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Tradičným podujatím v rámci Týždňa zdravia
v Partizánskom je Deň mladých mesta. I keď
je to deň spätý predovšetkým s charitatívnou
kampaňou Na kolesách proti rakovine, núdza
nebýva ani o zábavu či kultúrne vyžitie.

Foto: kk

Vyrastie z Maťka
nový Mário Radačovský?
DO STREDY VO VYSIELANÍ

Zdroj foto: www.tsk.sk

Tridsať nových autobusov bude slúžiť cestujúcim prímestskou dopravou v rámci okresov Partizánske, Bánovce
nad Bebravou a Prievidza. V pondelok 27. júna boli vozidlá slávnostne odovzdané do užívania v Prievidzi.
Pokračovanie na 2. strane

Nabitý harmonogram kontrolného dňa

Jedenásť stavieb a rozpracovaných projektov

Preveriť si priebeh stavebných prác v Partizánskom a skoordinovať ďalší postup v rozpracovaných projektoch bolo – ako každý
mesiac – aj v júni cieľom kontrolného dňa na stavbách. V horúci letný deň 30. júna sa primátor mesta Jozef Božik vybral v spoločnosti svojej pracovnej skupiny zmonitorovať stav 11 stavieb.

Kľukatá cesta
k novej ceste
Obyvateľom Malých Bielic za
posledných šesť mesiacov najviac
rezonuje v pamäti projekt budovania kanalizácie. „Vďaka“ nemu už
viackrát stratili nervy, no zdá sa, že
realizácia nekonečného frézovania,
kopania, rozbíjania ciest a opätovného asfaltovania sa blíži ku koncu.
Keď v posledných dňoch konečne
začali na Komínovej ulici s finálnou
fázou asfaltovania, občania zostali
v nemom úžase. Upravený bol len
jeden jazdný pruh, nehovoriac
o kvalite vykonaných prác a krivolakej, neupravenej krajnici. „Občania reklamovali, že v niektorej
časti je položený asfalt tenší,
ale boli sme to premerať, prehodnotili sme to aj s firmou,
ktorá práce realizuje, a hrúbka asfaltu je od 4,5 do 5 cm, čo
je v poriadku,“ priblížil problém
z ostatných dní zástupca prednostky
MsÚ Štefan Hučko. Nerovnosti na
krajnici vyrieši dodávateľ orezaním
asfaltu.
Príčinou neupravenej krajnice cesty
bol totiž finišér s menším rozsahom. Tieto problémy by mal
zažehnať fakt, že od pondelka

4. júla má firma mať k dispozícii veľký finišér, ktorý naraz
obsiahne celú šírku vozovky.
Potvrdil to aj zástupca prednostky:
„S ním sa bude pokračovať na Ulici
pod baštou, kde už ale koberec bude
kladený v celej šírke - päť metrov,
a tým nevznikne spojenie v strede
vozovky. Aj povrch vozovky bude
kvalitnejší bez stredového spoja.
Ďalej sa bude asfalt klásť na ulice
Prvá za parkom, Druhá za parkom,
a nakoniec príde na rad Žabokrecká cesta. Úprava ciest by mala byť
ukončená 7. júla.“

Na prázdniny
v dobrej kondičke
Popoludní 30. júna by ste deti v škole
hľadali len márne. Len čo si doobeda prevzali vysvedčenia, takmer
všetky sa rozutekali užívať si sladký
začiatok prázdnin. No pár sme ich aj
popoludní našli oddychovať v herni
školského klubu detí Základnej školy
Radovana Kaufmana. Komu by sa aj
chcelo ísť domov, keď vo vynovených
priestoroch herne mali všetko, čo im
bolo treba? V pohodovej atmosfére
si príjemné popoludnie užívali spolu
so svojimi vychovávateľkami. Jedna
skupinka zanietene sledovala film,

Situáciu na Komínovej ulici v Malých Bieliciach si prišiel obzrieť aj
primátor
iné sa len tak vyvaľovali na sedačke,
ďalšie mali rozložené hry na koberci.
Skrátka tá pravá prázdninová nálada.
V herni sa cítia dobre, veď jej priestor
je ako nový. „Vymieňali sme tu
okná, kupovali sme v decembri
nový koberec, domček na hranie pre deti, gaučovú súpravu,
no a vlastne nábytok máme
celkovo vymenený,“ približuje
vedúca ŠKD Ľudmila Štangová. To

však nie je „v družine“ všetko. Od
septembra sa tam žiaci budú cítiť
komfortnejšie. „V posledných
júnových týždňoch sa nám totiž
podarilo vďaka mestu obnoviť
a zrekonštruovať dve triedy
v školskom klube. Vymaľovali
sme ich, vymenili podlahovú krytinu, a tým sme zveľadili prostredie
pre našich žiakov.“
Pokračovanie na 2. strane

Osemročný Matej Vépy, žiak ZŠ na Malinovského ulici, rozvíjal svoj talent na tréningoch
športovej gymnastiky. Niekoľko rozhovorov
jeho učiteľky s rodičmi ho priviedlo na konkurz
do baletnej prípravky pri SND v Bratislave.

BEZKONKURENČNÍ
HOTELIERI
Prázdniny u starých rodičov boli vždy tie naj. Azda
nám nebolo sveta žiť, keď sme
sa k nim 1. júla „nasáčkovali“ a odchádzali odtiaľ 31. augusta s ľútostivým plačom,
vykŕmení a opálení?
Ani exkluzívnou dovolenkou za hranicami by sa
nám nezavďačil tak, ako letom u starkých. Hotelovým komplexom nám bol dom plný zákutí, na
povale kopec staručičkých vecí, ktoré bolo treba
prebádať a namiesto morských vĺn nafukovací
bazén naplnený studenou vodou zo záhradnej
hadice.
U starkých platili iné pravidlá ako doma a poslúchalo sa tak, ako povedal dedko. Prikývol na
každú srandu, staval s nami bunkre z matracov
a príbehmi, ktorými nás zabával celé hodiny, by
schoval do vačku všetkých hotelových animátorov
sveta.
All inclusive služby mala pod palcom babka.
Bazový sirup chutil ako rozprávka, paštétový
chlieb s rajčinou nemal konkurenciu a parené
buchty boli viac ako stredomorská špecialita. Na
jej švédskych stoloch nikdy nechýbali kakaové
záviny, čerešňová bublanina a broskyne veľké ako
dlaň. Jej láskavé oči prehliadli každú vyparatenú
hlúposť a teplé dlane nám hladili vlásky, keď
nás premohol spánok v jej obrovských voňavých
duchnách.
Leto u starých rodičov malo na naše detstvo tie
najpriaznivejšie účinky. U nich sa vždy akosi
lepšie spávalo, bolo tam viac hračiek a sladkostí,
šantenia od rána do večera. Nechýbali nám ani
telky, počítače, ani Facebook... Ako to napísal
Milan Rúfus v básni pre starkú, hoci jeho slová,
myslím, platia na všetky babky i dedkov rovnako.
„Starkí sú vľúdni, majú boží pokoj v duši. Starkí
sa o nás s nikým nedelia, majú čas
ľúbiť nás a nič ich nevyruší,
pri nich má týždeň sedem
nedelí...“
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Jedenásť stavieb a rozpracovaných projektov
Pokračovanie z 1. strany
Ak všetko pôjde ako má, školákov privíta v septembri aj nové
športové centrum.
Multifunkčný športový areál
pri ZŠ Radovana Kaufmana
síce navonok mlčí, no vnútri
sa intenzívne pracuje. Od
posledného kontrolného dňa
boli zrealizované práce v átriu
a pokročilo sa aj na vnútorných
omietkach, v objekte šatne
a náraďovne. „Na stavbe
momentálne prebiehajú
prípravné práce na dokončenie ústredného kúrenia
a vzduchotechniky. Samostatnou investičnou akciou
je oprava strechy na starej
telocvični, ktorá sa začne
v najbližších dňoch. Dohodnutý termín dokončenia diela podľa zmluvy je
15. september,“ uviedol na
mieste vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ
Milan Kráľ.
Doteraz si ho až tak neužili, no
od nového školského roka bude
nový drevený altánok slúžiť
žiakom ZŠ vo Veľkých Bieliciach
ako učebňa v prírode. Informovala nás o tom riaditeľka školy
Eva Gvotová už v jednom z júnových vydaní Tempa. „Učebňu
máme len krátko a budeme ju
vybavovať až na jeseň, pretože
v lete sme tu nechceli nechávať
nábytok. Učebňa v prírode bude
slúžiť pre žiakov na výučbu
v jarných, letných a jesenných
mesiacoch, a bude slúžiť aj na
relax pre žiakov ŠKD. V letných
mesiacoch ju budú využívať
aj deti, ktoré prídu do letného
tábora, usporiadaného našou
školou,“ dodala riaditeľka s tým,
že s podobným projektom prišla
veľkobielická škola ako prvá
v Partizánskom. „Učebňu sa
nám podarilo vybudovať vďaka
dvom veľkým sponzorom – Nadácii ZSE a VÚB, a s podporou
menších sponzorských darov ju
môžeme vybaviť.“
Vďaka výhodnej spolupráci
s ďalším partnerom, Slovenskou sporiteľňou sa môže
veľkobielická škola pochváliť
aj odbornou miestnosťou.
S pomocou banky mohla
vybaviť počítačmi druhú
odbornú učebňu v škole.
„Za pomoci mesta Partizánske sme ju vymaľovali,
urobili sme novú internetovú sieť a žiaci ju môžu
od septembra využívať,“

Čas prázdnin
a dovoleniek je tu!
Na dni letného voľna sa
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.

zhrnula ďalší vydarený projekt
Eva Gvotová.
Centrum mesta
ožíva projektmi
Signálom toho, že v centre mesta sa hromadia väčšie projekty,
sú lešenia postavené jednak
k budove Spojenej školy a tiež
k objektu bývalej slobodárne
č. 7 na Februárovej ulici. Kým
prvú má v rukách zriaďovateľ
školy Trenčiansky samosprávny
kraj a práce bude realizovať vybraná dodávateľská firma, objekt na Februárovej ulici patrí
mestu. Aj preto sa primátor
zaujímal o to, ako bude
postupovať rekonštrukcia
strechy na budove, ktorá
mesto vyjde na 102-tisíc
eur s DPH. Ako ho informoval
Milan Kráľ z MsÚ, s celoplošnou renováciou strešnej krytiny
by firma mala začať v najbližších dňoch, s tým, že dokončenie prác je podľa zmluvy do
troch mesiacov od prevzatia
staveniska.
Medzi zrealizované projekty, ktoré si pracovná
skupina prezrela na kontrolnom dni, patrí nedávno

Novou investičnou akciou mesta je rekonštrukcia strechy na
bytovom dome č. 152 na Februárovej ulici
výjazde z Rooseveltovej ulice
na Námestie SNP. „Chodník
v tejto časti bol rozšírený
a opravy sa dočkala aj cesta okolo, ktorá bola značne
rozbitá,“ predstavil rozsah
menšej rekonštrukcie riaditeľ
Technických služieb mesta Jozef
Jarošinec. Zo slov technického
námestníka TSM Tibora Kúdelu
sme sa zasa dozvedeli pozadie vý-

Obyvateľom bytoviek na Októbrovej ulici slúži 27 nových
odstavných plôch
„vyrastených“ 27 odstavných plôch na Októbrovej
ulici. Ide o 2. etapu budovania
parkovacích miest v tejto
lokalite. „Som presvedčený, že
prispejú k vyššiemu komfortu
občanov žijúcich v tejto časti
mesta,“ vyjadril nádej primátor.
Len o kúsok ďalej bola pracovnou skupinou kladne ohodnotená oprava časti chodníka pri

kopových prác, prebiehajúcich na
Ulici Terézie Vansovej: „Mesto
Partizánske realizuje prekládku verejného osvetlenia, nakoľko pôvodné
verejné osvetlenie sa bude
demontovať aj so stĺpmi,
nakoľko rozvody elektriny
sa prekladajú do zeme. Je tu
plánovaných 37 stĺpov, z toho je
už 22 zrealizovaných.“

Dokončiť rozrobené chcú
Technické služby mesta aj
v areáli Futbalového štadióna
Karola Jokla. Vlani tam totiž
dali zbúrať tribúnu, nebezpečnú
pre návštevníkov a tento rok
im ostáva už len „doklepnúť“
jej torzo. „Chceme oplechovať
vrchy múrikov a upraviť túto
plochu. Biele plochy steny,
ktoré zostali z tribúny,
chceme ponúknuť deťom
zo ZUŠ a mladým ľuďom,
ktorí majú cit pre umenie
a aj pre šport, aby ich pomaľovali kresbami, ktoré
budú súvisieť napríklad
s futbalom,“ prezradil zámery
riaditeľ TSM. Spolu s ním sme
si odbehli k susedom, na kúpalisko Dúha, aby sme si doslova
na vlastnej koži vyskúšali novinku pri vstupe – vodnú hmlu.
Ide o systém, vďaka ktorému
sa vzduch dokáže ochladiť aj
o 5 - 15 °C. A počas horúčav,
ktoré nás nešetrili ani počas
kontrolného dňa, nám osvieženie v podobe vody, rozprášenej
na malilinké, až mikroskopické
kvapôčky, padlo vhod.
V závere kontrolného dňa primátor informoval, že investičná
aktivita sa realizuje aj v nemocnici. Svet zdravia, a.s., v súlade
s nájomnou zmluvou uzavretou
s mestom rekonštruuje ďalšie
priestory. V týchto dňoch
sa začínajú zveľaďovať
priestory nemocničnej
kuchyne. Počas jej modernizácie bude stravu po dohode
zabezpečovať školská jedáleň ZŠ
Rudolfa Jašíka.
M. Petrášová
Foto: ma, MTP

Mestská polícia v Partizánskom
od 22. do 28. júna 2016
Hliadka mestskej polície
zadržala po 22.00 h 22. júna
73-ročného muža pri vykladaní
matracov a koberca z prívesného vozíka ku kontajnerom na
Ulici Janka Kráľa. Napomenula
ho a poučila o čistote a poriadku mesta. Nelegálnu skládku
odpadu následne z verejného
priestranstva odstránil.
Na základe žiadosti z linky č. 112 asistovala mestská polícia zdravotníkom
rýchlej pomoci pri ošetrení
pacientky na Nábrežnej
ulici 23. júna. V ten istý
deň pred 22.00 h žiadalo
mestskú políciu o súčinnosť aj OO PZ. Na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach zdravotníci rýchlej
pomoci v prítomnosti
štátnej polície a mestskej
polície ošetrovali fyzicky
napadnutého muža, ktorý
bol pod vplyvom alkoholu.
O 22.30 h 23. júna začala MsP
pátranie po odcudzenom horskom bicykli. Pomocou kamerového záznamu odhalila páchateľa
a zadržala ho aj s bicyklom.
Mestskí policajti po
23.00 h 24. júna upozornili
na hlučné správanie zákazníkov na terase prevádzky
na Februárovej ulici, dňa
25. júna pred polnocou svadobčanov v kultúrnom dome
vo Veľkých Bieliciach.
Pomocou kamerového systému o 02.20 h 25. júna spozorovala MsP osobu poškodzujúcu
zavlažovacie zariadenie. Na
miesto bola vyslaná hliadka,
ktorá zistila, že priestupku sa
dopustil devätnásťročný muž
z Partizánskeho. Za svoj skutok
ponesie zodpovednosť.
Mestskí policajti vykázali
nevhodne sa správajúceho
bezdomovca v zanedbanom
hygienickom stave pod vplyvom alkoholu z priestorov
železničnej stanice, bezdomovcov popíjajúcich alkoholické nápoje spred obchodnej
prevádzky Kaufland, ale aj
z parku vo Veľkých Bieliciach. Z miesta odišli po napomenutí a uprataní po sebe.
K bezdomovcovi s rozbitou
hlavou privolali rýchlu zdravotnícku pomoc. O polnoci
spozorovali mestskí policajti
muža ležiaceho v blízkosti
železničnej stanice. Bol pod
vplyvom alkoholu. Prebrali
ho a z miesta vykázali. Domov odviedli muža silne pod
vplyvom alkoholu nájdeného
pred prevádzkou...

Pribudnú nové autobusy
Pokračovanie z 1. strany
Do obnovy vozového parku jedného
zo zmluvných dopravcov Trenčianskeho samosprávneho kraja
– SAD Prievidza putovala investícia
v sume takmer päť miliónov eur. Na
júnovom brífingu o tom informoval generálny riaditeľ a člen predstavenstva SAD Prievidza Michal
Danko: „Obstarali sme tridsať
nových autobusov, v štruktúre
štyri 12-metrové autobusy,
12 nízkopodlažných typu Iveco
Crossway a ostatné sú deväť
a polmetrové určené do vzdialenejších obcí na trasy, kde
je menej cestujúcich.“ Navyše,
priemerný vek vozového parku, ktorý v súčasnosti tvorí 167 autobusov,
sa zakúpením nových vozidiel znížil

z viac ako osem na šesť rokov. Vozidlá nahradia najstaršie autobusy,
ktoré majú vek od 9 do 15 rokov.
Slávnostné odovzdávanie si nenechal ujsť predseda TSK Jaroslav Baška. Skonštatoval, že touto aktivitou
sa „v prvom rade zvyšuje kvalita
cestovania, samozrejme, aj úroveň,
určitým spôsobom aj kultúra
cestovania, ale čo je najdôležitejšie,
je zvyšovanie bezpečnosti prepravovaných osôb.“
Nákup nových vozidiel financovala
spoločnosť, ktorá má s TSK uzavretú
zmluvu o výkone vo verejnom
záujme v prímestskej autobusovej
doprave, z úveru. TSK ho bude počas
niekoľkých rokov postupne splácať.
V roku 2015 SAD Prievidza prepravila počtom cestujúcich takmer dvakrát celé Slovensko, t.j. do 10 milió-

nov cestujúcich a najazdila približne
9 miliónov kilometrov. Nové autobusy budú rozdelené na tri prevádzky v troch okresoch, pričom dvanásť
je pridelených prevádzke v Bánovciach nad Bebravou, šesť bude patriť
Partizánskemu a dvanásť dostane
prevádzka v Prievidzi. „Snažíme sa
stále v určitej perióde obnovovať vozidlový park, aby sme
išli jednak s dobou, aby sme
umožnili moderné trendy ako
je klimatizácia, wifi, a ďalšie.
Napríklad GPS systém umožňuje
aj dispečingu, aby vedel, kde sa
autobus nachádza a v spolupráci
s elektronickou pokladnicou vieme
v každom čase, koľko je cestujúcich
v danom vozidle,“ uviedol pre TASR
generálny riaditeľ SAD Prievidza.
(red)

