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Príbeh o narodení Ježiša Krista ožil
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Veľké plány
na rok 2017

Foto: Juraj Benada
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Partizánske má rozpočet na budúci rok. V utorok 13. decembra ho schválili mestskí poslanci
na zasadnutí MsZ v Partizánskom. Ráta sa
v ňom s navýšením hlavného príjmu mesta,
ktorým sú podielové dane.

OD STREDY VO VYSIELANÍ
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Milí spoluobčania,
prajem Vám, aby blížiace sa Vianoce, sviatky pokoja a radosti,
boli naplnené pokojom a vzájomnou úctou.
V posledných dňoch roka Vám prajem mnoho neopakovateľných
príjemných zážitkov a v každom dni nového roku 2017
úspech a šťastie v znamení Vašich splnených predsavzatí.
primátor mesta Partizánske
Jozef Božik

Sviatky v redakcii

Na prelome rokov panuje aj vo Vydavateľstve Tempo sviatočný
režim. Určite sa stretneme na mnohých podujatiach, no v sídle redakcie nášho týždenníka Tempo a MTP to bude poredšie. V starom
roku už iba do 20. decembra, v novom roku sme klientom k dispozícii od 3. januára 2017. Uzávierka novoročného vydania Tempa
bude 5. januára, prvé číslo vyjde v pondelok 9. januára 2017.
redakcia

Kúpite v Tempe

Malé Uherce
Partizánske
Nadlice
Bošany
Nedanovce
Ostratice
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Hradište
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Klátova
V ké Kršt ny
K
V ké Uherce
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V Klí
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abokreky nad Nitrou
Opatovce
Livinské
Malé Kršt ny

2017

Samozrejme, že v sídle našej redakcie na
Februárovej ulici v Partizánskom je to v prvom
Stredné Ponitrie
rade rovnomenný týždenník.
Na konci roka máme ponuku
tlačeného slova a obrázkov
oveľa bohatšiu. Stále si môžete
v redakcii kúpiť publikáciu
120 rokov železníc na Hornom Ponitrí (cena 9,50 €),
opäť ponúkame na predaj aj
stolový kalendár Stredné
Ponitrie 2017 (cena 1,20 €),
ktorý spracovalo Vydavateľstvo
Tempo a konečne uspokojíme
aj dopyt po jedinečnej publikácii KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY STREDNÉHO PONITRIA!
Vzápätí po zverejnení informácie o jej slávnostnom
uvedení do života v kaštieli v Klátovej Novej Vsi, sa knihy
dožadovali viacerí záujemcovia priamo v redakcii. Reagujeme na tento dopyt
a od pondelku 19. decembra je kniha v cene 15 eur k dispozícii v Tempe
všetkým záujemcom. Kúpite ju len u nás!
redakcia

Rozprávkar
je taký šťastenko
Súťažte s Tempom o novú rozprávkovú knihu
spisovateľa Petra Glocka aj s venovaním! Využíva v nej komiksy, a preto sa hodí najmä pre
deti, ktoré zvyknú najprv prelistovať obrázky
a až potom sa začítajú do príbehu.

ČAS SNÍVANIA
Z mnohých prívlastkov, ktoré dávame
Vianociam, im prináleží
aj ten o čase splnených túžob, čase snívania a zázrakov...
Ľudia vždy snívali. Napríklad Jules Verne. Čo
všetko nevídané, neslýchané si dokázal vyfantazírovať do najmenších detailov? S plynutím
času a novými objavmi prekvapujú čitateľov
jeho sci-fi a dobrodružné romány čoraz viac.
Pritom väčšina z nich uzrela svetlo sveta už
v polovici 19. storočia. Päť týždňov v balóne,
Cesta do stredu Zeme, Dvadsaťtisíc míľ pod
morom...
Doprava, presúvanie sa z miesta namiesto, je
fenoménom aj 21. storočia. Aby sa stala bezpečnejšia, efektívnejšia a udržateľnejšia, predstavila nedávno Európska komisia očakávanú
stratégiu pre inteligentné dopravné systémy,
známe pod skratkou C-ITS. Realitou by sa mali
stať už v roku 2019, približne v čase spustenia
prevádzky mobilných sietí 5. generácie.
Čo ponúknu nielen vodičom luxusných áut? Do
výbavy vozidiel by sa mali dostať sofistikované
systémy na hľadanie parkovacieho miesta
a na ochranu chodcov a cyklistov. Internetové
pripojenie by sa malo postarať o nižšiu spotrebu pohonných hmôt, autá budú komunikovať
medzi sebou, či priamo s dopravnou infraštruktúrou. O dva roky by mali byť dostupné
napríklad aj služby s varovaním o prekážkach
na ceste, o poveternostných podmienkach či
signalizácia prichádzajúceho vozidla záchrannej služby.
Na rozdiel od motorových vozidiel je homo
sapiens živým tvorom s vrodenou „luxusnou“
výbavou inteligencie a emócií. Už len taká
maličkosť – vedieť ju v správnom čase a na
správnom mieste používať...
Šťastné a veselé Vianoce, naplnené splnenými túžbami
a snami vám naposledy
prostredníctvom Tempa
praje

Tempo č. 49-50

Noviny troch generácií
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Z decembrového kontrolného dňa
primátora na stavbách

Zo srdca Vám želám pokojné
a požehnané vianočné sviatky,
veľa šťastia, lásky, vzájomného porozumenia,
dobrej vôle, rodinnej pohody
a všetko dobré do nového roku 2017!

Primátor Jozef Božik sa v stredu 14. decembra, len dva týždne od ostatného kontrolného dňa na stavbách, rozhodol opäť vyraziť do ulíc Partizánskeho, aby poslednýkrát v tomto kalendárnom roku zmonitoroval stav aktuálnych
investičných akcií v meste.
Kompletná rekonštrukcia
vozovky na Ulici 1. mája a pred
Strednou odbornou školou na
Námestí SNP patrila v tomto
roku medzi najväčšie investičné projekty v centrálnej časti
mesta. Jej súčasťou bolo tiež
dobudovanie časti chodníkov,
nové verejné osvetlenie a zmena organizácie parkovania na
Ulici 1. mája. „Po novom parkujú motorové vozidlá na
opačnej strane cesty ako
doteraz, čím sme docielili
vyšší počet týchto odstavných
plôch. Celkovo ich je na
oboch komunikáciách 58,“
priblížil vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ
Milan Kráľ. Rekonštrukčné práce trvali dva mesiace a súviseli
s nimi aj dopravné obmedzenia.
Hotová stavba bola verejnosti
odovzdaná do užívania začiatkom decembra.
Krátko pred Vianocami si môžu
vydýchnuť obyvatelia Pekárenskej ulice v Šimonovanoch. Rozsiahla rekonštrukcia ulice síce
ešte nie je ani zďaleka dokončená, po viac ako dvoch mesiacoch
stavebných prác je však konečne
pochôdzna a zjazdná. „Kvôli
poveternostným podmienkam
budú práce pokračovať až na
jar budúceho roka. Termín ich
ukončenia je koncom apríla,“ informoval Peter Ridzik
z oddelenia územného rozvoja
a výstavby MsÚ.
Viac-menej ukončená je už
v týchto dňoch výstavba spevnenej plochy v areáli futbalového ihriska ŠK Slovan Šimonovany. Miestny futbalový klub
a výbor mestskej časti ju budú

Nové stojisko kontajnerov
na zber odpadu pribudne
aj za Domom služieb Alfa
využívať na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských
podujatí pod holým nebom.
Mesto sa snaží napriek chladnému decembrovému počasiu
pokračovať vo výstavbe stojísk
kontajnerov na zber separovaného a komunálneho odpadu.
V tomto roku si ich naplánovalo zrealizovať 24, čo predstavuje plochu približne 550 metrov
štvorcových. Tri stojiská na
sídlisku Šípok sú už hotové.
„Deväť nových stojísk, na tých
aktuálne robíme, bude v centre. Ďalších sedem pribudne
na Luhoch, jedno vo Veľkých
Bieliciach a jedno na Štrkovci.
Uvidíme, ako sa bude vyvíjať
počasie, ale pokúsime sa to
všetko stihnúť do konca roka,“
zdôraznil riaditeľ Technických
služieb mesta Partizánske Jozef
Jarošinec.
V areáli Základnej školy Radovana Kaufmana bol v septembri tohto roka vybudovaný
z prostriedkov komunitného
participatívneho rozpočtu dre-

vený altánok, ktorý bude slúžiť
ako učebňa v prírode. Aby bolo
vyučovanie v exteriéri ešte
príjemnejšie, stavebnými úpravami nedávno prešla aj okolitá
spevnená plocha.
Viaceré úpravy a renovácie
boli v ostatných týždňoch
zrealizované aj na cintoríne v Šimonovanoch. „Popri
údržbárskych a záhradníckych
prácach na pohrebisku sme
pristúpili aj k drobným rekonštrukciám. Tie sa týkali hlavného kríža, schodiska do domu
smútku, ktoré sme rozšírili
o jeden stupeň, ale i hrobov hrdinov, kde sme opravili obruby
a urobili povrchovú úpravu
z kameňa. Zrenovovali sme
tiež výtokové stojany, a takisto
časť oplotenia, zatiaľ najmä
pri hlavných vstupoch, ktoré
dostalo novú omietku,“ zhrnul
v krátkosti aktivity správca pohrebiska Miroslav Dvonč.
K úspešnému zavŕšeniu sa pomaly blížia investičné projekty,
ktoré má rozpracované na oboch

stredných školách v meste
Trenčiansky samosprávny kraj.
Zateplenie a rekonštrukcia obvodového plášťa i strechy Strednej
odbornej školy v Partizánskom
mala byť pôvodne ukončená
v polovici decembra. „Finišovať
budeme s malým oneskorením,
pretože omietka sa nesmie robiť
pri mínusových teplotách. Preto
aj odovzdanie stavby bude posunuté, najneskôr však do konca
decembra,“ vysvetlila riaditeľka
školy Katarína Hartmannová.
Do finálnej fázy sa postupne
dostáva kompletná prestavba šatní a hygienických
zariadení v telocvični gymnázia. Momentálne sa dorábajú
omietky, obklady a dlažby.
„Práce sú špecifické v tom, že
je tu veľa detailov, ktoré treba
dokončovať a prispôsobovať
daným podmienkam. Predpokladáme však, že budeme hotoví
podľa harmonogramu, teda
okolo 22. decembra,“ uviedol
konateľ realizačnej spoločnosti
Martin Laššo.
Tesne pred vianočnými
sviatkami má byť v gymnáziu dokončený aj druhý
veľký projekt. Je ním
výmena 69 okenných blokov
na budove školy v hodnote
76-tisíc eur. „Vďaka financiám, ktoré nám na túto aktivitu
poskytol náš zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, sa
zvýšia bezpečnosť a komfort
žiakov, ale najmä príde k veľkej
energetickej úspore. Ušetrené
peniaze potom môžeme zužitkovať iným spôsobom,“ dodal
riaditeľ školy Vladimír Karásek.
Text a foto: www.partizanske.sk

Radšej dvakrát merať...
Okres Partizánske patrí k najbezpečnejším v rámci Slovenska a dosahuje najlepšie výsledky v objasnenosti
trestnej činnosti a nehodovosti v Trenčianskom kraji. Vyplýva to zo správy o vývoji kriminality na území mesta
a okresu Partizánske. Situáciu za obdobie uplynulých jedenástich mesiacov na decembrovej schôdzi MsZ zhrnul
riaditeľ OO PZ SR Partizánske Peter Hurtiš.
Bilancia uplynulého obdobia hovorí jasnou rečou – nápad trestnej
a majetkovej trestnej činnosti je nižší,
markantne však stúpol počet násilných trestných činov, skonštatoval Peter
Hurtiš. Kým v úvode roka evidovala polícia
najmä násilné trestné činy páchané na verejnosti, tzv. uličnú kriminalitu, po polroku
sa situácia otočila a rapídne sa zvýšil nápad
domáceho násilia. „Prišiel tam nápad jedného medializovaného prípadu
domáceho násilia, ktorý
zmenil pohľad prokuratúry
aj súdov na toto násilie.
Vymizli nám priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu a každé
jedno násilné konanie
v rodine, či už nebezpečné vyhrážanie, alebo týranie je realizované v trestnom konaní,“ uviedol
riaditeľ OO PZ Partizánske s tým, že nárast
prípadov je zjavný, až 90 % páchateľov je
riešených väzobným trestným stíhaním.
Pre porovnanie – v minulosti boli vo väzbe
umiestňovaní v priemere dvaja páchatelia
domáceho násilia za mesiac, v novembri
však toto číslo stúplo až na 24 osôb. Peter
Hurtiš tým objasnil menší počet policajných
hliadok v uliciach mesta v období posledných
dvoch-troch mesiacov: „Prostriedky a sily,

kým sa zrealizuje väzobné trestné stíhanie,
musíme smerovať k stráženiu páchateľov
v cele policajného zaistenia a eskorty. Tým
pádom menej prostriedkov zostáva na
zabezpečovanie verejného poriadku priamo
v uliciach.“ V danej súvislosti upozornil, aby
si oznamovatelia takýchto skutkov premysleli poriadne svoj počin a až potom konali.
Často sa totiž stáva, že oznamovateľ si po
pár dňoch premyslí vážnosť svojich krokov,

Potešiteľné je, že polícia
zaznamenala tento rok pokles
majetkovej trestnej kriminality,
a to o viac ako 60 percent.
zmení výpoveď, no v tej chvíli sa už dopúšťa
trestného činu. Ako uviedol riaditeľ na rokovaní MsZ, počet takých prípadov stúpol tak
markantne, že v rámci Slovenska je náš okres
na prvých miestach v umiestňovaní do väzby.
Potešiteľné ale je, že polícia zaznamenala tento rok pokles majetkovej
trestnej kriminality, a to o viac ako
60 percent. „Pripisujeme to tomu, že na
základe našich informácií sa NAKA podarilo
rozložiť jednu veľkú organizovanú kriminálnu skupinu, ktorá pôsobila aj na území

okresu Partizánske. Po jej rozložení nám kriminalita reálne klesla,“ dodal Peter Hurtiš.
Dopravnú situáciu v okrese ovplyvnili v posledných mesiacoch najmä rozkopávky na
cestách týkajúce sa výstavby kanalizácie. A to
nielen v negatívnom duchu, kedy polícia bola
nútená nielen vyvolať štátny dozor a napokon aj uložiť sankciu realizačným firmám,
ale aj v pozitívnom duchu – a to znížením
nehodovosti, ale hlavne následkov dopravných nehôd, ktoré boli podstatne nižšie. Zo
všetkých informácií potešila najmä
jedna, a to pokles počtu dopravných
nehôd o 31: „V tomto roku sme zatiaľ
nemali pri nehode v rámci okresu usmrtenú
ani jednu osobu. Len dve osoby boli zranené
ťažko, čo je pokles o 60 %,“ uviedol riaditeľ.
A kedy si majú motoristi dávať najväčší
pozor na nehodovosť? Podľa informácií
Petra Hurtiša, ku kolíziám dochádza
najmä v utorok ráno, medzi 4. a 8. hodinou. V tomto časovom období došlo až
k 30 % nehôd.
Aj napriek všetkým pozitívnym číslam
a hodnoteniam sa polícia môže posťažovať
na jedno nie príliš potešiteľné „naj“ – je totiž
najviac zaťaženým okresom v rámci Slovenska, čo sa týka spracovania spisov. Na hlavu
policajta pripadá najviac spisov, keďže na
množstvo trestnej činnosti je v okrese málo
policajtov.
(ma)

Poslankyňa NR SR Mária Janíková,
okresná predsedníčka strany SMER-SD

(160938)
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Čísla naznačujú
pozitívny trend
Situácia týkajúca sa činnosti Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Partizánskom, sa v posledných
troch rokoch vyvíja priaznivo. Nie je to len zásluhou
aktívnych príslušníkov zboru, ale hlavne vďaka verejnosti. Týmto konštatovaním uviedol správu o činnosti
OR HaZZ jeho riaditeľ Rastislav Balogh na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Za všetko hovoria čísla. V roku 2014 evidovali hasiči
243 výjazdov, vlani to bolo o pätnásť menej. Tento rok
mali 183 zásahov v teréne, čo je už viditeľný pokles. „Verím,
že toto číslo zostane konečné. Môžem len s potešením podotknúť, že
je to veľmi pozitívna informácia,“ uviedol Rastislav Balogh.
Pozitívnym je i fakt, že za posledné dva roky sa požiare,
ku ktorým boli hasiči privolaní, zaobišli bez ujmy na

Zdroj foto: FB
životoch a zdraví. K nim boli tento rok najčastejšie privolaní
v marci, a to až osemkrát. Nulovú bilanciu si drží mesiac október.
„Ťažko povedať, prečo je to práve takto. Je totiž veľa podnetov, či
už neopatrnosť, poveternostné podmienky, technické problémy,
atď.,“ vymenoval riaditeľ OR HaZZ. Za jeden z najzávažnejších
požiarov v rámci škôd na majetku považuje nedávny požiar vozidla
na ceste smerom na Turčianky, kde kompletne zhorelo nákladné
auto prevážajúce slamu (na foto). Predbežný odhad škôd vyšiel na
20-tisíc eur. Nemenej závažným bol i novembrový požiar v jednej
z bytoviek na Nábrežnej ulici v Partizánskom.
Hasiči však v súčinnosti s políciou zasahujú aj pri dopravných
nehodách. Ich výjazdy sa však neobmedzujú len na územie okresu
Partizánske. Nedávno takto pomáhali pri odbočke na Látkovce,
kde došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazili kamión a osobné motorové vozidlo.
Aj napriek tomu sa však Rastislav Balogh nádeja, že situácia
sa bude do budúcna zlepšovať, ako napokon naznačujú aj čísla
a správanie občanov: „Chcel by som sa poďakovať občanom za ich
lepšiu disciplínu a verím, že tento trend bude pokračovať, alebo
sa minimálne udrží na aktuálnych číslach. Na záver by som chcel
všetkým zaželať v mene našich hasičov príjemné prežitie najkrajších sviatkov roka v kruhu najbližších, šťastné návraty domov
a úspešný rok 2017.“
(ma)
(160921)
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Patria k atmosfére Samospráva vstúpi do nového roka

S VEĽKÝMI PLÁNMI
Partizánske má rozpočet na budúci rok. V utorok 13. decembra ho schválili mestskí poslanci na zasadnutí MsZ
v Partizánskom. Hoci sa týka obdobia nasledujúcich troch rokov, záväzne platí iba pre budúcich dvanásť mesiacov. Ukazovatele rozpočtu na roky 2018 a 2019 sú orientačné.

Vianočné trhy sú súčasťou všetkých veľkých miest, ale udomácňujú sa aj v menších mestách. I v Partizánskom patria
k adventného obdobiu. Okrem samotných predajných stánkov,
ktoré ponúkajú nejaké to občerstvenie a horúci punč či vínko,
nechýbal od 14.do 17. decembra ani kultúrny program.

Každý deň sprevádzali obyvateľov a návštevníkov mesta na
Námestí SNP v Partizánskom tóny ľudovej hudby, kolied a vianočných songov. V Partizánskom sa po druhý raz predstavil
spevácky zbor Bukovinka z Radobice (na foto).

Medzi tradičnými domácimi súbormi, ktoré vystúpili, boli aj
Janošík a dychová hudba Bieličanka, spoločne s talentami zo
Základnej umeleckej školy.
Pripravila: D. Legeňová

Odvoz komunálneho odpadu

cez sviatky
Vianočné sviatky neovplyvnia odvoz komunálneho odpadu zo
110 l zberných nádob v mestskej časti Šimonovany, informuje
Mestský úrad Partizánske, oddelenie životného prostredia a dopravy. Odvážať odpad budú Technické služby mesta podľa pôvodného
harmonogramu v pondelok 26. decembra. Namiesto termínu
6. januára však komunálny odpad z Návojoviec a Malých Bielic
odvezú v sobotu 7. januára 2017.
Ak plánujete odviezť odpad na Zberný dvor na Šípku, urobte tak
čo najskôr, alebo si to nechajte na dni medzi sviatkami, t.j. od 27. do
30. decembra. Vtedy bude zberný dvor k dispozícii v štandardnom
režime. Počas Vianoc a na Silvestra je zavretý, a využiť ho nebudete
môcť ani v dňoch 6. a 7. januára. Okrem týchto dní platí bežná prevádzková doba uverejnená na stránke www.partizanske.sk.

Úprava stránkových hodín
Mestský úrad Partizánske dáva do pozornosti občanom, že
v závere roka bude mať upravené stránkové hodiny. V pondelok
19. decembra vám budú zamestnanci úradu k dispozícii do
13.30 h. V piatok 23. decembra a o týždeň 30. decembra si
tam svoje záležitosti vybavíte len do 12. hodiny.
Na sviatočný režim nabiehajú v posledných decembrových
dňoch aj mestské organizácie. V dňoch od 22. decembra do
2. januára budú dovolenku čerpať zamestnanci Mestskej umeleckej agentúry. Znamená to, že v týchto dňoch budú Dom kultúry, Mestská knižnica a Vodný hrad v Šimonovanoch zatvorené.

V rozpočte na budúci rok sa
ráta s navýšením hlavného príjmu mesta, ktorým sú podielové
dane. Vývoj výnosu dane z príjmov určený pre mestá a obce je
v tomto roku priaznivý a v roku
2017 sa počíta s približne
6,4 %-ným nárastom. „Navýšenie podielových daní je
jednak eliminované tým,
že musíme, či chceme,
alebo nechceme, zvyšovať
platy zamestnancov verejnej správy a školstva, kde
počítame, že nám s niečím
prispeje aj štát cez účelovú
dotáciu. Dôležité ale je,
že dávame viac peňazí na
oblasť školstva v rámci
vytvoreného Fondu pre
podporu tematického
vzdelávania, ktorý plénum
schválilo na decembrovej
schôdzi. Hovoríme o sume
8 400 eur,“ priblížil primátor
Jozef Božik.

Najviac „zhltne“
oprava ciest

Z financií, ktoré mestu pribudnú navŕšením podielových
daní, je 70-tisíc eur určených
na dofinancovanie opravy
ciest. Ide o rekonštrukciu
vybraných komunikácií
vo Veľkých Bieliciach zasiahnutých rozkopávkami,
ktoré súvisia s výstavbou
kanalizácie projektu ČOV
Sever. O tom, ktoré cesty sa
budú opravovať, rozhodnú členovia VMČ spolu s referátom
dopravy MsÚ.
Druhou veľkou čiastkou, kde sa
pretavuje navŕšenie príjmovej
časti z podielových daní, je
50-tisíc eur, viazaných na
detské ihriská v Partizánskom. Po ich kontrole
a recertifikácii je nutné doplniť
ihriská o dopadové plochy
tak, aby spĺňali bezpečnostné
štandardy.
Štyridsaťtisíc eur sa vyčlení na tlač publikácie,
vydanej pri príležitosti
80. výročia založenia

mesta Partizánske. „Chýba
nám kniha, ktorá by bola vo
viacerých jazykových mutáciách, ktorá by bola bohatá
na fotografie a v stručnosti by
popisovala jednotlivé okolnosti
historického vývoja mesta
a jednotlivých mestských častí.
A zároveň by bola aj vhodným
darom pre ľudí, ktorí Partizánske navštevujú,“ odôvodnil
primátor Jozef Božik.
Dofinancovať existenciu
nového športového centra
pri ZŠ Radovana Kaufmana bude treba sumou 20-tisíc eur. Jeho chod si vyžaduje
prijatie nových zamestnancov,
a keďže ide o veľkú plochu
objektu, treba rátať s dofinancovaním technológie a energie,
ktoré treba vynaložiť na prevádzkovanie centra.
Ďalších 12-tisíc eur smeruje
do Vodného hradu v správe
Mestskej umeleckej agentúry, ktorý je momentálne sídlom
expozitúry mestskej knižnice
a mestského múzea.

Vyššie dotácie
a nové projekty

Navýšenie sa v budúcom roku
premietne aj do oblasti dotácií.
O 10-tisíc eur viac dostanú na podporu športové
kluby, pracujúce s deťmi
a mládežou, reprezentujúce Partizánske. Navŕšenie
dotácií pocíti aj oblasť kultúry,
a to o 4-tisíc eur. Požiadať o financie si budú môcť kultúrne
spolky, inštitúcie a organizácie
tretieho sektora. O dvetisíc eur
sa navyšuje v rámci kultúry aj
fond primátora.
Schválené boli aj investície do
jednotlivých mestských častí po
diskusii s výbormi mestských
častí. Tie by mali byť rovnocenné pre každú časť, okrem
Malých Bielic, kde je limit
investičných projektov pre toto
volebné obdobie vyčerpaný. Po
komplexnej rekonštrukcii piatich komunikácií, vybudovaní
odstavných plôch na Kúpeľnej

ulici a odstránení agitačného
strediska tam zostáva priestor
len na menšie projekty.
Plánovaných je vyše 30 projektov. Medzi nimi je i rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ na
Veľkej okružnej, rekonštrukcia
strechy na budove Mestskej
knižnice, spoluúčasť na rekonštrukcii palubovky v telocvični
v ZŠ Rudolfa Jašíka a renovácii
hygienických zariadení pri
telocvični v ZŠ na Malinovského ulici či projekt klimatizácie
s vykurovaním v Mestskom
3D kine. „Časť týchto investičných akcií musí byť formálne
krytá cez úver, pretože pri

schvaľovaní rozpočtu musia
byť definované zdroje. Ale
keďže predpokladám prebytok
finančného hospodárenia,
ktorý bude zhodnotený v apríli
pri schvaľovaní záverečného
účtu, je vysoký predpoklad,
že ak nedôjde k navŕšeniu investícií a k nepredvídateľným
haváriám, aj budúci rok bude
môcť Partizánske realizovať
vyše 30 investícií bez toho, aby
muselo čerpať úver,“ vysvetlil
primátor.
Presný zoznam investičných
akcií mesta na budúci rok
nájdete v materiáloch MsZ na
stránke mesta.
M. Petrášová

Čo je Fond na podporu
tematického vzdelávania?
Partizánske je prvým mestom na Slovensku, ktoré sa časť podielových daní rozhodlo vyčleniť na podporu tzv. tematického
vzdelávania prostredníctvom exkurzií pre žiakov II. stupňa ZŠ
a študentov stredných škôl. Tie by mali zvýšiť ich povedomie
v oblasti histórie, lokálpatriotizmu, regionálneho vlastenectva
a prírodných vied, keďže lepšie ako stokrát počuť, je na vlastné
oči vidieť dané miesto a lokalitu, o ktorej sa žiaci učia v škole.
V rozpočte je preto vyčlenených 8 400 eur, pričom každá jedna
základná a stredná škola na území mesta Partizánske môže získať
maximálnu výšku podpory na jednu školu 1 200 eur, a na jeden
projektu podporu vo výške 400 eur. Ako vymenoval primátor Jozef
Božik: „Pokiaľ ide o históriu a 2. svetovú vojnu, hovoríme o Múzeu
holokaustu v Seredi, ďalej o Múzeu SNP v Banskej Bystrici, a v prípade stredných škôl aj o Osvienčime. V prípade základných škôl
a lokálpatriotizmu chceme, aby žiaci mohli cestovať s podporou
mesta na tematické exkurzie do miest, odkiaľ vzišla firma Baťa,
ktorá bola zakladateľom mesta Baťovany. Ide o Zlín a Otrokovice.
Z pohľadu osobností našich dejín je číslo jeden Ľudovít Štúr, ktorý
sa narodil a časť života prežil v neďalekom Uhrovci, a tiež Milan
Rastislav Štefánik, ktorý sa narodil na Košariskách. V rámci prírodných vied hovoríme o podpore aktivít, ktoré by boli zamerané
na vedecko-technické parky - Košice, Ostravu, Brno, a v prípade
stredných škôl aj na Európsku organizáciu pre jadrový výskum,
a to je CERN v Ženeve a potom aj iQLANDIA v Liberci.“
Pozitívom navyše je, že tento model sa primátorovi Jozefovi
Božikovi ako poslancovi TSK podarilo presadiť aj na
pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hodnota objemu financií je v meradle kraja 40-tisíc eur pre takmer 40 stredných škôl. Maximálna výška podpory je 1000 eur na školu
a 500 eur na jeden grant. „V takomto prípade je možné, že stredoškoláci z Partizánskeho môžu napríklad na cestu do Ženevy
získať 400 eur z mesta a 500 eur z kraja,“ dodal optimisticky
primátor.

60 rokov starostlivosti o zdravie

Nemocnica nie je miestom, ktoré by sme mali príliš v obľube. Jej poslanie spojené so záchranou života a zdravia je
v živote každého z nás nezastupiteľné. V Nemocnici v Partizánskom sa ho darí napĺňať lekárom a sestrám už 60 rokov.
Na malej oslave sa pri tejto významnej príležitosti 9. decembra stretli bývalí aj súčasní
zamestnanci spoločne s pozvanými hosťami.
Medzi nimi bol Ľuboš Lopatka, zástupca
spoločnosti Svet zdravia, ktorá má nemocnicu
v prenájme od mesta od roku 2011. Ako uviedol, „nemocnica je dnes zastabilizovaná personálne aj ekonomicky. Naša spoločnosť chce
aj naďalej pokračovať v realizácii projektov
vedúcich k jej modernizácii tak, aby naďalej
slúžila nielen občanom Partizánskeho, ale aj
širokého okolia.“ Veľmi pozitívne vníma fungovanie nemocnice aj vedenie mesta a mestskí
poslanci. Po piatich rokoch sa potvrdilo, že
rozhodnutie o prenájme bolo správne. Všetky
dlhy, ktoré v čase prevzatia nemocnica
mala, boli novým prevádzkovateľom
vyrovnané a dodnes sa v nej preinvestovalo spolu takmer 2,5 milióna eur.
Primátor mesta Jozef Božik vo svojom
príhovore pripomenul aj obdobie, kedy sa
rozhodovalo o ďalšej existencii tohto zdravotníckeho zariadenia. „Dnes mesto s veľkým
očakávaním sleduje ďalšie fungovanie

nemocnice. Prvoradou úlohou bude, aby
aj naďalej zostala zachovaná poskytovaná
zdravotná starostlivosť minimálne v takom
rozsahu, ako je tomu dnes,“ dodal na margo jej
aktuálneho stavu a smerovanie do budúcna.

Medzi lekárov ocenených vedením
nemocnice patrí aj MUDr. Stanislav Ďureje.
V Partizánskom pracoval ako chirurg a neskôr primár chirurgie viac ako 32 rokov

Súčasný riaditeľ nemocnice Michal Orihel
vo svojom príhovore zdôraznil výnimočnosť
a nezastupiteľnosť povolania lekárov a sestier.
Za ich zásluhy a dlhoročnú prácu sa rozhodlo
vedenie nemocnice udeliť pamätné ocenenia.
V okamihu jeho prevzatia prišlo na spomienky na bývalých kolegov či pacientov. Z úst
bývalého primára chirurgie MUDr. Stanislava
Ďurejeho odznel aj odkaz pre jeho súčasných
nasledovateľov: „Lekárom by som rád
odkázal, aby k sebe navzájom pristupovali s úctou, aby sa rešpektovali, a keď
treba, aj sa pohádali pri konzíliách, ale tak,
aby z toho vzišlo niečo dobré pre pacienta.
A tiež by som si veľmi prial, aby sa
s pokorou skláňali nad lôžkom každého jedného pacienta.“
Nemocnica v Partizánskom si už do kroniky
začala písať ďalší rok svojej existencie. Lekári,
sestry, ale aj všetci nemedicínski zamestnanci
pokračujú vo svojej práci, aby boli ambulancie, oddelenia aj operačné sály k dispozícii
vždy, keď to my, pacienti, budeme potrebovať.
(ek), foto: www.partizanske.sk
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Rozprávkar je taký šťastenko

na besedách stretávam deti, ktoré vedia čítať
a písať a skutočne aj čítajú. Dokonca niektoré píšu do školských časopisov a recitujú
na súťažiach. Vždy sa na to pýtam, či majú
školský časopis. Rád si ich totiž čítam, rôzne
klebietky v nich, pomenovania učiteľov...
a potom ich prenášam do svojej literatúry.
Takže prepojenie vašej tvorby
a detského čitateľa je blízke.
Jeden váš knižný titul ma zaujal
svojím názvom „Ja sa prázdnin
nebojím“. Určite aj deti oslovila táto
knižka.
Zaujímavosťou tejto knihy je, že je zapísaná
na čestnej listine Hansa Christiana Andersena. Mal som ísť do Ameriky prevziať si
diplom. No, ale ako to bolo v socializme
zvykom, išli za mňa nejakí súdruhovia...
a doniesli mi ho. A za túto knihu som dostal
dokonca ocenenie za detskú literatúru aj
v talianskej Padove. Čo chcem však povedať
je, že práve dej tejto knihy sa odohráva
v Partizánskom, spomína sa tam aj rieka
Nitra. Takže som Partizánskemu verný.

