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Stanica sa ponorila
do noci hudby

Nevyhovujúce vzorky
v bazénoch?

Text a foto: ma
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Prievidzi na svojej webovej stránke pravidelne zverejňuje výsledky kontrolnej činnosti. Z obsiahlej výročnej správy za rok 2015
prinášame výber zaujímavých zistení, ktoré sa
týkajú okresu Partizánske.

Žiaci v prírode,
príroda v žiakoch

Dá sa pojem železničnej stanice skombinovať s umením? Dá. A nemusíme zostať iba pri teórii. Aj v praxi sa mohli Partizánčania presvedčiť o tom, že s budovou nevzhľadnej železničnej stanice v Partizánskom to nie je úplne stratené. Šancu „objaviť v nej krajšie ja“ jej dala
akcia Noc hudby, ktoré ju v piatok 17. júna večer premenilo na koncertnú sieň s pódiom, osvetlením a publikom, zvedavým na podujatie
v netradičných priestoroch. Unikátny celoslovenský projekt Noc hudby prebudil stanicu do umenia – hudobnými vystúpeniami domácej
skupiny PJUR (na foto), prešovského umelca Chrisa Ellysa a dvojice Zuzany Mikulcovej a Michala Šelepa z Bratislavy. Oplatilo sa prísť,
ľudia z Fabriky umenia opäť dokázali, že ich kreatívne nápady neostávajú len v ich hlavách, ale
OD STREDY VO VYSIELANÍ
vedia im dávať reálnu podobu, ktorá sa teší záujmu ostatných.

Ako hospodárili
mestské organizácie?

Oprava železničného
priecestia
Železnice Slovenskej republiky Bratislava,
SMSÚ ŽTS Topoľčany budú v Partizánskom
od utorka 21. júna od 7.00 hodiny ráno
do stredy 22. júna do 12.00 hodiny
opravovať železničné priecestie na miestnej
komunikácii Hrnčírikova ulica. Z dôvodu
opravy bude táto časť komunikácie úplne
uzatvorená. Uzávierka bude riadne vyznačená
prenosným dopravným značením a dopravným zariadením. Účastníci cestnej premávky,
rešpektujte pokyny prenosného dopravného
značenia!

s.r.o.,
výrobná prevádzka Víťazná 44/394, Veľké Bielice
výrobno-obchodná spoločnosť, zameraná hlavne na výrobu
a predaj pracovnej a bezpečnostnej obuvi v rámci osobných
ochranných pomôcok, na trhu pôsobí už viac ako 20 rokov. Je veľmi
dobre etablovaná okrem slovenského trhu aj v iných štátoch Európy.
Ako prvá v Európe spustila do prevádzky novú výrobnú linku s PU/RPU
technológiou od talianskej spoločnosti STEMMA. Z tohto dôvodu

hľadáme pracovníkov na voľné pracovné miesta:

- pracovníkov cvikacieho úseku a DESMA
- skladníka
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

manuálna zručnosť, zodpovednosť
pracovná disciplína, chuť pracovať
skúsenosti s prácou na uvedených pozíciách

PONÚKAME :

zaujímavé finančné ohodnotenie
stravovanie vo firemnej jedálni
dopravu do zamestnania zdarma

Kontaktujte nás osobne
priamo v našej výrobnej prevádzke vo Veľkých Bielicach,
alebo na tel. čísle 046/549 20 67.
Životopisy zasielajte na e-mail: mzdy@artra.sk,
resp. poštou na adresu: ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany.

(160502)

Výročné správy o hospodárení a činnosti za rok
2015 bude na júnovom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Partizánskom predkladať šesť
mestských organizácií – Vydavateľstvo Tempo,
Správa káblových rozvodov, Technické služby
mesta, Správa majetku mesta, Domov a Mestská
umelecká agentúra. Poslanci sa budú okrem
iného zaoberať aj dvomi návrhmi aktualizácie
všeobecne záväzných nariadení mesta – o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a následne o sociálnych službách a spôsobe určenia
a platenia úhrady za sociálne služby. Plénum
vyhodnotí komunitný plán sociálnych služieb
mesta Partizánske na roky 2012 – 2022 a vyjadrí
sa aj k návrhu na uzatvorenie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi mestom Partizánske
a českým mestom Benešov.
V poradí 11. riadne zasadnutie MsZ zvolal primátor Jozef Božik na utorok 28. júna. Miestom
schôdze, ktorá je verejná a začína sa o 13. hodine, je ako tradične veľká zasadačka MsÚ.

Vďaka grantovému príspevku Nadácie Pontis
a Nadácie VÚB, ale hlavne vďaka podpore
rodičov a priateľov školy má Základná škola
vo Veľkých Bieliciach ako prvá v meste svoju
učebňu v prírode.

LALALA,
NANANA...
Má neskutočné účinky
na každého, kto ju
„zachytí“ a vníma. Aj keď
si to neuvedomuje. Dokáže totiž vliezť človeku pod kožu. A dokonca bez akéhokoľvek
dotyku pohnúť telom! Rafinovane, pomaly,
bezbolestne, potichu nás vie ovládať. Teda to
posledné o nej neplatí! To by práveže vôbec
nefungovalo. Je stará ako ľudstvo samo.
V praveku mala skôr rituálny a náboženský charakter. Dnes je už všade okolo nás.
V nespočetnom množstve foriem a podôb. Je
neodmysliteľnou súčasťou slávností i bežných
dní. Niekedy nás opantá tak, že sa jej nevieme zbaviť aj celý deň.
Vnímame ju skôr, ako sa narodíme. Už ako
trojmesačný plod v maminom bruchu. Každý
si k nej postupne buduje svoj vlastný a jedinečný vzťah. A každý si vyberie tú, ktorá mu
najlepšie sedí. Je dostupná aj úplne zadarmo,
lebo si ju môžeme vyrábať aj sami. Hudba.
Fenomén, ktorý je bežnou a obyčajnou súčasťou sveta, a pritom je pre nás často jedinečná
a unikátna. Veď kto nemá svoju obľúbenú
pieseň? Kto si aspoň raz v živote „nezalalákal“
bez ohľadu na to, či má alebo nemá hudobný
sluch? A spievanie v sprche?
Hudba dokáže skutočne neskutočné veci. Zaženie smútok, vylepší náladu, donúti nás klepkať
si len tak nohou, aj tancovať. Zajtra je svetový
deň hudby. V mnohých mestách po celom svete budú koncerty. Tak si urobte ten svoj malý
už dnes. A či si pustíte rádio v aute, kancelárii,
doma, alebo vám zahrá obľúbená skladba
z mobilu, alebo si doprajete vlastné predstavenie v kvapkách vody tečúcej zo sprchy, je
úplne jedno. Isto to bude skvelý
doping doplnený úsmevom
do začínajúceho sa pracovného týždňa....
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Čo zistil Úrad verejného zdravotníctva?
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi na svojej webovej stránke pravidelne zverejňuje
výsledky svojej kontrolnej činnosti. Z obsiahlej výročnej správy za rok 2015 vám prinášame výber osobitých zistení, ktoré sa dotýkajú okresu Partizánske.

Jedna dedina
bez vodovodu
Z celkového počtu 46 341
obyvateľov okresu Partizánske
je zásobovaných z verejných
a iných vodovodov 99,07 %.
Len obyvatelia obce Livina,
žiaľ, stále nemajú vybudovaný
verejný vodovod. V roku 2015
úrad zaznamenal v okrese
celkom 17 nezachlórovaných
vzoriek, čo je 30,30 % z celkového počtu 56. V plynulosti
zásobovania a v kvalite dodávanej pitnej vody z verejných
zdrojov však neboli evidované
nedostatky, ktoré by závažným
spôsobom negatívne ovplyvnili
zdravie. V minulom roku nebolo zaznamenané ani žiadne havarijné znečistenie pitných vôd.
Dobrou správou je aj to, že
na skupinovom vodovode
Partizánske bol vyriešený
problém s kalením vodného zdroja Drndava 1, ktorý
zásobuje obec Kolačno. Pri
zvýšení zákalu je voda zo
zdroja automaticky odvedená mimo vodojemu a vodojem je plnený zásobovacím potrubím z vodojemu
400 m3, čím je vylúčený
výpadok pitnej vody v obci
a zamedzený prienik zákalu do spotrebísk.

spŕch, WC a ich vybavenia hygienickými potrebami zistená
nebola. Najčastejšou príčinou
nedodržania hygienických
ukazovateľov u sezónnych
kúpalísk bola taktiež nedostatočná hygiena návštevníkov
pred vstupom do bazénov,
resp. pri kúpaní. Nedostatky
pri dodržiavaní technologickej
disciplíny, ako sú nepretržitá
recirkulácia a dezinfekcia, neboli zistené. Kvalitu vody teda
vo veľkej miere určujú samotní
klienti aquacentier.

Od zaťaženého územia
sme 13 kilometrov
Vyhláškou MŽP SR 112/1993
bolo na Slovensku vymedzených 12 oblastí s veľkým zaťažením znečistenia
ovzdušia. Žiaľ, patrí k nim aj
oblasť hornej Nitry. Kvalita
ovzdušia je tu ovplyvňovaná
činnosťou veľkých priemysel-

dujúci u obyvateľov obcí
Zemianske Kostoľany, Nováky a Bystričany. Partizánske je od Bystričian vzdialené
13,60 km a podľa údajov úradu
nepatrí do priamo ohrozeného
územia. Od čistého „horského“
ovzdušia však máme v blízkosti
takéhoto znečisťovateľa taktiež
asi ďaleko.
Na základe zistení negatívnych
dopadov znečistenia ovzdušia
na zdravie obyvateľstva museli
byť u znečisťovateľov vykonané zmeny technológií. To sa
nakoniec pozitívne prejavilo
na zlepšení kvality komunálneho ovzdušia. Treba však
podotknúť, že RÚVZ Prievidza
od roku 2005 nevykonáva
merania znečistenia. Jednak
z dôvodu, že meracie zariadenia
úradu boli opotrebované, čiže
nebola zabezpečená platnosť
výsledkov, ako aj v dôsledku nedostatku finančných
prostriedkov na ich prevádzku.

úmrtnosť mužov po 54. roku
života. Vyjadrené v číslach,
kým v produktívnom veku
žije 54,7 % mužov a 45,3 %
žien, teda relatívne rovnocenné zastúpenie pohlaví,
v poproduktívnom veku
je to už len 35,9 % mužov
a 64,1 % žien! Za 5 rokov však
došlo k nárastu počtu obyvateľov nad 65 rokov o 14,6 %,
zo 6655 na 7512. Žijeme teda
o čosi dlhšie.
Monitoring epidemiologickej
situácie za rok 2015 zhodnotil
úrad priaznivo, aj keď zaevidoval a zanalyzoval 719 infekčných ochorení a nemocničných
nákaz, čo je nárast oproti
minulému roku o 53 %.
V skupine respiračných
nákaz sa oproti minulému
roku zaznamenal nárast
ochorení na varicellu, teda
ovčie kiahne o 157 %, zo
157 až na 403 ochorení!
Najväčší počet bol preuká-

od 20. do 29. júna

Mesto Partizánske v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom
v Prievidzi, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzom telesne postihnutých,
Zväzom diabetikov, Klubom kardiakov, Ligou proti reumatizmu,
Ligou proti rakovine – Klubom Nezábudka, Miestnym spolkom
Slovenského Červeného kríža, OZ Prvosienka, OZ Frézia, MO
JDS, Mestskou umeleckou agentúrou Partizánske, Centrom
voľného času a školami, podporujúcimi zdravý životný štýl, vás
pozývajú na TÝŽDEŇ ZDRAVIA V PARTIZÁNSKOM, ktorý sa
uskutoční v dňoch 20. – 29. júna 2016.

PONDELOK (20. jún)
10.00 – 13.00 h PREDAJ POMÔCOK
(Klub spoločenských organizácií)
Predaj kompenzačných pomôcok pre slabozrakých

UTOROK (21. jún)
9.00 – 12.00 h PREVENCIA PROTI CHOROBÁM ZRAKU
(PREDNÁŠKA - Klub spoločenských organizácií)
Prevencia, meranie zraku, cholesterolu, krvného tlaku a cukru v krvi
9.00 – 15.00 h PREZENTÁCIA ČINNOSTI A PREDAJ
VLASTNÝCH VÝROBKOV
(Dom služieb ALFA) Prezentácia aktivít združenia Prvosienka
9.00 – 13.00 h SIMULÁCIA STAVU ZRAKOVÉHO ZNEVÝHODNENIA S ORIENTÁCIOU V PRIESTORE
(Námestie SNP) Prezentácia aktivít zariadenia DSS, činnosti a tvorivosti klientov „Ako sa pohybuje človek so zrakovým postihnutím“

STREDA (22. jún)
10.00 – 12.00 h PREZENTÁCIA
VLASTNÝCH VÝROBKOV ČLENOV ZŤP
(Klub spoločenských organizácií) Poradenstvo v soc. oblasti, prezentácia kompenzačných pomôcok
9.00 – 11.00 h OKRESNÁ SÚŤAŽ MŠ MODRÝ DELFÍN
V PLÁVANÍ
(MŠ na Malinovského ulici Partizánske)
11.00 – 13.00 h DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V CENTRE FRÉZIA
(Denné centrum FRÉZIA, n.o.) Aktivity v priestoroch zariadenia

Nevyhovujúce vzorky
v bazénoch
Kvalitu vody zisťoval úrad,
aj pokiaľ ide o kúpaliská.
Z Penziónu Kalinka v Malých
Bieliciach bolo za rok 2015
vyšetrených 13 vzoriek, pričom
len 1 bola nevyhovujúca. Kúpele Malé Bielice mali odobratých 47 vzoriek, z čoho bolo
nevyhovujúcich osemnásť, teda
necelých 40%. Na kúpalisku
Dúha sa neosvedčili 3 vzorky
z dvadsiatich, čo predstavuje
15%. V porovnaní s niektorými kúpaliskami v Prievidzi sme na tom v našom
okrese podstatne lepšie.
Napríklad bazén v hoteli
Remata v Handlovej mal
nevyhovujúcich osem
z ôsmich vzoriek! V hoteli
Kaskáda v Bojniciach to
bolo osem z trinástich, čo
je viac ako 60 %. Aquavital
v Opatovciach nad Nitrou mal závadných deväť
z dvanástich vzoriek, teda
presne 75%.
Pri zistení zhoršenia kvality
vody boli bazény vypúšťané
a v prípade mikrobiologickej
závadnosti bola vykonaná
plošná dezinfekcia. Príčinou zhoršenia kvality vody
v kúpaliskách s celoročnou
prevádzkou bolo najčastejšie
predlžovanie intervalu výmeny
vody z ekonomických dôvodov a nedostatočná hygiena
návštevníkov pred vstupom do
bazénov. Nedostatky v hygiene
zázemia kúpalísk, teda čistota

TÝŽDEŇ ZDRAVIA 2016

ŠTVRTOK (23. jún)
14.00 – 15.30 h PREDNÁŠKA
(Klub spoločenských organizácií)
Prednáška onkologičky MUDr. Szabovej na tému - primárna
a sekundárna prevencia onkologických ochorení
Podujatie „Kuchár bez čapice“ – prezentácia zdravých nátierok
9.00 – 17.00 h PREDAJ ZDRAVEJ VÝŽIVY
A DOPLNKOVÉHO TOVARU
(Námestie SNP) Súkromní predajcovia

PIATOK (24. jún)
ných zdrojov (ENO Zemianske
Kostoľany, Fortischem, a.s.
Nováky, Hornonitrianske bane,
YPOR Zemianske Kostoľany), ktoré patria k najväčším
znečisťovateľom ovzdušia aj
v rámci Slovenska. Priemyselné
zdroje znečistenia sú situované
a naviazané bezprostredne
na súvislé obytné zóny, a tým
je ich dopad na zdravotný
stav obyvateľstva závažnejší.
Okrem základných znečisťujúcich látok (SO2, NOx,
polietavý prach) je územie
negatívne ovplyvňované
špecifickými škodlivinami,
a to arzénom, ortuťou,
chlórom a tzv. VCM, vinylchloridom monomérom.
VCM a arzén sú dokázané
karcinogény a ich výskyt
je spájaný so zvýšeným
výskytom rakoviny pečene,
pľúc a kože. Vo vykonaných zdravotných štúdiách
bol dopad znečistenia
ovzdušia na zdravotný stav
relevantný, teda rozho-

V súčasnosti nemá RÚVZ ani
vlastné chemicko-fyzikálne
laboratóriá. Meranie obsahu
vinylchloridu v komunálnom
ovzduší vykonával Fortischem,
a. s. Nováky ako znečisťovateľ
na 3 meracích miestach na hranici ochranného pásma. Určité
údaje ale poskytujú aj meracie
stanice SHMÚ inštalované na
území okresu Prievidza. V rozsahu jeho administratívnych
hraníc je však stále radený ako
zóna vyžadujúca si osobitnú
ochranu.

Kolísavý výskyt
prenosných nákaz
V správe úradu figurujú aj
zistenia o demografických
zmenách. Tie potvrdzujú
dlhodobý trend porovnania
vitality pohlaví. Podľa vekovej
štruktúry prevládajú muži,
ale iba v rozmedzí od 1 do
54 rokov. Potom nastáva veľký
obrat a počet žien sa zvyšuje.
Môže za to, samozrejme, vyššia

zaný v mesiacoch november a december. U chrípky
bolo vykázaných o 42 %
viac ochorení ako v roku
2014. Celková chorobnosť
bola najvyššia od 6. do 9. kalendárneho týždňa. V okrese
sa taktiež objavil prípad SARI,
ťažkého akútneho respiračného
ochorenia u muža z Nadlíc.
Medzi ojedinelými prípadmi
bolo zaznamenané aj jedno
úmrtie v dôsledku vírusu HIV
v štádiu AIDS u 33-ročného
muža. Zvýšilo sa tiež množstvo
rotavírusových infekcií, ktoré
sú pôvodcami hnačiek. Naopak, oproti roku 2014 sa znížil
počet preukázaných hepatitíd
alebo salmonelových infekcií.
V dlhodobom horizonte klesá
aj počet prípadov kliešťových
encefalitíd a oproti roku 2014
sa znížil aj výskyt čierneho
kašľa, ktorý sa po dlhoročnom
útlme začal prejavovať od roku
2003.
Dana Legeňová
Zdroj: RÚVZ SR

Netradičný pomocník v projekte
Bánovce nad Bebravou, podobne ako aj mnohé iné mestá každý rok riešia problém odchytu túlavých alebo doslova vyhodených psov na
ulicu. V týchto dňoch preto mesto začalo realizovať projekt zameraný práve na prevenciu páchania násilia na zvieratách. Aj preto, že na
konci školského roka si viaceré deti žiadajú za dobré vysvedčenie psíka, sa mesto rozhodlo postupne zverejniť niekoľko informačných
článkov, ktoré sa zídu nielen rodičom, ale aj majiteľom psov, a usporiada preventívne akcie v materských a základných školách. Zaujímavosťou projektu je aj jeho netradičný, ale veľmi dobrý pomocník - terapeutický pes Amigo, ktorého si obľúbili už doslova tisícky detí. Okrem toho, že zbavil strachu zo psov už množstvo detí i dospelých, pomohol už rozrozprávať hendikepovaného chlapca
a dokonca aj napomôcť odhaleniu pedofila. Nemenej významným je úspech Amiga v oblasti prevencie kriminality na medzinárodnej
úrovni. Bol súčasťou projektu, ktorý reprezentoval Slovenskú republiku medzi najlepšími projektmi realizovanými v Európskej únii. (sch)

15.00 – 16.00 h PRAKTICKÉ UKÁŽKY
REHABILITAČNÝCH CVIKOV
(Klub spoločenských organizácií)
Rehabilitačná sestra Ingrid Ferjancová nám predvedie, ako si
môžeme pomôcť sami
14.00 – 15.00 h WORKSHOP „AKO SA MÔŽEME
BRÁNIŤ DOMÁCEMU NÁSILIU“
(Klub spoločenských organizácií)
Interaktívnym spôsobom vysvetlené rôzne prejavy domáceho násilia, možnosti ochrany pred násilím. Voľná diskusia účastníkov

SOBOTA (25. jún)
8.00 – 14.00 h OLYMPIÁDA DÔCHODCOV
(Športový areál ZŠ Rudolfa Jašíka)
Tradičné športové podujatie organizované MO JDS

PONDELOK (27. jún)
8.00 – 12.00 h DEŇ MLADÝCH MESTA
(Námestie SNP) Viaceré aktivity - kampaň „Na kolesách proti
rakovine“, projekt „Európsky dom hier“ – prezentácia hier, oceňovanie talentovanej mládeže primátorom mesta a podujatie „Mesto
v pohybe“ – prezentácia športových klubov
10.00 – 11.00 h CHÔDZA CEZ PREKÁŽKY
(Park J. A. Baťu za priaznivého počasia)
Pohybové hry detí materských škôl
8.00 – 12.00 h UKÁŽKY PRVEJ POMOCI
(Námestie SNP) Podujatie má v réžii SČK Územný spolok Topoľčany, Miestny spolok Partizánske

UTOROK (28. jún)
9.00 – 18.00 h VÝSTAVA
(Námestie SNP oproti Lekárni Harmónia)
Pojazdný autobus s výstavou a zdravotníckymi pomôckami
8.00 – 10.00 h ODBER KRVI
(Klub spoločenských organizácií) Odber krvi dobrovoľným darcom

STREDA (29. jún)
15.00 – 16.30 h OCEŇOVANIE
(Obradná miestnosť MsÚ Partizánske) 29. oceňovanie darcov krvi

www.novinytempo.sk
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Fajnšmekri piva si prídu na svoje:

Na scénu prichádzajú
dva nové pivovary
PRVÝ PARTIZÁNSKY PIVOVAR
Slovenský pivný trh sa rozrastie o ďalší pivovar a variť sa bude
netradične v Partizánskom. Za projektom malého remeselného
pivovaru s predpokladanou maximálnou výrobnou kapacitou
do 1000 hektolitrov piva ročne stoja investori z Partizánskeho.
Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložili na posúdenie vplyvov na
životné prostredie (EIA - Environmental Impact Assessment).
„Realizáciou navrhovanej činnosti chceme mestu Partizánske ponúknuť nový štandard služieb doplnený
o remeselný pivovar v priestoroch, ktorých súčasťou
bude multifunkčný objekt s hotelom, reštauráciou,
športovými a spoločenskými priestormi pre rozšírené
možnosti trávenia voľného času obyvateľov mesta,
širokej verejnosti a návštevníkov hornej Nitry,“ zdôvodnili svoj zámer dve investorské spoločnosti pre TASR. Tie sú
zároveň vlastníkmi objektu, budovy nedostavaného kultúrneho
domu v centre mesta, kde má pivovar s dvoma podlažiami na
úžitkovej ploche 400 m2 sídliť.
Začať s produkciou zlatistého moku chcú investori už na jeseň
tohto roka. Podľa ich slov to bude rýchly proces – v auguste
plánujú začať s prípravou priestorov tak, aby mohli prevádzku
otvoriť nanajvýš v októbri. Ich cieľom je vyrábať remeselne
nepasterizované nefiltrované pivo tej najvyššej kvality.