MsP preverila oznámenie
občana o motorovom vozidle
bez evidenčného čísla stojace
na Ulici Janka Kráľa. MsP
zistila majiteľa vozidla a vyzvala ho, aby vrak z verejného
priestranstva v stanovenom
termíne odstránil. Na výzvu
nereagoval, preto MsP prípad
odstúpila referátu životného
prostredia a dopravy MsÚ.
Dňa 27. júna po polnoci
bola hliadka mestskej polície vyslaná k centru Frézia,
kde sa nachádzala 48-ročná
žena zjavne pod vplyvom alkoholu rušiaca nočný pokoj.
Sedela na zemi a vykrikovala. Na opakované výzvy MsP
nereagovala a kládla aktívny
odpor, preto bola za pomoci
donucovacích prostriedkov
predvedená na oddelenie MsP, kde si úmyselne
spôsobila drobné poranenie
tým, že tvárovou časťou
udrela do podlahy. Mestskí policajti zabránili, aby
v tomto konaní pokračovala
a ihneď k nej privolali RZP.
Priestupok proti verejnému
poriadku, ktorého sa dopustila, rieši referát priestupkov a prevencie.
Dňa 28. júna v dopoludňajších hodinách zasiahla hliadka
mestskej polície do protiprávneho konania Rómov na
Námestí SNP. Rómovia veľkým
krikom a hádkami medzi sebou
vzbudzovali verejné pohoršenie. Výzvy MsP ignoroval
25-ročný muž z Nábrežnej
ulice. Za použitia hmatov
a chvatov bol predvedený na
oddelenie MsP, kde mu bola
uložená bloková pokuta.
Na oddelenie MsP priniesla pani M. Š., obyvateľka domu č. 1166 na Ulici
Janka Kráľa 150 eur, ktoré
našla v blízkosti bankomatu. Hliadka mestskej polície ju odviezla do banky,
kde boli peniaze v prítomnosti hliadky odovzdané.
Päťdesiateurovú bankovku
zabudnutú v bankomate
priniesol na oddelenie MsP
pán P. D., obyvateľ domu
č. 1150 na Malinovského
ulici. MsP informáciu
o náleze zverejnila na
Facebook, jej majiteľ sa môže
prihlásiť na oddelení MsP.
Je príjemné konštatovať, že
úprimní a čestní ľudia v našej
spoločnosti stále existujú.
Spracovala: Mária Rapková

Nové autobusy budú obsluhovať na linkách prímestskej dopravy nasledovné obce. Na prevádzke
Partizánske na trasách: Partizánske, Prievidza,
Bánovce nad Bebravou; Partizánske, Prievidza,
Bánovce nad Bebravou; Partizánske, Nováky, Nitrianske Sučany; Partizánske, Kolačno, Bánovce nad
Bebravou; Partizánske, Topoľčany, Veľký Klíž; Veľký
Klíž, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany
a na prevádzke Bánovce nad Bebravou na trasách:
Bánovce nad Bebravou, Pečeňany, Rybany, Brezolupy, Šišov; Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Prievidza,
Partizánske; Bánovce nad Bebravou, Topoľčany,
Zlatníky, Prusy, Ľutov, Vysočany, Šišov; Bánovce nad
Bebravou, Podlužany, Čierna Lehota, Partizánske,
Topoľčany; Bánovce nad Bebravou, Miezgovce, Slatina nad Bebravou, Hradište; Bánovce nad Bebravou,
Dvorec, Otrhánky; Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Miezgovce; Bánovce nad Bebravou, Motešice,
Petrova Lehota, Peťovka; Bánovce nad Bebravou,
Podlužany, Čierna Lehota, Partizánske, Topoľčany;
Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Kšinná, Horné
Naštice; Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Kšinná,
Omastiná, Uhrovské Podhradie; Bánovce, Dubodiel,
Partizánske, Haláčovce.
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Odkúpenie bytového domu v centre mesta sa nekoná
Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom sa stretli 28. júna na 11. riadom zasadnutí. V úvode odovzdal primátor mesta Jozef Božik pamätnú plaketu a list príslušníkovi Mestskej polície Tomášovi Lacikovi za desať rokov služby v radoch mestských policajtov. Túto tradíciu mesto začalo
v minulom roku.
Podrobnú správu o vývoji kriminality
pripravil a prezentoval riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru SR
v Partizánskom Peter Hurtiš. Upozornil
v nej na nárast násilnej kriminality najmä v súvislosti s prevádzkou diskotéky
v centre Partizánskeho. Mesto bude
iniciovať stretnutie majiteľov podniku
a zástupcov mesta, mestskej aj štátnej
polície. Ako ďalej informoval, v porovnaní s minulým rokom došlo v roku
2016 len k jednej krádeži motorového
vozidla. V rovnakom období pred rokom
ich bolo odcudzených až 12. Spomenul
aj úspech polície v oblasti drogovej
kriminality, keď sa podarilo zadržať
pravdepodobne jedného z miestnych
dílerov. Aj naďalej policajti z Partizánskeho dosahujú najlepšiu objasnenosť
v kraji a zároveň jednu z najlepších
v rámci celého Slovenska.
Riaditeľka Spojenej školy v Partizánskom Katarína Hartmannová predložila poslancom projekt Stratégie rozvoja
odborného školstva v meste. Spojená
škola ponesie od septembra
tohto roku nový názov a tiež sa
zmení jej organizačná štruktúra. Počnúc novým školským
rokom sa premenuje na Strednú
odbornú školu Jana Antonína
Baťu. Z hľadiska učebných odborov
bude zameraná na výučbu profesií
v oblastiach priemyslu, obchodu
a služieb. Ich skladbu sa bude snažiť
vedenie školy prispôsobovať v rámci svojich možností a kompetencií
potrebám miestnych firiem. V tomto
roku podpísané memorandum školy
a spoločností, ktoré pôsobia v regióne,
umožní žiakom lepšie prepojenie vý-

učby s praxou. Dopyt po absolventoch
zo strany zamestnávateľov podľa slov
riaditeľky školy stúpa.
V ďalších bodoch programu poslanci zosúladili znenie Všeobecne
záväzných nariadení (VZN). Prvé
bolo o poskytovaní dotácií s aktuálne realizovaným komunitným
participatívnym rozpočtom. Nie
každý subjekt, ktorý sa o dotáciu
v tomto projekte uchádza, spĺňa totiž
aj podmienky poberateľa 2 % z daní.
Upravené bolo tiež VZN o úhradách za sociálne služby a rovnako
bol upravený aj spôsob odmeňovania členov komisií a členov
výborov mestských častí. Nový
spôsob umožní najmä predsedom
výborov odmeňovať nielen za účasť, ale
aj za aktivitu jednotlivých jeho členov.
Dôležitým bodom rokovania zastupiteľstva bolo schválenie dohody
o partnerstve a spolupráci medzi
mestami Benešov a Partizánske. Do
roku 2010 Partizánske nemalo žiadneho partnera z iného
štátu. Schválením tejto dohody
pribudne k Valašskému Meziříčí
aj český Benešov. „Mesto Benešov
si nás našlo ešte v minulom roku, keď
sa pridalo k ideovej platforme Česko –
Slovenskej Baťovej spoločnosti, ktorá
vznikla na pôde nášho mesta. Dohodu
o spolupráci musí ešte schváliť ich
parlament. Ak sa tak stane, môžeme
od septembra začať pracovať na projektoch pre čerpanie prostriedkov určených pre podporu takejto spolupráce miest,“ dodal primátor Jozef Božik.
Pre mesto, nachádzajúce sa neďaleko
hlavného mesta Českej republiky, bude

Foto: archív redakcie

Odkúpenie bytového domu č. 155 na Februárovej ulici je rozhodnutím MsZ
viazané na dotáciu zo ŠFRB a Ministerstva dopravy SR. V tomto roku však nie je
možné získať tieto finančné zdroje. Preto mesto presunulo prostriedky plánované na danú transakciu na krytie iných plánovaných investičných projektov
Partizánske prvým slovenským cezhraničným partnerom.
Poslanci sa zaoberali aj personálnymi
zmenami vo VMČ Šimonovany a v komisii pre ochranu verejného poriadku.
Na pozícii predsedu VMČ v Šimonovanoch vystrieda Antona Jašíka poslanec
Peter Matloň. Podpredsedom komisie
sa po odstúpení Borisa Záhumenského
stal Juraj Zorvan.
Zastupiteľstvo sa venovalo v ďalšom
priebehu rokovania aj výročným správam mestských organizácií, ktoré boli
predtým prediskutované nielen v orgánoch jednotlivých spoločností, ale aj
v príslušných komisiách a vyjadrila sa
k nim tiež Mestská rada.
Poslanci postupne prerokovali aj
viaceré zmeny v rozpočte. Mesto

nebude realizovať odkúpenie
bytového domu č. 155 na Februárovej ulici, posúva sa aj realizácia projektu pre reguláciu
parkovania a niekoľko ďalších
zámerov. Prostriedky, ktoré boli
pôvodne vyčlenené na tento účel, sa
po schválení poslancami použijú na
realizáciu iných investičných projektov. Okrem iného na rekonštrukciu strechy na ZŠ s MŠ na Veľkej
okružnej, na rekonštrukciu kúrenia a dobudovanie klimatizácie
v Mestskom 3D kine, rozšírenie
verejného osvetlenia na uliciach
Makarenkova a Komenského
a na budovanie detského ihriska
v mestskej časti Luhy II.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie

Eldorádo na cestách

Pravidlá cestnej premávky, ktoré by mal mať každý vodič doslova v malíčku, sú pre niektorých „tiežvodičov“ len zbytočnou byrokraciou. Majú svoje pravidlá, čo dokazujú aj dva aktuálne prípady z ciest Trenčianskeho kraja.

Nafúkal
vyše dve promile!
Trenčianski diaľniční policajti
zistili v priebehu júna až sedem
prípadov, kedy boli vodiči jazdiaci
po diaľnici pod vplyvom alkoholu.
V niekoľkých prípadoch ich jazda
„pod parou“ prekročila aj maximálnu povolenú rýchlosť.
Ráno 28. júna krátko po 8. hodine 38-ročný Vladimír z Nitry
jazdil na VW Golf po diaľnici D1
smerom od Bratislavy na Žilinu.
Pri Novom Meste nad Váhom
mu radar nameral rýchlosť jazdy
176 km/h (viď foto), čím prekročil maximálnu povolenú rýchlosť
o 46 km. Policajti vodiča zastavili
a podrobili dychovej skúške, pri
ktorej mu namerali 1,09 mg/l,
čo je v prepočte 2,27 promile
alkoholu. Opakovaná dychová
skúška ukázala ešte vyššiu hodnotu, a to 2,33 promile alkoholu!
Policajti vodiča obmedzili na
osobnej slobode a po vytriezvení
ho neminulo obvinenie z prečinu

ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Za skutok mu môže
súd uložiť trest odňatia slobody až
na jeden rok.

Ďalší vodič
blokoval sanitku
Hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trenčína bola
23. júna pred 19. hodinou vyslaná
operačným strediskom Krajského

V Bánovciach plánujú
výstavbu stovky bytov
Na pol milióna eur odhaduje súkromný investor náklady na výstavbu
100 bytových jednotiek v piatich identických bytových domoch a s nimi
súvisiacej infraštruktúry. V Bánovcich nad Bebravou by malo podľa zámeru
predloženého spoločnosťou Petronius Building, s.r.o., so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, vyrásť v piatich štvorpodlažných bytovkách po dvadsať
jedno-, dvoj-, troj- a štvorizbových bytov. Ako uvádza správa TASR, s výstavbou chce firma začať už v budúcom mesiaci a dokončiť ju do roka.
(red)

riaditeľstva PZ na preverenie oznámenia posádky Rýchlej zdravotnej
služby, že ich blokuje osobné vozidlo
VW Sharan s evidenčným číslom
Rimavskej Soboty. V Trenčíne na
Električnej ulici vozidlo zastavili
a 51-ročného vodiča z Rimavskej
Soboty podrobili aj dychovej skúške
s negatívnym výsledkom. Dôvod,
pre ktorých ho policajti zastavili,
popieral. Po chvíli zmenil verziu
a povedal, že sanitku nevidel,

nepočul. K policajnej hliadke prišiel
aj vodič RZP, ktorý potvrdil, že vodič
VW Sharan im niekoľko kilometrov
(od Mníchovej Lehoty až po Trenčiansku Turnú) neumožnil bezpečný
prejazd aj napriek tomu, že jazdili so
zapnutými výstražnými zvukovými
a svetelnými znameniami. S vodičom
z Rimavskej Soboty policajti spísali
správu o výsledku objasňovania
priestupku, taktiež mu bol zadržaný
vodičský preukaz a zakázaná ďalšia
jazda. Ako redakciu informovala
hovorkyňa KR PZ v Trenčíne Elena
Antalová, polícia v zmysle zákona
zabezpečí všetky dôkazné prostriedky, zhodnotí a posúdi priebeh jazdy
a vyhodnotí možné kolízne situácie.
Taktiež bude videozáznam jazdy sanitky konzultovaný s prokuratúrou.
Za posledné týždne je to v kraji
už druhý podobný prípad, keď
vodič neumožnil bezpečný
a plynulý prejazd sanitke RZP.
V prvom prípade vyšetrovanie
ešte nie je ukončené, dodala
Elena Antalová.
KR PZ v Trenčíne

Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
LEPKAVÉ PRSTY
Obvineniu zo sprenevery čelí 35-ročná Bánovčanka. Ako obchodná
zástupkyňa finančnej inštitúcie počas roka 2015 prijala na rôznych
miestach v okrese Bánovce nad Bebravou a Trenčín od klientov
splátky za poskytnuté pôžičky. Vybraté peniaze neodovzdala a použila ich pre vlastnú potrebu. Poškodenej spoločnosti vznikla celková škoda vo výške 2 323 eur. Obvinenej Bánovčanke v prípade
dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
KR PZ v Trenčíne

aj správu o vyhodnotení plnenia
komunitného plánu sociálnych služieb
mesta. Podľa neho sa už od roku 2012,
kedy bol prijatý, realizujú poskytované
sociálne služby s ohľadom na potreby
občanov mesta.
Slovo pre verejnosť na rokovaní MsZ
využil Boris Záhumenský. Vo svojom
vystúpení sa ospravedlnil za to, že svojím
konaním poškodil meno mesta Partizánske. Ako uviedol, doposiaľ nebolo voči
nemu vznesené obvinenie za všeobecné
ohrozenie a po predložení potrebných
dokladov mu polícia vrátila zbrane aj
zbrojný preukaz. Jeho žiadosť o predĺženie času určeného na vystúpenie plénum
nepodporilo. Poslancom a primátorovi
mesta odovzdal Boris Záhumenský doklady, ktoré podľa neho dokazujú nelegálne
podnikanie pri obchodovaním s autami.
Primátor ich už odovzdal polícii.
V ďalšom priebehu schôdze mestského parlamentu sa pokračovalo podľa
schváleného programu a postupne bolo
prerokovaných viacero žiadostí o predaj
a prenájom pozemkov. Prijaté uznesenia
korešpondovali s odporúčaniami mestskej rady, komisií a výborov mestských
častí. Svojím hlasovaním poslanci
rozhodli aj o predaji bytov nájomcom v bytovke na Veľkej okružnej
č. 1029. O túto možnosť prejavilo
záujem viac ako 70 % nájomníkov.
V závere rokovania mestského parlamentu sa primátor poďakoval dlhoročnému
referentovi mestského úradu, ktorý
zabezpečoval všetky potrebné podklady
pre dobré fungovanie schôdzí MsR aj
MsZ, Petrovi Múčkovi za jeho dlhoročnú
prácu. Na jeho miesto nastúpila od 1. júla
tohto roku Viera Šiariková.
(ek)

Vrak na ulici

Málo ciest či veľa áut? Jedno aj druhé a hlavne
málo parkovacích miest. S tým všetkým bojuje
celé Slovensko, Partizánske nevynímajúc.
Hádam aj preto sú ľudia takí citliví na správanie
sa svojich spoluobčanov – vodičov a majiteľov
motorových vozidiel...

Obyvateľom Štrkovca v Partizánskom už dlhšie obdobie
klal oči vrak striebornej Mazdy, odstavený v blízkosti
Obuvníckej ulice. Z trávnatej plochy sa nepohol hádam
vyše troch mesiacov. Keď sa ani po podaní podnetu na
mestskú políciu nič nedialo ďalší mesiac, skúsili „šťastie“
v redakcii v nádeji, že naše slovo bude mať väčšiu váhu.
Náčelník MsP Jozef Piterka podnet od občana tlmočený
redakciou okamžite preveril a operatívne nás o výsledku
informoval.
Mestská polícia oznámenie o vraku osobného motorového
vozidla, odstaveného na verejnom priestranstve, skutočne
dostala a vzápätí písomne vyzvala majiteľa, aby vrak odstránil. Že sa tak doposiaľ nestalo, odôvodnil prekážkou,
ktorú v odstránení vraku vytvorila navŕšená zemina. Ako
však majiteľ ubezpečil príslušníkov MsP, do konca týždňa,
t.j. do 1. júla 2016 vrak z ulice zmizne.
Obyvatelia zo susedstva sa o splnení daného slova
presvedčili na vlastné oči, a vzápätí, ešte v ten deň
prišli do redakcie poďakovať.
(bab)
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Rozbehla seba aj firmu
Možno vám meno IVANY MOLNÁROVEJ nie je veľmi známe, ale pritom práve ona mohla ovplyvniť váš
život. Stojí totiž v pozadí najväčšieho internetového portálu – Profesia.sk, ktorý pomáha ľuďom nachádzať
uplatnenie na trhu práce. Nedávno zavítala aj do dámskeho klubu v Partizánskom, aby sa podelila o svoje
skúsenosti.
Okrem rôznych
ocenení, akým je TOP
žena slovenského biznisu,
máte za sebou veľa povzbudivých výsledkov. Prezradíte
nám, ako zmeniť kariérny
nezdar na úspech?
Možno je to otázka, že nakoľko
chce ten daný človek zmeniť
prácu, alebo je motivovaný
zmeniť ju a ísť z určitej komfortnej zóny do nepohody, ale
za vidinou lepšej perspektívy,
uplatnenia sa a spokojnosti
v práci. Na Slovensku momentálne zažívame boom pracovného trhu a skôr sa začínajú
zamestnávatelia zaujímať o to,
že je nedostatok pracovnej
sily. Na Slovensku ľudia totiž
veľmi nechcú cestovať. Často
sme v bratislavskom regióne
aj hodinu v zápche a pre nás
je to normálne, ale keď človek
z regiónu má cestovať do iného
mesta, tak sa mu jednoducho
nechce. Minulý mesiac sme
zaznamenali 25-tisíc pracovných pozícií v rámci celého
Slovenska, a keď si zoberieme,
že v čase krízy bolo ledva 3-tisíc, tak je to obrovský nárast.
Takže práce je dosť, len si ľudia
musia vybrať a chcieť urobiť tú
zmenu.
Mnohí sa ale možno
boja rizika určitej
zmeny.
Ja som nikdy nemala víziu,
že budem riaditeľka Profesie,
nejakého podniku, ale asi
najdôležitejšie je to, že musíte
na sebe pracovať a nezaspať.
Keď robím to, čo ma baví, tak
viem zabudnúť na čas, viem
sa v tom vzdelávať, viem preto
urobiť maximum. Ak človek
chodí do práce len preto, lebo
musí uživiť rodinu, tak je to na
tej práci aj vidieť a je jedno, či
ste murár alebo robíte niečo
iné. Často sa stretávame s tým,
že nie sú kvalitní remeselníci,
lebo ich to nebaví. Ale tí, čo sú
naozaj dobrí aj v remesle a tešia sa z výsledku svojej práce,
tak sú naozaj vychytení a majú
potenciál.
Čiže to nie je len o tej
manažérskej robote.
Myslím, že každý má niečo,
kde sa v tej práci nájde. Ja som
mala to šťastie, že som pracovala vo firme, kde ma nechali
robiť robotu, ako chcem. Bavilo

