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Vitajte v kancelárii
TOMÁŠA BAŤU

Skončili
v masovom hrobe!

strana 3

Na Štátny archív v Topoľčanoch sa obrátila
skupina bádateľov pátrajúcich po doteraz nepoznaných obetiach nacistickej zlovôle. Žiadali
o zistenie totožnosti obetí nájdených v hrobe
pri Partizánskom.

Foto: kk

Zoznámte sa
s kapelou PJUR

Akoby sa Tomáš Baťa vrátil späť a z okna kancelárie sa pozeral na mesto, ktoré je s jeho menom navždy spojené. Aj také pocity mohli mať tí, ktorí využili jedinečnú možnosť a sadli si na stoličku, v akej sedával, dotkli sa stola, na akom písaval, alebo
si imaginárne zavolali z jeho telefónu. Replika funkcionalistickej kancelárie Tomáša Baťu „zakotvila“ na pár dní v centre
Partizánskeho v rámci Road Show. V roku, kedy si pripomíname 140. výročie narodenia výnimočného podnikateľa, sa takto
rozhodla pripomenúť jeho dielo a myšlienky zlínska Nadácia Tomáša Baťu.
OD STREDY VO VYSIELANÍ
Ak ste sa zatiaľ do Baťovej kancelárie nedostali, máte čas už len do 29. júna.

STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS A PRIDAJ SA K NÁM!

OPERÁTOR LOGISTIKY
OPERÁTOR VÝROBY
•
•
•
•
•
•

Viac informácií získate na tel. čísle

ČAS
NEZASTAVÍŠ
Posledných pár
rokov mám pocit,
že čas beží zrazu akosi
rýchlejšie. Chvíle strávené v školských laviciach nám pripadali nekonečné a zrazu bum, ani sa nenazdáme
a máme tridsať, štyridsať, päťdesiat...
Dni, týždne, mesiace ubiehajú ako
voda. Tiež sa vám niekedy zdá, že
len včera bol pondelok, keď ste prišli
ráno do práce a opäť je tu koniec
týždňa?
Fenoménom „letiaceho času“ sa
dokonca zaoberali vedci z univerzity
v americkom štáte Minnesota. Skupine dobrovoľníkov dali dva dni po
sebe urobiť rovnakú činnosť za desať
minút. Kým v prvý deň skupina
tvrdila, že ich práca bavila, druhý
deň ju považovali za nudnú. A viete
prečo? Prvý deň boli hodiny zrýchlené, a preto skutočne pracovali len
päť minút a druhý deň, naopak,
spomalené, teda práca im trvala až
dvadsať minút. Experiment potvrdil,
že ak sa ľuďom vytvorí zdanie,
že čas beží rýchlo, bude pre nich
rovnaká činnosť zaujímavejšia, ako
v prípade, keď sa navodí pocit, že sa
čas vlečie.
A vraj aj naša radosť zo života závisí
od toho, ako vnímame ubiehajúci čas.
Čím rýchlejšie, tým sme viac spokojnejší. Čas ako fyzikálna veličina nevie ísť pomaly ani rýchlo, ale presne
tak, ako má. Najdôležitejšie je však
stráviť ho s tými, ktorých
máme najradšej a žiť
život už dnes a nečakať na zajtra...

výrobca strešných okien najvyššej kvality,
závod v Malých Bieliciach, Partizánske

PONÚKAME
•
výkonnostné bonusy (mesačný a ročný)
•
príplatky nad rámec zákona
(za prácu v noci, za nadčas ...)
•
príspevok na dovolenku
•
závodné stravovanie
•
zabezpečený pitný režim (káva, čaj zdarma)

Šesť mladých ľudí z Partizánskeho to má na
hudobnej scéne dobre „našliapnuté“. Zohratí
sú spolu už dávno, no formálne v súčasnej
zostave fungujú len zopár mesiacov.

príspevok na dopravu
pracovné oblečenie
príspevok na čistenie pracovného oblečenia
kurzy anglického jazyka
sociálne, kultúrne a športové benefity
príspevok zamestnávateľa na 3. pilier

0908 723 831

alebo priamo v našom výrobnom závode Partizánske Building Components –SK,
Malobielická 1/215, 958 04 Partizánske, email: zamestnanie@velux.com
(160515)
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Skončili
v masovom hrobe!

Prednedávnom sa na Štátny archív v Topoľčanoch obrátila skupina
bádateľov pátrajúcich po doteraz nepoznaných obetiach nacistickej
zlovôle. Žiadali o zistenie totožnosti obetí nájdených v spoločnom hrobe
v Partizánskom na mieste nazývanom Pod Súteckou.
O tomto hrobe sa medzi ľuďmi
veľa hovorilo, v spomienkach
pamätníkov sa vyskytlo viacero
„zaručených“ informácií, ale pátranie po dôkazoch v topoľčianskom
archíve spočiatku neprinášalo
pozitívne výsledky. Mená obetí
v spoločných hroboch sa najľahšie
zisťujú z exhumačných zápisníc.
V prípade hrobu v Baťovanoch sa
však takýto dokument nezachoval.
Len záznam v zápisnici zo
zasadnutia Miestneho národného výboru v Baťovanoch
v apríli 1947 hovoril o výdavkoch spojených s exhumáciou asi 40 obetí gestapa zo
spoločného hrobu. Náhoda
však prispela k odhaleniu
totožnosti zatiaľ len jednej
rodiny, zato však pre históriu
mesta kľúčovej. Ide o rodinu
Salzbergerovú – konkrétne Emíliu

Salzbergerovú, vdovu po Jozefovi
Salzbergerovi, jej syna Eugena, ktorý sa v tom čase už volal
Syman, jeho manželku Pirošku,
rodenú Kanitz a ich syna Tomáša. Práve na pozemkoch Eugena
Symana – Salzbergera, ktoré v júni
1938 predal Jánovi Antonínovi Baťovi, vyrástla továreň a zrodilo sa
mesto Partizánske. O posledných
chvíľach rodiny prehovorili svedkovia, prizvaní k výpovedi v rámci
procesu vyhlásenia týchto osôb za
mŕtvych.
Rodinu (napriek predtým
udelenej výnimke prezidenta) zatkli 16. septembra 1944
vo večerných hodinách. Na
druhý deň ráno videl jeden
zo svedkov Eugena Symana
ešte zbierať odpadky v areáli
závodu. Druhý svedok – nočný strážnik pri regulácii rieky

Nitry vypovedal, ako vo večerných hodinách 17. septembra
1944 priviezol autobus asi
40 ľudí, medzi ktorými spoznal rodinu Salzbergerovú.
Na vlastné oči videl, ako zastrelili
niekoľko obetí, potom ho zbadal
člen komanda a musel odísť. Počul
už len výstrely. Na druhý deň sa
vrátil na miesto vraždy a našiel
tam nedbalo zasypané mŕtvoly. S istotou poznal spod zeme
vytŕčajúci kabát Pirošky, manželky
Eugena Symana. História nikdy
nie je o tom, čo by bolo, keby... Ale
ktovie, akým smerom by sa bola
uberala história Šimonovian, keby
Eugen Salzberger neponúkol Baťovi výhodnejší predaj pozemkov
ako vlastníci v Bošanoch, kde mal
Baťa pôvodne záujem sústrediť
výrobu obuvi.
Oľga Kvasnicová, KPÚ

To nie je film, TO JE REALITA!
Ľudom, ktorí zľahčujú vojnové udalosti, rečami znevažujú veľké obete, ktoré náš národ priniesol na obranu svojej
vlasti, by mali denne dávať pred oči memento - autentické filmy a fotografie o ľudskom utrpení. Hádam by sa v nich
ozval kúsok citu. Takouto sugestívnou fotografiou je nesporne reportážny záber vojnového dokumentaristu. Ako
sme v redakcii vypátrali, zachytáva smutné udalosti v Malých Uherciach po vypuknutí SNP v septembri 1944.
V publikácii Spomienky z detstva, vydanej
v roku 2014, si autorka, Gabriela Vanková Bučková z Malých Uheriec, spomína:
„Z rokov 2. svetovej vojny mám v pamäti
mnoho otrasných zážitkov. Veď v jednom
septembrovom dni roku 1944 som videla
nakladať na vozy mŕtve telá padlých vojakov. Odvážali ich do narýchlo vykopaného
veľkého hrobu na okraji cintorína. Bolo ich
štyridsaťšesť. Pohreb nebol. Zasypali ich
vápnom a zahádzali hlinou. Ich mená, ako
aj mená našich občanov padlých v Prvej
a Druhej svetovej vojne sú na pamätných
tabuliach pred obecným úradom...“
Záchytný bod z publikácie sme využili
a oslovili autorku s prosbou o spoluprácu pri
pátraní a identifikácii osôb na fotografii. Základnú informáciu, že fotografia je z konkrétneho dňa 9. septembra 1944, kedy Nemci od
Šípku zaútočili na povstalcov, nám ochotne
doplnila o ďalšie vzácne fakty. Získala ich od
85-ročnej pani Štefánie Dinkovej a Gustáva
Vanku, vnuka pani Fáberovej, jednej zo žien
na fotografii.
Udalosť, ktorá je zachytená na fotografii, sa udiala v Malých Uherciach na
hospodárskom dvore statkára Gustáva
Patsha. Umierajúceho povstalca, rovnako aj
kňaza, ktorý mu dáva posledné pomazanie,
sa nepodarilo identifikovať. Kľačiace ženy sú
všetky občianky obce, ktoré boli pravdepo-

Mestská polícia v Partizánskom
od 15. do 21. júna 2016
Hliadka mestskej polície
vykázala z Námestia SNP ženu
a muža, ktorí sa medzi sebou
hádali, vykrikovali a oplzlo
si nadávali. Krátko potom sa
scéna na pešej zóne opakovala. Dvadsaťsedemročného
muža a dvadsaťšesťročnú
ženu z Nábrežnej ulice hliadka
mestskej polície upozornila
znova na vulgárne správanie,
ktorým vzbudzovali verejné
pohoršenie. Nakoľko žena
nerešpektovala výzvy verejného
činiteľa a odmietala upustiť od
svojho protiprávneho konania,
bola za pomoci donucovacích
prostriedkov predvedená na oddelenie MsP. Obidvom osobám
boli uložené blokové pokuty
v celkovej výške 66 eur.
Kultúrne podujatie znevažovali svojím správaním
bezdomovci. Popíjali alkoholické nápoje a za sebou
zanechávali neporiadok.
Hliadka mestskej polície ich
vykázala s napomenutím zo
železničnej stanice 17. júna
vo večerných hodinách.
Po 23.00 h 17. júna zasahovala MsP pred prevádzkou na Červenej ulici. Skupina ľudí rušila
svojím hlučným správaním
nočný pokoj. MsP upozornila na správanie zákazníkov
i personál. O 23.45 h zjednala
nápravu aj pri pohostinstve na
Námestí mieru.
Ležiaceho muža silno pod
vplyvom alkoholu vykázala
hliadka mestskej polície z Ulice gen. Svobodu
pred polnocou. K mužovi
ležiacemu pri pomníku na
Mostovej ulici sa dostavili
štátna polícia, mestská
polícia i RZP.
Dňa 18. júna o 01.45 h preverila MsP telefonické oznámenie
o fyzickom napádaní pred
kinom. Na mieste sa nachádzali
traja poškodení, údajne napadnutí troma osobami. Prípad
rieši štátna polícia. V tú noc na
základe žiadosti štátnej polície
preverila MsP oznámenie
o fyzickom napadnutí v hoteli.
Na mieste sa nachádzali dve
osoby zo Suchej Hory a z Partizánskeho. Údajne boli vykázané
z klubu vyhadzovačmi a nimi
fyzicky napadnuté.

dobne pozvané k tomuto aktu. Z ľavej strany
vpredu Štefánia Gubová, za jej chrbtom
menovkyne dve Márie Vankové, vpredu
Magdaléna Čangelová, za ňou opäť Mária
Vanková a Ján Fábera s manželkou Máriou.
Mužov v pravom rohu nespoznal nikto.
Za kľačiacimi ženami vzadu patrí veľká brána

budove slúžiacej na uschovanie hospodárskeho náradia, vedľa je dvor statkára, kde sa
chovala hydina. Za chrbtom stojaceho muža
vidieť bránu pivnice, ktorá slúžila na uskladnenie zeleniny a ovocia z vlastného sadu.
Úplne vpravo je časť sýpky na obilie, dnes ju
obýva syn dediča statkára Patsha.
(bab)

Dňa 18. júna vykonávala
MsP hliadkovú činnosť na
Námestí SNP v čase, keď
došlo pred jednou z prevádzok k napadnutiu osoby.
Hliadkou zadržaný útočník
zjavne pod vplyvom návy-

kovej látky sa správal drzo
a arogantne a odmietal sa
preukázať dokladom totožnosti, preto bol predvedený
na oddelenie MsP. Priestupok rieši referát priestupkov a prevencie.
O 04.35 h 18. júna začula
hliadka mestskej polície veľmi
silný krik ozývajúci sa z prevádzky na Februárovej ulici.
Počas preverovania situácie
spozorovala hliadka zranenú
dezorientovanú osobu značne
pod vplyvom alkoholu. K fyzicky napadnutému 31-ročnému
mužovi z Práznoviec privolala
RZP vzhľadom na zdravotné
ťažkosti spôsobené neznámym
páchateľom. Približne o hodinu neskôr vykázala hliadka
mestskej polície z prevádzky
v blízkosti železničnej stanice
nemiestne sa správajúcich
zákazníkov.
Počas uzatvárania tržnice
našli príslušníci mestskej
polície mobilný telefón.
Zistili majiteľa a telefón
mu ešte v ten istý deň
vrátili.
MsP vstúpila do problémov
muža, ktorý mal nezhody so
svojou priateľkou, odmietala
mu vydať lieky. Tie mu dala až
v prítomnosti hliadky mestskej
polície.
Mestskí policajti o 23.10 h
18. júna zistili, že dochádza
k rušeniu nočného pokoja
hlasnou hudbou šíriacou
sa z motorového vozidla
na Nádražnej ulici. Vodiča
neminula bloková pokuta.
Štátna polícia v súčinnosti
s mestskou políciou zabezpečovali verejný poriadok v nemocnici, kde došlo 20. júna ku
konfliktu s rómskymi občanmi.
Dňa 21. júna na základe
žiadosti OO PZ preverila
MsP oznámenie o nezabezpečenom motorovom
vozidle Toyota na Ulici
Janka Kráľa. MsP zistila
meno majiteľa. Motorové
vozidlo – vrak je predmetom exekučného konania.
MsP bola privolaná o 22.15 h
21. júna do domu na Veľkej
okružnej, kde sa ozýval krik
z jedného z bytov. V ňom sa
nachádzali 72-ročný muž
a 54-ročná žena zjavne pod
vplyvom alkoholu. Hliadka štátnej polície vykonala dychovú
skúšku. Do prípadu je zainteresovaná SMM.
Spracovala: M. Rapková

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
SILNÉ REČI CEZ TELEFÓN
Najprv vyhrážky, potom vulgárne nadávky. Takýto
priebeh mal 17. júna v poobedňajších hodinách telefonát
27-ročného Júliusa z okresu Partizánske so svojou družkou. Mladý muž sa jej najskôr vyhrážal zabitím a aby toho
nebolo málo, pokračoval vulgárnymi nadávkami. Svojím
konaním vzbudil u ženy obavu o svoj život a zdravie.
Poverený policajt Obvodného oddelenia z Partizánskeho
preto vzniesol voči nemu obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Na
základe príkazu sudcu bol Július vzatý do väzby.

SAMOZVANÝ HOSŤ
Nezavolali ho na návštevu, tak sa pozval sám. A hneď
niekoľkokrát. Opakované a hlavne bez súhlasu majiteľky boli návštevy rodinného domu, ktoré má na svedomí 29-ročný Martin z okresu Partizánske. Do domu
svojej sestry vnikol naposledy 17. júna v čase od 13.20

do 19.20 h, kedy bol policajnou hliadkou Obvodného
oddelenia z Partizánskeho zadržaný. V čase spáchania
skutku mu v krvi kolovalo 0,40 mg/l alkoholu, čo je
0,83 promile. Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície
z Partizánskeho následne vzniesol voči mladíkovi
obvinenie z prečinu porušovania domovej slobody.
V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

TRAJA NA TROCH
Osemnásty jún si bude ešte dlho pamätať trojica
mužov, ktorá sa stala obeťou troch výtržníkov z Partizánskeho, 24-ročného Stanislava, 23-ročného Antona
a 20-ročného Cana. V nočných hodinách fyzicky napadli 39-ročného Petra, 22-ročného Martina a 34-ročného Róberta. Jeden z trojice útočníkov najskôr udrel
Petra päsťou do tváre. Ten po údere spadol na zem.
Všetci traja ho následne začali kopať do boku a chrbta.
Potom napadli, zhodili na zem a dokopali aj Róberta
a Martina. Všetci traja poškodení utrpeli zranenia,

ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a obmedzenie na
bežnom spôsobe života do siedmich dní. Za tento skutok vyfasovali útočníci obvinenie z prečinu výtržníctva
spáchaného formou spolupáchateľstva. Keďže najmladší z nich už bol súdne trestaný a uvedený skutok
spáchal v podmienke, bude stíhaný väzobne. Stanislav
a Anton sú stíhaní na slobode. Trojici mladíkov hrozí
trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

ZA VOLANTOM POD PAROU
Medzi odvážlivcov, ktorí si za volant sadnú po požití
alkoholu, sa 22. júna zaradil aj 33-ročný Milan z Partizánskeho. Pred 18. hodinou si to v ten deň razil na
svojom Peugeote po sídlisku Šípok, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Pri dychovej
skúške vyšlo najavo, že svoje vozidlo riadil s 1,61 mg/l
alkoholu v krvi, čo je v prepočte 3,35 promile! Polícia
ho obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
a hrozí mu trest odňatia slobody na jeden rok.

Polícia opätovne upozorňuje vodičov, ktorí
pred jazdou požijú
alkoholické nápoje
a sadnú si za volant, že
svojou nezodpovednosťou ohrozujú nielen
svoj život a zdravie, ale
hlavne životy a zdravie
ostatných účastníkov
cestnej premávky.
Polícia kontroly na zistenie požitia alkoholu
u vodičov bude naďalej vykonávať v celom
Trenčianskom kraji.
KR PZ v Trenčíne
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Centrum sociálnych služieb oslávilo 50-ku
Už polstoročie umožňuje seniorom dôstojne prežiť jeseň svojho života
a slúži pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Nové skúsenosti žiakov
Aj keď sa čoskoro začnú prázdniny, rodičia budúcich deviatakov dobre vedia, aké rozhodovanie bude čakať ich ratolesti
budúci školský rok. Aj preto sa školy snažia priblížiť možnosti
štúdia na stredných školách rôznymi akciami, ako sú dni
otvorených dverí či prezentačné aktivity. Za brány Spojenej
školy v Partizánskom nahliadli v polovici júna žiaci 8. ročníka
ZŠ Radovana Kaufmana formou tzv. blokového vyučovania. Jednoducho povedané, vzájomnou spoluprácou škôl sa
stanovili učebné témy, ktoré mali ôsmaci na strednej škole
absolvovať.