PIVOVAR U ĎURKOVÝCH
Na mapu s malými remeselnými pivovarmi v regióne hornej
Nitry pribudne aj pivovar, ktorý má vyrásť v obci Žabokreky nad
Nitrou. Zámer na posúdenie výstavby malého pivovaru s ročnou kapacitou 2500 hektolitrov predávaného piva predložili
investori Ervín a Katarína Ďurkoví už na jeseň minulého roka.
V obci sú známi projektom Farma u Ďurkových a práve v jej
areáli by mal byť situovaný aj nový pivovar. „Chceme ho budovať od základu a doplniť ponuku na farme. Pivovar nebude v
žiadnom prípade vytvárať konkurenciu pre súčasných výrobcov piva, ale bude obohatením a spestrením pivovarníckeho
trhu. Nechceme osloviť čo najširšiu spotrebiteľskú verejnosť,
ide nám o domácky varené pivo a to budeme ponúkať iným
záujemcom,“ tvrdia manželia.
Objekt má mať podľa schválených dokumentov dve nadzemné
podlažia a jedno technické podkrovné podlažie. So stavbou
začala firma vo februári, spustiť prevádzku s prípravou, varením
a distribúciou pivných nápojov chce o dva roky. Na dobré sa
oplatí čakať, vysvetľujú investori, „realizáciou navrhovanej
činnosti sa totiž rozšíri sortiment ponuky kvalitného piva.
Výhodou pivovaru na trhu je skutočnosť, že pivo vyrobené
v takomto malom pivovare bude trochu iného charakteru ako
tie, vyrábané veľkými pivovarmi, kde sa prejavuje uniformita
výroby ako dôsledok znižovania nákladov na výrobu.“
ma

Pojazdná kancelária Tomáša Baťu
zakotví aj v Partizánskom
Tento rok si pripomíname 140. výročie narodenia významného
podnikateľa Tomáša Baťu. Jeho dielo a myšlienky sú však pre
mnohých, najmä mladých ľudí spojené iba s výrobou obuvi, no
zabúda sa na jeho nadčasové podnikateľské princípy a sociálny
i verejný dosah práce. Priblížiť činnosť tohto veľkopodnikateľa
sa preto zlínska Nadácia Tomáša Baťu rozhodla originálne,
a to prostredníctvom tzv. Road Show.
Súčasťou netradičnej aktivity bude i mesto Partizánske, ktoré
bude na pár dní od 23. do 29. júna hostiť na Námestí
SNP pred Domom kultúry repliku kancelárie Tomáša Baťu.
Mobilný presklený City modul s replikou funkcionalistickej
pracovne, ktorého súčasťou bude nielen dobové vybavenie, ale
aj projekčná technika, si môžete v uvedených dňoch prehliadnuť od 9.00 do 17.00 hodiny. Pavel Velev v tejto súvislosti uvádza, že „návštevníci si môžu sadnúť na jeho stoličku,
k jeho stolu, zdvihnúť slúchadlo jeho telefónu, alebo
sa pozrieť na filmové zábery s Tomášom Baťom, ktoré ešte nikdy neboli nikde prezentované.“
So City modulom je spojený aj sprievodný program s aktivitami pre deti, čítaním z knihy o Tomášovi Baťovi a zaujímavou
prednáškou pre verejnosť spätou s premietaním pôvodnej
baťovskej filmovej reklamy.

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
DVOJROČNÉ VÄZENIE
ZA KRÁDEŽ WHISKY
Hovorí sa, že vo víne je pravda, ale vo whisky je jej ešte viac. Uistiť sa o tomto tvrdení mal zrejme v pláne 28-ročný Patrik, keď
si z obchodného domu v Partizánskom bez zaplatenia odnášal
10. júna poobede dve fľaše whisky v celkovej hodnote približne
44 eur. Poverený policajt Obvodného oddelenia v Partizánskom
vzniesol na mladého Partizánčana obvinenie z prečinu krádeže
a hrozí mu tak trest odňatia slobody až na dva roky. Ukázalo sa
totiž, že krádež alkoholu nebola prvá, ktorej sa Patrik dopustil –
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch bol už za podobný čin
stíhaný.
KR PZ v Trenčíne
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Hlasujte za svojho favorita,

podporte komunitný projekt!
Komunitný participatívny rozpočet
umožňuje Partizánčanom spolurozhodovať
o tom, ako bude využitá časť prostriedkov
z rozpočtu mesta. Do 30. apríla mohli
občania a organizácie podávať návrhy
komunitných projektov z rôznych oblastí,
napr. dopravy a komunikácií, životného
prostredia, kultúry, športu a sociálnych
služieb. V pondelok 13. júna boli tieto
návrhy zhrnuté a svojimi autormi
v krátkosti prezentované na verejnom prerokovaní. Ukázalo sa, že najaktívnejšími predkladateľmi boli základné
školy, no záujem prejavili aj športové
kluby, združenia i jednotlivci.
V návrhoch, ktoré predložili Rade pre komunitný participatívny rozpočet, rezonovali rozmanité témy, ktoré približuje tabuľka
(pod textom). Občania si môžu vybrať ten,
ktorý chcú podporiť a sms hlasovaním rozhodnúť o tom, ktoré projekty formálnych
i neformálnych skupín obyvateľov uspejú
a získajú podporu pre svoju realizáciu. Za
komunitné projekty sa bude hlasovať
odoslaním SMS na číslo 6664. Cena
spätnej SMS je 0,50 eur. Hlasovanie
je spustené od 20. júna a potrvá do
10. júla 2016. SMS má mať tvar PROJEKT medzera číslo projektu podľa
tabuľky projektov – napr. projekt č. 1
je Kaplnka povýšenia sv. Kríža, tzn.
Hlasovacia SMS pre tento projekt
bude mať tvar „PROJEKT 1“. Na veľkosti písmen nezáleží.
Z jedného telefónneho čísla je možné za
konkrétny projekt hlasovať iba raz, ale
je možné hlasovať aj za všetky projekty.
Hlasujúci môže dostať 3 druhy spätnej
SMS správy:
1. „Ďakujeme za Váš hlas pre komunitný
projekt mesta Partizánske“ (spoplatnené
0,50 eur),

Číslo

Názov projektu

Predkladateľ projektu

1.

Kaplnka povýšenia sv. Kríža

Združenie kresťanských seniorov

2.

Malý dopraváčik a jeho hrdinstvá

ZŠ vo Veľkých Bieliciach

3.

Hviezdny amfiteáter

Hvezdáreň v Partizánskom

4.

Lesopark Šípok

p. Bielešová Mária

5.

Zelená Oáza

ZŠ Malinovského

6.

Elektrotechnické laboratórium

AMAVET - klub

7.

Vybudovanie oddychovej zóny
(Chill Zone)

Športový klub HARVARD

8.

Som PE

Fabrika umenia

9.

Po stopách kopačiek

Futbalový klub TEMPO

10.

Zóna oddychu a zábavy

OZ Batania

11.

Objavme umenie v nás

Folkový klub

12.

Oprava vonkajšieho osvetlenia multifunkčného ihriska v ZŠ s MŠ na V. okružnej

ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej

13.

Štvorboká oceľová veža pre anténu
s otočným systémom

Rádioklub KAPA-OM3KAP

14.

Naše deti, naša škola, naše mesto

Cirkevná ZŠ Jána Krstiteľa

15.

Oplotenie časti ihriska TJ Slovan Návojovce

p. Matejovová Iveta

16.

Učebňa v prírode

ZŠ Radovana Kaufmana

17.

Internet do školy

ZŠ vo Veľkých Bieliciach

18.

Školský rozhlas a melodické zvonenie

ZŠ vo Veľkých Bieliciach

2. „Ďakujeme, ale za daný projekt ste už
hlasovali“ (ak sa hlasujúci pokúsi poslať
ďalší hlas projektu, za ktorý už predtým
hlasoval, táto SMS nie je spoplatnená),
3. „SMS ste nenapísali správne. Skontrolujte jej správnosť a skúste to znova. Táto
SMS nebola spoplatnená.“ (ak sa pri písaní
SMS hlasujúci pomýli – nesprávne číslo,

preklep v slove, chýbajúca medzera za
slovom PROJEKT).
UPOZORNENIE: Vedenie Združenia
kresťanských seniorov v piatok 17. júna
svoj projekt z hlasovania odhlásilo. Za
projekt č. 1 – Kaplnka povýšenia sv. Kríža preto NEHLASUJTE!

Smrť kosila na cestách

Pri Brezolupoch havaroval 20-ročný vodič
K tragickej dopravnej nehode,
pri ktorej vyhasol mladý ľudský
život, došlo v pondelok 13. júna
krátko pred 16.00 hodinou
v katastri obce Brezolupy.
Dvadsaťročný vodič z okresu
Bánovce nad Bebravou jazdil
na dodávke Fiat Ducato po
ceste I/9, v smere od Hradišťa
na Bánovce nad Bebravou.
V mieste, kde je povolená
najvyššia rýchlosť 50 km/h,
neprispôsobil rýchlosť jazdy
svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať.
S vozidlom dostal šmyk, prešiel
vpravo mimo vozovku a pravou
prednou časťou narazil do
svahu mimo cesty (viď foto).
Následne sa vozidlo prevrátilo

Natreli, čo sa dalo
Ako záleží občanom na vzhľade a čistote miest Slovenska, vidno
nielen na konaní jednotlivcov v bežnom živote, ale aj vďaka
iniciatívam, ktoré podporujú organizovanie verejnoprospešných
projektov. Jedným z nich je aj celoslovenská akcia s názvom Naše
mesto. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a pre
úspech ho prijímali aj iné mestá. Partizánske sa zapojilo do aktivity, ktorá spája mesto, firmy a občanov pre zveľaďovanie verejného
priestoru pred piatimi rokmi. Tento rok pomáhalo v ´našom
meste´ 112 dobrovoľníkov na piatich stanovištiach. Robili sa úpravy v nemocnici, Vodnom hrade, Centre voľného
času, ako aj v Základnej škole vo Veľkých Bieliciach
a tiež v Materskej škole na Malej okružnej.
Zamestnanci zapojených firiem dobrovoľne natierali ploty, steny,
lavičky, no skrátka, čo sa dalo. Taktiež trhali burinu a hrabali trávu. Všetkým zúčastneným po tomto výkone dobre padli
poukážky na kúpalisko Dúha v Partizánskom z rúk primátora
Jozefa Božika, ktorý prišiel všetkých povzbudiť v ich záslužnej
činnosti. Pre dobrovoľníkov v nemocnici bol pripravený tradičný
guláš, tentoraz však aj pod taktovkou varešky kuchára Vila
Haba, známeho z televíznej šou. Nálada bola dobrá aj na iných
stanovištiach, kde namiesto rozpáleného slnka viacej hrial pocit
z dobre vykonanej práce.
(dl)

a mladý vodič vypadol na vozovku. Po páde utrpel zranenia,
ktorým podľahol na mieste
dopravnej nehody.
Jeho rovesník, spolujazdec utrpel pri dopravnej nehode ľahké
zranenia. Na vozidle vznikla
škoda asi 2 000 €. Cesta I/9
bola kvôli dokumentovaniu tejto
tragickej dopravnej nehody na
dve hodiny úplne uzatvorená.
Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad
Bebravou začal trestné stíhanie
vo veci prečinu usmrtenia. Na
mieste dopravnej nehody bol
prítomný aj súdny znalec z odboru cestná doprava. Príčina
a miera zavinenia nehody je
v štádiu vyšetrovania.
KR PZ v Trenčíne

FOŤ A VYHRAJ:

Trenčiansky kraj cez objektív
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región
pripravila pre všetkých laických i profesionálnych fotografov
súťaž s názvom Trenčiansky región cez objektív. Zapojiť sa
môže každý, kto rád fotí a myslí si, že jeho fotka bude spomedzi
ostatných snímok výnimočná. Súťaž potrvá od 15. júna do
31. októbra 2016. Vyhodnotenie prebehne na základe hodnotenia odbornej poroty a výsledky budú vyhlásené 15. novembra
2016 na stránke www.trencinregion.sk (kde nájdete aj detaily
a štatút fotosúťaže) a na facebookovej stránke vyhlasovateľa
súťaže.
Fotky, ktoré budú zachytávať potenciál trenčianskeho regiónu
– prírodu, kultúrne pamiatky, zábery z pútavých podujatí a zaujímavé momentky, budú zaradené do troch súťažných kategórií –
1. Hrady, zámky a kultúrne pamiatky v kraji; 2. Príroda;
3. Momentky – fotky z rôznych podujatí v Trenčianskom
kraji.
Na výhercov čakajú hodnotné ceny. Súťažiť môžu o wellness
pobyty, voľné vstupenky na podujatia, prezentačné publikácie
a množstvo iných odmien.
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Učarovala im práca v médiách
Ich tváre vidíte na televíznych obrazovkách, prihovárajú sa vám z rádia alebo dokonca čítate ich články v dennej tlači. Ďalšia vec, ktorú
majú spoločnú, je, že všetci pochádzajú z Partizánskeho. V nasledujúcich riadkoch vám predstavujeme druhú štvoricu ľudí, ktorí svoj
život zasvätili práci v celoslovenských médiách.

MIRIAMA FÁBEROVÁ
pracuje ako produkčná
a zastupujúca moderátorka
v Rádiu_FM
V Rádiu_FM začala
Miriama pracovať ešte
počas štúdia masmediálnej komunikácie na
Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave.
„Program Ráno na
eFeMku sa vtedy predĺžil
z troch hodín na štyri,
a tak potrebovali človeka,
ktorý by im pomohol s prípravou a produkciou. Oslovila
ma priamo moderátorka Dominika
Jašková, s ktorou sme sa poznali z Partizánskeho. Mala som skúsenosti zo študentského
Rádia Aetter, prácu v Rádiu_FM som si
chcela vyskúšať. Počas jedného mesiaca som
si urobila absolventskú prax do školy a keďže
spolupráca fungovala, nechali si ma,“ spomína
Mima. Ako hovorí, vždy sa motala okolo vecí,
ktoré ju bavili. Či už to bolo účinkovanie
v Divadle mladých Šesť Pé v Partizánskom
alebo študentské Rádio Aetter. „Keď som v tej
dobe uvažovala nad prácou vo veľkom rádiu,
tak Rádio_FM bola méta, kam by som sa raz
rada dostala. A nakoniec som v ňom začala.

DOMINIKA PIŠŤANSKÁ
pracuje ako redaktorka
zahraničnej redakcie
televízneho
spravodajstva RTVS
V RTVS začala Dominika pracovať počas
štúdia žurnalistiky na
UKF v Nitre ako asistentka spravodajstva.
„Postupne som sa zoznámila so všetkým, čo
súvisí s tvorbou správ.
Naučila som sa písať
príspevky, najskôr kratšie,
potom aj vlastné reportáže.
Oboznámila som sa s prácou
v teréne, s hlasovou prípravou aj so
strihom,“ hovorí. Po tejto skúsenosti dostala
ponuku na prácu v zahraničnej redakcii už ako
redaktorka. „Na spravodajstve - a špeciálne na
tom zahraničnom - je krásne to, že nás vždy
dokáže prekvapiť a z minúty na minútu nám
zmeniť všetky plány. Ak sa totiž stane niečo
závažné, má to prioritu a my musíme okamžite
reagovať. Pri tých najväčších témach zostáva
naša dovtedajšia práca rozrobená a my sa
preorientujeme na niečo iné,“ rozpráva Dominika, ktorá nemá rada stereotyp, a preto jej
dynamické prostredie spravodajstva vyhovuje.
Ako prezradila, keď nepracuje, rada cestuje,
číta, navštevuje kultúrne podujatia.
Venovať sa žurnalistike bolo jej snom už od
strednej školy: „Dodnes si ale spomínam, ako
som si kedysi nedokázala predstaviť prácu
v spravodajstve ani v televízii. Naopak, chcela
som pracovať v rozhlasovej publicistike a ve-

Som tu naozaj spokojná a popravde si neviem
predstaviť, čo iné by som robila,“ tvrdí
Miriama.
Vďaka svojej práci sa stretáva
s množstvom zaujímavých
ľudí z rôznych oblastí.
„Poznám sa s väčšinou
slovenských hudobníkov,
ktorých hrávame. Na
rozhovory k nám chodia
aj rôzni umelci, vedci,
športovci. Sú to ľudia,
ktorí svojou prácou a prístupom k životu dokážu
motivovať aj ostatných.
A k tomu mám skvelých
ranných kolegov, moderátorov
Dominiku Jaškovú a Martina Staňa, od ktorých sa stále mám čo učiť,“
prezrádza. K poslucháčom Rádia_FM patria
aj jej rodičia. „Keďže domov sa vraciam už len
občas, mama sa vždy teší, keď ma počuje z éteru, pretože vie, že som v poriadku a má prehľad
o tom, čo robím, aj keď nie sme v každodennom
kontakte.“ V pamäti dodnes rezonuje Miriame niekoľko rozhovorov z Rána na eFeMku.
„Navštívila nás poľská režisérka Agnieszka
Holland, česká gymnastka Věra Čáslavská
a len nedávno aj John Lydon. A rada spomínam aj na bristolského producenta Trickyho,
ktorý prišiel na živé vysielanie z Rádio(aktívnej) zóny_FM,“ dodáva.
novať sa kultúre a umeniu. V minulosti som
ešte zvažovala štúdium cudzích jazykov, čo
sa nakoniec v podstate v mojej súčasnej práci skĺbilo.“ Pre Dominiku
bolo spočiatku náročné naučiť
sa zvládať stres, ale aj zvyknúť
si na to, že sa správy vysielajú takmer každý deň v roku.
„Moja rodina si už zvykla,
že so svojím pracovným
rozvrhom často nedokážem pohnúť a veľakrát sa
mi už prispôsobili. Veľmi
si to vážim. Rodina mi je
oporou, najmä rodičia. Moji
blízki mi veľmi často dávajú
spätnú väzbu. Rozprávame
sa o tom, čo sa im na mojej práci
páči, ale aj čo sa im nepáči. Je to naozaj veľmi dobrý pocit, keď mi niekto povie,
že registruje a vníma to, čo robím,“ priznáva
Dominika.
Na aké udalosti spojené s prácou spomína
dodnes? „Spomínam si napríklad, ako som
raz prišla do práce na tretiu hodinu ráno,
pretože sme sledovali situáciu na Majdane
počas ukrajinskej krízy a pripravovali sme
mimoriadne správy. Nakoniec sa situácia
nevyhrotila, takže mimoriadne správy neboli.
Šli sme sa dopoludnia vyspať a na obed znova
do práce. Nikdy nezabudnem ani na 17. jún
2014, keď nad Ukrajinou zostrelili let MH
17. Stalo sa to hodinu a pol pred vysielaním.
Všetko vtedy išlo bokom a príprava tejto témy
bola veľká skúška nášho tímu. Obstáli sme.
Za hodinu a pol sme zo seba vydali obrovské
množstvo energie a v redakcii to vtedy vyzeralo ako vo filme. Krik, telefonáty, pobehujúci
ľudia. Bol to neuveriteľný adrenalín.“

Leto vo Veľkých Uherciach
uvedie koncert pri kaštieli
Nie je koncert ako koncert, najmä keď má kulisu
príjemného prostredia v parku. Zasadený do scenérie
pri kaštieli vo Veľkých Uherciach bude podujatie, organizované v piatok 1. júla v rámci cyklu Veľkouherecké dni kultúry. Pozývajú vás naň obec Veľké Uherce, Občianske združenie Umenie nás spája a majitelia
kaštieľa Thonet. Tešiť sa môžete na ohňovú cestu
s výstavou výtvarných prác, na vystúpenia domácej
Súkromnej ZUŠ Ars Akademy, gitarového dua z Bratislavy, indie-folk Evy Tolstovej a kapely Tolstoys
z Nitry a pražských folk-rockových umelcov WE2.
Nenechajte si ujsť prvý koncert v parku pri kaštieli vo
Veľkých Uherciach so začiatkom o 19.30 h.

ĽUBOŠ KASALA
pracuje ako manažér
dopravného spravodajstva
Zelená vlna RTVS
„Prihovárať sa rozhlasovým poslucháčom bol
môj najsilnejší detský
sen, okrem školníka,
žeriavnika, výpravcu
a strojvedúceho metra,“
prezrádza Ľuboš, ktorý
v roku 2009 začal budovať
verejnoprávne rozhlasové
dopravné spravodajstvo Zelená
vlna, ktoré vedie dodnes. Síce je už
od roku 2006 oficiálne Bratislavčanom,
do Partizánskeho sa i naďalej rád vracia za mamou a ostatnou rodinou. „Po skončení vysokej
školy som asi 4 roky pracoval na Ministerstve
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako štátny
radca na úseku cestnej dopravy a zároveň som
externe pôsobil v Slovenskom rozhlase ako
redaktor – moderátor. Začínal som v Rádiu
Regina Bratislava, kam som prišiel z amatérskeho vysokoškolského rozhlasového štúdia
RAPEŠ Žilina, v ktorom som sa sedem rokov
učil základy rozhlasovej práce,“ spomína Ľuboš.
Z regionálneho vysielania postupne prechádzal
spravodajstvom v Rádiožurnále, publicistikou
v Rádiu Slovensko, kde robil všetky základné
novinárske rozhlasové profesie ako správar,
redaktor, reportér, moderátor, editor. „Byť pri
udalosti, keď sa niečo deje a povedať o tom

LUCIA VANKOVÁ
pracuje ako redaktorka
ekonomiky Hospodárskych
novín
Novinársku kariéru
odštartovala Lucia ako
externistka spravodajského portálu Aktualne.sk.
„Mojou úlohou bolo prekladať zahraničné články
a starať sa o agentúrne
spravodajstvo. Postupom
času som začala písať vlastné články, mali dobrú odozvu.
Začala som sa teda obzerať po
možnostiach ďalšieho rastu. V tom
období som dostala ponuku na pozíciu
redaktorky v Hospodárskych novinách,“ prezrádza 22-ročná študentka európskych štúdií.
Po prvom kole pohovorov však Lucia odišla
študovať do USA. Po návrate prevzala pozíciu
redaktorky ekonomiky Hospodárskych novín,
primárne v sekcii energetiky a hospodárstva.
„Zároveň pôsobím v neziskovom sektore –
najmä ako šéfredaktorka Webu o pozitívnych
stránkach Slovenska (Wopss.sk), ktorý som
spoluzakladala ešte v roku 2014,“ dodáva. „Milujem to, že pracujeme na aktuálnych témach
v reálnom čase. A to, že pokiaľ si odvedieme
dobrú prácu, výsledky vidieť takmer okamžite.
Napríklad v spoločenskom diskurze,“ vraví
Lucia, ktorá sa novinárčine chcela venovať už

od základnej školy. „Hovorila som, že
chcem byť novinárka s prívlastkom 'investigatívna', i keď som
v tom období nemala veľkú
predstavu o tom, čo takáto
práca zahŕňa. Písala som
poviedky, eseje, zapájala
som sa do rôznych súťaží.
Počas štúdia na Gymnáziu
v Partizánskom som začala prispievať do časopisu
Študents a napríklad s kamarátkami sme počas stredoškolských štúdií vytvorili
časopis Kompas,“ oboznamuje
nás so svojimi prvými tvorivými
počinmi.
„Najnáročnejšie je podľa mňa dokázať
sa vyrovnať s tým, že dokonalosť neexistuje.
Že aj napriek snahe o perfektne odvedenú
prácu má človek v denníku iba obmedzený čas
a obmedzený priestor,“ hovorí Lucia aj o úskaliach svojej práce.
Čo naopak považuje na nej za najzaujímavejšie?
„Zaujímavý je každý deň, keď človek nesedí iba
za počítačom, ale ide do terénu. A keď má na
stole témy, ktoré naozaj pohnú Slovenskom.
Doposiaľ najväčšou výzvou bolo pre mňa pokrývanie predaja akcií Slovenských elektrární
talianskej skupiny Enel českému energetickému
gigantu EPH. V novembri minulého roka som
sa v rámci pokrývania tejto témy zúčastnila
na prezentácii hospodárskych výsledkov Enelu
v Londýne.“