Ivana Molnárová, šéfka
najväčšieho
a najznámejšieho portálu
Profesia, ktorý organizuje
galavečer
odovzdávania
ceny Recruit
Rank. Získavajú ho firmy,
v ktorých
majú ľudia
najväčší záujem pracovať

ma, že som v tom videla zmysel
- poskytovať priestor ľuďom,
aby si našli prácu a, naopak, zamestnávateľom nájsť vhodných
ľudí. A je obrovským ocenením,
keď nám príde ďakovný mail,
že si ľudia našli prácu cez našu
stránku.
Po akých profesiách je
aktuálne najväčší
dopyt?
No, Slovensko je exportná
ekonomika, tzn., že sme závislí
na okolitých trhoch, a najmä
na tom, čo sa deje v Nemecku. Plus to, že automobilový
priemysel u nás rastie ako huby
po daždi. Sme malá krajina,
ktorá sa akoby nedokáže uživiť
samostatne, preto by sme sa
mali orientovať na znalostnú
ekonomiku. Teda technické,
ekonomické a informačné smery. Potrebná je tiež jazyková
vybavenosť. Často sú ľudia
sklamaní, že študujú 5 rokov
sociálnu prácu, síce vyštudujú
ľahko, ale potom nemajú uplatnenie v danom odbore, alebo
zistia, že sa skrátka nechcú
starať o niekoho.
Ako sa teda vyhnúť
sklamaniu a neúspechu?
Veľmi dobré je zvážiť si už
na začiatku, čo ma vlastne
baví. Ja som dokonca dala
svoje deti otestovať, čo ich
baví a predtým, ako išli na
nejakú školu, prešli kariérnym

Príklady úspešných žien Slovenska na vrcholových postoch.
Vľavo na fotke je Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej
komory Slovenska, za ňou Ivana Molnárová a nad ňou Barbora
Paulovic Deckerová z IMB. Sprava sa k nim nakláňa Klaudia
Bednárová, zakladateľka jazykovej školy The Bridge

poradenstvom, aby zistili, čo
sú ich silné stránky, na čo sú
orientované.
Odporúčali by ste teda
poriadne sa otestovať?
Určite, ušetrite si mnoho
sklamaní. Dieťa môže študovať
niečo, čo ho nebaví a potom

stva, lebo na pracovnom
trhu je dieťa naozaj bremenom. Dá sa aj tak preraziť?
Je to o spokojnosti danej ženy.
Ja som mala zo začiatku tiež
výčitky, že nie som úplne stále
s deťmi a predsudky, či nie som
karieristka a podobne. Ale stále
hovorím, že najdôležitejšie pre
ženu je, aby bola šťastná. Potom sú aj deti a rodina šťastné.
Ak je matka frustrovaná, tak
to je na celej rodine vidieť. Pre
mňa bolo najväčším, možno
ako keby ocenením toho, že
som robila veci dobre, aj to,
keď sa syna na pohovore pýtali,
kto je jeho manažérsky vzor.
Odpovedal – mama.
Ste dosť útla žienka.
Ako sa vám darí
v oblasti, ktorá je často
doménou mužov?
Tak s tým nemám problém,
viem byť aj rázna. Ale je to
o tom prirodzenom rešpekte.
Keď nemáte prirodzený rešpekt
sami k sebe a nemáte vlastnú
sebahodnotu, tak ani ľudia
vás nebudú rešpektovať. A to
je možno problém mnohých
slovenských žien. Oni si
často samy neveria a nemajú

Vyberte sa na Sádok
Koho zaujímajú najstaršie slovanské dejiny, nemal by si nechať ujsť
výnimočnú príležitosť oboznámiť sa s ďalšími zaujímavými faktami.
Sprostredkováva ich jedinečná putovná výstava, ktorá sa na niekoľko dní zastavila aj v našom regióne, od 2. do 5. júla v skvoste
stredovekej sakrálnej architektúry – v Rímsko-katolíckom kostole
Panny Márie Kráľovnej na Sádku, miestnej časti Klátovej Novej Vsi.
Výstava s názvom Misia v kontextoch a súvislostiach, sprístupnená
od 14. do 19. hodiny, prezentuje osemnásť sakrálnych kultúrnych
pamiatok 9. až 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom
a Juhomoravskom kraji. Prostredníctvom veľkoformátových
reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov približuje
verejnosti známe i menej známe kultúrno-historické objekty spojené s cyrilo-metodskou misiou a počiatkami kresťanstva na našom
území. Medzi vyobrazenými lokalitami má svoje významné miesto
Sádok, Krásno, Veľký Klíž a ďalšie.
Občianske združenie Slovacia Incognita, ktoré je spolurealizátorom
výstavy, zároveň pozýva na svätú omšu do kostolíka na Sádku. Slávená bude v pondelok 4. júla o 21. hodine pri príležitosti Sviatku
sv. Cyrila a Metoda. Omša bude spievaná v staroslovienskom
jazyku, po nej je pripravená prednáška o žiakovi vierozvestcov,
o svätom Klimentovi.
Ďalšiu zastávku bude mať výstava MISIA V KONTEXTOCH
A SÚVISLOSTIACH v neďalekom Veľkom Klíži. V nedeľu 10. júla
si ju môžete pozrieť v miestnom Kultúrnom dome v čase od 15. do
17. hodiny, v dňoch 7., 8. a 9. júla vám ju sprístupnia po telefonickom dohovore so Zuzanou Dolnou (tel. 0904 829 866) z Občianskeho združenia Tu žijeme.

Odfoťte sa a vyhrajte
lietajúci dron!
Ste súťaživý typ? Lákajú vás výzvy? Ak áno, práve pre vás je šitá
ďalšia súťaž v réžii Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podmienkou je vybrať sa za kultúrnymi zážitkami v našom kraji a tento svoj
počin zdokumentovať. Podmienkou zaradenia do súťaže,
ktorá sa začala 16. júna a potrvá do 11. júla, je vyhotoviť
fotografiu, na ktorej bude súťažiaci zachytený v súvislosti
s tematikou kultúrno-spoločenského diania. Ak sa teda
vyberiete na koncert, výstavu, do galérie, knižnice, či podniknete
návštevu hradu, alebo sa ocitnete na podujatí, ktoré si vyžaduje
spoločenské oblečenie, nezabudnite sa odfotiť. Dôležité je, aby fotka tematicky súvisela s kultúrou a aby bolo na nej vidno aj autora
(súťažiaceho).
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci i skupiny. Fotografiu spolu
s kontaktnými údajmi môžu zaslať formou správy buď na facebookovu stránku Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo na
e-mailovú adresu: sutaze tsk.sk s predmetom správy „Za kultúrou
s TSK“. Výherné budú tri fotografie, ktoré získajú najviac označení
„páči sa mi to“ a špeciálna cena poputuje aj autorovi záberu za
originálne spracovanie. Hlavná cena je dron s kamerou a foťákom.
Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.tsk.sk.

Ivana Molnárová úspešne rozbehla nielen fungovanie firmy,
ale aj svoj životný štýl, ku ktorému sa pridali aj kolegovia. Je
účastníčkou viacerých bežeckých podujatí
je sklamané a musí doháňať
zameškané. A potom je to možno sklamanie aj pre rodičov,
že dieťa niečo vyštudovalo,
ale chce robiť čosi úplne iné.
Teraz je často podceňované remeslo a mnoho detí by aj chcelo ísť študovať remeslo, a bavia
ich také odbory, ale my, rodičia
vnímame, že musí ísť študovať
gymnázium, lebo gymnázium
je dôležité, ale možno oveľa
šťastnejšie by bolo niekde
inde. Treba naozaj nechať deti
rozhodnúť sa samé.
Čo vy považujete za
svoj najväčší úspech?
Myslím si, že dôležité je, aby
bol človek šťastný. Mám dve
úžasné decká, dvoch chalanov,
jeden momentálne zmaturoval,
dostal sa na VŠ a druhý robí
štátnice, tak dúfam, že dokončí
úspešne bakalára a bude pokračovať ďalej. Obaja študujú
v zahraničí. Snažím sa ich viesť
náročnejšou cestou – aby to nemali ľahké, aby skôr išli mimo
pohodlnú zónu, aby zvládali
nové výzvy a boli zvedaví.
Ženy sa ale pasujú
s bremenom mater-

sebaúctu a potom nemôžu očakávať od okolia, že im ju bude
prejavovať.
Aj toto patrí k témam
vašej prednášky
v Partizánskom?
Pripravila som si prezentáciu
z pohľadu mamy, z pohľadu
kolegyne, z pohľadu šéfky
a z pohľadu mňa ako ženy.
Bude o tom, ako som prechádzala jednotlivými obdobiami
a nastavovala som si hodnoty.
A možno trošku o behu.
O behu?
Podarilo sa mi totiž
rozbehať, a to aj doslovne firmu
a mám tam pár príkladov tých,
ktorí zmenili životný štýl, schudli 20-30 kíl a zmenilo im to
osobnosť. Takže sa mi podarilo
rozbehať nielen našu Profesiu,
ale aj ľudí v nej. Ja som začala
behávať pred tromi rokmi, keď
som mala o 17 kíl viac. Ono sa
to dá, keď človek naozaj chce,
a keď sa nevzdáva. Dá sa urobiť
čokoľvek. Keď máte cieľ, keď
chcete a máte spomínanú sebahodnotu, tak ide všetko.
Za rozhovor poďakovala
Dana Legeňová.
Foto: archív respondentky
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Deň venovaný Radovanovi Kaufmanovi a mladým
Tradičným podujatím v rámci Týždňa zdravia v Partizánskom je Deň mladých mesta. I keď je to deň spätý predovšetkým s charitatívnou kampaňou Na kolesách proti rakovine, núdza nebýva ani o zábavu či kultúrne vyžitie. Výnimkou nebol ani tohtoročný šiesty ročník, ktorý sa uskutočnil v pondelok 27. júna. Náladu na Námestí SNP rozprúdil
pestrý program bohatý na športové aktivity, hry, hudobné vystúpenia i slávnostné momenty.

Otvorenie podujatia sa nieslo v duchu spomienky na zlatého medailistu z Paralympijských hier Sydney
2000 v dráhovej cyklistike, rodáka
z Partizánskeho, Radovana Kaufmana. Jeho snom bolo nájsť aktívne
formy boja proti rakovine, s ktorou
sám niekoľko rokov zvádzal súboj
a ktorej vo veku 25 rokov podľahol.
Svoj sen sa mu podarilo pretaviť
do celoslovenskej kampane Na
kolesách proti rakovine, v ktorej po
jeho smrti pokračuje ako hlavný organizátor Slovenský paralympijský
výbor (SPV). Po trinástich rokoch
sa SPV rozhodol celý projekt osviežiť a pretransformovať do novej

športových disciplínach. Za svoje
výkony získajú odznaky zdatnosti,
tzv. agitosy. Tí najlepší sa stretnú
na celoslovenskom finále, ktoré
bude vždy v mesiaci jún v Partizánskom. „Dnes podpísané memorandum zároveň hovorí o spolupráci
paralympijského výboru a mesta
aj pri aktivitách, a to investičného i výchovno-vzdelávacieho
charakteru, rozvíjajúcich Základnú
školu Radovana Kaufmana, ktorá
je prvou verejnou budovou na Slovensku s čestným názvom po tomto
úspešnom slovenskom paralympionikovi,“ doplnil primátor.

bicykloch, kolieskových korčuliach či kolobežkách zapojiť aj do
aktivít, ktoré na pešej zóne námestia
pripravili miestne športové kluby
ŠK Harvard, FK Tempo a Slovenský
atletický zväz. Nemalý záujem bol
aj o interaktívne vedomostné hry.
Tie sú súčasťou cezhraničného
projektu Európsky dom hier,
ktorý vznikol na báze vzájomnej spolupráce Mikroregiónu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko
a Mesta Partizánske. Cieľom projektu je hravou formou oboznámiť
deti a mládež so základnými charakteristikami európskych štátov.

Partizánske každoročne umocňuje
odkaz Radovana Kaufmana, podporiť prostredníctvom pohybu a športových aktivít zdravý životný štýl,
symbolickou jazdou „kolieskárov“.
Tento rok ju v rámci 14. ročníka kampane Na kolesách
proti rakovine absolvovalo na
rôznych nemotorových kolieskových prostriedkoch viac ako
tisíc dobrovoľníkov z radov
škôlkarov, školákov, študentov
i seniorov.
Športuchtiví záujemcovia sa
mohli okrem symbolickej jazdy na

Zaplnené námestie rozhýbali nielen
športové aktivity, ale i atraktívne
hudobné vystúpenia. O spríjemnenie pondelkového dopoludnia sa
postarali žiaci ZŠ Radovana Kaufmana, spevák a moderátor Štefan
Skrúcaný, vynikajúci akordeonista
Michal Červienka a v neposlednom
rade víťaz speváckej šou Slovensko
hľadá SuperStar 2 Peter Cmorík so
svojím klaviristom (na foto).
Foto: sč
www.partizanske.sk

podoby - celoslovenského projektu
pod novým názvom Radovan Kaufman day a zároveň prizvať k jeho
realizácii aj Mesto Partizánske.
Základom pre štart nových
aktivít projektu Radovan
Kaufman day sa stalo Memorandum o spolupráci, ktoré
počas dňa mladých slávnostne
podpísali primátor Partizánskeho Jozef Božik a predseda SPV Ján Riapoš. Do tohto
projektu, ktorý štartuje 1. januára 2017, sa budú môcť zapojiť
žiaci základných škôl v mestách
a obciach na celom Slovensku, a to
prostredníctvom súťaží v rôznych

Myšlienka na tento týždeň
„Naše účinkovanie celkovo hodnotím ako fantastické. Radil by som všetkým trénerom, aby to
zažili. Hráčom zasa pracovať do úmoru a mať vysoké
ciele. Zažiť týždne na týchto krásnych štadiónoch a byť
účastníkom šampionátu, to je zážitok na celý život.“
Ján KOZÁK, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie
o účasti na EURO 2016

Blahoželáme

Sú to vaši dobrí známi, priatelia? Nezabudnite im
zavinšovať k životnému jubileu! Z Klubu absolventov
Baťovej školy práce v Partizánskom smerovali v týchto
dňoch pozdravy k dvom jubilantom – Emílii Vicianovej, ktorá oslávila 85. narodeniny a k 60. narodeninám
blahoželali Marte Polakovičovej. Všetko najlepšie
vám!
Meniny oslávi – Cyril, Metod, Patrik, Patrícia,
Oliver, Ivan, Ivo, Lujza, Lukrécius, Lukrécia,
Amália a Milota.

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE
7., 10. a 11. júla – štvrtok, nedeľa a pondelok
o 19.h – LEGENDA O TARZANOVI
8. a 9. júla – piatok a sobota o 19. h – OČISTA: VOLEBNÝ ROK
INFINITY DANCE CLUB PARTIZÁNSKE
8. júla – piatok – 21st CENTURY NIGHT (ALL STYLES)
9. júla – sobota – GRANDE LATINO NOCHE S EUSÉBIOM

OD STREDY VO VYSIELANÍ

Po prvý raz bolo do programu Dňa
mladých zakomponované aj oceňovanie
talentovanej mládeže mesta Partizánske. Z rúk primátora Jozefa Božika, viceprimátora Vladimíra Karáska a predsedu
SPV Jána Riapoša si za potlesku publika
prevzalo ďakovné listy a darčeky 45 školákov a stredoškolákov, ktorí v uplynulom
školskom roku úspešne reprezentovali
Partizánske na rôznych umeleckých,
športových a vedomostných súťažiach.
Zo ZŠ Rudolfa Jašíka získali ocenenia
Nikol Duchovičová a Mária Kristína Janžová. Ocenenými boli i Dominik Horváth
a Roman Gális zo ZŠ Radovana Kaufmana. Medzi talentovanú mládež patria žiaci
zo ZŠ na Malinovského ulici, a to Juraj
Benca, Jakub Repa, Marek Švec, Alex
Bauer, Matúš Bodocký, Andrej Vaňo,
Adrián Grežďo, Adrián Javorský a Radka
Vanková. Mesto úspešne reprezentovali
Radovan Navrkal, Lenka Skaličanová,
Marián Danihel, Matúš Srogončík zo
ZŠ vo Veľkých Bieliciach a tiež Jakub
Žiak a Andrej Varečka zo ZŠ Radovana Kaufmana, ktorí zároveň navštevujú
ZUŠ v Partizánskom. Za svoje úspechy
si odmenu odniesli študenti Gymnázia
v Partizánskom - Katarína Ištvánová, Matej Petrík, Martina Hullmanová, Michal
Dobravský, Paulína Hrčková, Marek Berčík, Peter Tóth, Juraj Strych, Daniel Škarbala, Diana Turčeková a Andrej Grman.
Medzi ocenenými nechýbali ani Igor
Súlovský, Erik Jakab, Patrícia Rohutná,
Soňa Galovičová a Vlastimil Kapusta zo
Spojenej školy v Partizánskom. Primátor
udelil ocenenia i reprezentantom športových klubov, a to Simone Duchovičovej
(Tennis club/ ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej), Samuelovi Sebastiánovi Chochulovi
(Lukostrelci/ ZŠ Rudolfa Jašíka), Tamare
Dobošovej (HK Iskra/ ZŠ Radovana Kaufmana), Jakubovi Smatanovi (HK Iskra/
Gymnázium), Róbertovi Paduchovi (HK
Iskra/ ZŠ Radovana Kaufmana), Petre
Hačkovej (Florbalový klub/ Gymnázium),
Andrei Švecovej (Atletika/ Gymnázium),
Matúšovi Opavskému (Atletika/ Spojená
škola), Kataríne Mišovýchovej (Atletika/
ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej) a Dominike
Hubkovej (Atletika/ Gymnázium).