Foto: MTP

Centrum sociálnych služieb (CSS) v Partizánskom,
ktoré patrí do zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja, oslávilo
50. výročie svojho vzniku.
„Toto zariadenie v Partizánskom patrí medzi jedno
z tých najlepších a som
veľmi rád, že za tých 50 rokov využilo služby tohto
sociálneho zariadenia
takmer 1900 ľudí,“ zaznelo
od predsedu TSK Jaroslava
Bašku. Pri tejto príležitosti ocenil dlhoročných bývalých i súčasných zamestnancov. Zároveň
venoval zariadeniu i ďalší darček v podobe finančnej podpory
vo výške takmer 100-tisíc eur
z rozpočtu TSK, ktorú schválilo
zastupiteľstvo TSK v máji tohto
roku na zlepšenie infraštruktúry
centra. „Naše zariadenie je taký
druhý domov pre tých, ktorí sú
naozaj odkázaní a snažíme sa
spolu s personálom, aby tu boli
čo najkvalitnejšie služby, lebo

Domov dôchodcov
na fotografii z roku 1966

merateľnou kvalitou je spokojnosť klienta,“ dodala Mária
Janíková, poverená riadením
CSS.
Podľa slov predsedu TSK,
počet čakateľov na umiestnenie do centier, poskytujúcich
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sa oproti

minulým rokom rapídne znížil.
„V súčasnosti máme 24 zariadení, v ktorých sa každý
rok snažíme niečo vylepšiť
a investovať do nich finančné prostriedky. Každé musí
byť bezbariérové a mať
určitý počet zamestnancov.
Tu v Partizánskom nám

chýbajú dvaja zamestnanci, ktorých v najbližších
mesiacoch doplníme,“ informoval Jaroslav Baška.
Oslavu polstoročnice spestrili
vystúpeniami žiaci ZUŠ v Partizánskom a atmosféru dotvorila Ľudová hudba Ladislava
Broďániho.
(sč)

Kapela PJUR z Partizánskeho
Nech sa páči, zoznámte sa

Nie je na škodu veci, že Google vám o skupine PJUR príliš veľa informácií zatiaľ nenájde. Do povedomia ostatných
sa dostávajú pomaly, ale isto a bez zbytočných slov – vďaka svojej hudbe.

„Naši žiaci prišli do tohto prostredia a môžu si
vyskúšať jednotlivé činnosti, zároveň plnia učebné
osnovy priamo, akoby boli u nás na vyučovacej hodine. Teda nie je to len o tom, že si pozrú priestory,
ale strávia tu určitý čas a počas prestávok sa môžu
porozprávať so študentmi,“ zhodnotila Jana Somogyiová, riaditeľka ZŠ Radovana Kaufmana prvý ročník pilotného
projektu. Žiaci si teda otestovali, čo by znamenalo štúdium na
Spojenej škole v učebniach kreslenia návrhov, v chemickom
laboratóriu až po dielňu elektrotechniky. Zistili, či by z nich
mohli byť v budúcnosti kuchári, alebo sa vydajú radšej na inú
dráhu. V každom prípade je dobré poznať možnosti jednotlivých škôl, aby rozhodovanie o svojej budúcnosti, alebo budúcnosti detí bolo jednoduchšie.
(dl)

Mestský úrad
od júla v letnom režime
Zmenu pracovnej doby počas
letných mesiacov tradične
avizuje Mestský úrad v Partizánskom. V dňoch od 1. júla
do 31. augusta vybavíte svoje
záležitosti na magistráte v tomto čase:

Letná pracovná doba
Pondelok od 6.30 do 14.00 h
Utorok od 6.30 do 14.00 h
Streda od 6.30 do 15.30 h
Štvrtok od 6.30 do 14.00 h
Piatok
od 6.30 do 13.00 h

Šesť mladých ľudí z Partizánskeho to má na hudobnej
scéne dobre „našliapnuté“.
Zohratí sú spolu už dávno,
hoci formálne v súčasnom
zostavení fungujú len zopár
mesiacov. Prvýkrát si oficiálne zahrali minulý rok na
koncerte v Kostole svätého
Tomáša na Šípku. Druhýkrát sa očiam verejnosti
ukázali na nedávnom
podujatí Noc hudby. „My
sme spolu hrali už predtým,
ale v podstate len tak voľnočasovo, a teraz sme sa rozhodli,
že keď už máme nejakých
7-8 vlastných skladieb, ktoré
sme tu aj odprezentovali,
tak sa o kapelu začneme viac
starať,“ prezradil Damián
Hamada na podujatí konajúce sa netradične – vo vestibule
železničnej stanice v Partizánskom. V kapele, ktorá smeruje
k hudobnému žánru pop-folk,
je považovaný za lídra, ktorý

Foto: MTP

spieva, hrá na klávesy a zároveň sa stará o organizovanie
skúšok. Okrem neho zastupuje
mužskú časť skupiny aj spevák
a gitarista Juraj Halaška,
s bassgitarou si zasa rozumie
Róbert Flamík. Za bicími
sedí Matej Krátky a husle
má pod palcom Peter Burza.

Rokovanie MsZ
o aktuálnych témach

V poradí 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Partizánskom zvolal primátor mesta Jozef Božik na utorok
28. júna. Rokovanie poslaneckého zboru o aktuálnych témach
sa začína o 13. hodine vo veľkej zasadačke MsÚ a je verejné.

Najvyšší nárast dokončených bytov
má okres Partizánske

Čas prázdnin a dovoleniek prichádza!
Na dni letného voľna sa netrpezlivo tešia nielen prázdninári, ale
aj všetci tí, ktorých celý rok naháňajú pracovné povinnosti. Dva
týždne, od 12. do 26. júla bude oddychovať aj kolektív redakcie
Tempa a Mestskej televízie Partizánske. Preddovolenkové číslo
novín vyjde 11. júla, jeho uzávierka je vo štvrtok 7. júla. Ďalšie
vydanie Tempa nájdete v stánkoch 1. augusta, s uzávierkou
28. júla. Po dva týždne, od 20. júla do 3. augusta si na obrazovke Mestskej televízie budete môcť pozrieť zostrihy najdôležitejších udalostí z prvého polroka 2016.

Štatistický úrad Slovenskej republiky zistil, že v roku 2015 sa
v Trenčianskom kraji dokončilo 1 383 bytov, čo bolo o 260 menej
ako v roku 2014. Medziročný nárast zaznamenali len okresy
Partizánske, Myjava a Trenčín. Najviac dokončených bytov
v kraji bolo štvorizbových (35,4 %), nasledovali trojizbové (22,1 %),
päť a viacizbové (18,8 %), dvojizbové (14,8 %), jednoizbové byty
a garsónky tvorili len 9 percent.
Z dokončených bytov v Trenčianskom kraji bolo až 66,3 % v rodinných domoch. V okrese Partizánske v roku 2015 dokončili
123 bytov, z toho necelá polovica (44,7 %) bola dokončená
v rodinných domoch. Oproti minulému roku vzrástol
počet dokončených bytov o 92,2 %, čo predstavovalo
najvyšší medziročný nárast medzi okresmi kraja! Ako
v jedinom okrese kraja dominovali medzi dokončenými
bytmi trojizbové (39 %). V priebehu roka sa začalo s výstavbou
102 bytov, z nich 74 v rodinných domoch. Na záver roku 2015 ostalo rozostavaných 456 bytov (z toho 382 v rodinných domoch), čím
počet rozostavaných bytov v porovnaní s predchádzajúcim rokom
klesol o 5,8 %.
Pavol Arpáš, ŠÚ SR

Črty kapely zjemňuje hlas speváčky Silvie Ďurinovej.
Názov si jej členovia nevybrali
náhodou. „Vymysleli sme si
ho teraz nedávno v podstate
z toho, že texty a hudba nám
pripadali také čisto o ľuďoch,
a vôbec také čisté. Je to všetko
naša tvorba, nehráme totiž

covery,“ približuje Damián.
PJUR je vlastne anglické slovo
„pure“, ktoré sa prekladá ako
čistý, rýdzi, nevinný. A presne
taká je aj kapela z Partizánskeho. Ako o sebe tvrdia,
svojim popovo orientovaným
skladbám sa snažia dať trochu
iný rozmer. „Veľa inšpirácie
prišlo po rozchode, keďže texty
som robil ja a hudobne sme na
nich pracovali spolu s gitaristom. Ale snažíme sa inšpirovať
všade,“ hovorí Damián, ktorý
je v písaní textov doma, keďže
študuje scenáristiku na vysokej
škole.
Skupina zatiaľ nevie, kde bude
mať svoj tretí koncert. No ako
sa vraví, do tretice všetko dobré,
a tak je dosť pravdepodobné,
že už čoskoro budeme mať
možnosť vypočuť si ich na ďalšej
akcii. Ich vystúpenie na podujatí
Noc hudby malo totiž vynikajúce odozvy a bola by škoda si ho
nezopakovať.
(ma)
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Žiaci ZŠ Radovana Kaufmana sa tešia
ŠKOLSKÝ ROK KONČIA S VYNIKAJÚCIM ÚSPECHOM!
Každý z nás túži po spravodlivom svete. Ale je vždy spravodlivé správať sa ku každému rovnako,
resp. ku každému uplatňovať rovnaký prístup?
Túto otázku si kládli žiaci
ZŠ Radovana Kaufmana
v Partizánskom na hodinách
občianskej náuky. Po dlhších
diskusiách dospeli k záveru,
že zaobchádzanie so všetkými
ľuďmi rovnako neberie do
úvahy konkrétne podmienky
každého človeka, či už sociálne,
fyzické, spoločenské, alebo
intelektuálne. Rovnaký prístup
k ľuďom, ktorí sú v nerovnakej,
neporovnateľnej situácii, môže
prinášať a často aj prináša nerovnosť – neférovosť. „Zistili
sme, že jedna norma pre
všetkých nemusí byť vždy
fér a chceli sme to dokázať.
Zapojili sme sa preto do
celoslovenskej súťaže Som
neNORMÁLne fér!“ píšu
v článku, ktorý nám poslali do
redakcie. Súťaž, ktorá žiakov
zaujala, sa konala pod záštitou
verejnej ochrankyne práv Jany
Dubovcovej a za podpory prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku.
„V priebehu apríla a mája sme
vytvorili vydarené modelárske, výtvarné, literárne,

Zo slávnostného vyhodnotenia súťaže v Bratislave odchádzali žiaci i pedagógovia s úsmevom na tvári
hudobné, či dramatické diela,
na ktorých sa podieľali žiaci
od 4. až po 9. ročník, čo je
dôkazom veľkého ohlasu medzi

Jedna z víťazných prác – sadrový odliatok rúk siedmakov
Laury Pidychovej a Simona Hvojníka. Model symbolizuje
pomoc jedného druhému mimo normy, aby bola pomoc
efektívna

žiakmi. Všetky práce sme
cenu! „Okrem veľkého uznazaznamenali na spoločné DVD,
nia sprevádzaného aplauzom,
aby sme aj ostatným dožičiktoré sa nám dostalo od zaplli zážitok z úprimnej snahy
neného divadla a úprimných
žiakov byť fér ,“ opisujú
gratulácií od pani ombudsmanky a organizátorov,
svoje kroky v rámci súťaže.
sme si odniesli aj vecné
A o tom, že sa im
ceny, mnoho kníh
zámer naozaj poa Playstation 4,“
daril, sa môžete
opisujú svoje bezpresvedčiť sami
Zistili sme,
prostredné pocity
na webovej
že jedna norma
šťastní žiaci.
stránke školy.
pre všetkých nemusí
Uznania sa dostaNájdete tam
byť vždy fér a chceli lo aj školskej špeich spoločné visme to dokázať.
deo, ktoré sa už
ciálnej pedagogičke
stalo symbolom
Viere Jankulovej,
upevnenej súdržnosktorá získala mimoriadti nielen medzi žiakmi,
nu cenu denníka SME. „Už
ale aj medzi učiteľmi.
len stretnutie so slovenKeď 17. júna prijali pozvanie na
skými osobnosťami na taslávnostné vyhodnotenie súťakom významnom mieste,
že do Slovenského národného
ako je SND, bolo pre nás
divadla, vôbec netušili, aké predostatočnou odmenou za
kvapenie ich tam čaká. A priniekoľkotýždňovú snahu
šlo to najkrajšie z nakrajších.
a prácu na projekte, ktorý
Spomedzi 146 zúčastnev nás utvrdil správne hodných škôl a iných inštitúcii
noty,“ skonštatovali spoločne
z celého Slovenska totiž
žiaci i učitelia.
získali vynikajúcu hlavnú
Jakub Bučko

Ocenenie,
najkrajší prejav uznania
V Trenčianskom kraji študuje mnoho talentovaných
detí, ktorým sa venuje veľa zanietených pedagógov.
Ich práca a úspechy nezostávajú nepovšimnuté.
Aj tento rok sa ich rozhodol oceniť Odbor školstva
Okresného úradu v Trenčíne (OÚ TN).
Na pôdu Trenčianskeho hradu si organizátori na čele s vedúcou
Ivetou Kováčikovou zavolali v júni úspešných žiakov základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ TN a stredných škôl
v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja. Konal sa tu
totiž 20. ročník slávnostného oceňovania Talent
Trenčianskeho kraja 2016. Uznania sa dostalo 25 žiakom,
ktorí sa zúčastnili medzinárodných a celoslovenských
súťaží, alebo sa im podarilo umiestniť sa na prvých troch
miestach v krajských predmetových olympiádach, záujmovoumeleckých a športových súťažiach žiakov. Ocenenie si prevzali
i pedagógovia, majstri a tréneri, ktorí deti a mládež pripravovali
na súťaže a napomáhali k rozvíjaniu ich talentu.
Za okres Partizánske si titul Talent Trenčianskeho kraja pripísali
„na konto“ dve študentky – Daniela Priekopová s učiteľkou
Jankou Žiškovou zo Spojenej školy a Andrea Švecová
z Gymnázia s trénerom Vladimírom Ištvánom (na
podujatí ju sprevádzal otec Jozef Švec).
Ceny si z rúk Ivety Kováčikovej a Partizánčana Tibora Bélika
prevzali aj Samuel Petrov so svojou učiteľkou Katarínou
Jakabovou zo ZŠ Duklianska a Markus Dúcky
s učiteľom Stanislavom Januškom zo SOŠ Bánovce nad
Bebravou.

„Bola to veľmi pekne pripravená akcia. Začala sa prehliadkou
Trenčianskeho hradu, potom akciu v priestoroch Delovej
bašte hradu otvorila Iveta Kováčiková. Počas oceňovania
bolo o každom žiakovi povedané, v čom uspel a čomu sa
venuje. Následne si žiaci i pedagógovia prevzali ďakovné
listy a žiaci dostali krásnu encyklopédiu o Slovensku. Veľmi
na nás zapôsobil moderátor v kostýme kráľa, ktorý dával
žiakom otázky ohľadom ich práce,“ zhrnula priebeh slávnosti
učiteľka Janka Žišková zo Spojenej školy v Partizánskom. Na
podujatie prišla so svojou študentkou Danielou Priekopovou
(na foto vpravo)

Návrat k učiteľskému povolaniu
Milan Ivanka neváhal a vzal žiakov do Gruzínska
Čo je pre učiteľa geografie najväčším prínosom, ak nie to, keď sám
cestuje po svete, aby sa o ňom
dozvedel čo najviac? Autentické
skúsenosti môže odovzdať svojim
žiakom a priblížiť im tak zákutia
navštívených krajín z úplne inej
perspektívy.
Takou cestovateľkou je aj učiteľka geografie Dagmar Medeková zo Základnej školy
s MŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom.
Precestovala pol sveta – od Malajzie cez
Island až po Kubu. Ale v Gruzínsku ešte
nebola. A to bola príležitosť, aby si na
vyučovanie pozvala svojho bývalého kolegu
a futbalového trénera Milana Ivanku, ktorý
v súčasnosti pôsobí v najznámejšom a najslávnejšom gruzínskom futbalovom klube
FC Dinamo Tbilisi.
Úspešný Partizánčan neváhal ani chvíľu
a prišiel sa o svoje zážitky a osobné
skúsenosti podeliť so siedmakmi, ktorí sa
aktuálne učili o štátoch ázijského kontinentu. Tí so zatajeným dychom počúvali
o polohe krajiny, o ľuďoch, ich zvykoch,
jedle, spôsobe žitia a aj o zaujímavostiach

Aj v prírode sa dá učiť

Milan Ivanka (vpravo) prijal pozvanie bývalej kolegyne Dagmar Medekovej (na foto vzadu) a počas dovolenky na Slovensku si „odskočil“ do školy
z histórie tohto štátu. Záver rozprávania a ukážok fotiek si vychutnali najmä
žiaci z triedy so športovým zameraním.
Neodolali a hosťa zasypali otázkami
o futbale, životospráve a celkovej práci

v gruzínskom futbalovom klube. Netradičná hodina geografie v nich 10. júna
zanechala dojem – deti odchádzali plné
emócií a nových poznatkov o Gruzínsku.
Text a foto: Silvia Čabráková

Neveríte? Poďte s nami nazrieť do školy v prírode v Kľačne, kam
sa žiaci zo Základnej školy Radovana Kaufmana (na foto) vybrali
stráviť päť dní. A boli to dni plné zážitkov. Okrem učenia sa totiž
venovali aj rôznym zaujímavým aktivitám. Na jazdenie na koníkoch či návštevu Múzea slovenskej dediny v Martine určite tak
ľahko nezabudnú. Veď v jednom domčeku sa dokonca nakrúcala
všetkým známa Perinbaba! Zaujímavý výlet do Rajeckej Lesnej
im bude pripomínať najväčší slovenský Betlehem, ktorý bol pre
mnohých krásnym zážitkom. Okrem prechádzok do nádherného
okolia spojených s výhľadom a čerstvým vzduchom si vychutnali
aj rôzne športové či vedomostné súťaže. Nechýbala ani tradične
chutná opekačka a napínavé nočné hľadanie pokladu, pri ktorom veru strach mnohým zviazal nohy. Všetkého bolo tak akurát
a aj keď im počasie nadelilo trochu dažďa, domov sa všetci
vrátili oddýchnutí a plní skvelých zážitkov.
(ks)
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Myšlienka na tento týždeň
„Politika je hra. Ale hrať ju môže len ten, kto vie
v prítomnosti narábať s minulosťou v prospech
budúcnosti.“
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill,
britský politik, premiér Spojeného kráľovstva
v rokoch 1940/45 a 1951/55

Blahoželáme

Málokto z jeho známych by mu hádal taký vek,
ale je to tak – aktívny baťovec Pavol Valašik sa
27. júna dožíva 85. narodenín. Priatelia z Klubu ABŠ
v Partizánskom svojmu kolegovi a kamarátovi želajú
pri tejto príležitosti naďalej veľa elánu a životného
optimizmu. S kytičkou želaní dobrého zdravia a životnej pohody prichádzame aj za jubilantmi zo ZO SZTP
v Partizánskom, za 70-ročným Jánom Beňuškom
a 65-ročným Petrom Matejovičom. Všetko najlepšie!