Spracovala Sandra Čaprnková, foto: archív respondentov

Medzinárodné jánske ohne
V Brodzanoch sa v sobotu 11. júna, ako každoročne pred Jánom,
pálili jánske ohne. V bohatom kultúrnom programe vystúpili okrem
domáceho mládežníckeho a detského folklórneho súboru Husiarik aj
hostia - Mládežnícky folklórny súbor Kultúrneho umeleckého strediska Zvolen z Kulpína, folkloristi zo srbskej Vojvodiny a Domovina zo
Zemianskych Kostolian. Množstvo účastníkov na podujatí potvrdilo,
že táto kultúrna udalosť má už svoje meno nielen v Brodzanoch, ale aj
v širokom okolí.
Svoje umenie predviedli aj ľudoví umelci - drotári Lörinczoví z Krásna
a medovnikárka Milka Gavorníková z Brodzian. Záujemcovia sa mohli
nielen pokochať pohľadom na ich diela, ale si aj niektoré zakúpiť. Deti
si dokonca vyskúšali zdobenie medovníčkov za asistencie trpezlivej
tety Milky. Hladné žalúdky naplnili výborné koláče a chutný guláš a po
kultúrnom programe sa tancachtiví zabávali pri jánskom ohni a diskotéke do neskorej noci.
Gertrúda Petrusová

poslucháčom ako prvý – to je tzv. pozitívny adrenalín, ktorý ma motivuje,
najmä v spravodajstve. Vďaka
profesii rozhlasového novinára sa môžem stretnúť so
zaujímavými a hodnotnými ľuďmi a dostať sa na
miesta, kde sa verejnosť
nedostane,“ to sú dôvody,
pre ktoré práca v médiách
Ľuboša napĺňa.
Ako hovorí, rodina a priatelia si na jeho zamestnanie
už zvykli. „Ale úsmevné to je
so známymi, s ktorými som sa
dlhšie nestretol osobne. Niektorí
si myslia, že pracujem v Národnej
diaľničnej spoločnosti, keďže najčastejšie vysielam dopravné spravodajstvo práve
z NDS,“ dodáva. Aký zážitok spojený s prácou
mu dodnes rezonuje v pamäti? „Za približne 18
rokov rozhlasovej práce by zaujímavostí a zážitkov bolo vari aj na knihu. Spomínam si na
môj prvý 'vážny' príspevok vo vysielaní Rádia
Regina Bratislava, ktorý poukázal na chýbajúci
priechod pre chodcov cez frekventovanú ulicu
pri zastávke MHD. Vďaka môjmu príspevku
potom priechod pre chodcov na cestu namaľovali, čím sa zvýšila bezpečnosť chodcov,“ hovorí
Ľuboš a na záver dopĺňa: „Potešiteľné je aj sledovať postupujúcu kariéru mladých kolegov, ktorí
začínali u mňa a vari som ich niečo zmysluplné
naučil, keďže na základe získaných zručností sa
vyvíjajú a ďalej postupujú vo svojej rozhlasovej
profesii.“

Foto: Michal Kubíni

www.novinytempo.sk
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Myšlienka na tento týždeň
„Stále pretrváva dojem, že štát sa má postarať, veď
platím si poistenie, počkám si na záchrannú službu,
lenže záchranná služba príde na Slovensku priemerne
za desať a pol minúty, pritom ale o päť minút pri zastavení obehu nenávratne odumrie mozog, o desať-pätnásť minút je nenávratne poškodené srdce.
Kým príde záchranka, dá sa umrieť niekoľkými spôsobmi. Preto všade na svete ľudia počítajú s tým, že
dovtedy musia laickou prvou pomocou preklenúť ten
čas do príchodu špecializovanej prvej pomoci.
Ľudia u nás stále nechápu, že pacienti väčšinou nezomierajú preto, že sanitka prišla neskoro, ale preto, že
im nikto nepomohol.“
Viliam Dobiáš,
prezident Slovenského Červeného kríža,
špecialista urgentnej medicíny

Blahoželáme

V polovici júna sa pekného životného jubilea 75 rokov dožila Františka Modoryová z Partizánskeho. Priatelia zo ZO SZTP jej želajú z úprimného srdca
všetko len to najlepšie, na prvom mieste veľa zdravia!
Meniny oslávi – Alojz, Lejla, Elvis, Paulína, Paula, Paulín, Sidónia, Sidón, Ján, Olívia, Tadeáš,
Adriána, Ladislav a Ladislava.

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE
 20. júna – pondelok o 19. h – V ZAJATÍ DÉMONOV 2
 21. júna – utorok o 19. h – CENTRÁLNA INTELIGENCIA
 20., 21., 25. a 27. júna – pondelok, utorok, sobota
a pondelok o 16.30 h – HĽADÁ SA DORY!
 23. a 26. júna – štvrtok a nedeľa o 16.30 h – RATCHET
A CLANK: STRÁŽCOVIA GALAXIE
 23. až 27. júna – štvrtok až pondelok o 19. h – DEŇ
NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 24. júna – piatok – DJ MAJCO DANCEMANIA
 25. júna – sobota – FUN VIDEOPÁRTY s DJ JULOM

Moc umenia štartuje v júni
Vlani sa osvedčili a tento rok prichádzajú znova.
Mladí ľudia z Fabriky umenia mali s podujatím Moc
umenia veľký úspech a Park M. R. Štefánika chcú
oživiť aj toto leto. Na podujatia plné kreativity, zaujímavých myšlienok a rozhovorov s inšpiratívnymi ľuďmi sa
môžete tešiť každú poslednú sobotu v mesiacoch jún, júl,
august a september. Chýbať nebude ani tradičná handmade a oddychová, tzv. chillout zóna a vrcholom každej
akcie bude Tólkšou so známymi osobnosťami z mesta a
celého Slovenska. Na prvé zo série letných podujatí sa
môžete tešiť už teraz. Patriť mu bude sobota 25. júna
so začiatkom o 15.00 hodine.

počasie
Predpoveď
pre Partizánske
Počasie v tomto týždni by naďalej malo byť príjemné.
K teplu sa však pridá aj vlhkosť a to znamená, že s prehánkami a búrkami treba počítať. Vyzerá to tak, že zrážky sa
vyskytnú hlavne na začiatku a konci týždňa. Búrky z tepla
však nemožno vylúčiť ani v jeho strede. Čaká nás teda
dusno s rizikom zrážok. Vďaka vyššej vlhkosti tu budeme
mať aj teplé noci.
Denné teploty: 25/28 °C, neskôr 28/32 °C, v závere týždňa
pravdepodobne slabý pokles teplôt
Nočné teploty: 18/14 °C, postupne 21/16 °C

Výčiny počasia v minulosti
V tomto týždni sa nám už začína astronomické leto. Bude to
presne 21. júna o 00.35 hodine. Je zaujímavé, že práve okolo
letného slnovratu sa v minulosti pomerne často vyskytovali
extrémne poveternostné javy. Obzvlášť vynikal dátum 22. jún.
V roku 1996 sme mali výdatné dažde a silné búrky s krúpami.
Za pár dní spadlo okolo 70 mm vody a práve 22. júna toho roku
boli búrky aj najsilnejšie. Možno majú ešte niektorí v pamäti
21. jún 2007. To sa cez Partizánske prehnala podvečer silná
búrka spojená s víchricou. Búrka bola doslova hrôzostrašná
a mesto sa nakrátko ponorilo do tmy. Okrem početných polámaných konárov spôsobila aj dvojhodinový výpadok prúdu.
Rok 1999 nám zase priniesol povodňovú pohotovosť. V dňoch
21. až 22. júna nám vtedy napršalo okolo 80 mm vody a keďže
vlhko bolo už aj predtým, rieka Nitra sa rozvodnila. Povodne
v okresoch Prievidza a Partizánske spôsobili na poľnohospodárskych kultúrach škody v celkovej sume 23 miliónov korún.
Dňa 22. júna 1999 sa navyše teplota cez deň pohybovala len
okolo 9-10 °C, čo bol ďalší extrém. Aby ich nebolo málo, tak
presne o rok neskôr nám príroda pripravila ďalší. Na Slovensko
prúdil mimoriadne horúci vzduch a teploty lámali historické
júnové rekordy. V Partizánskom bolo 36 °C a v Hurbanove až
37,5 °C! Takto teplo v júni ešte nikdy nebolo. A pýtate sa, ktorý
deň to bolo? Áno, bolo to opäť 22. júna.
Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ
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Základná umelecká škola vyšla do ulíc
Deň s veľkým D si Základná umelecká škola v Partizánskom užila v stredu 15. júna. Ani upršané počasie ju neodradilo od toho, aby si pod holým nebom pripravila prehliadku všetkého, čo pre svojich žiakov ponúka.
Na Námestí SNP sa predstavili všetky
štyri odbory – tanečný, hudobný, výtvarný
a literárno-dramatický. Výtvarný odbor si
pripravil ukážku rôznych prác a techník,
ako napríklad grafika, suchá ihla, lino, ktoré sa v rámci odboru vyučujú. Podľa slov
jednej z vyučujúcich tohto odboru Sylvie
Šuňalovej, záujemcovia si mali možnosť
vyskúšať jednotlivé techniky, alebo sa od
septembra prihlásiť do ZUŠ.
Žiaci, ktorí navštevujú hudobný odbor,
sa predstavili spevom a hrou na hudobné
nástroje. „Vyšli sme do ulíc, aby nás videlo
a počulo čo najviac ľudí. Nie každý má čas
prísť na naše koncerty a takouto formou
sa pri nás zastavia aj tí, ktorí idú okolo,
zatlieskajú, potešia sa a to je náš hlavný
cieľ,“ uviedla riaditeľka ZUŠ v Partizánskom Renáta Andrejová.
Hudobné vystúpenia striedali na pódiu
čísla žiakov tanečného odboru, ku ktorým
sa neváhali pripojiť ani ostatní ZUŠ-kári.
Svoj priestor na prezentáciu dostal i literárno-dramatický odbor. Vyučujúci a zároveň
moderátor Dňa ZUŠ-ky Lukáš Števík si
s najstaršími žiačkami pripravil divadelnú scénku - klauniádu, v ktorej vtipnou
formou poukázali na dôležitosť mamy v našom živote. Program Základnej umeleckej
školy bol naozaj pestrý a tvorilo ho viac ako
dvadsať vystúpení jednotlivých odborov.
sč, Foto: MTP

Na Námestí SNP tancovali učitelia i žiaci

„Príďte na zápis do našej školy a doprajte svojmu dieťaťu pravidelné a kvalitné
vzdelávanie v oblasti hudby, tanca, výtvarného a divadelného umenia. Ponúkame vám vzdelávacie programy pre deti od päť rokov, ako aj vzdelávanie
dospelých,“ týmito slovami pozýva Základná umelecká škola v Partizánskom na
zápis všetkých, ktorí majú záujem rozšíriť rady jej žiakov. Súčasťou jednej veľkej
umeleckej rodiny sa môžete stať od budúceho školského roka aj vy, ak už teraz
v júni vyplníte prihlášku. Môžete sa prísť zapísať denne od 13.30 do 17.00 hodiny
v kancelárii ZUŠ na Námestí SNP v Partizánskom. Záujemcom o výtvarný odbor
sú k dispozícii v budove ZUŠ na Rooseveltovej ulici. Prihlášku si môžete stiahnuť aj
z facebookovej stránky školy. Bližšie informácie na tel. 038/749 25 60, výtvarný odbor na tel. 0948 111 500. Základné informácie o všetkých odboroch školy nájdete
na webovej stránke www.zuspartizanske.sk.

Mať talent je dar

Nebáli sa vystúpiť pred publikom a ukázať, čo v nich je. Svoje nadanie predstavili deti zo základných škôl mesta
Partizánske v prvom ročníku talentovej šou s názvom Detský talent 2016.
Sedemnásť súťažiacich vystúpilo na pódiu Domu kultúry
v Partizánskom vo štvrtok
9. júna. Zorganizovanie celého
podujatia mali na svedomí bývalé zamestnankyne v školstve
Mária Parikrupová a Gabriela
Zúbeková. Do Detského
talentu sa snažili vybrať
deti, ktoré vynikajú nielen
v hudobnej, výtvarnej či
športovej oblasti, ale i tie,
ktoré svoj talent preukázali v netradičných veciach.
Takým bolo skladanie rubikovej kocky, ktorú súťažiaci
Philipp Ručka dokáže zložiť za
čas menej ako pätnásť sekúnd
a dokonca mu nerobí problém
poskladať ju jednou rukou.
Zaujímavé bolo tiež origami,
alebo staré japonské umenie
skladania papiera, ktoré predviedla Eva Hudecová.
Ako to už vo väčšine talentových súťaží býva, aj v tejto mali

Víťaz Detského talentu 2016 Ján Klucha a jeho sólo v hre na
bicích
Foto: MTP
početné zastúpenie súťažiaci,
prítomných divákov i porotu
ktorí svoje nadanie ukázali
Ján Klucha. Keďže podujatie
v speve alebo v hre na hudobné
bolo určené deťom, celým
nástroje. Spevácke vystúpenie
programom sprevádzala šikovhrou na pohárik ozvláštnila
ná dvojica mladých moderáJúlia Vlčanová, vlastné skladby
torov.
na klavíri zahral Jakub Žiak,
Porota na čele s predsedom
hrou na klavír a bicie zaujal
primátorom Jozefom Božikom

mala čo robiť, aby spomedzi
všetkých vybrala a ocenila
troch najtalentovanejších.
„Všetky deti, ktoré sa tu
prezentovali, sú mimoriadne
talentované a som veľmi rád,
že rozvíjajú svoj talent, či už
v základnej umeleckej škole
alebo v rôznych krúžkoch a to
je dôkaz toho, že voľnočasové
aktivity výrazným spôsobom
pomáhajú formovať osobnostnú integritu mladého človeka,“
zaznelo od primátora.
Po spoločnej porade poroty nasledovalo vyhlásenie výsledkov.
Tretie miesto patrilo za Cup
song Júlii Vlčanovej zo ZŠ
s MŠ na Veľkej okružnej.
Druhé za skladanie rubikovej
kocky získal Philipp Ručka
zo ZŠ Radovana Kaufmana. Víťazom Detského talentu
2016 sa stal s hrou na klavír
a na bicie Ján Klucha, žiak
ZŠ Rudolfa Jašíka.
sč

Žiaci v prírode, príroda v žiakoch
Guláš párty, ako si v Základnej škole vo Veľkých Bieliciach nazvali akciu, ktorá sa konala 10. júna, sa začala nezvyčajne, otvorením učebne v prírode. Riaditeľka Eva Gvotová spolu s primátorom Jozefom Božikom slávnostne
prestrihli pásku (na foto) a otvorili nový učebný priestor pre žiakov školy.
Prvotná myšlienka vznikla už
vo februári, keď novozvolená
riaditeľka s učiteľkou Gabrielou
Dragulovou a predsedníčkou
Rady školy Evou Briatkovou začali písať projekt na tému učebňa v prírode. Vďaka grantovému príspevku Nadácie
Pontis a Nadácie VÚB, ale
hlavne vďaka podpore rodičov a priateľov školy má
Základná škola vo Veľkých
Bieliciach ako prvá v meste
svoju učebňu v prírode.
Jej súčasťou budú lavice
a stoly, a preto sa vyučovanie
predmetov ako biológia, ekológia, vlastiveda, prírodoveda,
výtvarná výchova prenesie
z klasickej triedy von, priamo
do prírody. Žiaci zmenia prostredie, okysličí sa im mozog
a budú podávať kvalitnejšie
výkony. Tí, ktorí navštevujú

ŠKD, využijú tento priestor pre
svoje tvorivé aktivity, ale aj na
relax, oddych a zábavu. Slúžiť
bude taktiež deťom, ktoré
pôjdu do denného letného tábora, prvýkrát organizovaného
Základnou školou vo Veľkých
Bieliciach. Nájdu tam úkryt
pred slniečkom, aj miesto na
tvorivé činnosti.

Jeden múdry človek povedal:
„Najlepšia práca je spolupráca“. A aj celý piatkový
deň bol v znamení spolupráce - rodičov, učiteľov, žiakov školy, výboru
mestskej časti a priateľov
či priaznivcov školy. Vďaka
kuchárskemu umeniu a ochote
Slavomíra Böhma a manželov

Foto: Silvia Zubáková

Beniakovým si prítomní pochutili na rozvoniavajúcom guláši.
Učiteľky spolu so staršími žiakmi pripravili pre mladšie deti
stanovištia so zaujímavými
súťažami, futbal v spolupráci
s bielickými futbalistami, streľbu, metlobal.
Pre najlepšie futbalové družstvo bola pripravená odmena – putovná sovička – logo
školy, ktorú pripravil Štefan
Janco.
„Celým programom nás
sprevádzali hudobné bonbóniky, ktoré si nachystali žiaci
8. ročníka. Popoludnie plné
spolupráce, nových zážitkov
a radosti z novovybudovanej
učebne v prírode nás všetkých
spojilo a spoločne sa tešíme
na realizáciu nových zaujímavých projektov,“ zhodnotila na
záver riaditeľka školy.
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Vtáčí muž v Brodzanoch
Tri týždne po Medzinárodnom dni múzeí sa v niektorých štátoch Európy
uskutočnili ďalšie poznávacie akcie prezentujúce
prírodné a kultúrne dedičstvo jednotlivých regiónov.
Tentoraz sa niesli pod
názvom Víkend otvorených parkov a záhrad.
V rámci 8. ročníka tohto
medzinárodného podujatia sa
druhú júnovú sobotu v neďalekom brodzianskom parku
uskutočnila ornitologická
exkurzia. Územie, ktoré je
vyhlásené za chránený areál,
navštívil trenčiansky ornitológ
Radovan Jambor so svojou
asistentkou. S dvadsiatkou
záujemcov sa prešli po chodníkoch a mostíkoch parku,
počúvali spev vtákov, sledovali
ich ďalekohľadmi a fotili teleskopickými objektívmi.
Ornitológ rozprával o živote
a hniezdení jednotlivých
druhov operencov, o zmenách
v ich populáciách, spomenul
vzájomné párenie sa vrany
čiernej s vranou popolavou za
vzniku novej „odrody“, popísal

Pozorovania s ornitológom

Roháč

Juniáles členov
Klubu ABŠ
To, že sa členovia Klubu absolventov
Baťovej školy práce v Partizánskom radi
zabávajú, spievajú a aj si zatancujú, je
všeobecne známe. Nebolo tomu inak ani
16. júna, keď sa 63 z nich vybralo do obce
známej vzácnym historickým náleziskom –
do Bojnej. Tradične sa tu zišli na Juniáles.
Uvítanie bolo v réžii Betky Mattovej, ktorá
prítomných pozdravila a povzbudila milými slovami. Potom nasledovala prechádzka
tamojšou mini ZOO, ktorá bola zážitkom
najmä pre tých, čo sa akcie zúčastnili
po prvý raz. Súťaživosť členov sa naplno
prejavila v hre petang, patriacej medzi ich
obľúbené činnosti. Spoločne v rytme dobrej
hudby sa niesla výborná nálada aj po odchode domov.
Margita Markovičová

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

spôsob lovu vtákov živiacich
sa rybami, vysvetlil vznik
povery o kuvikoch... Dospelí
i deti mali možnosť uvidieť
v brodzianskom parku asi
dvanásť druhov vtákov: okrem
drozda čierneho a plavého to
boli čľapkajúce sa divé kačice,
domodra sfarbený rybárik,
škorec, muchárik bielokrký,
žlna zelená, niekoľko ďatľov
usilovne ďobajúcich do kmeňa
stromu, no a staré známe sýkorky, pinky, lastovičky a vrabce. Pre úplnosť spomeňme aj
okolité záhrady, z ktorých sa
ozýval zvuk hrabavej hydiny,
v potoku sa vyhadzovali kapry,
vedľa nich plávala užovka,
v tráve liezol majestátny roháč.
Skutočne zaujímavo využité
sobotňajšie predpoludnie pre
tých, ktorí majú radi prírodu
a rôznorodosť života v nej. Kto
sa chce o výletoch, o ekoturistike a ornitológii dozvedieť
viac, môže si pozrieť stránku
www.kamdoprirody.sk. Škoda
len, že chránený brodziansky
areál s mohutnými platanmi, borovicami a množstvom
operencov i počas Víkendu
otvorených parkov špatili poškodené a lišajníkmi obrastené
sochy spisovateľov. M. Agliová

ohlas na článok

Deti z Rooseveltovej ulice
Pekné spomienky nás omladzujú
Prekvapil a potešil ma článok v Tempe,
v ktorom sa píše o stretnutí detí z Rooseveltovej ulice. Veľmi ma to zaujalo,
pretože s touto ulicou v Partizánskom
som bytostne spätá. Prežila som v nej
krásne chvíle mladosti, hoci štyri roky
som strávila v internáte ako mladá
žena Baťovej školy práce.
Keď sme sa do Baťovian na Rooseveltovu ulicu s rodičmi prisťahovali, mala
som 14 rokov. Na Rooseveltovej ulici
som sa v roku 1952 vydávala a neskôr
som tam za pomoci pôrodnej asistentky pani Herbrikovej a môjho manžela
na poschodí v spálni porodila svojho
prvorodeného syna Štefana.
Tie deti z Rooseveltovej ulice si pamä-

tám, ako sa postupne rodili, vyrastali,
poznala som ich po mene. Chýbali mi
tam tie, ktoré na stretnutie neprišli,
alebo už nemôžu prísť – Vladko Havalda, Jožko Schlenc, Boženka Petrová
a ďalšie, o ktorých to neviem. Dobre
som poznala aj rodičov týchto detí
a naozaj sme tam žili ako jedna rodina.
Mám na nich tie najkrajšie spomienky.
V novembri minulého roku som mala
už 85 rokov a som šťastná, že som
svoj život prežila práve v tomto meste.
„Deťom“ z Rooseveltovej ulice prajem
veľa zdravia a všetko najlepšie. Muselo
to byť krásne stretnutie. Vaši rodičia by
mali z vás radosť.
Anna Poláková

Matúško Haluza z Partizánskeho, dieťatko šťastných

je druhým synčekom šťastných
rodičov Zory a Michala, bračekom
dvojročného
Miška. Dieťatko sa
vypýtalo na svet
8. júna, kedy vážilo 3900 g a meralo
53 cm.

rodičov Lucie a Jána, sa narodil
7. júna s váhou 4130 g a dĺžkou
54 cm. Doma ho čakala takmer
dvojročná sestrička Terezka.

čeka Patrika. Z chlapčeka sa spolu
s ním tešia rodičia Lucia a Milan.
Dieťatko prišlo na svet 11. júna
s váhou 3540 g a dĺžkou 52 cm.

Matúš Ďurček z Partizánskeho je prvým bábätkom rodičov

Michaely Benkovej a Tomáša Ďurčeka. Matúško sa prihlásil na svet
13. júna s váhou 3420 g a dĺžkou
53 cm.

Dvadsaťšesť statočných mužov a žien sa rozhodlo v polovici
júna pre nezištnú pomoc konkrétnym činom – darovaním krvi.
Na odbere v Centre voľného času v Partizánskom životodarnú
tekutinu venovali Peter Letavay, Róbert Šútora, Michal
Šútora, Šimon Mentel, Miroslava Mačuhová, Zuzana
Moravčíková, Michal Valaštín, Vladimír Krátky, Juraj
Menšík, Sebastián Balna, Miriam Kršková, Renáta Bednárová, Marek Miklaš, Branislav Štiak, Michal Petreje,
Jozef Kozinka, Monika Pokrývková, Michal Mitana,
Milan Burza a Dušan Barborka – všetci z Partizánskeho.
Medzi darcami boli aj Peter Kováč z Veľkých Uheriec, Radovan Košík, Silvester Košík a Radoslav Miko z Dolných
Vesteníc, Janka Janíková z Nedanoviec a Richard Týleš
z Nitrice.
Ďakujeme vám!