Vyučený chemik, ktorému sa láska k svetu rozprávok stala prácou
a poslaním. Výsledkom jeho činnosti je aj netradičné múzeum, kam
pozýva čitateľov Tempa, ale najmä deti. Všetky ich totiž obdaruje
svojimi príbehmi – rozprávkar Peter Glocko.
Narodili ste sa v Muráni a žijete
v Bratislave. Prezraďte, čo vás
spája s mestom Partizánske?
Moji obidvaja rodičia boli baťovci, ktorí sa
zoznámili a žili v Baťovanoch. V povojnových časoch sa moja matka rozhodla
odrodiť doma pri jej matke v Muráni, ale
celý čas som vyrastal v Partizánskom, kam
som aj chodil do ZŠ pri kostole. Mal som
tam vynikajúceho učiteľa pána Gálisa,
ktorý ma učil slovenčinu. Veľmi dobre som
s ním vychádzal, lebo bol tvorivý človek,
ktorý písal básne.
Strednú školu ste už ale
absolvovali v Bratislave.
Aj chémia ma veľmi bavila, takže som
zmaturoval na chemickej priemyslovke
v hlavnom meste.
Nakoniec nedávate dohromady
molekuly, ale slová. Ako ste sa
k profesionálnemu písaniu vlastne
dostali?
Boli to peripetie. Najskôr som robil v Slovnafte, lebo ma v tých časoch nechceli pustiť
študovať žurnalistiku. Pritom som začal
publikovať už počas chemickej priemyslovky. Robil som tiež v Závodoch 29. augusta,
na ktoré sa inak veľmi rád rozpamätávam.
Nakoniec som zakotvil v Bratislave a keďže
som stále publikoval, oslovilo ma vydavateľstvo Mladé letá. Na Partizánske mám
však veľa živých spomienok.
Povedzte nám nejakú.
S mojou spolužiačkou Zuzkou
Matulayovou sme robili školské rozhlasové vysielanie. Bola to moja prvá literárna
činnosť. Len akosi sme raz pozabudli, že
sme ešte v éteri a komentáre, v ktorých
sme si uťahovali z našich učiteľov, odzneli
v priamom prenose. (smiech)
Po odchode z Partizánskeho ste
tu zrejme zanechali veľa kamarátov.
Vyrastal som vedľa slávneho futbalistu
Karola Jokla, ktorý bol môj o rok starší
sused. No keďže aj on bol neskôr v Bratislave, stretávali sme sa spolu v klube
divadelníkov.
Jokl športovec a zároveň aj
divadelník? (smiech)
Veru áno, vtedy Slovan vyhrával a vždy po
zápase chodievali do divadelného klubu.
Takže to prepojenie s Partizánskym stále
bolo a mesto Partizánske sa tiež dostalo aj
do deja mojich kníh. Pamätám si na všeličo
a na všelikoho.
Napríklad?
Aj na pani grófku Šimoniovú, ktorú
som zažil, keď som robil v závodoch. Ona
pri kruhu navliekala šnúrky do topánok.

Tak si grófka zarábala na penziu. Táto
spomienka na šimonoviansky kaštieľ je
v mojich knihách. Jedna sa volá Robinson
a dedo Milionár z roku 1990 a potom Večernica z Dračej jaskyne, ktorá vyšla v roku
2005. Na titulnej strane tejto druhej knihy
je nakreslený šimonoviansky kaštieľ. Určite
ju majú aj v knižnici.
Inak, čo sa knižnice týka, veľmi
dobre si na vás pamätajú naše
knihovníčky. Vraj ste hneď všetky
knihy preňúrali, čiže ku knihám vás
to zjavne priťahovalo. Ale prečo práve
detská literatúra?
Mal som to šťastie, že moja matka bola
veľmi dobrá čitateľka, a viedla ma k čítaniu.
Ako chlapec som mal rád historickú literatúru a obdivoval som rôzne objavy. V ZŠ
sme mali vo vitríne kosti mamuta z nálezov
zo šimonovianskej tehelne a rôzne iné
úžasné veci tam boli. Cez históriu a povesti
pána Dobšinského som sa dostal napokon
k rozprávkam. Aj som ich zbieral na Zamagurí, v oblasti, kde je brat veľkého Dunaja
– Dunajec. Ako scenárista som sa zaoberal
Pavlom Dobšinským, ktorého životopis som
spracoval v knihe Rozprávkar a rozprávnica.
Ostalo teda vo vás kus historika.
Rok 2014 bol pre mňa veľmi šťastný
rok. Objavil som, že Dobšinský sa zastavil
v Muráni, kde sa stretol s Boženou Němcovou a na základe desaťročného skúmania
som v Drienčanoch, kde je Dobšinský
pochovaný, založil Múzeum slovenskej rozprávky. Všetkých čitateľov Tempa a Partizánčanov tam pozývam, je to pekný výlet.
Vianoce a rozprávky k sebe
neodmysliteľne patria. Televízia
ponúka rôzne filmové a animované.
Potrebujú deti ešte vôbec rozprávkové knihy?
Práve na tých besedách vidím, že dnes najmä rodičia nečítajú a mnohé rodiny nemajú
doma knižnice. Niektorí sa dokonca chvália
a ja im hovorím: „Aj to na vás vidieť!“ Veľkým nešťastím bolo, že sa kedysi na celom
Slovensku rušili školské knižnice. Potom sa
zas začali obnovovať a veľkou poctou bolo
pre mňa pozvanie na otvorenie knižnice
práve vo Veľkých Bieliciach. Mám šťastie, že

Veď my si vás aj tak privlastňujeme. Napokon, vaša mamina si
vás len ´odbehla´ odrodiť na Muráň,
ale vyrastali ste v Partizánskom. A to
gro, čo sa do vás dostalo, je späté s
Baťovanmi.
Áno, je to tak.

Štedrý december

V tomto období vám vychádza aj
nová kniha.
Volá sa Šťastenko a Zlomor. Je to kniha,
ktorá vyjde vo vydavateľstve Daxe. Využívam v nej komiksy. Čitateľ cez ne vstupuje
do knihy a cez komiksy z nej aj vystupuje.
Takže je to vhodné práve pre tie deti, ktoré
nerady čítajú, ale najskôr len prelistujú.
Možnože, keď sa zahľadia na komiks,
vtiahne ich do deja celej knihy. Šťastenko je
postavička, ako som aj ja, ktorá odmeňuje
tých, čo mu povedia rozprávku alebo aspoň
porekadlo či príslovie. Obdarovaní sú tak
nielen oni, ale aj Šťastenko, ktorý vďaka
nim spozná ďalšiu rozprávku. Predpokladám, že sa čoskoro stretnem aj s čitateľmi
z Partizánskeho. Minimálne prostredníctvom tejto mojej knižky.
Povedzte, čo by ste zaželali
k Vianociam čitateľom Tempa?
Želám všetkým svetový slogan Andersenovej ceny: „Nebojte sa knihy, lebo s knihou
nie ste nikdy sami.“ S počítačom sa môže
človek cítiť veľmi sám, ale s knihou nikdy.
Za rozhovor poďakovala Dana Legeňová.

Súťaž:

Uveďte, ako sa volá najnovšia
kniha od Petra Glocka.

Správne odpovede napíšte do vyznačeného poľa, vystrihnite a pošlite alebo
prineste do redakcie TEMPO.

Uveďte názov aspoň jednej
knihy, ktorá je inšpirovaná
rodiskom Petra Glocka.

Vyžrebovaný čitateľ dostane od autora
jeho najnovšiu knihu aj s venovaním.

..............................................................

..............................................................

Ešte nebol Mikuláš ani na záhumní a Veľké Uherce už znova ožili
ruchom. V predvianočnej atmosfére sa publiku v kultúrnom dome
predstavili deti zo Súkromnej ZUŠ v obci a pripraveným programom priblížili prichádzajúce Vianoce. Odmenou za ich snaženie
bol darček od Mikuláša. Na tretiu adventnú nedeľu zas potešili deti
z miestnej materskej a základnej školy, keď vystúpili na tradičnej
akcii pod názvom Kultúrne Vianoce.
Vysvietený vianočný stromček, adventný veniec, svietiace snehové
vločky a výzdoba po celej obci – to všetko dotváralo tú správnu
atmosféru predvianočného obdobia. Aj Kultúrny dom vo Veľkých Uherciach žiari doďaleka. V jeho interiéri je nainštalovaná
výstava vianočných pohľadníc, ktorú pripravili členky miestnej
Únie žien. Bolo to milé oživenie vstupu do kinosály. Zaujali najmä
staré pohľadnice, ktoré si ľudia po celom svete posielali s prianím
šťastných Vianoc. Výtvarné práce detí zo Súkromnej ZUŠ budú
zdobiť priestory Domu kultúry. Obe výstavy potrvajú až do Vianoc.
Kinosálu – jej čelnú stenu vianočne a veľmi vkusne vyzdobili pani
učiteľky materskej školy. Štedrý bol december aj k obyvateľom
obce vo veku od 70 rokov. Sociálna komisia pri obecnom úrade
pripravila pre starších spoluobčanov vianočné balíčky.
Kultúrne a spoločenské akcie vo Veľkých Uherciach sa ale ešte
nekončia. Tesne pred Vianocami sa na posedení pod jedličkou
zídu starší občania združení v JDS a po nich sa prihlásia mladí
muzikanti zo ZUŠ, pobočky v obci. Nevynechá sa ani tradičný
stolnotenisový turnaj a už zostáva len rozlúčka so starým rokom a
privítanie toho nového – roku 2017, a štedrý december sa definitívne naplní.
Elena Foltánová

ÚPSVaR Partizánske:

Stretnutie s mikulášskymi
prekvapeniami
V siedmy decembrový deň zorganizovali zamestnanci
odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Partizánske mikulášske stretnutie, ktoré sa konalo v priestoroch úradu.
Podať pomocnú ruku ekonomicky slabším rodinám nad rámec
zákonom stanovených povinností je už každoročne cieľom predvianočného stretnutia. Zamestnancom úradu nie je osud týchto
rodín ľahostajný a nepomáhajú im len preto, že je to súčasťou ich
pracovnej náplne vyplývajúcej zo zákona. Ako sami vravia, robia to
úprimne a zo srdca.
Na stretnutí sa zakaždým snažia vytvoriť sviatočnú atmosféru aj
prostredníctvom mikulášskych prekvapení – balíčkov pre deti,
ktoré vyrastajú v zložitých sociálno-ekonomických podmienkach.
V balíčkoch, ktoré im aj tento rok priniesol Mikuláš so svojimi
pomocníkmi, si deti našli sladkosti a hlavne dôležité školské a hygienické potreby.
Prostriedky na darčeky získali organizátori od sponzorov – miestnych podnikateľov i samotných zamestnancov úradu a od ich
rodinných príslušníkov. Riaditeľka úradu práce Gabriela Ďurinová
a riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Iveta Duchoňová
im v závere stretnutia poďakovali za pomoc tým, ktorí to najviac
potrebujú. „Sponzorským darom sme spolu rozžiarili iskričky
nádeje v očiach detí. Potešilo nás, že sa nám podarilo spríjemniť
predsviatočné chvíle tým najmenším a najbezbrannejším stvoreniam,“ zaznelo na záver.

www.novinytempo.sk
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Myšlienka na tento týždeň
V tomto predvianočnom období nebehaj bezhlavo
hľadať darčeky. Buď ty darčekom pre ostatných!

Blahoželáme
Všetci sa už ladíme na sviatočnú nôtu a kto vo vianočnom čase oslavuje aj narodeniny, má na ňu dvojnásobný dôvod. Posledný raz v roku 2016 prichádzame
s gratuláciou k jubilantom z Klubu absolventov Baťovej
školy práce v Partizánskom. V mene priateľov z klubu
odovzdávame želanie všetkého najlepšieho Jozefovi
Halmovi, ktorý 15. decembra oslávil 65. narodeniny a rovnaké želanie patrí aj Rudolfovi Kroupovi
k jeho sedemdesiatke. Dožíva sa jej 26. decembra.
Meniny oslávi – Dagmara, Bohdan, Adela, Nadežda, Naďa, Adam, Eva, Štefan, Filoména,
Filomén, Ivana, Ivona, Milada, Jonatán, Dávid
a Silvester.

Program kina a klubu
PANORAMATICKÉ 3D KINO PARTIZÁNSKE
19. decembra – pondelok o 19. h – ROGUE
ONE: STAR WARS STORY
20. a 27. decembra – utorky o 19. h – COLLATERAL BEAUTY
21. a 28. decembra – stredy o 19. h – INKARNÁCIA
22., 23., 27. a 28. decembra – štvrtok, piatok, utorok
a streda o 16.30 h – SPIEVAJ
22. a 23. decembra – štvrtok a piatok o 19. h – MANŽEL NA HODINU
29., 30. decembra a 2. januára – štvrtok, piatok a pondelok o 19. h – ASSASSIN´S CREED
INFINITY DANCE KLUB PARTIZÁNSKE
23. decembra – piatok – CHRISTMAS INFINITY
DANCEMANIA
26. decembra – pondelok – ŠTEFANSKÁ OLDIES PÁRTY

AKO nám bude

počasie

Ani tento rok sa na zasneženéé a mrazivé Vianoce
Vian
radšej netešte.
Od utorka nás bude ovplyvňovať oblasť vysokého tlaku, ktorá
bude len postupne slabnúť. Príde k nám síce chladnejší vzduch,
ale zároveň aj suchý, takže zrážok bude minimum. Malou
náplasťou je fakt, že by sme mali mať na Štedrý deň chladnejšie
ako posledné tri roky. Postupne sa pravdepodobne budú tvoriť
aj hmly alebo nízka oblačnosť s ojedinelým slabým snežením a
mrholením, ktoré môže prechodne aj namŕzať.
Denné teploty: 0/4 °C, pri celodennej oblačnosti alebo hmle
len okolo -2 °C
Nočné teploty: spočiatku 0/-3 °C, postupne -5/-9 °C

TOP meteo-správy
Tento týždeň si zaspomíname na jedno obdobie v minulosti, ktoré
sa začalo 14. decembra 1989. Po veľmi chladnom závere revolučného novembra a rovnako studenej prvej decembrovej dekáde došlo k zvratu, aký sa len tak nevidí. Práve 14. decembra prišlo
najteplejšie zimné obdobie v histórii meraní na Slovensku. Maximum v ten deň už dosiahlo na juhu Slovenska
13,2 °C, ale v ďalších dňoch nastala skutočná jar. Štyri
dni po sebe sa teplotné maximá dostali nad hranicu 17
°C! Teplotné šialenstvo vrcholilo 19. decembra, kedy vo Veľkom
Mederi a v okrese Dunajská Streda namerali dokonca 19,1 °C! Je
to najvyššia decembrová teplota nameraná na Slovensku. Priemer
maximálnych teplôt 10-dňového obdobia 14. až 23. decembra
dosiahol napríklad v Hurbanove hodnotu 14,6 °C a priemerná
denná teplota bola takmer 10 °C. Zodpovedalo to skôr aprílu ako
predvianočnému obdobiu. Extrémne teplo zasiahlo aj veľkú časť
Európy. V nemeckom Freiburgu sa oteplilo na 21,7 °C a v Maďarsku zaznamenali až 22 °C. V srbskej Loznici bol 19. december
1989 dokonca letným dňom s maximom 26,4 °C! V Maďarsku
aj Srbsku išlo tiež o absolútne najvyššie decembrové teploty. Vo
svete momentálne takéto extrémy nepanujú. Najteplejšie bolo v
Austrálii a južnej Afrike, kde zhodne namerali 43,7 °C. V irkutskej
oblasti, v lokalite Yurty sa 13. decembra ochladilo na -51,6 °C.
Miloš Úradníček, amatérsky meteorológ

Hustá prízemná hmla v Madride 12. decembra 2016
(zdroj: twitter.com)
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Nevidiaci spevák zahviezdil
Kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom je miestom na povznášanie ducha prostredníctvom slova a tiež
aj hudby. Podvečer v tretiu adventnú nedeľu bol dôvodom jeho návštevy práve koncert.
Nešlo však o tradičnú chrámovú organovú
hudbu. Tú na čas vystriedal sólový spev
v podaní nevidiaceho Maroša Banga. „Pre
mňa mal tento koncert hodnotu o to
väčšiu, lebo bol venovaný nášmu
priateľovi Sergejovi Talárovi, ktorý
tak náhle odišiel,“ uviedol spevák. „Ale
musím povedať, že aj z hľadiska akustiky
sa mi v tomto chráme veľmi dobre spievalo. Je tu úžasná akustika a doslova som
sa vyžíval, ako sa tu zvuk nesie. Takže pre
mňa ako hudobníka to bola česť vystúpiť
v tomto chráme,“ dodal Maroš Bango.
Speváka sprevádzala na koncerte jeho
manželka, manažérka a zároveň aj múza
Alexandra: „Pre mňa to bolo krásne
stretnutie s rodákmi, lebo toto sú
miesta, kde som strávila detstvo
a mladosť. Som totiž rodáčka z Klátovej Novej Vsi, a sem do Partizánskeho sme chodili veľmi často.
Máme tu veľa známych, priateľov, a bol
to akoby taký návrat. Veľa to pre mňa
znamená.“
Nevidiaci manželia odovzdávajú povzbudenie pre všetkých, ktorým osud nadelil
rôzne životné skúšky. Silu pritom čerpajú
najmä z kresťanskej viery. Napriek svojmu
zrakovému hendikepu si umelec dokáže

poradiť aj bez nôt. „Samozrejme, existujú
noty pre nevidiacich, ale ja ich jednak
neviem, a jednak nepoužívam,“ vysvetlil
s úsmevom spevák, ktorého hneď doplnila
manželka Alexandra: „Maroš sa všetko
učí podľa sluchu, nikdy neštudoval, noty
nepozná, takže všetko sa učí sám, tým, že
počúva.“ Maroš Bango dokáže zaspievať

DiamantovíJúlius

rôzne hudobné štýly – operné árie, evergreeny, ale aj talianske kantilény. Aj na
koncerte v Partizánskom predviedol pestrú
paletu žánrov. Záverečnou bodkou bola
pre všetkých dobre známa pieseň ´Tichá
noc, svätá noc´, ktorú si s ním zaspievalo
aj publikum.
Text a foto: dl

a Valéria Ligockí

Dieťa je dar - zvykne sa hovoriť. Pre dieťa tým najväčším darom sú zasa dobrí a láskaví rodičia.
O tých svojich diamantových napísal do redakcie Július Ligocký mladší z Partizánskeho.
Nie som majster pera, ale nedá mi
nepodeliť sa s čitateľmi Tempa o radosť
a poďakovať sa aj prostredníctvom
novín mojim rodičom. Chcem sa popýšiť, že môj otec Július Ligocký
a mama Valéria Ligocká
rodená Bečková budú
22. decembra 2016
oslavovať diamantovú svadbu,
teda 60. výročie
sobáša.
Obaja pochádzajú z Dražoviec, teraz
časť Nitry.
Do Partizánskeho
prišli, ako
vtedy mnohí
obyvatelia,
v mladom
veku. Otec
tu vyštudoval strojárske
učilište a neskôr
i priemyslovku
a pracoval v bývalých ZDA v strojárskom závode. Aktívne
sa zapájal do spoločenského
života, spieva v skupine Jeseň,
venuje sa záhradke. Mama bola predavačkou v Dome obuvi.
Znie to neuveriteľne, ale sú spolu
v dobrom aj v zlom už 60 rokov. Za celé
tie roky som nepočul žiadne hádky a aj
ťažké situácie riešili spolu kompromisom. Otec nepovedal mame inak ako
Valika. Tak ako v mladosti, tak aj teraz
v seniorskom veku žijú skromne, ale pre
rodinu. Vždy si vedeli nájsť čas na deti,

na kontrolu školských úloh, na spoločné
výlety do prírody.
V našom detstve sa síce žilo skromne,
ale veselšie. Na lavičkách pred domom
susedky štrikovali, háčkovali,
vymieňali si kuchárske
recepty, deti po okolí
pobehovali a hrali sa.
Boli sme v činžiaku
ako jedna veľká
rodina - Líšková,
Trebichalská,
Bucková, Žoncová, Kaletová... Bežne sa
stávalo, že

gazdinka v nedeľu, kedy bývali obchody zatvorené, zašla k susedke po šálku
múky, keď pri pečení zistila, že jej chýba.
A stihla sa aj kávička. Otcovia nám robili
klziská a karnevaly.
Obom rodičom sa chceme poďakovať za
nádherné detstvo a za ich doterajšiu starostlivosť o vnúčatá a pravnúčatá. Aj keď
sa vzhľadom zmenili, ako každý, nám,
ich deťom pripadajú stále mladí a budú
pre nás navždy vzorom. Prajeme im do
ďalších rokov hlavne zdravie a sily, nech
si užívajú starobu bez stresov, v pokoji so
svojimi blízkymi a priateľmi.
Želajú deti Julo, Vlasta
a Ľubo s rodinami.

Manželia Ligockí na svadobnej fotografii spred 60 rokov a dnes
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Buďte v pohode
Vianoce sú asi naozaj sviatkami pokoja, lebo podľa prieskumov poisťovní nie je počas nich zaznamenaný vyšší
nárast poistných udalostí ako v bežné dni. Sú však rizikové na špecifický typ škôd či úrazov.
Ľudia sú zatvorení doma, často majú štedrovečerný zhon, sú nervózni a nielen pri
Štefanskej zábave povzbudení alkoholom.
Aj preto sa možno udejú prípady, ktoré
sú typické pre toto obdobie. Obohranou
pesničkou, na ktorú každý rok upozorňujú
hasiči, sú požiare. Horia adventné vence,
prezdobené stromčeky, ale aj celé domy.
Požiar totiž často vzniká aj pri zvýšenom
prechodovom odpore v elektrických zásuvkách, keď sú zapojené viaceré osvetlenia
naraz. To však nie je všetko. Do poisťovne
sa mnohí vyberú aj z iných príčin. Helena
Kanderková z poisťovne Allianz nám prezradila niekoľko prípadov z minulého roka.

Vianoce v sadre
Zdobenie stromčeka býva tradične rodinnou záležitosťou. V rodine jedného klienta
sa skončilo poistnou udalosťou. Otec ako
najvyšší člen rodiny sa postavil na stoličku
a snažil sa na vrchol stromčeka upevniť
vianočnú hviezdu. Okolo neho sa však
obšmietal ich pes, ktorý svojho pána zhodil
zo stoličky priamo na obývaciu stenu.
Otca odviezli do nemocnice so zlomeninou
stehennej kosti a Vianoce prežil s nohou
v sadre. Úraz je jedno zo základných rizík
v životnom poistení, a tak mu poisťovňa
náhradu škody vyplatila.

Na tento zvyk doplatili aj rodičia, ktorí
strážením kapra zamestnali svoju dcérku.
Zatiaľ čo upratovali, dievčatku sa zdal kaprí
bazén prázdny, a tak sa rozhodlo vodu rybe
dopustiť. Po chvíli však na pustenú vodu zabudlo. Rodičia si pohromu všimli až po tom,
čo na vchodové dvere búchal sused, ktorého
vytopili. Škoda na oboch bytoch bola uhradená z poistenia domácnosti a z poistenia
zodpovednosti za škodu vinníka.

Nepoistený darček
Nepríjemná nehoda sa stala aj mužovi, ktorý manželke na Vianoce kúpil nové auto.
Uzavrieť si havarijné poistenie sa však
rozhodol až po sviatkoch. Keďže nechcel
pokaziť prekvapenie, auto zaparkoval pred
domom a ponáhľal sa domov. V zhone však
nezatiahol ručnú brzdu. Keď manželku
vyzval, aby vyšla na balkón pozrieť sa na
svoj darček, nové auto už bolo zaparkované
v kufri susedovej Škody 120. Manželka

si tak na skúšobnú jazdu musela počkať
a keďže darca podcenil havarijné poistenie,
ujmu na aute si musel uhradiť sám. Škodu
na Škode suseda vyplatila poisťovňa z vinníkovho PZP.

Kuriózne prípady
Celá rodina sa išla pozrieť na silvestrovský
ohňostroj. Avšak po návrate domov zistila,
že sa k nim vlámal zlodej, ktorý ukradol všetok alkohol zo stola. Ďalší klient
hlásil škodu spôsobenú silvestrovskou
pyrotechnikou, keď odhodená prskavka
z balkóna v bytovke pristála o poschodie nižšie a susedom poškodila plastové
okná. Počas Silvestra zo škôd na majetku
klienti najčastejšie hlásia obhorené fasády
domu a autá po zásahu pyrotechnikou.
Časté príčiny vzniku poistných udalostí sú
vlámania väčšinou do chatiek, záhradných
domčekov, ktoré sú v čase sviatkov opustené.
(dl)

Šimon Lukačovič z Nitry je

prvorodené bábätko šťastných rodičov Zuzany a Michala. Po prvý
raz zaplakal 11. decembra, kedy
vážil 3094 g a meral 51 cm.

Adam Jánoška z Partizánskeho má mamičku Miriam, otecka

Bohuslava Kotlára a päťročného
bračeka Šimona. Adamko sa narodil 5. decembra s váhou 3490 g
a dĺžkou 53 cm.

Vitajte
medzi nami!

Michal Hatala z Topoľčian

dostal meno po svojom oteckovi
Michalovi. Mamička Jana Pospíšilová ich prvého potomka priviedla
na svet 6. decembra, kedy vážil
3260 g a meral 50 cm.

Rubriku sme pripravili v spolupráci
s gynekologicko-pôrodníckym
oddelením Nemocnice na okraji
mesta, n.o., Partizánske

Kaprí kúpeľ
Na štedrovečernom stole Slovákov nesmie
chýbať vianočný kapor a zemiakový šalát.
Kým kaprovi odbije posledná minúta,
zvykne si ešte chvíľu zaplávať vo vani.

Päť životných lekcií
1.

Lekcia

Žena je pod sprchou, keď niekto zazvoní.
Rýchlo sa zahalí do osušky a beží otvoriť. Na
prahu stojí sused Peter. Keď ju zazrie, hovorí:
„Dám ti tisíc eur, ak si dáš osušku dolu.“
Žena chvíľku váha, potom osušku odvinie
a stojí pred susedom nahá.
Dal jej tisíc eur a odišiel.
Žena sa znovu omotá do osušky a vráti sa do
kúpeľne.
„Kto to bol?" pýta sa manžel.
„Peter," odpovedá, „sused.“
„No, výborne," hovorí muž, „a nespomínal
niečo o tisíc eurách, čo mi je dlžný?“
POUČENIE:
Informujte akcionárov včas o poskytnutom
úvere, nech sa nedostanete do nepríjemnej
situácie.

2. Lekcia
Kňaz sa ponúkne mníške, že ju odvezie. Sadla
si do auta, prehodila nohu cez nohu, až sa jej
odhalilo stehno. Kňaz skoro spôsobil haváriu.
Keď vyrovnal auto na ceste, položil mníške na
stehno ruku.
Mníška sa pýta: „Otče, poznáte Žalm 129?“
Kňaz dal ruku preč. Ale keď zaradil, znovu ju
položil na pôvodné miesto. Mníška opakuje:
„Otče, poznáte Žalm 129?“
Kňaz sa ospravedlňuje: „Odpusťte, sestra,
telo je slabé.“
Došli do kláštora. Mníška ťažko vzdychne
a vystúpi.
Kňaz sa vráti do kostola a vyhľadá Žalm 129.
Stálo v ňom: „Choď ďalej a hľadaj, smeruj
vyššie a nájdeš šťastie.“
POUČENIE:
Ak neovládate dobre svoju prácu, mnohé možnosti rozvoja vám uniknú priamo pred nosom.

3. Lekcia
Obchodný zástupca, asistentka a manažér idú
na obed a po ceste nájdu starú lampu. Utrú
na nej prach, a – objaví sa Džin.

Prehovorí:
„Každému z vás vyplním jedno želanie.“
„Ja prvá, ja prvá!“ volá asistentka.
„Chcem byť hneď teraz na jachte na Bahamách a na nič nemyslieť!“
Peng! - a zmizne.
„Teraz ja, teraz ja!“ hlási sa obchodný
zástupca.
„Chcem ísť na Havaj, váľať sa na pláži, masáž
a bezodnú zásobu piňakolády, a lásku svojho
života po boku!“
Peng! - a zmizne.
„Teraz je rad na tebe,“ hovorí Džin manažérovi.
„Chcem, aby sa tí dvaja hneď po obede vrátili
do kancelárie.“
POUČENIE:
Svojho šéfa nechajte hovoriť vždy prvého.

4. Lekcia
Orol sedel na strome, odpočíval a nič nerobil.
Uvidel ho zajac a pýta sa:
„Môžem tiež sedieť ako vy a nič nerobiť?“
„Samozrejme, prečo nie,“ odpovedal orol.
Zajac sa usadil pod stromom a odpočíval.
Náhle sa objavila líška, schmatla zajaca
a zožrala ho.
POUČENIE:
Aby ste mohli sedieť a nič nerobiť, musíte
sedieť veľmi, veľmi vysoko.

5. Lekcia
Sťažuje sa morka býkovi:
„Tak veľmi by som chcela vyletieť až na
vrcholec stromu, ale nemám na to dosť síl!“
„Tak prečo si nezobneš z môjho lajna? Je
v ňom veľa živín!“ odpovie býk.
Morka si zobla kúsok lajna a to jej dodalo silu
vyletieť na prvý konár stromu.
Ďalší deň, keď si znovu zobla, dostala sa na
vyšší konár. A konečne sa na štvrtý deň hrdo
usadila na samom vrcholci stromu.
Tam si ju všimol farmár a zostrelil ju.
POUČENIE:
Ubabrať sa lajnom vám môže pomôcť dostať
sa hore, ale určite tam dlho nevydržíte. (net)

Vianočné
posolstvo
Svet je už taký.
Morí ho spústa
nezodpovedaných otázok.
Nebola kráľovská púť
k jasličkám Jezuliatka znevážená?
V búrlivých premenách žitia
otázka hluchá, nemá.
Prečo ju ľudstvo nepočuje,
prečo neodpovedá na orgie
modernej doby,
výslnie mamony a drsnej zloby?
Či nie je symbol Vianoc posolstvom
zrodu nového veku?
Veď svetlo kométy v dušiach
a srdciach ľudí pretrvá naveky.
Tak prečo násilie, nenávisť,
potupa človeka a morálky?
Otázky trýznivé, bolestivé.
Pred tvárou plytkého svedomia,
v ktorom sa brodí zbabelosť
a sebectvo.
Ponížená ľudskosť kľačí
pred portálom blahobytu.
Žiadostivo vystreté ruky čakajú...
A žiar jasnej kométy tlie
v srdciach ľudí,
rozžíha plamienok viery a nádeje,
nádhernú idylu posvätnej noci
v láskavom súžití rodiny.
Sviatočné čaro Vianoc
so svetlom kométy.
Milan Paták

Boris Oravec z Rajčian prišiel
na svet tri roky po bračekovi
Romankovi. V deň narodenia,
10. decembra vážil 3280 g a meral
51 cm. Zo synčeka sa tešia mamička Zuzana a otecko Roman.