Jubilantka z Jesene
Sedemdesiat rokov uplynulo od chvíle, keď v Klátovej
Novej Vsi uzrela prvýkrát tento svet dlhoročná členka
speváckeho súboru Jeseň Evička Krištofová. Do
pamäti ľudí a účastníkov vystúpení tohto súboru sa
zapísala ako vynikajúca zborová, ale najmä ako sólová
speváčka. Veď kto by si nepamätal napríklad krásnu pieseň Stella Maria v podaní Evičky? Okrem jej speváckych
kvalít si však zaslúžia uznanie aj jej disciplína a zanietenosť pre činnosť v kolektíve. Blahoželanie vložili jej priatelia zo súboru do pesničky, ktorú Evke pri príležitosti
jej životného jubilea s láskou zaspievajú.
Emil Farbiak
Meniny oslávi – Beáta, Peter, Pavol, Petra, Pavla,
Melánia, Diana, Dajana, Berta, Miloslav, Prokop a Prokopa.

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE
 27. júna – pondelok o 16.30 – HĽADÁ SA DORY!
a o 19. h – DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
 28. a 29. júna – utorok a streda o 19. h – PRÁZDNINY
ALL EXCLUSIVE
 30. júna – štvrtok o 19. h – PREDTÝM, AKO SOM ŤA
POZNALA
 1. júla – piatok o 19. h – DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
 2. júla – sobota o 19. h – V ZAJATÍ DÉMONOV 2
INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
 1. júla – piatok – WELCOME SUMMER PARTY
 2. júla – sobota – INFINITY MUSIC EMOTION

počasie
Predpoveď
pre Partizánske
Prvý tropický deň tohto roka má v Partizánskom dátum
22. jún. Odštartovala ním zároveň aj prvá tohtoročná
vlna horúčav, ktorá vrcholila počas víkendu. V tomto
týždni očakávam naďalej teplé počasie, hoci už nie také
horúce ako v závere minulého týždňa. Chýbať však bude
asi vlaha. Prognózy v tomto smere nie sú veľmi optimistické. Doznievajúce zrážky by tu mohli byť spočiatku ešte
v pondelok, neskôr to už vyzerá len na ojedinelé prehánky
alebo búrky. Malá pravdepodobnosť zrážok je ešte v závere
týždňa.
Denné teploty: 24/29 °C, prechodne, hlavne v druhej polovici týždňa až okolo 30 °C
Nočné teploty: 17/12 °C

Výčiny počasia v minulosti
O tom, aké diametrálne odlišné počasie môže byť v tom
istom období rok po roku, sme písali už minule. Niečo obdobné sa odohralo aj na začiatku júla v roku 2011. Do našej
oblasti prúdil veľmi chladný a vlhký vzduch. Kým 30. júna
2011 bolo ešte 26 °C, na druhý deň pri daždi to bolo už len
12 °C. Okrem toho fúkal silný severný vietor, ktorý ešte
znásoboval chlad. V noci pri vyjasnení klesla teplota 2. júla
2011 až na 6 °C! Na začiatok júla to bolo extrémne chladné
počasie. V priebehu štyroch dní spadlo okolo 40 mm vlahy.
O rok neskôr však bolo všetko inak. Na Slovensku sme
práve prežívali mimoriadnu vlnu horúčav, ktorá sa začala
30. júna a skončila až 11. júla 2012. V Partizánskom sa
1. júla 2012 oteplilo na 36,5 °C. V Lučenci bolo v ten deň až
takmer 38 °C! Pozornosť si ale určite zaslúži aj dátum
28. júna 1994. Po horúcom dni s teplotou 36 °C sa
po 16. hodine strhla v Partizánskom silná búrka.
Nesprevádzali ju žiadne nebezpečné javy ako vietor,
či ľadovec, ale blysla sa prúdmi vody. Za hodinu a pol
spadlo napríklad vo Veľkých Bieliciach mimoriadnych
74 litrov vody na meter štvorcový! Ulice a trávnaté plochy sa
vtedy razom zmenili na jazerá a močiare.
Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ
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Moc hudby v noci
Noc hudby je názov podujatia, ktoré vzniklo z iniciatívy Hudobného centra, príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Už piaty rok sa k nemu môžu pripojiť aj organizátori a umelci po celom Slovensku.
Prvý ročník projektu pripadol na polovicu
júna 2012, čiže v roku, kedy medzinárodne uznávaný francúzsky Sviatok hudby
oslávil 30. výročie. Podobne ako divadlá,
literatúra, či múzeá, aj hudba získala
svoju „noc“ podujatím, ktoré by malo
vytvoriť tradíciu - Noc hudby. Bude sa
konať pravidelne, vždy tretí júnový piatok,
čo v aktuálnom roku pripadlo na 17. júna.
Prezentovaný hudobný žáner si každý
môže zvoliť podľa svojej chuti.
Pri obci Veľký Klíž sa do celoslovenského podujatia zapojili už po tretí raz.
V národopisnom objekte, ktorý je
súborom novostavieb inšpirovaných slovenským ľudovým staviteľstvom, nazvanom Starý Klíž,
sa rozhodli pre operu. Záštitu nad
organizovaním tamojších vystúpení drží
občianske združenie Opera Slovakia, ktoré sa snaží prezentovať hudobnú kultúru
a jej nádejné mladé talenty. Tento rok sa
predstavili výnimoční účinkujúci, medzi
ktorými bol aj hosť Maksym Kutsenko,
pôvodom z Ukrajiny, aktuálne sólista
Opery ŠD v Košiciach. Mohutný spev
tohto statného muža bol vo vizuálnom a aj
štýlovom kontraste s drobnou saxofonistkou Alžbetou Klasovou z obce
pri Vranove nad Topľou. Jej pôsobivá
hra presvedčila, akú moc má vášeň pre

Povznášajúcu hudbu operného spevu predviedla aj účinkujúca Zuzana Čurmová z Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach

hudbu. Okrem toho nám to potvrdila aj
v rozhovore: „Študujem štvrtý rok klasiku
na Royal College of Music v Londýne
a vďaka spolupráci s Juliou Grejtákovou
vystupujem na rôznych podujatiach
po Slovensku. Bola som pozvaná ako
oživenie tohto operného programu.
Včera som pricestovala z Londýna a už
zajtra odlietam naspäť. V podstate som si

len odskočila na Slovensko kvôli tomuto
jednému predstaveniu.“
Návštevníci, medzi ktorými sme spoznali
aj superstaristku z Partizánskeho Veroniku
Danišovú, si však vychutnali nielen umelecký zážitok z hudby. Atmosféra Starého
Klíža má svoje špecifické čaro a tak si odnášali aj niečo, čo sa nedá opísať, iba zažiť.
Text a foto: dl

Folkový klub má už viacero „vrabcov v hrsti“
Členovia Folkového klubu Partizánske, ktorý si v tomto roku pripomína šestnásť rokov svojho pôsobenia, to na začiatku tohtoročnej sezóny rozbehli naplno. Okrem ocenení z predchádzajúcich rokov spomeňme tie najčerstvejšie...
Najaktívnejšími kapelami
Folkového klubu v súčasnosti sú
Folktón z Partizánskeho, KaTea
a Pohoda. „Šéfkou“ kapely Pohoda je už druhý rok Mima Dobiašová z Partizánskeho a spolu
s manželom Vladom stoja na čele
Folkového klubu, ktorý koncom
apríla tohto roku zorganizoval
v poradí už 16. ročník regionálnej prehliadky pôvodnej folkovej
tvorby Folková jar v Krásne.
Tu okrem vyššie spomínaných
skupín zahrali aj pesničkári
Tipe so Zuzkou z Krásna a Peter
Janků z Bratislavy, patriaci
medzi slovenskú pesničkársku
elitu. Druhý júnový víkend sme
si KaTeu a Pohodu mohli dve
popoludnia užiť v brodzianskom
parku v rámci celoslovenskej
akcie Víkend otvorených parkov
a záhrad.
Folkáči z nášho regiónu, majú
dobré meno predovšetkým na
festivaloch v rôznych kútoch
Slovenska i Česka. V máji Kultúrny dom R. Jašíka v Turzovke
privítal súťažiacich z celého Slovenska, ktorí rozozvučali piesňami a dobrou hudbou jedenásty

Titul najlepšej speváčky festivalu Moravský vrabec potešil Mimu
Dobiašovú z Partizánskeho, šéfku kapely Pohoda
ročník súťaže country, folku
a trampskej piesne Turzovský
vrabčiak. Skupina Pohoda
tu získala Cenu primátora
mesta Turzovka a postup
na honorované vystúpenie
na festival Drotária 2016
v Turzovke. Skupinu už dlhé
roky tvoria – Mima a Vlado
Dobiašovci, Marián „Maňas“
Nováčik z Tovarník a Peter
Paták z Bošian. A nakoľko sa
súťažná prehliadka opäť konala

aj za účasti porotcov z Porty,
ktorej finálové kolo sa už tradične koná v Ústí nad Labem, do
finále Porty postúpila skupina
KaTea. Uprostred júna si obidve
kapely „odskočili“ do Karvinej
na česko-slovensko-poľský
súťažný festival Moravský
vrabec. Sošku „vrabca“
a hlavnú cenu si domov odniesla KaTea, ktorú taktiež
dlhé roky tvoria – Katarína, Juraj a Jozef Šedí-

kovci z Dolných Vesteníc,
Vlado Dobiaš a Juraj Trník
z Partizánskeho. Z ocenenia
najlepšia speváčka festivalu
sa tešila „pohoďačka“ Mima
z Partizánskeho. Nesmieme zabudnúť, že festivalu sa zúčastnil
aj ďalší Partizánčan. Hosťom festivalu bola uznávaná
bluegrassová kapela G-Runs´n Roses s „medzinárodnou“
zostavou, kde sa zaskvel ich
dlhoročný člen, huslista Martin
Burza.
Ak sa chcete presvedčiť, že
vlastná pôvodná tvorba kapiel
Folkového klubu neustále prekvitá, príďte sa pozrieť na ich
najbližšie vystúpenia. Pohodu
a Folktón môžete počuť
už 9. júla na Country folk
festíku Krásno. Pohodu
a KaTeu na sympatickom
malom festivale Pramene
v Sklených Tepliciach 15. –
16. júla. KaTea zahrá aj na
veľkom festivale Fest Dobré rybníky pri Trenčíne
v posledný júlový víkend.
(ab)
Foto: suarp

Matica slovenská: „Potrebujeme nových ľudí!”
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj... Slová hymnickej piesne Slovensko moje asi najlepšie vystihujú
atmosféru júnového slávnostného zasadnutia Krajského snemu Matice slovenskej (KS MS) Trenčianskeho kraja.
Zaspieval ich spevácky zbor Zvon.
Slávnostná časť rokovania krajských
matičiarov patrila témam aktuálneho
spoločenského diania v národnom i európskom kontexte. Predseda MS Marián Tkáč
načrtol vo svojom príhovore potreby aj
smerovanie celonárodnej slovenskej ustanovizne. Zdôraznil, že „Matica potrebuje osobnosti. V súčasnosti máme
50 zakladajúcich členov. Bol by som
rád, ak by sme ich mali raz toľko.
Potrebujeme mladých ľudí, zjednotenie na báze národa a akcieschopnosť. Ak nebudeme jednotní, tak
nebudeme. Matica, naopak, nepotrebuje
zlobu, nenávisť, závisť a intrigy.“
Pred pracovným rokovaním snemu odovzdali predstavitelia Matice pamätné listy
predsedu a zlaté, strieborné a bronzové

medaily MS ako morálne poďakovanie ľuďom,
ktorí svojou dlhoročnou podporou či spoluprácou pomáhajú napĺňať jej poslanie. Pamätným
listom odmenila Krajská rada MS aj viacerých predstaviteľov samosprávy, medzi
nimi trenčianskeho župana Jaroslava
Bašku, primátora Bánoviec nad Bebravou Mariána Chovanca a poslanca TSK
a primátora Partizánskeho Jozefa Božika.
„Chcem sa poďakovať, že Matica slovenská má
aj v 21. storočí svoje miesto v samospráve SR
a je nositeľkou národných hodnôt, ktoré sú pre
Slovákov mimoriadne dôležité,“ dodal po prevzatí
ocenenia ako jeden zo zakladajúcich členov MS
Jozef Božik. Pamätný list Krajskej rady MS
si zo zasadnutia odniesla aj Eva Nahálková
(na foto), predsedníčka Miestneho odboru
Matice slovenskej v Partizánskom.
(red)
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Linda Hlinková
z Diviak nad Nitricou je prvorodeným

Patrik Blaho
z Čerenian je

šťastným dieťatkom rodičov
Andrey Kuhajdovej a Miroslava
Blaha. Ich prvorodený synček sa
narodil 19. júna
s váhou 2480 g
a dĺžkou 47 cm.

šťastím mamičky
Lenky a otecka
Michala. Ich rodinka
sa rozrástla 17. júna,
keď sa narodilo
dievčatko s pôrodnou váhou 3280 g
a dĺžkou 51 cm.

Nikol Bilická z Topoľčian má dátum

narodenia 20. jún.
V tento deň jej
v pôrodnici zapísali
váhu 3390 g a dĺžku
53 cm. Narodila sa
šťastným rodičom
Martine a Františkovi. Na sestričku
doma čakala trojročná Lucia.

Sára Jančichová z Partizánskeho je najväčší poklad ma-

mičky Moniky Šarayovej a otecka
Miroslava Jančicha. Za svoj deň
narodenia si vybrala magický
dátum 16.6.2016. Prvorodené
dieťatko vážilo v ten deň 4100 g
a meralo 52 cm.

Vitajte
medzi nami!

Tomáš Chochula z Malých
Uheriec prišiel

na svet 17. júna
s váhou 2860 g
a dĺžkou 50 cm.
Vítali ho mamička
Žaneta, otecko
Tomáš a bratia
Matúško a Matejko.

a Branislava. Ich dievčatko,
ktoré sa narodilo 17. júna s váhou
3780 g a dĺžkou 53 cm, urobilo
radosť aj jej dvom veľkým bratom,
11-ročnému Jurkovi a 9-ročnému
Jankovi.

Agátka Uhlárová z Topoľčian

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 27. júna do 1. júla Lekáreň Pharmacum v Tescu, 2. júla Lekáreň
sv. Kataríny na Ulici M. R. Štefánika, 3. júla Lekáreň sv. Lukáša na
Záfortni a 4. júla Lekáreň Schneider v Kauflande.

uzrel svetlo sveta
15. júna a rozžiaril
svet svojich
rodičov Paulíny
a Romana. Ich
prvorodené dieťatko vážilo v deň
narodenia 2900 g
a meralo 50 cm.

bude 16. júna oslavovať svoje narodeniny. V ten deň prišla na svet
s váhou 3970 g a dĺžkou 53 cm.
Radosť z jej narodenia mali
mamička Barbara Černá, otecko
Matej Uhlár a dva a polročný
braček Matej.

TÝŽDEŇ ZDRAVIA 2016
Viktória Jakubíková z Partizánskeho
urobila svojím
príchodom na svet
19. júna šťastných
rodičov Alexandru
Rešetkovú a Jozefa
Jakubíka. Ich prvorodené dieťatko vážilo v ten deň 3600 g
a meralo 50 cm.

Matej Rybár z Veľkých Uheriec
prišiel na svet 19. júna s váhou
3500 g a dĺžkou 53 cm ako
druhorodené dieťatko rodičov
Lenky a Miroslava. Spolu s nimi
sa z jeho narodenia teší aj štvorročná sestrička Nelka.

Elena Dilongová z Veľkých
Krštenian je tretím prírastkom

v rodine Jany a Patrika. Dievčatko
s pôrodnou váhou 3120 g a dĺžkou
50 cm sa narodilo 18. júna. Radosť
z dievčatka majú jej bratia - desaťročný Richard a trojročný Adrián.

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.

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

Takto výstižne pomenoval Daniel Hevier človeka mužského rodu, ktorý sa popri matke dostáva do nenahraditeľnej pozície pre fungovanie rodiny. V rovnováhe a harmónii s matkou tvoria pevné zázemie pre svoje potomstvo.

kvalite. Práve naopak, latka
hudobného prejavu je nasadená poriadne vysoko. A deti
nepodliezajú, ale úprimne
a s oduševnením vydali zo seba
maximum.

od 20. do 29. júna

PONDELOK (27. jún)

Chlap menom tatko
Tretiu júnovú nedeľu oslavujú
svoj sviatok otcovia našich
rodín. Hoci Deň otcov na Slovensku nie je taký populárny
ako sviatok mám, netreba naň
zabúdať, lebo otcovia, hlavne tí
správni, si to zaslúžia.
Vo Veľkých Uherciach si tento
deň pripomenuli už po 18-krát
koncertom. Pripravujú ho
tradične deti zo Základnej
umeleckej školy Partizánske
– pobočky v obci, pre ktorú je
výsostným právom vianočný
koncert a ten ku Dňu otcov
– oba so známkou vysokej
kvality. Napriek tomu, že sa
blíži záver školského roka
a deti už myšlienkami blúdia
do voľných prázdninových
dní, koncert vôbec nestratil na

Žne úspechy ako na bežiacom
páse. Dominik Horváth,
žiak ZŠ Radovana Kaufmana
v Partizánskom (na foto) sa
so základnou školou lúči vo
veľkom štýle. Deviatak sa totiž
už po druhý raz zaradil medzi
najúspešnejších žiakov školy,
a to vďaka tomu, že sa zapája
do všetkých vedomostných
súťaží. V tomto školskom roku
sa mu darilo v biologickej
olympiáde, kde získal 3. miesto
v celoslovenskom kole, rovnaké
umiestnenie dosiahol v chemickej olympiáde v krajskom
kole. Nezaváhal ani pri riešení
matematických úloh a zabodoval ako úspešný riešiteľ v krajskom
kole matematickej olympiády. O tom, že mu nejdú len prírodné
smery, svedčí víťazstvo v okresnom kole dejepisnej olympiády.
Len tak ďalej, Dominik! – odkazujú šikovnému olympionikovi jeho
učitelia zo základnej školy a želajú mu, aby sa mu rovnako darilo aj
na strednej škole.
(gb)

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ

Roman Vróbeľ
z Lehoty pod
Vtáčnikom

Zuzana Lubiková z Poluvsia je tretím potomkom Dárie

Súťaže mu idú jedna radosť

Hudobní pedagógovia Anna
Hamadová, Juraj Slivka a Anton Peniažka si po vzhliadnutí koncertu zaslúžia obdiv
a uznanie za stopercentnú
prípravu detí. Pod ich vedením

aj tento rok deti reprezentovali
svoju pobočku, čím urobili radosť nielen sebe a rodičom, ale
zožali úspech aj na súťažiach.
Svoj talent a usilovnosť potvrdili aj koncertom, venovaným
všetkým otcom.
Poďakovanie publika patrí
usilovným, hudobne nadaným
deťom, pedagógom a moderátorovi Mariánovi Hamadovi
a všetkým, ktorí prispeli
k tomu, aby poďakovanie otcom bolo čo najkrajšie. A že to
tak bolo, môžu dosvedčiť všetci, čo sa koncertu ku Dňu otcov
zúčastnili a prežili spolu pekné
nedeľné popoludnie s kvalitným umeleckým zážitkom.
Text: Elena Foltánová
Foto : archív obce
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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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Fantastická Medvedia tiesňava

Na atraktívny zájazd do Rakúska, ktorý v strede júna zorganizoval turistický klub Horec, sa prihlásilo až
90 záujemcov. Medvediu tiesňavu, známu ako najväčšiu sústavu kaskád a vodopádov v Rakúsku, si totiž
nikto nechcel nechať ujsť.