Budúci termín odberu v Partizánskom je
v rámci Týždňa zdravia, a to v utorok 28. júna
od 8. do 10. hodiny v Klube spoločenských
organizácií na Februárovej ulici.

V Žabokrekoch uvítali
17 občiankov
Je veľa krásnych a drahých okamihov v živote človeka. Narodenie dieťatka - najväčšieho pokladu a zázraku života k nim
nesporne patrí. Uvítanie detí ako nových občanov je aj pre obec
Žabokreky nad Nitrou veľmi vzácna a krásna chvíľa. Starosta
Otakár Sneženka spolu s komisiou kultúry, mládeže a športu si ich dovolil pozvať spolu s rodičmi na slávnosť 11. júna,
kedy obradná sieň obecného úradu zažila veselé džavotanie
sedemnástich detičiek, ktoré sa narodili v roku 2015. Do
života privítali Dominiku Belkovičovú, Maxima Bezáka,
Sandru Borrelli, Adriána Dušu, Vanesku Dvončovú,
Jakuba Franeka, Maxa Gubu, Damiána Hunku, Matúša
Kákoša, Lilianu Kardianovú, Nikolasa Kosíra, Viktóriu
Michalíkovú, Kristínku Pšenkovú, Kristínku Račákovú,
Tobiasa Švehlíka, Jakuba Žubora a Lilianu Žúrekovú.
Všetkým deťom patrí prianie, aby mali dobrých rodičov, veľa
zdravia a lásky a šťastný život v peknej rodnej obci.
Alica Málišová

Jakub Straka z Partizánskeho sa prihlásil na svet 12. júna

Tomáš
Klačanský
z Partizánskeho má ma-

Sebastián Bláha z Dolných
Vesteníc má štvorročného bra-

Ďakujeme darcom krvi

Len ten má srdce, kto ho má pre iných

Vitajte
medzi nami!

Oliver Herda
z Partizánskeho

Ema Košíková z Bošian uzrela
svetlo sveta 8. júna, kedy vážila
3540 g a merala 50 cm. Z príchodu druhej dcérky sa tešili rodičia
Martina a Branislav a rovnako aj
šesťročná Lianka.

Rýchla lekárska záchranná služba – tel. 155 a 112, pohotovostná lekárska služba - 749 24 51, ambulancia lekárov
pohotovostnej služby 749 51 59. Pohotovosť lekárov je
v pracovných dňoch od 15.30 do rána 7.00 h, v sobotu, nedeľu
a počas sviatkov nepretržite. V Partizánskom je v stredisku ambulancií na Hrnčírikovej ulici a pre deti je v nemocnici
v detskom oddelení, v Bánovciach nad Bebravou je v hlavnej budove NsP. Pohotovosť lekární zabezpečuje v Partizánskom Lekáreň Sunpharma v Kauflande v čase od 8.00 do
20.00 h. V Bánovciach nad Bebravou (v pracovných dňoch
od 15.30 do 18.00 h, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 8.00 do
18.00 h) pohotovosť zabezpečuje od 20. do 25. júna a 27. júna
Lekáreň Pharmacum v Tescu, 26. júna Lekáreň Zornica na
Textilnej ulici.

mičku Janku,
otecka Mirka
a sestričku budúcu škôlkarku
Viktóriu. Chlap
ako buk prišiel
na svet 11. júna
s váhou 4400 g
a dĺžkou 56 cm.

s váhou 3450 g a dĺžkou 51 cm.
Z prvého bábätka sa tešia nielen
rodičia Simona Moráveková
a Norbert Straka, ale z prvého
vnúčatka aj starí rodičia.

Ondrej Antalík z Malých Krštenian dostal meno po svojom

oteckovi. Mamička Zuzana
priviedla ich druhé dieťatko na
svet 13. júna, kedy vážilo 3700 g
a meralo 54 cm. Doma na bračeka
čakala štyri a polročná Sofia.

Filip Obžera z Novák, prvé dieťatko rodičov Zuzany Ciklamíniovej a Michala Obžeru, sa narodil
13. júna. V ten deň vážil 3500 g
a meral 54 cm.

Rubriku Vitajte medzi nami sme
pripravili v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckym oddelením
nemocnice v Partizánskom

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Partizánske

www.novinytempo.sk
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Sviatok pre zberateľov
Pre každého zberateľa je sviatkom zúčastniť sa zberateľskej
výstavy. V prvých júnových dňoch sa v Bratislave konala
najväčšia výstava pre zberateľov na Slovensku. Návštevníci na
nej mali možnosť pokochať sa pohľadom, prípadne si i kúpiť
známky, pohľadnice, mince, staré bankovky, odznaky, vyznamenania a ďalšie predmety. Na výstave nechýbali ani zberatelia
z Partizánskeho a viacerí si zaujímavými kúskami z Bratislavy
obohatili svoje zbierky.
Juraj Krasula

Filatelistu z Partizánskeho Milana Hlavinu zaujali na burze
poštové známky...
Foto: Ľubo Gallo

DUBÁKOVÁ LIGA 2016
Gembického hetrik
Úvodný „výkop“ v našej lige
patrí už tretí rok za sebou
hubárovi Imrichovi Gembickému. Hoci v tabuľke neútočí
na popredné umiestnenia, toto
prvenstvo mu už nikto nezoberie. Čakáme na ďalšie úlovky do
tabuľky! Opäť pripomíname, že
pre víťaza je pripravená, rovnako ako pred rokom, finančná
výhra 30 eur.

Prečo sa striedajú ročné obdobia?
Dnes už vieme, že naša planéta vykonáva veľké množstvo pohybov. Zem obieha okolo Slnka po elipse veľmi
podobnej kružnici a zároveň rotuje okolo svojej osi. Rotácia okolo jej osi je príčinou striedania dňa a noci, zatiaľ
čo obeh Zeme okolo Slnka je príčinou zmeny ročných období.
Zemská os nie je rovnobežná s kolmicou na ekliptiku – rovinu dráhy
Zeme okolo Slnka, ale odkláňa sa
od nej v uhle 23,5°. Pri obehu je
striedavo severná a južná pologuľa
v rôznych dobách privrátená k Slnku.
Na privrátenej pologuli slnečné
lúče prechádzajú cez podstatne
tenšiu vrstvu atmosféry, ktorá
ich pohlcuje. Čím hrubšiu vrstvu
atmosféry musí slnečné žiarenie
prekonávať, tým viac je pohlcované a menej ho dopadne na
povrch. Preto je na privrátenej pologuli, kde slnečné lúče prechádzajú cez
tenšiu vrstvu, vyššia teplota ako na
odvrátenej. Na privrátenej pologuli je
vtedy leto a na odvrátenej zima. Keď
sú obidve pologule obrátené k Slnku
približne rovnomerne, nastáva jedno
z prechodných období medzi letom
a zimou. Odklon zemskej osi od kolmice na ekliptiku spôsobuje tiež vznik
polárnych dní a nocí.
Keďže počas roka sa na danom
mieste Zeme stále mení uhol
dopadu, intenzita slnečných
lúčov a dĺžka slnečného svitu,
na pologuli, ktorá je naklonená
smerom k Slnku, je leto dlhšie
a sú aj teplejšie dni, na odklonenej pologuli je zima kratšia a dni
sú chladnejšie.
Zmena vzdialenosti od Slnka však
nie je príčinou striedania sa ročných
období. Zem prechádza príslním perihéliom okolo 4. januára, kedy je
vzdialená od Slnka 147 097 149 km,
teda dva týždne po zimnom slnovra-

te, kedy paradoxne na severnej pologuli vrcholí zima. Aféliom – odslním
zase Zem prechádza dva týždne
po letnom slnovrate, t.j. 4. júla,
kedy je Zem od Slnka vzdialená
152 098 704 km a na severnej pologuli je leto. Oveľa väčší vplyv na
teploty, ako okamžitá vzdialenosť
od Slnka, má totiž uhol, pod ktorým
slnečné lúče dopadajú.
Skutočnosť je však o čosi komplikovanejšia – jednotlivé ročné obdobia by
podľa uvedeného opisu museli vrcholiť počas rovnodenností a slnovratov,
pretože v týchto okamihoch sa daná
pologuľa Zeme nachádza v extrémnych polohách k Slnku. V skutočnosti
však jednotlivé ročné obdobia vrcholia
až po jednotlivých rovnodennostiach/

Dobývanie hradu
Gýmeš
Imrich Gembický (na foto hore)
a manželia Ivankovci (vpravo)
Meno a bydlisko
dátum
1. Vladimír Ivanka, Veľké Uherce,
15.6
2. Imrich Gembický, Partizánske
13.6.

miesto
hmotnosť
Veľké Uherce
560 g
V. Kršteňany,
190 g
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slnovratoch, pretože Zem (najmä
vďaka oceánom) má istú termickú
zotrvačnosť, ktorá spôsobuje oneskorenie nástupu globálnej zmeny teploty
počas roka (spravidla o mesiac či dva
mesiace) po príslušnej zmene polohy
Zeme voči Slnku.
Pre nás, obyvateľov severnej pologule má najväčšia vzdialenosť
Zeme od Slnka jednu výhodu.
V dôsledku nebeskej mechaniky
sa naša planéta pohybuje pomalšie, preto leto trvá o niečo dlhšie
ako zima.
Dúfajme, že zákonitosti prírody
a vesmíru nám umožnia tohtoročné
leto prežiť v objatí slnečných lúčov.
Vladimír Mešter

Zachránený artefakt hradu Gýmeš

Veľkouherskí turisti pokračujú v spoznávaní
histórie Slovenska návštevou hradov. V druhú
júnovú sobotu sa vybrali k južným svahom pohoria Tribeč do malebnej dedinky Kostoľany pod
Tribečom.
Žltá turistická značka priviedla 45-člennú skupinu po asi hodinovom výstupe k majestátnym zrúcaninám kedysi pyšného hradu
Gýmeš. Členovia Občianskeho združenia Castrum Ghýmes srdečne
privítali Uherčanov na svojom panstve a s nadšením im porozprávali o jeho bohatej histórii. Keďže sa na hrade usilovne pracovalo
a očividne bolo treba pomôcť chlapskou silou, viacerí súci junáci
z radov turistov - dobyvateľov sa pridali a pomohli presunúť a naložiť práve nájdený vzácny kamenný artefakt. Spoločnými silami sa
podarilo zachrániť kus histórie. Za pomoc im poďakoval kastelán
hradu a všetci sa zapísali do kroniky združenia.

Výlet obohatila návšteva múzea Forgáčovcov a kaštieľa v Jelenci, ako aj exkurzia a koštovanie vín ponúkaných someliérom vo
vinárskej spoločnosti. A aký bol záver? Samozrejme, so spevom
pri tónoch harmoniky a s ponáhľaním sa domov na sledovanie
futbalových majstrovstiev Európy.
Paľo Toma

Maturanti po 60 rokoch
V roku 1951 bola v okresnom
meste Bánovce nad Bebravou
založená Priemyselná škola
strojnícka, aby pripravovala
stredné odborné kádre pre
rozvíjajúci sa strojárenský priemysel na Slovensku. Škola teda
v tomto roku oslavuje 65. výročie svojho založenia. Len o päť
rokov menej oslavovalo vo
svojej alma mater 44 jubilantov
zo 106 žiakov, ktorí na priemyslovke absolvovali maturitné
skúšky v roku 1956. Okrúhle
60. výročie si pripomenuli
začiatkom júna na stretnutí, na
ktorom sa im prihovoril zástupca riaditeľa školy a informoval
ich o súčasných študijných
odboroch, ako aj o tom, že prie-

Na fotografii účastníci stretávky zo IV. B triedy, z ktorých väčšina
žije v Bánovciach nad Bebravou a okolí

myslovka vo svojich doterajších
priestoroch končí a od nového
školského roku bude existovať
v budovách bývalého tatrováckeho odborného učilišťa.
Potom sa striebrovlasí
maturanti rozišli do svojich
tried, kde si zaspomínali na
dávne prežité krásne a veselé
študentské časy. Minútou ticha
si uctili svojich učiteľov, pracovníkov školy a spolužiakov,
ktorí sa tejto vzácnej chvíle
nedožili. Na záver si všetci
spoločne posedeli v príjemnom prostredí pri občerstvení a speve a rozchádzali sa
s prísľubom, že o rok sa zídu
na stretávke po 61 rokoch.
Július Kováčik
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Poďakovania lekárom
Dňa 24. júna 2016 uplynie rok, čo
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, syn a zať

Dňa 23. júna 2016 uplynie 10 rokov od chvíle, čo sme sa naposledy rozlúčili s našim milovaným
otcom, starým a prastarým otcom

Márne Ťa naše oči hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú,
ťažko je nám bez Teba žiť,
milovanú osobu nemôže
nič nahradiť.
Dňa 20. júna 2016 si pripomíname smutných 7 rokov, čo nás
opustil náš milovaný syn a brat

Smútiaca rodina

Kto ste ho poznali, venujte mu
(160488)
tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku.

(160479)

(160483)

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, dedkom
a bratom

Jozefom CIFROM
z Partizánskeho.
Navždy nás opustil 1. júna 2016 vo
veku 63 rokov.

Bol si tak mladý, plný života,
s tou bolesťou budeme súperiť
do konca života.
Mal si všetkých rád, chcel si žiť,
ale prišla krutá chvíľa,
keď si nás musel opustiť.
Budeš žiť v našich srdciach dovtedy,
kým tu budeme,
počkaj tam na nás hore,
určite sa stretneme.
Smútok a ticho doliehajú na náš dom,
veľmi nám chýbaš, synček, v ňom.
S bolesťou v srdci si už jedenásty
rok pripomíname 21. jún 2005,
kedy nás po zákernej chorobe vo
veku 22 rokov opustil náš milovaný synček, brat a priateľ

Odišiel si, ako si to osud prial,
avšak v našich srdciach a spomienkach,
žiješ naďalej.

Dňa 22. júna 2016 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec

Spomienky na Teba nezobral nám čas,
všetko pekné prežité s Tebou
zostáva v nás.

Majko SLIVKA
z Veľkých Bielic.

Dňa 21. júna 2016 uplynie 18 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko

V našich srdciach zostaneš
navždy...

Predajňa

SELEKTRA

Kto v srdci žije, nezomiera.

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

Dňa 19. júna 2016 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia našej
mamičky a babičky

(160497)

Dňa 24. júna 2016 uplynie 20 rokov, čo nás nečakane opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec

Eduard VAŇO
z Partizánskeho.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.
(160459)

Už päť rokov spí svoj večný sen,
v spomienkach sme s Tebou každý deň.

Kataríny BALÚCHOVEJ
z Malých Bielic
a dňa 18. novembra 2016 si
pripomenieme 30. výročie úmrtia
nášho drahého otca a dedka

Ján PITRON – PACHO
zo Žabokriek nad Nitrou
* 19. jún 2011
Odchod Tvoj nikdy neprebolí,
s láskou na Teba spomína celá
Tvoja rodina a všetci Tvoji priatelia.
(160474)

Rudolf CHUŤKA
z Partizánskeho.
Klesli ruky, čo pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali.
Hoci si odišiel bez slova,
na rozlúčku nebol čas,
spomienky na Teba zostanú stále v nás.
S láskou na neho spomínajú
manželka, syn Milan s manželkou
Ankou, vnuci Milanko, Mirko,
Marcelka s rodinou a Rudko.
(160496)

prijme pracovníčku
do trvalého pracovného
pomeru na pozíciu:

UPRATOVAČKA
Tel. 038/749 00 00
Pohovory
Pon - Pia o 8.00 h.

Rodičia, sestra Zuzana a priatelia

Ponúkame prácu!! Hľadáme šikovných a spoľahlivých ľudí, mužov aj ženy na čistenie a triedenie
plast. obalov. Práca je na HPP,
na 12-tky, hod. mzda (400 a viac
v čistom) + stravné lístky. Pracovisko je vo firme v Bánovciach n/
Bebr. Volať len v pracovné dni do
15.00 hod. Kontakt: 0918 933 226.
Ubytovanie neposkytujeme. (160478)
Prijmeme do pracovného pomeru expedientku pekárenských
výrobkov do PDP Veľké Uherce,
prevádzka Pekáreň Pažiť. Termín
nástupu ihneď. Kontakt: Ing. Rybárová 0907 750 153.
(160484)
Hľadám prácu opatrovateľky
v domove dôchodcov v Partizánskom a okolí alebo letnú brigádu
v zahraničí bez znalosti jazyka. Tel.
0905 617 334.
(160486)

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA do 5000 €

Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
Ľudmila s rodinou a syn Štefan.
(160498)

Ďalšie požiadavky na
uchádzačov:
kvalifikácia v oblasti riadenia
stavieb a tvorby rozpočtov
výhodou,
organizačné a komunikačné
schopnosti,
bezúhonnosť,
rutinná práca s PC (textový
editor, tabuľkový procesor,
email).
Náplň práce:
Referent správy verejného osvetlenia a verejných
priestranstiev zodpovedá
za bezporuchové prevádzkovanie verejného osvetlenia, manažment spotreby
energie, stavebné činnosti
súvisiace s opravami a re-

konštrukciami verejných
priestranstiev.
Zoznam požadovaných
dokladov:
motivačný list, v ktorom
uchádzač vysvetlí, prečo má
záujem pracovať na danom
pracovnom mieste a prečo je
vhodným kandidátom,
profesný životopis vrátane
kontaktných údajov (tel.,
email),
overená kópia dokladu
o vzdelaní.
Uzávierka prihlášok - termín doručenia: 24.6.2016
do 12.00 h.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - referent RŽPD”
zasielajte na adresu:
Mestský úrad v Partizánskom
sekretariát primátora
Nám. SNP 212/4
958 01 Partizánske

Prijmeme pracovníka na pozíciu výdaj jedál, výpomoc do
kuchyne, kuchár, bližšie info na
tel. 0917 191 441.
(160477)

PENIAZE DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

Štefana BALÚCHA
z Malých Bielic.

výberové konanie na obsadenie funkcie
referent správy verejného osvetlenia
a verejných priestranstiev
Kvalifikačné predpoklady:
min. úplné stredné vzdelanie, odbor stavebný,
odborná prax minimálne
5 rokov.

Partizánske

(160480)

Manželka a deti s rodinami

Kto ste ho poznali, venujte mu
(160487)
tichú spomienku.

Dominika HUDECA
z Partizánskeho.

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

JUDr. Stanislav KMEŤ
z Partizánskeho.

zastúpené primátorom mesta, doc. PaedDr. Jozefom
Božikom, PhD., vyhlasuje

S láskou a úctou na neho spomínajú rodičia, bratia a ostatná
rodina.

(160485)

Už navždy Ti hviezdy prestali svietiť
a slnko hriať, ale Tí, čo Ťa mali radi,
neprestanú na Teba nikdy spomínať.

MESTO PARTIZÁNSKE,

Tomáš KOHÚT
z Veľkých Bielic.

Dňa 17. júna 2016 sme si pripomenuli siedme smutné výročie
úmrtia manžela, otca, dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
(160491)

Úprimne ďakujeme všetkým za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

S láskou a úctou spomínajú dcéra
a synovia s rodinami.

(160066)

Zároveň všetkým ďakujeme za
slová útechy a kvetinové dary.

S bolesťou v srdci spomínajú
manželka, syn s rodinou, dcéra
a ostatná smútiaca rodina.

Úprimné poďakovanie zdravotníckym pracovníkom oddelenia JIS,
interného a doliečovacieho oddelenia nemocnice v Partizánskom
za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá mojej matke Márii
Marhevkovej.
Syn s rodinou (160489)

Antónom ŽUCHOVSKÝM
z Pažite.

(160449)

ktorý nás navždy opustil 7. júna
2016 vo veku 62 rokov.

Michal ŠKUCI
z Partizánskeho.

z
PÔŽIČKA NA BÝVANIE do 20 000 €
z
REFINANČNÁ PÔŽIČKA do 20 000 €
z
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK do 100 000 €
z
PARTIZÁNSKE, OD Prior ( 0907 238 673
PRIEVIDZA, OD Vtáčnik, ( 0905 935 646
HANDLOVÁ, Podnikateľský Inkubátor ( 0917 389 139

(160106)

Ing. Eduarda SCHOLZA
z Partizánskeho,

(160495)

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

V apríli 2016 som bola hospitalizovaná na JIS-ke a následne na internom oddelení Nemocnice v Partizánskom. Chcem sa v prvom rade
poďakovať Bohu, že som prežila. Ďalej ďakujem lekárom a sestrám za
prijatie a ošetrovanie. Nepoznám mená ani jedného z nich. Sú tam
mladí lekári a sestričky. Myslím, že im patrí poďakovanie za úsmev
a prístup k chorým.
Keď už ďakujem, tak nesmiem zabudnúť ani na moju obvodnú lekárku MUDr. Máriu Vieru Miklošovú a sestričku Bc. Renátku Hrúdkovú.
Veľmi si ich vážim, veď chodím ku nim, ako sa ľudovo hovorí, „ako na
klavír“. Majú od Boha múdrosť a dávajú do svojej práce všetko. Patrí
im veľká vďaka.
M. Eliášová, Partizánske (160482)

Poľnohospodárske družstvo
podielnikov Veľké Uherce
hľadá živnostníka na zásobovanie automatov na mlieko.
Podmienky: živnosť, vlastná
dodávka. Informácie na tel.
č. 0903 692 733.
(160484)

Predám 2-izbový RD v Kolačne. Cena
(160441)
dohodou. Tel. 0911 677 981.
Predám 27-árový pozemok v Kolačne. Cena dohodou. Tel. 0911
677 981.
(160442)

Predám smrekový tatran. obklad
3 €, zrubový profil, hranoly aj
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908
234 866.
(160202)

Predám 5-izbový rodinný dom,
poschodový, podpivničený, 1,2 km
od Partizánskeho, hrubá stavba, 2 garáže, 5 á záhrada. Cena
29 990 € + dohoda, RK nevolať!
Tel. 0944 631 222.
(160447)

Predám od 2,70 € tatranský profil,
zrubový obklad, dlážkovicu. Tel.
0948 038 516.
(160217)

Dám do prenájmu kancelárske
priestory na Jesenského ulici v PE.
Tel. 0903 649 713.
(160462

Predám starší dámsky bicykel
značky Super de luxe, kolesá
26. Cena dohodou. Tel. 0903
523 264.
(160490)

Predám stavebný pozemok
16x50 m - Veľké Bielice, pri rieke.
Prístup autom, v blízkosti pozemku inžinierske siete. Informácie na
tel. č. 0907 271 335.
(160476))

Inzerujte v TEMPE!

Dám do prenájmu garáž v centre
mesta. Cena dohodou. Tel. 0903
758 820. Volať večer.
(160499)

www.novinytempo.sk

Druhým kolom pokračovala Žiacka liga v
zápasení voľným štýlom družstiev oblasti
Západ. Po prvýkrát bola jej dejiskom telocvičňa Základnej školy v Dolných Vesteniciach, kde sídli jedno zo stredísk Zápasníckeho klubu Baník Prievidza. V druhom kole sa
predstavilo rekordných stodeväťdesiat zápasníkov zo štrnástich klubov. Liga sa opäť
rozšírila, tentoraz o kluby WCS Bratislava a
Mladosť Prievidza, a stala sa tak jedným z
najväčších turnajov na Slovensku. V druhom kole sa najviac darilo zápasníkom Baníka Prievidza, ktorí si v konečnom zúčtovaní všetkých štyroch vekových kategórii
vyzápasili 104 bodov. Druhé miesto obsadil s rovnou stovkou bodov český klub Krnov a tretí skončil s 89 bodmi MZK Bánovce nad Bebravou, ktorý bol s 28 zápasníkmi
najpočetnejšou výpravou na druhom podujatí. Do čela priebežného poradia klubov sa
dostal Krnov, ktorý zosunul na druhú priečku obhajcu prvenstva bánovský MZK, tretia
pozícia naďalej patrí Dunajskej Strede.