62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Storočnica Jozefa Mladoňa a úspech Mariana Gajdoša
Pred pár dňami sa skončil 62. ročník recitátorskej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Počas nej si účastníci pripomenuli sté výročie narodenia jednej z najvýraznejších osobností umeleckého prednesu u nás – Jozefa
Mladoňa (na foto vľavo).
Jozef Mladoň, brat známeho režiséra Karola L.
Zachara, žil od roku 1949 v našom okrese. V Klížskom Hradišti, kde prežil 12 rokov, založil ochotnícke
divadlo a v Partizánskom ako učiteľ Hudobnej školy
(neskôr Ľudovej školy umenia) založil divadelný súbor
a tri detské a mládežnícke spevácke zbory. Odmietol
viacero ponúk na angažmán od riaditeľov martinského
Divadla SNP a aj bratislavského SND. Zvíťazil v ňom
vzťah k deťom, ku škole a učiteľovaniu.
Na jeho pôsobenie a kubínske víťazstvá nadviazal v tomto roku ďalší recitátor
v zrelom veku, 75-ročný Marian Gajdoš z Chynorian. Aj on sa nebojí súťažiť
s recitátormi o generáciu, dve mladšími a v tejto sezóne sa mu podaril unikát –
v zime zvíťazil na Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany a v lete na
Hviezdoslavovom Kubíne. Na obidvoch súťažiach recitoval po prvý raz a ako skonštatovala dolnokubínska porota po vyhodnotení jeho prednesu básne chynorianskeho rodáka Valentína Beniaka Rodný môj kraj: Prišiel, videl, zvíťazil.
Okrem neho okres Partizánske v detských kategóriách reprezentovali - Nikol
Duchovičová zo Základnej školy Rudolfa Jašíka v Partizánskom, Adriana Cabadajová zo Základnej školy Valentína Beniaka v Chynoranoch a mnohonásobný
účastník celoslovenského finále súťaže Filip Ďuriš zo Základnej školy Skačany.
Pre našich recitátorov bol tento ročník Hviezdoslavovho Kubína veľmi úspešný.
Ján Podoba

Marian Gajdoš

Noviny troch generácií
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Vyrastie z Maťka

Je na nezaplatenie

Humánne činy vždy pútajú pozornosť. Dobrodinci pomáhajú často v ústraní, bez fanfár, ale naopak často za
zvuku záchranných zložiek, ktoré smerujú k nehodám, zraneniam a podobným nešťastiam.
Práve tam, kde ide o ľudský
život, sa prejaví sila človeka.
Svojou kvapkou v mori rôznych foriem pomoci prispievajú niektorí práve darcovstvom
krvi. Ich záslužné skutky
každoročne oceňuje Slovenský
Červený kríž (SČK), a to vždy
v júni pri príležitosti Svetového
dňa darcov krvi. Ani v Partizánskom nezabúdajú na tých,
ktorým mnohí vďačia za život.
Ako nám uviedla Martina Martonová, riaditeľka územného
spolku SČK v Topoľčanoch:
„Na tohtoročnú slávnosť
bolo pozvaných 78 hostí.
Odovzdávali sme bronzovú Jánskeho plaketu,
striebornú, zlatú a v meste Partizánske sme oceňovali aj štyroch držiteľov
diamantovej plakety
doktora Jana Jánskeho.“
Posledná menovaná sa udeľuje
za 80 a viac odberov u mužov
a za 60 a viac odberov u žien.
Ak ju chce niekto získať, musí
začať s darcovstvom čo najskôr
po dosiahnutí dospelosti.

Ilustračné foto: archív redakcie

Právoplatní držitelia „diamantovky“ nám to potvrdili. „Bolo
to, keď som mal 18 rokov.
Zavolali ma kamaráti, tak
som išiel. A som rád, kým
som ešte zdravý, že môžem
aspoň takto pomôcť druhým,“
povedal s úsmevom ocenený
Jaroslav Beliansky. Ďalší
klenotom ocenený Miroslav
Jančich prezradil: „Prvýkrát
som daroval krv pred 30

rokmi na vojne. No a odvtedy
dávam pravidelne.“ Svoje dôvody k darcovstvu nám opísal
aj držiteľ diamantovej plakety
František Navrátil: „V mladosti som mal ťažký pracovný
úraz, devastačné poranenie
pravej ruky, a to ma viedlo
k tomu, že som začal. Vtedy
som potreboval dosť krvi
a nemenovaní darcovia mi
zachránili život. Tak teraz sa

Alex Kuna z Partizánskeho uzrel

vypýtala 22. júna
a urobila veľkú
radosť rodičom
Daniele a Martinovi a trojročnému
bratovi Martinkovi.
Dievčatko sa narodilo s váhou 3600 g
a dĺžkou 54 cm.

Učiteľ vníma každé dieťa, svojho žiaka
všetkými bunkami. Pre Zuzannu Vaňovú,
triednu učiteľku malého, 8-ročného,
nesmierne pohyblivého chlapca Maťka
Vépyho zo ZŠ na Malinovského ulici
v Partizánskom, bolo ľahké všimnúť si
jeho veľké pohybové nadanie, ktoré sa
snúbilo s poetikou a grandióznym výrazom v prejave. Maťko rozvíjal svoj talent
na tréningoch športovej gymnastiky
a niekoľko rozhovorov učiteľky s rodičmi
priviedlo Mateja na začiatku kalendárneho roka na konkurz do baletnej prípravky
pri SND v Bratislave. Konkurz úspešne
zvládol a vybrali ho do 12-člennej skupiny. Rodičia prejavili obrovskú obetavosť v podpore synovho talentu a dvakrát týždenne začali
dochádzať na hodiny baletu do Bratislavy. V závere júna dostala
triedna pani učiteľka pozvanie na absolventskú otvorenú hodinu
v SND, kde spolu s rodičmi mala možnosť vidieť, čo všetko sa deti
za štyri mesiace naučili. V ich prejave bolo vidieť radosť z pohybu,
základy pokory a trpezlivosti, ohľaduplnosti, pracovitosti i prísnosti, poctivosti k sebe samým i k okoliu. Matej bol na tejto otvorenej
hodine vyhodnotený ako najusilovnejší žiak baletnej prípravky.
Blahoželáme mu, sme na Maťka pyšní. Veríme, že ak vytrvá v tomto neľahkom procese, môže sa z neho stať, podobne ako z rodáka
nášho mesta Mária Radačovského, svetoznámy baletný majster.
-sr-

Alžbetka Svitková z Prievidze sa

svetlo sveta 24. júna,
kedy vážil 3500 g
a meral 53 cm. Je
prvým bábätkom
šťastných rodičov
Lucie Jakubíkovej
a Patrika Kunu.

Liliana Bujnová
z Nadlíc sa na svet

ja snažím iným ľuďom, ktorí
potrebujú moju krv, odovzdať
ju, keď ešte môžem.“
Samozrejme, nielen diamantoví darcovia si zaslúžia
rešpekt spoločnosti. Verejné
poďakovanie všetkým darcom
je zároveň aj spôsobom, ako
motivovať ostatných ľudí.
„Oceňovanie prebiehalo
v rámci mesta Partizánske,
pretože máme takú novinku,
že chceme oceňovať aj priamo
v obciach, kde daní darcovia
bývajú, pretože si myslíme, že
je to morálne ocenenie, a preto, aby verejnosť vnímala, že
sú takíto ľudia medzi nami.“
Tí, ktorí sa nezúčastnili,
si môžu plakety vyzdvihnúť na Mestskom úrade
v Partizánskom. Nájdu ich
na sekretariáte primátora
Jozefa Božika od 15. júla
do 31. augusta 2016. Po
tomto termíne bude ocenenie uložené v ústredí
Územného spolku Slovenského Červeného kríža
v Topoľčanoch.
(dl)

nový Mário Radačovský?

narodila 25. júna
s váhou 3080 g
a dĺžkou 51 cm.
Z príchodu prvého dieťatka sa teší
mamička Denisa
a otecko Ľuboš.

Marián Belianský z Veľkých
Uheriec ako prvorodené dieťatko

dostal meno po svojom oteckovi
Mariánovi. Mamička Jana Vlčková priviedla na svet ich synčeka
27. júna, kedy vážil 3440 g a meral 53 cm.

Vitajte
medzi nami!

Tibor Ölvecký
z Tovarník dostal

meno po svojom
oteckovi Tiborovi.
Mamička Silvia
Červeňanská
priviedla synčeka
na svet 28. júna,
kedy vážil 2650 g
a meral 48 cm.
Má súrodencov
Samuela, Irene
a Isabel.

Lenka Stručková
z Nitrice potešila

svojím príchodom
na svet mamičku
s rovnakým menom
a otecka Petra. Ich
prvé bábätko sa
narodilo 25. júna
s váhou 3180 g
a dĺžkou 53 cm.

Maťko na otvorenej
hodine v SND

Michal Barienčík z Kamenca
pod Vtáčnikom je prvým

dieťatkom rodičov
Svetlany Žiakovej
a Františka
Barienčíka. Narodil sa 24. júna
s váhou 2640 g
a dĺžkou 49 cm.

Martin Zubčák
z Partizánskeho má

dátum narodenia
24. jún, mamičku Janu, otecka
s rovnakým
menom Martin
a šesťročnú
sestričku Emi.
Chlapček sa
narodil s váhou
2900 g a dĺžkou
51 cm.

Nela Kocúriková
zo Zemianskych
Kostolian, tretia

dcérka rodičov Jany
a Miroslava, po
prvý raz zaplakala
24. júna. V ten deň
vážila 3870 g a merala 54 cm. Doma ju
čakala desaťročná
Viktória a sedemročná Sofia.

ZDRAVOTNÍCKA POHOTOVOSŤ
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 4. do 8. júla a 10. júla
Lekáreň Schneider v Kauflande, 9. a 11. júla Lekáreň Pharmacum v Tescu.

Ďakujeme darcom krvi

Len ten má srdce, kto ho má pre iných
Tohtoročnému Týždňu zdravia v Partizánskom dali tú najkrajšiu bodku dobrovoľní darcovia krvi. V utorok 28. júna
ich 32 darovalo životodarnú tekutinu a na ďalší deň boli
najobetavejší z darcov slávnostne ocenení na pôde magistrátu. V zozname júnových darcov nechýbali – Peter Hudok,
Janka Artamonovová, Miriam Čavojová, František
Štetiar, Jaroslav Ergang, Peter Ivanka, Peter Olach,
Ľubomír Krpelán, Jozef Antl, Roman Štrpka, Peter Nádaský, Marián Beliansky, Peter Peciar, Jozef
Holák, Ľuboš Špánik, Magdaléna Krajčíková, Marián Medzihorský, Ivan Krajčík, Peter Pilát, Dagmar
Augustínová a Radovan Augustín – všetci z Partizánskeho. Krv v 28. júnový deň darovali aj Daniela Priekopová
z Malých Uheriec, Katarína Pastieriková z Kolačna, Jozef
Beňačka zo Skačian, Mária Hronkovičová z Bošian, Jana
Podkamenská a Jozef Fodora z Hradišťa, Ján Šnierer
z Malých Krštenian, Marián Kozinka a Dávid Duchovič
zo Žabokriek nad Nitrou, Pavel Lauko z Klátovej Novej Vsi
a Lukáš Kopál z Veľkých Krštenian.
Ďakujeme vám!

Odbery v júli

6

Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trenčín má
do Partizánskeho namierené za darcami krvi aj v letnom čase. Naše zdravie si totiž dovolenku nevyberá
a životodarná tekutina je vždy potrebná. Dobrovoľní
darcovia ju môžu darovať v utorky 12. alebo 26. júla
v čase od 8. do 11. hodiny v priestoroch CVČ na Ulici
gen. Svobodu.

www.novinytempo.sk
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Slávnosti učenia na Šípku
Stojí škola, v škole trieda, v triede
veľká tabuľa... Týmito slovami sa
začína známa báseň. Tak je to aj
v škole na Šípku v Partizánskom.
Má triedy a v nich veľké tabule, ale
má najmä skvelých a šikovných
žiakov. Tí mladší z prvého stupňa
pod vedením svojich učiteliek si
v závere júna pripravili pre pozvaných hostí program s názvom
Slávnosti učenia. Deti ukázali časť
aktivít, ktorým sa venovali počas
celého školského roka. Predviedli
svoju šikovnosť v prednese básní,
v hre na telo, v speve, v gymnastike, v bubnovaní, tancovaní,
preukázali aj výbornú pamäť na
vybrané slová. Veľká telocvičňa bola plná radosti, úsmevov
a príprav na prázdniny. Účinkujúcim (predviedlo sa každé dieťa
z I. stupňa) tlieskalo viac ako tristo
divákov.
-eš-

Milovníci vína a jedla
si prišli na svoje
Mesto Partizánske síce nepatrí k vinohradníckym
oblastiam, no 18. júna sa stalo centrom slovenských
i českých vinárov.
Na prvý ročník Festivalu vína a chutí zavítalo sedem producentov
„nápoja bohov“, ako býva víno často označované. Tí, ktorí si toto
jedinečné podujatie nenechali ujsť, mali možnosť ochutnať zo širokej
ponuky rôznych druhov kvalitných vín. Festival vznikol vďaka tunajšej občianskej iniciatíve Priatelia vína a jedla a mestu Partizánske.
Keďže ku kráľovskému moku patrí aj dobré jedlo, svoje kulinárske umenie predviedol kuchár Maroš Haring, ktorý pripravil
okrem sušeného mäsa, syrov a olív aj španielsku pochúťku –
paellu, ktorá s kombináciou bieleho či ružového vína ulahodila
chuťovým pohárikom návštevníkov.

Príjemnú atmosféru festivalu umocnil kultúrny program. V rytme
latino hudby zatancovala tanečná skupina Bailador a publikum
rozospieval so známymi piesňami Brunno Oravec. Zavŕšením
programu festivalu boli ukážky sabráže alebo otvárania sektu
šabľou, ktoré predviedol Ivan Kováč, majiteľ vinárstva z Hlohovca. Podľa jeho slov, sabráž vznikla vo Francúzsku, keď napoleonské vojská, ktoré prišli na koňoch z bitky, otvárali sekt šabľou.
Možnosť vyskúšať si túto techniku dostali i niektorí návštevníci.
To, ako si počínali, ale aj celkovú atmosféru podujatia vám do
stredy 6. júla približuje reportáž vo vysielaní Mestskej televízie
Partizánske.
Text: sč, foto: MTP

Nádejní spisovatelia na korunovácii v knižnici
Tradične v júni sa v Mestskej knižnici v Partizánskom opäť stretli milovníci literatúry a jej tvorby na slávnostnom
vyhodnotení súťaže Kráľ detských čitateľov.
Ostatný ročník potešil vyhlasovateľov 42 literárnymi počinmi
žiakov z troch základných škôl
mesta – ZŠ Rudolfa Jašíka,
ZŠ na Veľkej okružnej a ZŠ vo
Veľkých Bieliciach. V kategórii
tvorby poézie mladších žiakov
získala druhé miesto Viktória
Priekalová, prvenstvo vďaka
Rozprávkovej básni patrilo
Michalovi Kopálovi. Obaja
sú žiakmi ZŠ Rudolfa Jašíka.
V próze mladších žiakov udelila
knižnica tretie miesto Vanese
Zvalovej, druhé patrilo Lukášovi Iliašovi a prvenstvo
si odniesol Matej Valjent za
príbeh o Čarovnej papuči. Aj
táto trojica ocenených je zo ZŠ
Rudolfa Jašíka.
Špeciálnu cenu udelila knižnica
tento rok za spracovanie náročnej témy holokaustu. Odniesol
si ju siedmak a opäť zo ZŠ Ru-

Ocenení nádejní spisovatelia so svojou kráľovnou
dolfa Jašíka Marek Schön.
V kategórii starších žiakov
získala prvé miesto v poézii

Kristína Harvančáková zo
ZŠ na Veľkej okružnej. Porotu
potešila básňou Havranie diev-

ča. V próze udelila tretie miesto
Timei Tkáčovej, druhé Petre
Garajovej, obe sú žiačkami
ZŠ Rudolfa Jašíka. Prvenstvo
a súčasne korunku Kráľovnej
detských čitateľov pre rok
2016 bude nosiť žiačka
ZŠ na Veľkej okružnej
Terézia Tunegová. Príbeh
Bonkovia, ako nazvala dvoch
navlas rovnakých škriatkov,
naplno vtiahne čitateľov do ríše
fantázie.
Ocenení nádejní spisovatelia
si odniesli hodnotné knižné
ceny, sladkosti a drobné
darčeky aj vďaka finančnému príspevku miestneho odboru Matice slovenskej. Ako
bonus získali ročné zápisné
do knižnice zdarma. O rok
sa súťaží opäť, tak smelo do
písania!
Denisa Škorňová

FEDOR a LUCIA

zabodovali v medzinárodnej súťaži
Deti z Materskej školy v Malých
Uherciach získali významné ocenenie. Na 44. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy
LIDICE získali čestné uznanie za
úspešnú prácu v technike maľba
a kresba. Z ocenenia sa tešili
šesťročný Fedor Púchovský
a päťročná Lucia Vanková (na
foto).
Medzinárodnej súťaže sa
zúčastnilo viac než 18 000 detí
zo 77 krajín sveta. Aktuálny
ročník bol na počesť 70. výročia
vzniku organizácie UNESCO
a jej najvýznamnejšej priority
– rozvoja vzdelanosti každého
človeka venovaný téme Škola?
Vzdelanie. Hlavným námetom
súťažných prác bolo prostredie
školy, ktoré deti dobre poznajú.

A to sa potvrdilo aj v prácach.
Deti v nich predstavili svoje
učiteľky, triedy, priblížili dianie
v škole počas vyučovania a cez
prestávky, stvárňovali vo veľkom
aj osobnosť Jana Amosa Komenského.
Obzvlášť pozoruhodné bolo hodnotenie prác slovenských detí
organizátormi výstavy. „V porovnaní s minulým ročníkom
boli tohtoročné práce slovenských detí výtvarne vydarenejšie a kvalitnejšie, čo sa odrazilo
aj vo väčšom počte udelených
ocenení,“ píše sa na internete
o výstave Lidice. Z ocenení malých výtvarníkov z MŠ v Malých
Uherciach máme o to úprimnejšiu radosť a blahoželáme im!
(red)

Foto: MŠ v Malých Uherciach

Vysvedčenie si v kraji prevzalo Každotýždenný chlieb
vyše 18-tisíc stredoškolákov
Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
11 gymnázií, 27 stredných odborných škôl a 2 spojené školy, ktoré spolu
navštevuje približne 18 660 žiakov. Slávnostne si 30. júna prebralo vysvedčenie okolo 13 200 žiakov, ku ktorým sa pridalo aj takmer 5 460 absolventov
s maturitnými vysvedčeniami. V školskom roku 2015/2016 bolo v Trenčianskom kraji do systému duálneho vzdelávania zapojených 100 študentov, ktorí
si taktiež prevzali svoje vysvedčenia.
Žiaci sa späť do školských lavíc vrátia v pondelok 5. septembra 2016.
(TSK)

Zvykne sa síce vravieť chlieb každodenný, ale ak
ide o naše noviny, bolo by trúfalé tvrdiť, že informáciami „kŕmia“ čitateľov každý deň od pondelka do pondelka. Preto každotýždenný, tak, ako
Tempo výstižne označila pani v rokoch, dlhoročná
čitateľka novín. Prišla do redakcie v smutnej záležitosti. Keď sme po vyjadrení sústrasti podotkli,
ako spolu so zosnulým manželom pravidelne kupovali noviny, so slzami v očiach reagovala veľmi
úprimne: „Tempo bol náš každotýždenný chlieb
a delili sme si ho napoly. On čítal šport, ja všetko
ostatné...“
(bab)

Noviny troch generácií
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DRAŽBA!!!