DO STREDY VO VYSIELANÍ

Nové prírastky
v rieke Nitre
Do Partizánskeho merali cestu až z Liptovskej Mary, aby mohli
plávať v Nitre. Reč je o rybách, ktoré 14. júna nasadili do rieky
členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
(SRZ). Sto kilogramov pstruha dúhového dvojročného vypustili
na dvoch miestach – blízko rybníka Bager a o kúsok ďalej, pod
železničným mostom.

príbeh zo života

„Každý rok sem nasádzame duhákov, potočákov a lipňov, a usporiadame 2 – 4-krát do roka preteky, jednak
muškárske a jednak prívlačiarske. Aby tu bolo čo chytať, aby rybári ryby nebrali, tak si rieku Nitru schválili
ako revír chyť a pusť,“ oboznámil nás František Jaššo, predseda MsO SRZ. Znamená to, že úlovky neskončia na panvici a rybári
si môžu na nich len popásť oči. Po zaevidovaní a odmeraní putujú
späť do vody, kde si žijú svojím vlastným životom.
Ako je ale možné, že v tečúcej vode rieky zotrvajú na mieste, kde
ich rybári vypustili? „Stáva sa, že pri veľkej vode odplávajú, ale
momentálne si rybári chvália tento revír, pretože je to jedna
z najbohatších riek vďaka tomu, že v chemických závodoch
v Novákoch majú novú čističku už siedmy rok, a kvalita vody je
čistejšia ako na rieke Nitrici v Hradišti alebo vo Vesteniciach,“
uznáva predseda. A tak sa stáva, že ryby do tamojších horných
oblastí neraz tiahnu aj zo spodných úsekov.
Od jari pláva v rieke 50 kg lipňa dvojročného a 100 kíl pstruha
potočného. Od júna im robia spoločnosť aj spomínané pstruhy
dúhové. Obzrieť si násady mali rybári v pláne až v septembri
na súťaži systémom chyť a pusť v tomto revíre. Zmobilizovali sa
ale o čosi skôr, v sobotu 25. júna sa tam konali už prvé preteky
v love rýb udicou na prívlač. „Potom máme muškársku súťaž, to
je koncom októbra a ešte v novembri máme 2. kolo druhej ligy
prívlačiarov,“ zhŕňa priebeh tohtoročnej sezóny v revíre rieky
Nitry predseda František Jaššo.
Text: ma, foto: MTP

vou vodou, skalné okná,
jaskynky, machom obrastené kamene, a zase hukot
padajúcej vody a ďalšie lávky
premosťujúce hlboké priepasti a ďalšie rebríky. Spolu
ich bolo neuveriteľných 165.
Všetky zachovalé, niektoré ešte
voňajúce čerstvým drevom.
Bez jediného zlomeného či
chýbajúceho šteblíka. Nie ako
v Slovenskom raji, kde iba
zhrabnú peniaze na začiatku
tiesňavy, a pri našliapnutí na
50-ročnú kovovú stúpačku sa
pod človekom odtrhne železná
lišta.
Po nezabudnuteľnom prechode
nádhernou Medveďou roklinou
sa dostávame k prvej chate, kde
si doprajeme oddych, občerstvenie a ochutnáme miestne
pivo. Pokračujeme po červenej
značke (inú farbu totiž rakúski
turisti nepoznajú) a dostávame
sa k ďalšej chate Steirischer
Jockl. Z terasy je krásny výhľad
na okolité pohoria, vidno
niekoľko zasnežených alpských
hrebeňov. Kúsok pod chatou sa
pri skalnom brale nachádza drevený kostolík Schüsserlbrunn.
Samozrejme, že ani ten neušiel
pozornosti našich fotoaparátov.

Do cesty sa turistom priplietlo aj stádo kozorožcov alpských

Stúpanie po rebríkoch v jednosmernej rokline
Čaká nás ešte strmý výstup na
najvyšší vrch túry Hochlantsch.
Po prekonaní posledných 350
výškových metrov stojíme na
1720-metrovom skalnatom vrchole, z ktorého vyčnieva vysoký
kríž. Odmenou za namáhavý
výstup sú úchvatné panoramatické výhľady na okolitú hornatú
krajinu, na jazero Teichalmsee
a na malebné dedinky. Zapisujeme sa do knihy a vyťahujeme
slovenskú vlajku. Desiati naši
turisti pred značkovanou cestou
pomedzi kosodrevinu dali prednosť feratám, kde bolo potrebné
použiť horolezeckú výbavu.
Vychutnajúc si pohľady z vtáčej
perspektívy zberáme sa dole.
Stretávame menšie stádo
kozorožca alpského, vzdialenejšieho príbuzného našich

kamzíkov. Tieto tvory sa
však vyznačujú mohutnými
parohmi. Nebolo problém
priblížiť sa k nim aj na dva
metre. U dvoch jedincov sa
schyľovalo aj k bitke, ale pred
kamerami si to radšej rozmysleli.
Poslednou etapou túry bolo klesanie k jazeru Teichalmsee, ktoré
strážila obrovská drevená krava.
Komu sa 19 kilometrov málilo,
mohol sa ešte prejsť náučným
chodníkom ponad mokrade,
kde sa okrem iných vzácnych
rastlín vyskytovali aj mäsožravé
rosičky. Ostatní ponavštevovali
obchodíky so suvenírmi, odfotili
si svadbu šmrncnutú rakúskym
folklórom a o piatej hodine sme
sa všetci nalodili do oddýchnutých autobusov na päťhodinovú
cestu domov.
Ľubo Mazán

Na Súteckú chodníkom vyšliapaným gymnazistami

Ábel a Kain
Neraz sa to v živote tak zvrtne, že sa človeku ani nechce
veriť, ako sa môžu bratia
jednej krvi k sebe chovať tak
surovo, macošsky. Napokon,
nič nového pod Slnkom,
keď o bratovražde hovorí už
biblický príbeh Ábela a Kaina,
potomkov Adama a Evy...
V našom príbehu zo života
kto vie, prečo znenávidel
brat brata? Jedno je isté. Ten
mladší ukrutne baží po peniazoch a tejto svojej modle
je ochotný obetovať všetko, aj
brata, vyhnať ho z domu ako
prašivého psa...
Ty tu už nemáš čo robiť! Prac
sa! Pre mňa, za mňa, bývaj aj
pod mostom,“ vyprevádzal ho
inižierik z rodičovského domu,
zabudnúc, že titul získal len
vďaka tomu, že starší brat šiel
hneď po základnej škole na
učňovku. Zakrátko nosil Jozef
do domácnosti prvé zarobené
peniaze a vlastne podporoval
Ivanove štúdiá...
Včera bolo včera a dnes je
dnes, a invalidný brat mu je
jednoducho na obtiaž. Zavadzal mu na každom kroku.
A ešte väčšou prekážkou mu
bol v jeho ďalších plánoch.

Dva autobusy začali nasávať turistov už pred druhou
hodinou v noci, a to nielen
z mesta Partizánske a jeho
prímestských častí, ale aj
z okolitých dedín, z Topoľčian
a Nitry. Vyše päťhodinová cesta
k Fischbacherským Alpám si
totiž vyžadovala skorý odchod.
Pred ôsmou hodinou už deväť
desiatok turistov vystupovalo v mestečku Mixnitz z nie
príliš pohodlných autobusov,
kvôli čomu sami seba nazývali
migrantmi. Síce s otlačenými
kolenami, ale zato nažhavení
na túru ponúkajúcu malebnú
roklinu, sa priam rozbehli
po lesnej ceste k Hans Kerrl
huette, čo je vstupná brána do
Medvedej tiesňavy. Po zaplatení troch eur už na nedočkavcov
čakali prvé mostíky a rebríky
v jednosmernej rokline, ktorá
bola sprístupnená pred vyše
sto rokmi. Hneď od vstupu
začínajú viesť drevené schodíky
strmo nahor smerom do úzkej
tiesňavy lemovanej vysokými
stenami mohutných útesov. Zaujmú nás obrovské balvany,
početné kaskády, majestátne
hučiace vodopády, kotly
a misy naplnené krištáľo-

Po smrti matky chcel dom čo
najskôr speňažiť a zisk vložiť
do podnikania.
Namiesto toho, aby sa
s rodným bratom aj bratsky
podelil, vystrnadil ho. Nepochopiteľne, napriek akýmkoľvek elementárnym pravidlám
spravodlivosti držal v rukách
všetky tromfy. Celý majetok
po nebohej matke, vrátane
vyplatených tučných reštitúcií
za znárodnené pozemky.
Skormútený Jozef sa darmo
domáha náhradnej strechy,
či návratu do domu. Na ten
už má Ivan kupcu a bol by
najradšej, keby sa mu aj teraz
podarilo všetko zhrabnúť pre
seba. Nemohúci brat hľadá
pomoc kade-tade, ale kto si
už bude páliť prsty s pánom
podnikateľom? Ani najbližšia
rodina nevie nájsť návod, ako
vymôcť od muža s kamenným
srdcom aspoň osobné veci
a lieky pre Jozefa, zabezpečiť
mu strechu nad hlavou a vrátiť ľudskú dôstojnosť.
Ako je to s tými mlynmi?
Melú pomaly, ale isto a raz
príde aj na Ivana? Jozefa však
treba ratovať už teraz, dnes...
(bab)

Naučili rozprávať les...
Na pravé poludnie za sprievodu vtáčej muziky kráčame od
Salaša v Partizánskom lesným
chodníčkom na Súteckú. Vyzbrojení kamerou, mikrofónom, ale
hlavne dobrými sprievodcami
z miestneho gymnázia – učiteľkou Zuzanou Polúchovou
a kvintánmi Žofiou Rohutnou
a Pavlom Baránikom. Pekný
júnový deň je priam stvorený oblažiť si telo a ducha v najväčšom
chráme, pod zelenou klenbou
trepotajúceho sa lístia.
Niet pochýb, že trasu brázdia
stovky nôh. Chodníček je vyšliapaný, na viacerých miestach
spevnený zábranami, aby sa
pôda nezosúvala. Kráčame strminou a ako nám
dych stačí, zhovárame sa
o príbehu, ktorý náučný chodníček rozpráva
svojim návštevníkom.
O rastlinách a živočíchoch,
vyskytujúcich sa v tejto
lokalite. Zastavujeme sa pri
informačných paneloch na
odborne osadených stĺpoch
so strieškami. Verné obrázky
rastliniek sú výsledkom výtvar-

ného talentu samotných gymnazistov, fotografie predstaviteľov
živočíšnej ríše vyhotovil taktiež
bývalý žiak školy Roman Špánik.
A čo je veľmi potešujúce, aj
po dvoch rokoch existencie
náučného chodníka nie
je ani jedna infozastávka
porušená.
Dômyselne vedená trasa
prinúti turistu zastaviť sa aj
na neobvyklom mieste bývalej
rodinnej hrobky šľachtickej rodiny Šimoniovcov. Žiaľ, zostal
z nej len náhrobok v roku 1909
zosnulého Elemíra. Rodinné
väzby však môžete taktiež vyčítať z náučnej tabule.
Pokračujeme v turistike a cítime sa čoraz voľnejší a voľnejší.
Akoby nám les dal krídla. Poďakujeme mu objatím stromov
a gymnazisti aj niekoľkými
cvikmi podľa návodu na ďalšom
paneli. Obiehajú nás cyklisti,
ale aj seniorky s turistickými paličkami. Na všetkých vidieť pôžitok z prechádzky lesom. Skôr
ako z neho vyjdeme na lúku,
ešte sa pristavíme pri paneli
venovanom Albínovi Grznárovi,

Zastavenie pri infotabuli s fotografiami zvierat, ktoré nám môžu
skrížiť cestu na potulkách Súteckou. Vľavo gymnazisti Paľko
a Žofka, ktorí už ako terciáni pomáhali pri budovaní náučného
chodníka. Vpravo pani učiteľka Zuzana Poluchová
Foto: MTP
partizánskemu veliteľovi, usmrtenému na neďalekom voľnom
priestranstve nad Brodzanmi.
Ešte niekoľko metrov, pohľadom prejdeme po informačných
paneloch o kvetoch a stromoch,
dávame si čelom vzad a rezkejším krokom zostupujeme do
východiskového bodu. Je ním
prvá informácia o náučnom
chodníku, ktorý v rámci medzinárodného projektu Comenius

vybudovali pred dvoma rokmi
študenti gymnázia so svojimi
pedagógmi a viacerými ochotnými spolupracovníkmi. Sme
príjemne unavení, no hlavne
potešení z nenápadného a pritom tak cenného diela. Pozrite
si o ňom v blízkej budúcnosti
reportáž v Mestskej televízii
Partizánske, alebo najlepšie
bude, ak sa aj sami vyberiete do
miest, kde les rozpráva... (bab)

Noviny troch generácií
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Len kyticu kvetov a zapálené sviece
Ti na hrob môžeme dať a vo svojom
srdci si Ťa navždy zachovať.

Dňa 27. júna 2016 uplynie
5 rokov odvtedy, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec

Dňa 25. júna 2016 sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička

Marta ŽATKOVÁ
rod. Bezáková
z Partizánskeho.

Alojz SIROŇ
z PARTIZÁNSKEHO.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou a syn.

S láskou a úctou spomína rodina
Žatková.
(160518)

(160457)

Dňa 27. júna 2016 si pripomíname 6 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka,
mamička a babka

Tam v raji nebeskom
pokoj večný maj,
buď naším anjelom,
na Zemi nás chráň.
Dňa 29. júna 2016 si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy
opustila naša mamička, manželka
a babka

(160481)

Dňa 19. júna 2016 uplynuli dva
roky, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec

Hoci si odišiel
a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 30. júna 2016 si pripomenieme 15. výročie, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec a starý
otec

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. (160511)

Ďakujeme všetkým, ktorí na neho
nezabudli a venujú mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka
Margita, synovia Jaroslav, Ľuboš,
dcéry Miriam a Martina s rodinami.
(160500)

Dňa 26. júna 2016 uplynul
mesiac, čo nás vo veku 69 rokov
navždy opustila naša milovaná
manželka, mama a babka

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
Materskej školy, Hradište č. 249, Hradište.
Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené
v § 6 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 390/2011 Z. z.

Posledná kancelária 26 m2!

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

STREAM

www.respublica.sk

Emanuel ŠPANKO
z Partizánskeho.
Jozef KOBOLKA
z Brodzian.

V zmysle zákona č. 596/2003 § 4 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Mestská televízia
Televízia Parti
Partizánske
Mestská
zánske

S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia s rodinami a dcéra
s rodinou.
(160507)

Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Obecný úrad 278, 958 54 Hradište

LIVE
Margita VANKOVÁ
z Partizánskeho.

Terézia PETRÍKOVÁ
rod. Bilíková
z Veľkých Bielic.

Obec Hradište,

Priestory
od 20 do 60 m2

Kúpite v redakcii

Železnice na hornom
Ponitrí oslávili
120 rokov. Klub
Modrý Horizont
Topoľčany vydal
pri tejto príležitosti
publikáciu, ktorá
podrobne približuje
históriu významnej
dopravnej tepny na
trati Veľké Bielice –
Prievidza – Nitrianske Pravno od
jej prvopočiatkov.
Kniha je bohato
ilustrovaná a tí, čo
sa zaujímajú o výstavbu železničných
tratí, v nej nájdu
spoľahlivý zdroj informácií. Všetkým
obdivovateľom
dopravy po koľajniciach ju ponúkame na predaj aj v redakcii
Tempa za cenu 9,50 €. Využite príležitosť, ako sa dostať k jedinečnému súbornému dielu autorov Petra Borisa, Jozefa Bosáčka
a Jozefa Petrinca, fanatikov do železníc.

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre MŠ
v zmysle zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle
vyhlášok MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
od 1. januára 2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie,
predpoklady výkonu práce
vo verejnom záujme podľa § 3
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
znalosť príslušnej legislatívy
potrebnej na výkon funkcie,
ovládanie práce s PC a dataprojektorom.

Požadované doklady:
písomná prihláška do výberového konania,
profesijný životopis,
úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
výpis z registra trestov – nie
starší ako 3 mesiace,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
písomný návrh koncepcie
rozvoja pre príslušnú materskú školu,
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších
predpisov.
Prihlášku do výberového
konania s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť/
zaslať v zalepenej obálke do
19. júla 2016 s označením
,,VÝBEROVÉ KONANIE
MŠ – NEOTVÁRAŤ“
Prihlášky posielajte na adresu:
Obecný úrad Hradište,
Hradište 278,
958 54 Hradište pri Partizánskom
(160513)

Predajňa

Predám smrekový tatran. obklad
3 €, zrubový profil, hranoly aj
dlážkovicu na podlahy. Tel. 0908
234 866.
(160202)
Predám od 2,70 € tatranský profil,
zrubový obklad, dlážkovicu. Tel.
0948 038 516.
(160217)
Predám starší dámsky bicykel
značky Super de luxe, kolesá 26.
Cena dohodou. Tel. 0903 523 264.
(160490)

Ponúkam na predaj skoré zemiaky a domáce vajíčka. Viac na tel.
0949 820 816. Bošany.
(160501)
Predám obývačku, spálňu, gaučovú súpravu, bytové doplnky,
vonkajšie dvere – ľavé. Lacno. Tel.
0908 841 666.

SELEKTRA
Partizánske

prijme pracovníkov
do trvalého pracovného
pomeru na pozície:
ASISTENT/KA PREDAJA
PRACOVNÍK OBCHODNEJ PREVÁDZKY
(SKLADNÍK)

(160516)

Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM!

8

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

PDP Veľké Uherce prijme do
pracovného pomeru údržbára – elektrikára. Termín nástupu ihneď. Tel. 038/748 62
30.
(160509)
Ponúkame prácu pre šikovných,
spoľahlivých mužov - triedenie
a čistenie plastových preložiek,
ukladanie a páskovanie na palety. Práca je na 12-tky – 2 denné,
2 nočné a 4 dni voľna. Práca na
HPP, hod. mzda (plat od 400 eur
a viac v čistom), stravné lístky.
Práca je v Bánovciach pre firmu
Hella. Kontakt: 0918 933 226.
(160512)

Kúpim motorky značky JAWA, ČZ
(aj nepojazdné, nekompletné, náhradné diely). Tel. 0902 143 876.

Eleonóra ŠINSKÁ
z Rybian.