Jakuba Meszároša z Horných
Vesteníc, prvé dieťatko šťastných

rodičov Anny Hanusovej a Lukáša
Meszároša, priniesol 6. decembra
svätý Mikuláš. Chlap ako buk v ten
deň vážil 4020 g a meral 53 cm.

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 v Kauflande v čase od
8.00 do 20.00 h, 24. decembra od 8. do 11. h Lekáreň
v Kauflande, od 11. do 18. h Lekáreň Kamélia na Nitrianskej
ceste, 25. decembra Lekáreň
Dr. MAX 1 na Hrnčírikovej

ulici, 1. januára 2017 Lekáreň Dr. MAX 2 – Nemocnica
s poliklinikou. 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 19. do 23.
decembra Lekáreň ku Gymnáziu na Radlinského ulici,
24. decembra Lekáreň Valika
na Ulici SNP, 25. decembra
Lekáreň sv. Lukáša na Záfortni, 26. decembra Lekáreň
Pharmacum v Tescu, 27. až 31.
decembra Lekáreň Schneider
v Kauflande, 1. januára 2017
Lekáreň Jana na Farskej ulici,
2. až 7. januára Lekáreň Pharmacum v Tescu.

Radosť z hry
Niekoľko predškolákov z materských škôl mesta Partizánske,
z Veľkých a Malých Uheriec, Kolačna a Pažite sa nedávno stretlo
na Obecnom úrade v Malých Uherciach na súťaži v skladaní
puzzle. Pestrofarebná zábava hrou, ktorá rozvíja logické myslenie,
pozornosť aj jemnú motoriku a šikovnosť, zaujala deti natoľko,
že im dopoludnie ubehlo ako voda. Skladanie obrázkov lesných
zvierat od najjednoduchších zo štyroch dielov spestril spev a tanec.
Pretože všetci preukázali šikovnosť a trpezlivosť aj v skladaní
tridsaťdielnych skladačiek, získali pre svoju materskú školu
pestrofarebné puzzle, diplom a pre seba medailu a vecnú odmenu.
Odovzdali im ju metodičky pre materské školy z Obvodného úradu
v Trenčíne.
(jš)
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Zasnežená a klzká Oselná skala
Prvá z troch decembrových túr,
ktoré má tento rok v pláne turistický klub Horec, viedla iba hen za
uherské humná. Po troch rokoch
znovu pozrieť Dobrolínske skaly
a Oselný vrch. Zasnežené lúky i lesný chodník, pekné výhľady, driemajúce netopiere v jaskyni, výborný
guláš na turistickej chate a živá
hudba produkovaná harmonikármi
i bendžistom – to všetko dodalo
akcii neopakovateľný ráz.

Vianoce s Horcom
Turistický klub Horec pripravil počas vianočných sviatkov pre svojich členov a záujemcov tri zaujímavé akcie. V utorok 27. decembra
to bude tradičný Vianočný výstup na Žarnov, tentoraz už
17. ročník. Doprava autobusom SAD o 9.25 h do Hornej Vsi-Rudice
alebo individuálne. Silvestra spoločne oslávime na Osečnom. Na
vrchole sa budú podávať horúce nápoje a vianočné pečivo. Spoločný odchod od dolného pomníka o 9. hodine. A napokon na Troch
kráľov sa vyberieme do Nitrických vrchov, aby sme zasneženými
lesnými chodníkmi vystúpili na Rokoš a Košútovú skalu. Odchod vlastného autobusu je o 8. hodine z klasických stanovíšť.

Ľadový kúpeľ na Štefana
V chladnej vode sa cítia ako ryby vo vode, a preto sa vždy tešia
na zimné obdobie. Reč je, samozrejme, o otužilých plavcoch
z Klubu Ľadové medvede z Partizánskeho a Veľkých Uheriec.
Ani tentoraz si cez sviatky nenechajú ujsť možnosť ponoriť sa
do studenej vody a v pondelok 26. decembra si doprajú ľadový kúpeľ v Žabokrekoch nad Nitrou. Pri Štrkovisku sa stretnú
o 14. hodine, príďte ich povzbudiť aspoň z brehu!

Z konečnej zastávky es-á-dé na Cerovej
putuje tridsať horcov lesnou cestou na
rozsiahle lúky Brezová. Tráva je pokrytá
15-centimetrovou vrstvou snehu. Ako dobre, že primrzlo, pretože ešte pred dvoma
dňami to vyzeralo, že budeme moknúť
a čvachtať sa v blate ako prasiatka. Na
západnom okraji lúky sa z náučného panela
dozvedáme, že Dobrolínske skaly sú
prírodnou rezerváciou s ochranou
pestrých rastlinných spoločenstiev
rastúcich na vápencovom podloží.
V blízkosti sa nachádza rovnomenná jaskyňa hlboká 26 metrov s výskytom netopierov
a vzácnych bezstavovcov. Z rezervácie je
krásny výhľad na okolité horstvá, viaceré sú
zasnežené. Oproti vytŕča i zatiaľ nezdolaná
Oselná skala. Tretina turistov sa šmykľavým chodníkom vybrala k jaskyni, v ktorej
si nafotili päť hibernujúcich netopierov.
Po zelenej značke pokračujeme k Hrubému
vrchu. Cestou stretávame desiatky turistov
z okolitých klubov. Zdravia sa známi i neznámi, deti i kmeťovia. Náučný panel pod

V minulom mesiaci sa desať
študentov a dvaja pedagógovia
bánovského gymnázia zúčastnili
prvého projektového stretnutia
v českom meste Strakonice v rámci
projektu Kde budu doma - program
Erazmus+. Cieľom projektu, ktorý
má trvať dva roky, je získať spätnú
väzbu od absolventov obidvoch
gymnázií – bánovského a strakonického v oblastiach ďalšieho
vysokoškolského štúdia, uplatnenia
sa na trhu práce a čo by študenti
odporúčali, aby vedenia škôl a učitelia zaradili do študijných plánov.

Oselným vrchom hovorí, že v tejto lokalite sa kedysi nachádzalo more, čoho
dôkazom sú nálezy zvyškov rôznych
ulitníkoch a hlavonožcoch. Neskôr tu
žili aj dinosaury. Poučení o pravekej faune a flóre sa zapíšeme do návštevnej knihy.
Dvierka na jej schránke nestráži očakávaný
jašter, ale zlatoočka vyrušená zo zimného
spánku. Potom už opatrne stúpame na klzkú Oselnú skalu. Na vrcholovej plošinke pod
bralom sa nachádza stôl s lavičkami; tam sa
navzájom poponúkame voňavými nápojmi
a zomletým mäsom v črievkach. Väčšina
horcov schádza cez Drahožickú dolinu
k priehrade a odtiaľ do Veľkých Uheriec,
kde končia dnešnú 15-kilometrovú túru.
Drvivá menšina sa vracia späť na brezovské lúky. V okolí turistickej chaty dačo

rozvoniava. Veľkouherskí turisti tu dnes
slávia uzavretie sezóny. I nám naberajú
z kotla rozkúskovaného diviaka v pikantnom náleve. Našťastie na Slovensku je
svíň stále dosť. Výborný guláš oceňuje
stovka prítomných nielen ďakovnými
slovami, ale aj euromincami, ktoré sympaticky zaštrkocú po vhodení do drevenej
búdky. K dobrej nálade prispievajú i dvaja
harmonikári a neodmysliteľný ozembuch.
Spev ľudových piesní a zvuky akordeónov
sa šíria doďaleka. Dobrá nálada a hudba
sa neskôr presunuli aj do radobického
kultúrno-spoločenského centra, kde
okrem heligónok vyhrávali aj tri gitary
s bendžom a atmosféru vylepšovali country melódiami.
Ľubo Mazán

Na trase Bánovce - Strakonice

Na fotografii bánovskí a strakonickí
gymnazisti v stovežatej Prahe pri
Pražskom orloji.

S

pätnú väzbu od študentov zabezpečia
on-line dotazníky, rozposielané po
novom roku bývalým absolventom
gymnázií. Tým, ktorí opustili brány gymnázia pred rokom, štyrmi, šiestimi a desiatimi
rokmi. Výstupy budú prezentované nielen
v školách, ale aj na úradoch, inštitúciách,

ktoré sa zaoberajú vzdelávaním a uplatnením absolventov na trhu práce.
Počas týždňa, ktorý strávili bánovskí
študenti v hostiteľskom meste, poznávali
kultúru inej krajiny, život v rodinách, vykonávali teambuildingové aktivity a navštívili
zaujímavé miesta – Strakonice so svojím

hradom, Český Krumlov, aquapark v Sušiciach i hlavné mesto Prahu.
Ďalšie projektové stretnutie bude začiatkom júna 2017, kedy do Bánoviec nad
Bebravou zavítajú taktiež desiati strakonickí študenti a s nimi dvaja pedagógovia.
Elena Košíková

Pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky a vstupu
do nového roka 2017 si Partizánčania spoločne pripijú na
zdravie na tradičnej novoročnej čaši vína. Srdečne vás na ňu
pozývajú primátor mesta Jozef Božik, poslanecký zbor MsZ
a Mestská umelecká agentúra. Príďte v prvý pracovný deň
nového roka, 2. januára o 17.00 h do sály Domu kultúry v Partizánskom. Podvečer strávite v spoločnosti vokálnej skupiny
Close Harmony Friends.
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Za štedrovečerným stolom TRIKRÁT INAK
Chvíľa, keď rodina spoločne zasadne k štedrovečernému stolu, má svoje osobité čaro. V mnohých domácnostiach, podobne ako tomu bolo v minulosti, sa zvyčajne začína vtedy, keď na nebi zažiari prvá hviezda. Na stole
nás čaká niekoľko chodov pozostávajúcich z rôznych druhov jedla a dobrôt. Či už tradičná alebo inšpirovaná
aktuálnymi trendmi, stále je to štedrá večera.

UMOCŇUJE JU
SPOLOČNÁ MODLITBA

V rodine kazateľky Evanjelickej cirkvi
metodistickej Štefánie Sklenárovej
je Štedrý deň ako aj v iných rodinách
spojený s chystaním sa na večer. „Pripravujeme tradičné jedlá, ktoré patria
k Štedrému večeru. Či je to tradičná
kapustnica, ale aj kyslá hríbová polievka
a, samozrejme, nesmú chýbať ryba a
majonézový šalát. Pôst striktne v tento
deň nedodržujeme, ale cez deň toho veľa
nezjeme, pretože každý sa teší na večer,“ prezradila menu štedrej večere, ktoré sa veľmi nelíši
od jedál podávaných u katolíkov.
„Na stole nesmie chýbať svietnik so sviecami, to nám pripomína,
že Svetlo z nebies - Pán Ježiš Kristus sa narodil a práve On je
najcennejší dar, aký ľudstvo mohlo dostať,“ dodala kazateľka.

KEĎ SVIATOČNÉ JEDLO
CHUTÍ ZDRAVO

Ak sa bežne počas roka stravujete
zdravo, nie je dôvod, aby ste to
museli práve na Vianoce porušiť.
Rovnako to je aj u Jakuba Blažeka, športovca telom i dušou, ktorý
pracuje vo fitness centre a zdravý
životný štýl mu nie je cudzí. Vianočné sviatky trávi v kruhu svojej
rodiny a spolu sa podieľajú aj na
príprave štedrovečerného jedla. „Na
začiatok si dáme domáce oblátky potreté medom a s cesnakom a po nich nasleduje kapustnica a hlavné jedlo. Máme domáci

TRADIČNÉ MENU
NAHRÁDZA MODERNÉ

Iný kraj, iný mrav. Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí existujú
v rôznych oblastiach odlišnosti vo vianočných tradíciách. Svoje
o tom vie aj Róbert Švorc, ktorý pracuje ako kuchár v Rakúsku
a strávil tam nejedny Vianoce. „Štedrá večera je úplne odlišná ako
u nás. Napríklad v regióne Zillertal v Tirolsku, kde pôsobím, má
každá rodina vlastné zvyky. Základ večere tvorí silný hovädzí
vývar so zeleninou a rezancami, do ktorého si dávajú párok.
Potom podľa toho, čo kto má rád, majú ako hlavný chod syrové
a mäsové fondue, rôzne druhy steakov alebo cestoviny,“ spomenul Róbert. „Samozrejme, nechýba ani sladké – keksy a zákusky,
v ktorých sú Rakúšania majstri,“ podotýka.
„Zaujímavý Štedrý deň je podľa mňa vo Švédsku, kde už od rána
celá rodina pripravuje studený bufet a na večeru majú bufet
teplý. Ak je veľká rodina, za celý deň v ňom môžu mať aj do sto
druhov jedla. Najznámejšie sú nakladané haringy a ako dezert
mliečna ryža,“ uviedol pre porovnanie.
Ak by ste chceli skúsiť netradičné, ale stále slovenské štedrovečerné menu, môžete sa inšpirovať nasledujúcimi tipmi.
„Ako predjedlo by som odporučil tatarák z kapra s hriankami,
ako polievku kyslý zemiakovo-hubový krém so strateným vajcom

Mačka a andulka

Boli sme oblečení a pripravení odísť na silvestrovskú párty.
Zažali sme nočné svetlo, zapli telefónny záznamník, zakryli
klietku s andulkou a vyhnali mačku na dvor. Objednali sme si
taxík. Keď dorazil, vyšli sme z domu prednými dverami. Mačka,
ktorú sme vyhnali na dvor, prekĺzla pod našimi nohami späť do
domu. Nechceli sme, aby zostala vo vnútri, pretože, keď je tam
sama, snaží sa zožrať andulku. Manželka si šla sadnúť do taxíka,
ja som sa vrátil dovnútra, aby som vyhnal mačku z domu. Tá mi
ale vybehla na poschodie a ja som bežal za ňou.
Manželka, ktorá zatiaľ čakala v taxíku, nechcela, aby taxikár
vedel, že dom bude celú noc prázdny, tak mu povedala, že sa
hneď vrátim, že som šiel iba dať dobrú noc svojej matke. Po pár
minútach som si sadol do taxíka vedľa manželky.
„Ľutujem, že mi to trvalo tak dlho,“ povedal som, keď sa taxík
rozbiehal. „Tá krava sprostá sa schovávala pod posteľou. Musel
som jej pichať do zadku vešiakom, aby som ju dostal von! Snažila
sa mi utiecť, tak som ju chytil pod krkom. Potom som ju musel
zabaliť do deky, aby ma nepoškriabala. Podarilo sa! Odtiahol
som ju po schodoch dole a vyhodil späť na dvor. Dúfam, že sa
zase nevykadí do zeleninového zákonu!“
Ticho v taxíku bolo ohlušujúce.
(net)

Ešte skôr než členovia rodiny začnú večerať, čítajú z Biblie
state, kde sa píše o Ježišovom narodení a spoločne sa
modlia. „Zaželáme si pokojné a požehnané sviatočné
chvíle. Potom si rozdelíme medzi sebou rozkrojené jabĺčko a jeme oblátky s medom. Pripijeme si
pohárom vína a nasleduje večera,“ opísala Štefánia
Sklenárová štedrovečerné zvyky.
Tento deň je u kresťanov všade na svete neodmysliteľne spätý so svätými omšami. „Aj v našich cirkevných zboroch sa konajú bohoslužby, zvyčajne
je to popoludní. V Božej blízkosti človek môže ešte
intenzívnejšie prežívať radosť z Vianoc a ich pravého zmyslu, ktoré znamenajú stretnutie s Láskou,
ktorá sa nikomu nevnucuje, nikoho nezotročuje, ale
každému otvára dvere milosti,“ doplnila na záver.
Požehnané a pokojné vianočné sviatky, nech narodený Pán Ježiš
Kristus prinesie do našich rodín pokoj, zmierenie a milosrdenstvo, praje čitateľom týždenníka Tempo Štefánia Sklenárová.
zemiakový šalát a rybu, či už kapra, pstruha alebo lososa na rôzne
spôsoby, každý podľa svojho gusta,“ dozvedeli sme sa od Jakuba. Ako
však dodal, vyprážanú rybu by ste u neho na tanieri nenašli.
Po spoločnej večeri a rozbalení darčekov ho čaká druhý chod
u priateľky. „Keďže je výborná kuchárka a venuje sa zdravej
strave, vianočné jedlá sú tomu aj prispôsobené. Napríklad
bezlaktózová hubová polievka, zemiakový šalát s domácou majonézou, avokádový šalát so zubáčom alebo skvelé
špaldové oblátky s kokosovým cukrom,“ prezradil netypickú
verziu štedrovečerného menu.
„Na Štedrý večer by si každý mal na stole nájsť to svoje obľúbené, ale všetko s mierou,“ myslí si Jakub. „Vianoce predsa nie
sú o jedle, ale o tom, že sa aspoň na chvíľku zastavíme a trávime
čas s ľuďmi, ktorých máme radi. Keď sme boli menší, prežívali
sme ich o niečo viac, veď ktoré dieťa sa neteší na darčeky? Avšak
teraz majú pre mňa Vianoce hlbší význam,“ dodáva s úsmevom.
alebo rybaciu krémovú s cesnakovou majonézou a hriankou,“
vyberá spomedzi receptov.
„Osobne si myslím, že
zemiakový šalát nesmie
chýbať na žiadnom
slovenskom stole. Tu
platí pravidlo sto ľudí,
sto chutí. Jeho varianty
sú rôzne, ako napríklad
uvarené baby zemiaky
v šupke s tvarohom, pažítkou a mladou cibuľkou.
Môj tip je klasický majonézový šalát, do ktorého navyše
pridáme menšie kúsky hrušiek
a jabĺk, nakoniec petržlenovú vňať a dochutíme citrónom,“ hovorí
Róbert, podľa slov ktorého sa moderná gastronómia snaží byť čo
najzdravšia, a preto sa menia technologické postupy a vymýšľajú
stále nové alternatívy. „Z tohto dôvodu by som k takémuto šalátu
servíroval pečenú alebo pošírovanú rybu. Ako dezert by som zvolil bábovku s perníkovým korením, jablkovým pyré a vanilkovou
sč, foto: archív respondentov
zmrzlinou,“ uzatvára.

- Mamiii, ja by som chcela na
Vianoce psa...
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako
každý rok!!!

Novoročné ráno:
„Tak šťastný a veselý nový rok.
Ako si sa vyspal?”
„Ale ušlo to, len keby o mňa
stále nezakopávali čašníci!”

Jožko dostane pod stromček
obálku s 20-eurovkou.
Mamička: „A čo povieš tete?”
Jožko: „Stará držgroška?”

Muž: „Zlatko, čo by si chcela na
Vianoce?”
Žena: „Neviem...”
Na druhý deň cestou z roboty
nájde muž kúsok hrdzavého plechu, schová si ho a na Štedrý deň
ho dá manželke pod stromček.
Žena: „Čo to, do pekla, je?”
Muž: „Neviem...”

Jožko píše Ježiškovi. Ježiško,
keď mi donesieš motorku,
budem celý týždeň dobrý.
Jožko sa zamyslí a povie si:
„Ale ja nevydržím byť dobrý
celý týždeň,” roztrhá list a píše
nový. „Milý Ježiško, keď mi
donesieš motorku, budem celý
deň dobrý.” Zase sa zamyslí a
roztrhá list. Potom sa pozrie na
obraz Panny Márie a zamkne ho
do skrine. Začne písať nový list:
„Milý Ježiško, zajal som tvoju
matku, výkupné je motorka!”

VYCHODŇARSKA PRALINKA
Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 2 až 5 litre
rumu
Postup: zoberece čokoladovu
figurku, odkrucce jej gebuľu,
dolejece rum a možece takoj
konzumovac.
A potom, že s pečenim na
Vianoce je veľo roboty

Vianočné rekordy
Na Vianoce nemôžu chýbať ani rôzne svetové rekordy. Preto vám ponúkame prehľad vianočného NAJ.
Vedeli ste, že najväčší vianočný darček by
sa vám nezmestil do obývačky a už vôbec nie
pod stromček? Bola to práve Socha slobody.
V roku 1886 ju darovali Francúzi Američanom ako symbol
priateľstva a pomoci, ktorú im poskytli v boji za nezávislosť
od Británie v roku 1776. Toto dielo aj s podstavcom váži
205 ton a meria 93 metrov.
Najcennejší vianočný
pozdrav napísal Sir
Henry Cole pre svoju
babičku v roku 1843.
Pohľadnica (na obrázku) bola predaná
v dražbe v anglickom meste Wiltshire
v roku 2001 za 20-tisíc
libier, čo je v prepočte
približne 22 500 eur.
Najväčší betlehem tvorilo päťdesiat figúr
v životnej veľkosti a naopak najmenší vznikol
z perníkového cesta a zmestil sa do škrupiny
pistácie.
Stodesať metrov meral najväčší vianočný stromček, ktorý postavili v Mexiku. Zdobilo ho viac než
200 ľudí a viselo na ňom až 1,2 milióna vianočných gúľ. Podarilo sa tak prekonať rekord, ktorý si
doposiaľ držala Brazília s 85 metrov vysokým stromčekom.
Janet Parker
z Wiltshire si každý rok na Vianoce
vystaví 30 cm
vysoký stromček
ozdobený anjelmi
a Pannou Máriou.
Tento najstarší
vianočný stromček kúpila ešte
jej prateta v roku
1886.
Pri výbere darčekov by si možno mnohí z vás prišli
na svoje v najväčšom vianočnom obchode, ktorý
sa nachádza v michiganskom meste Frankenmuth.
Svojou rozlohou zodpovedá veľkosti šiestich futbalových ihrísk a vybrať si v ňom môžete z 50 000
rôznych druhov darčekov.
Najväčšou zbierkou Santa Clausov sa pýši
Kanaďan Jean-Guy Laquerre, ktorému sa
ich za 22 rokov podarilo nazbierať 25 189. Za
svoju zbierku postavičiek muža v červenom
kostýme je zapísaný v Guinnessovej knihe
rekordov.
Rekord v najväčšom počte vianočných žiaroviek vytvorili Richardsovci z austrálskeho
hlavného mesta Canberra v roku 2013, ktorí na
svoj dom umiestnili 502 165 blikajúcich žiaroviek.
Do Guinnessovej knihy rekordov sa dostali prvýkrát už v roku 2001. Neskôr ich však tromfla rodina z New
Yorku. Či si trúfnu na to, aby svoj rekord vylepšili, je otázne,
keďže na ďalšie žiarovky by už vraj potrebovali dodatočný
generátor.
Na londýnskej stanici Pancras station postavili najväčší
adventný kalendár (na foto dole), ktorý bol vysoký 71 metrov
a dlhý 23 metrov, aby si tak pripomenuli jej renováciu.

VESELÉ
VIANOCE

(sč)
Zdroj: internet
Foto: internet
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Bohuš Tomeš zomrel,
jeho dielka žijú
Vianočný čas je aj časom spomínania na ľudí, ktorí nás predišli do
večnosti. Aj na tých, ktorých meno sa navždy bude spájať s vydávaním novín v Partizánskom. Dopisovateľ Július Gális zvykol pri
komplimentoch na jeho adresu o profesionálnom majstrovstve
športového komentátora skromne reagovať slovami – cintoríny sú
plné nenahraditeľných ľudí... Za každého sa nájde nástupca, i keď...
Po takom brilantnom karikaturistovi, akým bol Bohuš Tomeš,
zatiaľ veru redakcia Tempa náhradu nenašla. Pripomeňme si práve
v tomto čase nestora kresleného humoru. Neuveríte, ale vek niektorých jeho vtipov sa blíži k päťdesiatke.
Bohuš Tomeš nás navždy opustil v júli 2010 vo veku 81 rokov.

Turista sa ubytoval v hoteli. Majite¾ ho osobne
dovedie do izby a hovorí:
- V tejto izbe zomrel ve¾ký básnik Goethe
a pán Nový.
- A kto bol ten pán Nový?
- To bol hos, ...(dokonèenie v tajnièke)

ozdravoval si
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príbeh zo života
Ten chlapec bol od detstva
kalika. Kríval na obidve nohy
a ani v hlave nemal všetko
v poriadku. Ako sa hovorí,
nenarodil sa v správnom čase
na správnom mieste. Alenka,
jeho neskoršia spolužiačka,
si vlastne ani nepamätá, či sa
vedelo, kto bol jeho otcom.
Mamou rovnaká mrzáčka,
chudobná žena, ktorá okrem
Cyrila porodila ešte jedno
dieťa. Našťastie celkom životaschopné dievča. Spoločne
vo štvorici sa pretĺkali len
s pomocou susedov.
Zato Alenka bola z celkom
iných pomerov. Dieťa roz-

Cyril
maznávané rodinou, ktoré ani
netušilo, že by jej mohlo čosi
chýbať – oblečenie, hračky, či
niečo do školy. Spolužiačky
ju obletovali, všetky sa s ňou
chceli kamarátiť. Zato s Cyrilom nikto a namiesto toho,
aby mrzáčikovi pomáhali, častovali ho posmeškami. Vzdor
v chlapcovi sa stupňoval. Veď
aj v biednej chyžke sa na neho
z každého kúta izby vyškierala
iba chudoba.
Ako druháčka predvádzala
Alenka v triede najnovší model
slnečných okuliarov. Cyril po
nich ukrutne zatúžil. Akonáhle
zbadal, že ich nechala na lavici, uchmatol okuliare a schoval
do tašky. Treba dodať, že
príbeh sa stal na začiatku
šesťdesiatych rokov minulého
storočia a nebolo bežné, aby
deti na vidieku mali slnečné
okuliare, nieto ešte exkluzívne
zahraničné. Leda tak silné
dioptrické horčičáky s neforemnými kostenými rámami.
Také, aké nosil aj Cyril.
Alenka dokázala všeličo oželieť, no túto stratu, to teda nenechá len tak! Smelá školáčka
rozbehla pátranie. Všetky indície napovedali, že jej módny
doplnok uchmatol Cyril. Vypla
svoju kuraciu hruď a ako boh
pomsty pochodovala dlhým
sedliackym dvorom k ich
skromnému príbytku. Cyril bol

doma. Rezolútne ho požiadala,
aby jej okuliare vrátil. No vysmial ju. „Nič nemám, nič som
neukradol!“ Alenka ale nelenila. Vrazila do dverí, že ona si
ich nájde. No ani Cyril nelenil.
Otočil kľúčom v zámke a začal
sa na svojho väzňa nepríčetne
škeriť. „Čo mi chceš urobiť?
Pusti ma, budem kričať,“
koktala už so strachom. „Vráť
mi okuliare a ja nebudem
nikomu žalovať...“ Cyril ale
na nič nepočúval. „Ja ťa, ja
ťa... Zabijem!“ Pochytil z kúta
sekeru a ako Ficko Čachtickej
pani sa blížil k svojej obeti.
„Pomóóc!“ volala o ratu. Našťastie dobehla Cyrilova mladšia sestra a vedela, ako brata
upokojiť. Pri jej hlase akoby
sa prebral z ošiaľu. Pokorne
vrátil okuliare a vyslobodená
Alenka mohla na chvejúcich sa
nohách odísť.
Jej väzniteľ „našťastie“ prepadol, a tak na traumatizujúci
zážitok časom zabudla. Prešlo
polstoročie a v inom čase a na
inom mieste sa čírou náhodou
stretla s Cyrilovou sestrou.
Napriek nie najlepším spomienkam si ako rodáčky padli
do náručia. „Ako žiješ, čo rodina?“ Otázka striedala otázku
a nakoniec padlo aj pozvanie.
„Príď nás pozrieť! Opatrujem
Cyrila, leží na posteli. Určite
bude rád.“
Ísť, neísť? - pýtala sa v duchu
Alenka. To pozvanie jej ale
nedalo pokoja. Lákalo ju
ako niečo tajomné, záhadné
a pritom nebezpečné. Ako
keby si chcela po rokoch
dokázať, že sa predsa nemá
čoho báť. No tá neistota... Ako
hra s ohňom... Cestou z práce
tesne pred Vianocami predsa
len zamierila k ich domu.
Nebola už mladica, ale z Cyrila
bol doslova bezbranný starec.
O čo bol ale ukrátený na tele,
o to viac obdarený výrečnosťou. Hovoril a hovoril. Ani raz
sa jej však nepozrel priamo do
očí. No, ktovie, či si ešte vôbec
pamätal, že kedysi dávno
zobral na Alenku sekeru...
(bab)
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Navždy nám zostanú dve smutné
spomienky na 31. október 2003
a 25. december 2010, keď odišli
do večnosti naši milovaní rodičia

Ťažko je bez Teba naučiť sa žiť,
už nič nie je také, aké mohlo byť...
Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienky na Teba
zostanú navždy v nás.

Dňa 17. decembra 2016 sme si so
zármutkom pripomenuli 7. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko

S veľkým smútkom v srdci si dňa
21. decembra 2016 pripomenieme
smutné 4 roky, čo nás vo veku
74 rokov navždy opustila naša
milovaná mamička a starká

Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť Tvoje kroky v ňom.
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Tá rana v srdci stále bolí
na ten deň zabudnúť nedovolí.
Dňa 30. decembra 2016 uplynie
rok, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dedko
a pradedko

Jozef LAVIČKA
z Veľkých Bielic.

S láskou spomínajú synovia
a dcéra s rodinami.

(160856)

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ho mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 20. decembra 2016 uplynie
šiesty smutný rok, čo nás vo
veku 42 rokov navždy opustil náš
drahý syn, otec a brat

Alžbeta KŇAZOVÁ
zo Žabokriek nad Nitrou.
S láskou spomínajú synovia
a dcéry s rodinami.
(160909)

Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku.

(160932)

Dňa 31. decembra 2016 uplynie
10 rokov, čo nás vo veku 64 rokov
predišiel do večnosti náš drahý
manžel, otec a dedko

So zármutkom v srdci sme si v júli
tohto roku pripomenuli 8. výročie
úmrtia našej mamičky a babičky

Ivan SMATANA
z Partizánskeho.
Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku na nášho drahého
zosnulého.

dňa 17. decembra 2016 uplynulo
6 rokov od chvíle, čo nás navždy
opustil náš otec a starý otec

Michal DRÁBEK
zo Šimonovian.
S láskou naňho spomína celá
(160923)
rodina.

V spomienkach Ťa stále máme,
s láskou na Teba spomíname.

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 22. decembra 2016 si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho
drahého otca

Eduarda HUNKU
z Partizánskeho,

S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra s rodinou a syn
s rodinou.
(160908)

Predám jatočné morky. Bošany,
tel. 0904 658 556.
(160863)

Inzerujte v TEMPE!
www.novinytempo.sk

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéra s rodinou.

Vladimír ORŠULA
z Partizánskeho.

Pavel KLIŽAN
z Hradišťa.

Na milovaných rodičov s láskou
spomínajú syn Vladko, dcéra
Janka s rodinou, dcéra Renátka,
vnučky Lucka a Barborka a pravnučka Ninka.
(160937)

S láskou a vďakou spomínajú
manželka, syn Róbert, dcéra Soňa
s manželom a vnuk Ondrej. (160935)

...už len kytičku kvetov na hrob
môžeme dať a s láskou
na Vás spomínať...