Júliusa STAŇA
z Malých Uheriec,

Jozefa BEBJAKA
z Partizánskeho.
Všetci, čo ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka, dcéry Daniela a Renáta
(160439)
a syn Jozef

3-izbový byt - Partizánske
3-izbový byt - 64,98 m2, Malá okružná 1014/13, 958 01 Partizánske

Miesto konania dražby:
Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, 958 01 Partizánske
Dátum a čas konania dražby: 26. júla 2016 o 10.00 h
Opakovanie dražby: prvé kolo
Najnižšie podanie: 33 000 eur
Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 €
Účet: SK94 1111 0000 0013 6301 4000 - UniCredit Bank, a.s.
Termíny obhliadok:

ktorý nás navždy opustil 15. júna
2016 vo veku 73 rokov.
Ďakujeme všetkým za slová
útechy a kvetinové dary, ktorými
sa snažili zmierniť náš žiaľ nad
jeho náhlym odchodom.

a zároveň sme si 6. apríla 2016
pripomenuli piate výročie úmrtia
našej matky a starkej
Jakuba NEŠŤÁKA
z Partizánskeho,
ktorý nás navždy opustil 17. júna
2016 vo veku 26 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš
zármutok.
Smútiaci rodičia, sestra Eliška
s priateľom Jankom a ostatná
smútiaca rodina
(160522)

S láskou spomínajú deti s rodina(160382)
mi.

PDP Veľké Uherce prijme do
pracovného pomeru:
údržbára – elektrikára,
kontakt: PDP Veľké Uherce
038/748 62 30,
vodiča nákladného auta,
kontakt 0917 664 889. Termín
nástupu ihneď.
(160530)
Prijmeme zamestnancov do
črevárne. Práca na Slovensku
a v Rakúsku. Zaučíme. Tel. 0905
804 429.
(160520)

Anton BELAN
z Bošian.
S úctou a láskou spomínajú manželka Hedviga, dcéra Magda a syn
Juraj s rodinami.
(160514)

CSS Partizánske hľadá zdravotnú
sestru na zmeny a staničnú sestru
na rannú zmenu. Bližšie inf. na č. t.
0901 918 627.
(160528)
Obuvnícka firma so sídlom v Partizánskom prijme do vzorkovej
šijacej dielne pracovníčku na
ručné práce a pracovníčku na šitie. Môže byť aj dôchodkyňa, prax
nutná. Tel. 0903 241 504, 0903
468 040.
(160526)

(160066)

Ponúkam na predaj skoré zemiaky a domáce vajíčka. Viac na tel.
0949 820 816. Bošany.
(160501)
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)

Priestory
od 20 do 60 m2

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.

PENIAZE DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA do 5000 €

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

Posledná kancelária 26 m2!

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

SELEKTRA
Partizánske

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

(160516)

Štefan SUCHÁR

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM!

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí na poslednej
ceste vyprevadili nášho syna
a brata

Dňa 6. júla 2016 si pripomíname
siedme výročie, čo nás vo veku
74 rokov navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko

Kúpite v redakcii

12.7. 2016 o 15.00 h (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 560 050)
19.7. 2016 o 15.00 h (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 560 050)

Dňa 5. júla 2016 uplynie smutný
prvý rok, čo nás navždy opustil
náš otec a starý otec

Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku.

www.novinytempo.sk

Predmet dražby:

Smútiaca manželka, syn s rodinou a celá smútiaca rodina (160519)

Terézie SUCHÁROVEJ
z Veľkých Uheriec.

Cenník občianskej a podnikateľskej inzercie nájdete na

Najnižšie podanie: 33 000 €

(160525)

Dňa 7. júla 2016 si pripomíname
3. výročie úmrtia nášho manžela,
otca a starého otca

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, známym,
bývalým spolupracovníkom, ktorí
na poslednej ceste vyprevadili
nášho milovaného manžela, otca,
dedka, švagra

(160434)

Nevie človek, čo má,
kým to nestratí.
Čo by dal za to,
čo sa už nikdy nevráti.

Inzerujte
novinách
v novináchTEMPO!

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

Prenajmem 3-izbový zariadený
byt na Luhoch. Tel. 0907 866 699.
(160527)

(160106)

8
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počasie
Predpoveď
pre Partizánske
Minulý týždeň pokračovalo teplé počasie aj s tropickými
teplotami. Zdá sa, že ani tento týždeň sa im nevyhneme, takže
prázdninujúci si opäť prídu na svoje. Nepotešia sa však asi
záhradkári, keďže dostatočná vlaha zrejme tentoraz nepríde.
Šanca na búrky je približne v strede týždňa a potom v jeho
závere. Búrky sú však veľmi lokálna a krátkodobá záležitosť
a vlahový deficit zväčša nevyriešia.

Pozrite si informácie z Vášho mesta nielen v televízii,
ale už aj v počítači, mobile a tablete.

SUDOKU

6

7

3

príbeh zo života

Vyložil všetkých šesť prepraviek na šnúry na bielizeň.
„Na balkóne bude na hríby
nielen pekne svietiť slniečko,
ale aj ofukovať vetrík zhora
i zdola,“ hútal hubár a vopred
sa tešil na rekordné zásoby,
netušiac, že jeho radosť je
predčasná...

Hríby vs. bielizeň
Po dobre vykonanej práci
odišiel spokojne medzi
chlapov. Na pivko i debatu,
aby sa pochválil so svojím
husárskym kúskom. Zuzana
sa medzitým prebrala
z driemot. Vykročila k práčke
a potom s bielizňou na
balkón. Bezradne stojí pred
šnúrami s prepravkami.
„Čo to ten môj chlap zasa
vymyslel?! Kde mám teraz
tú kopu vyvešať?“ Chvíľu
zaváhala, no od rozbehnutej
práce ju neodradila ani táto
prekážka. „Nič sa predsa
nestane, ak zospodu všetko
popripínam...“
Nevinný nápad však nedomyslela do konca a zabudla
na základné fyzikálne zákony.
Len čo prištipcovala prvý
uterák, šnúra sa napla ako
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Ako sa povie krčma po
japonsky?
Ťahamatotam.
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Napíšte príbeh do Tempa:
Moje najkrajšie prázdniny
Vonku „zúri“ pravé leto... a mnoho príležitostí na výnimočný zážitok. Je tomu tak dnes, a rovnako tomu bolo aj v minulosti. Podeľte sa s čitateľmi Tempa so svojím prázdninovým príbehom!
A nebude to zadarmo. Autorov najoriginálnejších príhod redakcia odmení knihami,
polročným predplatným Tempa a lístkami do kina. Opíšte svoj zážitok na papier, do počítača a pošlite mailom, alebo ho príďte vyrozprávať do redakcie. Tešíme sa na všetky príspevky až
do septembra.
redakcia

1

Čo si zase tak dlho robil
v krčme?
- Učili sme sa logaritmy.
- A ako ste sa ich učili?
- Opreli sme sa o bar
a logali sme v rytme.

- Ešte nikdy som nevidel
toľko suchých húb, ako
v nedeľu.
- Nehovor. Ty si bol v lese?
- Nie, ale v krčme došlo pivo.

5

tetiva a luk vystrelil všetky
debničky do luftu. Bolo to
dokonalé salto mortale! Susedka z vedľajšieho balkóna
sa s otvorenými ústami nestačila čudovať, čo za kúsky
to Zuzana stvára. „Vlasto ťa
zabije...,“ hlesla a vyklonila
sa na chodník pod činžiakom,
aby skontrolovala katapultovanie dubákov. Svojho životného omylu si bola vedomá
aj Zuzana a okamžite vybehla
von, aby ratovala, čo sa ešte
dalo zachrániť. Nezachránila
však zhola nič, pretože oproti
nej kráčal Vlasto, vracajúci
sa domov po zabudnutú peňaženku. Okamžite pochopil,
aká tragédia postihla jeho
vzácnu zbierku.
To bolo výčitiek, to bolo
nadávok, akú sprostú hus má
doma, kazisveta, primitíva...
Manželská idylka, ktorú si
priviezli zo sladkých dní
dovolenky, bola razom za
horami - dolami. A veru ešte
niekoľko dní chodili vedľa
seba ako dvaja cudzí ľudia,
nevraživo zazerali, pokým
Zuzana odpustila Vlastovi
nadávky a Vlasto Zuzane znehodnotenie jeho hubárskeho
snaženia.
(bab)

Babička ide s malým
Ferkom do ZOO.
„Jeeeej, to je ale hnusná opička...” čuduje sa
Ferko pri vchode.
„Pšššt... veď to je ešte
len teta pri pokladni!”

Opitý sa pýta chodca:
- Čo je to také lesklé na
oblohe?
- Predsa mesiac!
- To viem. Ale júl alebo
august?
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Príde Fero riadne opitý
domov. Ženuška Mara
mu už vo dverách strelí
po papuli.
- Budeš ešte piť tú
borovičku?
Fero je ticho. Tresk druhá
od ženy:
- Odpovedaj, budeš ešte
piť tú borovičku?
- No tak dobre, nalej...
- Miláčik, prečo si celá
nahá?
- To sú predsa šaty lásky,
drahý...
- Hmmm, no mohla si ich
aspoň trošku prežehliť.

Molodec Ivan popíja na
dovolenke na Slovensku
pivko. Keď dopije, zje
pivovú tácku, ďalšie pivo
donesie vrchný bez tácky.
Ivan sa rozčúli:
„No što, dľa čevo keksika
net?”

(stredne ťažké)

4

7

Opilec ide taxíkom na
futbal.
Taxikár: „20 eur.”
Opilec vyťahuje 10 eur.
Taxikár: „Nepočuješ?
Dvadsať, nie desať.”
Opilec: „A čo, ty si sa neviezol?!”

8
5

1

pre dobrú náladu!

6

Výčiny počasia v minulosti

To leto mala Zuzana ako
počarované. Na jeho začiatku
jej museli na pohotovosti
zašiť ranu na ruke, ktorú si
porezala na rozbitom skle.
Potom ju poštípala osa a aby
toho nebolo málo, zavarila si
aj na tichú domácnosť...
Z dovolenky na Orave sa
s Vlastom vrátili s kufrom
plným dubákov. Pre manžela,
náruživého hubára, to bol
najcennejší suvenír, aký si
mohol priniesť. Hneď sa
pustil do čistenia bohatého úlovku, Zuzka zasa ako
správna gazdinka začala
vybaľovať a triediť špinavú
bielizeň. Nahádzala ju do
práčky a na chvíľu sa vystrela
na gauči. Cesta domov žienku
zmohla a zakrátko si už tíško
odfukovala. Ohľaduplný
mužíček okolo nej chodil po
špičkách, len aby ju nevyrušil
zo snívania. Huby nakrájal na
úhľadné plátky a naukladal
do šiestich ľahučkých prepraviek z dyhy.
„To je krása!“ nezdržal sa
nahlas vysloviť slová slasti pri
pohľade na výsledok svojho
snaženia. A pretože je to
hlava otvorená, premyslel si
aj spôsob rýchleho sušenia.
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V dnešnom spomínaní nazrieme hlbšie do minulosti. Za
zmienku určite stojí rok 1950, kedy sme práve v tomto období
zažívali na Slovensku mimoriadne horúcu periódu. Tá vrcholila 5. júla 1950, keď v Komárne namerali až 39,8 °C! Dlhých
57 rokov bola táto hodnota absolútne najvyššou nameranou
na Slovensku. Až kým neprišlo leto 2007, ale o tom až neskôr.
Z dávnejšej minulosti pochádza aj opačný extrém. Tentoraz
ide o rok 1962. Na začiatku júla prúdil na Slovensko veľmi
studený vzduch od severu. Po dažďoch sa v noci postupne
vyjasnilo a teploty klesali len na 2 až 3 °C! Pri takto nízkych
hodnotách sa vyskytovali aj slabé prízemné mrazy. Letá
v šesťdesiatych rokoch veľa tepla neprinášali a boli dosť často
chladné a daždivé. Katastrofu zažila stredná Európa v roku
1997. Približne od 4. júla sa usadila severne od nás tlaková
níž a začalo pršať. Prišli na rad povodne, ktoré na severe Moravy nemali obdobu a mali za následok aj desiatky obetí na
životoch, pričom pršalo nonstop až 5 dní! Na Slovensku bol
povodňami najviac postihnutý krajný západ a severozápad.
V priebehu jedného dňa spadlo v Borinke, okres Malacky,
124 mm vody. V oblasti Ponitria boli zrážky výrazne slabšie
a významnejšie povodne nespôsobili.
No a na záver niečo, čo podaktorí máme ešte v živej pamäti.
Dňa 4. júla 2000 zažilo Partizánske doslova spúšť. Okolo
18. hodiny sa mestom prehnala krátka, ale ničivá búrka,
spojená so silnou víchricou. Víchor lámal konáre, vyvracal
stromy, strhával strechy, ničil vedenia a pod jeho náporom
nevydržal dokonca ani bilbord.
Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Pribaľte si do dovolenkového kufra

(ľahké)

3

Denné teploty: 27/33 °C, okolo štvrtku prechodne chladnejšie
Nočné teploty: 18/12 °C

www.respublica.sk

Mestská Televízia Partizánske

Mestská televízia Partizánske
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„Jano, hádaj, čo mám vo
vrecku? Začína sa to na P.”
„Peniaze?”
„Nie, pollitrovku! A hádaj,
čo mám v druhom vrecku?
Začína sa to na E.”
„Dežo, to naozaj neviem!”
„Ešte jednu!”
Je ti teplo? Vykradni
banku a pôjdeš do
chládku.
Podomový predajca super
super super vysávačov
sa nasáčkuje do peknej
novostavby a napriek
protestom domácej panej
doprostred izby vysype
sušené konské lajno.
Mladá pani na neho zhrozene pozerá a keď začne
nahnevane protestovať,
predajca nasadí svoj najkrajší úsmev a vraví:
„Mladá pani, ja vám sľubujem, že to, čo tento fantastický vysávač nepovysáva,
to ja sám zjem!”
Žena vstane z kresla a cestou
do kuchyne mu vraví: „Tak
vám na to lajno donesiem
nejaký dresing, lebo ešte
nemáme zapojenú elektrinu.“

14 15

16

17

A
B
C
D
E
F
G
H
I

- Èo by si robil, keby a Katarína opustila?
- ... (dokonèenie v tajnièke).
legenda:
vodorovne:
A - mäsožravý jašter - buchnete - odkopnutie - B - 2. èas tajnièky - oddelenie
v nemocnici - C - záhada - koniec modlitby - smr (kniž.) - narastanie - chem. zn.
hliníka - D - chem. zn. argónu - nekráèal - pozícia - lepidlo - znaèka èistiaceho
prostriedku - E - prelamuješ, lámeš - otierajú - kujný nerast - druh rizota - F zn. kozmetiky - orientálna šachová figúrka - náš historický kraj - ruský polostrov buï nažive - G - taliansky súhlas - stotina kilogramu - starorímsky boh lásky vyluèuje slzy - nula - H - odvoz a likvidácia odpadov (skr.) - 1. èas tajnièky - I najjedovatejší africký had - prichádzajú na svet - olejnatá rastlina.
zvisle:
1 - postavila som sa - 2 - vyhynutý koèovník - omotala - 3 - vèelie spoloèenstvo -dym
- rieka pri Omsku - 4 - druh tinktúry - EÈV okr. Rožòava - 5 - nevlastníš
- Mária (dom.) - 6 - ušiel, po èesky - na to miesto - staršia plošná jednotka - 7 -šport.
kód Dominiky - firemná skratka - pero na ozdobné písmo - 8 - narastajú -derivát
amoniaku - 9 - titul vládcu Inkov - existovali - 10 - patriaci Ežovi - èas
nákladného auta - 11 - tamten - po¾ovaèka - naša maèkovitá šelma - 12 -španielsky
èlen - krik - nástroj na kosenie - 13 - odkvapová rúra, po èesky -potop - 14 - skr.
desiatnika - robíme nieèo na silu - 15 - zn. jedn. kiloampér - sídlo v Etiópii nemocnica s poliklinikou (skr) - 16 - náš rázovitý kraj - kto chodí do školy - 17 polovica.

Viac
krížoviek
Pomôcky: MAO, AMID,
TALA.

na www.krizovkarsky-raj.sk
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Korytárovci vo Veľkých Uherciach víťazne

Tretím podujatím pokračoval osemdielny
seriál Zóny strednej Európy na trati Vinohrad vo Veľkých Uherciach. Výsledky podujatia, ktoré bolo kvôli úradujúcej matke prírode z májového termínu preložené na júnový, bol zároveň započítavané aj do Slovenského autokrosového pohára, Regionálneho autokrosového pohára, Majstrovstiev Slovenska a aj majstrovstiev Rakúska.
Predovšetkým vďaka Jozefovi Vačkovi sa na
výborne pripravenej trati predstavil na slovenské pomery slušný počet jazdcov. V rôznych kategóriách štartovalo šesťdesiattri
pretekárov z Čiech, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Talianska a Slovenska, medzi ktorými boli jazdci z okresu Partizánske. Jediným
zástupcom, ktorému sa body zarátavali aj
do Zóny strednej Európy, bol Partizánčan
Branislav Adamik, ktorý štartoval v triede
TAX + D5. Už druhým miestom v meranom
tréningu naznačil, že preteky by mohli byť
pre neho úspešné. Žiaľ, proti bola technika
na jeho Mitsubishi Lancer EVO VI a na štarte druhej kvalifikačnej rozjazdy sa pre neho
preteky skončili. Túto triedu vyhral Jozef Zimerman na Mitsubishi Lancer EVO, ktorý
sa divákom predstavil po dlhšej odmlke.
Druhý skončil taliansky pretekár Natale Casalboni na Mitsubishi Lancer EVO IX a tretie
miesto obsadil Rakúšan Leopold Popp na
Forde Focus. V triede D6 štartovali Kristián
Šuhajda (VW Pol) z Motoclubu Veľké Uherce a Andrej Turanský (Honde Civic) z Partizánskeho. Zatiaľ čo Kristiánovi sa darilo, keď
vyhral obe rozjazdy, Andrej sa počas celých
pretekov trápil s technikou. Vo finále Šuhajda štartoval z prvého miesta, kým Turanský
sa kvalifikoval zo štvrtej priečky. Po finálovom štarte išiel do vedenia Šuhajda, za kto-

Ceny výhercom Šťastnej
sedmičky odovzdané!
Odovzdaním cien výhercom sa definitívne uzavrelo dvadsiate piate pokračovanie našej-vašej tipovacej súťaže Šťastná sedmička. Tipujúci znovu súťažili o sedem atraktívnych finančných cien, aj tentoraz
v celkovej hodnote 500 €! Pripomíname, že spomedzi 165 tipujúcich sa po štrnástich tipovacích kolách
zrodila nasledovná sedmička šťastných výhercov:

Stanislav Korytár prenasledovaný svojím synom Slavomírom Korytárom Foto: Andrej Barta
rého sa zaradili druhý Richard Tóth na Škode Felícia a tretí Šimon Hrnčiar na Škode Felícia. Štart nevyšiel Turanskému, ktorý jazdil
na piatom mieste. Finále však bolo prerušené pre haváriu Škody Fábia Martina Krajčiho a pred opakovaným štartom bol vylúčený Richard Tóth. Opakovaný štart opäť vyšiel Šuhajdovi, druhý za ním jazdil Hrnčiar
a tretí Turanský. Ten však pre poruchu musel odstúpiť a na bronzovej pozícii tak nakoniec skončil Miroslav Vallo na Fiate Bravo. V triede D5-2000 v seriáli Slovenského
autokrosového pohára figuroval ako jediný
Stanislav Korytár (VW Polo) zo Stanley Te-

amu Šimonovany. Do rozjázd bol tak zaradený spolu so 16-ročným synom Slavomírom Korytárom (VW Golf) a Bohuslavom
Dreveným (VW Golf) z Partizánskeho jazdiacimi rovnakú divíziu, avšak v Regionálnom autokrosovom pohári označenú
H2. Hneď na začiatku sa tak Stano Korytár stal víťazom, no tento triumf skúseného autokrosového pretekára netešil, keďže
jeho trieda zaznamenala v aktuálnej sezóne najväčší úpadok jazdcov. V početnejšej konkurencii triedy H2 sa obom našim
zástupcom nedarilo rovnako podľa predstáv. Zatiaľ čo prvé finále bolo prerušené

pre nehodu Dreveného, po ktorej musel
odstúpiť, Slavomír Korytár bojoval o najvyššie priečky. Po štarte „zmiešaného“ finále sa zaradil hneď za otca Stanislava Korytára, ktorý musel neustále odrážať útoky
práve svojho syna. Na treťom mieste jazdil
Patrik Tužinský na Seate Ibiza a na štvrtom
Jozef Rudenko na Fiate Bravo. Toto poradie sa do konca finále nezmenilo a keďže
Stanislav Korytár bol hodnotený v triede D5-2000, víťazom divízie H2 v RAP sa
stal jej celkový líder Slavomír Korytár pred
druhým Patrikom Tužinským a tretím Jozefom Rudenkom.
ma

1. cena: ŠEK V HODNOTE 165 € (venovalo Poľnohospodárske družstvo podieľnikov
PDP Veľké Uherce – rastlinná, živočíšna výroba, pekárenska činosť, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba obrábacích strojov, spracovanie poľnohospodárskych produktov, www.pdpvu.sk) – získava:
Ľudovít Šomodi z Partizánske, ktorý nahral
72 bodov.
2. ŠEK V HODNOTE 90 € (venovala firma Mališka – moderné kúpeľňové štúdio, Šimonovianska 1763/102, 958 03 Partizánske, mob.
č.: 0905 841 840, 0901 776 858, 0905 426 503,
www.maliska.sk) – získava: Jozef Kutiš z Bánoviec nad Bebravou – 63 bodov.
3. ŠEK V HODNOTE 70 € (venovala predajňa KOVOMAX BM, s.r.o., hutný materiál, železiarstvo, spojovací materiál, Šimonovianska
34/90, 958 03 Partizánske, tel.: 038/749 44
99, www.kovomax.sk) – získava: Milan Pavle
z Bánoviec nad Bebravou – 61 bodov.
4. ŠEK V HODNOTE 55 € (venovala firma Ladic-

ký, s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé
Uherce, mob. č.: 0903 130 531, www.ladicky.sk)
– získava: Marián Franc z Hornej Vsi – 60 bodov.
5. ŠEK V HODNOTE 50 € (venoval UNISPORT
– komplex s bohatou variabilitou športového
a voľnočasového vyžitia, nachádza sa v priemyselnom areáli na Nitrianskej 2110/13 v Partizánskom, www.unisport.sk, tel. č.: 038/370 00
07) – získava: Ján Dermek st. z Partizánskeho –
60 bodov.
6. ŠEK V HODNOTE 40 € (venovalo obchodné
centrum BAJZÍK s.r.o. – všetko pre domácnosť,
Nitrianska ulica 1640/110 958 01 Partizánske,
www.bajzik.sk, tel. č.: 038/749 22 66, mob. č.:
749 36 66, 749 91 92) – získava: Vladimír Šinský
z Pravotíc – 60 bodov.
7. ŠEK V HODNOTE 30 € (venovala nonstop
taxislužba PE-TAXI, SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ,
s.r.o., Slovanská 296/13, 95801 Partizánske,
www.modrytaxik.sk, mob. č.: 0908 08 09 08,
0948 08 09 08, 0903 700 600) – získava: Dušan
Hubinský z Partizánskeho – 57 bodov.

V Ješkovej Vsi na motokrose 173 pretekárov
Na motokrosovej trati Brody v Ješkovej
Vsi sa konalo druhé kolo Medzinárodných majstrovstiev Slovenska mládeže
v motokrose a zároveň tretie podujatie
zo seriálu regionálnych pretekov SCRUB
– Západ, ktoré pod záštitou SMF poriadal Obecný športový klub automotoklub
Veľký Klíž. Pred štartom podujatia všetci
jazdci symbolickou minútou ticha vzdali
úctu nedávno zosnulému dlhoročnému
predsedovi a zakladateľovi motokrosového klubu vo Veľkých Uherciach Jozefovi Jedinákovi. Podujatiu prialo slnečné
počasie, ktoré dobre pripravenú trať organizátormi z domáceho automotoklubu vysušovalo a tak, aby sa zabránilo nadmernej prašnosti, musela sa polievať. Na
štartovací rošt pretekov sa pred početnou diváckou kulisou postavilo v jednotlivých triedach 173 pretekárov nielen zo
Slovenska, ale aj z okolitých štátov. Atraktivitu podujatia pozdvihol svojou účasťou
aj v súčasnosti najznámejší slovenský jazdec Štefan Svitko zo Žaškova. Slávu získal
predovšetkým na pretekoch Rely Dakar,
kde naposledy druhým miestom dosiahol historicky najlepšie umiestnenie slovenského pretekára na náročnom podu-

Pavol Hudok z AMK Veľký Klíž

jatí a zaradil sa medzi jeho elitu. Pretekárov, ktorí si vyjazdili pódiové umiestnenie,
ocenila starostka Veľkého Klíža Tatiana
Sasková.

 MEDAILISTI – MX 65: 1. Ľubomír Galandák, 2. Eduard Bekeš, 3. Stanislav Kopták,
MX 85: 1. Mark Harcsa, 2. Krisztian Vincze
Doka, 3. Nikolas Marek, MX junior: 1. Sa-

muel Struk, 2. Jozef Posluch, 3. Petr Kolaja,
MX ladies: 1. Eva Bunová, 2. Simona Pondelová, 3. Vivien Márton, 4. Michaela Bernátová (MK Skýcov), MX 2: 1. Šimon Jošt,
2. Ladislav Kolaja, 3. Jaroslav Antalič, MX
Open: 1. Štefan Svitko, 2. Marek Haviar, 3.
Marko Pál, 4. Ján Drobec (Nitr. Rudno), 6.
Adrián Srogončík (Nitr. Rudno), 8. Pavol
Hudok (AMK Veľký Klíž), 10. Marián Matejov (MK Skýcov), MX 4: 1. Zoltán Vörös,
2. Tomas Zych, 3. Robert Zigo, 10. Igor Oršula (Horná Ves), MX 4+: 1. Peter Pipich, 2.
Roman Čič, 3. Dušan Bibiš, Rudolf Mihaleje (AMK Veľký Klíž) sa v 1. finálovej jazde
umiestnil 9. Mieste, druhú však nedokončil, MX Twinshok: 1. Miroslav Marônek, 2.
Ján Kocián, 3. Ján Blaho, MX 1 hobby A: 1.
Adam Volek, 2. Ivan Šipiš, 3. Silvester Mondok, 10. Rudolf Siklienka (MK Skýcov), MX
1 hobby B: 1. Miroslav Šuška, 2. Ján Cino,
3. Robert Patacsi, MX 2 hobby A: 1. Dávid
Ježovica, 2. Matúš Polčin, 3. Marian Solnica, 4. Dávid Hudok, 17. Dušan Hudok, Richard Mihaleje (všetci AMK Veľký Klíž) sa
umiestnil v 1. finálovej jazde na 20. mieste
a druhú nedokončil, MX 2 hobby B: 1. Lukáš Paulovič, 2. Milan Tekeľ, 3. Daniel Forgáč.
rm

Žiaci FK Tempo Partizánske
naďalej druholigoví!

Pred začiatkom súťažného ročníka 2016/2017,
ktorého zápasy sa rozkrútia 6. augusta, zasadal
v Dome futbalu v Nitre Výkonný výbor Západoslovenského zväzu. Ten rozhodol, že aj vzhľadom
na rôzne organizačno-právne zmeny v niektorých
kluboch, ktoré schválil SFZ, bude mať TIPOS III.
liga Západ mužov v súťažnom ročníku 2016/2017
až devätnásť účastníkov. Vopred avizované zaradenie TJ Iskra Borčice do IV. ligy Severozápad, ktorú majiteľ Anton Fabuš v priebehu predošlého súťažného ročníka odhlásil z II. ligy, sa neudialo. Potešili sa tomu na Záhorí v Holíči, ktorý bude naďalej hrať v štvrtoligových vodách. Zachránili sa aj
postupom namočení piatoligisti Trenčianska Turná a Podolie, ktorých udržal nad zostupovou čiarou fakt, že víťaz Majstrovstiev oblasti Prievidza
OFK Dežerice a ani iný klub z tejto súťaže neprejavil záujem postupu do V. ligy Sever. Počet účastníkov na osemnásť sa rozšíri aj v II. lige SD U19 + MD
U17 a v II. lige SŽ U15 + MŽ U13, čo je dobrá správa
pre FK Tempo Partizánske, ktorý zostáva aj naďalej druholigový. Do II. ligy postúpil z druhej priečky FK Spartak Bánovce nad Bebravou, keď víťaz
III. ligy Sever FKS Nemšová nevyužil právo postupu. Naopak, aj vzhľadom na počet prihlásených
družstiev v III. lige SŽ U15 + MŽ U13 budú oproti predchádzajúcim ročníkom iba dve – Severozápad a Juhovýchod. Zmeny sa dotknú aj súťaží prípraviek, ktoré budú rozdelené na dve úrovne. Vo
„vyššej kategórii“, pracovne označovanej ako „A-liga“, budú štartovať povinne všetky kluby s licenciou SFZ (UTM, Grassroots) + kluby, ktoré splnia
podmienky súťaže. V „nižšej kategórii“, označovanej ako „B-liga“, budú štartovať ostatné kluby. Podrobný materiál k súťažiam prípraviek zverejní ZsFZ
v najbližších dňoch. Výkonný výbor ZsFZ schválil
nasledovné zaradenie družstiev do krajských súťaží, v ktorých figurujú aj kluby z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou:

DOSPELÍ
 TIPOS III. liga ZsFZ: MŠK Púchov, TJ KOVO Beluša, ŠK Šurany, FK Slovan Duslo Šaľa, FC Horses,
MŠK Thermál Veľký Meder, FK DAC 1904 Dunajská
Streda B, FKS Nemšová, TJ Družstevník Veľké Ludince, FC Baník HN Prievidza & Handlová, KFC Komárno, FKM Nové Zámky, ŠK LR CRYSTAL, FK Slovan Galanta, FC ViOn ZM – Vráble B, MFK Topvar
Topoľčany, MFK Dubnica nad Váhom, FC Neded,
ŠK 1923 Gabčíkovo.
 IV. liga Severozápad ZsFZ: FC Slovan Hlohovec,
Spartak Myjava B, TJ Iskra Holíč, OFK Malženice, ŠK
Slovan Šimonovany, FK Spartak Bánovce nad
Bebravou, TJ Partizán Domaniža, OK Častkovce,
MFK Nová Dubnica, MFK Vrbové, TJ Slavoj Boleráz,
MŠK Slovan Trenčianske Teplice, TJ Partizán Prečín, ŠK Blava 1928, OŠK Trenčianske Stankovce, FK
Tempo Partizánske.
 V. liga Sever ZsFZ: TJ Plevník – Drieňové, TJ Družstevník Opatová, FK Junior Kanianka, TJ Partizán
Cigeľ, TJ Nový Život Veľké Uherce, TJ Tatran Horovce, TJ Tatran Uhrovec, TJ Tatran Cementáreň
Ladce, OFK Bošany, TJ Slovan Zemianske Kostoľany, TJ Slovan Brvnište, MFK Stará Turá, FK Streženice, Jednota Sokol Chocholná-Velčice, TJ Slovan
Trenčianska Turná, OŠK Podolie.
DORAST
 III. liga SD U19 + MD U17 ZsFZ: ČFK Nitra, FK Slovan Duslo Šaľa, ŠKF Sereď, PFK Piešťany, FK Spartak Bánovce nad Bebravou, AFC Nové Mesto
nad Váhom, FC ŠTK 1914 Šamorín, ŠK Šurany, ŠK
Blava 1928, FK Tempo Partizánske, FC Slovan Galanta, TJ Slovan Brvnište, FC Slovan Hlohovec, FK
Krakovany.
 IV. liga Severozápad DU19 ZsFZ: FK Junior Kanianka, OFK Mokrý Háj, TJ Slovan Trenčianska Turná, MFK Vrbové, TJ Iskra Borčice, FK TJ Kúty, ŠK LR
CRYSTAL, MFK Nová Dubnica, TJ KOVO Beluša, TJ

Priehrada Nitrianske Rudno, FKS Nemšová, OŠK
Trenčianske Stankovce, OFK Bošany, TJ Iskra Holíč, ŠK Vegum Dolné Vestenice, TJ Slovan Dolná
Súča.
 V. liga Sever DU19 ZsFZ: TJ Vápeč Horná Poruba,
FK Melčice Lieskové, FK Drietoma, OŠK Chynorany, TJ Partizán Domaniža, FK Košeca, TJ Družstevník Nedožery-Brezany, TJ Partizán Prečín, OFK Klátova Nová Ves, FK Streženice, TJ Tatran Cementáreň Ladce, OK Častkovce, OŠK Bošáca, OŠK Selec,
MFK Stará Turá, ?.
ŽIACI
 II. liga SŽ U15 + MŽ U13 ZsFZ: FC Slovan Hlohovec, MFK Dubnica nad Váhom, FKM Nové Zámky,
KFC Komárno, FK Lokomotíva Trnava, MŠK Považská Bystrica, FC Slovan Galanta, FK Slovan Duslo
Šaľa, OFK Trebatice, AS Trenčín B, MFK Skalica, ČFK
Nitra, MFK Topvar Topoľčany, PFK Piešťany, FK
Tempo Partizánske, FK Spartak Bánovce nad
Bebravou, ŠK 1923 Gabčíkovo, (jeden z trojice
ŠK Šurany/MŠK Thermál Veľký Meder/ŠKF Sereď).
 III. liga Severozápad SŽ U15 + MŽ U13 SZ
ZsFZ: TJ Nafta Gbely, FK Iskra Nováky, TJ Priehrada
Nitrianske Rudno, TJ Iskra Holíč, AFC Nové Mesto
nad Váhom, FK Junior Kanianka, TJ Tatran Horovce, ŠK Vegum Dolné Vestenice, ŠK LR Crystal, MTJ
Nitrianske Pravno, FK Senica B, FKS Nemšová, MFK
Nová Dubnica, MFK Vrbové, FK TJ Kúty, OFK Moravany.
 I. liga žiačky ZsFZ: Spartak Myjava, Girl´s Football Club Topoľčany, FC Union Nové Zámky, MŠK
Slovan Trenčianske Teplice, FC Spartak Trnava, FK
Senica, MFK Dubnica nad Váhom, FC Baník HN
Prievidza – Handlová, FK DAC 1904 Dunajská Streda, TJ KOVO Beluša, FC Čaka, MŠK Považská Bystrica, FK Slovan Duslo Šaľa, TJ Kopčany, ŽFK Bánovce nad Bebravou, FC Nitra.
mp, zdroj: zsfz

Spartak
držiteľom
pohára
primátora
Víťazom 16. ročníka futbalového turnaja mužov O pohár primátora Bánoviec nad Bebravou v Biskupiciach sa stali starší dorastenci bánovského FK
Spartak. Druhú priečku obsadilo družstvo usporiadateľa
Slovan Biskupice, tretí skončil
TJ Ostratice a štvrtá priečka
patrí dorastencom ŠK Slovan
Šimonovany, ktorý nahradil
pôvodne avizovaného účastníka FK Prusy. Za najlepšieho
hráča turnaja bol vyhlásený
Adam Zita z FK Spartak Bánovce nad Bebravou, najlepším
brankárom sa stal Peter Igaz
zo Sokola Biskupice a cenu určenú najlepšiemu strelcovi získal Miroslav Rybár z TJ Ostratice, ktorý vsietil 3 góly. Pred sto
divákmi stretnutia rozhodovali
Vladimír Fabián, Marián Šugra
a Maroš Majcher.
 SEMIFINÁLE: Biskupice – Šimonovany 3:0 (1:0), P. Zajac,
L. Grunta, M. Koka. Bánovce
n/B. – Ostratice 4:1 (3:0), A.
Zita 2, M. Mášik, D. Bernát – P.
Podoba. O 3. MIESTO: Ostratice – Šimonovany 7:1 (4:1),
M. Rybár 3, L. Ševčík 2, M. Ševčík, P. Podoba – S. Fábry. FINÁLE: Biskupice – Bánovce n/B.
1:2 (1:1), L. Grunta – S. Turoň
2.
mp, mi

Z hlavnej výhry 25. ročníka tipovacej súťaže Šťastná sedmička – finačnej ceny vo výške
165 € – sa tešil onedlho 78-ročný Ľudovít Šomodi z Partizánskeho (na foto vľavo). Bývalý
futbalista Iskry Partizánske je v doterajšej histórii Šťastnej sedmičky jej najstarším výhercom. Symbolický šek odovzdal víťazovi Jaroslav Javůrek, predseda predstavenstva PDP
Veľké Uherce, ktoré je generálnym sponzorom Šťastnej sedmičky.