Česť jeho pamiatke!

UMIESTNENIE NAŠICH ZÁPASNÍKOV
 PRÍPRAVKA (ročníky 2008 a mladší) do
20 kg: 5. Filip Múdry (MZK Bánovce n/B.),
6. Sofia Kotríková-Múčková, 8. Simone Múčka (Olymp Partizánske), do 22 kg:
2. Tomáš Melas (MZK Bánovce n/B.), 4.
Adam Ancharaz (Olymp Partizánske), do
30 kg: 2. Patrik Urbánek, 7. Jakub Balúch,
8. Simon Šagát, do 33 kg: 2. Jakub Lieskovský, do 40 kg: 2. Michal Stejskal (všetci MZK Bánovce n/B.).
 PRÍPRAVKA (2005 až 2007) do 26 kg: 3.
Kristína Súkeníková, do 28 kg: 2. Alex
Janeček, 3. Nina Dávidová, do 33 kg: 4.
Samuel Paraskov, Lucas Pecháč (všetci MZK Bánovce n/B.), 6. Samuel Mikuláš (Olymp Partizánske), 9. Martin Melas, 13. Alena Oláhová (obaja MZK Bánovce n/B.), do 36 kg: 5. Matej Balaška
(Olymp Partizánske), 7. Tomáš Chocholatý, 12. Alex Baláž, 13. Adam Janovčík (všetci MZK Bánovce n/B.), 14. Tomáš
Špidlík (Olymp Partizánske), do 40 kg: 3.

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM!

 VÝSLEDKY: I. Salinková – I. Drndzík 0:7.
J. Panák – K. Tanushevski 0:7. M. Boszorád – Ľ. Perniš 7:0. Z. Snoha – R. Zemba
7:0. J. Števica – M. Trčo 7:5. J. Števica –
R. Trčo 2:7. M. Boszorád – Š. Bilas 6:6. Ľ.
Guba – R. Trčo 7:2. J. Panák – L. Guba 0:7.
L. Guba – I. Salinková 7:3. J. Števica – L.
Guba 0:7. L. Guba – K. Tanushevski 7:0. I.
Salinka – K. Tanushevski 7:0. I. Salinková
– M. Ferencei 0:7.
TABUĽKA
1. Ivan Drndzík
41 38 2 1 282:79 78
2. Lukáš Guba
43 36 3 4 282:139 75
3. Bronislav Bederka 40 26 9 5 251:151 61
4. Martin Boszorád
41 28 5 8 250:151 61

5. Milan Guba
6. Ladislav Boszorád
7. Radovan Fereje
8. Zdeno Snoha
9. Milan Javořík st.
10. Ivan Salinka
11. Július Števica
12. Štefan Bilas ml.
13. Ivan Gogola
14. Rudolf Trčo
15. Michal Trčo
16. Jaroslav Panák
17. Krste Tanushevski
18. Milan Lalík
19. Martin Ferencei
20. Ivana Salinková
21. Ľubomír Perniš
22. Radovan Zemba
23. Ružena Bederková

39
42
41
44
38
43
41
42
44
41
40
39
43
45
44
41
42
42
45

27
24
23
25
23
20
22
16
15
16
17
16
14
13
11
12
7
5
3

4
9
7
3
4
9
2
7
8
5
2
4
5
5
7
4
4
1
1

8
9
11
16
11
14
17
19
21
20
21
19
24
27
26
25
31
36
41

247:144 58
247:185 57
246:177 53
254:196 53
225:163 50
249:196 49
212:192 46
200:219 39
219:235 38
201:206 37
195:196 36
174:187 36
208:228 33
148:258 31
186:238 29
153:231 28
142:258 18
102:263 11
73:293 7
(mp, mit)

Priestory
od 20 do 60 m2

Eros Čelechovský (MZK Bánovce n/B.),
do 44 kg: 5. Peter Kšiňan (Olymp Partizánske), 6. Michaela Tuchyňová, do 48
kg: 2. Martin Viselka, 3. Michal Dančiak
(všetci MZK Bánovce n/B.), 5. Lukáš Vlčko
(Olymp Partizánske), do 56 kg: 5. Zuzana Tuchyňová, do 60 kg: 2. Ivan Baško
(obaja MZK Bánovce n/B.), 4. Celal Akyuz
(Olymp Partizánske).

STK Veľké Uherce extraligový!

V telocvični ZŠ Veľké Uherce sa hrali
kvalifikačné súboje v stolnom tenise
o postup do Extraligy dorastu. V kategórii chlapcov, kde sa o dve postupové miestenky pobili za zelenými stolmi štyria víťazi prvých líg, mal
zastúpenie aj domáci STK Veľké Uherce. Ten tvorila dvojica odchovancov
STK – Tomáš Valášek a Martin Truska – a z ŠKST Bošany hosťujúci Juraj
Krchník. Domáci zástupca prehral len
jeden duel, keď kvalitnému STO Valaliky podľahol v zápase o prvé miesto
po vyrovnanom priebehu 4:6. Veľké

Uherce skončili v kvalifikácii druhé
a spolu s víťaznými Valalikmi postúpili
do dorasteneckej extraligy. Najúspešnejším hráčom kvalifikácie sa stal domáci Martin Truska, ktorý vyhral v
dvojhre všetkých sedem svojich duelov. Nadviazal tak na úspešné ťaženie
z tohtoročnej klubovej súťaže, keď sa
stal aj najúspešnejším stolným tenistom I. ligy dorastencov krajov Nitra
a Trenčín. Dosiahol 95,83 percentnú
úspešnosť, keď z dvadsiatich štyroch
zápasov dvadsaťtri vyhral a len v jednom prípade odchádzal v pozícii po-

(160492)

Družstvo dorastencov STK Veľké Uherce – zľava: Tomáš Valášek, Martin Truska a Juraj Krchník

 MLADŠÍ ŽIACI do 33 kg: 3. Michal Žitník (MZK Bánovce n/B.), do 44 kg: 5. Peter Briatka (Olymp Partizánske), 7. Martin Lieskovský, do 48 kg: 5. Matúš Karas,
do 68 kg: 1. Adam Stepien, 4. Timotej Košina, do 73 kg: 3. Šimon Jeřábek (všetci
MZK Bánovce n/B.).
 STARŠÍ ŽIACI do 66 kg: 2. Samuel Lojška
(MZK Bánovce n/B.).

PORADIE DRUŽSTIEV PO 2. KOLE
PRÍPRAVKA (2008 a mladší)
1. Krnov
27 39 66
2. Trenčianska Turná 27 21 48
3. MZK Bánovce n/B. 24 22 46
4. Dunajská Streda 24 20 44
5. Baník Prievidza
8 23 31
6. Corgoň Nitra
19 10 29
7. AC Nitra
0 22 22
8. Olymp Partizánske 9 4 13
9.-10. WCS Bratislava 0 9 9
Laugaricio Trenčín 5 4 9
11. Mladosť Prievidza 0 3 3
12.-14. Veľký Meder 0 0 0
Dunajplavba Bratislava 0 0 0
Považská Bystrica 0 0 0
PRÍPRAVKA (2005 až 2007)
1. MZK Bánovce n/B. 38 40 78
2. Krnov
36 31 67
3. Baník Prievidza
17 43 60
4. Dunajplavba Bratislava 16 21 37
5. Laugaricio Trenčín 12 16 28
6. Olymp Partizánske 20 5 25
7. Trenčianska Turná 10 14 24
8. Corgoň Nitra
15 8 23
9. Dunajská Streda
0 7 7
10. Mladosť Prievidza 0 4 4
11. AC Nitra
0 3 3

Posledná kancelária 26 m2!

Pre viac informácií volajte 0910 998 521
alebo pošlite mail na dukas@stonline.sk.
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20. jún 2016

Žiacka zápasnícka liga opäť početnejšia

V pondelok 13. júna sa vo veku 71 rokov zatvorila posledná kapitola života Jozefa Jedináka, zakladateľa a duchovného otca motokrosu vo Veľkých Uherciach.
Motoristickému športu zasvätil celý svoj život.
Stál pri zrode Základnej organizácie technických športov pod hlavičkou vtedajšieho Zväzarmu a pomáhal budovať jej slávu už počas existencie trate na lúke Černáková. Práve na jeho
podnet a pod jeho vedením sa vo Veľkých Uherciach začal budovať areál Vinohrad. Svojím nadšením pre rozvoj motorizmu v regióne nadchol
aj ostatných a aj vďaka aktívnemu prístupu bola
nová trať zakrátko svedkom pretekov medzinárodného formátu ako Majstrovstiev Slovenska, Majstrovstiev Európy i sveta. Do športu bol
ochotný vložiť všetko a uvedomoval si, že výchovu mládeže netreba podceňovať. Zakladal si na tom v kruhu svojej rodiny a k motorizmu priviedol aj vnuka Jozefa Foltána, ktorý po ňom prevzal žezlo v predsedníctve Motoclubu. Svet športu, ktorému vládnu súboje áut a preteky motocyklov, mu
bol veľmi blízky, no vždy si našiel čas na priateľov a kolegov. Nikdy im neodmietol
pomôcť alebo poradiť.
Jeho najväčšie preteky na trati Život sa skončili. Posledný raz sa so zosnulým Jozefom
Jedinákom prišli rozlúčiť jeho milovaní blízki a priatelia 16. júna vo Veľkých Uherciach.

Štvrtý ročník PCI šípkarskej ligy v šípkach,
ktorej domovským stánkom je Charlie pub
na sídlisku Šípok v Partizánskom, pokračoval ďalšími duelmi.
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razeného. Vo Veľkých Uherciach sa
mala hrať aj kvalifikácia do extraligy
dorasteniek. Športklub MSS Prešov
však vopred zvážil svoje možnosti na
úspech a z kvalifikácie sa odhlásil. Do
Extraligy dorasteniek 2016/2017 tak
bez kvalifikačného zápolenia postúpili TTC Majcichov a STK Veľké Uherce. „Je to pre náš klub historický
úspech! Po prvýkrát budeme mať
zastúpenie v extraligovej súťaži,
a hneď dvojnásobné,“ neskrýval radosť predseda STK Veľké Uherce Miroslav Kršiak, ktorý pokračoval: „Bohužiaľ, v budúcej sezóne už nebudeme môcť počítať s Jurajom
Krchníkom, ktorý prechádza do
kategórie juniorov. Chcem sa poďakovať funkcionárom bošianskeho klubu, že umožnili, aby mohol
za nás hrať. Budeme musieť nájsť
za neho adekvátnu náhradu, niečo už máme rozrobené, ale pokiaľ
to nie je isté, nebudem prezrádzať,
o koho ide.“

 VÝSLEDKY: Karlova Ves – Oravská Lesná 6:3. Valaliky – STK Veľké
Uherce 6:4, body STK: M. Truska 3,5,
J. Krchník 0,5. STK Veľké Uherce –
Karlova Ves 6:2, body STK: J. Krchník
3,5, M. Truska 2,5. Valaliky – Oravská
Lesná 6:1. Valaliky – Karlova Ves
6:1. STK Veľké Uherce – Oravská
Lesná 7:0, J. Krchník 2,5, M. Truska
2,5, T. Valášek 2
KONEČNÁ TABUĽKA
1. STO Valaliky
3 3 0 0 0 18:6 9
2. STK Veľké Uherce 3 2 0 1 0 17:8 7
3. ŠKST Karlova Ves
3 1 0 2 0 9:15 5
4. TJ Oravská Lesná
3 0 0 3 0 4:19 3
mp

12.-13. WCS Bratislava 0 0 0
Považská Bystrica 0 0 0
MLADŠÍ ŽIACI
1. Dunajská Streda 39 25
2. Baník Prievidza
19 33
3. Dunajplavba Bratislava 27 24
4. MZK Bánovce n/B. 19 20
5. Veľký Meder
14 10
6.-7. AC Nitra
8 15
Považská Bystrica 11 12
8. Krnov
13 9
9. Corgoň Nitra
12 9
10. Trenčianska Turná 8 7
11. WCS Bratislava
0 12
12. Olymp Partizánske 2 2
13.-14. Laugaricio Trenčín 0 0
Mladosť Prievidza 0 0

64
52
51
39
24
23
23
22
21
15
12
4
0
0

STARŠÍ ŽIACI
1. Dunajplavba Bratislava 32
2. Dunajská Streda 17
3.-4. Corgoň Nitra
11
Krnov
5
5. Veľký Meder
12
6. Laugaricio Trenčín 18
7. MZK Bánovce n/B. 10

49
46
26
26
25
22
17

17
29
15
21
13
4
7

8. Trenčianska Turná 0
9. AC Nitra
7
10. Baník Prievidza
0
11. Mladosť Prievidza 0
12.-14. GT Partizánske 0
Považská Bystrica 0
WCS Bratislava
0

9
0
5
4
0
0
0

9
7
5
4
0
0
0

LIGA – KLUBY
1. Krnov
81 100 181
2. MZK Bánovce n/B. 91 89 180
3. Dunajská Streda 80 81 161
4. Baník Prievidza
44 104 148
5. Dunajplavba Bratislava 75 62 137
6. Trenčianska Turná 49 51 100
7. Corgoň Nitra
57 42 99
8. Veľký Meder
41 53 94
9. Laugaricio Trenčín 35 24 59
10. AC Nitra
15 40 55
11. Olymp Partizánske 31 11 42
12. Považská Bystrica 11 12 23
13. WCS Bratislava
0 21 21
14. Mladosť Prievidza 0 11 11
* Poznámka: 1. kolónka – počet
bodov 1. kole, 2. kolónka – počet
bodov v 2. kole, 3. kolónka – súčet
bodov.
(mp, mu)

Róbert Gális
starší štvrtý

V Zbehoch pokračoval druhým kolom šesťdielny seriál
Open ligy Zbehy v športovej streľbe z malokalibrových
zbraní. Súťaž je zároveň aj otvoreným šampionátom
okresu Partizánske. V súťaži v športovej streľbe z ľubovoľnej malorážky na 60 rán víťaz úvodného kola Róbert
Gális starší z ŠSK DaM Partizánske obsadil tentoraz štvrté miesto s výkonom 571 bodov po položkách 93, 93, 94,
99, 95 a 97. Víťazstvo si vystrieľal Milan Vrábel z BC Prievidza, ktorý zaznamenal úctyhodných 593 bodov. Druhú
priečku obsadil Ivan Bublák (589 b) z ŠSK Turany pred tretím Jozefom Jelínkom (582 b) z ŠSK Chrabrany. Po druhom kole figuruje Róber Gális starší na tretej priečke za
prvým Bublákom a druhým Jelínkom. Jedným z dvojice
hlavných rozhodcov druhého kola pretekov bol opäť Vincent Kročka z Partizánskeho. Súťaž bude pokračovať tretím kolom 25. júna.
 Poradie v 2. kole – ľubovoľná malorážka na 60 rán: 1. M.
Vrábel (BC Prievidza) 593 bodov, 2. I. Bublák (ŠSK Turany)
589, 3. J. Jelínek (ŠSK Chrabrany) 582, 4. Róbert Gális st.
(ŠSK DaM Partizánske) 571, 5. M. Vašíček (SZTŠ Zbehy) 568,
6. F. Bujka (ŠSK Kajal) 567, 7. P. Tóth (ŠSK Kajal) 562, 8. M.
Slančík (ŠSK Rudno n/Hr.) 549, 9. W. Wollmann (Šaľa) 549,
10. Andrej Nociar (ŠSK DaM Partizánske) 547, 11. Róbert
Gális ml. (ŠSK DaM Partizánske) 542, 12. Ľ. Patrovič (Šaľa)
533, 13. Milan Botka (ŠSK Bánovce n/B.) 504.
 Poradie po 2. kole – ľubovoľná malorážka na 60 rán: 1. I.
Bublák (ŠSK Turany) 1175 bodov, 2. J. Jelínek (ŠSK Chrabrany) 1164, 3. Róbert Gális st. (ŠSK DaM Partizánske) 1161, 4.
W. Wollmann (Šaľa) 1103, 5. Andrej Nociar (ŠSK DaM Partizánske) 1089, 6. Ľ. Patrovič (Šaľa) 1052, jeden štart: 7. M.
Vrábel (BC Prievidza) 593, 8. M. Vašíček (SZTŠ Zbehy) 568,
9. F. Bujka (ŠSK Kajal) 567, 10. P. Tóth (ŠSK Kajal) 562, 11. M.
Slančík (ŠSK Rudno n/Hr.) 549, 12. Róbert Gális ml. (ŠSK
DaM Partizánske) 542, 13. Veronika Tomová (ŠSK DaM
Partizánske) 517, 14. Milan Botka (ŠSK Bánovce n/B.) 504.
mp

CENA
od 24€

(160313)

10

Tempo č. 24

FUTBALOVÉ SÚŤAŽE DOSPELÝCH
VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI PRIEVIDZA
 VÝSLEDKY DOHRÁVKY 16. KOLA: FC HN
Prievidza & Handlová B – FK Veľké Bielice 7:1 (4:0), góly: 5. A. Turančík, 11. a 64.
Martin Smidka, 13. vlastný M. Bystrianský,
44., 81. a 89. M. Šlabjar – 47. P. Beňuška,
rozhodca: P. Duhina – 50 divákov, v Handlovej. FC HN: Anton Kováčik – P. Halmeš, P.
Bublák, S. Maruška, M. Šlabjar, M. Belanec
(46. S. Valach), Martin Smidka, J. Ondrejka
(46. M. Uríček), A. Turančík (62. H. Kóša), A.
Brzáč (46. Mário Smidka), Alexander Kováčik, tréner: I. Černák. FK: J. Ďureje – D. Kišac,
T. Niko (46. M. Radosa), M. Jurík, Marián Ďuriš, M. Bystrianský, J. Putiška, I. Šiška, J. Minárik, Pavol Beňuška, Š. Ševčík (60. Z. Hunka), tréneri: J. Dvonč a S. Mlatec.
Baník Sebedražie – FK TJ Skačany 4:4
(1:3), góly: 16. P. Kolodzej, 49. L. Búry, 55. D.
Mokrý, 74. M. Kolodzej – 7. a 38. T. Fuka, 13.
M. Hudec, 87. M. Borcha, ČK: 63. O. Beleš,
rozhodca: J. Ficel – 100 divákov. BANÍK: S.
Mizerák – D. Mokrý, P. Kolodzej, P. Zubal, A.
Macháč, M. Hurtiš, M. Kolodzej (83. M. Bielik), J. Píš, J. Gatial, L. Búry, M. Parízek, tréner:
V. Šlosár. FK TJ: J. Poništiak – T. Ďuriš, P. Ďuriš, M. Hudec, O. Beleš, Mário Loči (56. Jozef
Kližan), T. Fuka (82. Maroš Ďuriš), J. Stručka,
M. Borcha, J. Žovinec (85. Martin Štrpka),
Matúš Ďuriš (56. B. Krajčo), tréner: M. Kližan.
Dúbravka Rudnianska Lehota – OFK Dežerice 2:0 (1:0), góly: 32. M. Belanec, 48.
D. Belanec, rozhodca: M. Bebjak – 100 divákov. DÚBRAVKA: M. Samardžia – A. Belanec,
M. Pánis (75. L. Balucha), M. Belanec, V. Pánis, Mikuláš Petráš, A. Harag (58. A. Ševčík),
A. Šimo, P. Petráš, D. Belanec, M. Caňo, tréner: R. Petráš. OFK: F. Kopčan – Michal Kyselica, Peter Benca, Ľ. Matuška, D. Raffay, T.
Dúbravka, J. Nedas, J. Predanocy (35. B. Tretinár), F. Lagin, A. Masarovič, M. Slovák, tréner: S. Glega.
Baník Lehota pod Vtáčnikom – OŠK Chynorany 1:0 (1:0), gól: 2. P. Roháč, rozhodca: J. Bolfa – 150 divákov. BANÍK: O. Kušnír
– J. Belaň (89. P. Mujkoš), Pavel Chrenko (78.
B. Cipov), T. Benko, J. Ondráš, M. Mendel, P.
Mišeje, M. Šimko, V. Lučan, M. Benčat (17.
M. Mistrík), P. Roháč, tréner: D. Gašparovič.
OŠK: J. Magdolen – P. Ovečka, L. Rajnoha,
Matúš Mikula, P. Jozefák, L. Kováčik, J. Čangel, D. Michalík, Marek Benko (56. M. Ondrejkovič), Michal Pospíchal, P. Vančo, tréner:
Martin Mikula.
Slovan Nitrianske Sučany – Družstevník Dolné Naštice 7:3 (2:2), góly: 4., 46.
a 72. L. Sluka, 27. P. Kaňa, 60. J. Halaška, 65.
R. Mihálik, 79. Marek Miklaš – 9., 40. a 86.
Lukáš Dzúrik, rozhodca: M. Janík – 150 divákov. SLOVAN: Š. Petrišák – L. Sluka, R. Pánis, Marek Miklaš st., B. Bútora, A. Vlnka (46.
A. Miklaš), M. Fodor (67. Matúš Miklaš), Marek Miklaš ml., P. Kaňa, R. Mihálik, J. Halaška, tréner: R. Kočiš. DRUŽSTEVNÍK: S. Lahký
– M. Galbavý (46. Libor Dzúrik), T. Herda (51.
M. Švančara), Lukáš Dzúrik, Martin Kyselica,

P. Kozinka, F. Stránsky, S. Pavle, P. Kobulnický, P. Krištof (63. T. Starych), K. Beňačka, tréner: Ľ. Halás.
Priehrada Nitrianske Rudno – Vegum
Dolné Vestenice 3:1 (2:1), góly: 37. D. Valach, 45. M. Kuric (11 m), 71. Š. Cibulka – 18.
M. Humaj, rozhodca: D. Bereš – 100 divákov. PRIEHRADA: M. Divéky – M. Kohút, Ľ.
Hronec, M. Chudý (70. R. Kluvanec), R. Pánis, M. Kistner, M. Kuric, Juraj Kohút, B. Škraban (46. Š. Cibulka), Jakub Kohút, D. Valach
(65. R. Oršula), tréner: I. Kováčik. VEGUM: P.
Beník – M. Struhár, M. Čahoj, M. Gramantík
(54. L. Miko), P. Šrámka, P. Botka, J. Maruniak, J. Kolenčík, M. Humaj, M. Cagáň, M. Krivosudský, tréner: M. Janega.
Družstevník Opatovce n/N. – Tatran Kamenec p/Vt. 3:3 (2:1), góly: 38. Juraj Borko,
44. Ján Borko, 90. R. Čičmanec – 14. a 48. M.
Remiš, 68. T. Lukáč, ČK: 90. O. Nechala, rozhodca: T. Boška – 200 divákov. DRUŽSTEVNÍK: S. Gendiar – M. Mečiar, P. Minich (53.
D. Kliniec), F. Krčik (53. J. Šimurka), J. Teslík,
Ján Borko, Juraj Borko, R. Petreje, L. Benko
(86. R. Čičmanec), R. Hulini, M. Adamec (72.
M. Minich), tréner: M. Beka. TATRAN: Michal
Nechala ml. – M. Ďurta, V. Kováčik, T. Lukáč
(90. O. Plachý), R. Čavojec, Michal Nechala st. (46. T. Gabriel), M. Remiš, M. Sluka, P.
Ciminga (88. O. Nechala), M. Vančo (70. A.
Švec), J. Šimo, tréner: T. Nechala.
MTJ Nitrianske Pravno – OŠK Veľký Klíž
3:0 kont. (hostia vopred oznámili, že na
stretnutie nepricestujú).
 DOHRÁVKA 29. KOLA: Baník Sebedražie – Vegum Dolné Vestenice 0:1 (0:1),
gól: 19. M. Humaj, rozhodca: M. Plecho –
100 divákov. V 87. min Jozef Píš nepremenil
pokutový kop. BANÍK: S. Mizerák – D. Mokrý,
P. Kolodzej, P. Zubal, A. Macháč, M. Hurtiš, M.
Kolodzej (87. F. Hrdý), J. Píš, J. Gatial, L. Búry
(74. M. Bielik), M. Parízek, tréner: V. Šlosár. VEGUM: P. Beták – M. Struhár, M. Šamko, Jakub
Šagát, L. Miko, P. Botka, J. Maruniak, M. Duchoň (54. M. Gramantík), M. Humaj (64. J. Kolenčík), M. Cagáň, M. Krivosudský (81. M. Radošány), tréner: M. Janega.
1. Dežerice
30 17 5 8 65:38 56 (+11)
2. Lehota p/Vt.
30 16 7 7 58:37 52 (+10)
3. Nitrianske Sučany 30 15 6 9 63:42 51 (+6)
4. Prievidza & Handlová B 30 13 7 10 62:45 46 (+1)
5. Dolné Vestenice 30 13 7 10 49:41 46 (+1)
6. Skačany
30 13 6 11 60:59 45 (0)
7. Sebedražie
30 13 5 12 61:64 44 (-1)
8. Nitrianske Pravno 30 13 5 12 48:48 44 (-1)
9. Veľké Bielice
30 11 9 10 61:57 42 (-3)
10. Rudnianska Lehota 30 14 3 13 68:66 42 (0)
11. Kamenec p/Vt. 30 10 8 12 58:58 38 (-7)
12. Nitrianske Rudno 30 11 5 14 62:68 38 (-7)
13. Chynorany
30 12 2 16 47:54 38 (-7)
14. Opatovce n/N. 30 10 4 16 51:58 34 (-11)
15. Veľký Klíž
30 8 5 17 37:75 29 (-16)
16. Dolné Naštice 30 5 8 17 44:84 23 (-22)
(FK Lehota p/Vt. a FK Rudnianska Lehota boli odrátané
3 body.)