Dňa 20. decembra 2016 si pripomíname smutné prvé výročie, kedy
navždy odišiel skvelý človek a priateľ

Dňa 21. decembra 2016 uplynú
tri smutné roky, čo od nás navždy
odišla vo veku 81 rokov naša drahá
mama, svokra, babička a prababička

So zármutkom v srdci sme si dňa
13. decembra 2016 pripomenuli
smutné 3. výročie, čo nás navždy
nečakane opustila drahá manželka, mamička a starká

Alica PETRÍKOVÁ
z Veľkých Bielic.
S láskou a úctou spomínajú manžel Jozef, dcéry Iveta a Alica s rodinami, brat a sestra s rodinami.
Dňa 28. decembra 2016 uplynú tri
roky od chvíle, kedy nás navždy opustila milovaná mama a stará mama

Miloš ORSZÁGH
z Návojoviec.
Prosím, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku a modlitbu.
Štefánia HAJDINOVÁ
z Partizánskeho.
Dňa 24. decembra 2016 uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustil vo
veku nedožitých 79 rokov náš drahý
otec, svokor, dedko a pradedko

Alica a Kačenka

(160929)

Dňa 15. decembra 2016 sme si
pripomenuli 12. výročie úmrtia
našej milovanej mamy a babky

Mária STRUHÁROVÁ
z Návojoviec.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú syn Pavel a dcéra Marta s
rodinami.
Odišli tíško, rýchlo a bez rozlúčky.
Nikto to nečakal, v srdci nám bolesť a spomienku zanechali. (160933)

Milan PECIAR
z Nedanoviec.

Osirela dielňa, osireli stroje,
chýbajú tam pracovité ruky Tvoje.
Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienky na Teba zostanú
navždy v nás.
Miloško, chýbaš nám...

Predám 1-izbový byt na Ulici Janka Kráľa 1167/34 v PE, 3. poschodie, plastové okná, nová rohová
kuchynská linka. Tel. 0905 171
914.
(160931)

Miloš ORSZÁGH
z Návojoviec.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Dňa 22. decembra 2016 uplynie
20 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec

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

Dám do podnájmu garsónku
v PE. Cena dohodou. Tel. 0918
718 219.
(160910)

Rudolf MARTIŠKA
z Partizánskeho.

Kto ste ho poznali, venujte mu
(160930)
s nami tichú spomienku.

ktorý nás opustil vo veku 73 rokov.

Manželka Viola s dcérou Máriou,
syn Edo s Evkou, vnuci Edo a Marek s Katkou, pravnuci Marko
a Alexík.
(160905)

S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra, vnúčatá
a pravnúčatá.

Dňa 20. decembra 2016 si pripomíname 1. smutné výročie, čo nás
navždy opustil vo veku 50 rokov
náš drahý

S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami. (160912)

S láskou a úctou spomínajú rodičia, dcéra Mária, sestra Helenka
s rodinou a ostatná rodina. (160903)

Predám stánok v Partizánskom
aj so zariadením, plus pokladňa.
Vhodný aj na iné účely. Cena dohodou. Tel. 0918 536 072. (160 936)

(160940)

Dňa 14. decembra 2016 sme si so
zármutkom v srdci pripomenuli
15. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko

Dňa 26. decembra 2016 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy
opustil drahý manžel, otec a starký

Predám včelárske potreby, aj medomed. Tel. 0944 454 952. (160925)
Predám od 2,70 € tatranský profil, zrubový obklad, dlážkovicu.
(160217)
Tel. 0948 038 516.

ktorý nás opustil vo veku 80 rokov.

Ladislav UTEKAL
z Partizánskeho.
Oľgy ORŠULOVEJ
rod. Petriskovej
z Partizánskeho,

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

Jozefa RAVASA
zo Šimonovian,

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnučky.
Andrej JARKOVSKÝ a Margita
JARKOVSKÁ
zo Šimonovian.

So zármutkom v srdci si dňa
23. decembra 2016 pripomíname 4. výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca
a starého otca

(160066)

Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že naši rodičia sú niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a s láskou na nich spomíname.

Noviny troch generácií

Ján HAJDIN
z Partizánskeho.
S láskou na svojich rodičov spomína dcéra Elena s rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí im
(160924)
venujú tichú spomienku.

Márie HORŇANOVEJ
z Partizánskeho.
Spomínajú deti Ľubica, Pavol,
Dagmar, Peter a Iveta s rodinami.
(160926)

Smútiaca rodina

(160945)

Baťovci smútia
V minulých dňoch navždy opustili rady členov Klubu
absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom
osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj mesta. Dňa 10. novembra 2016 zomrel vo veku
92 rokov Ján Kožárik, 8. decembra 2016 vo veku
88 rokov Albert Panák. Obaja boli držiteľmi ocenenia
Verejné uznanie mesta Partizánske.

Ján Kožárik spojil svoj život s obuvníckou fabrikou

už ako 14-ročný, keď odišiel z rodnej Levoče do Zlína,
kde absolvoval Baťovu školu práce. V roku 1939 prišiel do
Baťovian a postupne prechádzal od robotníckej pozície až
po hospodárske funkcie. Po funkcii ekonomického námestníka zastával neskôr v rokoch 1971 -1976 post riaditeľa ZDA
Partizánske. Vo vedení podniku pôsobil 23 rokov, následne
5 rokov vo funkcii riaditeľa odboru spotrebného ľahkého priemyslu RVHP v Moskve. Po ukončení misie v Moskve pracoval
v ÚRKOP-e Partizánske vo funkcii riaditeľa úseku ekonomickej činnosti. Celý svoj aktívny pracovný život až po odchod na
dôchodok venoval rozvoju obuvníckeho priemyslu. Počas SNP
sa zapojil do odbojového hnutia ako priamy účastník.

Albert Panák, rodák z Veľkých Bielic, sa vyučil vo

firme Baťa za predavača. Partizánčania si ho pamätajú ako
prvého riaditeľa OD Mladosť, neskôr PRIOR v Partizánskom.
Dohliadal nielen na jeho dostavbu v roku 1964, ale pripravil
aj celkom novú organizáciu samoobslužného predaja, prvého
v bývalej ČSR. Vždy sa riadil baťovským heslom: Náš zákazník, náš pán. V roku 1970 sa presťahoval do Nitry už ako
riaditeľ podniku Obchodných domov Prior. V mladosti patril
aj k výborným športovcom, futbalistom. Po ukončení aktívnej
činnosti bol funkcionárom, v Nitre v populárnom AC. Na
miesto posledného odpočinku na cintoríne v Nitre sa s
Albertom Panákom prišli naposledy rozlúčiť rodáci z Veľkých
Bielic aj zástupcovia výboru Klubu ABŠ z Partizánskeho.

Česť ich pamiatke!

www.novinytempo.sk
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Partizánske

MESTO
PARTIZÁNSKE
na základe § 281 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. obchodného
zákonníka v znení neskorších
predpisov, v nadväznosti na
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva Partizánske č. 412/XII/2016/b zo dňa
13.12.2016

bytové aj objektové metrážne a kusové koberce
detské koberce
bytové aj objektové PVC rôznych šírok

AR Koberce

týmto oznamuje, že

Poradenstvo pri výbere vhodnej podlahovej krytiny,
úprava kobercov na mieru, obšívanie, pokládka, dovoz

Partizánske

vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaž na prenájom
pozemkov v k.ú. Partizánske
za účelom umiestnenia a prevádzkovania plagátových plôch
v meste Partizánske.

Len u nás získate v decembri pri nákupe
nad 50 eur darček!

(160899)

V ponuke aj sortiment
vlnených kobercov od popredného
belgického výrobcu OSTA CARPETS
a originálne dizajnové koberce!
Budova bývalej reštaurácie HADES pri železničnom priecestí.
Otvorené: Pondelok až piatok od 9.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru v uplynulom roku
a prajeme spokojné, láskou
a porozumením naplnené
vianočné sviatky,
v novom roku veľa zdravia, šťastia
a úspechov

Podmienky opakovanej
obchodnej verejnej súťaže sú
zverejnené na úradnej tabuli
mesta Partizánske a na internetovej stránke mesta:
www.partizanske.sk.
Okrem toho sú podmienky opakovanej obchodnej
verejnej súťaže k dispozícii na
Mestskom úrade v Partizánskom, na 1. poschodí, č. dverí
34 a 35.
(160942)

VETERINÁRNA AMBULANCIA BRODZANY

Akcia,

Kastrácia

ktorá nebolí

(160660)

AR Koberce

11

kocúrov a maèiek 5 až 10 eur
psov a súk 15 až 30 eur

Otvorené denne od 8:30 do 18:30
Objedna sa môžete na tel.èísle 038/748 71 77

NOVÉ DOMY – PARTIZÁNSKE
novovybudovaný domový komplex na Bezručovej ulici

TICHÁ ŠTVRŤ - MODERNÝ VZHĽAD

AKCIOVÁ

VIANOČNÁ CENA
na 3-izbové dvojpodlažné domy 99 000 €
V cene: kompletne vybavená kúpeľňa, interiérové dvere so
zárubňami, svietidlá a plávajúce podlahy.

Viac info na
www.novedomype.sk
alebo telefonicky 0908 500 600

(160928)
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Zápasníci Bánoviec obhájili triumf a prepísali históriu
V Trenčíne vyvrcholila posledným štvrtým kolom súťažná sezóna Žiackej ligy v zápasení voľným
štýlom družstiev oblasti Západ. Na trenčianskych žinenkách sa predstavilo stosedemdesiatdeväť zápasníkov zo štrnástich klubov. V štvrtom kole sa najviac darilo dvadsaťšesťčlennej výprave
zápasníkov Dunajskej Stredy, ktorí si v konečnom zúčtovaní všetkých štyroch vekových kategórii vyzápasili 129 bodov. Druhé miesto obsadil so ziskom 115 bodov MZK Bánovce nad Bebravou, ktorý mal s tridsiatimi štyrmi zápasníkmi znovu najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých klubov. Tretiu priečku obsadil Baník Prievidza, ktorého dvadsať mladých borcov vyzápasilo šesťdesiatšesť bodov. V konečnom sumáre sa víťazom ligového ročníka 2016, ktorý mal po
UMIESTNENIE NAŠICH ZÁPASNÍKOV V 4. KOLE
 PRÍPRAVKA (ročníky 2008 a mladší) do 24 kg:
1. Tomáš Melas, 2. Erik Janeček, 7. Svetozár
Trnovský (všetci MZK Bánovce n/B.), 8. Alexandra Horňáková (Olymp Partizánske), do 26 kg:
3. Andrej Melas, do 28 kg: 2. Alex Majerčík, do
33 kg: 3. Patrik Urbánek (všetci MZK Bánovce
n/B.), 6. Matej Ciglian (Olymp Partizánske), 7.
Jakub Balúch, do 40 kg: 1. Jakub Lieskovský
(obaja MZK Bánovce n/B.), 4. Sebastián Irecký
(Olymp Partizánske).
 PRÍPRAVKA (2005 až 2007) do 28 kg: 4. Kristína Súkeníková, 5. Milan Adame, do 30 kg: 4.
Alex Janeček, 6. Nina Dávidová, do 33 kg: 4.
Tadeáš Trnovský (všetci MZK Bánovce n/B.), 5.
Samuel Mikuláš (Olymp Partizánske), do 36 kg:
3. Samuel Paraskov, 6. Matej Motúz, 7. Martin Melas, do 40 kg: 1. Eros Čelechovský, 3.
Matyáš Filo (všetci MZK Bánovce n/B.), 5. Dávid
Bašňák (Olymp Partizánske), 8. Alex Baláž, 9.
Tomáš Chocholatý (obaja MZK Bánovce n/B.),
do 48 kg: 3. Lukáš Kušnier (Olymp Partizánske),
4. Peter Kšiňan, 5. Denis Lastovica (obaja MZK
Bánovce n/B.), 7. Ivana Števíková, do 52 kg: 7.

Lukáš Vnučko (obaja Olymp Partizánske), do
56 kg: 3. Martin Viselka, 5. Zuzana Tuchyňová (obaja MZK Bánovce n/B.), do 60 kg: 3. Celal
Akyuz (Olymp Partizánske), 6. Adam Diko, do
65 kg: 2. Teo Šinský (obaja MZK Bánovce n/B.).
 MLADŠÍ ŽIACI do 40 kg: 1. Peter Bobuš (MZK
Bánovce n/B.), 2. Marek Kasala (Olymp Partizánske), do 52 kg: 2. Viliam Daniš, 3. Kristián
Laurinec (obaja MZK Bánovce n/B.), do 57 kg:
2. Filip Dvonč (Olymp Partizánske), do 62 kg:
2. Marcel Španko, do 73 kg: 1. Adam Stepien
(obaja MZK Bánovce n/B.).
 STARŠÍ ŽIACI do 73 kg: 2. Samuel Lojška, 3.
Samuel Znášik (obaja MZK Bánovce n/B.), do 85
kg: 2. Alan Duchoň (Olymp Partizánske), 3. Tomáš Janega (MZK Bánovce n/B.).
KONEČNÉ TABUĽKY DRUŽSTIEV
PRÍPRAVKA (2008 a mladší)
1. Krnov
27 39 33
2. MZK Bánovce n/B.
24 22 37
3. Corgoň Nitra
19 10 22
4. Dunajská Streda
24 20 23

37 136
32 115
33 84
14 81

prvý raz medzinárodný punc a až štrnásťčlenné klubové zastúpenie, stal tak ako vlani bánovský MZK. Bánovskí zápasníci získali 411 bodov a zároveň prepísali históriu, keďže doteraz sa ani
jednému klubu nepodarilo obhájiť prvenstvo. „Veľká vďaka patrí všetkým našim chlapcom
a dievčatám, trénerom, funkcionárom, podporovateľom, rodičom, jednoducho všetkým,
ktorí sa o tento úspech zaslúžili,“ povedal podpredseda a zároveň jeden z trénerov bánovského zápasníckeho klubu Milan Urbánek. Strieborný stupienok obsadila Dunajská Streda, ktorej
pretekári získali len o sedem bodov menej a tretiu priečku pri premiérovom štarte v lige obsadil
s 334 bodmi český Krnov.
5. Trenčianska Turná
6.-7. Baník Prievidza
Laugaricio Trenčín
8. AC Nitra
9. Olymp Partizánske
10. WCS Bratislava
11. Dunajplavba Bratislava
12. Mladosť Prievidza
13.-14. Veľký Meder
Považská Bystrica

27 21 13 13
8 23 7 14
5 4 23 20
0 22 11 3
9 4 12 6
0 9 9 1
0 0 4 7
0 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

PRÍPRAVKA (2005 až 2007)
1. MZK Bánovce n/B.
38 40 39
2. Krnov
36 31 37
3. Baník Prievidza
17 43 6
4. Veľký Meder
22 30 23
5. Dunajplavba Bratislava 16 21 25
6. Dunajská Streda
0 7 25
7. Olymp Partizánske
20 5 21
8. Corgoň Nitra
15 8 17
9. Laugaricio Trenčín
12 16 8
10. Trenčianska Turná
10 14 12
11. Mladosť Prievidza
0 4 8
12. WCS Bratislava
0 0 5

42
23
37
26
28
28
12
17
12
7
1
0

74
52
52
36
31
19
11
3
0
0
159
127
103
101
90
60
58
57
48
43
13
5

13. AC Nitra
14. Považská Bystrica

0
0

3
0

3
0

STARŠÍ ŽIACI
1. Dunajská Streda
17 29 23 37 106
2. Dunajplavba Bratislava 32 17 15 11 75
3. MZK Bánovce n/B.
10 7 17 13 47
4. Veľký Meder
12 13 7 14 46
5. Krnov
5 21 12 0 38
6. Laugaricio Trenčín
18 4 0 9 31
7. Corgoň Nitra
11 15 0 0 26
8. Trenčianska Turná
0 9 6 10 25
9. AC Nitra
7 0 7 7 21
10. Olymp Partizánske
0 0 4 5 9
11. Baník Prievidza
0 5 0 0 5
12. Mladosť Prievidza
0 4 0 0 4
13.-14. Považská Bystrica
0 0 0 0 0
WCS Bratislava
0 0 0 0 0
116
114
93
56
13
67
38
37
42
48
25
10
14
8

115
129
60
57
66
62
49
36
50
33
14
14
1
1

411
404
334
250
246
235
188
173
151
123
94
47
36
20

 Poznámka: 1. kolónka – počet bodov 1. kole,
2. kolónka – počet bodov v 2. kole, 3. kolónka –
počet bodov v 3. kole, 4. kolónka – počet bodov
v 4. kole, 5. kolónka – súčet bodov zo všetkých
kôl.
(mp, mu)

Úspešný tím zápasníkov MZK Bánovce nad Bebravou

Samuel Ivanka opäť úradoval
na slovenskom šampionáte

Slovenská bedmintonová špička vekovej kategórie do 19 rokov sa zišla v telocvični ZŠ na
Janigovej ulici v Košiciach, kde bojovala o tituly majstrov Slovenska. Na juniorskom šampionáte tejto vekovej kategórie triumfovali vo
všetkých disciplínach hráči košickej Lokomotívy, pričom Kataríne Vargovej sa po zranení
stehenného svalu podarilo získať zlatý hetrik.
Šampionát devätnásťročných sa v skrátenej
súťažnej sezóne stal nezabudnuteľným najmä
pre reprezentanta Lokomotívy Košice Samuela
Ivanku (na foto). Odchovanec BK Gymnázium
Partizánske na prvých tohtoročných majstrovstvách Slovenska do 19 rokov v Trenčíne získal
tituly v dvojhre a v štvorhre. Následne slovenský
juniorský reprezentant kvôli štúdiu v Dánsku
prerušil sľubne sa vyvíjajúcu kariéru bedmintonistu. Štart na druhom slovenskom šampionáte
U19 v jednom kalendárnom roku si však nenechal ujsť a v Košiciach úlohu favorita podčiarkol
dvomi zlatými a jednou striebornou medailou.
„Úprimne, nečakal som to, keďže som trénoval tak, ako som trénoval... Intenzívnejšie som sa snažil pripravovať až posledné
dva týždne pred šampionátom. Chcel som aj
predtým, no dlho som bol chorý, kvôli čomu
som kondične nebol na tom dobre. Trénoval
som viac-menej len vo fitnes, čo mi ale po
bedmintonovej stránke veľmi nepomohlo,“
prezradil Samuel Ivanka, ktorý vzápätí dodal:
„Cítil som veľkú zodpovednosť, že cestujem

0
0

MLADŠÍ ŽIACI
1. Dunajská Streda
39 25 43 50 157
2. Baník Prievidza
19 33 11 15 78
3. Dunajplavba Bratislava 27 24 12 11 74
4. MZK Bánovce n/B.
19 20 23 10 72
5. Corgoň Nitra
12 9 28 12 61
6. Považská Bystrica
11 12 10 14 47
7. Veľký Meder
14 10 8 9 41
8. AC Nitra
8 15 7 4 34
9. Krnov
13 9 11 0 33
10. Trenčianska Turná
8 7 6 6 27
11. Olymp Partizánske
2 2 11 10 25
12. Laugaricio Trenčín
0 0 11 9 20
13. WCS Bratislava
0 12 0 0 12
14. Mladosť Prievidza
0 0 0 0 0

LIGA – KLUBY
1. MZK Bánovce n/B.
93 87
2. Dunajská Streda
80 81
3. Krnov
81 100
4. Dunajplavba Bratislava 75 62
5. Baník Prievidza
63 104
6. Corgoň Nitra
62 44
7. Veľký Meder
48 53
8. Trenčianska Turná
49 51
9. Laugaricio Trenčín
35 24
10. Olymp Partizánske
31 11
11. AC Nitra
15 40
12. Považská Bystrica
11 12
13. WCS Bratislava
0 21
14. Mladosť Prievidza
0 11

takú diaľku kvôli jednému turnaju. Túžil som
však trénerovi Vladimírovi Túrlikovi dokázať, že nebolo zbytočné ma do Košíc ťahať.
Jemu zároveň vďačím za to, že som sa majstrovstiev zúčastnil. Na druhej strane som bol
uvoľnený. Keďže som netrénoval tak, ako by
som si predstavoval, jednoducho nemal som
veľmi čo stratiť.“ Posledné vrcholné podujatie
juniorov na slovenskej scéne v tomto roku však
bedmintonista z Partizánskeho zakončil excelentne, čím potvrdil vycibrený cit pre túto hru.
V dvojhre, v ktorej Ivanka obhajoval titul, podstúpil na ceste do finále dva náročné trojsetové súboje. Najskôr v štvrťfinále proti nasadenej
jednotke Martinovi Ludíkovi z BK MI Trenčín
dokázal zvrátiť nepriaznivý stav, keď v prvom
sete podľahol 23:25, no nasledujúce dva vyhral
21:16 a 21:12. Následne Ivanka zvládol aj semifinálový trojsetový súboj proti turnajovej trojke
Petrovi Hrnčárovi z CEVA Trenčín, ktorého zdolal 21:18, 18:21 a 21:13. Vo finále mu už dochádzali sily a štvrtému nasadenému Richardovi
Šmatlákovi z košickej Lokomotívy podľahol po
setoch 16:21 a 10:21. Spoločne s oddielovým
kolegom Šmatlákom nastúpili vo štvorhre pasovaní za nasadené dvojky a obhájili zlato. Vo finále si poradili s dvojicou Peter Hrnčár a Milan
Ludík (CEVA Trenčín/BK MI Trenčín) v dvoch setoch 23:21 a 21:13. V zmiešanej štvorhre si Ivanka oproti predošlému šampionátu, na ktorom s
Tamarou Prostinákovou zo Sokola Ilava skončili
na 5.-8. mieste, výrazne polepšil. V mixe tentoraz nastúpil po boku oddielovej kolegyne Kataríny Vargovej a ako piaty pár turnaja do tiahli
až do finále. V ňom dokázali poraziť nasadené
jednotky a zároveň klubových spoluhráčov Richarda Šmatláka a Lenku Drotárovú (Lokomotíva Košice) v dvoch zhodných setoch 21:17
a 21:17 a na krk si Ivanka zavesil druhé zlato. „Čo
sa podpísalo pod moje úspechy? Ako som už
spomínal, uvoľnenosť a taktiež pestrosť herných štýlov, s ktorými som sa stretol v Kodani a vo veľkej miere príprava pred zápasom.
Keďže moja kondícia bola tentoraz slabšia,
snažil sa pred zápasom dobre namotivovať
a tú pozitívnu náladu si udržať aj počas zápasov. Samozrejme, nemohlo to stačiť a únava

0
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sa vo veľkej miere prejavila hlavne vo finále
dvojhry, kde som, bohužiaľ, fanúšikom toho
veľa neukázal. Celkovo však šampionát, ako
aj moju hru hodnotím veľmi pozitívne. Som
rád, že som mohol navštíviť môj druhý domov, ktorým sú Košice a stretnúť sa tam
s kamarátmi, či bývalými spolužiakmi. Samozrejme, najviac som sa tešil zo stretnutia
s rodičmi, ktorí za mnou pricestovali a podporovali ma priamo v dejisku šampionátu,“
neskrýval radosť osemnásťročný Samuel Ivanka, ktorý sa v roku 2016 môže pýšiť štyrmi titulmi majstra a jedným titulom vicemajstra Slovenska v kategórii do 19 rokov.
 Dvojhra – 1. kolo: Samuel Ivanka – Alexander Velič (Spoje Bratislava) 21:13, 21:15, 2. kolo:
Samuel Ivanka – Peter Janckulík /7/ (KBC Košice) 23:21, 21:15, štvrťfinále: Samuel Ivanka – Martin Ludík /1/ (BK MI Trenčín) 23:25,
21:16, 21:12, semifinále: Samuel Ivanka – Peter
Hrnčár /3/ (CEVA Trenčín) 21:18, 18:21, 21:13, finále: Samuel Ivanka – Richard Šmatlák /4/ (Lokomotíva Košice) 16:21, 10:21.
 Štvorhra – 1. kolo: voľný lós, štvrťfinále: S.
Ivanka/R. Šmatlák /2/ (Lokomotív Košice)
– Erik Bartoš/Vladan Pevný (BKK Sliač/GMH
Hnúšťa) 21:15, 21:11, semifinále: S. Ivanka/R.
Šmatlák /2/ (Lokomotív Košice) – Adam Horák/Viktor Krupa /4/ (Sokol Ilava/Lokomotíva Košice) 21:23, 21:19, 21:15, finále: S. Ivanka/R. Šmatlák /2/ (Lokomotíva Košice) – Peter
Hrnčár/Martin Ludík /3/ (CEVA Trenčín/BK MI
Trenčín) 23:21, 21:13.
 Zmiešaná štvorhra – 1. kolo: voľný lós, 2. kolo:
S. Ivanka/K. Vargová /5/ (Lokomotíva Košice)
– P. Janckulík/R. Malecká (KBC Košice) 21:16,
21:13, štvrťfinále: S. Ivanka/K. Vargová /5/ (Lokomotíva Košice) – D. Bálint/A. Peruňská /2/
(Družstevník Klenovec/Fénix Bratislava) 21:16,
21:14, semifinále: S. Ivanka/K. Vargová /5/
(Lokomotíva Košice) – V. Pevný/P. Vranová /8/
(GMH Hnúšťa/BK MI Trenčín) 21:10, 21:13, finále:
S. Ivanka/K. Vargová /5/ (Lokomotíva Košice) –
R. Šmatlák/L. Drotárová /1/ (Lokomotíva Košice)
21:17, 21:17.
mp

PCI ŠÍPKARSKÁ LIGA
V ŠÍPKACH V PARTIZÁNSKOM
Piaty ročník PCI šípkarskej ligy v šípkach
v hre 501 double out na päť víťazných legov, ktorej domovským stánkom je Charlie
pub na sídlisku Šípok v Partizánskom, má
za sebou duely 14. kola. Zmena nastala na
bronzovej priečke, z ktorej Bronislav Bederka odsunul Ladislava Boszoráda. Skokanom
kola je Radovan Fereje, ktorý sa z dvanástej
priečky posunul na siedmu.
 VÝSLEDKY 14. KOLA: I. Salinka – Ľ. Perniš
5:1. L. Boszorád – Š. Bilas 2:5. Michal Trčo
– M. Jankula 4:4. I. Drndzík – M. Boszorád
5:1. I. Gogola – J. Masaryk 1:5. R. Fereje –
Ľ. Perniš 5:0. R. Zemba – R. Trčo 1:5. M. Savara – Z. Snoha 5:3. R. Fereje – M. Ferencei
5:2. Ľ. Ducký – Z. Snoha 4:4. I. Salinková –
Z. Snoha 1:5. I. Salinková – J. Masaryk 0:5.
M. Boszorád – Ľ. Ducký 5:0. B. Bederka –
Z. Snoha 5:1. R. Fereje – M. Jankula 4:4. B.
Bederka – R. Zemba 5:1.

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

TABUĽKA
16 14
15 14
17 14
17 13
16 9
17 10
19 9
15 10
16 9
18 8
17 6
19 8
18 7
15 5
18 6
14 5
16 5
18 6
16 5
18 5
14 5
12 3
17 2
17 3

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

0
0
3
3
2
5
4
4
4
6
5
10
9
5
9
5
7
11
9
11
8
8
13
14

78:22
74:17
75:36
77:39
70:48
72:51
66:47
61:43
60:47
66:56
63:57
68:65
63:60
57:50
56:62
50:43
51:59
46:67
49:63
48:70
40:51
29:58
31:74
29:74

30
29
28
27
23
22
21
21
21
20
18
17
16
15
15
14
14
13
12
12
11
7
6
6
mp

Dominik Buday s Ďurčekom bronzoví
Trnava bola dejiskom majstrovstiev Slovenska v športovom karate jednotlivcov a družstiev v kategóriách U21, juniorov, dorastencov a mladších dorastencov pre rok 2016. Do bojov o najvzácnejšie
kovy na slovenskej scéne v tomto bojovom športe zasiahlo 353 pretekárov z päťdesiatich siedmich klubov a šesťdesiattri družstiev z dvadsiatich piatich oddielov. Na šampionáte nechýbal prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška a súboje mladých karatistov sledovali aj minister
školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan a trnavský župan Tibor Mikuš. Najúspešnejším klubom na základe medailovej štatistiky jednotlivcov sa stal MŠK Žiar nad Hronom s bilanciou šiestich zlatých a piatich strieborných medailí pred druhým ŠŠK Bratislava (5–6–5) a tretím CMK Banská Bystrica (5–3–3). V medailovej štatistike družstiev zvíťazil Farmex Nitra (3–0–1), druhý skončil
Slovšport Trnava (1–2–2) a tretie miesto obsadil Katsudo Sabinov (1–1–1). Z pätice reprezentantov
Karate klubu Drap Partizánske sa v individuálnom zápolení o medailové umiestnenie postarali
dvaja. V športovom zápase kumite si Tibor Ďurček v kategórii starších juniorov v hmotnosti do
75 kg vybojoval bronz a kov rovnakého lesku si na trnavských tatami vyzápasil aj Dominik Buday
medzi staršími juniormi do 84 kg. V súbornom cvičení kata mladších kadetov i v kumite do 45 kg
štartoval Dávid Melichárek, no do duelov o umiestnenie sa neprebojoval. Rovnako pochodili aj
Adam Buday v kumite mladších kadetov do 55 kg a Vanessa Hlaváčová v kata mladších kadetiek. Z trojice reprezentantov Karate klubu Trend Bánovce nad Bebravou mal najbližšie k medaile
Roman Múdry, ktorý skončil piaty v kata juniorov. V dvoch disciplínach sa predstavila mladšia kadetka Soňa Niková. V kumite do 45 kg obsadila siedmu priečku, kým v kata nepostúpila do súbojov o umiestnenie, ako aj Michaela Václavíková v kumite mladších kadetiek nad 50 kg. Bánovský
klub postavil do súťaže aj jedno družstvo, keď Soňu Nikovú s Michaelou Václavíková dopĺňala Terézia Gašperíková z MP Brezno. V kumite mladších kadetiek však na medailu nedosiahli.
mp

Karatisti Drap Partizánske – zľava: Tibor Ďurček, Vanessa Hlaváčová, Dávid Melichárek,
Adam Buday, Dominik Buday a vzadu tréner Peter Hnyk

KAM ZA ŠPORTOM
26.12. od 8.30 do 15. h: 18. ročník futbalového turnaja starších žiakov – Memoriálu Jóži
báčiho-Takáča (Mestská športová hala v Partizánskom). Štartujú – A-skupina: Tempo Partizánske A, OFK Klátova Nová Ves, Vegum Dolné Vestenice, Slovan Oslany, B-skupina: Tempo Partizánske B, OŠK Chynorany, OTJ Rybany
a Nový Život Veľké Uherce.
26.12. od 9. do 20. h: finálová časť 23. ročník
turnaja v malom futbale O putovný pohár Slovenského orla a O pohár primátora Bánoviec
nad Bebravou (Mestská športová hala v Bánovciach n/B.).
26.12. od 10. h: Štefanský hokejový turnaj na
Zimnom štadióne v Partizánskom. Účastníci:
Corgoni Nitra, Kamenta Bošany, Dolné Vestenice a HK 46 Devils Prievidza.
27.12. od 9. h: 1. ročník florbalového turnaja
HARVARD CUP v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Záujemcovia o štart sa môžu prihlásiť u riaditeľa podujatia Dušana Ďuríčka na
mob. č.: 0908790660.
27.12. od 17.30 h: 5. ročník Memoriálu Ing.
Márie Trčovej – turnaj v malom basketbale (na
šírku ihriska) trojčlenných družstiev všetkých
vekových kategórií (telocvičňa ZŠ Malinovského v Partizánskom – sídlisko Šípok). Prezentácia družstiev, ktoré majú záujem štartovať na
turnaji, je od 17.30 do 17.45 h.
29.12. od 9.30 h: 20. ročník nohejbalového
turnaja trojčlenných družstiev bez obmedzenia kategórií (telocvičňa ZŠ Malinovského Partizánske – sídlisko Šípok). Prezentácia druž-

stiev, ktoré majú záujem štartovať na turnaji, je
od 9.30 do 9.45 h.
30.12.: 49. ročník vianočného turnaja v stolnom tenise v telocvični ZŠ Veľké Uherce. Od
15. do 15.30 h prezentácia hráčov, od 15.30 do
15.45 h: žrebovanie a otvorenie turnaja.
30.12. od 10. h: 13. ročník turnaja v malom
futbale hráčov nad 35 rokov (Mestská športová hala v Bánovciach n/B.). Víťazstvo obhajuje
družstvo Staré Páky z Veľkej Hradnej.
6.1. o 10. h: 9. ročník nohejbalového turnaja
trojíc v telocvični ZŠ na ulici Gorazdova v Bánovciach nad Bebravou. Záujemcovia o štart
na podujatí sa môžu prihlasovať do 26. decembra u riaditeľa turnaja Jozefa Farkaša na mob.
č. 0908 879 108. Prvenstvo obhajuje družstvo
Spartak z Bánoviec nad Bebravou.
6.1. o 10. h: I. hokejová liga 8. ročník HK Iskra
Partizánske – HK Ružinov 96 Bratislava.
6.1. o 12.30 h: I. hokejová liga 7. ročník HK Iskra Partizánske – HK Ružinov 96 Bratislava.
7.1. o 10. h: I. hokejová liga 6. ročník HK Iskra
Partizánske – Nové Zámky.
6.1. o 12.30 h: I. hokejová liga 5. ročník HK Iskra Partizánske – Nové Zámky.
7.1. o 14. h: I. florbalová liga mužov FBK Harvard Partizánske – Brezno.
7.1. o 15. h: I. hokejová liga dorastu HK Iskra
Partizánske – Petržalka 2010 Bratislava.
7.1. o 18. h: medzinárodná česko-slovenská
liga hádzanárok WHIL HK Slávia Partizánske –
Iuventa Michalovce.
8.1. o 9. h: I. hokejová liga dorastu HK Iskra
Partizánske – HOBA Bratislava.