(160517)

S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia s rodinami a vnúčatá.
(160505)

Inzerujte v TEMPE!
www.novinytempo.sk

(160271)

www.novinytempo.sk
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Druhý ročník festivalu REŠTART MLÁDEŽ

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA V PARTIZÁNSKOM
Štvrtý ročník PCI šípkarskej ligy v šípkach,
ktorej domovským stánkom je Charlie pub
na sídlisku Šípok v Partizánskom, sa chýli
ku koncu. V šlágri prvých dvoch šípkarov
súťaže Ivan Drnzík víťazstvom 7:3 nad Lukášom Gubom spečatil svoj štvrtý triumf
v rade. Kým o umiestnení na prvých dvoch
priečkach je už dlhšie rozhodnuté, boj
o bronzový stupienok je stále otvorený.
 VÝSLEDKY: I. Drndzík – L. Guba 7:3.
I. Salinka – Ľ. Perniš 7:2. I. Gogola – R.
Zemba 7:0. M. Javořík – M. Ferencei 7:3.
Z. Snoha – M. Trčo 6:6. I. Salinková – R.
Fereje 0:7. I. Drndzík – R. Trčo 7:0. B. Bederka – Ľ. Pernis 7:3. L. Boszorád – M. Javořík 7:3. J. Panák – Ľ. Perniš 0:7. M. Trčo
– J. Panák 7:0. M. Javořík – M. Boszorád
7:4. M. Boszorád – J. Panák 7:0. M. Javořík – R. Trčo 6:6. L. Boszorád – M. Trčo
6:6. Š. Bilas – M. Guba 6:6. R. Fereje – M.
Guba 0:7. M. Guba – M. Javořík 7:5. I. Salinka – B. Bederka 4:7. B. Bederka – M.
Trčo 2:7. I. Drndzík – M. Javořík 7:2. M.
Guba – L. Guba 4:7.

TABUĽKA
1. Ivan Drndzík
44 41 2
2. Lukáš Guba
45 37 3
3. Bronislav Bederka 43 28 9
4. Milan Guba
43 29 5
5. Martin Boszorád
43 29 5
6. Ladislav Boszorád 44 25 10
7. Radovan Fereje
43 24 7
8. Milan Javořík st.
44 25 5
9. Zdeno Snoha
45 25 4
10. Ivan Salinka
45 21 9
11. Július Števica
41 22 2
12. Michal Trčo
44 19 4
13. Ivan Gogola
45 16 8
14. Štefan Bilas ml.
43 16 8
14. Rudolf Trčo
43 16 6
16. Jaroslav Panák
40 16 4
17. Krste Tanushevski 43 14 5
18. Milan Lalík
45 13 5
19. Martin Ferencei
45 11 7
20. Ivana Salinková
42 12 4
21. Ľubomír Perniš
45 8 4
22. Radovan Zemba 43 5 1
23. Ružena Bederková 45 3 1

1 282:79
5 292:150
6 267:165
9 271:162
9 261:158
9 260:194
12 253:184
14 255:197
16 260:202
15 260:205
17 212:192
21 221:210
21 226:235
19 206:225
21 207:219
22 174:208
24 208:228
27 148:258
27 189:245
26 153:238
33 154:272
37 102:270
41 73:293

84
77
65
63
63
60
55
55
54
51
46
42
40
40
38
36
33
31
29
28
20
11
7
mp

Dostavba zimného štadióna
pokračuje
Zimná sezóna 2015/2016 začala v Bánovciach nad Bebravou informáciou o rozhodnutí mesta z obavy o zdravie a bezpečnosť občanov nespustiť prevádzku zimného štadióna. Hokejová aj korčuliarska verejnosť neskrývala svoje sklamanie. Mestu však záleží na dobudovaní obľúbeného športoviska, preto sa týmto problémom zaoberalo na
aprílovom zasadnutí aj mestské zastupiteľstvo a na pokračovanie v stavbe vyčlenilo
z rozpočtu mesta sumu 250 tisíc eur. V súčasnosti sa už rozbehla nová etapa stavebných prác. Najviac finančných prostriedkov si vyžiada vybudovanie vzduchotechniky
s odvlhčovacou jednotkou, vybudovanie havarijného odvetrávania a tiež uzatvorenie
skeletu štadióna domontovaním okien a dverí. Vedenie mesta je presvedčené, že sme
na dobrej ceste k sprístupneniu zimného štadióna pre občanov mesta už v najbližšej
zimnej sezóne. O rozhodnutí bude verejnosť včas informovaná.
(sch)

Gladiátori v Nitre

V Nitre sa uskutočnilo podujatie Regard Cup, na ktorom štartovali aj štyria bojovníci z Gladiators Team Partizánske. Výborne si viedla Erika Zemanovičová, ktorá
prednedávnom prešla z junioriek medzi ženy. Vyhrala však svoj druhý zápas a obsadila druhú priečku, keď ešte nestačila na vicemajsterku Slovenska. Proti skúsenému borcovi z bratislavskej boxerne nestačil David Drábik, ktorý i napriek bojovnému výkonu prehral 0:3 na body. Pekný súboj s oveľa skúsenejším súperom, ktorý
naposledy bojoval o slovenský titul, zviedol Ján Jakubik. Zápas bol však predčasne ukončený pre zranenie gladiátora z Partizánskeho. Prvý duel v K1 štýle, a hneď
víťazný, absolvoval Marcel Masaryk, ktorý v zápase jasne dominoval, a len skúsenosti zachránili jeho súpera od k.o.
mh

Gladiátori z Partizánskeho mali pod Zoborom aj početnú divácku podporu

Myšlienky
Nemôže byť hrdinom ten,
kto sa zatiaľ nenaučil byť
človekom.
Iba málo vecí je ľahších
ako hľadanie chýb na
druhých.
Väčšina ľudí pozná zábavu, ale nie potešenie.
Odzbrojujúca pravda je
účinnejšia ako desať lží.

9

Najlacnejšia plastika je
úsmev.
Treba byť vždy spravodlivý. Jedným sa tým zavďačíte a druhých ohúrite.
Názor nemôže byť správny alebo nesprávny. Môže
byť len iný, ako je ten náš.
- wqr -

Tak ako minulý rok, aj tentoraz sa v Bánovciach nad Bebravou uskutočnil festival Reštart mládež. Podujatie organizované tesne pred príchodom leta sa za posledných jarných horúcich slnečných lúčov konalo v sobotu 18. júna
v športovom areáli ZŠ na Gorazdovej ulici a v Mládežníckom centre ŠHOK.
Športovo-kultúrne podujatie
venované najmä mladým aktívnym ľuďom sa nieslo v duchu
hesla „Športuj (ne)tradične“. Takto
organizátor nazval aj celodenný workshop zaradený v rámci
projektu Rady mládeže Trenčianskeho kraja SK MLÁDEŽ V SK PRES.
Tento projekt určený mládeži sa
koná pod záštitou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky i predsedu
TSK Jaroslava Bašku.
V rámci hlavného programu bol
k videniu skateboardový pretek pod
názvom SUN SKATE SKILL OPEN
2016 za účasti jazdcov z celého
Slovenska i našich českých susedov
z neďalekej Moravy. Zároveň sa
uskutočnili turnaje v nohejbale, plážovom volejbale, stolnom futbale,
do ktorých sa mohol zapojiť každý
z účastníkov. V popoludňajších

hodinách sa predstavila so svojím
tréningom zostava CALISTHENICS
VICTIMS venujúca sa street-workoutu, parkouru a freestylu. Tiež

svoj funkčný kruhový tréning
odcvičili záujemcovia pod vedením trénerov z organizácie Radosť
z pohybu.

Všetci návštevníci si do sýtosti
zašportovali, zabavili sa a domov
si odnášali krásne zážitky. Po
výkonoch nasledoval oddych
v podobe občerstvenia. Viac ako
sto účastníkov podujatia si vo večerných hodinách pozreli krátky
dokumentárny film, ktorým organizátori zároveň otvorili sezónu
letných kín v ŠHOK-u. Myšlienkou podujatia bolo ukázať, že
existujú aj komunity, neformálne
skupiny či nadšenci moderných
„netradičných“ športov, ktorí si
zaslúžia svoj priestor na sebarealizáciu, rešpekt a podporu zo
strany samospráv. Verme teda, že
sa prinajmenšom rovnako kvalitné podujatie i s peknou účasťou
pod názvom Reštart mládež podarí organizátorom z MC ŠHOK
a RMTnK zorganizovať aj o rok.
OZ ŠHOK
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V Partizánskom sa začala
písať história Memoriálu Karola Jokla
Na počesť futbalového velikána Karola Jokla
mladšieho sa na štadióne v Partizánskom, ktorý nesie jeho meno, začala 25. júna písať nová
tradícia letného futbalového turnaja prípraviek. Na 1. ročníku Memoriálu Karola Jokla,
ktorý organizoval domáci FK Tempo v spolupráci s mestom Partizánske, sa predstavilo
v žiackych vekových kategóriách U10 a U11
dvanásť celkov zo šiestich klubov predovšetkým zvučných mien. „Vážime si históriu klubu a chceli by sme na ňu nadviazať. V minulosti tu vyrástlo množstvo talentovaných
hráčov, ktorí sa presadili nielen na slovenskej, ale aj na medzinárodnej scéne. Karol
Jokl je pre nás veľká výzva. Chceme mladých chlapcov motivovať, aby sa dostali na
ihriská, aby športovali a tie najväčšie futbalové talenty šírili slávu Futbalového klubu
Tempo Partizánske tak ako Karol Jokl v minulosti,“ povedal prezident FK Tempo Partizánske Vladimír Karásek, ktorý otváral turnaj
spolu s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Máriou Janíkovou a primátorom
Partizánskeho Jozefom Božikom. Na úvodnom
slávnostnom ceremoniáli nechýbali ani syn
futbalistu s jedinečnou technikou Karol Jokl
najmladší a manželka Mária Joklová, ktorá povedala: „Túto akciu vnímam veľmi pozitívne.
Je načase, aby sa takéto aktivity praktizovali, pretože generácia dobrých futbalistov
starne a potrebuje nasledovníkov. Bola by
som veľmi rada, keby tu po trávniku behali
ďalší Joklovci. Pri rozhovore s funkcionármi
usporiadateľského klubu som sa dozvedela, že majú v klube aj také talenty, ako bol
Karol, čomu sa veľmi teším.“ Zápasy v oboch
kategóriách prebiehali v úmornej horúčave súčasne na dvoch vytvorených ihriskách na hlavnej hracej ploche. Na vydarenú sezónu nadviazali mladé nádeje usporiadateľského klubu FK
Tempo, ktoré sa stali víťazom vekovej kategórie
U10 pred Dubničanmi a bratislavským Slovanom. Najsuverénnejším tímom turnaja boli belasí, ktorí nenašli premožiteľa v staršej kategórii
U11. Vyrovnanú partiu s nimi dokázali hrať len
mladí futbalisti Spartaka Bánovce nad Bebravou, ktorí skončili druhí, kým tretiu priečku obsadili Partizánčania. Organizátori ocenili aj šesť
individualít turnaja, po tri v každej kategórii.
V mladšej U10 zostali dve ceny doma, keď za
najlepšieho hráča bol vyhlásený Kristian Stručka a prím najlepšieho kanoniera si s 11 gólmi
vystrieľal Branko Pinďura. Cenu pre najlepšieho brankára si do Nitry odniesol Philip Halász.
V staršej kategórii U11 predviedol najlepšie
brankárske umenie Luka Cidorík z bánovského Spartaka, z ceny pre najlepšieho hráča sa tešil Leo Sauer zo Slovana Bratislava a najlepším
strelcom sa stal s deviatimi zásahmi jeho oddielový spoluhráč Noel Jajcaj. Hlavnú cenu, Putovný pohár Karola Jokla, určený pre klub, ktorého
tímy dosiahli v oboch kategóriách najvyšší sú-

Slovan Malé Bielice
oslavuje!

Družstvo FK Tempo Partizánske U10

Z FUTBALOVÝCH TURNAJOV
 KOLAČNO – futbalový turnaj mužov pri príležitosti 65. výročia založenia klubu TJ Družstevník
Kolačno. Konečné poradie: 1. TJ Nový Život Veľké
Uherce, 2. TJ Družstevník Kolačno, 3. TJ Pažiť a 4.
SC Hronské Kľačany. Najlepší strelec: Rudolf Kováč (Veľké Uherce) – 6 gólov.

čet bodov – v tomto prípade 24, získali chlapci
z ŠK Slovan Bratislava. Práve v tomto klube prežil futbalový elegán z Partizánskeho Karol Jokl
mladší najkrajšiu a najslávnejšiu kapitolu svojej kariéry. Na druhom mieste skončil FK Tempo
Partizánske s 19 bodmi, tretia priečka patrí MFK
Dubnica nad Váhom (16 b), štvrtá ČFK Nitra (12
b), piata FK Spartak Bánovce nad Bebravou (10
b) a šiesta Spartaku Myjava (7 b).
KATEGÓRIA U10
 VÝSLEDKY (ročník 2006 a mladší): Spartak
Bánovce n/B. – Tempo Partizánske 0:6. Nitra
– Dubnica n/V. 1:6. Slovan Bratislava – Myjava 11:0. Tempo Partizánske – Myjava 2:2.
Dubnica n/V. – Slovan Bratislava 4:0. Nitra
– Tempo Partizánske 0:4. Slovan Bratislava
– Spartak Bánovce n/B. 6:0. Myjava – Dubnica n/V. 0:4. Spartak Bánovce n/B. – Nitra
1:3. Tempo Partizánske – Dubnica n/V. 3:2.
Spartak Bánovce n/B. – Myjava 1:3. Nitra –
Slovan Bratislava 0:6. Dubnica n/V. – Spartak Bánovce n/B. 6:0. Myjava – Nitra 0:2. Slovan Bratislava – Tempo Partizánske 0:3.
TABUĽKA U10
1. FK Tempo Partizánske 5 4 1 0 18:4 13
2. MFK Dubnica n/V.
5 4 0 1 22:5 12
3. Slovan Bratislava
5 3 0 2 24:7 9
4. ČFK Nitra
5 2 0 3 6:17 4
5. Spartak Myjava
5 1 1 3 5:20 4
6. Spartak Bánovce n/B. 5 0 0 5 2:24 0

ZOSTAVY NAŠICH DRUŽSTIEV
 FK Tempo Partizánske U10: Adam Meliš
– Jakub Čangel, Jakub Jankovič, Martin
Kotes (1 gól), Kristian Stručka (3), Robert
Vavro (1), Matej Valach (1), Dušan Šamko, Šimon Mišiak (1), Branko Pinďura
(11), Leo Kubáň, Dominik Lörinc, Lukáš
Kušnier, tréner: Milan Valaštín.
 FK Spartak Bánovce n/B. U10: Alexander
Halás – Juraj Zemeš (1 gól), Róbert Žatko, Lukáš Sileš, Adrián Václavík (1), David Krajčovic, Matúš Ilko, Samuel Rusňák, Dávid Hudec, tréner: Jozef Herák.
KATEGÓRIA U11
 VÝSLEDKY (ročník 2005 a mladší): Spartak Bánovce n/B. – Tempo Partizánske
2:0. Nitra – Dubnica n/V. 4:1. Slovan Bratislava – Myjava 6:1. Tempo Partizánske – Myjava 6:0. Dubnica n/V. – Slovan
Bratislava 0:11. Nitra – Tempo Partizánske 0:3. Slovan Bratislava – Spartak Bánovce n/B. 2:1. Myjava – Dubnica n/V.
4:2. Spartak Bánovce n/B. – Nitra 2:0.
Tempo Partizánske – Dubnica n/V. 1:2.
Spartak Bánovce n/B. – Myjava 1:0. Nitra – Slovan Bratislava 1:9. Dubnica n/V. –
Spartak Bánovce n/B. 1:1. Myjava – Nitra 1:2. Slovan Bratislava – Tempo Partizánske 8:0.

TABUĽKA U11
1. Slovan Bratislava
5 5 0
2. Spartak Bánovce n/B.
5 3 1
3. Tempo Partizánske
5 2 0
4. ČFK Nitra
5 2 0
5. MFK Dubnica n/V.
5 1 1
6. Spartak Myjava
5 1 0

 SEMIFINÁLE: Kolačno – Pažiť 8:0 (2:0), 15. V.
Vlčko, 30. D. Jakubis, 32. Vlastný, 34. V. Pastierik,
42. Peter Duchovič, 52. B. Kráľ, 56. a 60. M. Tamajka. Veľké Uherce – Hronské Kľačany 7:2 (2:1),
7. M. Cíger, 20., 37., 45. a 59. R. Kováč, 35. D. Gaži,
53. Patrik Duchovič – 27. M. Bagáni, 56. R. Banda.
O 3. MIESTO: Pažiť – Hronské Kľačany 3:1 (1:0),
20. Ś. Maťašeje, 41. M. Staňo, 49. J. Šimončič – 35.
T. Pleva. FINÁLE: Kolačno – Veľké Uherce 0:2
(0:1), 4. a 59. R. Kováč.
0 36:3 15
1 7:3 10
3 10:12 6
3 7:16 6
3
1:4 4
4 6:17 3

ZOSTAVY NAŠICH DRUŽSTIEV
 FK Tempo Partizánske U11: Tomáš Bajcsi – Tomáš Dufek, Lukáš Michalák, Nikolas Kvašaj (1 gól), Samuel Olach, Timotej
Tula (1), Martin Čavoj (4), Erik Koligyer
(2), Damián Cifra, Roderik Dolný (2), Boris Čierny, Samuel Medek, tréner: Radoslav Michalák.
 FK Spartak Bánovce n/B.: Luka Cidorík –
Adam Jaroš, Martin Ragan, Adam Kitler,
Bedrich Horník (1 gól), Nikolas Matejov,
Adrián Čuhák (1), David Jakubík, Šimon
Klačko (1), Sofia Anna Škerdová (2), Tobias Hudec, Filip Slovák (1), Matúš Martiška, tréner: Marián Halavin.
Poznámka: stretnutia, ktoré sa hrali v hracom čase 1 x 20 minút, rozhodovali Miroslava Obertová, Róbert Janus st., Pavol Grznár a Peter Omelka
Text + foto: mp

Marek Igaz si v Poľsku zopakoval oslavy postupu
Kibici, ako sa v poľštine volajú fanúšiko? via, sú známi svojou oddanosťou ku klubu, ktorému fandia. Aká atmosféra vládla po postupe?
„Keďže klub navyše oslavuje štyridsiatepiate výročie svojho vzniku, oslavy boli, samozrejme, aj vďaka tomu veľkolepé. Začalo sa
na štadióne po poslednom zápase a pokračovalo na námestí, kde nás naši kibici vítali a
spolu s nimi sme pokračovali v oslavách. Bolo
to pekné zadosťučinenie po celom súťažnom
ročníku.“
bývajú divácke návštevy na vašich
? Aké
domácich zápasoch?