VIII. LIGA - II. TRIEDA MO PARTIZÁNSKE
FK Malé Kršteňany bol vylúčený zo súťaže a jeho výsledky boli anulované.
1. Nedanovce
22
2. Livinské Opatovce 22
3. Brodzany
22
4. Pažiť
22
5. Radobica
22
6. Krásno
22

18
17
13
12
12
10

2
2
3
2
2
4

2
3
6
8
8
8

97:24
83:32
55:37
50:51
42:41
45:38

56 (+23)
53 (+20)
42 (+9)
38 (+5)
38 (+5)
34 (+1)

7. Malé Uherce
8. Veľké Kršteňany
9. Klátova Nová Ves
10. Hradište
11. Malé Bielice
12. Návojovce

22
22
22
22
22
22

8
8
5
6
4
2

3
1
5
0
4
6

11
13
12
16
14
14

28:48
31:67
37:49
37:68
37:60
33:60

27
25
20
18
16
12

(-6)
(-8)
(-13)
(-15)
(-17)
(-21)

Vladimír Tkáč dvojnásobným šampiónom
Jedným z tých futbalistov, ktorý robí dobrú reklamu FK Tempo Partizánske, je jeho odchovanec Vladimír Tkáč (na foto). Pred tromi rokmi
odišiel z Partizánskeho na hosťovanie do FC
Nitra. V materskom klube stihol ešte so staršími žiakmi FK Tempo osláviť víťazstvo v III. lige
a zároveň postup do druholigových vôd. Práve v nedávno skončenej súťažnej sezóne sa
osemnásťročný Partizánčan dočkal majstrovského titulu v I. Dôvere lige staršieho dorastu.
Nitrianski reprezentanti do devätnásť rokov ho
opäť priniesli pod Zobor po dlhých ôsmich rokoch čakania, a to takým dominantným spôsobom, že triumf mali vo vrecku už päť kôl pred
koncom súťaže. Mladíci z Nitry zaznamenali
v dvadsiatich šiestich stretnutiach 63 bodov
a gólové skóre 65:23, keď dvadsaťkrát vyhrali, tri razy remizovali a v troch prípadoch odchádzali z trávnika v role porazených. Druhý
Slovan Bratislava zaostal o štrnásť bodov, kým
tretí Trenčín mal na konte ešte o jeden bod
menej. V silnej konkurencii nitrianskeho tímu
si na jeseň vybojoval miesto aj Vladimír Tkáč,
ktorý konto súperových brankárov zaťažil dvomi gólmi. V 9. kole strelil v 88. minúte víťazný
gól v Senci a v 13. kole sa jedným presným zásahom podpísal pod triumf nad FC VSS Košice na jeho pôde. Na jar ho v rozlete pribrzdilo zranenie, keď si 8. marca zlomil na tréningu
kľúčnu kosť a do zostavy sa vrátil až štyri kolá
pred koncom súťažného ročníka. „Počas tréningu som sa dostal do súboja o loptu so
stopérom, ktorý ma prehodil cez seba. Pri
dopade na rameno som pocítil ostrú bolesť a hneď som vedel, že je zle,“ vrátil sa
k inkriminovanému momentu Vladimír Tkáč,
ktorý bol do zranenia spokojný: „Sezóna sa
vyvíjala celkom fajn, nielen tímovo, ale aj
ja som bol spokojný so zápasovou minutážou, dostával som dostatok príležitostí.
Bohužiaľ, tesne pred začiatkom odvetnej
časti prišlo zranenie, ktoré ma vyradilo na
dlhší čas a po uzdravení sa mi veľmi ťažko
vracalo späť do zostavy. Až v závere ročníka som opäť dostal šancu, no dokopy som
odohral približne deväťdesiat minút.“ Získaním titulu si futbalisti nitrianskej devätnástky vybojovali účasť v siedmom ročníku Čes-

KAM ZA ŠPORTOM
FUTBAL 25.6. od 9. h: 1. ročník futbalového turnaja v kategóriách U10 a U11 – Memoriál Karola Jokla – na Mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom. Účastníci: FK Tempo Partizánske, FK
Spartak Bánovce nad Bebravou, ŠK Slovan
Bratislava, Spartak Myjava, ČFK Nitra a MFK
Dubnica nad Váhom.
25.6. od 10.30 h: futbalový turnaj dorastencov U19 v Šimonovanoch. Účastníci: ŠK Slovan Šimonovany, TJ Družstevník Nedožery-Brezany, OFK Klátova Nová
Ves a TJ Slovan Oslany. Časový program –
10.30 h: 1. semifinále, 12. h: otvorenie turnaja, 12.30 h: 2. semifinále, 15. h: zápas o 3.
miesto, 16.45 h: finále, 18.30 h: vyhodnotenie turnaja.
25.6. od 13. h: futbalový turnaj mužov
v Kolačne pri príležitosti 65. výročia založenia klubu TJ Družstevník. Účastníci: TJ Družstevník Kolačno, TJ Nový Život
Veľké Uherce, OŠK Veľký Klíž a SC Hronské Kľačany.

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ PRIEVIDZA – č. 35

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK berie na vedomie vyjadrenie FK Veľký Klíž a oznamuje, že stretnutie 16. kola
MO PD muži Nitrianske Pravno – Veľký Klíž
sa neodohrá. Uvedené dáva na vedomie FK
Nitrianske Pravno a KR.
 ŠTK kontumuje stretnutie 15. kola II. triedy MO PE muži Návojovce – Malé Kršteňany na 3:0 a pripisuje 3 body FK Návojovce pre nenastúpenie hráčov družstva hostí
na stretnutie (SP čl. 82, písm. b). Prípad odstupuje DK
 ŠTK na základe SP čl.12 bod 1 vylučuje FK Malé Kršteňany zo súťaže II. triedy
MO PE muži. Všetky ich doteraz odohraté stretnutia boli v zmysle SP čl. 12 bod 2
anulované.
 ŠTK kontumuje stretnutie 15. kola MO
PD dorast Veľké Uherce – Liešťany na
3:0 a pripisuje 3 body FK Veľké Uherce pre
nenastúpenie hráčov družstva hostí na
stretnutie (SP čl. 82, písm. b). Prípad odstupuje DK
 ŠTK upozorňuje FK na vysporiadanie
vzájomných pohľadávok medzi klubmi do
30. júna 2016.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od
16.6. 2016: Martin Olach (Veľké Bielice),
Marek Gaman (Rudn. Lehota), Patrik Haluš (Nitr. Sučany), Jozef Dvonč (Veľké Bielice), Miroslav Čahoj (Dolné Vestenice),
Miloš Šimka (Nitr. Rudno), Anton Madaj
(Miezgovce), Pavol Škorec (Dvorec), Anton Makva (Veľké Kršteňany), Filip Brindza (Sebedražie), Jakub Hrdý (Sebedražie), 2 s.s. od 16.6. 2016: Samuel Fábry
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(Šimonovany), 4 týždne od 16.6. 2016:
Juraj Šimon (Nedanovce), 6 týždňov od
16.6. 2016: Erik Škarba (Nedanovce),
8 týždňov od 16.6. 2016: Martin Čaniga (Livinské Opatovce).
 DK TRESTÁ: FK Malé Kršteňany – na
návrh ŠTK pokutou 20 € pre nenastúpenie na MFS Návojovce – Malé Kršteňany,
FK Liešťany – na návrh ŠTK pokutou 20 €
pre nenastúpenie na MFS Veľké Uherce –
Liešťany, FK Nedanovce – pokutou 60 € za
neprístojnosti v stretnutí Nedanovce – Livinské Opatovce, FK Livinské Opatovce –
pokutou 150 € za neprístojnosti v stretnutí
Nedanovce – Livinské Opatovce.
 DK v zmysle DP čl. 17, ods. 13, nariaďuje výkon disciplinárneho opatrenia – pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov
uloženého na určité časové obdobie (týždeň, mesiac nepodmienečne), ktoré nie je
dlhšie ako šesť mesiacov, prerušiť počas celej dĺžky letnej prestávky. Upozorňujeme
všetky FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča
zodpovedá klub.
 DK berie na vedomie podanie FK Miezgovce a FK Podlužany.
 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka
2015/2016 bude napomínaný 5, 9, 12, 15
ŽK, môže po udelení trestu podľa DP čl.
37, odsek 6, do začiatku nového súťažného
ročníka písomne prostredníctvom podania v ISSF – disciplinárna komisia, požiadať
o určenie pokuty namiesto pozastavenia
výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/2017. Po podaní bude
pokuta vygenerovaná k úhrade prostred-

níctvom faktúry a zastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší. Hráč môže v 1. kole
nového súťažného ročníka nastúpiť. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: dospelí 30 €, dorast 15 € a žiaci 5 €.
KOMISIA MLÁDEŽE
 KM berie na vedomie ospravedlnenie FK
Prievidza – Handlová o neúčasti družstva
na turnaji prípraviek.
 KM berie na vedomie vyhodnotenie turnaja prípraviek v Malej Hradnej zo dňa 11.6.
2016. Vyhodnotenie turnaja je v zmysle RS.
SEKRETÁR
Oznamuje, že VV OblFZ Prievidza zvoláva
riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Prievidza v zmysle jej stanov
na piatok 8.7. 2016 so začiatkom o 16. h
v priestoroch KC Nováky (dom kultúry).
Hneď po ukončení konferencie bude nasledovať Aktív ŠTK s vylosovaným nového
súťažného ročníka 2016/2017. Žiadam vás,
aby ste si svoje pracovné povinnosti zabezpečili tak, aby ste sa mohli konferencie a
aktívu zúčastniť.
KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV
KR a DZ oznamuje všetkým R, že správcovia súťaží, ktorých v prípade potreby môžete kontaktovať, sú: MO PD muži a MO
PD dorast – Vladimír Miksa 0907 798 476, I.
trieda MO PD muži a I. trieda MO PD dorast
– Miroslava Obertová 0908 741 349, I. trieda MO PE-BN muži a I. trieda MO PE-BN dorast – Miroslava Obertová 0908 741 349, II.
trieda MO PD, MO PE, MO BN – Štefan Hodoško 0911 212 197.

ko-Slovenského pohára, v ktorom narazili na
českého šampióna Spartu Praha. Na štadióne
Národného tréningového centra v Senci súboj
o prestížny pohár lepšie rozbehli Pražania, ktorí sa v 11. minúte ujali vedenia gólom Havelku. Nitrania odpovedali o dve minúty krásnym
gólom Križana. A po ďalších troch minútach už
mala navrch Nitra, priamy kop Balaja zastavila
až sieť. Nitrančanom sa zapáčilo strieľať góly, v

25. minúte padol do brány Sparty tretí, ktorého autorom bol Fábry. Korunu všetkému nasadil v 70. minúte Balaj svojím druhým, a celkovo štvrtým gólom, keď takmer od polovice
ihriska prekvapil sparťanského brankára. Nitrania tak vyhrali nad českým súperom trochu
prekvapujúcim, ale zaslúženým rozdielom triedy. „Ako som už spomínal, tímovo nám celá
sezóna vyšla super. Sme majstri Slovenska

a čerešničkou na torte bolo víťazstvo v superpohári. Bohužiaľ, zápas s pražskou Spartou som sledoval kvôli rodinným povinnostiam len z tribúny,“ vysvetľoval Vladimír Tkáč.
Kvalita mladých Nitranov sa prejavila aj v ďalšom medzinárodnom meradle. Zverenci trénera Michala Kuruca sa v závere uplynulého
ročníka zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja, na ktorom urobili doslova dieru do sveta.
Na medzinárodnom turnaji výberov do devätnásť rokov vo švajčiarskom meste Altstätten sa
predstavilo osem družstiev. Skupinu A vyhralo
anglické Stoke City pred UD Las Palmas, kým
na nepostupových priečkach skončili St. Gallen a FC Altstätten. V skupine B Nitra podľahla
0:1 brazílskemu Atlético Paranaense, s tímom
Club Brugge K.V. hrala nerozhodne 1:1 a s reprezentáciou Lichtenštajnska do devätnásť
rokov vyhrala 1:0. Nitrania postúpili do semifinále so štyrmi bodmi z druhého miesta. V semifinále senzačne vyradili Stoke City tesným víťazstvom 1:0 a rovnakým výsledkom podľahli vo
finále Brazílčanom z Paranaense. „Do Švajčiarska sme prišli ako outsider, patrili sme medzi
najmenej známe tímy, no vo veľkej konkurencii sme napokon skončili nad očakávanie
veľmi dobre. Postupom do finále sa nám
splnil sen. V základnej skupine som odohral celý zápas proti Brugge a polčas proti reprezentácii Lichtenštajnska. Vo finále
som nastúpil v základnej zostave a bol to
neopísateľný pocit. Pred zápasom sa hrali hymny a stretnutie sledovalo viac ako
dvetisícpätsto ľudí. Rozdali sme množstvo podpisov a každý sa chcel s nami fotiť.
Zažili sme úplne inú mentalitu ľudí a užili si chvíľu slávy, ale aj to k tomuto patrí,“
pochvaľoval si Vladimír Tkáč, ktorý sa obzrel
aj sa svojím doterajším účinkovaním v nitrianskom FC. „V Nitre som zatiaľ veľmi spokojný. Myslím si, že po futbalovej stránke
som sa veľa naučil, získal som cenné zápasové skúsenosti z kvalitnej súťaže. Som
šťastný, že môžem v Nitre hrávať a budem
sa snažiť robiť všetko pre to, aby som sa
prebojoval minimálne do A-tímu, prípade
sa posnul ešte ďalej. Uvidíme, ako sa mi
bude dariť.“
mp

V 25. ročníku Šťastnej sedmičky dotipované!
S ukončením jarnej časti futbalového
ročníka 2015/2016 sa uzavrelo aj už
dvadsiate piate pokračovanie našej
dlhodobej súťaže ŠŤASTNÁ SEDMIČKA. Tipujúci v nej opäť súťažili o sedem atraktívnych finančných cien,
opäť v celkovej hodnote 500 €! Spomedzi 165 tipujúcich sa po štrnástich
tipovacích kolách zrodila nasledovná
sedmička šťastných výhercov:
1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo Poľnohospodárske družstvo podieľnikov PDP Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, pekárenska činosť, výroba strojov a zariadení pre
všeobecné účely, výroba obrábacích strojov,
spracovanie poľnohospodárskych produktov,
www.pdpvu.sk) – získava: Ľudevít Šomodi
z Partizánske, ktorý nahral 72 bodov.
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma Mališka – moderné kúpeľňové štúdio, Šimono-
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034
046
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002
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014
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Štefan Buričan,
Martin Vaňo,
Ivan Bezák,
Tomáš Čangel,
František Gregor,
Ján Bezák,
Milan Majtényi,
Jozef Omelka,
Marián Kollár,
Stanislav Kluka,
Daniela Kluková,
Pavol Žitňanský,
Ľudmila Križanová,
Miloš Badinský,
Milan Kráľ,
Jozef Holík,
Vladimír Ďuriš,
Vladimír Vlčko,
Jozef Hlaváč,
Viliam Šútora,
Rudolf Tomáš,
Ján Gieci,
Anton Pristač,
Andrej Bitarovský,
Pavol Podoba,
Martina Marková,
Jozef Minárik,
Jozef Rybanský,
Adam Mekýš,
Miroslav Jančich,
Ján Pavlišin,
Jozef Horniak,
Anton Madaj,
Vladimír Galbo,
Dušan Baláž,
Jozef Belianský st.,
Milan Škultéty,
Jozef Borcha st.,
Marek Zima,
Daniel Peniaška,
Rudolf Trčo,
Dušan Priecel,
Marta Bezáková,
Peter Jakubička,
Stanislav Hulla ml.,
Anton Kajaba,
Michal Majtényi,
Jozef Ladický,
Juraj Vlčko,
Milan Kopál st.,
Martin Jakubík,
Tibor Olach,
Michal Omelka,
Július Longauer,
Milan Kuzma,
Jaroslav Vlčko st.,

Partizánske
Chynorany
Ostratice
Malé Uherce
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Brodzany
Brodzany
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Partizánske
Bánovce n/B.
Partizánske
Skačany
Oslany
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Pravotice
Bánovce n/B.
Partizánske
Partizánske
Skačany
Skačany
Partizánske
Nadlice
Partizánske
Bánovce n/B.
Veľké Bielice
Oslany
Kolačno
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Veľké Bielice
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Veľké Uherce
Partizánske
Partizánske
Veľké Bielice
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Veľké Uherce

57
54
54
54
51
51
51
51
51
51
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51
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49
49
48
48
48
48
48
48
48
48
46
46
45
45
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45
45
45
43
42
42
42
42
42
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
36
36
36
36
36
36
36

vianska 1763/102, 958 03 Partizánske, mob.
č.: 0905 841 840, 0901 776 858, 0905 426 503,
www.maliska.sk) – získava: Jozef Kutiš z Bánoviec nad Bebravou – 63 bodov.
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predajňa KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, železiarstvo, spojovací materiál, Šimonovianska
34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44
99, www.kovomax.sk) – získava: Milan Pavle
z Bánoviec nad Bebravou – 61 bodov.
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma Ladický, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé
Uherce, mob. č.: 0903 130 531, www.ladicky.sk)
– získava: Marián Franc z Hornej Vsi – 60 bodov.
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval UNISPORT
– komplex s bohatou variabilitou športového
a voľnočasového vyžitia, nachádza sa v priemyselnom areáli na Nitrianskej 2110/13 v Partizánskom, www.unisport.sk, tel. č.: 038/370 00
07) – získava: Ján Dermek st. z Partizánskeho
– 60 bodov.

6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo obchodné
centrum BAJZÍK s.r.o. – všetko pre domácnosť,
Nitrianska ulica 1640/110 958 01 Partizánske,
www.bajzik.sk, tel. č.: 038/749 22 66, mob. č.:
749 36 66, 749 91 92) – získava: Vladimír Šinský
z Pravotíc – 60 bodov.
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venovala nonstop
taxislužba PE-TAXI, SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ,
s.r.o., Slovanská 296/13, 95801 Partizánske,
www.modrytaxik.sk, mob. č.: 0908 08 09 08,
0948 08 09 08, 0903 700 600) – získava: Dušan
Hubinský z Partizánskeho – 57 bodov.
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116
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008
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Jozef Krištof,
Marián Varhaník,
Ján Sany,
Ján Mošať,
Martin Peško,
Ján Mikuš,
Ivan Masaryk,
Jozef Kutiš st.,
Juraj Magát,
Mária Varhaníková,
Július Števica,
Marcel Ďuriš,
Jozef Bezák,
Ján Kysel st.,
Karol Bobok,
Jozef Vlčko,
Peter Peťovský,
Miroslav Štefánik,
Ján Kovalčik,
Anton Bajzík,
Marián Ondruška,
Viliam Hačko,
Anton Hamada,
Miroslav Calpaš,
Martin Januška,
Dušan Buchel,
Anton Eliaš,
Jozef Plavý,
Ľubomír Šípka,
Peter Kušnier,
Anton Čangel,
Ján Kotlárik,
Jozef Ovsianka,
Branislav Duchovič,
Anton Kováč,
Jan Veselý,
Miriam Čavojová,
Ivan Martiška,
Štefan Paukeje,
Jozef Kovalčík,
Igor Antala,
Ivan Beniak,
Ivan Činčura,
Jaroslav Podolák,
Jozef Vaňo,
Miloš Jankeje,
Eduard Letavay,
Július Kováčik,
Mikuláš Majtényi,
Boris Laurinec,
Ladislav Beňačka,
Juraj Španko,
Jozef Hruška,
Jozef Dobiaš,
Peter Bezák,
Jozef Ondruška,
Branislav Šípka,
Marek Kollárik,

Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Partizánske
Partizánske
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Partizánske
Malá Hradná
Partizánske
Veľké Kršteňany
Partizánske
Partizánske
Kolačno
Partizánske
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Podlužany
Bánovce n/B.
Partizánske
Brodzany
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Uhrovec
Malé Uherce
Žabokreky n/N.
Bánovce n/B.
Bánovce n/B.
Brodzany
Návojovce
Žabokreky n/N.
Partizánske
Partizánske
Bánovce n/B.
Partizánske
Partizánske
Veľké Uherce
Bánovce n/B.
Dolné Naštice
Partizánske
Partizánske
Bánovce n/B.
Návojovce
Návojovce
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Nedanovce
Partizánske
Partizánske
Žabokreky n/N.
Partizánske
Bánovce n/B.
Chynorany
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V prípade rovnosti bodov u viacerých výhercov
rozhodujú o vyššom postavení v tabuľke – 1. vyšší počet tipovacích kôl (toto kritérium rozhodlo
o víťazovi), 2. vyššia úspešnosť v poslednom,
resp. v predposlednom kole atď... Všetci výhercovia sa môžu priamo v redakcii alebo telefonicky na mob. č. 0905 474 961 informovať o termíne
a spôsobe prevzatia finančných cien.
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154
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066
077
130
047
165
089
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138
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024
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085
051
149
159
098
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164
076
040
048
068
081
109
096
067
083
111
041

Ján Križan,
Juraj Kuric,
Milan Dian,
Stanislav Hulla st.,
Ján Kopál,
Vladimír Hadvig,
Ľubomír Krajčík,
Milan Ďatelinka,
Štefan Tamajka,
Ľuboš Preťo,
Viktor Pribila,
Marián Cvešper,
Božena Ďurišová,
Štefan Hunka,
Juraj Brezina,
Pavol Drábek,
Štefan Bilas ml.,
Jozef Gerši,
Ľubomír Mazán,
Maroš Janček,
Dušan Hudec,
Miroslav Kňaze,
Jozef Fábry,
Marta Petríková,
Ondrej Talár,
Jerguš Prec,
Július Náhlovský,
František Klučiar,
Ivan Jaško,
Janka Šútorová,
Milan Hačko,
Anna Horehájová,
Ján Janek,
Peter Vanko,
Ivan Kopál,
Vladimír Baláž,
Peter Pavlíček,
Miroslav Urík,
Eva Peťovská,
Peter Reck,
Dušan Savara,
Ondrej Ludvig,
Erika Bolfová,
Roman Kopál,