II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD
V 15. kole II. ligy Západ, ktoré bolo posledným
tohtoročným a zároveň uzatvárajúcim prvú
časť súťaže, kolkári KK Hustra Uhrovec podľahli DKK Nové mesto nad Váhom v pomere
2:6 na body. Uhrovčania zaostali za domácimi
najmä v dorážkach, v ktorých zvalili o 116 kolov menej 956:1072. V konečnom sumáre Novomešťania poslali na zem o 128 kolov viac
3189:3061. Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou si svoj zápas v Rakoviciach, v ktorom podľahli 3:5 na body, predohrali o týždeň skôr. Súťaž bude pokračovať 16. januára stretnutiami
16. kola, ktoré otvoria odvetnú časť ligy.
 15. KOLO: DKK Nové Mesto nad Váhom
– KK Hustra Uhrovec 6:2 (3189:3061), ako
hrali: Mokrohájsky 593/1 – P. Petreje (od 61.
h P. Sirotný) 425/0, Vojtek 554/1 – I. Orságh
518/0, Bielko (od 44. h Bača) 479/0 – P. Sitár
564/1, Mitana 534/0 – M. Súkeník 545/1, Nedbal 511/1 – M. Mišina 499/0, Švaro 518/1
– J. Mišina 510/0. Limbach – Pobedim B
5:3 (3007:2934). Preseľany B – Šaľa B 6:2
(3068:2902). Tatran Bratislava – Pezinok
2:6 (3166:3247). Zlaté Klasy B – Tlmače 7:1
(3246:3223). Galanta B – Stará Turá-Myjavany. Predohraté: TJ Rakovice B – BKK Bá-

novce n/B. 5:3 (3171:3163), ako hrali: Jurda
559/1 – P. Bročko 555/0, E. Ďuračka 495/0 – M.
Papšo 508/1, Medzibriczký 563/1 – J. Bročko
534/0, Milan 532/0 – A. Šujan 550/1, L. Drobný
535/1 – I. Žitňan 489/0, P. Ďuračka 487/0 – J.
Podolák 527/1. TKK Trenčín B – voľno.
 DOHRÁVKA 4. KOLA: TKK Trenčín B – Pezinok 7:1 (3139:3056).
TABUĽKA
1. TKK Trenčín B
14 11 0 3 72,0:40,0 3120 22
2. Hustra Uhrovec
14 10 0 4 65,0:47,0 3126 20
3. Rakovice B
14 10 0 4 63,0:49,0 3125 20
4. Nové Mesto n/V.
14 9 1 4 69,5:42,5 3221 19
5. Zlaté Klasy B
14 8 1 5 62,0:50,0 3137 17
6. Victoria Pezinok
14 8 1 5 57,0:55,0 3126 17
7. S. Turá-Myjavany
14 7 1 6 59,0:53,0 3111 15
8. BKK Bánovce n/B. 14 7 0 7 56,5:55,5 3117 14
9. Pobedim B
14 6 1 7 56,0:56,0 3101 13
10. Tatran Bratislava 14 6 0 8 57,0:55,0 3124 12
11. Preseľany B
14 6 0 8 54,0:58,0 3096 12
12. Šaľa B
14 4 2 8 53,5:58,5 3048 10
13. Limbach
14 3 1 10 44,5:67,5 3084 7
14. Galanta B
14 3 0 11 36,0:76,0 3017 6
15. Tlmače
14 3 0 11 35,0:77,0 3030 6
(mp, pb)

www.novinytempo.sk
STOLNÝ TENIS – MUŽI
II. LIGA (TN+NR)
. KOLO: STK Veľké Uherce – STK TEVOS Partizánske 10:4, L. Györi 3,5, M. Truska 3,5, Ľ. Mikloš 1,5, Jaroslav Gubka 1,5 – R. Néma 2, J. Holický 1, P. Herel 1. ŠKST Bošany – Nové Zámky B
5:9, body ŠKST: P. Bučko 2, Š. Jakubík 1, O. Bralušič 1, J. Krchník ml. 1. STK Malé Chlievany –
Klasov 8:6, body STK: B. Herman 3,5, Ľ. Rumanovský 1,5, P. Bujna 1,5, P. Lánik 1,5. Nové Mesto
n/V. – Vráble 9:5. Keraming Trenčín – Nová Baňa-Podlužany 10:4. Trenčianska Teplá – Zlaté
Moravce 12:2. ŠOG Nitra B – Trnovec 12:2.
 14. KOLO: ŠKST Bošany – Trnovec 7:7, body
ŠKST: P. Bučko 3,5, J. Krchník ml. 1,5, Š. Jakubík 1,
O. Bralušič 1. STK Malé Chlievany – 1. ZŠ Vráble
12:2, body STK: B. Herman 3,5, P. Lánik 3,5, Ľ.
Rumanovský 2,5, P. Bujna 2,5. Nové Mesto n/V.
– Klasov 9:5. Trenčianska Teplá – Nová Baňa-Podlužany 13:1. Keraming Trenčín – Zlaté
Moravce 8:6. ŠOG Nitra B – Nové Zámky B 9:5.
TABUĽKA
1. ŠOG Nitra B
13 11 1 1 0 125:57 36
2. Veľké Uherce
13 10 1 2 0 125:57 34
3. Trenč. Teplá
11 9 2 0 0 109:45 31
4. Nové Zámky B
13 8 1 4 0 98:84 30
5. Trnovec
13 6 4 3 0 100:82 29
6. Klasov
13 6 1 6 0 87:95 26
7. Trenčín
12 6 1 5 0 84:84 25
8. Malé Chlievany
12 6 1 5 0 80:87 25
9. Bošany
13 4 4 5 0 89:93 25
10. TEVOS Partizánske 13 4 2 7 0 88:94 23
11. Zlaté Moravce
13 3 0 10 0 70:112 19
12. Nové Mesto n/V.
11 3 1 7 0 60:94 18
13. N. Baňa-Podlužany 13 2 1 10 0 65:117 18
14. Vráble
13 0 0 13 0 51:130 13
III. LIGA (TN)
 13. KOLO: STK TEVOS Partizánske B – STK
Veľké Uherce B 4:14, Ľ. Popluhár 2, L. Staňák 1,
P. Rajčányi 1 – M. Kršiak 4,5, Dalibor Kršiak 3,5,
J. Vácval 3,5, M. Gubka 2,5. ŠKST Bošany B –
Dolné Kočkovce 12:6, body ŠKST: M. Michalka
4, Jakub Jakubík 3,5, L. Beňačka 2,5, M. Šútora

Tempo č. 49-50
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2. Karpatia Prievidza – Nová Dubnica B 14:4.
STK Prievidza – Ladce 5:13. Lazany – Drietoma 11:7. Bystričany – Stará Turá 14:4. Keraming Trenčín B – Považská Bystrica 2:16.
 14. KOLO: ŠKST Bošany B – Považská Bystrica
7:11, body ŠKST: M. Michalka 3,5, L. Beňačka 2,5,
Jakub Jakubík 1. Karpatia Prievidza – Ladce 8:10.
STK Prievidza – Nová Dubnica B 10:8. Lazany –
Stará Turá 17:1. Bystričany – Drietoma 13:5. Keraming Trenčín B – Dolné Kočkovce 14:4.
TABUĽKA
1. Bystričany
13 13 0 0 0 186:48 39
2. Pov. Bystrica
13 12 0 1 0 191:43 37
3. Ladce
13 9 2 2 0 139:95 33
4. Trenčín B
13 7 1 5 0 134:100 28
5. Karpatia Prievidza
13 7 1 4 1 111:123 27
6. Lazany
13 5 4 4 0 117:117 27
7. TEVOS Partizánske B 13 5 1 7 0 97:137 24
8. Drietoma
13 4 3 6 0 109:125 24
9. STK Prievidza
13 4 3 6 0 101:133 24
10. Bošany B
13 4 2 7 0 107:125 23
11. Veľké Uherce B
13 2 4 7 0 102:132 21
12. Nová Dubnica B
13 3 1 9 0 81:153 20
13. Stará Turá
13 2 2 9 0 86:148 19
14. Dol. Kočkovce
13 2 0 11 0 75:159 17
IV. LIGA TRENČÍN
 13. KOLO: STO Prusy – Sedmerovec 11:7,
body STO: Jozef Kutiš 4, M. Horečný 2,5, Ľ. Kutiš
ml. 2,5, T. Kutiš 2. STK Orol Otrhánky – Klobušice 4:14, body STK Orol: J. Janáč 2, P. Balažovič 1, M. Blaniar 1. Chocholná-Velčice – Nové
Mesto n/V. B 2:16. Oslany – Omšenie 17:1.
Tužina – STK Prievidza B 12:6. Handlová –
Diviaky n/N. 8:10. Keraming Trenčín C – Považská Bystrica B 8:10.
 14. KOLO: STO Prusy – Považská Bystrica
B 15:3, body STO: Jozef Kutiš 4,5, M. Horečný
4, Ľ. Kutiš ml. 4, T. Kutiš 2,5. STK Orol Otrhánky – Omšenie 13:5, body STK Orol: J. Janáč
4,5, M. Blaniar 3,5, P. Gašparík 2,5, P. Balažovič
2, S. Habala 0,5. Oslany – Klobušice 14:4. Tužina – Diviaky n/N. 8:10. Handlová – STK Prie-

vidza B 14:4. Keraming Trenčín C – Sedmerovec 0:18.
TABUĽKA
1. STO Prusy
13 13 0 0 0 161:73 39
2. Sedmerovec
13 11 0 2 0 140:94 35
3. Diviaky n/N.
13 10 1 2 0 148:86 34
4. Handlová
13 9 1 3 0 147:87 32
5. Pov. Bystrica B
13 8 3 2 0 122:112 32
6. Trenčín C
13 8 0 5 0 123:111 29
7. Oslany
13 7 0 6 0 129:105 27
8. Tužina
13 4 2 7 0 117:117 23
9. Nové Mesto n/V. B 13 4 1 8 0 110:124 22
10. Orol Otrhánky
13 3 3 7 0 105:129 22
11. Klobušice
13 2 2 9 0 95:139 19
12. STK Prievidza B
13 1 3 9 0 86:148 18
13. Chocholná-Velčice 13 1 2 10 0 82:152 17
14. Omšenie
13 0 2 11 0 73:161 15
V. LIGA
 13. KOLO: Nitrica – STK TEVOS Partizánske
C 11:7, T. Líška 3,5, M. Kleman 3, L. Rybanský 3, J.
Jaššo 1,5 – L. Staňák 2,5, P. Rajčányi 2,5, P. Behúl
1, M. Tomiš 1. STK Žabokreky n/N. – Handlová
B 11:7, R. Blaniar 4,5, J. Blaniar 3,5, J. Preťo 1,5, Ľ.
Macho 1,5 – G. Ratkovský 2, Jozef Blaho 2, D. Ratkovský 2, V. Čáp 1. Kanianka – STK Malé Chlievany B 12:6, J. Perniš 4,5, O. Kušnír 3,5, P. Minich
2, D. Píš 2 – B. Kolembus 3,5, I. Filin 2,5. STK Malé
Chlievany C – Lazany B 4:14, Dominik Petrík 1,
J. Koleno 1, F. Petrík 1, T. Valach 1 – V. Skáčik 4,5,
Z. Čikes 4,5, P. Gebrlín 4,5, J. Vážan 0,5. ŠKST Bošany C – STO Uhrovec 8:10, Mário Marko 2,5, P.
Minarovič 2, K. Hýrošš 2, J. Deviatka 1,5 – J. Petrlík 4, P. Mišina 3, Ľ. Bulík 2,5, J. Sliepka 0,5. Bystričany B – STK Veľké Uherce C 9:9, R. Urban 3, E.
Milota 2,5, F. Barta 1,5, P. Masár 1, L. Kleman 1 –
Jozef Belianský 4,5, J. Valášek 2, T. Valášek 1,5, P.
Kršiak 1. Oslany B – Kamenec p/Vt. 14:4, B. Šandrik 4,5, J. Lacúška 3,5, R. Šandrik 3,5, J. Tvrdoň
2,5 – M. Hudec 2, M. Rendek 2. Najlepší hráč súťaže Juraj Stančiak z Kamenca nebodoval.
TABUĽKA
1. Lazany B
13 8 2 3 0 146:88 31
2. Oslany B
13 7 4 2 0 127:107 31
3. Bošany C
13 8 1 4 0 129:105 30
4. Kamenec p/Vt.
13 8 1 4 0 126:108 30
5. Nitrica
13 7 3 3 0 122:112 30

6. Žabokreky n/N.
7. Handlová B
8. Veľké Uherce C
9. Kanianka
10. Malé Chlievany B
11. TEVOS Partizánske C
12. Bystričany B
13. Uhrovec
14. Malé Chlievany C
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VI. LIGA – MO BÁNOVCE N/B.
 13. KOLO: Žitná-Radiša – STK Malé Chlievany D 11:7, J. Botka 4,5, I. Horník 2,5, Ľ. Šišmiš 2,5, M. Viktorin 1,5 – E. Hudecová 3, J. Koleno 2, M. Sečanský 2. STK Orol Otrhánky B
– SO Miezgovce 11:7, P. Balažovič 3, N. Tran
2, T. Srnec 1 – J. Sečkár 2,5, Radomír Zradula 2,5, I. Podoba 2. SK Bánovce n/B. – STK
Orol Otrhánky C 11:7, J. Hanková 4, J. Ondruška 3,5, P. Adamec 3,5 – Miloš Floro ml. 2,
Daniel Floro 2, Damian Floro 1,5, David Floro
1,5. STO Biskupice – OŠK Pečeňany 17:1, J.
Pytel 4,5, M. Václavík 4,5, Martin Igaz 3,5, M.
Kahún 2,5, V. Ondrejka 2 – R. Škerda 1. ObÚ
Podlužany B – STO Prusy C 4:14, E. Černo
1, Ľ. Černo 1, Miroslav Kráľ 1, K. Súkeník 1 –
Martin Kutiš ml. 4,5, P. Igaz 4,5, J. Tomášik 4,
Ján Kuriš st. 0,5, T. Bitarovský 0,5. STO Uhrovec B – ObÚ Podlužany 11:7, A. Podoba 4,
M. Adameová 2,5, N. Štefaneková 2,5, J. Fraňo 2 – J. Podlucký 3,5, M. Zajac 2,5, I. Hrčka 1.
STO Prusy B – voľno.
TABUĽKA
1. Prusy B
12 11 0 1 0 171:45 34
2. Miezgovce
12 11 0 1 0 155:61 34
3. Otrhánky B
12 9 0 3 0 141:75 30
4. Prusy C
12 9 0 3 0 135:81 30
5. Žitná-Radiša
12 8 0 4 0 132:84 28
6. Biskupice
12 7 1 4 0 123:93 27
7. Malé Chlievany D 12 6 1 5 0 136:80 25
8. Pečeňany
12 4 0 8 0 65:151 20
9. Uhrovec B
12 3 1 8 0 72:144 19
10. Bánovce n/B.
12 3 0 9 0 83:133 18
11. Otrhánky C
12 2 1 9 0 75:141 17
12. Podlužany
12 2 0 10 0 71:145 16
13. Podlužany B
12 1 0 11 0 45:171 14
(mp, jdz, mb, lg)

Branislav Adamik má za sebou
najúspešnejšiu autokrosovú sezónu

O autokros sa začal zaujímať až po zranení chrbtice, ktoré si privodil ako jazdec supermota. Bolo jasné, že pretekom v supermoto je koniec, voľba tak padla na autokros, nakoľko vôňa benzínu a adrenalín je pre Branislava Adamika (na foto) hobby na
celý život. K autokrosu pričuchol v roku 2006, jazdil na Opli Kadet, ktorý si požičiaval z dieľne Jána Beckerta. V sezóne 2008,
ktorú mal v pláne absolvovať komplet celú, ale už na svojom
Opli Astra, ho pribrzdilo ďalšie zranenie. Od súťažného ročníka 2009 je však pravidelným účastníkom seriálov majstrovstiev
Slovenska a Slovenského autokrosového pohára. Pred sezónou
2015 sa rozhodol prestúpiť do najvyššej triedy medzi plechovými autami TAX/D5. Jazdil len Slovenský autokrosový pohár,
v ktorom skončil v celkovom poradí druhý. Skúškou ohňom
boli pre Branislava Adamika aj preteky v rallycrosse, po prvýkrát konajúcich sa na Slovakiaringu v Orechovej Potôni, kde
skončil jedenásty. Druhé účinkovanie na Slovakiaringu už dopadlo úspešnejšie, keď na podujatí XRace skončil celkovo tretí.
Nedávno skončená sezóna 2016 pre jazdca tímu BMT Motorsport najvydarenejšou. Podarilo sa mu splniť hlavný cieľ, a to
absolvovať komplet celý seriál v rámci Zóny strednej Európy,
v ktorom obsadil konečné tretie miesto. V otvorených majstrovstvách Slovenska obsadil rovnako bronzový stupienok a stal sa
šampiónom seriálu Slovenského autokrosového pohára, v ktorom štyrikrát triumfoval a raz prišiel do cieľa druhý. Medzi jeho
najväčšie čiastkové úspechy sa však radí druhé miesto v štvrtom kole v maďarskom Turkeve a tretia priečka v siedmych pretekoch v maďarskom Nyiráde v rámci Zóny strednej Európy.

?

S akým cieľom ste nastupovali do nedávno skončeného
súťažného ročníka? Čo ste si s vaším tímom dávali za prioritu v ňom?
„Vedel som aj s mojim tímom, že nás čaká doteraz najťažšia sezóna, a to doslova po všetkých stránkach. Našou prioritou boli majstrovstvá Zóny strednej Európy. Nemal som
nijaké špeciálne očakávania, pretože som nevedel, do čoho
idem. Vzhľadom na to, že okrem tratí na Slovensku som nepoznal žiadnu inú, nechával som šampionát viac-menej na
náhodu. Rovnako som nevedel, či moje auto bude konkurencieschopné, pretože na Slovensku ich v našej triede nie
je veľa, s ktorými by som ho vedel porovnať. V Slovenskom
autokrosovom pohári som chcel odjazdiť len niektoré vybrané preteky, ale náhoda to zariadila inak a absolvoval
som komplet celý seriál. Poslúžil mi predovšetkým na odskúšanie nových vecí a nastavení na technike.“
Víťazstvo v Slovenskom autokrosovom pohári, ale hlavne bronzový stupienok v Zóne strednej Európy i v otvorených majstrovstvách Slovenska poteší vzhľadom na silnú
konkurenciu. Spokojný, alebo ste očakávali ešte viac?
„V zóne som nemal žiadne očakávania. Jediným cieľom
pred každými pretekmi bolo klasifikovať sa do finále. Ale

?

zopár pretekov sa podarilo, dovolím si povedať, že nad
očakávanie a naopak, niektoré nedopadli podľa mojich
predstáv. Najhoršie pre mňa skončili preteky na „domácej
trati“ vo Veľkých Uherciach, kde nevydržala technika. Nie
som spokojný ani s výsledkom zo zóny v Dargove, kde som
rovnako kvôli technike nemohol bojovať o stupne víťazov.
A asi najviac sklamaný som išiel z Českého Poříčí nad Sázavou. Majstrovstvá Slovenska sa jazdili paralelne so Zónou
strednej Európy okrem pretekov v Lučenci. Žiaľ, práve v Lučenci nám šťastie tiež neprialo a bojovali sme viac s technikou, ako so súpermi na trati. Za daných podmienok bolo
tretie miesto úspechom, ale pred pretekmi som mal ambície skončiť ešte vyššie. Ako som už spomínal, seriál SAP
som neplánoval ísť celý. Výsledky ma však presvedčili, že
už konečne môžem aj ja nejaký šampionát vyhrať, preto
sme sa rozhodli odjazdiť celý seriál. Mrzí ma, že posledné
preteky vo Veľkých Uherciach sa zrušili. Mohli byť pekným
vyvrcholením sezóny, keďže v našej triede rozhodnuté ešte
nebolo. Ale aj tak som rád, že to konečne vyšlo a po tých
druhých a tretích miestach prišlo konečne víťazstvo.“
Podľa všetkého môžeme hovoriť o vašej doteraz najúspešnejšej sezóne za volantom, súhlasíte?
„Jednoznačne súhlasím! Táto sezóna bola pre mňa a aj pre
celý tím najúspešnejšia, a to doslova po všetkých stránkach. Tento úspech patrí hlavne môjmu tímu. Hlavne bratovi Marekovi, Petrovi Švecovi, Robertovi Švecovi, Antonovi Švecovi, a samozrejme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že môžeme sezónu hodnotiť za úspešnú. Ja som
len medzičlánok medzi sedačkou a volantom. Nielen ja, ale
celý tím sme získali veľa skúseností a veľa sme sa naučili.
Verím, že to prenesieme do budúcej sezóny.“
Možno k úplnej spokojnosti chýbal aspoň jeden čiastkový triumf. Najbližšie ste k nemu boli v maďarskom Turkeve, kde ste skončili druhý za domácim jazdcom Zoltánom
Vassom. Nemrzí vás, že ste úspešnú sezónu nevyšperkovali aspoň jedným prvenstvom?
„Mrzí ako mrzí. Po prvom preteku v Humpolci som neve-

?

?

ril, že vôbec skončím na stupňoch víťazov. Pódiové umiestnenie je tým najkrajším, čo môže jazdca po preteku čakať.
Keby mi pred sezónou niekto povedal, že v zóne skončím
na medailovej pozícii, neveril by som mu. Beriem to reálne, teda bral som... (úsmev). Množstvo jazdcov, ktorých
som dokázal poraziť, disponujú oveľa kvalitnejšou technikou než ja. Dosť ma limitovala neznalosť tratí, ale vôbec
som sa nevzdával, aj keď som si bol vedomý rozdielov vo
výkonnosti áut. Napríklad v Čechách cudzincom nedarujú
ani centimeter miesta na trati. V Poříčí nad Sázavou, kde
som mal asi najlepšie rozbehnuté preteky, som v semifinále inkasoval zopár nezmyselných rán od jazdcov, ktorí
v rozjazdách skončili za mnou. Z auta zostala asi len kopa
šrotu a muselo ísť na „stolicu“.“
Je pre vás tohtoročná sezóna tou správnou motiváciou
do nadchádzajúcej?
„Motivácia mi nechýba a ani nikomu v tíme. Uvidím, aká
bude konkurencia, ale určite chcem bojovať o popredné priečky. Tento rok som si nasadil latku dosť vysoko, ale
na aute pripravujeme radikálne zmeny preto dúfam, že sa
všetko podarí a po sezóne sa budem môcť tešiť aj z víťazstva minimálne na jedných pretekoch Zóny strednej Európy. Chcem odjazdiť aj zopár pretekov v rallycrose, lebo tým
smerom sa chcem v budúcnosti uberať.“
V minulosti ste jazdili preteky supermoto, od ktorého
ste presedlali k autokrosu. Je pre vás autokros plnohodnotnou náhradou za supermoto?
„Tieto disciplíny majú spoločnú len vôňu benzínu. A či je
autokros plnohodnotnou náhradou? V obidvoch motošportoch sa nesmiete báť rizika a súbojov. Nejako extra sa
to ale porovnať nedá. Na motorke som si vychutnával drifty a na aute je to jazda dverami dopredu. Po úraze chrbtice
som už nemohol pokračovať v pretekoch na motorke, preto bol jasnou voľbou autokros. Najprv len na amatérskych
pretekoch, od ktorých som prešiel až do súčasného stavu.
Baví ma jedno aj druhé. Akurát na motorky sa už môžem
len pozerať...“
Text: mp, foto: Andrej Barta

?
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Navrhujte adeptov do čitateľskej ankety
ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2016
So záverom každého roku sa spájajú rôzne bilancie športových výkonov jednotlivcov i družstiev a nechýbajú ani rôzne ankety. Keďže sa blíži koniec roku 2016, komisia
pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom po šestnásty raz organiŠPORTOVEC
zuje v spolupráci s našou redakciou čitateľPARTIZÁNSKEHO
skú anketu ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA
ROK 2016.
Oslovujeme preto funkcionárov športových klubov, oddielov, ale i základné a stredné školy,
aby sa taktiež zapojili do ankety a už odteraz začali posielať svoje tipy do našej redakcie aj so
stručnými údajmi o výkonoch vami navrhovaného športovca alebo športovkyne aj s klubovou príslušnosťou. Termín uzávierky návrhov športovcov(kýň) do ankety je 10. január 2017.
Upozorňujeme, že anketa je zameraná len na športovcov a športovkyne z klubov a oddielov
reprezentujúcich Partizánske a jeho prímestské časti, ktorí sú svojím prístupom príkladom
pre iných alebo dosiahli zaujímavé športové výkony počas roku 2016. Znovu budú tri volebné vekové kategórie športovcov – 1. kategória do 15 rokov, druhá od 15 do 19 rokov a tretia
nad 19 rokov. Smerodajný bude dovŕšený vek nominovaného športovca(kyne) v roku 2016.
Prispejte aj vy svojimi návrhmi nominantov k patričnej kvalite pripravovaného 16. ročníka čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2016!
V druhej časti ankety – hlasovacej – potom v každej z troch individuálnych kategórií a taktiež v kategórii kolektívov uverejníme nominovaných športovcov, respektíve tímy, z ktorých
si budú môcť čitatelia vybrať svojho ,,naj“ adepta i družstvo a prostredníctvom hlasovacieho
tiketu mu odovzdať svoj hlas.
mp
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MESTSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE V PARTIZÁNSKOM
V 10. kole Mestskej TEVOS Drogérie ligy v stolnom tenise odohrali najvyrovnanejší duel družstvá Bar Maják a Javaha, ktorý skončil na sety nerozhodne 9:9. O tesnom víťazstve Bar Majáka
v pomere 3:2 napokon rozhodol Ivan Dvorský
výhrou nad Jánom Václavom po štvorsetovej
bitke 11:10, 11:9, 9:11 a 14:12.
 10. KOLO: CHLADMONT A – PREDPOSLEDNÍ
4:1 (sety – 14:7), ako hrali: R. Blaniar – Ivan Gembický 3:0, P. Paliatka – Ján Vlčko 2:3, R. Blaniar-J.
Blaniar – Vlčko-Gembický 3:2, R. Blaniar – Vlčko
3:1, J. Blaniar – Gembický 3:1.
JAPEJO – KLAPKOVCI 2:3 (sety – 9:11), ako hrali: P. Vácval – A. Klapka 3:2, Jozef Vlčko – L. Beňačka 0:3, Vácval-Vlčko – Beňačka-A. Klapka 2:3, Vácval – Beňačka 1:3, Vlčko – P. Klapka 3:0.
GENTA – TEAM GSM 4:1 (sety – 13:4), ako hrali:
M. Kleman – R. Šútora 3:0, L. Rybanský – T. Duda
3:0, Kleman-Rybanský – Duda-Šútora 3:1, Kleman – Duda 1:3, Rybanský – Šútora 3:0.
EXPRES PRINT – PREMA 3:2 (sety – 12:9), ako
hrali: J. Jaššo – J. Preťo 3:1, P. Kršiak – Ľ. Macho
3:1, Jaššo-Kršiak – Preťo-Macho 1:3, Jaššo – Macho 3:1, Kršiak – Preťo 2:3.
PRINT SERVIS – CHLADMONT B 1:4 (sety –
6:12), ako hrali: P. Behúl – M. Mikoláš st. 3:0, M.

Tomiš – P. Rajčányi 0:3, Behúl-Tomiš – Mikoláš-Rajčányi 1:3, Behúl – Rajčányi 0:3, Tomiš – Mikoláš 2:3.
BAR MAJÁK – JAVAHA 3:2 (sety – 9:9), ako hrali:
Stručka – J. Václav 3:0, J. Dvorský – J. Valášek 0:3,
J. Kováčik-Dvorský – Š. Jambor-Václav 0:3, Stručka – Valášek 3:2, Dvorský – Václav 3:1.
TABUĽKA
1. CHLADMONT A
10 10 0 39:11 30
2. EXPRES PRINT
10 8 2 37:13 26
3. GENTA
10 8 2 34:16 26
4. CHLADMONT B
10 7 3 33:17 24
5. KLAPKOVCI
10 6 4 28:22 22
6. PREMA
10 5 5 25:25 20
7. JAPEJO
10 4 6 24:26 18
8. TEAM GSM
10 4 6 20:30 18
9. BAR MAJÁK
10 3 7 18:32 16
10. JAVAHA
10 2 8 15:35 14
11. PRINT SERVIS
10 2 8 13:37 14
12. PREDPOSLEDNÍ
10 1 9 14:36 12
 PROGRAM 11. KOLA – 20.12. o 17.30 h:
TEAM GSM – JAPEJO, PREMA – PRINT SERVIS,
KLAPKOVCI – EXPRES PRINT, o 19. h: CHLADMONT B – BAR MAJÁK, PREDPOSLEDNÍ – GENTA, JAVAHA – CHLADMONT A, (stretnutia sa hrajú v herni pod ÚPSVaR v Partizánskom).
mp

ZŠ Malinovského vicemajstrom kraja
Žiaci zo ZŠ na ulici Malinovského v Partizánskom po prvenstve na majstrovstvách okresu Partizánske
vo vybíjanej štartovali na regionálnom šampionáte v Trenčíne. Pod hradom Matúša Čáka si so žiakmi
zo ZŠ na ulici Gorazdova Bánovce nad Bebravou poradili vysoko 15:3 a remizovali 10:10 so ZŠ na ulici Pribinova Novákmi. Vďaka lepšiemu skóre, keďže ZŠ na ulici Pribinova vyhrala nad ZŠ na ulici Gorazdova 11:5, sa Partizánčania stali víťazmi regiónu a postúpili na majstrovstvá Trenčianskeho kraja.
Opäť na trenčianskej pôde zvíťazili 12:7 nad domácim družstvom reprezentujúcim ZŠ na ulici Hodžova, no so žiakmi ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom prehrali o jediný život 12:13 a skončili druhí. Mladým reprezentantom ZŠ na ulici Malinovského, ktorých viedli učiteľky Ľubica Mihaliková a Monika
Hurčíková, tak tesne ušiel postup na majstrovstvá Slovenska, kam putovalo víťazné dubnické družstvo ZŠ Pod hájom. A Dubničania triumfovali aj na slovenskom šampionáte.
(mp, mh)

?