Žiaci FK Tempo bronzoví,
Čavoj najlepším strelcom
Víťazom 3. ročníka futbalového turnaja mladších
žiakov na štadióne vo Veľkých Uherciach – Memoriál
Ján Korca – sa stali nádeje
FC Baník Prievidza & Handlová, ktoré vo finále zdolali MŠK Žilina hladko 4:1.
V súboji o bronzovú priečku boli úspešnejší mladíci z FK Tempo Partizánske,
ktorí nad tímom usporiadateľa TJ Nový Život Veľké
Uherce vyhrali 5:1. Najlepším strelcom turnaja sa stal
Martin Čavoj z FK Tempo
Partizánske, ktorý kontá súperových brankárov zaťažil
štrnástimi gólmi.
 A-SKUPINA: Veľké Uherce – Tempo Partizánske
2:1, gól Tempa: M. Čavoj.
Zemianske Kostoľany –
Badín 0:4. Veľké Uherce
– Badín 0:1. Tempo Partizánske – Zemianske Kostoľany 6:0, góly Tempa: Najlepší strelec turnaja Martin Čavoj z FK Tempo
M. Čavoj, L. Michalák. Ze- Partizánske
mianske Kostoľany – Veľké Uherce 3:2. Badín – Tempo Partizánske
 O 5. MIESTO: Jupie Badín – ViOn Zlaté Mo2:4, góly Tempa: M. Čavoj 3, E. Koligyer.
ravce 0:2.
 O 3. MIESTO: NŽ Veľké Uherce – Tempo Parti1. Tempo Partizánske 3 2 0 1 11:4
6
zánske 1:5, J. Kráľ – M. Čavoj 5.
2. NŽ Veľké Uherce
3 2 0 1
5:4
6
 FINÁLE: FC Baník Prievidza & Handlová – MŠK
3. Jupie Badín
3 2 0 1
7:4
6
Žilina 4:1.
4. Zemianske Kostoľany 3 0 0 3 2:13
4
 KONEČNÉ PORADIE: 1. FC Baník Prievidza &
Handlová, 2. MŠK Žilina, 3. FK Tempo Parti B-SKUPINA: Karlova Ves – Žilina 1:0. Priezánske (Tomáš Bajcsi – Nikolas Kvašaj, Samuel
vidza & Handlová – Zlaté Moravce 2:1. PrieOlach, Matúš Dobiš, Samuel Medek, Damián Cividza & Handlová – Žilina 2:2. Karlova Ves –
fra, Lukáš Michalák, Roderik Dolný, Martin Čavoj
Zlaté Moravce 0:1. Žilina – Zlaté Moravce 1:0.
a Erik Koligyer, tréner: Radoslav Michalák, vedúKarlova Ves – Prievidza & Handlová 0:4.
ci družstva: Jozef Čavoj), 4. TJ Nový Život Veľké
Uherce (Juraj Duchovič – Branislav Kmeť, Daniel
1. Prievidza & Handlová 3 2 1 0
8:3
7
Duchovič, Filip Lajstrík, Juraj Kráľ, Damián Suchý,
2. MŠK Žilina
3 1 1 1
3:3
4
Matej Korec, Ľuboš Ludvig, Adam Gašparovič,
3. ViOn Zlaté Moravce 3 1 0 2
2:3
3
Oliver Vlčko, Jakub Korec, Eduard Gregor Stýskal,
4. Karlova Ves Bratislava 3 1 0 2
1:5
3
Timotej Hudca, Marko Radosa, Lukáš Krška, tréner: Peter Gubka, asistent trénera: Martin Žiak), 5.
 SEMIFINÁLE: Tempo Partizánske – MŠK Žilina
ViOn Zlaté Moravce, 6. Jupie Badín, 7. FKM Karlo0:2. NŽ Veľké Uherce – Prievidza & Handlová 0:2.
va Ves Bratislava a 8. Slovan Zemianske Kostoľa O 7. MIESTO: Slovan Zemianske Kostoľany –
ny.
mp
Karlova Ves Bratislava 0:9.

www.novinytempo.sk

Orság v oboch finále

Dvadsaťštyri tenistov bojovalo na štyroch kurtoch o víťazný pohár a zároveň body do
celoslovenského rebríčka na
turnaji mladších žiakov JHTA
OPEN v Bratislave zaradeného
do kategórie C triedy. Nasadenou jednotkou dvojhry bol
Timotej Orság z Tennis clubu
Partizánske. Zverenec Miroslava Dorčiaka staršieho sa podľa očakávania prebojoval až
do finále, keď postupne hladko zdolal Bence Zsemlyeho
(Slovenský tenisový zväz) 6:1,
6:1, Martina Cimru (Antlantis
Bratislava) 6:0, 6:1 a nasadenú
štvorku Michaela Kalaba (TK
Nitra) 6:1 a 6:0. Vo finále však
nestačil prekvapeniu turnaja
Saveliyovi Ivanovovi zo Slovana Bratislava, ktorému v prvom sete podľahol 1:6 a v druhom až po tajbrejkovej dráme
6:7 (4). V štvorhre nastúpil Orság po boku Samuela Guzoňa z Tennis Academy Púchov,
s ktorým boli nasadenými jednotkami. Po víťazstve 6:4, 6:4
nad dvojicou Bence Zsemlyeho – Mikuláš Macháč (STZ-Slávia STU Bratislava) postúpili do finále, kde narazili na svojho premožiteľa z dvojhry Saveliya Ivanova z Bratislavského Slovana, ktorý vytvoril druhú nasadenú dvojicu s Nitranom Michaelom
Kalabom. V trojsetovej vyrovnanej bitke 6:4, 6:7 a 10:8 sa Orság s Guzoňom revanšovali za prehru v singli a zaknihovali si triumf v debli.
mp

Urbánek víťazom

Mladí zápasníci MZK Bánovce nad Bebravou pokračovali v medailovom ťažení
v Ostrave na 15. ročníku Memoriálu J. Klepca v zápasení vo voľnom štýle. Na
turnaji sa predstavilo stoosemdesiat súťažiacich z tridsiatich klubov z Česka,
Slovenska, Ukrajiny, Rakúska a Poľska. Pätica prípravkárov bánovského MZK sa
v kvalitou nabitom štartovom poli vonkoncom nestratili. Najviac sa darilo Patrikovi Urbánkovi, ktorý v hmotnostnej kategórii do 31 kg nenašiel premožiteľa a stal sa víťazom. Výborné druhé miesto si vyzápasil Samuel Paraskov vo
váhe do 35 kg. Medailovú pozíciu obsadil aj Adam Janovčík, ktorý v hmotnosti do 35 kg skončil tretí. Tesne za medailovými priečkami skončil Michal Švelka, ktorý sa vo váhe do 35 kg musel uspokojiť so štvrtou priečkou. O stupienok
nižšie, na piatom mieste, sa v hmotnosti do 39 kg umiestnil Eros Čelechovský.
(mp, mu)
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Veronika Mitašová vicemajsterkou Slovenska

Na letisku v Kamenici nad Cirochou pokračovali
druhou časťou majstrovstvá Slovenska 2016 raketových modelov S1A raketa výška, S3A raketa padák, S4A raketoplán, S5B-C raketa výška, S6A raketa streamer a S7 makety. Na východe republiky sa
počas troch dní zároveň súťažilo aj v rámci seriálu
svetového pohára ANDRITZ SPACE CUP 2016, kde
si modelári zo Slovenska, Čiech, Ruska, Bieloruska, Poľska, Švajčiarska a Chorvátska zmerali svoje
sily v kategóriách: S4A, S6A, S7, S8Ep rádiom riadený raketoplán a S9A raketa vírnik. V silnej medzinárodnej konkurencii obsadil Milan Javořík
starší z KRM Partizánske ôsme miesto v disciplíne S6A raketa streamer a deviatu priečku v S9A
raketa virnik. V slovenskom šampionáte si juniori
z Amavet klubu č. 808 Partizánske vylietali tri medailové priečky. Najviac sa darilo Veronike Mitašovej, ktorá získala striebro v discipline S7 makety
a bronzovú medailu si vylietala v S6A raketa streamer. Bronzovú priečku obsadil aj Jozef Holobradý v disciplíne S7 makety. Po oboch podujatiach
tréner štátnej reprezentácie predložil záverečnú
nomináciu reprezentantov Slovenska v raketovom
modelárstve, ktorá pocestuje na majstrovstvá sveta. Tie sa v závere augusta konajú v Ľvove na Ukrajine. Z Partizánčanom sa do nominácie národného tímu dostali len Milan Javořík starší, ktorý bude
slovenské farby reprezentovať v disciplíne S6A raketa streamer a v pozícii rozhodkyne – časomeračky pocestuje na Ukrajinu Janka Kajanová.

ANDRITZ SPACE CUP 2016
 S6A raketa streamer: 1. A. Kozlov (Česko) 439 s, 2. M.
Žitňan ml. (RMK Dubnica n/V.) a K. Zhabravets (Bielorusko) 422 s, 8. Milan Javořík st. (KRM Partizánske) 337 s.
 S9A raketa virnik: 1. A. Zemlyanukhin (Rusko) 540 s,
2. K. Zhabravets (Bielorusko) 500 s, 3. M. Hricinda (LMK
Humenné) 449 s, 9. Milan Javořík st. (KRM Partizánske)
296 s.

Veronika Mitašová s Jozefom Jaššom

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
 S1A raketa výška (juniori): 1. M. Žitňan ml. 372 m, 2. D.
Galko (obaja RMK Dubnica n/V.) 316,2 m, 3. S. Bolfa (CVČ
Spektrum Prievidza) 310 m, 4. Veronika Mitašová 187,6
m, 5. Klaudia Urbanová 154,3 m, 6. Jozef Holobradý
(všetci Amavet klub č. 808 Partizánske) 123,2 m.
 S1B raketa výška (seniori): 1. Š. Buraj 591,3 m, 2. P. Matuška 568,9 m, 3. M. Greš (všetci RMK Dubnica n/V.) 470,
8. Milan Javořík st. (KRM Partizánske) 0.
 S6A raketa streamer (juniori): 1. M. Žitňan ml. 422 s,
2. J. Maláň (obaja RMK Dubnica n/V.) 375 s, 3. Veronika
Mitašová 332 s, 15. Jozef Holobradý 162 s, 17. Klaudia
Urbanová (všetci Amavet klub č. 808 Partizánske) 116.
 S6A raketa streamer (seniori): 1. Š. Buraj 474 s, 2. M. Žitňan st. 381, 3. P. Matuška (všetci RMK Dubnica n/V.) 366
s, 4. Milan Javořík st. 337 s, 10. Norbert Žemla (obaja
KRM Partizánske) 127 s.
 S7 makety (juniori): 1. R. Čižnár (RMK Prievidza) 578,
2. Veronika Mitašová 479, 3. Jozef Holobradý 476, 4.
Klaudia Urbanová (všetci Amavet klub č. 808 Partizánske) 470.
mp

Veteráni Harvardu prerušili medailovú šnúru
Už po štvrtýkrát sa zišli florbaloví veteráni v Tvrdošíne, aby si skrížili florbalky a zabojovali o slovenský titul.
Na republikových majstrovstvách
klubov tejto vekovej kategórie mal
opäť svoje zastúpenie aj FBK Harvard
Partizánske, ktorého hráči na predchádzajúcich ročníkoch šampionátu
vybojovali jedno striebro a dva bronzy. Harvard aj napriek oklieštenej zostave cestoval na Oravu s víťaznými
ambíciami, keďže doteraz sa mu nepodarilo získať titul. Šesť kolektívov
najskôr hralo v skupinovej fáze systémom každý s každým o štyri semifinálové miestenky. Partizánčanom
sa po prvý raz nepodarilo prebojovať do záverečných bojov o medaily, keď v skupine s bilanciou jednej
výhry, jednej remízy a troch prehier
obsadili nepostupovú piatu priečku,
ktorá bola aj ich konečným umiest-

nením. „Sen o zisku zlatej medaily sa nám začal trhať pár dní pred
turnajom, keď nám zo zostavy vypadli kvôli zraneniu a pracovnému
zaneprázdneniu niektoré opory
ako Dušan Ďuríček, Ondrej Školka
a Pavol Križan, navyše Juraj Zajac
hral so silným výronom na členku.
Keďže sme považovaní za jedného z favoritov, tentoraz si už ostatné družstvá dávali na nás lepší pozor. Vyrukovali na nás s vyčkávacou obrannou taktikou, ktorá slávila úspech aj napriek tomu, že sme
herne aj strelecky dominovali. Nepremenili sme však množstvo gólových príležitostí, čo rozhodlo najmä v zápasoch, v ktorých sme tesne prehrali,“ povedal po turnaji Marián Ondruška, ktorý reprezentoval
Partizánske na všetkých štyroch šampionátoch. Majstrom Slovenska sa po

štvrtý raz za sebou stali hráči Bypass
Púchov, ktorí vo finále zdolali spoločné družstvo Nižnej a Tvrdošína – Forever young tesne 5:4. Tretiu priečku
obsadil domáci tím Ibk Ppaz. Ani florbalisti Harvardu nakoniec neodišli zo
šampionátu s prázdnymi rukami. Náladu si vylepšili pri individuálnych súťažiach, ktoré doslova ovládli. V súťaži
brankárov dominoval Jozef Vavrinec,
Michal Zajac bol najlepší v presnosti
streľby na autobrankára, Peter Ivanka
skončil druhý v nájazdoch na brankára a Marián Ondruška obsadil rovnako druhú priečku v rýchlostnej súťaži – v behu s loptičkou okolo ihriska.
 Výsledky, góly a asistencie FBK Harvard Partizánske v skupinovej fáze:
Uragán Senica – Harvard Partizánske 4:1 (3:0, 1:1), P. Ivanka (I. Skukálek). Forever young Nižná/Tvrdo-

šín – Harvard Partizánske 3:2 ( 2:2,
1:0), P. Ivanka (I. Skukálek), V. Cibula
(P. Ivanka). BC Bybass Púchov – Harvard Púchov 4:3 (4:1, 0:2), R. Hudok
(P. Ivanka), I. Skukálek (P. Ivanka), P.
Ivanka (M. Zajac). Ibk Ppaz Tvrdošín –
Harvard Partizánske 1:2 (0:0, 1:2), I.
Skukálek (P. Ivanka), M. Zajac (I. Skukálek). Pirates Trenčín – Harvard Partizánske 5:5 ( 4:1, 1:4), I. Skukálek (J.
Zajac), I. Skukálek (R. Hudok), R. Hudok
(M. Ondruška), P. Ivanka (V. Cibula).
 Konečné poradie: 1. FBC Bypass
Púchov, 2. Forever young Nižná/Tvrdošín, 3. Ibk Ppaz Tvrdošín, 4. Uragán
Senica, 5. FBK Harvard Partizánske
(Jozef Vavrinec – Marián Ondruška,
Juraj Zajac, Michal Zajac, Peter Ivanka, Vladimír Cibula, Róbert Hudok,
Ivan Skukálek, Stanislav Kasala), 6. Pirates Trenčín.
mp

Róbert Gális starší naďalej tretí

V Zbehoch pokračoval tretím kolom šesťdielny seriál Open ligy Zbehy v športovej streľbe z malokalibrových zbraní. Súťaž je zároveň aj otvoreným šampionátom okresu Partizánske. V športovej streľbe z ľubovoľnej malorážky na 60 rán obsadil Róbert Gális starší z ŠSK DaM Partizánske po predchádzajúcej prvej a štvrtej priečke tentoraz piate miesto s výkonom 570 bodov po položkách 97,
94, 93, 95, 95 a 96. Víťazstvo si opäť
vystrieľal Milan Vrábel z BC Prievidza,
ktorý zaznamenal 590 bodov. Druhú
priečku obsadil Jozef Jelínek (585 b)
z ŠSK Chrabrany a tretí skončil Ivan
Bublák (581 b) z ŠSK Turany. Aj po
treťom kole si Róbert Gális starší udr-

žal tretiu priečku za prvým Bublákom
a druhým Jelínkom. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov tretieho kola
pretekov bol znovu Vincent Kročka
z Partizánskeho.

 Poradie v 3. kole – ľubovoľná malorážka na 60 rán: 1. M. Vrábel (BC Prievidza) 590 bodov, 2. J. Jelínek (ŠSK
Chrabrany) 585, 3. I. Bublák (ŠSK Turany) 581, 4. A. Helerová (ŠSK Piešťany)
872, 5. Róbert Gális st. (ŠSK DaM
Partizánske) 570, 6. M. Prokop 570, 7.
J. Prokop (obaja ŠSK Rumanová) 558,
8. F. Doboš (ŠSK Piešťany) 551, 9. W.
Wollmann (ŠSK Šaľa) 543, 10. Andrej
Nociar st. (ŠSK DaM Partizánske)
539, 11. M. Vašíček (SZTŠ Zbehy) 538,

12. E. Horník (ŠSK Rumanová) 532,
13. Róbert Gális ml. (ŠSK DaM Partizánske) 530, 14. Ľ. Patrovič (Šaľa) 512,
15. E. Sedláčková (ŠSK Piešťany) 505.

 Poradie po 3. kole – ľubovoľná malorážka na 60 rán: 1. I. Bublák (ŠSK
Turany) 1756 bodov, 2. J. Jelínek
(ŠSK Chrabrany) 1749, 3. Róbert Gális st. (ŠSK DaM Partizánske) 1731, 4.
W. Wollmann (ŠSK Šaľa) 1646, 5. Andrej Nociar st. (ŠSK DaM Partizánske) 1628, 6. Ľ. Patrovič (Šaľa) 1564,
dva štarty: 7. M. Vrábel (BC Prievidza)
1183, 8. M. Vašíček (SZTŠ Zbehy)
1106, 9. Róbert Gális ml. (ŠSK DaM
Partizánske) 1072, jeden štart: 10. A.
Helerová (ŠSK Piešťany) 572, 11. M.

Prokop (ŠSK Rumanová) 570, 12. F.
Bujka (ŠSK Kajal) 567, 13. P. Tóth (ŠSK
Kajal) 562, 14. J. Prokop (ŠSK Rumanová) 558, 15. F. Doboš (ŠSK Piešťany)
551, 16. M. Slančík (ŠSK Rudno n/Hr.)
549, 17. E. Horník (ŠSK Rumanová)
532, 18. Veronika Tomová (ŠSK DaM
Partizánske) 517, 19. E. Sedláčková
(ŠSK Piešťany) 505, 20. Milan Botka
(ŠSK Bánovce n/B.) 504.
Poznámka: Pretekári absolvujú päť
súťažných kôl, z ktorých sa im do konečného poradia zarátajú štyri najlepšie výkony. Na základe toho sa
najlepších desať súťažiacich nominuje do záverečného finále, ktoré je na
programe 13. augusta.
mp

Ivan Drndzík so štvrtým triumfom
Gálisovci strieborní

Na strelnici v Rumanovej sa uskutočnil 18. ročník pretekov v športovej streľbe z ľubovoľnej malorážky na 60 rán O putovný pohár starostu obce Rumanová. Víťazom kategórie mužov sa stal Milan Vrábel z BC Prievidza, ktorý nastrieľal 590 bodov. Zároveň bol jediným spomedzi súťažiacich, ktorý v troch položkách dosiahol maximálnych 100 bodov. Druhé miesto obsadil Róbert Gális
starší z ŠSK DaM Partizánske s výkonom 579 bodov, keď v jednotlivých položkách nastrieľal 98, 94, 95, 98, 96 a 98 bodov. Na bronzovej priečke skončil Ivan
Bublák z ŠSK Turany, ktorý za druhým Gálisom zaostal len o jeden bod. Spoločnú kategóriu kadetov a dorastencov vyhral s 575 bodmi Stanislav Herák z Vištuku pred druhým Róbertom Gálisom mladším z ŠSK DaM Partizánske. Ten
nastrieľal 507 bodov po položkách 84, 89, 77, 84, 88 a 85.
mp

Turnaj o Cyrilov pohár
V piatok 8. júla sa v Charlie pube na sídlisku Šípok v Partizánskom uskutoční play off súťaže o Cyrilov pohár v hádzaní šípok. Víťazi zápasov postúpia
do sobotňajšieho finálového turnaja, ktorý je na programe v sobotu 9. júla
od 17. h. Účasť vo finálovom turnaji majú zabezpečenú prví štyria šípkari z nedávno skončenej ligy: Ivan Drndzík, Lukáš Guba, Bronislav Bederka
a Martin Boszorád.
mp

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA V ŠÍPKACH V PARTIZÁNSKOM
Štvrtý ročník PCI šípkarskej ligy v šípkach v hre 301 double out, hranej na
sedem víťazných legov, ktorej domovským stánkom je Charlie pub na sídlisku Šípok v Partizánskom, je uzavretý. Už v predstihu štvrtý titul získal
Ivan Drndzík (na foto), druhý skončil
Lukáš Guba a po prvýkrát sa na medailové priečky prebojoval Bronislav
Bederka, ktorému patrí bronzový stupienok. V práve skončenom ročníku
ligy si Drndzík opäť vybojoval double,
keď zvíťazil aj v bodovacej súťaži 140+
pred druhým Bronislavom Bederkom
a tretím Lukášom Gubom. Víťazom
súťaže v top uzatvorení sa stal Ivanka
Salinka, ktorému sa tromi šípkami podarilo zmazať 154 bodov, keď dvakrát
hodil triple devätnásť a raz double
dvadsať. Na druhom mieste skončil
Michal Trčo so 148 uzatvorenými bodmi a tretie miesto patrí Ivanovi Drndzíkovi so 146 bodmi.