Bánovce n/B.
Oslany
Partizánske
Partizánske
Partizánske
Bánovce n/B.
Partizánske
Nadlice
Kolačno
Kolačno
Partizánske
Skačany
Veľké Kršteňany
Partizánske
Ostratice
Partizánske
Partizánske
Bošany
Partizánske
Partizánske
Biskupice
Partizánske
Partizánske
Návojovce
Partizánske
Veľké Uherce
Kolačno
Partizánske
Rajčany
Partizánske
Brodzany
Žabokreky n/N.
Bánovce n/B.
Partizánske
Partizánske
Pažiť
Ješkova Ves
Veľké Uherce
Bánovce n/B.
Návojovce
Partizánske
Veľké Uherce
Malá Hradná
Dolné Vestenice
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19
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18
18
18
16
16
15
15
14
13
12
12
12
11
11
10
10
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9
7
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4
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
-1
-1
-1
-3
-3
-4
-4
-6
-7

(poradie, súťažný kód, meno, priezvisko, bydlisko, body)

SPRÁVNE TIPY 14. (POSLEDNÉHO) KOLA: 1.
Prievidza-Handlová B – Veľké Bielice 1 (7:1), 2.
Rudnianska Lehota – Dežerice 1 (7:3), 3. Lehota p/Vt. – Chynorany 1 (1:0), 4. Nitrianske Rudno – Dolné Vestenice 1 (3:1), 5. Sebedražie –
Skačany 0 (4:4), 6. Opatovce n/N. – Kamenec
p/Vt. 0 (3:3), 7. Nitrianske Pravno – Veľký Klíž
– nehralo sa (stretnutie sa anulovalo).

www.novinytempo.sk

V sobotu
Memoriál
Karola Jokla
V Partizánskom si opäť
pripomenú futbalového
velikána, ktorý zanechal
nezmazateľnú stopu v histórii československého futbalu. Futbalista s jedinečnou
technikou, Karol Jokl, víťaz Pohára víťazov pohárov z roku 1969 v drese
bratislavského Slovana, začínal s futbalom práve v rodnom Partizánskom. Československý reprezentant, ktorý odohral
v najcennejšom drese 27 zápasov a strelil v nich 11 gólov, obsadil v ankete o najlepšieho futbalistu storočia na Slovensku
piate miesto. Do futbalového neba odišiel
28. októbra 1996 vo veku 51 rokov. V septembri 2008 bol na počesť tohto výnimočného futbalistu pomenovaný futbalový
stánok v Partizánskom na Mestský futbalový štadión Karola Jokla. A práve na ňom
sa v sobotu 25. júna začne na počesť tejto legendy slovenského futbalu písať nová
turnajová tradícia. Funkcionári FK Tempo
Partizánske na 1. ročník Memoriálu Karola Jokla pozvali desať celkov z piatich klubov zvučných mien. Na futbalovom turnaji
sa vo vekových kategóriách U10 (ročník
2006 a mladší) a U11 (ročník 2005 a mladší) predstavia okrem dvoch družstiev FK
Tempo Partizánske aj FK Spartak Bánovce
nad Bebravou, ŠK Slovan Bratislava, Spartak Myjava, ČFK Nitra a MFK Dubnica nad
Váhom. Zápasy v oboch kategóriách budú
súčasne prebiehať na dvoch vytvorených
ihriskách na hlavnej hracej ploche. Putovný pohár Karola Jokla získa klub, ktorého
tímy dosiahnú v oboch kategóriách najvyšší súčet bodov.
 Program – 9. h: Spartak Bánovce n/B. –
Tempo Partizánske, 9.25 h: Nitra – Dubnica n/V., 9.50 h: Slovan Bratislava – Myjava, 10.15 h: slávnostné otvorenie turnaja, 10.30 h: Tempo Partizánske – Myjava, 10.55 h: Dubnica n/V. – Slovan Bratislava, 11.20 h: Nitra – Tempo Partizánske, 11.45 h: Slovan Bratislava – Spartak
Bánovce n/B., 12.10 h: Myjava – Dubnica
n/V., 12.35 h: Spartak Bánovce n/B. – Nitra, 13.00 h: Tempo Partizánske – Dubnica n/V., 13.25 h: Spartak Bánovce n/B.
– Myjava, 13.50 h: Nitra – Slovan Bratislava, 14.15 h: Dubnica n/V. – Spartak
Bánovce n/B., 14.40 h: Myjava – Nitra,
15.05 h: Slovan Bratislava – Tempo Partizánske, 15.40 h: slávnostné vyhodnotenie turnaja.
mp

SENIORSKÁ LIGA
V PETANGU
Po mužskej lige skončila poslednými dvomi kolami prvá časť ligy aj v ženskej súťaži
spoločenských organizácií mesta Partizánske v petangu. Jej víťazkami sa stali hráčky družstva JDS 1. O napínavé momenty
na hracej ploche nebola núdza ani v posledných kolách, ale najdramatickejší obrat predviedli Baťovky. V dueli s družstvom
Mo MS prehrávali už 0:8, no aj napriek tomu
dokázali umnou hrou dotiahnuť stretnutie
do víťazného konca 9:8! Aj hráčky K-ABŠ
príchodom M. Tyirjakovej získali na istote
a bodovali naplno. Prekvapením bola prvá
prehra družstva JDS 1 s Premenou. Nováčikovi súťaže, hráčkam ZKS, sa tentoraz nedarilo. Jarnú časť ligy uzavrela predsedníčka MsO JDS v Partizánskom Anna Martineková poďakovaním všetkým hráčom, hráčkam a rozhodcom. Odvetná časť súťaže sa
začne až v septembri. Ligovú prestávku vyplní 2. ročník Memoriálu J. A. Baťu v petangu dvojčlenných družstiev, ktorý pripravuje
výbor K-ABŠ pre svojich členov v auguste.
ŽENY
 VÝSLEDKY 6. KOLA: ZKS – K-ABŠ 4:9 (E.
Peciarová, M. Turanská, A. Turicová – A. Burzová, M. Tyirjaková, Mattová). Mo MS – BAŤOVKY 8:9 (J. Šramková, Š. Bohunská, Ľ.
Kletečková – S. Múčková, M. Machová, Ľ.
Junásová). JDS 1 – PREMENA 8:9 (M. Palušová, M. Slivková, M. Bratkovičová – E.
Žuchovská, E. Podoláková, D. Fantová). JDS
2 – voľno.
 VÝSLEDKY 7. KOLA: BAŤOVKY – JDS 1
5:9 (S. Múčková, M. Machová, Ľ. Junásová – M. Palušová, H. Miťková, M. Slivková).
K-ABŠ – Mo MS 9:3 (A. Burzová, M. Tyirjaková, M. Šrámeková – J. Šramková, Š. Bohunská, Ľ. Kletečková). JDS 2 – ZKS 10:5
(V. Štefáková, V. Surovičová, A. Miškejová –
E. Peciarová, M. Turanská, A. Turicová). PREMENA – voľno.
TABUĽKA
1. JDS 1
6 5 1
53:28 10
2. JDS 2
6 4 2
50:35 8
3. PREMENA
6 3 3
36:49 6
4. BAŤOVKY
6 3 2
39:49 6
5. K-ABŠ
6 3 3
40:42 6
6. ZKS
6 2 4
36:45 4
7. Mo MS
6 1 5
35:52 2
mtk

ŠPORT

Tempo č. 24
20. jún 2016

11

Tituly pre Andreu Švecovú a Sophiu Ondriškovičovú
MAJSTROVSTVÁ TRENČIANSKEHO KRAJA V ATLETIKE ŽIACTVA ZŠ
Na majstrovstvách Trenčianskeho kraja
v atletike žiactva základných škôl v Dubnici nad Váhom tak ako vlani znovu výraznou mierou prehovorili do medailových pozícií aj športovci z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Tí v
niektorých disciplínach predčili svojich
súperov, ktorí sa špeciálne venujú kráľovnej športu a v individuálnom zápolení si vybojovali tri zlaté, tri strieborné a
dve bronzové medaily!
Titul v behu na 300 m obhájila v čase
41,35 s vekom ešte mladšia žiačka Andrea
Švecová z Gymnázia Partizánske, ktorá
tentoraz triumfovala nad staršími konkurentkami aj na šesťdesiatke. Do finále postupovala síce s tretím časom 8,31 s, no
vo finále potvrdila úlohu favoritky a v čase
8,18 s zvíťazila s náskokom dvoch stotín sekundy pred druhou Lenkou Kovačicovou
zo ZŠ Bzince pod Javorinou. S dvomi zlatými medailami sa Andrea Švecová opäť stala
jednou z najúspešnejších účastníčok krajského šampionátu. Titul majsterky Trenčianskeho kraja si vybojovala aj Sophia
Anna Ondriškovičová zo ZŠ Radovana
Kaufmana Partizánske, ktorá sa s výkonom
52,73 m stala víťazkou v hode kriketovou
loptičkou. Obe Partizánčanky si zároveň
vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 23. júna v Trnave
v rámci Kalokagatie. V kriketke bol úspešný
aj Erik Kmeťo zo ZŠ Školská Bánovce nad
Bebravou, ktorý hodom dlhým 80,71 m získal striebro. Pekný skokanský súboj zviedol
Róbert Paduch zo ZŠ Radovana Kaufmana
Partizánske s Kristiánom Tamášim zo ZŠ SP
Považská Bystrica. V diaľkarskom sektore
bol Tamáši úspešnejší o 12 cm, keď Paduch
skončil druhý s výkonom 551 cm. Aj v skoku do výšky mal o 4 cm navrch Považskobystričan a hokejista Iskry Róbert Paduch
si zabezpečil druhý titul vicemajstra kraja
v treťom pokuse zdolaním latky vysokej
169 cm. Rozbehy na šesťdesiatke priniesli
Antonovi Zelenákovi zo ZŠ Gorazdova
Bánovce nad Bebravou štvrtý najrýchlejší
čas 7,91 s, ktorým si zabezpečil postup do
finále. V ňom zrýchlil na 7,84 s a domov si

Andrea Švecová

Sophia Anna Ondriškovičová

Róbert Paduch

odniesol bronz. Kov rovnakého lesku získalo s časom 34,23 s aj družstvo ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou v štafete na
4 x 60 m. Tesne za medailovými pozíciami,
na štvrtom mieste, skončili Milan Fabián
(ZŠ Školská Bánovce n/B.) v behu 300 m,
Matej Obert (ZŠ Veľké Uherce) vo výške a
Paulína Uríková (ZŠ Komenského Bánovce
n/B.) vo vrchu guľou.

máši (ZŠ SP Pov. Bystrica) 563 cm, 2. R. Paduch (ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 551, 9.
D. Igaz (ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 498,
10. D. Božik (ZŠ Partizánska Bánovce n/B.)
496, 13. Ľ. Turčan 484, 17. M. Zajac (obaja ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 455, 24. S.
Križan (ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 367,
výška: 1. K. Tamáši (ZŠ SP Pov. Bystrica) 173
cm, 2. R. Paduch (ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 169, 4. M. Obert (ZŠ Veľké Uherce) 165, 5. S. Karas (ZŠ Duklianska Bánovce n/B.) 160, 13. F. Gális (ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 150, 22. K. Grežďo (ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 135, 24. D. Igaz a M.
Zajac (obaja ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.)
130, guľa: 1. N. Skoupa (ZŠ Novomeského
Trenčín) 12,92 m, 7. Ch. Šesták (ZŠ Chynorany) 11,04, 10. M. Kočica (ZŠ Zlatníky)
10,56, 12. M. Bukovský (ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 10,27, 15. D. Golier 9,79,
17. S. Lojška (obaja ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 9,71, 20. M. Otto (ZŠ R. Kaufmana
Partizánske) 9,07, kriketka: 1. D. Oršula (ZŠ
Nitr. Rudno) 85,65 m, 2. E. Kmeťo (ZŠ Školská Bánovce n/B.) 80,71, 4. D. Golier (ZŠ
Gorazdova Bánovce n/B.) 76,90, 7. J. Burák
(ZŠ Malinovského Partizánske) 70,58, 14.
M. Bukovský 64,78, 18. K. Grežďo (obaja
ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 61,13, 23. S.
Lojška (ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 58,18,

4 x 60 m: 1. ZŠ Školská Pov. Bystrica 30,56 s,
9. ZŠ R. Kaufmana Partizánske 32,11, 11.
ZŠ Gorazdova Bánovce n/B. 32,46.
 PORADIE ZŠ: 1. ZŠ CI Dubnica n/V. – 820
bodov, 2. ZŠ Školská Pov. Bystrica – 811, 3.
ZŠ Tematínska Nové Mesto n/V. – 741, 4. ZŠ
Gorazdova Púchov – 731, 5. ZŠ Gorazdova
Bánovce n/B. – 707, 6. ZŠ Brezová p/Br. –
702, 7. ZŠ Energetikov Prievidza – 698, 8. ZŠ
Radovana Kaufmana Partizánske – 694,
9. ZŠ L. Novomeského Trenčín – 652.

VÍŤAZI A PORADIE NAŠICH ŽIAKOV
 60 m: 1. J. Pišťánek (ZŠ Energetikov Prievidza) 7,58 s, 3. A. Zelenák 7,84, 13. A. Pristach 8,20, 15. Ľ. Turčan (všetci ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 8,24, 18. S. Križan 8,39,
19. D. Fabo (obaja ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 8,48, 300 m: 1. S. Držka (ZŠ Nitrianske Pravno) 39,00 s, 4. M. Fabian (ZŠ Školská Bánovce n/B.) 40,64 s, 5. M. Radosa
(ZŠ R. Jašíka Partizánske) 40,78, 17. F. Gális
43,68, 23. J. Šiko (obaja ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 45,01, 25. A. Jandák 45,30, 26.
M. Šlauka (obaja ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 48,17, 1000 m: 1. S. Guga (ZŠ CI Dubnica n/V.) 2:50,85 min, 10. A. Bulák (ZŠ Bošany) 3:05,38, 16. D. Fabo 3:16,00, 17. M.
Šlauka (obaja ZŠ R. Kaufmana Partizánske)
3:17,46, 21. A. Zelenák 3:21,30, 22. A. Pristach 3:25,47, 28. J. Šiko (všetci ZŠ Gorazdova Bánovce n/B.) 3:57,13, diaľka: 1. K. Ta-

VÍŤAZKY A PORADIE NAŠICH ŽIAČOK
 60 m: 1. A. Švecová (Gymnázium Partizánske) 8,18, 8. D. Antalová 8,75, 9. P.
Miháliková (obe ZŠ Partizánska Bánovce
n/B.) 8,86, 22. A. Frémalová 9,37, 23. S.
Košíková (obe ZŠ Chynorany) 9,39, 25. A.
Káčerová (ZŠ Partizánska Bánovce n/B.)
9,60, 300 m: 1. A. Švecová (Gymnázium
Partizánske) 41,35 s, 11. P. Miháliková
48,54, 16. P. Omiláková (obe ZŠ Partizánska Bánovce n/B.) 49,65, 17. A. Frémalová
49,92, 21. D. Černáková (obe ZŠ Chynorany) 52,16, 22. N. Reháková (ZŠ Partizánske Bánovce n/B.) 52,53, 27. M. Kováčiková (ZŠ Chynorany) 53,94, 800 m: 1. J. Stachová (ZŠ Čachtice) 2:26,66 min, 7. N. Šúšotová (ZŠ Veľké Uherce) 2:47,44, 10. S. A.
Škerdová (ZŠ Partizánske Bánovce n/B.)

2:55,01, 12. E. Žáčiková (ZŠ Duklianska
Bánovce n/B.) 2:57,63, 13. K. A. Bezáková 2:57,86, 17. M. Bezáková (obe ZŠ Chynorany) 2:59,36, 21. A. Káčerová 3:17,04,
23. A. Uherčíková (ZŠ Partizánske Bánovce n/B.) 3:28,74, diaľka: 1. D. Kudlíková (SŠ sv. Bosca Nová Dubnica) 493 cm,
5. T. Svrčková (ZŠ Veľké Uherce) 460, 9. P.
Omiláková 434, 10. D. Antalová (obe ZŠ
Partizánske Bánovce n/B.) 430, 21. D. Černáková (ZŠ Chynorany) 385, 24. M. Danková (ZŠ Partizánske Bánovce n/B.) 375,
25. L. Neubauerová (ZŠ Chynorany) 374,
výška: 1. N. Markovičová (ZŠ SP Pov. Bystrica) 153 cm, 10. P. Uríková (ZŠ Komenského Bánovce n/B.) 130, 13. M. Danková
(ZŠ Partizánska Bánovce n/B.) a V. Vožňáková 130, 17. S. Košíková (obe ZŠ Chynorany) 120, guľa: 1. N. Kostková (ZŠ CI
Dubnica n/V.) 11,57 m, 4. P. Uríková (ZŠ
Komenského Bánovce n/B.) 10,30, 8. S.
Maťavková (ZŠ Chynorany) 8,90, 10. P.
Pokorná (ZŠ Partizánska Bánovce n/B.)
8,61, 13. L. Neubauerová (ZŠ Chynorany) 8,09, 20. S. Kobulnická (ZŠ Partizánska Bánovce n/B.) 7,50, kriketka: 1. S. A.
Ondriškovičová (ZŠ R. Kaufmana Partizánske) 52,73 m, 5. B. Pajtinková (ZŠ Komenského Bánovce n/B.) 50,92, 14. P. Pokorná 44,98, 15. S. Kobulnická (ZŠ Partizánska Bánovce n/B.) 42,74, 20. S. Maťavková 39,22, 21. M. Kováčiková (obe
ZŠ Chynorany) 38,78, 22. V. Chrenková
(ZŠ Partizánska Bánovce n/B.) 38,19, 23.
A. Kubrická (ZŠ Chynorany) 38,14, 4x60
m: 1. ZŠ Školská Pov. Bystrica 32,34 s, 3.
ZŠ Partizánska Bánovce n/B. 34,23, 6.
ZŠ Chynorany 34,81, 12. ZŠ Chynorany B 37,12, 14. ZŠ Partizánska Bánovce
n/B. B 37,81.
 PORADIE ZŠ: 1. ZŠ Školská Pov. Bystrica
– 907 bodov, 2. ZŠ CI Dubnica n/V. – 860,
3. ZŠ Veľkomoravská Trenčín – 746, 4. ZŠ
Brezová p/Br. – 710, 5. ZŠ Partizánska
Bánovce n/B. – 687, 6. ZŠ Školská Nitr.
Pravno – 672, 7. ZŠ Valentínska Beniaka
Chynorany – 644, 8. ZŠ Pionierska Čachtice – 606, 9. ZŠ Komenského Púchov –
477.
Text: mp, foto: vi

Olympionici z MŠ Malá okružná obhájili prvenstvo
Športový areál ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom patril v deviaty júnový deň najmenším športovcom. Tí si zmerali sily počas Detskej športovej olympiády materských škôl z okresu Partizánske, ktorá napísala jedenástu kapitolu. Podujatie, ktoré
otvoril primátor Partizánskeho Jozef Božik, sa opäť nieslo v znamení všetkého, čo
ku skutočnej olympiáde patrí. Po vztýčení
vlajky, zapálení olympijského ohňa a vyslovení sľubu vyleteli biele holubice a 171
škôlkarov z jedenástich materských škôl
sa s vervou a nadšením pustilo do zápolenia v piatich športových disciplínach. Všetci chlapci a dievčatá, ktorí sa predstavili na
detskej olympiáde, si zaslúžia pochvalu za

b) a tretiu priečku obsadila MŠ Bošany (67
b), ktorá si oproti vlaňajšku polepšila o štyri stupienky. Ďalšie poradie MŠ: 4. MŠ Chynorany 59 b, 5. MŠ vo Veľkých Bieliciach 47
b, 6. MŠ na Malinovského ulici Partizánske
44 b, 7. MŠ na Makarenkovej ulici Partizánske 43 b, 8. MS Skačany 32 b, 9. MŠ Veľké
Uherce 29 b, 10. MŠ Malé Uherce 23 b, 11.
MŠ na Veľkej okružnej Partizánske 22 b.
MEDAILISTI – DIEVČATÁ
Beh na 40 m: 1. Rebeka Böhmová (MŠ
Skačany) 7,88 s, 2. Petra Muránová (MŠ
Malá okružná PE) 8,6, 3. Simona Gregušová (MŠ Veľké Bielice) 8,25, beh na 40
m cez prekážky: 1. Michaela Michalco-

Finále behu chlapcov na 40 m cez prekážky – zľava: Šimon Štiak (MŠ Malá okružná Partizánske), Mário Duchovič (MŠ
Makarenkova Partizánskeho) a Damián Smatana (MŠ Malá okružná Partizánske)
MEDAILISTI – CHLAPCI
Beh na 40 m: 1. Daniel Rybanský 7,22 s,
2. Jakub Ondruš (obaja MŠ Malá okružná PE) 7,46, 3. Filip Németh (MŠ Chynorany) 7,50, beh na 40 m cez prekážky: 1. Šimon Štiak (MŠ Malá okružná PE)
8,34 s, 2. Mário Duchovič (MŠ Makarenkova PE) 8,73, 3. Damián Smatana (MŠ
Malá okružná PE) 8,76, skok do diaľky: 1.