Futbalový brankár Marek Igaz (na foto), s výnimkou štvormesačnej zastávky od 5.3. do
21.7. 2015 na Slovensku v Iskre Borčice, pôsobí
v poľskom klube GKS Tychy od 1. januára 2012.
Skúsený brankár z Biskupíc, ktorý 13. septembra oslávi tridsiatku, chránil počas svojej kariéry aj bránku v Sokol Biskupice, FK Spartak
Bánovce nad Bebravou, AS Trenčín, MFK Dubnica nad Váhom, FC Brumov a FK Púchov. Bývalý mládežnícky brankár Slovenska sa s GKS Tychy prvýkrát tešil z postupu do druhej najvyššej poľskej futbalovej súťaže už v roku 2012. Po
sezóne 2014/2015 však Tychy vypadli späť do
II. ligy. Záver tejto sezóny však 193 cm vysoký
gólman strávil v spomínaných Borčiciach. V nedávno skončenej sezóne si bývalý žiak futbalovej triedy v ZŠ na ulici Partizánska v Bánovciach
nad Bebravou s GKS zopakoval oslavy z postupu do I. ligy.
akými ambíciami ste nastupovali do
? Ssúťažnej
sezóny? Hovorilo sa nahlas
o postupe?
„V prvom rade bolo potrebné vybudovať
mužstvo, keďže predošlý tréner vyhodil
skoro všetkých hráčov a následne sme v mi-

Futbalový klub Slovan Malé Bielice oslavuje jubileum. Uplynulo už 70 rokov, čo sa v Malých Bieliciach
začal hrať organizovane futbal. Pri príležitosti futbalových osláv funkcionári FK Slovan pripravili na
sobotu 2. júla na štadióne v Malých Bieliciach bohatý a pestrý športovo-kultúrne program so sprievodnými atrakciami pre deti. V rámci osláv sa uskutoční futbalové trojstretnutie domácich družstiev
so súpermi. Po slávnostnom otvorení o 14. h je na programe prvé stretnutie, v ktorom si domáca
prípravka zmeria sily s rovesníkmi OFK Bošany. O 16. h nasleduje zoskok parašutistov na hraciu plochu, kde sa od 16.30 h uskutoční duel bývalých hráčov Malých Bielic so susedmi z Veľkých Bielic. Od
17.30 do 18.30 h si diváci budú môcť otestovať svoje kopacie danosti v tombolových jedenástkach.
Športový blok osláv uzavrie ďalšie susedské derby Malé Bielice – Veľké Bielice, tentoraz však prvých
mužských celkov, ktorého úvodný výkop je na pláne o 18.30 h. Vo večerných hodinách budú oslavy
gradovať v réžii domácich interpretov – od 20. h zahrá country skupina Stopy a od 22. h sa koná oldies party so skladbami z repertoáru DJ Moky.
mp

nulej sezóne vypadli do druhej ligy. Cieľ bol
však jasný, ihneď postúpiť späť do prvej ligy.
Všetko bolo tomu podriadené, navyše pred
začiatkom sezóny sme otvorili nový štadión.
V otváracom zápase sme privítali nemecký
1. FC Köln. Štadión, ktorý má pätnásťtisícovú kapacitu, bol beznádejne vypredaný.“
O postupe z tretej priečky ste rozhodli až
v poslednom kole v domácom prostredí
víťazstvom 1:0 nad lídrom ligy Stal Mielec. Predtým ste však dvakrát prehrali, takže z vášho pohľadu to bola dráma až do samého konca s čerešničkou na torte pre váš klub...
„Presne tak, dráma ako z hororu až do posledného kola, v ktorom sme museli vyhrať.
A to sa nám podarilo streliť gól až pätnásť minút pred koncom zápasu strelou z tridsiatich
metrov. Naozaj neviem, čo by sa dialo v klube, keby sme nepostúpili... Túto možnosť si z
nás ale nikto nepripúšťal. Istotu postupu mali
prvé tri družstvá a štvrtý hral baráž. Po čase
sa ukázalo, že by sme postúpili aj zo štvrtého miesta, nakoľko baráž sa nehrala, pretože
mužstvo z prvej ligy, ktoré ju malo hrať, nedostalo licenciu.“

?

„Na každom zápase vládne perfektná atmosféra! V priemere máme na domácich zápasoch sedemtisíc divákov, avšak na stretnutí
posledného kola bola jedenásťtisícová návšteva. Postupom do prvej ligy sme si v nastávajúcej sezóne zaručili plný štadión, keďže
takmer každý zápas bude derby. Hovorí sa,
že prvá liga bude z tohto pohľadu zaujímavejšia než ekstraklasa.“
2012, pol roka po tvojom prícho? Vderoku
do Tychy, si oslavoval rovnako postup

do I. ligy. Ktorý postup bol bujarejší, a ktorý sa
rodil ťažšie?
„Prvý postup som si vychutnal viac z bránky,
keďže som výraznou mierou k nemu prispel
aj ja. Avšak oslavy s tými po tejto sezóne, čo sa
týka fanúšikov, sa nedajú porovnať. Prvý postup sa rodil štyridsať kilometrov od Tychy, kde
sme mali dočasný štadión, keďže ten náš sa budoval tri roky a dokončený bol až v tom predošlom. Ťažšie sa rodil jednoznačne tento druhý
postup, pretože po jeseni sme strácali na postupové miesto desať bodov.“
Ako si spomínaš na svoje legionárske za? čiatky v Tychy?
„Keď som prišiel do Tychy, bol som jediný cudzinec v mužstve. Začiatky, hlavne čo sa týka
poľštiny, boli ťažšie. Aj keď je to Slovákom
vcelku blízky jazyk, predsa len je iný. Naučil
som sa ho ale celkom rýchlo a teraz už ja po-

máham druhým cudzincom (úsmev). Žijem tu
s mojou manželkou Martinou a veľmi sa nám
tu páči. Tychy sú veľké zelené mesto s krásnym jazerom, najkrajším zimným štadiónom
v Poľsku a množstvom kultúrnych a športových príležitostí na vyžitie. Stavia sa tu aj najmodernejší aquapark, v ktorom bude aj bazén s pivom, keďže je tu pivovar Tyskie. Už sa
ho neviem dočkať (smiech).“
Dokedy máš s GKS podpísanú zmluvu?
„Zmluvu mám do konca júna, ale už
sme dohodnutí na novej trojročnej zmluve, chýba už len podpis, ktorý dotiahneme
po dovolenke. Mal som síce ponuku aj z iného klubu, ale ostal som verný Tychám, keďže
tento klub mi prirástol k srdcu.“

?

so Stal Mielec, ste dostali spome? Spolu
dzi osemnástich tímov najmenej gólov.

V tridsiatichštyroch zápasoch ste inkasovali len
dvadsaťsedemkrát, takže na základe tejto štatistiky ste disponovali pevnou obranou...
„Dostali sme najmenej gólov, ale na moju
škodu som v tejto sezóne nechytával. Tréner
mi povedal, že som jednotka, ktorá nemôže
chytávať. Bolo to zvláštne, ale musel som to
preglnúť, aj keď to bolo veľmi ťažké. V druhej
lige je v pravidlách zakotvené, že v základnej
zostave musia hrať dvaja Poliaci do dvadsať
rokov. Tréner tak zvolil jedného z nich na post
brankára, keďže sme mali dobrú obranu a nemusel tým pádom riešiť defenzívu. V prvej
lige musí hrať už iba jeden Poliak do dvadsať rokov, čomu sa veľmi teším. Už sa neviem
dočkať, kedy budem opäť chytať (úsmev)!“
na diaľku aj futbal na Sloven? Sleduješ
sku? Trebárs v kluboch ako Borčice,

v ktorom si naposledy pôsobil, a Bánovce, kde
si naopak začínal? Oba sa teraz s najväčšou
pravdepodobosťou stretnú v IV. lige, keďže
majiteľ Iskry Borčice Anton Fabuš odhlásil
družstvo zo súťaže...
„Samozrejme, futbal je môj život a sledujem
všetko s ním spojené, čo sa len dá. Priznám
sa, osud Borčíc som po mojich skúsenostiach
v tomto klube aj predpokladal...“
mp

 NEDOŽERY-BREZANY – dorastenecký futbalový turnaj štyroch za účasti víťazov MO Prievidza, I. triedy MO Prievidza, I. triedy MO Partizánske-Bánovce n/B. a Výberu OblFZ Prievidza
(ročník 1998 a mladší). Konečné poradie: 1. Baník HN Prievidza & Handlová B, 2. Výber OblFZ
Prievidza, 3. TJ Družstevník Dolné Naštice, 4. Baník Lehota pod Vtáčnikom. Najlepší hráč turnaja: Peter Bolfa (Haláčovce-Otrhánky/Výber
OblFZ Prievidza), najlepší brankár: Patrik Mendel (Lehota p/Vt.) a Alex Porubský (Dolné Naštice) – 3 góly.
 SEMIFINÁLE: Lehota pod Vtáčnikom – Prievidza & Handlová B 2:3. Výber OblFZ Prievidza – Dolné Naštice 2:1. O 3. MIESTO: Dolné
Naštice – Lehota pod Vtáčnikom 3:1. FINÁLE:
Prievidza & Handlová – Výber OblFZ Prievidza 4:1.
 ŠIMONOVANY – futbalový turnaj dorastencov U19. Konečné poradie: 1. TJ Družstevník Nedožery-Brezany, 2. ŠK Slovan Šimonovany, 3. OFK Klátova Nová Ves, 4. FK Medzihorie
(Oslany/Veľké Uherce). Najlepší hráč: Vladimír
Cicko (Nedožery-Brezany), najlepší brankár:
Andreas Beňuška (Slovan Šimonovany) a najlepší strelec: Andrej Suchý (Slovan Šimonovany) – 4 góly.

 SEMIFINÁLE: Slovan Šimonovany – FK Medzihorie 2:1 (2:0), A. Suchý 2 – R. Houdek. Nedožery-Brezany – OFK Klátová Nová Ves 3:1,
K. Pavlusík, S. Drška, V. Cicko – T. Streicher. O 3.
MIESTO: OFK Klátova Nová Ves – FK Medzihorie 9:0, M. Zajíc 3, R. Hudok 2, T. Streicher 2, M.
Mencel, R. Lacika. FINÁLE: Slovan Šimonovany
– Nedožery-Brezany 2:2 – 4:5 na 11 m kopy, A.
Suchý 2 – A. Kavka, R. Urik.
 NEDOŽERY-BREZANY – futbalový turnaj starších žiakov za účasti víťazov III. triedy MO Prievidza skupina Sever, III. triedy MO Prievidza skupina Juh, III. triedy MO Bánovce n/B. a III. triedy
MO Partizánske. Konečné poradie: 1. TJ Baník
Haláčovce-Otrhánky, 2. OŠK Chynorany, 3. Baník HN Prievidza & Handlová B a 4. TJ Štart Krištáľ
Valaská Belá. Najlepší hráč: 1. Erik Furek (Chynorany), najlepší strelec: Lukáš Ďurkáč (Haláčovce-Otrhánky) – 3 góly a najlepší brankár: Jakub
Ján Chromík (Prievidza & Handlová B).
 SEMIFINÁLE: Prievidza & Handlová B – Haláčovce-Otrhánky 1:1 – na 11 m kopy 0:2, D.
Kúdela – L. Ďurkáč. Valaská Belá – Chynorany 0:1, M. Špánik. O 3. MIESTO: Valaská Belá –
Prievidza & Handlová B 2:4, J. Jánoška 2 – K.
Santa, K. Kolesa, D. Riška, A. Bulla. FINÁLE: Haláčovce-Otrhánky – Chynorany 3:0, L. Ďurkáč 2,
K. Ďurčo.
 BISKUPICE – 5. ročník mládežníckeho futbalového turnaja. Konečné poradie: 1. Sokol Biskupice dorast, 2. Sokol Biskupice žiaci, 3. Spartak Bánovce n/B. starší žiaci, 4. Dubodiel žiaci. Najlepší
hráči v tímoch: Patrik Redeky (Bánovce n/B.), Michal Káčer (Biskupice žiaci), Denis Jurkovič (Biskupice dorast) a Michal Scheer (Dubodiel).
 SEMIFINÁLE: Biskupice žiaci – Dubodiel žiaci
2:1 (1:0), F. Beňo, O. Drozdík – D. Malec. Biskupice dorast – Bánovce n/B. starší žiaci 1:0 (0:0),
R. Škerda. O 3. MIESTO: Bánovce n/B. starší žiaci – Dubodiel žiaci 5:0 (2:0), F. Galis 2, V. Brida,
V. Srnec, P. Redeky. FINÁLE: Biskupice dorast –
Biskupice žiaci 3:1 (1:0), L. Grunta, J. Sýkora, M.
Čukan – M. Líška.

ÚRADNÁ SPRÁVA
ObFZ PRIEVIDZA – č. 36

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
 ŠTK kontumuje MFS 16. kola MO PD muži
Nitrianske Pravno – Veľký Klíž na 3:0 a pripisuje 3 body FK Nitrianske Pravno pre nenastúpenie hráčov družstva hostí na stretnutie (SP
čl.82, písm. b). ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie FK Veľký Klíž.
 Víťazi jednotlivých súťaží majú právo postupu do vyššej súťaže po splnení podmienok: MO PD muži – Dežerice, I. trieda MO PD
muži – Diviacka Nová Ves, I. trieda MO BN-PE
muži – Kolačno, II. trieda MO PD muži – Nováky, II. trieda MO BN muži – Slatina n/B., II. trieda MO PE muži – Nedanovce, MO PD dorast –
Horná Nitra B, I. trieda MO PD dorast – Lehota pod Vtáčnikom a I. trieda MO BN-PE dorast
– Dolné Naštice.
 Zostupujúce družstvá: MO PD muži – Dolné
Naštice, I. trieda MO PD muži – Tužina, I. trieda MO BN-PE muži – Zlatníky, MO PD dorast –
Liešťany. Ďalší zostupujúci budú známi po vylosovaní súťaží ZsFZ.
 ŠTK berie na vedomie oznámenie FK: Dežerice, Lehota pod Vtáčnikom, Chynorany
a dorast Horná Nitra B.
 ŠTK berie na vedomie oznámenie FK Dežerice o neúčasti na záverečnom turnaji prípraviek a upozorňuje ich na dodržiavanie RS 1. základné podmienky MO a súťaže prípraviek,
strana 37.
 ŠTK upozorňuje FK na vysporiadanie vzájomných pohľadávok medzi klubmi do 30. júna
2016.
 ŠTK oznamuje FK, že predpokladaný
začiatok súťaží mužov a dorastu nového ročníka 2016/2017 s počtom účastní-

kov 16 a 14 je 6.-7. augusta 2016, s nižším
počtom účastníkov 20.-21. augusta 2016.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
 NEPODMIENEČNÉ TRESTY – 1 s.s. od 23.6.
2016: Ondrej Nechala (Kamenec p/Vt.), Kristián Beňačka (Dolné Naštice), Martin Galbavý (Dolné Naštice), Ladislav Benko (Opatovce
n/Nitr.), 4 týždne od 23.6. 2016: Ondrej Beleš (Skačany).
 DK opakovane 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 prostredníctvom 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 €.
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.

KAM ZA ŠPORTOM
FLORBAL 2.7. od 8.30 h: 1. hrací deň 1. ročníka Československého florbalového pohára v Mestskej
športovej hale v Partizánskom.
3.7. od 8.30 h: 2. hrací deň 1. ročníka Československého florbalového pohára v Mestskej športovej
hale v Partizánskom.
FUTBAL 2.7. od 13. h: 16. ročník futbalového turnaja mužov v Biskupiciach – O pohár primátora
Bánoviec nad Bebravou. Účastníci: Spartak Bánovce n/B., Sokol Biskupice, TJ Ostratice a FK Prusy.

www.novinytempo.sk
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Hvizdoš v nominácii
na svetový šampionát
Na majstrovstvách sveta
hráčov do 16 rokov v hokejbale, ktoré sú na programe
od 6. do 12. júla v anglickom
Sheffielde, bude Slovensko
obhajovať titul majstra sveta. Súpermi Slovákov budú
reprezentanti Kanady, USA,
Veľkej Británie, Švajčiarska
a Česka. Slovenskí hokejbalisti si zmerajú sily s každým
súperom a podľa bilancie na
nich potom čaká súboj o konečné umiestnenie. Tréneri
Milan Ladiver a Ľubomír Líška oznámili konečnú dvadsaťštyričlennú nomináciu
na svetový šampionát, ktorý sa bude konať pod hlavičkou Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF).
Nechýba v nej ani hokejový
útočník Alexander Hvizdoš
(na foto), ktorý doteraz reprezentoval Slovensko len
v mládežníckych hokejových výberoch. Odchovanec HK Iskra Partizánske, ktorý v uplynulej sezóne hosťoval v MHK Nitra,
tak zamení korčuľe za tenisky a postaví sa do obranných radov slovenského hokejbalového tímu,
kde je na tento post nominovaný. Partizánske už má svojich hokejových majstrov sveta. V roku
2013 sa svetovým šampiónom v kategórii mužov stal Miroslav Behúl. Odchovanec ŠK Harvard
Partizánske zodvihol nad hlavu víťaznú trofej v kanadskom St John's. O rok neskôr sa majstrom
sveta do 20 rokov v Bratislave stal ďalší odchovanec ŠK Harvard Tomáš Hirkala. Ten už predtým
z pozície kapitána národného tímu priviedol k strieborným medailám reprezentácie do 16 rokov
(2010) i do 18 rokov (2012). Obaja hokejbaloví majstri sveta z Partizánskeho obliekali na klubovej
úrovni dres majstrovského Ružinova, kým Hvizdoš je registrovaný v tíme Lords Ball Svit.
mp
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Škríb s Halenkovičovou víťazmi Slovenského pohára

Klub silových športov AC Uniza power club Žilina pod vedením Dominika Olexu a z poverenia SAKFST usporiadal tretí ročník Slovenského
pohára v silovom trojboji a v tlaku na lavičke
RAW podľa pravidiel IPF. Na súťaži v benčpres
štartovalo osemdesiat pretekárov, milým prekvapením bola účasť dvanástich žien. Spomedzi nich sa z prvenstva tešila Monika Halenkovičová z klubu Orion Gym Partizánske so
ziskom 76,4 wilksovho bodu za zdolanú váhu
72,5 kg. Druhá skončila Klaudia Javorčíková
(66,76 w.b.) z PWL Club Svätoplukovo a tretiu
priečku obsadila Eva Novomeská (63,74 w.b.)
z ŠK ŠPC Častá. Absolútnym víťazom kategórie juniorov sa v tlaku na lavičke stal Jakub
Geschwandtner (114 w.b.) z Power Body Topoľčany pred druhým Marekom Králikom
(113,12 w.b.) z FC Nemšová a tretím Lukášom
Škríbom Orion Gym Partizánske, ktorý vytlačil
190 kg, za čo si pripísal v prepočte 112,19 wilksovho bodu. Súčasťou Slovenského pohára
bol silový trojboj, na ktorom si sily zmeralo päťdesiatšesť pretekárov. V kategórii žien si prvenstvo rovnako vybojovala Monika Halenkovičová z klubu Orion Gym Partizánske so ziskom
wilksovho 342,07 bodu a s celkovým výkonom
307,5 kg. Striebornú medailu získala jej oddielová kolegyňa Jesika Žovinová s 318,36 w.b.
a 255 kg a na tretej priečke sa umiestnila Soňa
Fedoročková (306,49 w.b. – 237,5 kg) z HPT
Bardejov. Aj v absolútnom hodnotení juniorov
v silovom trojboji sa víťazom stal reprezentant
Orion Gym Partizánske. Najviac wilksovýh bodov, celkom 413,35, získal Lukáš Škríb, ktorý si

zapísal rovných 700 kg. Za ním skončili druhý
Filip Kratina (407,56 w.b.) z Pengym Bratislava
a tretí Oliver Ďurč (392,02 w.b.) z PWL club Svätoplukovo.