KONEČNÁ TABUĽKA

 VÝSLEDKY: M. Boszorád – M. Trčo
6:6. R. Trčo – K. Tanushevski 2:7. I.
Drndzík – M. Guba 6:6. I. Salinková
– K. Tanushevski 3:7. I. Salinková – J.
Panák 7:0. I. Salinková – Š. Bilas 7:4.
B. Bederka – R. Zemba 7:0. J. Števica

– R. Fereje 3:7. J. Števica – M. Javořík
2:7. J. Števica – Š. Bilas 7:5. J. Števica – J. Panák 7:0. R. Fereje – J. Panák
7:0. M. Boszorád – R. Zemba 7:0. L.
Boszorád – R. Trčo 7:2. B. Bederka –
M. Guba 7:3.

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

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

41
37
30
30
29
26
26
26
25
21
24
19
16
16
16
16
16
14
13
11
8
5
3

3
3
9
6
6
10
7
5
4
9
2
5
8
8
6
5
4
4
5
7
4
1
1

1
5
6
9
10
9
12
14
16
15
19
21
21
21
23
24
25
27
27
27
33
39
41

309:90
292:150
281:168
274:164
280:175
267:196
267:187
262:199
260:202
260:205
231:211
227:216
226:235
215:239
211:233
222:233
174:229
170:249
148:258
189:245
154:272
102:284
73:293

85
77
69
66
64
62
59
57
54
51
50
43
40
40
38
37
36
32
31
29
20
11
7
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Andrea Švecová vytvorila šiesty národný rekord!
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETIKE ŽIACTVA ZŠ
Na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho
v Trnave vyvrcholil majstrovstvami Slovenska seriál atletických mítingov žiactva základných škôl.
Na Medzinárodnej olympiáde detí a mládeže Kalokagatia 2016 sa predstavili šampióni ôsmich slovenských krajov v jednotlivcoch a taktiež najúspešnejšie tímy chlapcov a dievčat. Účasť na republikových
majstrovstvách si v role úradujúcich šampióniek
Trenčianskeho kraja zabezpečili aj dve Partizánčanky. Druhý raz v rade sa na tomto podujatí predstavila vekom mladšia žiačka Andrea Švecová (na foto)
z Osemročného gymnázia Partizánske. Aj napriek
tomu, že čelila starším súperkám, ziskom dvoch slovenských titulov potvrdila stúpajúcu formu a zároveň sa stala najúspešnejšou účastníčkou republikového šampionátu. Zlaté ťaženie odštartovala Švecová na šesťdesiatke. Víťazstvom prvého rozbehu v najrýchlejšom čase 8,07 s postúpila do finále. V ňom dominovala v čase 8,10 s pred druhou Melániou Beňkovou (8,22 s) zo ZŠ Záhorácka Borský Mikuláš a treťou
Sofiou Krchňakovou (8,33 s) z ŠG Ostredková Bratislava. Medailové ambície naplnila na svojej ešte silnejšej tristovke, na ktorej tohto roku už trikrát prekonala národný rekord. Štartovala hneď v prvom behu
a ten bol ako na predošlom šampionáte opäť najrýchlejší, keď prvé tri pretekárky obsadili medailové
priečky aj v konečnom zúčtovaní. Podľa očakávania
Švecová nenašla premožiteľku a v novom slovenskom rekorde 40,70 s si dobehla pre druhé zlato. Svoj
predošlý národný rekord v behu na 300 m prekonala
o 25 stotín sekundy. Pre Andreu Švecovú to bol v poradí šiesty slovenský rekord v aktuálnej sezóne, keď
jej meno figuruje aj pri najlepších výkonoch v behu
na 150 m a v päťboji! Druhá na tristovke skončila

Lenka Predajnianská (42,85 s) zo ZŠ Pieninská Banská Bystrica a tretie miesto patrí Natálii Gyomraiovej
(43,30 s) zo ZŠ Levočská Spišská Nová Ves. Premiéru
na šampionáte si odkrútila Sophia Anna Ondriškovičová zo ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske. Nezopakovala však výkon 52,73 m, ktorým triumfovala
na krajských majstrovstvách. Hodom dlhým 45,80 m

tak zostala tesne za bránami osemčlenného finále
a v konečnom sumáre obsadila deviatu priečku. Titul si odniesla Barbara Lanczová (65,52 m) zo ZŠ Hollého Šaľa, druhá skončila Ivana Bozalková (64,39 m)
zo ZŠ P. Jilemnického Zvolen a tretie miesto obsadila
Martina Pustá (62,77 m) zo ZŠ Krymská Michalovce.
Text: mp, foto: vi

Alica Niková majsterkou Európy

Po štvrtý raz bola Športová hala Milenium v Nových
Zámkoch dejiskom majstrovstiev Európy Shito Ryu
asociácie v športovom karate. Na štvrtom ročníku európskeho šampionátu sa predstavili pretekári z desiatich krajín starého kontinentu. Najúspešnejšími
boli opäť slovenskí reprezentanti, ktorí získali spolu
116 medailí – 35 zlatých, 30 strieborných a 51 bronzových. Na druhom mieste skončilo Rusko (8 – 9 –
14) a tretiu priečku obsadilo Nemecko (7 – 1 – 10).
Štart v bojoch o európske tituly si zabezpečili aj reprezentanti karate klubov Trend Bánovce nad Bebravou a Drap Partizánske. Väčšia radosť zavládla vo výprave Bánovčanov, ktorí na novozámockých tatami
získali jednu zlatú a dve strieborné medaily. Medzi
najúspešnejšie účastníčky európskeho šampionátu
sa zaradila Alica Niková z bánovského Trendu, ktorá si v súbornom cvičení kata 8-9-ročných dievčat vybojovala premiérový titul majsterky Európy. K prvenstvu nemala ďaleko ani v športovom zápase kumite
v hmotnostnej kategórii do 27 kg, kde bola nad jej
sily až vo finále Veronika Jalowiczorová. Striebornú
medailu zavesili organizátori na krk aj jej oddielovej kolegyni Sáre Dianovej, ktorá sa stala vicemaj-

sterkou Európy v kata 10-11-ročných dievčat. Z Bánovčanov siahali na medailové stupne aj Michaela
Václavíková v kumite 12-13-ročných dievčat vo váhe
+44 kg a Roman Múdry v kata juniorov. Obaja však
prehrali svoje dueli o bronz a skončili na piatej priečke. V kumite 12-13-ročných dievčat v hmotnosti do
44 kg štartovala Soňa Niková, ktorá obsadila siedme miesto. Karate klub Drap Partizánske zastupoval
na európskom šampionáte len Marek Meluš. V kumite mužov nad 35 rokov bez rozdielu hmotnosti sa
po dvoch predchádzajúcich tituloch vicemajstra Európy musel uspokojiť tentoraz s kovom bronzového
lesku. Príležitosť reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy Shito Ryu asociácie si na predchádzajúcom slovenskom šampionáte vybojovali aj
Adrián Václavík, Peter Bežák (obaja Trend Bánovce
n/B.), Zuzana Mišovýchová, Nina Špániková a Juliette
Slivková (všetky Drap Partizánske), avšak na novozámockých tatami z rôznych príčin neštartovali.
mp
Medailistky z majstrovstiev Európy Shito
Ryu asociácie v športovom karate – zľava: Sára Dianová a Alica Niková

Kristína Néč-Lapinová
slovenskou šampiónkou v kros duatlone
Slovenská reprezentantka v triatlone
Kristína Néč-Lapinová (na foto) z Bánoviec nad Bebravou absolvovala perný víkend. Najskôr sa stala víťazkou
päťdesiatosemčlennej hlavnej ženskej
kategórie 5. ročníka Lučatínskej jedenástky. Trať dlhú 10,5 km zvláda v čase
40:18 minút. V Lučatíne štartoval aj jej
manžel Ladislav Néč, ktorý s časom
40:04 min skončil tretí v kategórii mužov od 40 do 49 rokov. O deň neskôr sa
Kristína Néč-Lapinová postavila v kempe Gaceľ pri Dolnom Kubíne na štart 2.
ročníka Oravského duathlonu. Reprezentantka klubu Trian ŠK UMB Banská
Bystrica opäť potvrdila, že v kombinácii behu s jazdou na bicykli patrí k absolútnej slovenskej špičke. S českým
pretekárom Františkom Kubínkom
z Prestigio Realiz Sportteam sa stali absolútnymi víťazmi podujatia. A nielen
to. Po dlhých pätnástich rokoch Slovenská triatlonová únia opäť vyhlásila majstrov Slovenska v kros duatlone.
Tri šampionáty Slovenska v kros duatlone sa uskutočnili na Donovaloch
ešte v rokoch 1999 až 2001. Keďže nešlo o oficiálnu odvetvie ETU/ITU, STÚ
prestala majstrovstvá Slovenska vyhlasovať. Od minulého roka však už
ide o oficiálne odvetvie ITU/ETU, preto STÚ obnovila tohto roku majstrovstvá Slovenska v kros duatlone. A tým
bol práve Oravský duathlon 2016, ktorý bol zároveň aj tretím podujatím Slo-

venského pohára. V elitnej kategórii žien sa tak slovenskou šampiónkou v kros duatlone stala suverénnym spôsobom Kristína Néč-Lapinová.
A to ju nezastavila na ceste za zlatom
ani prietrž mračien počas cyklistického bloku v okolí Oravskej Poruby, ktorý organizátori museli kvôli hustému
lejaku skrátiť na polovičný úsek 12,5
km. Hneď na prvom 8 km dlhom bežeckom úseku si triatlonistka z Bánoviec s časom 34:13 min vytvorila komfortný náskok 6:44 min pred druhou

Zuzanou Dudášovou z Piso sport Dolný Kubín. V jazde na bicykli svoj odstup s najrýchlejším časom 48:54 min
ešte zvýraznila o takmer tri minúty. Na
záverečnom 4 km dlhom bežeckom
úseku, ktorý zvládla opäť v najrýchlejšom čase 19:43 min, si už mohla, aj keď
značne zablatená po výdatnom daždi,
vychutnávať víťazný pocit. Cieľovú čiaru preťala vo výslednom čase 1:42:52
h s 11:29 min odstupom pred druhou
Zuzanou Dudášovou (1:54:21 h) a tretia skončila Zuzana Páleníková (2:05:36

h) z Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín. „Na majstrovstvá Slovenska som nastupovala s miernou svalovicou z predošlej Lučatínskej jedenástky. Konkurencia je všade veľká,
preto som sa ani tam nemohla šetriť. Mala som však dosť nahromadenej energie, keďže som sa vo štvrtok
nemohla zúčastniť časovky jednotlivcov na majstrovstvách Slovenska
v cyklistike. Synček mal kiahne, tak
sme zostali doma a povedala som
si, že si zašportujem aspoň cez víkend (úsmev). Majstrovstvá Slovenska v kros duatlone prebiehali podľa mojich predstáv. Už na úvodnom
behu som si spravila veľký náskok
a keď organizátori kvôli silnej búrke skrátili cyklistickú trať na polovicu, cesta za víťazstvom bola o niečo jednoduchšia. V cieli som sa tešila hlavne z toho, že ma netrafil blesk
a že som prežila blatistý pretek bez
ujmy na zdraví. Umyť seba a bicykel bola naozaj dlhá procedúra,“ povedala úradujúca vicemajsterska Európy v kros duatlone pre rok 2016
Kristína Néč-Lapinová, pre ktorú to
bol premiérový slovenský titul v tejto
disciplíne. Stala sa ešte len treťou Slovenskou v histórii ovenčenou týmto
slovenským titulom. Ten medzi ženami v roku 1999 udelený nebol, v roku
2000 ho získala Katarína Jánošíková
a v roku 2001 Jana Madajová.
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Noviny troch generácií

Zina Hlavačková v Srbsku v štvrťfinále
V srbskom meste Novi Sad sa konal medzinárodný mládežnícky turnaj v bedmintone v kategóriách do deväť, jedenásť, trinásť a pätnásť rokov. Turnaja sa
zúčastnilo aj množstvo bedmintonistov a bedmintonistiek z deviatich slovenských klubov a v silnej konkurencii sa veru nestratili. Slovenské farby reprezentovala aj Zina Hlavačková z Gymnázia Partizánske (na foto), ktorá sa predstavila v novej kategórii do pätnásť rokov. Slovenská trojka kategórie do trinásť rokov bojovala o postup do hlavného pavúka dvojhry v štvorčlennej D-skupine.
V nej obsadila druhú postupovú priečku za turnajovou trojkou Alexandrou Soare z Rumunska, ktorej podľahla po setoch 10:21 a 14:21. V zostávajúcich dvoch
dueloch si poradila so Sanjou Perić zo Srbska, ktorú porazila 21:12, 21:10 a nad
Kleopatrou Stojanovou z Macedónska vyhrala hladko 21:6 a 21:4. V prvom kole
hlavného turnaja sa výbornou hrou postarala o skvelý výsledok, keď zdolala
v dramatickej trojsetovej bitke 21:18, 18:21 a 22:20 nasadenú osmičku Theodoru Lamprianidou z Grécka. Výhra nad bedmintonistkou z Peloponézskeho polostrova bola o to cennejšia, že tá predtým na turnaji do sedemnásť rokov vyradila slovenskú jednotku do pätnásť rokov Katarínu Csonkovú. V štvrťfinále však
Hlavačkovú zastavila nasadená jednotka a neskoršia víťazka Marija Sudimać zo
Srbska, ktorej podľahla 10:21, 6:21 a obsadila 5. až 8. miesto. Aj v štvorhre, v ktorej vytvorila dvojicu s Adrianou Drgovou zo Sokola Ilava, si Hlavačková pripísala štvrťfinálovú účasť. Slovenky ju dosiahli po víťazstve 21:15, 21:15 v druhom
kole nad nasadenými päťkami Teonou Batiashvili a Mariou Khachatyrian z Gruzínska. V štvrťfinále však boli nad ich sily nasadené jednotky Theodora Lamprianidou so Grammatoulou
Sotirou z Grécka, s ktorými prehrali v dvoch setoch
9:21, 8:21 a bola z toho opäť
5. až 8. priečka. „Som veľmi
spokojná, bol to úžasný
zážitok zahrať si so súperkami z iných štátov. Turnaj bol, samozrejme, náročný, ale do Srbska som
išla s pocitom, že si idem
predovšetkým schuti zahrať bez ohľadu na to, ako
dopadnem,“ povedala po
turnaji Zina Hlavačková. Aj
ich grécke premožiteľky zo
štvorhry sa stali nakoniec víťazkami, keď v finále zdolali
21:8, 11:21 a 21:19 domácu
dvojicu Sara Lončar – Marija
Sudimać.
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Šimon Rus opäť druhým najrýchlejším juniorom

SLOVENSKÝ POHÁR V DOWNHILL 2016
V Malej Lučivnej pokračoval
druhým podujatím šesťdielny seriál otvoreného Slovenského pohára v zjazde na horských špeciáloch.
V siedmich kategóriách sa predstavilo 180 bikerov zo Slovenska, Čiech
a Maďarska. Technickú, ale zato
rýchlu trať dlhú 2100 m s prevýšením 500 m pokoril v najrýchlejšom
čase 3:26,97 min český pretekár Stanislav Sehnal (Banshee bikes), ktorý sa stal víťazom mužskej elite kategórie. V nej štartoval Ľubomír Cifrík z DH-Positive Partizánske, ktorý v kvalifikácii obsadil 25. miesto
s časom 4:24,55 min, avšak do finále
kvôli technickým problémom na bicykli nenastúpil. V štyridsaťdeväťčlennej kategórii juniorov si opäť
výborne viedol Šimon Rus (na foto)
z DH-Positive Partizánske. V kvalifikácii si vyjazdil tretie miesto s časom 3:45,28 min, keď sa pred neho
dostali Adama Rojčeka (3:40,37 min) z Banshee bikes a Filip Palko (3:44,63 min)
z Lapierre-CMS. Vo finále Rojček zrýchlil na 3:35,98 min a bol z toho druhý tohtoročný triumf. Rýchlejšiu jazdu predviedol vo finále aj Šimon Rus, ktorý s časom 3:40,79 min obsadil druhú priečku, keď na víťazného Rojčeka strácal v cieli
4,81 sekundy. Identické medailové poradie s otváracím podujatím Slovenského pohára dokonala tretia pozícia Palka v čase 3:44,68 minúty. Medailové priečky medzi juniormi atakoval aj Bánovčan Benjamín Filip (Kellys Factory Team),
ktorý sa z piateho kvalifikačného miesta (3:56,71 min) posunul vo finále na konečnú štvrtú pozíciu za dosiahnutý čas 3:47,55 minúty. Na 26. mieste po kvalifikačných jazdách figuroval s časom 4:47,09 min Erik Kalinay z DH-Positive
Partizánske. Vo finále však zrýchlil na 4:25,59 min a skončil osemnásty. Tridsiatu
pozíciu v kvalifikácii si s časom 5:02,41 min vyjazdil Partizánčan Matúš Radosa,
ktorý si vo finále pohoršil na 5:07,40 min a klesol o tri priečky.
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Bronzový Papp
Turčiansky amatérsky triatlon v Daňovej
napísal za účasti šesťdesiatich pretekárov
svoju 14. kapitolu. Absolútnymi víťazmi
sa stali český pretekári František Kubínek
v čase 1:58:55,19 min a Lenka Fanturová,
ktorá dosiahla čas 2:17:46,02 minúty. Podujatie bolo zároveň majstrovstvami Slovenska, počas ktorých účastníci bojovali
o medaily v jednotlivých vekových kategóriách v objemoch olympijského triatlonu
– 1500 m plávanie, 40 km jazda na bicykli
a 10 km beh. Zakázaná bola jazda na bicykli v háku. Do rybníka v Ďanovej pri Martine skočil aj Juraj Papp (na foto) z Trihealth
Partizánske, ktorý si v čase 2:33:32,02 h dobehol v kategórii mužov od 55 do 59 rokov
pre bronzovú medailu. Majstrovský titul
získal Milan Dubaj (2:25:53,02 h) SMT Nitra, kým striebornú priečku obsadil Ondrej
Pramuk (2:31:08,02 h) z Martina.
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