Alex Bazala (MŠ Veľké Uherce) 278 cm,
2. Marek Brezovský (MŠ Obuvnícka PE)
262, 3. Jakub Lahučký (MŠ Malá okružná PE) 255, hod kriketovou loptičkou:
1. Roman Lakatoš (MŠ Obuvnícka PE)
18,26 m, 2. Miroslav Marko (MŠ Chynorany) 17,88, 3. Lukáš Kačina (MŠ Malá
okružná PE) 16,55, štafeta na 6 x 40 m: 1.
MŠ Malá okružná PE (Daniel Rybanský,

Damián Smatana, Šimon Štiak, Lukáš Kačina, Ján Lukáči, Jakub Ondruš) 51,11 s, 2.
MŠ Bošany (Oliver Sivý, Alex Škvarenina,
Roman Kišac, Dominik Jančich, Filip Balog, Peter Žaťko) 52,97, 3. MŠ Malinovského PE (Dominik Debnár, Lukáš Škvarenina, Juraj Vaňo, Milan Fodora, Matej
Magdolen, Marek Havran) 54,09.
Text + foto: mp

Víťazka v skoku do diaľky Natália Petríková z MŠ Malinovského Partizánske
preukázanú snahu a tí najlepší aj za dosiahnuté výkony. Pozoruhodným pokusom dlhým 278 cm sa prezentoval víťaz v skoku do
diaľky Alex Bazala z MŠ Veľké Uherce. Traja
z mladých olympionikov si vysúťažili dokonca dve zlaté medaily. Medzi dievčatami
Natália Petríková z MŠ na ulici Malinovského v Partizánskom, ktorá výkonom 244 cm
zvíťazila vo vyrovnanej súťaži skokaniek do
diaľky a prvenstvo si odniesla aj zo štafety.
Družstvo MŠ na Malej okružnej v Partizánskom malo vo svojich radoch hneď dvoch
chlapcov s dvomi triumfmi. Víťaza na hladkej štyridsiatke Daniela Rybanského a najrýchlejšieho na štyridsiatke cez prekážky
Šimona Štiaka. Obaja boli súčasťou aj zlatej štafety. V súťaži materských škôl obhájili vlaňajšie prvenstvo malí športovci z MŠ
na Malej okružnej Partizánske, ktorí získali
111 bodov, čo je o štrnásť viac ako v predošlom ročníku. Na druhom mieste opäť skončila MŠ na Obuvníckej ulici Partizánske (75

vá (MŠ Bošany) 8,94 s, 2. Ema Bebiaková
(MŠ Malá okružná PE) 9,34, 3. Agatha Týlešová (ZŠ Veľká okružná PE) 9,41, skok do
diaľky: 1. Natália Petríková (MŠ Malinovského PE) 244 cm, 2. Vanesa Murgašová
(MŠ Obuvnícka PE) 243, 3. Diana Krošláková (MŠ Chynorany) 242, hod kriketovou
loptičkou: 1. Natália Šútorová (MŠ Veľké Uherce) 12,35 m, 2. Ema Ďatelinková
(MŠ Malá okružná PE) 11,37, 3. Lea Hodálová (MŠ Bošany) 10,96, štafeta na 6 x 40
m: 1. MŠ Malinovského PE (Laura Šmelcerová, Sára Čanigová, Simona Morávková,
Denisa Grežďová, Natália Petríková, Nela
Škultétyová) 53,94 s, 2. MŠ Malé Uherce
(Diana Gregorová, Sofia Beňušková, Barbora Kolesnáčová, Alexandra Dobišová, Sofia
Drevená, Regina Tvrdíková) 55,39, 3. MŠ
Obuvnícka PE (Michaela Znášiková, Linda
Kuciaková, Viktória Rihárová, Natália Michníková, Nikola Urminská, Lenka Ondrušová) 55,97.
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Andrea Švecová novou slovenskou rekordérkou v päťboji

lom čase 8,02 sekundy. V trojsériovej diaľke sa síce dostala
pod tlak, keď v prvom pokuse jemne prešľapla, no vzápätí
si zapísala 494 cm. Viac skočila len domáca Tamara Balajová,
ktorá spomedzi účastníčok zaznamenala najdlhší pokus 498
cm. Svoj suverénne najkomplexnejší výkon spomedzi štyridsaťjeden štartujúcich pretekárok zavŕšila Andrea Švecová
skvelým behom na záverečnej šesťstovke a úplne deklasovala vyčerpané súperky. Zvíťazila s časom 1:38,99 min, s ktorým
zaostala za slovenským rekordom o necelú sekundu. Druhá
Ela Potocká z STU Bratislava strácala v cieli o viac ako dvanásť
sekúnd. „Tieto preteky však boli pre mňa oproti halovým
omnoho jednoduchšie, nakoľko už po tretej disciplíne
som viedla o štyristo bodov, kým v hale sa o titule rozhodlo až v poslednej disciplíne. S dosiahnutými výsledkami som veľmi spokojná, pretože medaila z viacboja je
trošku viac „zlatá“ ako tie ostatné,“ žiarila spokojnosťou
nová slovenská šampiónka v päťboji v Andrea Švecová. Druhá s odstupom 759 bodov skončila Martina Švachová Slávia
ŠG Trenčín, ktorá by s 2768 bodmi rovnako prekonala doterajší rekordný súčet. Tretie miesto obsadila jej oddielová kolegyňa Tamara Balajová s 2683 bodmi.

Kde má limity? To je asi najfrekventovanejšia otázka nielen
súperiek Andrey Švecovej (na foto). Talentovaná atlétka
z Partizánskeho doslova valcuje konkurentky vo svojej kategórii mladších žiačok, ale aj tie staršie. Naposledy žiačka
Osemročného gymnázia Partizánske ovládla majstrovstvá
Slovenska mladšieho žiactva v atletickom päťboji v Trenčíne. Čo disciplína, to osobný rekord! Aj tak by sa stručne dalo zhodnotiť účinkovanie Andrey Švecovej na slovenskom šampionáte päťbojárok, kde súčtom 3527 bodov vytvorila nový slovenský rekord. Doterajšie maximum prekonala o priam neuveriteľných 820 bodov! „Prihlásiť sa na
viacboj ma viedla túžba obhájiť titul halovej majsterky
Slovenska. S národným rekordom som vôbec nerátala,
tobôž nie s tým, že ho tak výrazne prekonám. Špeciálne
som sa pripravovala hlavne na beh cez prekážky. Najväčšie obavy som mala práve z tejto disciplíny, pretože dva
dni pred pretekmi som počas tréningu zakopla o prekážku a spadla, čo moje obavy len zdvojnásobilo,“ prezradila
Andrea Švecová, ktorá sa na majstrovstvá pripravovala pod
drobnohľadom svojho otca Jozefa Šveca. Práve šesťdesiatka
cez prekážky, z ktorej mala reprezentantka ŠK ŠOG Nitra najväčšie obavy, bola úvodnou disciplínou republikových majstrovstiev. Aj keď Švecová v nej našla premožiteľku v podobe
domácej Martiny Švachovej, ktorá ju s časom 9,99 s zdolala
o jednu stotinu sekundy, pre Partizánčanku to bol sľubný
vstup do šampionátu. „Na rozcvičke pred pretekmi mi vôbec nič nevychádzalo a celá nešťastná som vyhlásila, že
nepôjdem súťažiť. Počas behu cez prekážky mi však vyšiel krok na odrazovú nohu a vylepšila som si svoje osobné maximum o takmer pol sekundy,“ netajila spokojnosť
Andrea Švecová, ktorá hneď v nasledujúcej disciplíne poslala
kriketku v prvom pokuse do vzdialenosti 57 metrov. Súperky
jasne predčila aj na hladkej šesťdesiatke, ktorú vyhrala v skve-

Matúš Opavský splnil limit
na majstrovstvá Európy!
Slovenské dorastenecké výbery obsadili v medzištátnom atletickom štvorstretnutí Maďarsko – Slovensko – Slovinsko – Česko v Brne štvrté priečky a rovnaká pozícia patrila Slovensku aj v súčte oboch kategórií. Slovenské nádeje si vybojovali dovedna šesť medailových umiestnení, z nich dve prvé priečky.
V drese slovenskej reprezentácie sa predstavil aj Matúš Opavský z Partizánskeho, hoci aktívne sa venuje atletike len pol roka. Študent Obchodnej akadémie v Partizánskom štartoval v troch disciplínach
a v dvoch z nich sa postaral o skvelý výsledok. Na stovke si došprintoval pre účasť na premiérové Majstrovstvá Európy do 17 rokov v gruzínskom Tbilisi, keď dosiahutým časom 11,07 splnil ,,béčkový“ limit,
ktorý prekonal o tri stotiny sekundy. Dokonca sa mu podarilo zdolať rivala Jakuba Bendu, ktorému vrátil prehru zo slovenského šampionátu dorastu. Smolu mal však na dvestovke, kde sa so zabehnutým
časom 22,22 s o tri stotiny sekundy vtesnal pod „áčkový“ limit! Odvial mu ho ale vietor o štyri desatiny
silnejší ako povolené maximum dva metre za sekundu. „Som veľmi rád, že sa mi podarilo dosiahnuť
limit, pretože zabehnúť také časy je fakt ťažké. Na dvestovke som chcel rovnako bežať najlepšie
ako len viem a splniť aspoň béčkový limit, ktorý bol 22,55 sekundy. Žiaľ, radosť z dosiahnutého áčkového limitu mi pokazil vietor. Budem mať ešte možnosti zabehnúť aj limit na dvestovke
a možno aj áčkový na stovke. Bude to však ťažšie, pretože na medzištátnom stretnutí som mal
rovnako starých, no hlavne kvalitných súperov, ktorí ma dokázali potiahnuť. Teraz mám trochu
výpadok, pretože v Brne som si natiahol sval, tak sa momentálne dávam dokopy,“ povedal Matúš Opavský, ktorý svojimi výkonmi rozvíril hľadinu na slovenskej atletickej scéne. Po brnianskom medzištátnom stretnutí dorastu má na konte limit na európsky šampionát do 17 rokov v Tbilisi (14.-17.7.)
celkom štrnásť slovenských atlétov, šiesti splnili A-limit, ôsmi B-limit.

 Päťboj mladších žiačok: 1. Andrea Švecová (Partizánske
– ŠK ŠOG Nitra) 3527 bodov, 60 m prekážky: 10,00 s – 712
bodov, kriketka: 57,00 m – 568 b, 60 m: 8,02 s – 842 b, diaľka: 494 m – 543 b, 600 m: 1:38,99 min – 862 b, 2. Martina
Švachová (Slávia ŠG Trenčín) 2768 bodov, 60 m prekážky:
9,99 s – 714 b, kriketka: 35,80 m – 304 b, 60 m: 8,33 s – 749
b, diaľka: 454 m – 438 b, 600 m: 1:56,42 min – 563 b, 3. Tamara Balajová (Slávia ŠG Trenčín) 2683 bodov, 60 m prekážky: 10,32 s – 653 b, kriketka: 24,40 m – 170 b, 60 m: 8,26
s – 770 b, diaľka: 498 m – 554 b, 600 m: 1:58,17 min – 536 b.
Text: mp, foto: vi

Opavský s tromi medailami
z majstrovstiev Slovenska

Najviac titulov na dorasteneckých majstrovstvách Slovenska v atletike v Dubnici
nad Váhom získali nitrianske kluby ŠK ŠOG
a AC Stavbár, oba po šesť. ŠOG si vybojoval dve zlaté v kategórii chlapcov a štyri
u dievčat, kým bilancia Stavbára bola päť
zlatých u chlapcov a jedna u dievčat. Najúspešnejším jednotlivcom sa stal Jakub
Benda z AC Stavbár Nitra, ktorý získal tri individuálne tituly – na 100 m, 200 m a v diaľ-

ke. Práve Benda zvádzal dramatický a vyrovnaný súboj s Matúšom Opavským z Partizánskeho, ktorý súťaží pod hlavičkou ŠK
ŠOG Nitra. Na stovke bol v rozbehoch najrýchlejší Opavský (11,20 s) a Benda (11,49
s) figuroval na treťom mieste. V semifinále
zas zabehol najrýchlejší čas 11,27 s Benda,
kým Opavský (11,29 s) postupoval do finále z druhej priečky. Súboj o najrýchlejšieho
slovenského dorastenca zvládol vo finále
Benda, ktorý si titul zabezpečil v čase 11,13
s pred druhým Opavským (11,33 s). V druhý
súťažný deň si to obaja rozdali na dvestovke, opäť s rovnakou koncovkou, keď Benda zvíťazil vo finále s časom 22,38 a Opavský preťal cieľovú čiaru druhý v osobnom
rekorde 22,72 sekundy. „Samozrejme, že
som bol sklamaný, hlavne zo stovky!
Chcel som potvrdiť víťazstvo z haly, no
bohužiaľ, nepodarilo sa. A to som bol
kvôli zlému štartu do prvej polovice

ešte medzi poslednými,“ sypal si popol
na hlavu Matúš Opavský. Zverenec trénera Vladimíra Ištvána si k dvom strieborným
medailám predsa len pripísal aj slovenský
titul. V štafete na 4 x 100 m sa tešil z prvenstva spolu s trojicou Koreň, Schnek a Turányi, s ktorými zaznamenal víťazný čas 43,87
sekundy. Ďalší z atlétov a atlétiek z Partizánskeho sa už medailovo nepresadili, no
viacerí si vylepšili osobné maximá. Tie si
posunuli Kristián Beňuška na stovke i dvestovke, Simona Lackovičová na štyristovke,
Katarína Ištvánová s Katarínou Mišovýchovou na dvestovke, mladšia žiačka Andrea
Švecová na stovke a Dominika Hubková,
ktorá si osobný limit v chôdzi na päť kilometrov zlepšila takmer o sedem minút.
UMIESTNENIE NAŠICH ATLÉTOV/TIEK
 DORASTENCI – 100 m: 2. Matúš Opavský (Partizánske) 11,33 s, 25. Kristián Be-

ňuška (Veľké Bielice) 12,49, 200 m: 2. Matúš Opavský (Partizánske) 22,72 s, 23.
Kristián Beňuška (Veľké Bielice) 25,21,
4 x 100 m: 1. ŠK ŠOG Nitra (Matúš Opavský) 43,87 s.
 DORASTENKY – 100 m: 6. Andrea Švecová 12,67 s, 20. Katarína Mišovýchová
13,47, 200 m: 24. Katarína Mišovýchová
27,94 s, 28. Katarína Ištvánová 28,49, 32.
Simona Lackovičová 28,97, 400 m: 9. Simona Lackovičová 1:04,45 min, 10. Katarína Ištvánová 1:04,82, 5000 m chôdza:
4. Dominika Hubková 29:45,71 min, 2000
m steeplechase: 5. Romana Ondrušová
(všetky Partizánske) 8:38,55 min, 4 x 100 m:
4. ŠK ŠOG Nitra B (Katarína Mišovýchová)
51,72, 6. ŠK ŠOG Nitra C (Katarína Ištvánová, Simona Lackovičová) 54,25, štafeta 100-200-300-400 m: 7. ŠK ŠOG Nitra B
(Simona Lackovičová, Katarína Mišovýchová) 2:30,54.
mp

Partizánčanky siahali na víťazný pohár
Mestská športová hala v Partizánskom bola
dejiskom 2. ročníka medzinárodného turnaja bývalých hádzanárov a hádzanárok.
Súboje O pohár primátora Partizánskeho
rozpútalo medzi sedmičkami sedem ženských a štyri mužské kolektívy bez obhajcu triumfu, hádzanárov Šaľe, ktorí do mesta obuvi nepricestovali. V ženskej kategórii sa v dramatických zápasoch o konečné umiestnenie rozhodovalo o víťazoch
až v sedmičkových rozstreloch. Bronzovú
priečku obsadili Šalianky, ktoré obhajovali minuloročné prvenstvo. V súboji o tretie miesto, po nerozhodnom stave 10:10,
zdolali Vrútčanky na pokutové hody v pomere 2:1. Bývalé hádzanárky Partizánske-

ho od úvodnej minúty kontrolovali vývoj
finále, v ktorom narazili na Trenčanky. Domáce väčšinu zápasu viedli o dva góly, no
minútu pred záverečným hvizdom nepremenili sedmičku, aby po uplynutí času Partizánčanka v trenčianskom drese Katarína
Drobná-Uhliarová z pokutového hodu svojím šestnástym gólom na turnaji vyrovnala na 9:9. V rozstrele zo siedmich metrov
Partizánčanky dva razy minuli bránku, kým
hádzanárky z mesta módy dvakrát trafili do čierneho a mohli sa tešiť z prvenstva.
Usporiadateľský tím sa musel uspokojiť
s druhým miestom, čím si oproti premiérovému ročníku polepšil o jednu priečku.
V mužskej kategórii, ktorá opäť ponúk-

la hádzanú naozaj slušnej úrovne, sa o prvých dvoch stupienkoch rozhodovalo až
v poslednom stretnutí. V pomyselnom finále Hlohovec, ktorý odohral turnaj len
s jedným hráčom na striedanie, zdolal Pezinok vcelku jasne 11:6 a po vlaňajšej druhej
priečke tentoraz zaslúžene získal víťazný
pohár. Druhé miesto si odniesli Pezinčania, kým tretí skončili hádzanári z Dubnice
nad Váhom. Partizánske okrem striebornej
priečky získalo aj jedno individuálne ocenenie. Svoje brankárske danosti potvrdila
bývalá slovenská reprezentantka Janette
Ivanková, ktorá sa počas aktívnej kariéry
dva razy stala aj najlepšou hádzanárkou
Slovenska. Cenu pre najlepšiu brankárku

turnaja si prevzala z rúk primátora Partizánskeho Jozefa Božika, ktorý dekoroval najlepšie celky i individuality. Najlepšou strelkyňou sa stala Zuzana Banková-Koníková z Vrútok, ktorá vsietila 21 gólov. V mužskej kategórii sa najlepším brankárom stal
ochranca hlohovskej svätyne Ivan Slovák
a post najlepšieho kanoniera si s trinástimi
gólmi vystrieľal Marek Vaňo z Pezinka.
ŽENY
 A-SKUPINA: Partizánske – Vrútky 8:5,
góly Partizánskeho: Z. Káchová 3, J. Smatanová 2, L. Duchovičová, M. Červinková, Ľ.
Javoříková. Partizánske – Stupava 10:2,
góly Partizánskeho: S. Ščasná 3, L. Duchovičová 2, Ľ. Javoříková 2, J. Hirkalová 2, Z.
Káchová. Vrútky – Stupava 11:5.
TABUĽKA
1. Partizánske
2 2 0 0 18:7
4
2. Vrútky
2 1 0 1 16:13 2
3. Stupava
2 0 0 2
7:21 0
 B-SKUPINA: Trenčín – Nitra 14:10. Bratislava – Šaľa 6:8. Trenčín – Śaľa 8:8. Nitra – Bratislava 12:8. Šaľa – Nitra 13:11.
Trenčín – Bratislava 12:7.
TABUĽKA
1. Trenčín
3 2 1 0 34:25 5
2. Šaľa
3 2 1 0 29:25 5
3. Nitra
3 1 0 2 33:35 2
4. Bratislava
3 0 0 3 21:32 0

Družstvo hádzanárok Partizánskeho – horný rad zľava: Silvia Ščasná, Ľubomíra Javoříková, Martina Červinková, Janette Ivanková, Erika Lukačovičová, Zuzana Káchová, Elena Bohunská, dolný rad zľava: Beáta Kollárová, Jana Smatanová, Simona Zajačková, Jana Hirkalová a Lucia Duchovičová

 O 3. MIESTO: Vrútky – Šaľa 10:10 – 1:2
na 7 m hody.
 FINÁLE: Partizánske – Trenčín 9:9 – 0:2
na 7 m hody, góly Partizánskeho: Ľ. Javoříková 3, M. Červinková 2, Z. Káchová 2,
S. Ščasná, J. Hirkalová.
MUŽI
 VÝSLEDKY: Dubnica n/V. – Hlohovec
7:11. Pezinok – Zubří 12:7. Hlohovec
– Zubří 14:10. Pezinok – Dubnica n/V.
10:4. Dubnica n/V. – Zubří 11:8. Hlohovec – Pezinok 11:6.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. Hlohovec
3 3 0 0 36:23 6
2. Pezinok
3 2 0 1 28:22 4
3. Dubnica n/V.
3 1 0 2 22:29 2
4. Zubří
3 0 0 3 25:37 0
(Stretnutia sa hrali v hracom čase 1 x 20 minút.)
Text + foto: mp

 100 m 1. Štěpán Hampl (Česko) 10,65, 2. Dominik Illovszky (Maďarsko) 10,81, 3. Aljoša Skok
(Slovinsko) 10,94, 4. Milan Pisch (Maďarsko)
11,00, 5. Matúš Opavský (Slovensko) 11,07, 7.
Jakub Benda (Slovensko) 11,14
 200 m 1. Gregor Grahovac (Slovinsko), 21,28,
2. Matěj Krsek (Česko) 21,45, 3. Štěpán Hampl
(Česko) 21,69, 4. Aljoša Skok (Slovinsko) 21,87,

5. Matúš Opavský Opavský (Slovensko) 22,22,
6. Csanád Kristály (Maďarsko) 22,28, 7. Barnabás
Baki (Maďarsko) 22,36, 8. Anton Turányi (Slovensko) 22,86.
 Štafeta 100-200-300-400 m: 1. Slovinsko
1:55,17 min, 2. Maďarsko 1:56,70, 3. Česko
1:57,60, 4. Slovensko (M. Opavský, A. Turányi, J.
Benda, Koreň) 2:03,20.
Text: mp, foto: vi

Staršie žiačky Bánoviec
siedme na Slovensku
V Šali vyvrcholila záverečným turnajom o majstra Slovenska súťažná sezóna 2015/2016
v hádzanej starších žiačok. Z obhajoby prvenstva sa tešili domáce hádzanárky HK Slovan
Duslo Šaľa, ktoré prešli turnajom bez straty bodu. Druhé miesto obsadili hráčky michalovskej Iuventy a tretia priečka patrí žiačkam ŠKP Bratislava. Vicemajsterky Trenčianskeho kraja,
hádzanárky Jednota Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou obsadili konečnú siedmu priečku.
Najlepšou brankárkou turnaja sa stala Izabela Kondášová z Iuventy Michalovce, za najlepšiu hráčku vyhlásili Melani Jagodić z ŠKP Bratislava a post najlepšej strelkyne si 58 gólmi vystrieľala Barbora Lanczová z HK Slovan Duslo Šaľa.
 Výsledky Jednota Sokol Gabor Bánovce n/B. – základná skupina: Iuventa Michalovce –
J.S.G. Bánovce n/B. 24:21 (14:9). J.S.G. Bánovce n/B. – UDHK Nitra 21:28 (13:16). Skupina o konečné 6.-9. miesto: UDHK Nitra – J.S.G. Bánovce n/B. 22:18 (15:11). J.S.G. Bánovce n/B. – ŠG DAC Dunajská Streda 28:20 (13:10). MŠK Vranov nad Topľou – J.S.G.
Bánovce n/B. 11:25 (4:13).
 Konečné poradie: 1. HK Slovan Duslo šaľa, 2. Iuventa Michalovce, 3. ŠKP Bratislava, MHK
Bytča, 5. Bemaco Prešov, 6. UDHK Nitra, 7. Jednota Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou,
8. ŠG DAC Dunajská Streda, 9. MŠK Vranov nad Topľou.
mp

Šimon Rus v Poľsku tesne druhý
Päťdielny seriál 7. ročníka Moravsko-Slovenského EL-ENG DH Cup-u v zjazde na horských špeciáloch pokračoval druhým kolom na trati v poľskej Wisle. Technicky náročná trať v stredisku
Stožek, na ktorej sa v predchádzajúcom roku konal európsky šampionát, privítala 175 zjazdárov z Poľska, Čiech a Slovenska. Jediným zástupcom DH-Positive Partizánske v štartovom poli
bol junior Šimon Rus (na foto), ktorý si v otváracom podujatí seriálu zaknihoval štvrtú priečku.
„Do Wisly som pricestoval už v piatok podvečer. Stihol som si pozrieť trať a dosť sa mi
páčila, takže som sa nevedel dočkať sobotňajšieho tréningu. Počas neho som mal technické problémy so zadnou brzdou, ale našťastie sa to vyriešilo. Trať bola rýchla a zábavná, ale niektoré úseky boli trocha pozmenené. V nedeľu som si dal ešte dve jazdy
na doladenie posledných stôp,“ priblížil Šimon Rus svoje postrehy pred semifinálovou jazdou. Tá mu vyšla, keď z najrýchlejším časom 2:14,30 min sa ujal vedenia v štyridsaťdeväťčlennej kategórii juniorov pred druhým českým pretekárom Hugom Robenekom (2:14,72 min)
z FDF Commencal a tretím Slovákom Filipom Palkom (2:15,92 min) z Lapierre-CMS. Konečné medailové poradie sa však
po finálových jazdách vykryštalizovalo do inej podoby. S časom 2:12,49 min zvíťazil Robenek a hoci vo finále zrýchlil aj Rus,
čas 2:13,30 min stačil na i tak výbornú druhú priečku, keď za českým zjazdárom zaostal len o 0,81
sekundy. Tretiu priečku medzi
juniormi obsadil v čase 2:15,26
min Kristian Poruban z Peksport
Specialize. „Semifinálová jazda
mi i napriek pár malých chybám celkom vyšla. Vedel som,
že ak si chcem udržať prvú
priečku, musím ešte zrýchliť.
Vo finálovej jazde som urobil
len jednu chybičku, ale aj tak
som zrýchlil. Bohužiaľ, na prvé
miesto to nestačilo,“ povedal
po pretekoch Šimon Rus, ktorý sa
s 115 bodmi dostal do priebežného poradia kategórie juniorov. Na
druhom mieste figuruje s 84 bodmi jazdec Lapierre-CMS Filip Palko a tretie miesto patrí so 70 bodmi Adamovi Rojčekovi z Liptovského Mikuláša.
mp