SILOVÝ TROJBOJ
 ŽENY: 1. Monika Halenkovičová – drep:
117,5 kg, tlak na lavičke: 72,5 kg, mŕtvy ťah:
117,5 kg, trojboj: 307,5 kg, wilks: 324,07 b,
2. Jesika Žovinová (obe Orion Gym Partizánske) – drep: 87,5, tlak na lavičke: 50, mŕtvy ťah: 117,5, trojboj: 255, wilks: 318,36 b, 3.
S. Fedorčoková (HPT Bardejov) – drep: 95,
tlak na lavičke: 45, mŕtvy ťah: 97, trojboj:
237,5, wilks: 306,49 b, 5. Natália Mikulášová
(Orion Gym Partizánske) – drep: 100, tlak na
lavičke: 60, mŕtvy ťah: 130, trojboj: 290, wilks: 285,18 b.
 DORASTENCI – ĽAHKÁ VÁHA: 1. V. Kubička
(Dawell Gym Košice) – drep: 142,5 kg, tlak na
lavičke: 80 kg, mŕtvy ťah: 165 kg, trojboj: 387,5
kg, wilks: 282,87 b, 2. Branislav Bíreš – drep:
140, tlak na lavičke: 85, mŕtvy ťah: 145, trojboj:
370, wilks: 274,31 b, 3. Peter Krčmárik – drep:
100, tlak na lavičke: 62,5, mŕtvy ťah: 125, trojboj: 287,5, wilks: 272,37 b, 4. Frederik Borik
(všetci Power Sport Zlatníky) – drep: 115, tlak
na lavičke: 90, mŕtvy ťah: 140, trojboj: 345, wilks: 264,44 b.
 JUNIORI – ŤAŽKÁ VÁHA: 1. Lukáš Škríb (Orion
Gym Partizánske) – drep: 240 kg, tlak na lavičke:
190 kg, mŕtvy ťah: 270 kg, trojboj: 700 kg, wilks:
413,35 b, 2. F. Kratina (Pengym Bratislava) – drep:
245, tlak na lavičke: 162,5, mŕtvy ťah: 262,5, troj-

V Bošanoch prekvapením hokejisti Iskry
Na viacúčelovom ihrisku v športovom areáli pizzérie Slniečko v Bošanoch bojovali tímy o cenné
trofeje na 3. ročníku celoslovenského hokejbalového turnaja O pohár starostu obce Bošany. Na
podujatí, ktoré organizoval Ivan Valko, sa hralo v žiackych kategóriach U10 a U12. V mladšej kategórii najskôr štyri kolektívy odohrali skupinové zápasy systémom každý s každým, aby nasledovali stretnutia o konečné umiestnenie. Prvé dva tímy sa stretli vo finále, zostávajúce dve družstvá
bojovali o bronzovú priečku. Tú si odniesli hokejbalisti OZ Roconaba Zohor po víťazstve 2:1 po
samostatných nájazdoch nad HbK Kometa Vrútky. Víťazný pohár získali hokejbalisti z ŠK Rebels
91 Topoľčany po finálovej výhre 3:0 nad Martinom. Organizátori ocenili aj najlepších jednotlivcov
kategórie U10 – brankára Tomáša Pidycha (ŠK Rebels 91 Topoľčany), obrancu Lukáša Janíka (HbK
Kometa Vrútky), útočníka Olivera Besea (HbK Medokýš Martin) a najlepšieho strelca Huga Hoghda z OZ Roconaba Zohor.
V kategórii žiakov U12 sa predstavilo šesť celkov, ktoré najskôr hrali v dvoch trojčlenných základných skupinách. Kým ich víťazi mali zabezpečenú účasť v semifinále, ostatné družstvá bojovali
o účasť v ňom v play-off. O prekvapenie sa postarali hokejisti z HK Iskra Partizánske, ktorí v štvrťfinále vyradili hokejbalové družstvo zo Zohora. V semifinále podľahli Devínčanom po dráme tesne
1:2 a v súboji o bronz aj Vrútčanom až po samostatných nájazdoch 3:4, čoho výsledkom bola štvrtá priečka. Vo finále si skrížili hokejky najlepšie družstvá na turnaji ŠK Rebels 91 Topoľčany a HBC
Lepurii Devínska Nová Ves. Finálový zápas kvalitnej úrovne lepšie zvládli mladé hokejbalové nádeje z Devínskej Novej Vsi, ktoré po víťazstve 4:2 zaslúžene zodvidli nad hlavu víťaznú trofej. Hokejisti z Partizánskeho si odniesli aj jedno individuálne ocenenie, keď za najlepšieho obrancu kategórie U12 bol vyhlásený Dávid Reisel. Najlepším brankárom sa stal Alex Kanas (Kométa Vrútky),
najlepším útočníkom Patrik Slabej (HBC Lepurii Diviacka N. Ves) a najlepším strelcom Martin Benko z ŠK Rebels 91 Topoľčany.
 Výsledky a góly HK Iskra Partizánske – základná skupina: Iskra Partizánske – Vrútky 1:5, J. Perniš.
HBC Lepurii Devinská Nová Ves – Iskra Partizánske 9:1, T. Dobošová. Štvrťfinále: Zohor – Iskra Partizánske 0:4, A. Klimantová 2, Š. Klimant, F. Martiška. Semifinále: HBC Lepurii DNV – Iskra Partizánske 2:1, F. Martiška. O 3. miesto: HbK Kométa Vrútky – Iskra Partizánske 4:3 po s.n., T. Dobošová, J.
Perniš, F. Martiška.
(mp, iv)

Bánovská bežecká liga v prvej polovici
Desaťdielny seriál 5. ročníka Bánovskej bežeckej ligy, organizovaný OZ Športovo herný
a outdoorový klub v Bánovciach nad Bebravou, Bánovskí behúni a projekt Radosť z pohybu, pokračoval piatymi pretekmi, ktoré uzavreli jeho prvú polovicu. V obci Vlčkovo sa vo
všetkých kategóriách predstavilo štyridsaťdva bežcov. Na orientáciu a kondičku náročnú
8,5 km dlhú trať sa vydalo dvadsaťdva vytrvalcov, kým skrátenú hobby trať (5,5 km) absolvovalo deväť pretekárov. Absolútnym víťazom pretekov sa opäť stal Tomáš Podpera z Trenčína, ktorý 8500 metrov dlhý beh s lesnou pasážou zvládol za 31:47,15 minúty. Najrýchlejšou ženou bola znova Monika Domovcová z Bánoviec nad Bebravou, ktorá dosiahla čas
44:43,41 minúty.

Medailistky v trojboji žien – zľava: Jesika Žovinová, Monika Halenkovičová (obe Orion Gym
Partizánske) a Soňa Fedoročková (HPT Bardejov)
boj: 670, wilks: 407,56 b, 3. O. Ďurč (PWL club
Svätoplukovo) – drep: 245, tlak na lavičke: 165,
mŕtvy ťah: 270, trojboj: 680, wilks: 392,02 b.

Medailisti v trojboji juniorov – zľava: Filip Kratina (Pengym Bratislava), Lukáš Škríb (Orion
Gym Partizánske) a Oliver Ďurč (PWL club Svätoplukovo)

TLAK NA LAVIČKE
 ŽENY: 1. Monika Halenkovičová (Orion
Gym Partizánske) 72,5 kg, wilks: 76,40 b, 2. K.
Javorčíková (PWL club Svätoplukovo) 65 kg,
wilks: 66,76 b, 3. E. Novomeská (SPC Častá)
52,5 kg, wilks: 63,74 b, 4. Jesika Žovinová 50
kg, wilks: 62,42 b, 5. Natália Mikulášová (obe
Orion Gym Partizánske) 60 kg, wilks: 59,00 b.
 DORASTENCI – ĽAHKÁ VÁHA: 1. K. Hrubý
(Strojár Malacky) 110 kg, wilks: 81,98 b, 2. Frederik Borik 90 kg, wilks: 68,98 b, 3. Branislav
Bíreš 85, wilks: 63,01 b, 4. Peter Krčmárik (všetci Power Sport Zlatníky) 62,5 kg, wilks: 59,21 b.

 JUNIORI – ŤAŽKÁ VÁHA: 1. M. Králik (Fitnessclub Nemšová) 200 kg, wilks: 113,12, 2. Lukáš Škríb (Orion Gym Partizánske) 190 kg, wilks: 112,19 b, 3. V. Daňo (PWL club Svätoplukovo) 170 kg, wilks: 99,29 b.
 MUŽI – ĽAHKÁ VÁHA: 1. M. Vlžák (Klasik Liptovské Sliače) 115 kg, 84,37 b, 2. M. Kadlíček
(Strojár Malacky) 100 kg, wilks: 80,46 b, 3. Pavol Kapri (Orion Gym Partizánske) 105 kg, wilks: 77,43 b.
 MUŽI – MASTERS: 1. J. Stískal (Družba
Piešťany) 185 kg, wilks: 107,41 b, 2. M. Rusnák (Energyfit Orion Prievidza) 165 kg, wilks: 105,51 b, 3. Š. Kolšovský (HPT Bardejov)
110 kg, wilks: 94,98 b, 5. Jozef Benč (MaJ
Fit klub Bánovce n/B.) 135 kg, wilks: 85,71 b.
(mp, vp)

TENISOVÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV
Stretnutiami posledného 5. kola skončila súťažná sezóna družstiev v I. triede mladších žiakov
Západoslovenského tenisového zväzu. Mladí reprezentanti Tennis clubu Partizánske sa rozlúčili so súťažou prehrou. Zverenci nehrajúceho kapitána Miroslava Dorčiaka staršieho prehrali na
dvorcoch suverénneho lídra Empire Trnava hladko 0:6, keď nedokázali uhrať ani jeden set. V tabuľke obsadili tretiu priečku práve za víťaznými
Trnavčanmi a druhým Trenčínom.
I. TRIEDA – MLADŠÍ ŽIACI
 5. (POSLEDNÉ) KOLO: Empire Trnava – TC
Partizánske 6:0 (sety – 12:0, hry – 73:18), ako
hrali dvojhry: Melicherík – Timotej Dzian 6:0, 6:0,
Štancel – Rastislav Kubovič 6:2, 6:1, Gula – David

Petráš 6:1, 6:2, Marošík – Timotej Orság 6:2, 7:5,
štvorhry: Marošík-Melicherík – D. Petráš-R. Kubovič 6:2, 6:1, Gula-Štancel – Daniel Gerbel-T.
Dzian 6:1, 6:1. Blava Jaslovské Bohunice – ŠTK
Šamorín 6:0. Kúpele Piešťany – Ostrov Trenčín 0:6.
 DOHRÁVKA 1. KOLA: Ostrov Trenčín – Blava
Jaslovské Bohunice 3:3.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. Empire Trnava
5 5 0 30:0 10
2. Ostrov Trenčín
5 4 1 18:12 9
3. TC Partizánske
5 3 2 17:13 8
4. Kúpele Piešťany
5 2 3 10:20 7
5. Blava J. Bohunice
5 1 4 14:16 6
6. ŠTK Šamorín
5 0 5 1:29 5
mp

Družstvo mladších žiakov TC Partizánske

Medzinárodný turnaj zápasníkov v Bánovciach

PORADIE V 5. KOLE BBL (8,5 km)
 A-MUŽI 18-32 rokov: 1. Adam Gerbel (Veľké
Chlievany) 35:18,15 min, 2. L. Pavlíček (Prievidza)
36:59,42, 3. Kristián Podlucký (VIA LS Bánovce
n/B.) 39:30,53 min, 4. Martin Bezák (Nadlice)
43:45,47.
 B-MUŽI 33-42 rokov: 1. T. Podpera (Trenčín)
31:47,15 min, 2. M. Makiš (Trenčín) 35:47,19, 3.
P. Vyhnička (Beluša) 36:12,02, 4. B. Galko (Bobot) 39:10,49, 5. Pavol Struhár (Bánovskí
behúni) 39:56,66, 6. Peter Netopil (Bánovce
n/B.) 40:54,46, 7. Ľuboš Repa 49:40,27, 8. Tomáš Šínsky (obaja Radosť z pohybu Bánovce
n/B.) 49:40,47.
 C-MUŽI 43-52 rokov: 1. Miroslav Podlucký
(VIA LS Bánovce n/B.) 38:20,51 min.
 D-MUŽI 53-62 rokov: 1. Ľubomír Magdolen
(Chynorany) 45:58,26 min, 2. Marián Adamkovič (Bánovskí behúni) 47:31,35.
 E-MUŽI (HOBBY) od 63 rokov:

 A-ŽENY 18-42 rokov: 1. Mária Selešová (Bánovskí behúni) 45:12,53 min, 2. Denisa Halmová (Radosť z pohybu – Horné Ozorovce)
48:25,51, 3. Jana Kobišová (Bánovce n/B.)
48:25,66, 4. Jana Janovičová 51:34,17, 5. Michaela Obstová (obe Radosť z pohybu Bánovce
n/B.) 54:06,25, 6. Jana Bencová (Radosť z pohybu – Dežerice) 54:06,63
 B-ŽENY od 43 rokov: 1. Monika Domovcová
(Bánovce N/B.) 44:43,41 min.
 HOBBY (5,5 km) – víťazi: 1. P. Medveď (Trenč.
Teplice) 28:02,19 min, 2. Ján Dúbravka (Bánovce n/B.) 33:06,07, 3. Miroslava Boriková
(Dežerice) 37:33,76, 4. S. Horváthová (Trenčín)
37:49,86, 5. Martina Vaneková 37:50,04, 6. Veronika Bezáková (obe Radosť z pohybu Bánovce n/B.) 37:56,61, 7. Dana Galková (Šišov)
38:24,38, 8. Denisa Oravcová (Radosť z pohybu
Bánovce n/B.) 40:41,69, 9. Zuzana Obšitoš (Dežerice) 47:00,11.
(mp, ok)

Mestský zápasnícky klub Bánovce nad
Bebravou usporiadal 1. ročník medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle. V Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou zápolilo 143 zápasníkov a zápasníčiek z osemnástich klubov
z Rakúska, Čiech a Slovenska. Domáci MZK
reprezentovalo 31 borcov, čo sa odzrkadlilo
aj v celkovom hodnotení družstiev. Bánovskí zápasníci sa so ziskom 104 bodov stali
jednoznačným víťazom s 53 bodovým náskokom pred druhým Veľkým Mederom (9
zápasníkov – 51 bodov) a tretím ZK Dunajská Streda (10 – 41), kým Olymp Partizánske
(7 – 5) obsadil sedemnáste miesto. V individuálnom súťažení sa až pätici Bánovčanov
podarilo vyhrať jednotlivé kategórie – Petrovi Duchovi, Jurajovi Bočákovi, Adamovi
Stepienovi, Lucasovi Pecháčovi a Martinovi
Viselkovi. Zo zápasníkov Olymp Partizánske sa najviac darilo Petrovi Briadkovi, ktorý skončil druhý.
UMIESTNENIE NAŠICH ZÁPASNÍKOV
 Prípravka B do 26 kg: 3. Kristína Súkeníková, do 33 kg: 7. Ondrej Čukan, 8. Dávid Bigaz, 10. Nina Dávidová, do 40 kg:
2. Dávid Čelechovský, 4. Matýš Filo, 7.
Adam Janovčík (všetci MZK Bánovce n/B.),
8. Matej Balažka, 11. Tomáš Špidlík (obaja
Oymp Partizánske).

 Prípravka A do 24 kg: 4. Tadeáš Lojška (MZK Bánovce n/B.), 7.
Adam Ancharaz, 8. Soňa Kotríková-Múčková, 9. Eliz Akyuz (všetci Oymp Partizánske), do 28 kg: 3.
Alex Janeček, do 30 kg: 1. Lucas
Pecháč, 3. Patrik Urbánek, 7. Jakub Valach, do 36 kg: 3. Samuel
Paraskov, 4. Michal Švelka, do 48
kg: 1. Martin Viselka, 2. Teodor
Šinský, 3. Denis Lastovica (všetci
MZK Bánovce n/B.).
 Mladší žiaci do 33 kg: 2. Michal
Žitnik (MZK Bánovce n/B.), do 44 kg:
2. Peter Briadka (Oymp Partizánske), 6. Viliam Daniš, do 48 kg: 10.
Matúš Karas, 11. Michaela Tuchyňová, do 52 kg: 5. Zuzana Tuchyňová, do 57 kg: 8. Marcel Španko
(všetci MZK Bánovce n/B.), 10. Ceval
Akyus (Oymp Partizánske), do 62
kg: 4. Timotej Košina, do 68 kg: 1.
Adam Stepien, do 73 kg: 2. Šimon
Jeřábek (všetci MZK Bánovce n/B.).
 Starší žiaci do 66 kg: 3. Samuel
Lojška (MZK Bánovce n/B.).
 Kadeti do 50 kg: 1. Peter Ducho,
do 69 kg: 3. Samuel Karas, do 76 kg:
1. Juraj Bočák, 2. Henrich Čukan
(všetci MZK Bánovce n/B.).
(mp, mu)
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Harvard dve minúty od historického úspechu
V Mútnom na Orave vyvrcholila florbalová sezóna dorastencov. Na finálovom turnaji klubov
o majstra Slovenska sa zišlo osem najlepších kolektívov, ktoré postúpili z prvých dvoch miest
regionálnych súťaží. Organizátorom slovenského šampionátu boli TJ A-FbO Nižná a domáci
TJ FbK Hornets Mútne, ktorý ale na záverečnom
turnaji nemal zastúpenie. Z druhého miesta regiónu Západ si postup vybojovali aj mladí florbalisti FBK Harvard Partizánske, ktorí na majstrovstvách tejto vekovej kategórie nechýbali už
štvrtý rok v rade. Po dvoch šiestych miestach
a minuloročnej piatej priečke v domácom prostredí delili Harvard od historicky lepšieho umiestnenia len dve zápasové minúty. Partizánčania
vycestovali na turnaj o deň skôr, už vo štvrtok,
a ubytovali sa pätnásť kilometrov od Mútneho
v peknej obci Krušetnica, keďže v prvý súťažný
deň už o 8. hodine nastupovali proti domácemu zástupcovi z Oravy – Nižnej. „Vedeli sme,
že reálne máme za posledné tri roky asi najslabšie zloženie družstva. Päť chlapcov, hrávajúcich už aj za seniorske družstvo, doplnili hráči, ktorí majú málo skúseností z ťažkých
zápasov, a taktiež chlapci z mladšej kategórie. Naše ciele boli skromné. Prekvapením už
bol postup na majstrovstvá Slovenska, kde
sme však nechceli byť za fackovacieho panáka. Chlapci bojovali a po prvom dni boli
organizátorom pasovaní za čierneho koňa
turnaja,“ zneli slová trénera Harvardu Dušana
Ďuríčka. V prvom zápase základnej skupiny bol
Harvard lepším družstvom, vytvoril si viac vyložených šancí, ale proti domácim, ktorí bolo
v hľadisku hnaní asi tristo deťmi z miestnej školy, to nestačilo. Minuloročnému vicemajstrovi
Partizánčania podľahli tesne 2:3. V druhom zápase si však pomerne ľahko poradili s Florkom
Košice. Viedli už 5:1, ale svojou nedisciplinovanosťou pomohli súperovi zvučného mena zápas skorigovať na konečných 6:4. V sobotňajšom rannom stretnutí s Tsunami Záhorská Bystrica stačilo zverencom trénera Dušana Ďuríčka
na postup do semifinálovej štvorky, čo sa dovtedy žiadnemu mládežníckemu družstvu Harvardu nepodarilo, získať bod. „Stretnutie, až na
hluchú osemnástu minútu, kedy sme dvakrát
inkasovali, bolo vyrovnané. Dokázali sme sa

V dňoch 2. a 3. júla sa bude v Mestskej športovej hale v Partizánskom
bojovať o zisk Československého
florbalového pohára. Lákadlom na
1. ročníku medzinárodného turnaja, konajúceho sa s podporou
Nadácie ČSOB a mesta Partizánske,
bude aj finančná odmena pre víťaza. Najlepší mužský tím odíde bohatší o 500 €, ženský o 250 €. Súboje turnaja, ktorý sa koná pri príležitosti 10. výročia založenia
klubu
ŠK
1. ROČNÍK
MEDZINÁRODNÉHO
FLORBA
Harvard Partizánske, sa v oba hracie dni rozohrajú o 8.30 h.