ZŠ Malinovského Partizánske – horný rad zľava: Monika Hurčíková (učiteľka), Jakub Vician, Matej Vépy, Nikolas Gregor, Eduard Stýskal, Martin Bezák, Samuel Škríp,
Kristián Štanga, Ľubica Mihaliková (učiteľka), dolný rad zľava: Ema Fodorová, Michaela Bursová, Karin Králová, Viktória Krátka, Patrícia Cuperová a Nicol Stýskalová

Žiačky ZŠ Partizánska medzi
slovenskou elitou
O veľký úspech v stolnom tenise sa postarali dievčatá zo ZŠ na ulici Partizánska v Bánovciach nad Bebravou. Po víťazstve na majstrovstvách okresu Bánovce nad Bebravou
triumfovali aj na regionálnom kole vo Veľkých
Uherciach. Výhry 4:0 nad žiačkami zo ZŠ Chynorany a 4:1 nad dievčatami ZŠ Sama Chalupku Prievidza im zabezpečili postup na majstrovstvá Trenčianskeho kraja. Krajský šampio-

nát sa uskutočnil v Považskej Bystrici a Bánovčanky opäť nenašli premožiteľky. Víťazstvami
4:1 nad ZŠ s MŠ Bolešov a 4:3 nad ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom získali krajský
titul a zároveň sa prebojovali na finálový turnaj medzi osem najlepších škôl na Slovensku.
Postup na majstrovstvá Slovenskej republiky
si vybojovali Martina Ledajová, Vanesa Chrenková, Hana Kasalová a Martina Igazová. mh
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TRÉNERI NAŠICH ŠTVRTOLIGISTOV BILANCUJÚ JESENNÚ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2016/2017

„Podstatné je, že našou hrou bavíme fanúšika,“ tvrdí tréner FK Spartak Martin Slovák
dúce Borčice. Samotného trénera však
teší niečo oveľa viac, než súčasné
tabuľkové postavenie, čo prezradil v odpovediach na naše
otázky.

?

A futbalisti FK Spartak Bánovce nad Bebravou
na jeseň naozaj tešili svojich priaznivcov. Nielen
predvedenou hrou, ale aj slušnou gólovou porciou a následne i prísunom bodov. Bánovskí futbalisti dosiahli v šestnástich stretnutiach prvej
časti ročníka bilanciu trinásť víťazstiev, jednu
remízu a dve prehry. Disponovali druhým najproduktívnejším útokom a druhou najpevnejšou obranou spomedzi sedemnástich klubov.
Kvalitný káder vedený ambicióznym trénerom
Martinom Slovákom (na foto) prezimuje na
druhej priečke len s trojbodovou stratou na ve-

Pohľad na jesennú
tabuľku musí nielen
u vás vzbudzovať pocit spokojnosti. Akoby ste zhodnotili
jesennú časť z pohľadu Spartaka?
„Už pred začiatkom súťaže som
predpokladal, že Spartak disponuje kádrom,
ktorý môže hrať v tejto súťaži o popredné
priečky, čo sa po jeseni aj potvrdilo. Z môjho pohľadu sme veľmi dobre zvládli vstup
do súťaže, dosť sme sa zlepšili najmä v ofenzívnej činnosti a najmä sme nestrácali „povinné“ body so slabšími súpermi. Oveľa viac
ako postavenie v tabuľke ma však teší pocit
z predvádzanej hry, ktorú sme divákom ponúkli na jeseň.“
Len v troch jesenných stretnutiach ste
prišli o body. V dohrávke 1. kola po domácej bezgólovej remíze s Malženicami, v predohrávke 17. kola po prehre 2:0 v Boleráze

?

a v 10. kole ste podľahli 1:4 na pôde lídra v Borčiciach, kde sa nevyhráva... Ktorá bodová strata
vás najviac mrzí?
„Borčice a Malženice patria medzi štyri najkvalitnejšie tímy štvrtej ligy Severozápad.
Nemyslím si, že v Borčiciach sa nevyhráva,
podľa mňa sme tam takticky nezvládli druhý
polčas. S Malženicami doma sme zas urazili
šťastenu v koncovke. Preto mi jednoznačne
vychádza, že najviac ma mrzia body stratené v Bolerázi. Športovo však priznávam, že
v tomto zápase sme si nezaslúžili ani bod, nakoľko náš výkon u tohto súpera bol najslabším počas jesene.“
Spartak je druhým tímom s najvyšším
počtom strelených gólov (43) a v počte
inkasovaných gólov (14) je druhým celkom
s najpevnejšou obranou, ktorej pevnými piliermi
sú stopéri Roland Szabo a Marcel Ondráš. Premenené na drobné, v štatistikách ste dosiahli
priemer takmer troch vsietených gólov na zápas
a menej ako jeden inkasovaný na stretnutie...
„Už krátko po mojom príchode k mužstvu
som zistil, že pevná defenzíva je prednosťou
Spartaka. Dovolím si tvrdiť, že máme jednu
z najkvalitnejších stopérskych dvojíc v súťa-
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ži. Na ofenzíve sme výrazne pracovali najmä
v letnej príprave, čo sa odzrkadlilo najmä na
počte našich vsietených gólov. Najlepší pocit
mám z toho, že toľkými gólmi sme robili radosť našim fanúšikom.“
Viacero tímov sa zhodlo, že Spartak mal
pravdepodobnejšie najprepracovanejšiu hru v strede poľa. Bol tento ukazovateľ, podľa
vás, základom vašich triumfov?
„Kombinačný, celoplošný futbal s prvkami rýchleho protiútoku bol mojím cieľom.
Ak našu hru posudzujú naši súperi tak, ako
spomínate vo vašej otázke, beriem to ako
vysoké ohodnotenie našej práce. Úspech sa
väčšinou dostavuje po tvrdej a poctivej práci. Myslím, že všetci v Spartaku si to naplno
uvedomili.“
Keď si premietnete v pamäti film vašich
jesenných zápasov, nájdete v nich niečo,
čo by ste vytkli vašim zverencom?
„Niekoľkokrát sa nám v zápasoch stalo, že
sme nedokázali udržať tempo hry na požadovanej úrovni v dôsledku akéhosi vnútorného pocitu uspokojenia. Tohto sa musíme
na jar vyvarovať. Taktiež budem v jarnej časti očakávať od niektorých hráčov výraznej-

?

?

šie prebratie zodpovednosti a vodcovských
úloh v tíme.“
Podľa informácií by mal do Rakúska
odísť Jaroslav Kosiba, kým na skusoch je
stredopoliar Dragan Milić zo Slatiny nad Bebravou. Udejú sa ešte nejaké zmeny v hráčskom
kádri pred jarnou časťou?
„K personálnemu obsadeniu kádra sa zatiaľ
nebudem vyjadrovať. K určitým zmenám
zrejme príde, ale je ešte predčasné o nich hovoriť.“
V minulosti ste úspešne viedli aj starší dorast Bánoviec, no pre nezhody s vedením
klubu ste Spartak opustili. Môžeme súčasné vydarené časy na lavičke družstva mužoch považovať
ako zadosťučinenie vo vašej trénerskej kariére?
„Nechcem sa vracať do minulosti. Určité odlišné pohľady na futbal v Bánovciach sme si
s vedením klubu vydiskutovali pri mojom nástupe k mužstvu, a tým je pre mňa táto téma
uzavretá. Dnes som rád najmä tomu, že ako
rodák z Bánoviec môžem osobne napomáhať rozvoju a napredovaniu futbalu v našom
meste.“
V Bánovciach sa kladú vždy tie najvyššie
ciele a pred každou sezónou sa skloňuje

?

?
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slovo postup. Odvetná časť býva ešte ťažšia
než jesenná. Na čo podľa vás má súčasný káder družstva mužov Spartaka vedený trénerom Martinom Slovákom?
„Položím vám protiotázku. Čo by vás viac
potešilo, postup do vyššej súťaže bez emócií, alebo to, že vaša práca má naozaj zmysel, dostatočne vysoké parametre a máte
z nej dobrý pocit? Pre mňa osobne nie je
podstatné, kde sa v tabuľke nachádzame,
ale to, či našou hrou bavíme fanúšika. Výsledok v podobe odmeny sa potom dostaví. V to pevne verím a s týmto predsavzatím idem aj do jarnej polovice súťaže.“
V civilnom živote ste riaditeľom ZŠ
J. A. Komenského v Bánovciach nad
Bebravou. Dá sa skĺbiť profesia riaditeľa s postom trénera popredného celku IV. futbalovej
ligy mužov?
„Určite to nie je jednoduché a niekedy by
som potreboval o pár hodín dlhší deň. Postupne som však našiel režim, ako skĺbiť
tieto dve náročné úlohy. Veľká vďaka za
pochopenie patrí najmä mojej manželke
a deťom.“
mp
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„Zodpovednosť beriem na seba,“ priznáva tréner ŠK Slovan Jozef Žiak starší
vore s trénerom ŠK Slovan Šimonovany Jozefom Žiakom starším
(na foto).

?

V uplynulej sezóne dosiahol ŠK Slovan Šimonovany bronzovou priečkou historicky najlepšie
umiestnenie v IV. futbalovej lige mužov skupiny Severozápad. Karta sa však obrátila a po jeseni aktuálneho ročníka Slovan zažíva so svojimi
fanúšikmi asi najväčšie sklamanie. Šťuka predošlých dvoch ročníkov sa nachádza po prvej časti
v suteréne tabuľky. So smelých predsezónnych
ambícií podložených povzbudivým umiestnením sa razom stal boj o záchranu. Malou náplasťou pre šimonoviansky futbal bola spanilá jazda
Slovana vyraďovacími zápasmi Slovnaft cupu,
kde na jeho štíte skončil aj slávny Inter Bratislava. Šimonovany dosiahli na radosť fanúšikov
historicky najvydarenejšie účinkovanie v Slovenskom pohári, kam sa prepracovali do 4. kola
medzi 32 najlepších družstiev. Aj o tom v rozho-

Prečo sa podľa vás nepodarilo Slovanu nadviazať
na predchádzajúci úspešný ročník,
ktorý bol vďaka umiestneniu ďalššou historickou métou pre klub?
„To je otázka, na ktorú sa neustále
„T
snažíme nájsť odpoveď. S najväčšou
snaž
pravdepodobnosťou sme prepálili účinpravde
kovanie v Slovenskom pohári. Mysleli sme si,
že keď nám ide karta v pohári, pôjde to samé
aj v majstrovskej súťaži. Lenže prišli prehry a
hráči si prestali veriť. Neustále sme si prízvukovali, že už musíme bodovať, čo sa nám ale
nedarilo a s pribúdajúcimi zápasmi sa tlak
stupňoval.“
Súhlasíme, aj vďaka účinkovaniu v Slovnaft cupe ste paralelne hrali dve náročné
súťaže systémom „anglických týždňov“, čo je pre
amatérsky klub s hráčmi, ktorí pracujú a študujú,
značná záťaž...
„V auguste a v septembri sme odohrali spolu štrnásť zápasov, čo je pre malé kluby istým
spôsobom zabijak. Na jednej strane sme sa
tešili z vydareného pohárového ťaženia, ale
na druhej strane boli hráči z tohto náročného cyklu unavení. Chýbala nám dostatočná
regenerácia. Posledné tri súťažné kolá sme už
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hrali solídne, chalani sa dostali do jednozápasového rytmu, no hlavne boli oddýchnutí. Ale
nechceme sa vyhovárať, berieme to ako veľké
ponaučenie.“
Nemáte pocit, že vaši zverenci sa dokázali
viac namotivovať proti kvalitným tímom
v Slovenskom pohári, než proti družstvám v majstrovskej súťaži?
„Nemyslím si, aj keď, v stredu sme hrali pohár
a nikto nerozmýšľal, čo bude v nedeľu v rámci súťaže. Všetci v Šimonovanoch sme sa chceli cez pohár prezentovať v čo najlepšom svetle, čo sa nám aj darilo. Prišiel však víkend
a s ňou prehra v majstrovskej súťaži a všetko
bolo odrazu zle. Musíme si však priznať, že ani
v pohári sme neboli dominantnejší ako súperi,
hrali sme viac účelovo. Postupovali sme po jedenástkovom rozstrele, v ktorom sa šťastena
mohla prikloniť na obe strany. Ľahšie sa nám
bránilo, ako útočilo. Ani v pohári sme sa nemohli chváliť gólovou potenciou, čo nás ubíjalo.“
Pritom aktuálny ročník ste začali stopercentne a nič nenasvedčovalo tomu, žeby
ste sa mohli dostať do problémov. Vyhrali ste 1:0
doma s Prečínom a rovnakým výsledkom ste naplno bodovali aj v Novej Dubnici. V treťom zápase
nasledovala prehra 0:2 na domácom trávniku
s Jaslovskými Bohunicami, ktorá akoby odštartovala trápenie Slovana...
„Naozaj, začali sme ako z veľkej knihy, pres-

?
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ne tak, ako sme si predstavovali. Opäť sa nechcem vyhovárať, ale napríklad s Jaslovskými Bohunicami nám rozhodcovia za stavu nula-jeden neuznali regulárny gól, čo nakoniec
aj sami priznali a od komisie boli za to aj potrestaní. A takých momentov, kedy sme boli
poškodení, bolo viac. Lenže pre nás trest rozhodcom nič nerieši, nám teraz citeľne chýbajú
body. O niektoré sme prišli aj po góloch, ktoré
sme dostali v samom závere zápasov.“
Slovan je po jeseni najhorším tímom na
domácom trávniku. V deviatich zápasoch
ste získali len 8 bodov po dvoch víťazstvách
a dvoch prehrách, pričom ste dokázali vsietiť len
štyri góly. Ako si to vysvetľujete?
„V prvom rade sa chcem ospravedlniť našim
fanúšikom za to, že sme im na jeseň nepriniesli
toľko radosti v majstrovskej súťaži, ako tomu
bolo v predošlých dvoch rokoch. Priznávam,
v domácom prostredí sme sa nevedeli nakopnúť. Ale v tejto súťaži už ani neexistuje výhoda
domáceho prostredia.“
Pri vašom družstve svieti ešte jeden nelichotivý údaj – počas jesene ste vsietili
najmenej gólov spomedzi všetkých klubov, len
jedenásť. Aj to nasvedčuje tomu, že topánka vás
tlačila predovšetkým v ofenzíve. Podľa vás, prečo
tomu tak bolo?
„Súhlasím, pre nás v hektickej jeseni sme jednoducho nemali potenciu strieľať góly a to je
celá pointa nášho neúspechu. Od odchodu Jo-
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zefa Maruniaka neustále hľadáme hráča jeho
typu, ktorý sa dokáže presadiť v šestnástke.
V súčasnosti disponujeme skôr brejkovými
hráčmi, navyše sa nám zranili Peter Jakubík
a Peter Kotula, s ktorým sme po vzájomnej
dohode ukončili spoluprácu v rozbehnutom
ročníku. So sebazaprením hral Matúš Sobota,
ktorému sa obnovilo zranenie ramena a opäť
musel po skončení jesennej časti absolvovať
operáciu. Na hrote útoku sme preto alternovali s viacerými hráčmi.“
Vedeli by ste vymenovať aj nejaké pozitíva v súvislosti s prvou časťou aktuálneho
ročníka?
„Ťažko hľadať pozitíva, keď ašpirujete na prvú
štvorku, a figurujete na štvrtom mieste od
konca. Ale napríklad, opäť sme dali príležitosť
mladým hráčom a v obrane nám to neškrípalo.
Za pozitívum môžeme brať aj skutočnosť, že
nikto z hráčov v neľahkej situácii nepadol tak
na duchu, žeby prestal do Šimonovian chodiť.
Účasť na tréningoch bola v priemere pätnásť
hráčov. Niektorí dostali ponuky z iných klubov, no zostali v Slovane a stále tvoríme jeden kolektív, pre ktorý nič iné ako záchrana Šimonovian nepripadá do úvahy. Potešiteľné aj
bolo, že v pohárovom zápase s Ružomberkom
sme dotiahli do Šimonovian až tisíc divákov.“
Ako sa postavilo vedenie klubu voči aktuálnej situácii?
„Aj napriek všetkému naďalej zabezpečuje
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nadštandardné podmienky, čo je ďalšie veľké
pozitívum. A zachovalo sa ako rodina, čo klub
neustále deklaruje, a podržalo realizačný tím.
Samozrejme, boli aj takí, ktorí ma chceli odvolať. Zodpovednosť beriem na seba aj preto, že
drvivú väčšinu hráčov, ktorí prišli do Šimonovian, som si sám vybral. Niektorí aj skúsenejší sa neuchytili tak, ako si oni sami, ale aj my
predstavovali. Mladí hráči potrebujú čas na
vyhratie sa. Priznám sa, boli chvíle, keď som
mal problém prísť do šatne za hráčmi alebo sa
naštartovať na ďalší tréning. Mohol som abdikovať, ale nechcem v Šimonovanoch skončiť
tak, že klub nechám v najhoršom... Odísť som
mohol už oveľa skôr, keď som mal v predchádzajúcich úspešných časoch ponuky, no zostal
som. Veľmi túžim dokázať, že súčasný stav,
ktorý je len akousi stratou formy, čo je v športe bežným javom, dokážeme čo najrýchlejšie
preklenúť.“
Čo ste povedali hráčom po poslednom
zápase jesennej časti?
„Niekedy sme išli do zápasov proti kvalitnejším družstvám s lepším ekonomickým zázemím so zbytočne veľkými očami a potom sme
sa po neúspechu ubíjali. Povedal som im, že na
všetko negatívne treba rýchlo zabudnúť. Nepomôže nám plakať ani nadávať, ale poctivou
prácou od prvého tréningu zimnej prípravy sa
pokúsime prekonať súčasný stav. Musíme začať každý sám od seba a s pokorou.“
mp
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„Potýkali sme sa s dvomi zásadnými problémami,“ konštatuje tréner FK Tempo Miroslav Maťaše
povolalo skúseného harcovníka Júliusa Čikasa. S odstupujúcim Miroslavom Maťaše (na
foto), ktorý v pozícii prvého
trénera zotrval pri družstve
mužov rok, sme zhodnotili jesennú časť súťažného ročníka
2016/2017.

?

V FK Tempo Partizánske vládne po jesennej
časti IV. futbalovej ligy mužov skupiny Severozápad znova rozčarovanie. Obzvlášť po
tom, čo na jar predchádzajúceho ročníka
družstvo s prehľadom zvládlo záchranársku
misiu a pod taktovkou mladého progresívneho trénera Miroslava Maťaše naznačovalo výkonnostný rast. Lenže zisk jedenástich
bodov zo šestnástich zápasov priklincoval
družstvo v polčase súťaže tak ako vlani na
chvost tabuľky. Vedenie FK Tempo tak opäť
siahlo k zmene trénera a do Partizánskeho

Aké sú podľa vás hlavné
príčiny, že družstvo nenadviazalo
na vcelku vydarenú jarnad
nú časť predchádzajúceho ročníka?
„Do jesennej časti sezóny sme išli s veľkým optimizmom po vydarenej jarnej
časti. Veril som, že sa budeme pohybovať
okolo desiateho miesta v tabuľke s minimom dvadsiatich bodov na konte. Predpoklady pred sezónou k tomu smerovali,
ale bohužiaľ, viacero faktorov a nepredvídaných okolností nás posunulo naspäť.
Hneď v prvých zápasoch sa zranili opory mužstva Slivka, Obert, Jambor, neskôr
Benca, Vavro, a nebolo jednoduché ich nahradiť. Aj preto sa kostra mužstva každým
zápasom menila, čo taktiež neprispelo
k budovaniu silného kompaktného tímu.“

Prezident FK Tempo Partizánske Vladimír Karásek (na foto) na margo
trénerskej výmeny pri družstve mužov povedal: „Už v priebehu jesennej časti sme hľadali možnosti, ako pomôcť trénerovi Mirovi Maťaše v tom, aby hráči dokázali dobré tréningové ukazovatele preniesť
do zápasu. Skúšal som to ja z pozície asistenta trénera počas zápasov, skúšali to bývalí hráči, ktorí trénujú, aby mu ako konzultanti
pomohli víťazne „nakopnúť" mužstvo, no nepomohlo to. Členovia
výboru FK Tempo sa však po skončení jesennej časti prioritne zhodli na tom, aby Miro Maťaše naďalej pôsobil v našom klube, lebo jeho
tréningovej práci, napriek neuspokojivým zápasovým výsledkom,
naďalej veríme. Vniesol do tréningov mnoho moderných metód, v
kabíne vytvoril výbornú partiu hráčov a jeho príprava na tréning a zápas je stopercentná. Výsledky
majstrovských zápasov ale nezodpovedali vynaloženému tréningovému úsiliu, preto sme chceli doplniť realizačný tím mužov o človeka, ktorý má s vedením mužstva počas prípravy na zápas a so samotným koučingom zápasu viac skúseností a dobre pozná náš klub. V danej situácii musíme zmeniť
krásny futbal na účelný. A tieto parametre spĺňa tréner Július Čikas. Sme radi, že našu ponuku prijal a teší sa na náročnú prácu v jarnej časti sezóny. Čo sa týka Mira Maťaše, ponúkli sme mu pozíciu
asistenta trénera pri A-družstve mužov, ale prijal radšej post šéftrénera dorastu s tým, že bude úzko
spolupracovať s jeho doterajšími trénermi. Taktiež sa stane súčasťou prípravy hráčov spĺňajúcich
kritériá nárokov štvrtej ligy mužov, ku ktorým sa vráti po skončení jarnej sezóny.
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Ako znie vaše zhodnotenie jesennej časti? Kde vidíte negatíva a naopak, v čom
pozitíva?
„Celú jesennú časť sme sa potýkali s dvomi
zásadnými problémami. Nepremieňanie stopercentných gólových príležitostí, kde sme
na vstrelenie jedného gólu potrebovali až
tri-štyri tutové šance. Aj napriek tomu však
máme šiesty najlepší útok v súťaži. Veľakrát
sme dali dostatok gólov na to, aby sme si aj
od súpera odviezli aspoň bod, no nestačilo to,
a to je problém číslo dva. Inkasovanie gólov
po individuálnych chybách. Veľakrát do štyridsiatej minúty nemal súper poriadne príležitosť, ale už viedol dva-nula. To mohlo mať za
následok útlm, pokles psychiky, hráči si prestali veriť a nedokázali sme sa už vrátiť späť
do zápasu na našu úroveň a zápas otočiť.“
Hráči si pochvaľovali vami vedené tréningy. Tušíte, prečo pozitíva z nich nedokázali zužitkovať v stretnutiach?
„Prístup hráčov k tréningom bol na požadovanej úrovni, s ktorou som bol spokojný.
V zápasoch to už platilo menej. Nedodržali sa niektoré pokyny, ktoré sme si pre konkrétne zápasy vytýčili, či už kvôli neskúsenosti, nekoncentrácii, individuálnym chy-
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bám... Niektorí hráči išli v zápase až na dno
svojich síl, naopak, iní zase mohli oveľa viac
odovzdať, no neurobili tak, a to nás stálo určite nejaké body.“
Na vašu obranu snáď treba podotknúť,
že vo viacerých stretnutiach zlyhali hráči
v koncovke... Tie stretnutia sa mohli vyvíjať celkom inak. Ale to sú len úvahy, dôležité sú v konečnom sumáre body. Dá sa z pozície trénera
vôbec nejako ovplyvniť efektívnosť koncovky
hráča, ktorý zahodí stopercentnú príležitosť?
„Snažili sme sa hrať na rýchle protiútoky, ktoré nám veľakrát vychádzali, len vo finálnej
fáze útok zlyhal. Bolo viac zápasov, kde sme
mohli viesť do polčasu aj dvojgólovým rozdielom, no nestalo sa tak. Najviac ma mrzia
nezískané body z domácich zápasov, hlavne
s Vrbovým, Šimonovanmi a Jaslovskými Bohunicami, v ktorých sme boli lepší a mali sme
naplno bodovať. Nehovoriac o bodoch z vonku v Novej Dubnici a v Trenčianskych Stankovciach, kde sme mohli stopercentnými príležitosťami rozhodnúť zápas v náš prospech,
ale nakoniec sme nezískali ani bod. Snažil
som sa vysvetliť, nakresliť, individuálnymi
tréningami zdokonaliť zakončenie, no boli
zápasy, keď to tam proste nepadlo.“

?
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Ešte vás máta domáca prehra 0:8
s Malženicami zo 6. kola? Pritom úvod
stretnutia naznačoval, že sa bude niesť vo vašej réžii...
„Ťažko sa mi hodnotí tento zápas, bol naozaj zvláštny. V prvých desiatich minútach
sme mohli viesť tri-nula, no Malženice následne dali tri rýchle góly zo štandardiek,
ktoré nás dostali do herného kŕča a nevedeli sme sa vrátiť späť do zápasu.“
Ste šiestym tímom v poradí v počte
strelených gólov, kým s počtom inkasovaných gólov visíte na chvoste. Naznačuje
to, že defenzíva výrazne zaostávala za ofenzívou, súhlasíte?
„Aj napriek tomu, že sme nepremenili veľké množstvo šancí, ma teší, že sme sa dokázali presadiť až dvadsaťpäťkrát. Máme
šiestu najlepšiu ofenzícu a dokonca Štefan
Kučera patrí k najlepším strelcom súťaže.
A defenzíva? Na začiatku sezóny ju narušili neustále zmeny postov v obrane spôsobené zraneniami a tým chýbajúca konsolidácia. Veľa gólov sme inkasovali aj zo štandardných situácií, preto sme sa tomu začali
v tréningoch viac venovať a postupne sme
už góly z nich dokázali eliminovať.“

?

IV. FUTBALOVÁ LIGA MUŽOV SEVEROZÁPAD
1. Borčice
2. Spartak Bánovce
3. Malženice
4. Myjava B
5. Častkovce
6. Jasl. Bohunice
7. Boleráz
8. Nová Dubnica
9. Trenč. Stankovce
10. Holíč
11. Domaniža
12. Vrbové
13. Hlohovec
14. Slovan Šimonovany
15. Trenč. Teplice
16. Tempo Partizánske
17. Prečín

JESEŇ
16 14 1
16 13 1
16 8 6
16 7 5
16 7 5
16 6 5
16 6 4
16 5 6
16 6 3
16 6 3
16 6 2
16 4 5
16 4 4
16 3 5
16 3 5
16 3 2
16 3 2

1
2
2
4
4
5
6
5
7
7
8
7
8
8
8
11
11

51:9
43:14
32:15
29:18
20:14
23:15
24:19
19:17
19:21
15:21
25:33
26:35
25:38
11:24
14:37
25:46
16:41

43
40
30
26
26
23
22
21
21
21
20
17
16
14
14
11
11

(+16)
(+16)
(+9)
(-1)
(+2)
(-1)
(+1)
(-3)
(-3)
(0)
(-4)
(-10)
(-5)
(-13)
(-13)
(-13)
(-10)

1. Borčice
2. Spartak Bánovce
3. Myjava B
4. Častkovce
5. Holíč
6. Boleráz
7. Domaniža
8. Trenč. Stankovce
9. Malženice
10. Vrbové
11. Trenč. Teplice
12. Jasl. Bohunice
13. Nová Dubnica
14. Hlohovec
15. Prečín
16. Tempo Partizánske
17. Slovan Šimonovany

DOMA
9 9 0
8 7 1
9 6 2
8 5 2
7 5 2
7 5 1
8 5 1
8 4 3
7 4 2
9 3 4
9 3 3
8 3 2
8 2 4
7 3 1
7 3 1
8 3 1
9 2 2

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

35:5
21:3
20:8
14:6
11:4
14:6
19:16
11:6
15:9
14:13
11:16
15:7
10:7
15:14
8:12
15:21
4:12

27
22
20
17
17
16
16
15
14
13
12
11
10
10
10
10
8

(0)
(-2)
(-7)
(-7)
(-4)
(-5)
(-8)
(-9)
(-7)
(-14)
(-15)
(-13)
(-14)
(-11)
(-11)
(-14)
(-19)

1. Spartak Bánovce
2. Borčice
3. Malženice
4. Jasl. Bohunice
5. Nová Dubnica
6. Častkovce
7. Trenč. Stankovce
8. Myjava B
9. Boleráz
10. Slovan Šimonovany
11. Hlohovec
12. Holíč
13. Domaniža
14. Vrbové
15. Trenč. Teplice
16. Prečín
17. Tempo Partizánske

VONKU
8 6 0
7 5 1
9 4 4
8 3 3
8 3 2
8 2 3
8 2 0
7 1 3
9 1 3
7 1 3
9 1 3
9 1 1
8 1 1
7 1 1
7 0 2
9 0 1
8 0 1

2
1
1
2
3
3
6
3
5
3
5
7
6
5
5
8
7

22:11
16:4
17:6
8:8
9:10
6:8
8:15
9:10
10:13
7:12
10:24
4:17
6:17
12:22
3:21
8:29
10:25

18
16
16
12
11
9
6
6
6
6
6
4
4
4
2
1
1

(+18)
(+16)
(+16)
(+12)
(+11)
(+9)
(+6)
(+6)
(+6)
(+6)
(+6)
(+6)
(+6)
(+4)
(+2)
(+1)
(+1)

?

Nelichotivé postavenie v tabuľke evokovalo vedenie klubu tak, ako v predošlom
ročníku, k trénerskej zmene. Ako ste to prijali?
„Výsledky nie sú ideálne, tento krok sa dal
asi očakávať.“
Vedenie klubu vám údajne ponúklo pozíciu asistenta, no vy ste ju neprijali. Prečo?
„Ako tréner mám priamu zodpovednosť za výsledky, ktoré za pól sezóny dopadli tak, ako dopadli, preto nevidím momentálne moju prítomnosť v kabíne ako potrebnú. V klube zostávam,
ponuku na trénovanie U19 beriem ako uznanie
mojej práce a teším sa na spoluprácu s Tomášom Obertom a Jozefom Švecom.“
Čo ste povedali hráčom po vašom odvolaní?
„Po poslednom tréningu som im oznámil túto
správu a poďakoval som sa im za spoluprácu.
Myslím si, že s hráčmi som si rozumel veľmi
dobre a som naozaj rád, že som mohol s nimi
pracovať.“
Ako hodnotíte vaše doterajšie pôsobenie
na lavičke FK Tempo?
„Je to určite veľká skúsenosť. Štvrtá liga má
svoju kvalitu, veľa som sa naučil, verím, že vo
svojej kariére zužitkujem nadobudnuté skúsenosti.“
mp

?

?

?

