráčom družstva, v celkovom
poradí skončil tretí, o bod menej mal Tomáš
Majerčík... A v prvej desiatke sa umiestnil aj
Patrik Bosák...
,,Myslím si, že Igor Kaikl zapadol do
kolektívu viac ako dobre po všetkých
stránkach. Som rád, že potvrdil povesť
strelca a dlhšiu dobu bol na čele kanadského bodovania. Veľmi dobre si
rozumel v útoku s Patrikom Bosákom,
s ktorým vytvoril dvojičku a na ľade vedeli o sebe. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na Michala Gogu, s ktorým
vytvorili asi najproduktívnejší útok v celej lige. A rovnako nemôžem nespomenúť Tomáša Majerčíka, ktorý podľa mňa
odohral zatiaľ svoju najlepšiu sezónu v
Partizánskom.“

?

Simona Súlovská, ktorá chytala druhý polčas proti Nórkam, v
stretnutí s domácou reprezentáciou čelila len dvom sedmičkám
a v dueli s Porriňom odchytala prvý polčas. ,,Nórky boli pre
nás najkvalitnejším súperom. Zaskočili sme ich agresívnou
vysunutou obranou, ktorú sa nám darilo dodržiavať počas
celého zápasu. Ťažili sme hlavne z rýchlych protiútokov. Aj
napriek šiestim nepremeneným sedemmetrovým hodom,
sme si vypracovali osemgólový náskok, ktorý súper na konci už len skorigoval. Aj s Portugalskom, ktoré nastúpilo s ôsmimi domácimi hráčkami, sme sa hneď od úvodu ujali vedenia. No vďaka našim nepremeneným šanciam sme držali súpera v hre. Naša obranná činnosť nebola taká ako v prvom
stretnutí s Nórskom, čo bolo zrejme zapríčinené tým, že od
začiatku stretnutia dostali priestor aj hráčky, ktoré v zápase s Nórskom nezasiahli do stretnutia. Portugalčanky hrali
nátlakovú hádzanú, s ktorou sa my málokedy stretávame.
Zápas proti Balonmano Porriňo, v ktorom sme hrali bez Jakubisovej a Tóthovej, sa mi ťažko hodnotí, pretože súper nedisponoval potrebnou kvalitou a my sme sa mu zo začiatku
dokonale prispôsobili. V druhom polčase sme sa však vrátili k svojej hre z prvých dvoch stretnutí a zápas sme vyhrali vysokým rozdielom,“ zhodnotila jednotlivé zápasy Simona
Súlovská, ktorá vzápätí dodala: ,,Turnaj hodnotím pozitívne a
hlavne zápasy s Nórskom a Portugalskom boli dobrou prípravou pred blížiacou sa kvalifikáciou. Rumunky sú kvalitný
a ťažký súper, ale podľa môjho názoru, pri troche šťastia by
sme mohli s nimi uspieť. Nevýhodou pre nás je, že začíname
v domácom prostredí a odveta je v Rumunsku.“
mp

Inkasovali ste však až 114 gólov...
Čomu to pripisujete, ofenzívnemu štýlu hry?
,,Súhlasím, že jedným z dôvodov bola aj
naša snaha hrať ofenzívnejšie. Ale viacero zápasov sme hrali so štyrmi, alebo
piatimi obrancami... A bolo aj stretnutie,
na ktoré sme vycestovali len s troma obrancami! Práve to je hlavný dôvod, prečo sme inkasovali veľa gólov. Vyťaženosť
obrancov v zápasoch bola veľká. Pod tento nepriaznivý ukazovateľ sa podpísali
aj inkasované góly v oslabeniach, keďže
sme najtrestanejším družstvom ligy.“

?

Ako hodnotíte výkony mladého brankára Jakuba Polereckého? Išlo naň najviac striel spomedzi všetkých brankárov II.
ligy! Podľa nás sľubná nádej hokeja v Partizánskom...
,,Plne súhlasím! Potom, ako nám stroskotalo hosťovanie Branislava Hippíka z
Topoľčian, sme urgentne museli riešiť
otázku brankárskeho postu. Od začiatku sezóny s nami Polerecký trénoval. Bol
však hráčom Kladna a preto som neveril,
že sa jeho transfer späť na Slovensko podarí vybaviť. Aj touto cestou by som sa
chcel poďakovať jeho mame, bez ktorej
pomoci by u nás nechytal. Svojimi výkonmi niekedy privádzal súperových hráčov
do zúfalstva. Bol našou oporou mužstva
a plne si zastal úlohu po Hippíkovi. I keď
nie vždy mu všetko vyšlo, ako by si sám
predstavoval, ja som bol s jeho výkonmi veľmi spokojný. Navyše, od začiatku
tohto roku nastupoval na väčšinu zápasov bez náhradníka, čo vôbec nebolo pre
neho ľahké.“

?