Družstvo dorastencov FBK Harvard Partizánske – horný rad zľava: Peter Baštrnák, Matej Sklenár, Radim Gerbel, Daniel Krátky, Dominik Vlčko, Ján Lacika, Daniel Krajčík, Matej Petrík, Marek Kuka, dolný rad zľava: Lukáš Chreno, Roman Berešík, Matúš Nižňanský, Ronald Ferai a Marek Gašparovič
ale vrátiť do zápasu a dokonca sme šli do vedenia štyri-dva. Strelili sme aj piaty gól, ktorý
nám jeden rozhodca uznal, ale nakoniec po
dohode s druhým nám nebol pripísaný. Hráčov tento moment rozladil a súper vzápätí
znížil a tri minúty pred koncom vyrovnal na
štyri-štyri. Stále nebol dôvod na paniku, postupové karty sme mali v rukách my. Súper si
zobral oddychový čas, počas ktorého som sa
snažil chalanov upokojiť a poslať na ihrisko
to najskúsenejšie, čo máme. Dve minúty pred
koncom sme však opäť inkasovali a skúsenejšia Záhorská využila aj našu hru bez brankára, čo moji hráči nedokázali už vstrebať.
V družstve zavládlo obrovské sklamanie,“
opisoval fragmenty zo záveru zápasu Dušan Ďuríček. Prehra 4:6 so Záhorskou Bystricou sa podpísala nad ďalšie účinkovanie Harvardu na záverečnom turnaji o majstra Slovenska. „Pred ďalším zápasom sme využil tri hodiny voľna na
oddych a individuálne rozhovory s hráčmi.
Chceli sme im pomôcť preniesť sa cez to skla-

manie a namotivovať ich do bojov aspoň o to
piate miesto.“ Partizánčania v zápase so Snipers
Bratislava až do 52. minúty predvádzali svoju
hru a viedli 2:1. Následne však prišlo vyrovnanie
a s ním aj zlom v zápase, ktorý nakoniec prehrali
2:7, čo bol krutý výsledok v porovnaním s predvedenou hrou. V stretnutí o siedme miesto Harvard prehral s Turanmi tesne 2:3 a obsadil konečnú ôsmu priečku. „Aj napriek ôsmemu miestu
som spokojný. Chalani sa ukázali v dobrom
svetle, okrem tých ťahúňov, od ktorých sme
to aj očakávali, sa dobrými výkonmi pridali aj
ostatní. Po dlhej sezóne si môžu dopriať trochu odpočinku a onedlho začneme zarezávať
v príprave na nový ročník,“ dodal kormidelník
Harvardu Dušan Ďuríček.

M. Gašparovič. Tsunami Záhorská Bystrica –
FBK Harvard Partizánske 6:4, góly Harvardu:
D. Krátky, D. Vlčko, P. Baštrnák, M. Kuka.
 SEMIFINÁLE: ATU Košice – Tsunami Záhorská Bystrica 15:4. ŠK 1. FBC Trenčín – FbO
Nižná 6:5.
 O 5. – 8. MIESTO: FBK Harvard Partizánske –
Snipers Bratislava 2:7, góly Harvardu: D. Krajčík,
D. Vlčko. FbO Florko Košice – FbK Turany 2:1.
 O 7. MIESTO: FBK Harvard Partizánske – FbK
Turany 2:3, góly Harvardu: D. Vlčko 2.
 O 5. MIESTO: FbO Florko Košice – Snipers
Bratislava 4:1
 O 3. MIESTO: FbO Nižná – Tsunami Záhorská
Bystrica 4:3 sn.
 FINÁLE: ATU Košice – ŠK 1. FBC Trenčín 7:1.

 Výsledky a góly FBK Harvard Partizánske v základnej skupine: Harvard Partizánske – TJ
A-FbO Nižná 2:3, góly Harvardu: R. Ferai, P. Baštrnák. Harvard Partizánske – FbO Florko Košice 6:4, góly Harvardu: M. Sklenár 3, D. Vlčko 2,

 Konečné poradie M-SR: 1. FK ATU Košice, 2. ŠK
1. FBC Trenčín, 3. TJ A-FbO Nižná, 4. Tsunami Záhorská Bystrica, 5. Snipers Bratislava, 6. FbO Florko Košice, 7. FbK Turany, 8. FBK Harvard Partizánske.
mp

Milan Javořík druhý vo svetovom pohári

Obecná lúka v Koši sa stala prechodným domovom štyridsiatich troch raketových modelárov zo Slovenska, Česka, Bieloruska, Slovinska, Švajčiarska, Nemecka, Polska a Srbska.
Počas troch dní sa konali dve súťaže. Svetový
pohár raketových modelárov PRIEVIDZA CUP
2016, kde si svoje sily zmerali v kategóriách:
S4A (raketoplán), S6A (raketa streamer), S8Ep
(rádiom riadený raketoplán), S7 (makety), S9A
(raketa virnik) a otvorená kategória S3A (raketa padák). Paralelne s podujatím zároveň priebiehala aj prvá časť majstrovstiev Slovenska
2016 v disciplínach S3A, S4A, S9A a S8Ep. V silnej medzinárodnej konkurencii si výborne viedol Milan Javořík starší (na foto) z KRM Partizánske, ktorý si v disciplíne S6A raketa streamer vylietal skvelé druhé miesto, keď počas
troch kôl dosiahol časový súčet 399 sekúnd.
Víťazstvo si odniesol Dubničan Michal Žitňan
mladší s letovým časom 441 s, kým tretí skončil jeho oddielový kolega Michal Žitňan starší s 393 sekundami. V slovenskom šampionáte
medzi seniormi obsadili strieborné priečky Jozef Jaššo mladší z KRM Partizánske v disciplíne S4A raketoplán a Miroslav Knajbel z KRM
Veľké Uherce v S8Ep rádiom riadený raketoplán. Úspechom pre Amavet klubu č. 808 Partizánske skončili majstrovstvá Slovenska v kategórii juniorov. V disciplíne S3A raketa padák
si Milan Mitaš so 711 s vylietal druhú priečku za víťazným Nováčanom reprezentujúcim RMK Prievidza Matejom Hagarom (733 s),
kým Klaudia Urbanová so 678 s skončila na
bronzovom stupienku. Treťou priečkou skončilo aj vystúpenie Veroniky Mitašovej (438 s)
v disciplíne S4A raketoplán, kde zvíťazil Simon
Bolfa (482 s) z CVČ Spektrum Prievidza pred
druhým Michalom Žitňanom (451 s) z Dub-

Milan Javořík

SVETOVÝ POHÁR PRIEVIDZA CUP 2016
 Open S3A raketa padák: 1. M. Hricinda (LMK
Humenné) 979 s, 2. Š. Buraj (RMK Dubnica n/V.)

900 s, 3. M. Žgajner (Slovinsko) 840 s, 6. Milan
Mitaš 711 s, 19. Jozef Holobradý (obaja Amavet klubu č. 808 Partizánske) 87 s.
 S4A raketoplán: 1. K. Przybytek (Poľsko) 540 s,
2. A. Lipai 526 s, 3. K. Zhabravets (obaja Bielorusko) 503 s, 10. Jozef Jaššo ml. (KRM Partizánske)
408 s, 25. Marek Urban 221 s, 26. Milan Mitaš
218 s, 27. Jozef Holobradý (všetci Amavet klubu č.808 Partizánske) 180 s.
 S6A raketa streamer: 1. M. Žitňan ml. (RMK
Dubnica n/V.) 441 s, 2. Milan Javořík st. (KRM
Partizánske) 399 s, 3. M. Žitňan st. (RMK Dubnica n/V.) 393 s, 15. Jozef Jaššo st. (KRM Partizánske) 339 s.
 S7 makety: 1. M. Čipčič (Srbsko) 667, 2. V. Pavl-

Atletická hviezda Andrey Švecovej (na foto)
žiari čoraz viac. Partizánčanka, ktorá reprezentuje ŠK ŠOG Nitra, prejavila svoj talent
a všestrannosť v celej svojej kráse tentoraz na
majstrovstvách Slovenska v atletike mladšieho žiactva (do 13 rokov) v Nových Zámkoch.
Svoju zlatú cestu šampionátom odštartovala v hode kriketkou, kde loptičku v prvej sérii
pokusov poslala do vzdialenosti 57,99 m, čím
si zlepšila osobné maximum o 0,99 metra.
Viac pokusov neabsolvovala, keďže sa šetrila
na dve zostávajúce disciplíny. Druhá v poradí
skončila Rebecca Kollárová (51,28 m) z ŠK Vital Bratislava, kým tretiu priečku obsadila Petra Hunčíková (49,27 m) z AK ŠK Univerz Banská Bystrica. Druhý titul si Andrea Švecová zabezpečila v behu na 150 m, kde triumfovala
v novom slovenskom rekorde 19,01 sekundy pred druhou Martinou Švachovou (20,22
s) zo Slávie ŠG Trenčín a treťou Janou Kusyovou (20,74 s) z AC Nové Zámky. Pre žiačku
Osemročného gymnázia v Partizánskom to
bol už piaty národný rekord v tomto roku! Po
mítingu v Novom Meste nad Váhom, kde ju
organizátori doslova obrali o rekord, sa dočkala zápisu do slovenských historických tabuliek aj na tejto trati. „V Nových Zámkoch boli konečne priaznivé podmienky pre utvorenie nového rekordu. Bolo teplo a hlavne bezvetrie. Do týchto pretekov som išla s plným nasadením a zo
zákruty som vybiehala ako prvá. Po dobehnutí do cieľa som videla, že časomiera sa zastavila na
čase 19,02. Netrpezlivo som čakala, kým ku mne príde ocino, lebo ihneď zisťovať rýchlosť vetra.
Z jeho výrazu tváre mi bolo jasné, že sa nám konečne podaril rekord aj na stopäťdesiatke,“ žiarila šťastím slovenská rekordérka Andrea Švecová. Tá predviedla absolútnu dominantnosť na šesťstovke,
kde zvíťazila v osobnom rekorde 1:38,03 min, keď len o sedem stotín sekundy zaostala za slovenským
rekordom. Druhá v poradí Hana Záhradníčková z AC Stavbár Nitra zaostala o 8,46 sekundy a na bronzovej priečke skončila Mária Šimeková (1:46,57 min) z AC Malacky. „Pred šestovkou sa nás viacerí
tréneri pýtali aké tempo zvolíme. Chceli sme ísť taktiež na rekord. Čas som si zlepšila o deväťdesiatšesť stotín, ale tých nešťastných sedem stotiniek nám zostalo v talóne na ďalšie preteky,“
naznačila ďalší útok na rekord talentovaná atlétka z Partizánskeho, ktorá druhý rok preteká s podporou Stredoeurópskej nadácie programu Talenty novej Európy. Na šampionáte sa predstavili aj ďalšie tri
zverenkyne trénera Vladimíra Ištvána. Súťažný debut si odkrútila Monika Líšková z Návojoviec, ktorá
v behu na 600 m skončila v čase 1:56,43 min ôsma. Osobné maximum si posunula v behu na 150 m Partizánčanka Zuzana Tomová, ktorá s časom 21,13 s obsadila siedmu priečku. Osobný rekord si zlepšila
aj Nia Vaculčiaková z Malých Uheriec. Na tisícke skončila v čase 4:02,50 min medzi o dva roky staršími
súperkami na osemnástom mieste.
mp

Matúš Opavský opäť
zlatý v štafete

Medailisti majstrovstiev Slovenska kategórie juniorov S3A – zľava: Milan Mitaš (Amavet
klubu č.808 Partizánske), Matej Hagara (RMK Prievidza) a Klaudia Urbanová (Amavet klubu č.808 Partizánske)
nice nad Váhom. „Okrem domácich súťaží by sme chceli absolvovať aj svetové poháre v okolitých krajinách. Chceme umožniť našim juniorom konfrontáciu s rovesníkmi zo zahraničia, ako aj možnosť vylietať sa a získať potrebnú prax i skúsenosti.
Samozrejme, v neposlednom rade máme
záujem, aby si vybojovali miesto v reprezentačnom družstve Slovenska,” povedala
predsedkyňa Amavet klubu č. 808 Partizánske
Janka Kajanová.

Andrea Švecová: zlatý hetrik
a slovenský rekord číslo 5!

juk (RMK Liptovský Mikuláš) 610, 3. R. Čižnár
(RMK Prievidza) 591, 9. Jozef Holobradý (Amavet klubu č. 808 Partizánske) 426.
 S8E/P rádiom riadený raketoplán: 1. D. Galko (RMK Dubnica n/V.) 3975 s, 2. R. Kičura
(LMK Humenné) 3831 s, 3. H. Stoll (Švajčiarsko) 3772, 7. Miroslav Knajbel (KRM Veľké
Uherce) 2745.
 S9A raketa virnik: 1. K. Zhabravets (Bielorusko)
540 s, 2. M. Jenko (Slovinsko) 520 s, 3. M. Čipčič
(Srbsko) 513 s, 22. Milan Mitaš 115 s, 23. Marek
Urban 103 s, 25. Jozef Holobradý (všetci Amavet klubu č.808 Partizánske) 63 s.
mp, jk

Sylvia Hlavačková
slovenskou šampiónkou

Aj 24. ročník majstrovstiev Slovenska veteránov v bedmintone usporiadala TJ CEVA Trenčín
v športovej hale M-Šport na Ostrove v Trenčíne. Na desiatich kurtoch zápolilo rekordných stoštyri
milovníkov raketovej hry s páperovým košíkom z dvadsiatich ôsmich oddielov. Po druhýkrát sa
hralo podľa medzinárodných vekových kategórií – muži aj ženy nad 35 rokov. Je pozitívne, že súťaže sa uskutočnili vo všetkých disciplínach prakticky vo všetkých vekových kategóriách od 35+
až 60+ a navyše ešte dvojhra žien 65+ a dvojhra mužov 70+. Celkove sa teda uskutočnilo dvadsaťštyri súťaží. Finalisti a semifinalisti boli dekorovaní prezidentom SZBe Antonom Siažikom a hokejovým majstrom sveta Róbertom Petrovickým. Jedinou zástupkyňou Gymnázia Partizánske na
poslednom slovenskom šampionáte sezóny bola Sylvia Hlavačková (na foto), ktorá tak, ako po
minulé roky, výraznou mierou prehovorila do bojov o medaily. V dvojhre žien 40+ rokov sa po
víťazstvách 21:11, 21:8 nad Alexandrou Majerovou (UNIZA Žilina) a 21:14, 21:19 vo finále nad Annou Murankovou (KBC Košice) stala majsterkou Slovenska. Na medailu útočila aj v štvorhre žien
mladšej kategórie 35+ rokov, kde nastúpila po boku Beáty Bieleschovej z GYPY Piešťany. Najskôr
zdolali 21:8 a 21:12 dvojicu Martina Stašaková – Miroslava Kričková (VEVA Huncovce-Kyklop Martin), no následne prehrali 10:21, 11:21 s neskoršími víťazkami Janou Markovou a Sylviou Andrejkovou (ŠKBe Koliba-CEVA Trenčín) a museli sa uspokojiť s bronzovou priečkou. Zmiešanú párovú
disciplínu si Hlavačková zahrala s bronzovým z dvojhry mužov 40+ rokov Richardom Bálintom
z Družstevníka Klenovec, s ktorým v úvode vyradili dvojicu Róbert Eliáš – Alexandra Majerová
(CEVA Trenčín-UNIZA Žilina) v dvoch setoch 21:9 a 21:12. V štvrťfinále však skončili na raketách
Radoslava Širáka a Anny Murankovej (Victory Trebišov-KBC Košice). Neskorším šampiónom podľahli 19:21 a 11:21 a obsadili 5. až 8. miesto.
mp

Najúspešnejším klubom na juniorských majstrovstvách Slovenska v atletike v Nitre sa stalo VŠC
Dukla Banská Bystrica so siedmimi titulmi pred ŠK ŠOG Nitra, ktorého pretekári stáli na najvyššom stupienku päťkrát. Po tri zlaté medaily si zo šampionátu odviezli Spartak Dubnica a zásluhou
najúspešnejšieho individuálneho účastníka juniorského šampionátu Borisa Pribila aj AC Malacky. Tri medaily putovali aj do Partizánskeho. Hneď v prvý súťažný deň si slovenský titul vysúťažil
Matúš Opavský. K zlatu v štafete na 4 x 100 m z predchádzajúcich majstrovstiev Slovenska dorastencov získal titul v rovnakej disciplíne aj medzi juniormi. Spolu s trojicou z nitrianskeho ŠK
ŠOG Koreňom, Turányim a Hupkom dosiahli víťazný čas 43,93 sekundy. Tritisícka dorasteniek cez
prekážky mala kuriózne vyvrcholenie, keď po zmätkoch prvé tri pretekárky bežali o jedno kolo
viac. Titul si odniesla Klaudia Žárska (13:45,63 min) zo Spartaka Dubnica nad Váhom, druhá skončila Anna Mária Brisudová (13:47,77 min) zo Slávie ŠG Trenčín, kým bronzovú medailu si v čase
15:19,31 min vybojovala Partizánčanka Ivana Bitarová. Aj v druhý súťažný deň vystúpil na pódium Matúš Opavský. V rozbehoch na dvestovke dosiahol najrýchlejší čas 22,80 s pred druhým
Oliverom Murckom (22,91 s) z Interu-SC Bratislava a tretím Borisom Pribilom (23,03 s) z AC Malacky. Vo finále sa poradie premiešalo, keď pre titul si došprintoval v čase 22,65 s Pribil, druhý skončil
Murcko (22,74 s), kým kov bronzového lesku získal v čase 22,75 s Opavský. Na osemstovke junioriek štartovali hneď dve Partizánčanky, Ivana Bitarová skončila v čase 2:30,85 min trinásta a Romana Ondrušová preťala cieľovú čiaru v čase 2:33,05 min znamenajúcom šestnástu priečku.
Text: mp, foto: vi

Matúš Opavský

Ivana Bitarová