TOP 12 KANONIEROV: 12 gólov – Jaroslav Kosiba (Spartak Bánovce n/B.), Kristián Sádecký (Domaniža), Ján Novák (Borčice), 11 – Šefan Kučera (Tempo Partizánske), Tomáš Došek (Hlohovec), Tomáš Andrísek (Vrbové), Ivan
Pikulík (Malženice), 9 – Patrik Abrahám (Myjava B), 8 –
Adam Pavlík (Jaslovské Bohunice), 7 – Marcel Ondráš
(Spartak Bánovce n/B.), Marek Adamec (Častkovce), Emil
Ivanič (Hlohovec).
KANONIERI V NAŠICH KLUBOCH
SPARTAK BÁNOVCE NAD BEBRAVOU (43 gólov – 13 strelcov): 12 gólov – Jaroslav Kosiba, 7 – Marcel Ondráš, 5
– Lukáš Jambor, 4 – Martin Líška, Roman Mrocek, 2 –
Roland Szabó, Stanislav Turoň, Miroslav Marko, 1 – Jozef Poštrk, Martin Mášik, Milan Svatík, Tomáš Olej, Róbert Oravec.
ŠK SLOVAN ŠIMONOVANY (11 gólov – 7 strelcov): 4 góly –
Patrik Chrenko, 2 – Matúš Sobota, 1 – Jozef Žiak ml., Denis Kodaj, Martin Barta, Peter Rybanský, Peter Jakubík.
FK TEMPO PARTIZÁNSKE (25 gólov – šesť strelcov): 11 góly –
Štefan Kučera, 4 – Daniel Benca, 3 – Maroš Kučerka, Martin Repa, 2 – Sebastián Slivka, Tomáš Obert.

www.novinytempo.sk

I. FLORBALOVÁ LIGA MUŽOV
Druhá najvyššia florbalová súťaž mužov mala
na programe stretnutia 14. a 15. kola. Na čele
súťaže sa vykryštalizovala štvorčlenná skupina
družstiev, ktorej velí doposiaľ nezdolaná Spišská Nová Ves. Vedúce kvarteto zobralo svojim
súperom všetky body a s najväčšou pravdepodobnosťou má istotu nielen účasti v play-off, ale
že si navzájom rozdelí vedúce pozície. Zaujímavejšia situácia je v spoločnosti tímov na šiestom
až desiatom mieste, ktoré bojujú o zostávajúce
miestenky v play-off. Florbalistov FBK Harvard
Partizánske čakali ďalšie dva ťažké zápasy. V prvom narazili na družstvo FBC 11 Trnava v sereďskej hale. Trnavčania chceli Harvardu, ktorý nastúpil bez zraneného Adriánu Botku a Mareka Lennera, odplatiť prehru z 3. kola v Partizánskom. Po nerozhodnej úvodnej tretine sa im
to podarilo vysokým víťazstvom 10:2. „Z našej
strany to bol slabý výkon a Trnava zaslúžene vyhrala. Odpor sme kládli len prvú dvadsaťminútovku. V druhej tretine sme vlastnými chybami pustili Trnavu do trháku a v tretej si už domáci s nami robili, čo chceli,“ povedal tréner Harvardu Dušan Ďuríček. Jeho zverenci na druhý deň privítali na domácom ihrisku
bratislavských Sniperov, proti ktorým sa im dlhodobo nedarí. V bránke Harvardu dostal pred
Jánom Lacikom prednosť Štefan Rajčan, ktorý sa
vrátil k florbalu po vyše dvojročnej pauze. V druhom stretnutí nastúpil Harvard s navrátilcom
v bránke Štefanom Rajčanom, no ani on nezabránil prehre 2:5. „Myslel som si, že zaradením Rajčana do bránky dostane družstvo
nový impulz. Ten si po dlhom výpadku svoju
úlohu splnil, ale zlyhali sme smerom dopredu. V druhej tretine sme výborne bránili, ale
účel zostal v šatni, zrejme ho moji hráči úplne nepochopili. V tretej tretine sme pohrozili a keby sa nám podarilo streliť gól, bol by to
určite iný zápas,“ zhodnotil piaty prehratý zápas

v rade Dušan Ďuríček, ktorý ešte dodal: „Hráči
si po prehrách prestávajú veriť. Máme problém udržať loptičku na hokejkách na dlhší čas
a preto sa dostávame pod tlak častejšie než
súper. Sme v ťažkej situácii a všetci si to uvedomujeme. Cieľ je postup do play-off, a my
sme pod čiarou. Každý zápas hráme v inej zostave, lebo vždy sa niekto zraní. Najnovšie nehrá Adrián Botka, ktorý si začal posledne dva
zápasy rozumieť s Ivankom a Skukálekom. Potrebujeme súrne bodovať, a to už v nasledujúcom derby s Topoľčanmi. Ak sa to podarí, tak
verím, že sa to zlomí a budeme na tom lepšie.“
 Zostávajúce výsledky 14. kola: Brezno – Sabinov 6:8 (0:2, 2:3, 4:3). Detva – Spišská Nová
Ves 7:15 (1:1, 4:6, 2:8). Nová Dubnica – Púchov 6:2 (3:0, 3:0, 0:2). Piešťany – Likavka 0:6
(0:0, 0:2, 0:4). Snipers Bratislava – Topoľčany
7:5 (2:2, 2:2, 3:1).
 Zostávajúce výsledky 15. kola: Topoľčany –
Trnava 4:10 (1:4, 2:2, 1:4). Sabinov – Detva
11:7 (5:3, 5:1, 1:3). Likavka – Nová Dubnica
13:6 (3:1, 5:1, 5:4). Púchov – Piešťany 9:4 (4:1,
4:2, 1:1). Spišská Nová Ves – Brezno 21:11
(8:3, 6:4, 7:4).
TABUĽKA ZČ
1. YA Spišská N. Ves
15 13 2 0 171:98 28
2. Predator Sabinov
15 12 1 2 136:101 25
3. FBC 11 Trnava
15 12 0 3 114:67 24
4. Snipers Bratislava 15 12 0 3 113:74 24
5. Meteníci Likavka
15 9 1 5 92:80 19
6. FBK Púchov
15 7 1 7 113:103 15
7. Žochár Topoľčany 15 5 1 9 113:124 11
8. DTF Joxers Detva
15 5 0 10 85:105 10
9. Harvard Partizánske 15 4 1 10 94:110 9
10. Horehronec Brezno 15 4 0 11 119:138 8
11. VS Nová Dubnica 15 2 1 12 66:130 5
12. FBC Páv Piešťany 15 1 0 14 45:131 2

li po chybách v obrane len trnavskí florbalisti
a ušli na rozdiel troch gólov – 5:2. Tretia tretina
nepriniesla zo strany hostí žiaden zvrat a Trnava
si poľahky dokráčala po vysoké víťazstvo 10:2.
 GÓLY: 14. a 44. M. Duran, 16. M. Mahaj, 30.
D. Škrabal, 32. a 45. F. Apolen, 36. M. Vanta,
49. R. Matuška, 53. D. Adam, 56. R. Matuška – 3. P. Ivanka (D. Vlčko), 14. I. Skukálek (S.

Zelezník).  VYLÚČENÍ: 2:1 na 2 min.  PRESILOVKY: 1:0.  OSLABENIA: 0:0.  ROZHODOVALI: Bluzka a Beňo – 60 divákov.  HARVARD: J. Lacika – J. Korec, D. Vlčko, P. Baštrnák, M. Sklenár, D. Krátky – L. Botka, D. Múčka, R. Ferai – I. Skukálek, P. Ivanka, S. Zelezník – E. Takács, Ch. Kopecký, S. Druska, tréner: D. Ďuríček.

HARVARD PARTIZÁNSKE – SNIPER BRATISLAVA 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
Už v 3. min Hubáček strelou od polovice ihriska
prekonal Rajčana a dostal florbalistov z hlavného mesta do vedenia. Na začiatku 7. min Banga
využil štandardku a bolo 0:2, no v polovici prvej
tretiny Ivanka dorážkou zblízka znížil na rozdiel
gólu. Posledné slovo prvej časti mal ale Banga, keď svojím druhým gólom prekonal Rajčana, ktorý mal zakrytý výhľad. Druhá tretina priniesla nezáživný florbal bez gólov. Domáci sa
stiahli pred bránku a snažili sa prekvapiť hostí
z rýchleho protiútoku, no ich úmysel im začal
vychádzať až pred koncom tretiny. V poslednej
časti Partizánčania trochu ožili, ale sľubné šance nedokázali premeniť. Po výbornej akcii Vaňa
s Ivankom sa lopta dostala až k Skukálekovi,
ktorý minul prihrávku vo vyloženej šanci a z ná-

sledného protiútoku dvojica snajperov Gunther
s Chválom udrela po štvrtýkrát – 1:4. V 50. min
sa síce Skukálekovi podarilo prekonať brankára hostí Kodaja, ale už o minútu Banga dosiahol
hetrik a uzavrel skóre na 2:5.
 GÓLY: 10. P. Ivanka (L. Botka), 50. I. Skukálek (J. Korec) – 3. L. Hubáček, 7., 17. a 51. P.
Banga, 47. T. Chvála.  VYLÚČENÍ: 1:0 na 2
min.  PRESILOVKY: 0:0.  OSLABENIA: 0:0.
 ROZHODOVALI: Duran a Vanta – 80 divákov.  HARVARD: Š. Rajčan – J. Korec, S. Zelezník, D. Vlčko, M. Sklenár, P. Baštrnák, J.
D. Vaňo – P. Ivanka, L. Botka, I. Skukálek –
D. Múčka, S. Druska, E. Takács – R. Ferai, D.
Krátky, Ch. Kopecký, tréner: D. Ďuríček.
(mp, dď)

prešiel celé ihrisko ako nôž maslom, na konci svojej akcie si položil na zem aj Laciku a vyrovnal skóre. O dvadsať sekúnd Skukálek dostal
Harvard opäť do vedenia, ktoré ale trvalo len do
16. min, kedy Matuška vyrovnal stav prvej tretiny na 2:2. V druhej časti stretnutia sa presadi-

AMATÉRSKE HOKEJOVÉ LIGY V PARTIZÁNSKOM
I. AHL LIGA
 22. KOLO: Baťovka Partizánske – Red Wings
Bánovce n/B. 4:4 (1:1, 2:1, 1:2), 8. Ľ. Németh (J.
Čuperka), 18. M. Telek (P. Habánik, Ľ. Németh), 30.
M. Matejov (A. Stolár), 42. J. Čuperka (P. Habánik)
– 9. V. Kovalíček (M. Koleno), 24. Ľ. Goga, 34. M.
Koleno, 36. T. Valach (M. Vyletelka), brankári: M.
Ondrejička – R. Blaschke. Drivers Partizánske –
ECS Partizánske 9:6 (2:3, 4:2, 3:1), 4. Pavol Kollár (J. Galko), 8. Pavol Kollár (L. Ševčík, J. Galko),
21. Martin Buček (J. Galko), 21. J. Galko (Martin
Buček), 22. Pavol Kollár, 28. L. Lorenc (J. Galko),
34. Pavol Kollár (M. Turček, J. Galko), 41. L. Ševčík
(J. Galko, Pavol Kollár), 43. L. Lorenc (P. Buček) –
7. M. Fabo (J. Valjent), 14. a 26. M. Fabo (J. Fabo),
15. J. Fabo (J. Valjent, Ľ. Beduš), 29. M. Chudý (M.
Fabo), 33. M. Fabo (M. Chudý). Ice Boys Prievidza – Prvý Topoľčany 10:3 (1:3, 2:0, 7:0), 8.
J. Mäsiar, 22. R. Melichar, 22. M. Nedeliak, 36., 38.
a 44. R. Pánis, 37. a 42. D. Ondrčka, 44. A. Vicián,
45. M. Sidor – 13. J. Štilec, 12. B. Davidovič, 14. N.
Matejka. Scorpions Topoľčany – voľno.
TABUĽKA ZČ
1. Ice Boys Prievidza
19 16 2 1 175:66 50
2. Drivers Partizánske
19 12 2 5 155:85 38
3. Red Wings Bánovce n/B. 19 9 3 7 122:128 30
4. Prvý Topoľčany
19 8 2 9 119:128 26
5. Baťovka Partizánske 19 6 3 10 113:122 21
6. ECS Partizánske
19 6 3 10 73:108 21
7. Scorpions Topoľčany 18 1 1 16 62:176 4
 Program 24. kola – 7.1. o 20. h: Ice Boys Prievidza – Baťovka Partizánske, 8.1. o 18.30 h: Prvý
Topoľčany – Drivers Partizánske, o 20. h: ECS
Partizánske – Scorpions Topoľčany, Red Wings
Bánovce n/B. – voľno.
II. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Rupas Prievidza – EKO Nitrianske Sučany 7:2 (2:0, 3:1, 2:1), 11. T. Pasovský,
12. R. Rajnoha, 16., 22. a 23. J. Šimko, 31. a 44. M.
Oravec – 27. a 39. V. Ivan, brankári: P. Miletič – M.
Čopjan. Rangers Topoľčany – Dynamo Bystričany 2:4 (1:2, 0:1, 1:1), 13. a 44. J. Čulák – 5. J.
Gilan ml., 11. F. Lukáč (P. Lukáč), 29. M. Sluka st. (J.
Minar, P. Lukáč), 41. P. Lukáč (V. Duchovič), brankári: D. Pastírik – M. Mokoš.
TABUĽKA ZČ
1. LKC Rudno
14 11 1 2 75:37 34
2. TPS Topoľčany
14 10 2 2 87:46 32
3. Rupas Prievidza
14 10 1 3 71:31 31
4. HK Skýcov
14 10 1 3 60:39 31
5. KS Bánovce n/B.
14 6 4 4 63:49 22
6. EKO Nitrianske Sučany 15 6 2 7 59:57 20
7. Warriors Topoľčany
14 6 1 7 49:79 19
8. Spartak Dolné Vestenice 14 4 2 8 43:50 14
9. Steiger 1473 Prievidza 13 4 2 7 30:60 14
10. Rangers Topoľčany
15 4 0 11 54:62 12
11. Dynamo Bystričany 14 3 3 8 36:65 12
12. BD Žabokreky n/N.
15 1 1 13 49:101 4
 Program – 21.12. o 20.30 h: TPS Topoľčany
– Steiger 1473 Prievidza, 22.12. o 20.45 h: Rangers Topoľčany – Blue Devils Žabokreky n/N.,

29.12. o 20.45 h: Blue Devils Žabokreky n/N. –
Dynamo Bystričany, 4.1. o 19.15 h: HK Skýcov –
Spartak Dolné Vestenice, 5.1. o 20.45 h: Krídla
Sovietov Bánovce n/B. – EKO Nitrianske Sučany,
6.1. o 20.30 h: LKC Rudno – Steiger 1473 Prievidza, 8.1. o 13.30 h: Rangers Topoľčany – Warriors Topoľčany, o 16.30 h: Blue Devils Žabokreky n/N. – Rupas Prievidza.
III. AHL LIGA
 VÝSLEDKY: Ice Bears Nitra – Betoma Dolné
Vestenice 14:2 (2:1, 4:1, 5:0), 10. M. Cvalinga,
11., 21. a 29. M. Šimon, 18. Peter Kollár, 26. M. Cigáň, 32. M. Bidelnica, 34. a 37. S. Sládek, 34. M.
Beňo, 39. M. Kollár – 12. a 27. M. Fáber. HK 46 Devils Prievidza – Kamenta Bošany 6:4 (1:0, 2:1,
3:3), 5. a 34. T. Ujcsek, 20. a 41. M. Šimurda, 29.
P. Štrbák, 37. M. Kalman – 17. Ľ. Hlavačka (R. Bilik), 42. Ľ. Hlavačka (R. Bilik, Dávid Žák), 42. R. Bilik (Ľ. Hlavačka, Dávid Žák), 44. Dávid Žák (R. Bilik), brankári: S. Sobota – J. Bezák. TOHC Tovarníky – Tornádo Partizánske 8:4 (2:0, 1:3, 5:1),
7. M. Kišac, 13., 18. a 36. T. Klačanský, 31. M. Kišac,
36. a 45. D. Goga, 41. J. Bilický – 17. P. Hatala (A.
Žuchovský, J. Čudrák), 24. Miroslav Novotný (J.
Uhrecký st.), 29. A. Žuchovský (Miroslav Novotný), 45. A. Žuchovský (J. Uhrecký st.), brankári: J.
Gieci – J. Král. Corgoni Nitra – Nadlice 0:2 (0:1,
0:0, 0:1), 8. P. Frič (Ľ. Šmatlák ml.), 38. S. Kasala
(M. Ševčík), brankári: A. Kandráč – P. Mikula.
TABUĽKA ZČ
1. Ice Bears Nitra
14 13 0 1 102:27 39
2. TOHC Tovarníky
15 11 1 3 64:39 34
3. Nadlice
13 10 1 2 65:32 31
4. Rangers Topoľčany B 14 7 3 4 52:37 24
5. HK 46 Devils Prievidza 13 8 0 5 59:49 24
6. Lokomotív Partizánske 13 6 2 5 57:48 20
7. Sharks Topoľčany
13 6 1 6 80:51 19
8. Betoma Dol. Vestenice 15 4 1 10 42:73 13
9. Kamenta Bošany
13 3 3 7 60:68 12
10. Corgoni Nitra
14 4 0 10 35:69 12
11. Tornádo Partizánske 14 1 4 9 55:125 7
12. Stars Topoľčany
13 1 0 12 37:91 3
 Program – 23.12. o 20.45 h: Stars Topoľčany
– Lokomotív Partizánske, 27.12. o 20.45 h: Betoma Dolné Vestenice – Lokomotív Partizánske,
28.12. o 20. h: TOHC Tovarníky – Kamenta Bošany, 30.12. o 20.45 h: Sharks Topoľčany – HK
46 Devils Prievidza, 7.1. o 17.30 h: Rangers Topoľčany B – Tornádo Partizánske, o 19. h: Stars
Topoľčany – Corgoni Nitra, 8.1. o 15. h: Nadlice
– Ice Bears Nitra.
LIGOVÝ POHÁR
 VÝSLEDOK: Steiger 1473 Prievidza – TOHC
Tovarníky 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), 11. P. Gáfel, 29. M.
Kišac, postúpil TOHC.
 Program – 20.12. o 20.45 h: Warriors Topoľčany – Kamenta Bošany, 3.1. o 20.45 h: Krídla Sovietov Bánovce n/B. – TPS Topoľčany.
(mp, až, ms)
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II. HOKEJOVÁ LIGA SENIOROV – SKUPINA A
Tretia najvyššia slovenská hokejová liga seniorov mala na programe stretnutia 16. kola, ktoré bolo posledné v tomto roku. Jeho výsledky však nezamiešali poradím tabuľky, ktoré zostalo nezmenené. Hokejisti Iskry Partizánske sa rozlúčili s kalendárnym rokom na domácom ľade v ťažkom súboji s ŠHK 37
Piešťany, ktorý ešte v uplynulej sezóne hral extraligu. Samozrejme, zostava piešťanských havranov je
oproti predošlému ročníku značne preoraná. Obe družstvá začali s nasadením vo vysokom tempe, nebezpečnejší sa javili hokejisti Iskry. Hlavne v druhej tretine si domáci vytvorili veľký tlak, čo vyjadroval
aj pomer strieľ (26:7), no Mateja Kičinu, ktorý je v úspešnosti zásahov s priemerom 93,17 % najlepším
gólmanom ligy, prekonali len raz a po druhej prestávke bol stav nerozhodný 2:2. Odhodlanie, obetavosť a kolektívny výkon domácich však priniesli svoje ovocie a Partizánske po víťazstve 4:2 získalo ďalší
skalp jedného z favoritov súťaže. Útočníci Iskry naďalej kraľujú štatistikám súťaže. Tabuľke kanonierov
ligy velí Libor Káčer, ktorý skóroval celkom dvadsaťtrikrát. Poradie nahrávačov zas vedie s 27 asistenciami Lukáš Tvrdík, ktorý však prišiel o líderskú pozíciu v poradí produktivity, kde s 37 bodmi klesol na
druhé miesto s dvojbodovým mankom na nového lídra Tomáša Stríža z Trebišova.
 Zostávajúce výsledky 16. kola: Levice –
Púchov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). HC Bratislava –
Prievidza 5:2 (3:0, 1:2, 1:0). Dolný Kubín
– Senica 8:3 (4:1, 1:1, 3:1). HC 96 Nitra –
Dubnica nad Váhom 5:7 (3:1, 1:3, 1:3).
 Program 17. kola – 11.12. o 18. h: Dubnica nad Váhom – HC Bratislava, 7.1. o 17. h:
Prievidza – Levice, o 17.30 h: Dolný Kubín
– HK Iskra Partizánske, o 18.h: Senica – HC
96 Nitra, o 19. h: Púchov – ŠHK 37 Piešťany.

TABUĽKA ZČ
1. MHK Dubnica n/V. 16 12 1
2. HC Bratislava
16 10 1
3. ŠHK 37 Piešťany
16 8 1
4. HK 96 Nitra
16 8 2
5. Iskra Partizánske 16 7 2
6. Hviezda Dolný Kubín 16 7 1
7. HC Prievidza
16 6 1
8. HK Levice
16 7 0
9. HK 91 Senica
16 2 2
10. ŠHK Púchov
16 2 0

0
0
3
0
1
2
2
0
2
1

3 98:58 38
5 89:51 32
4 65:54 29
6 70:74 28
6 79:76 26
6 69:58 25
7 67:71 22
9 57:59 21
10 60:99 12
13 50:104 7

ISKRA PARTIZÁNSKE – ŠHK 37 PIEŠŤANY
4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

FBC 11 TRNAVA – HARVARD PARTIZÁNSKE 10:2 (2:2, 3:0, 5:0)
Trnavčania si vytvárali tlak už od úvodu zápasu, ale prvé tri strely z ich hokejok zneškodnil
Lacika v bránke Harvardu. Naopak, na začiatku
3. min sa vôbec z prvej strely hostí presadil
Ivanka, ktorému adresoval prihrávku navrátilec
z hosťovania Vlčko a bolo 0:1. V 14. min Duran
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Do bránky Harvardu v stretnutí s bratislavskými snajpermi zakľakol po vyše dvojročnej
pauze Štefan Rajčan
Foto: Peter Hačko

KRAJSKÉ FLORBALOVÉ SÚŤAŽE MLÁDEŽE
LIGA DORASTENCOV – ZÁPAD
 3. KOLO (turnaje v Nitre a v Trenčíne): Sereď –
Nitra 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). Harvard Partizánske –
Trnava 6:2 (2:0, 1:1, 3:1), góly: 4. I. Mendel, 12.
O. Krajčovič (D. Petrík), 23. R. Gerbel (O. Krajčovič),
31. O. Krajčovič (R. Berešík), 39. O. Krajčovič, 42. L.
Chreno – 22. D. Adam, 34. B. Kozmel. HARVARD:
S. Hvojník – D. Minarovič, M. Kuka, I. Mendel, O.
Krajčovič, R. Berešík, R. Gerbel, M. Pisár, M. Petrík,
L. Chreno, D. Petrík, tréner: A. Botka a P. Baštrnák.
Sereď – Trnava 1:5 (0:0, 0:3, 1:2). Harvard Partizánske – Nitra 1:4 (0:1, 1:1, 0:2), góly: 30. M.
Petrík – 13. a 26. F. Kormančík, 34. V. Lacena, 37. L.
Adámek. HARVARD: S. Hvojník – D. Minarovič, M.
Kuka, R. Berešík, I. Mendel, O. Krajčovič, R. Gerbel,
M. Pisár, M. Petrík, D. Petrík, L. Chreno, tréner: A.
Botka a P. Baštrnák. Nová Dubnica – 1.FBC Trenčín 1:5 (0:2, 0:0, 1:3). Piešťany – Skalica 4:5 (0:1,
2:2, 2:2). Nová Dubnica – Skalica 10:0 (3:0, 3:0,
4:0). Piešťany – 1.FBC Trenčín 0:9 (0:3, 0:2, 0:4).
1. 1.FBC Trenčín
6 6 0 0 63:6 12
2. Slávia Nitra
6 6 0 0 37:20 12
3. VS Nová Dubnica
6 4 0 2 29:22 8
4. Harvard Partizánske 4 2 0 2 20:16 4
5. Players Sereď
4 2 0 2 16:17 4
6. AS Trenčín
4 1 0 2 28:25 2
7. FBK Fair Levice
4 1 0 3 19:25 2
8. FBC 11 Trnava
6 1 0 5 22:36 2
9. FBC Skalica
4 1 0 3 5:48 2
10. CVČ Ahoj Piešťany
4 0 0 4 6:30 0
LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV – ZÁPAD
 5. KOLO (turnaje v Topoľčanoch): AS Trenčín –
Topoľčany 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). FBK Harvard Partizánske – 1.FBC Trenčín 5:12 (1:4, 3:4, 1:4), góly:
15. T. Školka (M. Slovák), 19. D. Petrík (L. Chreno),
21. M. Kuka (T. Školka), 27. D. Petrík (L. Chreno), 42.
T. Školka (M. Kuka) – 6. B. Habánek, 11. P. Debnár,
11. a 14. J. Repka, 15. a 38. D. Vojtek, 23., 28. a 32.
T. Kvasnica, 28. a 45. F. Jantolák, 36. P. Chochula.
HARVARD: M. Kapri – M. Kuka, M. Svitek, D. Petrík,
L. Chreno, Š. Blažek, Timotej Hlaváč, M. Slovák, M.
Maďar, Timon Školka, S. Chudík, M. Novák, tréner:
P. Baštrnák. Piešťany – AS Trenčín 3:6 (0:2, 2:3,
1:1). Topoľčany – 1.FBC Trenčín 2:7 (0:1, 2:4, 0:2).
Piešťany – FBK Harvard Partizánske 4:6 (0:5, 3:0,
1:1), góly: 17. P. Bačkády, 20. D. Šimo, 28. S. Masa-

rovič, 35. P. Drahovský – 7. S. Chudík (D. Petrík), 10.
D. Petrík (L. Chreno), 12. M. Slovák (L. Chreno), 13.
D. Petrík, 14. D. Petrík (M. Slovák), 44. M. Slovák (M.
Kuka). HARVARD: M. Kapri – M. Kuka, M. Svitek, D.
Petrík, L. Chreno, Š. Blažek, Timotej Hlaváč, M. Slovák, M. Maďar, Timon Školka, S. Chudík, M. Novák,
tréner: P. Baštrnák.  DOHRÁVKY 4. KOLA: Trnava
– Levice 8:1 (2:1, 3:0, 3:0). Sereď – Hlohovec 12:2
(6:0, 3:1, 3:1). Trnava – Hlohovec 8:1 (3:0, 1:0,
4:1). Sereď – Levice 10:3 (3:2, 4:0, 3:1).
1. VS Nová Dubnica
8 8 0 0 75:20 16
2. 1. FBC Trenčín
8 6 0 2 78:22 12
3. ICE Players Sereď
6 5 1 0 47:17 11
4. Slávia SPU Nitra
6 5 0 1 39:19 10
5. FBC 11 Trnava
8 4 1 3 47:24 9
6. CVČ Piešťany
8 4 0 4 35:36 8
7. Harvard Partizánske 8 3 0 5 35:59 6
8. FBK AS Trenčín
8 2 1 5 27:70 5
9. Žochár Topoľčany
10 1 1 8 28:71 3
10. Dragons Hlohovec 6 1 0 5 25:44 2
11. ŠK Fair Levice
6 0 0 6 10:64 0
LIGA STARŠÍCH ŽIAČOK – ZÁPAD
 2. KOLO (turnaj v Partizánskom): FBK Harvard
Partizánske – Pruské 11:3 (4:2, 3:0, 4:1), góly: 1.
K. Kuklová (B. Junasová), 1. a 40. R. Vanková (N. Drábeková), 7. T. Dobošová, 11., 18. a 25. R. Vanková, 21.
K. Kuklová, 32. K. Kuklová (T. Dobošová), 33. R. Vanková (T. Dobošová), 42. N. Drábeková (B. Junasová)
– 9. a 40. A. Bajčíková, 10. M. Jurenková. HARVARD:
N. Plevková – L. Štangová, K. Kuklová, T. Kohýlová,
L. Červená, S. Dobišová, Z. Beňušková, L. Beláková
(K. Manová), V. Junasová, R. Vanková, T. Dobošová,
B. Junasová, P. Mikušková (N. Drábeková), A. Vaňová, tréner: D. Ďuríček. Nemšová – Pruské 6:3 (1:0,
2:3, 3:0). Nemšová – FBK Harvard Partizánske
4:3 (0:1, 2:0, 2:2), góly: 27., 29., 33. a 45. D. Papierniková – 12. R. Vanková, 31. K. Kuklová (A. Vaňová),
37. R. Vanková (K. Kuklová). HARVARD: N. Plevková
– L. Štangová, K. Kuklová, T. Kohýlová, L. Červená, S.
Dobišová, Z. Beňušková, K. Manová, V. Junasová, R.
Vanková, T. Dobošová, B. Junasová, N. Drábeková,
A. Vaňová, tréner: D. Ďuríček.
1. FK-ZŠ Nemšová
4 4 0 0 41:14 8
2. Harvard Partizánske 4 2 0 2 29:22 4
3. ŠK 98 Pruské
4 0 0 4 12:46 0
mp

IV. ŠACHOVÁ LIGA – SKUPINA B22
V 5. kole IV. šachovej ligy päťčlenných družstiev šachisti ŠO Rybany opäť bodovali naplno.
Rezervu Bojníc zdolali hladko 4,5:0,5 a naďalej
vedú ligu. Druhé víťazstvo si zaknihovalo B-družstvo OŠK Chynorany, ktoré vyhralo v Handlovej
3,5:1,5 a posunulo sa na tretiu priečku.
 5. KOLO: ŠK Handlová B – OŠK Chynorany B
1,5:3,5, ako hrali – 1. šachovnica: P. Kothaj (elo:
1797) – R. Krist (1707) 0,5:0,5, 2.š.: V. Priwitzer
(1580) – T. Bebjak (1376) 0:1, 3.š.: Ľ. Flak (1659) –
Z. Marko (1485) 1:0, 4.š.: J. Ulický (1534) – P. Košík
(1317) 0:1, 5.š.: M. Kohút (1000) – J. Ďurček (1296)
0:1. ŠO Rybany – PRM Bojnice B 4,5:0,5, ako hra-

li – 1. šachovnica: P. Valente (elo: 1818) – P. Dražo
1:0, 2.š.: E. Bista (1745) – R. Hamara (1675) 1:0, 3.š.:
J. Broniš (1841) – U. Uhrecký (1628) 1:0, 4.š.: M. Krištof (1600) – J. Lukáč (1544) 1:0, 5.š.: Š. Hollý (1461)
– J. Píš (1000) 0,5:0,5. Tatran Kamenec p/Vt. – ŠK
Prievidza C 3:2. MK SO Prievidza – voľno.
1. ŠO Rybany
5 4 0 1 17,0:8,0 12
2. ŠK PRM Bojnice B
4 3 0 1 10,0:10,0 9
3. OŠK Chynorany B
5 2 1 2 12,0:18,0 7
4. MK SO Prievidza
4 1 2 1 11,0:9,0 5
5. ŠK Handlová B
4 1 1 2 10,0:10,0 4
6. Tatran Kamenec p/Vt. 4 1 1 2 8,5:11,5 4
7. ŠK Prievidza C
4 0 1 3 6,5:13,5 1
mp

Domáci boli v úvodných minutách nebezpečnejší, no Ondruš a Káčer v dobrých pozíciách
minuli piešťanskú svätyňu. Na konci 6. min zaúradoval prvý domáci útok a po Tvrdíkovej krížnej prihrávke Káčer z ostrého uhla bez prípravy prekonal Kičinu. O štyri minúty sa do úniku dostal Sapár, ale tiesnený v páde neuspel.
V 16. min sa Rybárik preštrikoval pred Hippíka
a skóre zrovnal. Hneď od začiatku druhej tretiny domáci hýrili aktivitou, vynútili si aj deväťdesiatsekundovú presilovku o dvoch hráčov, no Kičinu neprekonali. V 30. min tak zákonite prišiel
trest, keď Valo poslal do brejku Hudeca, ktorý
so šťastím prepasíroval puk za Hippíkov chrbát.
V 33. min Tvrdík v prečíslení pripravil tutovku Káčerovi, no jeho zakončenie zblízka Kičina vytesnal na ochrannú sieť. V 34. min už štadión burácal, keď po trinástich sekundách využil presilovku o jedného hráča Malinka, ktorý vyrovnal
švihom od modrej čiary. V poslednej tretine
obe družstvá mienili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, hralo sa hore-dole, ale obaja brankári odolávali šanciam. V 50. min žala úspech aktivita domácich, keď Školkovu prihrávku v páde
pretavil Uhrecký. V 58. min delovku Martina Mihálika bez prípravy z medzikruhov zastavila zá-

zračná Kičinova lapačka a následne si obaja aktéri skvostného hokejového momentu športovo
ťukli rukavicami. O 22 sekúnd mohol opäť skórovať Uhrecký, ale zblízka nevtesnal puk medzi
tri žŕdky. Osemnásť sekúnd pred záverečným
hvizdom však predviedli učebnicový ťukes Káčer s Martinom Mihálikom, ktorý do prázdnej
bránky spečatil cenné víťazstvo Iskry na 4:2.
 GÓLY: 6. Káčer (Tvrdík, Martin Mihálik), 34.
Malinka (Káčer, Martin Mihálik), 50. Uhrecký
(Školka), 59:42 Martin Mihálik (Káčer) – 16.
Rybárik, 30. Hudec (Valo, Macháč).  VYLÚČENÍ: 6:8 na 2 min, Klčo na 10 min, Peniaška
a Kolník na 5+DKZ.  PRESILOVKY: 1:0. OSLABENIA: 0:0.  STRELY NA BRÁNKU: 51:31
(12:13, 26:7, 13:11).  ROZHODOVALI: Ľuboš
Vido – A. Pastorek a Š. Hrkotáč – 356 divákov.
 ISKRA: B. Hippík – I. Malinka, J. Ondruška,
L. Cvejn, P. Ondruška, S. Výborný, O. Školka, T.
Ladický – L. Káčer, Martin Mihálik, L. Tvrdík –
J. Gašparovič, Š. Peniaška, J. Uhrecký – A. Sapár, F. Tupý, M. Ondruš, tréner: M. Adamik. 
ŠHK 37: Kičina – A. Kolník, Žitňanský, Beník,
Macháč, Tolokonnikov – Rybárik, Marek Mihálik, Ondrejka – Valo, Kubo, F. Hudec – Bednár, Klčo, Fedor, tréner: P. Bratranec.
mp

HOKEJOVÁ MLÁDEŽ
DORAST
I. LIGA – NADSTAVBA SKUPINA B
 3. KOLO: Iskra Partizánske – Lokomotíva
Nové Zámky 11:1 (7:0, 3:1, 1:0), góly: 1. P. Kosiba (J. Smatana, M. Novodomský), 1. A. Bezák (A.
Jandák, J. Páleš), 3. D. Žiak (J. Páleš, F. Fábry), 4. J.
Smatana (P. Kosiba, M. Novodomský), 8. P. Kosiba
(M. Novodomský, J. Smatana), 9. A. Jandák (A.
Bezák), 14. J. Smatana (M. Bečka, D. Žiak), 31. M.
Novodomský (J. Smatana), 36. R. Paduch (D. Žiak,
F. Fábry), 40. D. Žiak (J. Šiška), 45. A. Jandák (A.
Bezák) – 28. P. Janka. ISKRA: M. Šlauka – A. Humaj,
J. Šiška, R. Paduch, M. Bečka, J. Páleš, P. Kubáň – J.
Smatana, M. Novodomský, P. Kosiba – A. Jandák,
M. Ďurech, A. Bezák – F. Fábry, D. Žiak, I. Sapár –
N. Kozinka, J. Klopan, tréner: V. Pekarčík. HOBA
Bratislava – Piešťany 4:3 sn (0:2, 2:0, 1:1 – 0:0).
Stretnutia Dubnica nad Váhom – Topoľčany a
Petržalka 2010 Bratislava – Senica sa nehrali.
 4. KOLO: Dubnica nad Váhom – Nové Zámky
11:0 (3:0, 5:0, 3:0). HOBA Bratislava – Senica 7:1
(0:0, 4:1, 3:0). Stretnutia Iskra Partizánske – HC
Topoľčany a Petržalka 2010 – Piešťany sa nehrali.
TABUĽKA NČ
1. Dubnica n/V.
3 3 0 0 0 22:2 11
2. Topoľčany
2 2 0 0 0 22:3 10
3. HOBA Bratislava
4 1 2 0 1 18:12 10
4. Iskra Partizánske 3 2 1 0 0 21:7 9
5. Piešťany
3 0 0 2 1 8:12 6
6. Senica
3 0 0 0 3 4:20 2
7. Nové Zámky
3 0 0 1 2 4:26 2
8. Petržalka Bratislava 1 0 0 1 0 0:17 0
8. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-13. MIESTO
 4. KOLO: Levice – Trnava 6:5 (2:1, 3:1, 1:3).
Nové Zámky – Piešťany 2:8 (2:1, 0:5, 0:2). Iskra Partizánske, Ružinov 99 Bratislava a Topoľčany – voľno.
TABUĽKA NČ
1. Ružinov Bratislava
3 3 0 0 22:7 6
2. Trnava
3 2 0 1 21:9 4
3. Topoľčany
2 2 0 0 15:10 4
4. Levice
3 2 0 1 16:16 4
5. Piešťany
3 1 0 2 20:19 2
6. Iskra Partizánske
2 0 0 2 6:9 0
7. Nové Zámky
4 0 0 4 5:36 0
7. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-13. MIESTO
 4. KOLO: Levice – Trnava 6:3 (0:1, 3:0, 3:2).