Sľúbili vám hráči zo súčasného kádra,
že s nimi môžete predbežne počítať aj
v budúcom ročníku?
,,V prvom rade by som sa chcel všetkým
chlapcom poďakovať za celú sezónu! S
kým počítať môžem a s kým nie, je dnes
veľmi ťažké hovoriť. Sú hráči, ako Gráčik,
Košecký, Goga, Kaikl, Ondruška, ktorým
skončilo u nás hosťovanie, ale bol by som
veľmi rád, keby u nás pôsobili aj v budúcej sezóne. Majú záujem hrávať v Partizánskom, ale nakoľko nie sú naši hráči,
musíme počkať, ako sa vyvinie situácia v
Topoľčanoch. O návrate do hokeja nahlas
hovorí aj Ondrej Školka a Juraj Švajlen,
ktorí boli oporami družstva v minulých
sezónach a prestali hrať hokej pre pracovné povinnosti. A nakoniec, dnes ešte
ani ja neviem, či budem pôsobiť pri mužoch aj budúcu sezónu...“
mp

?

Družstvo štvrtákov HK Iskra Partizánske – horný rad zľava: Štefan
Geschwandtner, Kvetoslav Grežďo, Marián Fürbach, Martin Julínek, Juraj Herceg (vedúci družstva), Martin
Herceg, Lukáš Chreno, Sebastián Križan,
Maroš Janček, Ivan Valach (tréner), Peter Mavrák, stredný rad zľava: Adrián
Vaňo, Filip Martiška, Juraj Mikula, Nikola Jakubová, Richard Lettrich, Andrea
Klimantová, Tamara Dobošová, Tomáš
Híveš, dolný rad zľava: Matej Herda a
Rudolf Slošiarik.
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Súlovská s Michnovou triumfovali s reprezentáciou v Portugalsku
Prvým tohtoročným testom pre slovenskú hádzanársku reprezentáciu žien bol od 22. do 24. marca medzinárodný turnaj v
portugalskom meste Leiria. Slovenky štartovali na turnaji v rámci prípravy na júnovú druhú fázu play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2013, v ktorej narazia na Rumunsko – prvé stretnutie sa hrá v Partizánskom. Ešte pred podujatím v Portugalsku sa
však zverenky trénera Petra Sabadku zišli opäť práve v Partizánskom, kde sa na turnaj pripravovali. Absolvovali tri tréningové
jednotky, ktoré boli zamerané hlavne na zohranie sa v jednotlivých herných činnostiach. Reprezentačnú pozvánku dostala
aj štvorica hráčok HK Slávia DANLOG Partizánske – spojka Klaudia Michnová, brankárka Simona Súlovská, pivotka Eva Minarčíková a krídelníčka Zuzana Janšáková. Tá sa však z pracovných
dôvodov ospravedlnila a pred odletom do Portugalska vypadla z kádra aj Eva Minarčíková. Slovenské hádzanárske reprezentantky zvládli medzinárodnú zápasovú konfrontáciu na turnaji
v Portugalsku na výbornú. Po víťazstvách 28:23 nad rezervným
tímom Nórska doplneným o štyri hráčky ,,áčka“ (Michnová vsietila 2 góly), 23:20 s domácim Portugalskom a 39:22 so španielskym klubovým družstvom Balonmano Porriňo (Michnová 4),
ktorý na poslednú chvíľu nahradil Rusko, sa Slovenky bez straty bodu stali víťazkami podujatia. Druhé skončili Nórky a tretie
Portugalčanky. ,,S účinkovaním na turnaji môžeme vysloviť
spokojnosť, družstvo napreduje. Stretnutia nás preverili
po hernej stránke, mali sme možnosť konfrontácie s rôznymi obrannými systémami, bola to vhodná previerka,“ skonštatoval po turnaji tréner slovenskej reprezentácie Peter Sabadka. Okrem Partizánčanky Klaudie Michnovej zasiahla do hry aj

Naopak, proti lídrovi z Nitry ste
mali vyrovnanú bilanciu zápasov a
v poslednom štvrtom vzájomnom meraní síl ste ho na domácom ľade zdolali vysoko 8:3...
,,Nebudem klamať, keď poviem, že proti
silnému súperovi sa nám hrá lepšie, ako
so súpermi z dolných priečok tabuľky.
Napríklad v domácich stretnutiach s Nitrou, Hamuliakovom a aj v poslednom s
Dubnicou sme ukázali, že aj bez pomoci hráčov z Topoľčian, ktorí hrali prvú
ligu, máme káder schopný bojovať o víťaza druhej ligy. Je preto na škodu veci,
že sme nedokázali vycestovať na zápasy
k súperom v takej zostave, ako sme hrávali domáce stretnutia. Verím tomu, že v
opačnom prípade by sme znovu nekončili sezónu po základnej časti.“

?

Hráči Iskry ovládli štatistiky, Igor Malinka sa stal najproduktívnejším obrancom, čo veľmi teší...
,,Samozrejme, a myslím, že je to vôbec prvýkrát, čo hráč Iskry zvíťazil v individuálnych štatistikách. Aj preto bol Igor Malinka navrhnutý do ankety Športovec Partizánskeho.“

?

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ
STARŠÍ ŽIACI
I. LIGA O 7.-12. MIESTO
H 20. (POSLEDNÉ) KOLO: Iskra Partizánske –
ŠHK 37 Piešťany 0:3 (0:2, 0:0, 0:1), góly: 9. a 54.
Galbavý, 16. Valo, ISKRA: M. Gašparovič – T. Cigánik, M. Machovič, D. Šišolák, T. Ladický, B. Gašparovič, M. D. Domin – A. Sapár, I. Beniak, A. Hvizdoš – F. Tupý, D. Mikula, J. D. Vaňo – D. Maslen, R.
Demovič, M. Porázik, tréner: P. Lichanec. HK Trnava – ŠHK HOBA Bratislava 5:3 (0:1, 2:1, 3:1).
HK Levice – HK 96 Senica 7:3 (3:0, 3:0, 1:3).
KONEČNÁ TABUĽKA
7. ŠHK 37 Piešťany
20 15 4 1 87:36 34
8. HK Trnava
20 13 2 5 112:66 28
9. Iskra Partizánske
20 10 2 8 63:59 22
10. HK 96 Senica
20 9 0 11 69:74 18
11. ŠHK HOBA Bratislava
20 7 0 13 69:102 14
12. HK Levice
20 4 0 16 57:120 8

MLADŠÍ ŽIACI
I. LIGA O 7.-12. MIESTO
H 20. (POSLEDNÉ) KOLO: Iskra Partizánske –
ŠHK 37 Piešťany 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), góly: 16.
Kusenda, 53. Vavro, ISKRA: R. Raučina, P. Chrenko – J. Šiška, P. Urminský, J. Martiška, M. Martiška, P. Cagáňová, P. Kubáň, A. Ďurák, S. Gregušová – D. Vlčko, J. Gajdoš, M. Drábek – M. Pánik, A. Bezák, D. Žiak – M. Bečka, R. Paduch, J.
Smatana – I. Sapár, A. Jandák, D. Fabo, tréner: P.

Lichanec. HK Trnava – ŠHK HOBA Bratislava
2:0 (1:0, 0:0, 1:0). HK Levice – HK 96 Senica
7:9 (3:4, 1:4, 3:1).
KONEČNÁ TABUĽKA
7. Iskra Partizánske
20 16 2 2 155:56 34
8. ŠHK 37 Piešťany
20 17 0 3 123:52 34
9. HK 96 Senica
20 7 2 11 80:117 16
10. HK Trnava
20 7 1 12 82:100 15
11. HK Levice
20 5 3 12 107:141 13
12. ŠHK HOBA Bratislava
20 4 0 16 63:145 8

4. ROČNÍK
Turnaj v Leviciach – konečné poradie: 1. HOBA
Bratislava, 2. Iskra Partizánske, 3. Nitra, 4. Levice a 5. Detva.
H Výsledky a góly HK Iskra Partizánske: Partizánske – Detva 4:2, K. Grežďo 2, M. Herceg,
M. Julinek. Partizánske – Levice 2:2, L. Chreno 2. Partizánske – Nitra 2:3, M. Herceg, L.
Chreno. Partizánske – HOBA Bratislava 4:3,
K. Grežďo 2, M. Herceg, L. Chreno. Partizánske – HOBA Bratislava 4:3, K. Grežďo 2, M.
Herceg, L. Chreno. ISKRA: M. Herda, R. Slošiarik
– Š. Geschwandtner, K. Grežďo, M. Furbach, M.
Julínek, M. Herceg, L. Chreno, S. Križan, M. Janček, P. Mavrák, A. Vaňo, F. Martiška, J. Mikula, N.
Jakubová, R. Lettrich, A. Klimantová, T. Dobošová, T. Híveš, tréner: Ivan Valach, vedúci družstva: J. Herceg.
(mp, jh)