Iskra Partizánske, Ružinov 99 Bratislava a Topoľčany – voľno.
TABUĽKA NČ
1. Iskra Partizánske
2 1 1 0 8:6 3
2. Levice
2 1 0 1 15:13 2
3. Ružinov Bratislava
1 1 0 0 10:9 2
4. Topoľčany
1 0 1 0 5:5 1
5. Trnava
2 0 0 2 4:9 0
6. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-13. MIESTO
 4. KOLO: Trnava – Levice 5:2 (2:0, 0:0, 3:2).
Piešťany – Nové Zámky 3:7 (1:0, 2:5, 0:2). Iskra Partizánske, Ružinov 99 Bratislava a Topoľčany – voľno.
TABUĽKA NČ
1. Nové Zámky
4 2 1 1 21:16 5
2. Topoľčany
2 2 0 0 16:8 4
3. Trnava
3 2 0 1 13:10 4
4. Ružinov Bratislava
3 1 1 1 18:12 3
5. Levice
3 1 0 2 12:16 2
6. Iskra Partizánske
2 1 0 1 8:14 2
7. Piešťany
3 0 0 3 11:23 0
5. ROČNÍK
I. LIGA ZsZĽH – O 7.-15. MIESTO
 4. KOLO: Iskra Partizánske – HKL Bratislava 5:2 (2:1, 1:0, 2:1), góly: 8. J. Reisel (S. Chren,
J. Pavlovič), 19. J. Reisel (A. Grežďo), 37. A. Grežďo, 49. S. Chren (J. Reisel, M. Štrba), 56. J. Reisel (A. Grežďo, J. Pavlovič) – 14. M. Malata, 52.
Š. Mateáš. ISKRA: M. Haronik (34. T. Kodák) – T.
Jakub, M. Dobiaš, S. Blaho, M. Ferenc, M. Prídavok, J. Pavlovič, D. Klačanský, D. Jánošík, S.
Balážka, J. Šebo, M. Štrba, S. Chren, A. Grežďo,
F. Bližňák, J. Reisel, tréner: M. Fraňo. Trnava –
Levice 7:3 (3:0, 2:2, 2:1). Piešťany – Nové
Zámky 1:9 (0:2, 0:4, 1:3). Hamuliakovo – Ružinov 99 Bratislava – nehralo sa. Topoľčany
– voľno.
TABUĽKA NČ
1. Nové Zámky
4 4 0 0 27:10 8
2. Ružinov Bratislava
3 2 0 1 21:12 4
3. Iskra Partizánske
3 2 0 1 16:15 4
4. Trnava
3 2 0 1 15:14 4
5. Topoľčany
3 1 1 1 21:14 3
6. HKL Bratislava
4 1 1 2 16:30 3
7. Levice
4 1 0 3 26:20 2
8. Hamuliakovo
2 0 1 1 4:12 1
9. Piešťany
4 0 1 3 17:36 1
mp
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Exhibícia na podporu hádzanej v Partizánskom
Na deň „bosoriek", teda na Luciu, sa v Mestskej športovej hale v Partizánskom uskutočnil benefičný zápas na podporu ženskej
hádzanej v bývalej metropole obuvi. Hádzanárky HK Slávia Partizánske hrajú od začiatku tejto sezóny česko-slovenskej interligy WHIL v dresoch s otáznikmi. Namiesto
nich by radšej mali svoje dresy „poznačené“
logami partnerov. Hádzaná v Partizánskom
nutne potrebuje podporu! S cieľom upozorniť na tento alarmujúci stav a pomôcť nájsť
sponzorov hádzanárskemu klubu so šesťdesiatročnou tradíciou prišiel Československý lev – Oklamčák show sport team. Známe osobnosti športu aj šoubiznisu si zmerali sily so slávistkami nielen v hádzanej, ale
aj v malom futbale. Symbolicky práve v deň
Lucie. Možno jej bosorácke čary pomôžu
otázniky vymazať! Na palubovke sa predstavili osobnosti športu aj šoubiznisu pod
vedením medzinárodne uznávaného odborníka na ženskú krásu Jozefa Oklamčáka, ktorý je prezidentom „leva". Trénerom Československého leva – Oklamčák show sport teamu bol Jozef Golonka a s kapitánskou páskou nastúpila misska Júlia Kokoruďová, a okrem
nej to bol v drese levov spevák Pavol Drapák, herec Štefan Kožka, profesor Viliam Fischer,
producent Štefan Wimmer, moderátor TV Markíza Peter Varinský, model, fitness tréner
a moderátor Martin Šmahel, kick boxer Pavol Vaško, futbalový brankár Ivan Maljar, biliardis-

ta Vladimír Németh, freestylista, loptový virtuóz Michal Rimovský, majiteľ spravodajského
portálu netky.sk Peter Vince, saxofonista Pali Greksa, DJ Marek Čulen a Janetta Drapáková.
Po skončení hádzanársko-futbalového zápasu, ktorý skončil spravodlivou remízou, sa všetci „levy" presunuli spolu s hádzanárkami Slávie na pozvanie člena Československého leva –
Oklamčák show sport teamu Mareka Ivanku do jeho LOFT CLUB CAFFE v Partizánskom na
after párty.
netky.sk

I. HÁDZANÁRSKA LIGA ŽIEN
Druhá najvyššia liga v hádzanej žien pokračovala stretnutiami nekompletného 11. kola, ktoré
uzavrelo prvú polovicu súťaže a zároveň bolo posledným v tomto roku. Hádzanárky HK Sokol RMK
Bánovce nad Bebravou na domácej palubovke
vyzvali v boji o body obhajcu vlaňajšieho prvenstva HKM Šurany. Ten však do Bánoviec pricestoval virózou v značne preriedenej zostave, bez jedinej hráčky na striedanie. Napriek tomu Šurianky
vzdorovali Bánovčankám až do 49. minúty, kedy
bol stav 21:18. Bánovské hádzanárky však nepripustili drámu a stretnutie dotiahli do víťazstva
30:22, ktoré im pri prehre Stupavy na palubovke
bratislavského Interu prinavrátilo pozíciu lídra súťaže. „V prvom polčase sme nedôrazne bránili a vždy, keď sme sa začali odpútavať, vzápätí
sme dovolili súperovi dotiahnuť sa na rozdiel
jediného gólu. V druhom polčase sme si vypracovali štvorgólové vedenie a od tej chvíle sme
už kontrolovali vývoj stretnutia. Hostky hrali
v oklieštenej zostave a v závere im už dochádzali sily. Nebyť nepremenených šancí a siedmich nastrelených žrdí, mohli sme vyhrať aj
vyšším rozdielom,“ povedal po stretnutí tréner
bánovských hádzanárok Richard Makýš, ktorý si
spolu so svojimi zverenkami budú môcť vychutnávať honor jesenného kráľa až 18. februára, kedy
sa stretnutiami 12. kola otvorí odvetná časť ligy.

 Zostávajúce výsledky 11. kola: ŠKP Topoľčany
– Michalovce B 33:28 (17:14). Inter Bratislava – Stupava 29:19 (14:4). Močenok – Sereď
34:24 (19:10). Hlohovec – Nesvady – odložené
(kvôli účinkovaniu Hlohovca v semifinále Slovenského pohára). Predohraté: Bernolákova Košice
– Zlatná n/O. 27:29 (17:12).
 Dohrávka 9. kola: Michalovce B – Šurany
32:30 (14:17).
TABUĽKA
1. Sokol Bánovce n/B. 11 9 0 2 342:268 18
2. Stupava
11 8 1 2 309:266 17
3. Inter Bratislava
11 8 0 3 307:240 16
4. Hlohovec
10 7 0 3 269:225 14
5. Michalovce B
11 7 0 4 344:319 14
6. Šurany
11 7 0 4 308:281 14
7. Zlatná n/O.
11 4 1 6 278:295 9
8. Topoľčany
11 4 1 6 269:292 9
9. Nesvady
10 3 1 6 243:299 7
10. Močenok
11 3 0 8 277:308 6
11. Sereď
11 2 0 9 256:319 4
12. Košice
11 0 2 9 244:334 2
 Program 12. kola – 18.-19.2.: HK Sokol RMK
Bánovce n/B. – Zlatná n/O., ŠKP Topoľčany –
Stupava, Inter Bratislava – Nesvady, Hlohovec –
Sereď, Močenok – Šurany, Bernolákova Košice –
Michalovce B.

SOKOL BÁNOVCE N/B. – ŠURANY 30:22 (12:11)

Mikulášsky turnaj v minihádzanej
Mestský hádzanársky klub Bytča zorganizoval v Športovej
hale v obci Predmier Mikulášsky turnaj v minihádzanej hráčok
narodených v roku 2006 a mladších. Víťazom turnaja sa stalo A-družstvo HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou. Zverenky trénerky Jarmily Líškovej stratili v ôsmich stretnutiach len
bod, keď remizovali 9:9 s treťou „áčkom“ Bytče, ktorá skončila tretia. Druhé miesto obsadila MŠK Čadca. Tesne za medailovými priečkami skončili mladé hádzanárske nádeje HK Slávia
Partizánske. B-družstvo skončilo štvrté, kým „áčkarky“ obsadili
piatu priečku. Každé zúčastnené družstvo bez ohľadu na konečné umiestnenie bolo ocenené diplomom a hráčky sladkou
odmenou.
 VÝSLEDKY: Bytča A – Slávia Partizánske B 11:2, góly Slávie:
S. Beličinová 2. Čadca – Sokol Bánovce n/B. B 12:5, góly Sokola: P. Malíková 2, N. Kmeťová, K. Bezáková, K. Pružková. Bytča C – Slávia Partizánske A 1:10, góly Slávie: S. Klimantová 4,

N. Škultétyová 2, P. Cuperová 2, N. Špirková 2. Bytča B – Sokol
Bánovce n/B. A 5:7, góly Sokola: N. Zajacová 4, S. Šebeňová 2,
L. Klačková. Slávia Partizánske B – Sokol Bánovce n/B. B 8:3,
L. Žáková 5, B. Fabová 3 – P. Malíková 2, K. Pružková. Bytča A
– Považská Bystrica 13:2. Slávia Partizánske A – Sokol Bánovce n/B. A 6:9, N. Špirková 5, N. Škultétyová 1 – S. Šebeňová
4, S. Zajacová 2, N. Zajacová 2, M. Mikušová. Bytča C – Čadca
0:8. Sokol Bánovce n/B. B – Považská Bystrica 3:14, góly Sokola: K. Pružková 2, P. Malíková. Slávia Partizánske B – Bytča B
8:1, góly Slávie: L. Žáková 3, M. Domčeková 2, M. Sasková 2, S.
Beličinová. Sokol Bánovce n/B. A – Čadca 8:2, góly Sokola: V.
Vršková 2, N. Zajacová 2, S. Šebeňová 2, S. Zajacová, M. Mikušová. Slávia Partizánske A – Bytča A 2:5, góly Slávie: N. Špirková, S. Klimantová. Pov. Bystrica – Bytča B 8:3. Sokol Bánovce
n/B. B – Bytča C 5:4, góly Sokola: K. Pružková 4, K. Bezáková.
Čadca – Bytča A 6:4. Sokol Bánovce n/B. A – Slávia Partizánske B 10:3, N. Zajacová 5, S. Šebeňová 5 – M. Domčeková,

 KONEČNÉ PORADIE: 1. HK Sokol RMK Bánovce n/B. A (N.
Brezovská, L. Dúcka, V. Vršková, N. Harceková, S. Valaštinová, L.
Klačková, S. Zajacová, N. Zajacová, M. Mikušová, S. Šebeňová,
trénerka: J. Líšková) 15 bodov, 2. MŠK Čadca 14, 3. MŠK Bytča A 13, 4. HK Slávia Partizánske B (A. Jaršeková – L. Žáková,
M. Sasková, S. Beličinová, M. Domčeková, B. Fabová, A. Galáčová, N. Škultétyová, L. Jankulová, trénerka: Z. Machovičová) 9,
5. HK Slávia Partizánske A (V. Jančeková – N. Škultétyová, S.
Klimantová, N. Špirková, P. Cuperová, K. Ježová, P. Chochulová,
S. Duchovičová, trénerka: J. Horňanová) 8, 6. MŠK Považská
Bystrica 7, 7. MHK Bytča B 3, 8. HK Sokol RMK Bánovce n/B.
B (K. Spaščuková, S. Spaščuková, N. Čachaňová, K. Bezáková, E.
Melcer, P. Malíková, N. Kmeťová, K. Pružková, trénerka: J. Líšková) 2, 9. MHK Bytča C 1.
mp

Obe družstvá HK Slávia Partizánske

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – ZÁPAD
Tretia najvyššia slovenská basketbalová liga mužov pokračovala v skupine Západ stretnutiami
9. kola. V stretnutí posledných dvoch celkov DSG
team Dunajská Streda privítala v Šamoríne basketbalistov BK Iskra Partizánske. Tí nastúpili bez bratov Michala a Martina Saskových a taktiež Michala Trča, avšak v zostave už s Robertom Rybárom
a Rastislavom Zembom, ktorý bol s 23 bodmi najlepším strelcom Iskry. Hoci v polčase domáci prehrávali 26:42, dokázali zápas zdramatizovať. Partizánčania si však nakoniec v súboji s Dunajskou Stredou zaknihovali druhé víťazstvo v aktuálnom ročníku, tentoraz v pomere 74:71. Súťaž bude pokračovať
14. januára, kedy sú na programe zápasy 10. kola.
 Zostávajúce výsledky 9. kola: Klokani Ivanka
p/D. – Domov Topoľčany 87:66 (46:33). Loko-

motíva Sereď – MŠK Holíč 59:87 (28:37). EXIT
Nitra – Patrioti Levice B 66:64 (28:26).
TABUĽKA
1. MŠK BO Holíč
9 8
2. Patrioti Levice B
9 7
3. BK EXIT Nitra
9 7
4. Klokani Ivanka p/D. 9 5
5. Domov Topoľčany 9 5
6. Lokomotíva Sereď 9 2
7. Iskra Partizánske 9 2
8. DSG Dun. Streda
9 0

1
2
2
4
4
7
7
9

739:537
688:573
589:548
720:685
591:600
657:635
553:701
465:723

17
16
16
14
14
11
11
9

 Program stretnutí 10. kola – 14.1.: BK Iskra
Partizánske – Klokani Ivanka p/D., Domov Topoľčany – Lokomotíva Sereď, MŠK Holíč – EXIT
Nitra, Patrioti Levice B – DSG Dunajská Streda.

DUNAJSKÁ STREDA – ISKRA PARTIZÁNSKE 71:74 (26:42)
Kým domáci sa v úvode stretnutia hľadali, Partizánčania mali, naopak, výborný vstup do zápasu,
keď po troch minutách viedli 0:7. V 7. min Zemba
trojkou upravoval na 4:17, aby následne domáci
šiestimi bodmi v rade korigovali na 10:17. Záver
prvej štvrtiny patril Iskre , ktorá zásluhou Zembu
s Novotným zvýraznila svoje vedenie na dvanásťbodový rozdiel 12:24. V 14. min Horňan spoza trojkového oblúka prepisoval skóre na 15:31 a šesťnásbodový odstup si hostia udržali až do odchodu do
šatní, keď v polčase viedli 26:42. Po prestávke sa
strelecky pobláznil domáci Krčmárik, ktorý tromi
trojkami v rade znížil do 24. min na 38:44 a hostia si
zobrali oddychový čas. Po ňom pritvrdili v obrane
a v 27. min Varady trojkou zvyšoval na 38:50. Do-

S. Beličinová, M. Sasková. Bytča B – Bytča C 4:4. Pov. Bystrica – Slávia Partizánske A 6:8, góly Slávie: N. Škultétyová 4,
N. Špirková 3, S. Klimantová 1. Slávia Partizánske A – Bytča
B 9:2, góly Slávie: N. Škultétyová 3, P. Cuperová 2, N. Špirková
2, S. Klimantová 2. Sokol Bánovce n/B. A – Pov. Bystrica 8:6,
góly Sokola: N. Zajacová 4, S. Šebeňová 4. Sokol Bánovce n/B.
B – Bytča A 3:18, góly Sokola: K. Pružková 2, P. Malíková. Pov.
Bystrica – Čadca 2:12. Sokol Bánovce n/B. A – Bytča C 7:2,
góly Sokola: S. Šebeňová 3, N. Harceková, S. Valaštinová, N. Zajacová, M. Mikušová. Čadca – Bytča B 12:0. Pov. Bystrica –
Slávia Partizánske B 6:6, góly Slávie: L. Žáková 4, S. Beličinová
2. Bytča B – Bytča A 2:9. Čadca – Slávia Partizánske A 13:7,
góly Slávie: N. Škultétyová 5, P. Cuperová, N. Špirková. Bytča A
– Bytča C 20:2. Bytča B – Sokol Bánovce n/B. B 9:7, góly Sokola: N. Kmeťová 3, K. Pružková 3, E. Melcer. Bytča C – Slávia
Partizánske B 3:7, góly Slávie: L. Žáková 4, M. Domčeková, S.
Beličinová, M. Sasková. Bytča A – Sokol Bánovce n/B. A 9:9,
góly Sokola: S. Šebeňová 5, N. Zajacová 2, M. Mikušová 2. Slávia Partizánske B – Slávia Partizánske A 10:6, M. Sasková 6,
L. Žáková 4 – P. Cuperová 3, S. Klimantová 2, N. Špirková 1. Bytča C – Pov. Bystrica 1:12. Slávia Partizánske A – Sokol Bánovce n/B. B 20:3, S. Klimantová 7, N. Škultétyová 6, P. Cuperová 4, N. Špirková, K. Ježová, S. Duchovičová – N. Kmeťová 2,
K. Pružková. Slávia Partizánske B – Čadca 3:17, góly Slávie: L.
Žáková, B. Fabová, S. Beličinová. Sokol Bánovce n/B. B – Sokol
Bánovce n/B. A 6:14, P. Malíková 2, K. Pružková 2, E. Melcerová, N. Kmeťová – N. Zajacová 4, S. Šebeňová 3, M. Mikušová 3,
L. Klačková 2, S. Valaštinová, S. Zajacová.

máci sa v závere opäť dotiahli na rozdiel šiestich bodov, aby Zemba trojkou s klaksónom uzavrel tretiu
periódu na 49:58. Aj v poslednej desaťminútovke
domáci ukrajovali z manka a zásluhou Hodossyho
v poslednej minúte znížili na 71:74 a stretnutie vygradovalo do drámy. V napínavej koncovke najskôr
Horňan nepremenil dve šestky a dvanásť sekúnd
pred záverom Krčmárikov pokus spoza trojkového
oblúka skončil na obruči koša Iskry.
 ISKRA: Matúš Novotný 18, L. Varady 6, R. Rybár 12, P. Horňan ml. 12, R. Zemba 23, (L. Domin
1, D. Beňačka 2, Martin Trčo 0), hrajúci tréner: R.
Zemba.  ŠTVRTINY: 12:24, 14:18, 23:16, 22:16.
 TH ISKRY: 28/15.  ROZHODOVALI: Dujava
(mp, tr)
a Suja – 40 divákov.

Na úvodný gól Špendlovej, ktorá v 21. sekunde premenila pokutový hod, odpovedali domáce štyrmi zásahmi v rade a v 7. min viedli 4:1. Na
začiatku 14. min Srncová natiahla vedenie Sokola na rozdiel štyroch gólov – 8:4 – no hostky neskladali zbrane. Aj napriek oklieštenej zostave
bojovali a v 18. min Liekovská znížila na 8:7. V takomto duchu, kedy domáce odskočili na rozdiel
troch gólov a hostky sa vzápätí dotiahli na rozdiel
jedného, sa niesol zápas až do konca prvého polčasu, kedy na ukazovateli skóre svietil stav 12:11.
V 33. min Špendlová opäť dotiahla Šurany na
dostrel jediného gólu 13:12, no Bánovčanky sa
vzápätí odpútali na štvorgólový rozdiel, keď na
začiatku 37. min Turková upravovala na 16:12. Od
tohto momentu hrali domáce koncentrovanejšie
a hoci na konci 50. min Matušincová nepremenila
sedmičku, dvomi gólmi poslala Sokol do vedenia
24:18. V záverečnej desaťminútovke domáce ešte

zvýraznili svoje víťazstvo a divákom opäť ponúkli naskakovačku, keď nahodenie Denisy Halmovej premenila z výskoku Alžbeta Obstová. Šesť sekúnd pre vypršaním hracieho času Matušincová
z trháku upravila na výsledných 30:22.
 SOKOL RMK: M. Sakalošová, L. Čížová – J.
Bencová, L. Bridová 2, D. Hanová, J. Srncová 5,
E. Hrubá, A. Ráciková, E. Turková 6/1, L. Chocinová 2, Denisa Halmová 3, A. Obstová 4, K. Matušincová 6/1, K. Obstová 2, tréner: R. Makýš.
 HKM: Vachová, Grandtnerová – Rácková 5,
Takáčová 7, Špendlová 8/3, Klučková, Slažanská 1, Lieskovská 1, trénerka: A. Grantnerová.  POK. HODY: 3/2 – 3/3.  VYLÚČENÉ: 6 –
4.  ROZHODOVALI: Bočáková a Klieštiková –
120 divákov.  PRIEBEH: 0:1, 4:1, 4:2, 5:2, 6:3,
8:4, 8:7, 10:7, 10:9, 12:9, (12:11), 13:11, 13:12,
16:12, 16:14, 18:14, 19:15, 20:16, 21:18, 24:18,
25:19, 27:19, 28:21, 29:22, 30:22.
(mp, rm)

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ
Kadeti Iskry Partizánske neuspeli pod domácimi košmi v dvojstretnutí proti juniorom B.S.C.
Bratislava. Zverenci trénera Michala Trča prehrali 35:75 a 25:94. Družstvo žiakov BBK Bánovce nad Bebravou odohralo odvetné dvojstretnutie na pôde Senca. Zverenci Jakuba Gajdoša jednoznačne dominovali vo všetkých činnostiach
a pripísali si dve vysoké víťazstvá 99:20 a 78:34.
KADETI
II. LIGA
 9. KOLO: Iskra Partizánske – B.S.C. Bratislava 35:75 (13:34), ISKRA: F. Kulifay 2, M. Šadibol
9, J. Burák 9, S. Oršula 5, A. Daňo 8 (M. Škoda 0, M.
Benko 0, D. Duchovič 2), tréner: Michal Trčo. TH
Iskry: 6/5. Štvrtiny: 9:18, 4:16, 12:23, 10:18. Pezinok – Lokomotíva Sereď B 44:112 (12:58).
 10. KOLO: Iskra Partizánske – B.S.C. Bratislava 25:94 (10:51), ISKRA: F. Kulifay 0, M. Šadibol
11, J. Burák 0, S. Oršula 6, A. Daňo 2 (M. Škoda 2,
M. Benko 2, D. Duchovič 2), tréner: Michal Trčo.
TH Iskry: 0/0. Štvrtiny: 8:27, 2:24, 4:20, 11:23. Pezinok – Lokomotíva Sereď B 42:69 (24:69).
TABUĽKA ZČ
1. BSC Bratislava JI
10 10 0 796:392 20
2. Lokomotíva Sereď B 10 8 2 734:446 18
3. Stadión Trenčín
8 4 4 608:453 12
4. GABBO Sebec JI
8 4 4 494:558 12

5. Iskra Partizánske
6. Basketbal Pezinok

10 2 8 621:777 12
10 0 10 371:998 10

ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI ZÁPAD A
 9. KOLO: GABBO Senec – BBK Bánovce n/B.
20:99 (11:55), BBK: M. Hronský 21, S. Urban 16,
M. Géczy 12, M. Miklo 11, M. Lagin 10, M. Špánik 8, R. Jancusko 7, J. Crha 6, P. Gajdoš 4, T. Belák
3, M. Kolárik 1, Š. Gajdoš, tréner: J. Gajdoš. Štvrtiny: 9:18, 2:37, 1:26, 8:18. Fauly: 19 – 12. TH BBK:
26/12. Strojár Malacky – Karlovka Bratislava
51:38 (37:16). Junior Levice – voľno.
 10. KOLO: GABBO Senec – BBK Bánovce n/B.
34:78 (21:36), BBK: S. Urban 24, M. Hronský 12,
M. Géczy 12, M. Špánik 9, M. Lagin 7, T. Belák 6, J.
Crha 4, M. Kolárik 2, P. Gajdoš 2, M. Miklo, Š. Gajdoš, tréner: J. Gajdoš. Štvrtiny: 12:17, 9:19, 5:26,
8:16. Fauly: 18 – 9. TH BBK: 20/8. Strojár Malacky – Karlovka Bratislava 72:40 (37:16). Junior
Levice – voľno.
TABUĽKA
1. BBK Bánovce n/B.
10 8 2 713:314 18
2. Junior Levice
8 8 0 612:242 16
3. Karlovka Bratislava
10 4 6 487:531 14
4. Strojár Malacky
10 4 6 416:511 14
5. GABBO Senec
10 0 10 222:852 10
(mp, rt, tp)

Pod deravými košmi víťazom ZŠ Radovana Kaufmana
Víťazom 19. ročníka Memoriálu Jozefa Števulu v basketbale žiakov
základných škôl sa stali chlapci zo ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske. Pod deravými košmi v telocvični ZŠ na ulici Malinovského rozohralo súboje, ktoré rozhodoval Rudolf Trčo, tentoraz až šesť
družstiev reprezentujúcich základné školy v Partizánskom a blízkom okolí. Tie boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých víťazi narazili na seba vo finále, druhí sa stretli v súboji o konečné tretie
miesto a tretí si zahrali o piatu priečku. Na druhom mieste skončil deväťnásobný víťaz podujatia ZŠ na ulici Malinovského a tretiu
priečku obsadil obhajca minuloročného prvenstva ZŠ Rudolfa Jašíka. Po prvý raz malo na turnaji zastúpenie aj družstvo poskladané
výlučne z dievčat, ktoré reprezentovalo usporiadateľskú ZŠ na ulici
Malinovského. Hosťom podujatia boli Jozef Števula mladší a Radovan Števula, ktorý sa postaral o úvodný roskok turnaja.
VÝSLEDKY MEMORIÁLU J. ŠTEVULU
 A-SKUPINA: ZŠ Malinovského Partizánske CH – ZŠ Rudolfa
Jašíka Partizánske 18:8. ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske – ZŠ
Veľká okružná Partizánske 13:11. ZŠ Malinovského Partizánske CH – ZŠ Veľká okružná Partizánske 18:5.
PORADIE: 1. ZŠ Malinovského Partizánske chlapci (skóre 36:13)
4 body, 2. ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske (21:29) 3, 3. ZŠ Veľká
okružná Partizánske (16:31) 2.
 B-SKUPINA: ZŠ Malinovského Partizánske D – ZŠ Radovana
Kaufmana Partizánske 5:16. ZŠ Veľké Bielice – ZŠ Radovana
Kaufmana Partizánske 2:17. ZŠ Malinovského Partizánske D
– ZŠ Veľké Bielice 3:10.
PORADIE: 1. ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske (skóre 33:7) 4
body, 2. ZŠ Veľké Bielice (12:20) 3, 3. ZŠ Malinovského Partizánske dievčatá (8:26) 2.

 O 5. MIESTO: ZŠ Malinovského Partizánske – ZŠ Veľká okružná Partizánske 12:13.
 O 3. MIESTO: ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske – ZŠ Veľké Bielice 14:2.
 O 1. MIESTO: ZŠ Malinovského Partizánske CH – ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske 7:15.
 KONEČNÁ PORADIE ZŠ: 1. ZŠ Radovana Kaufmana Partizán-

ske (D. Batista, K. Grežďo, Blaho, K. Lukačovič, R. Bartek, A. Jandák,
Tóth, Martin Machovič, S. Greguš, M. Bubeník, vedúca družstva: K.
Beňušková), 2. ZŠ Malinovského Partizánske chlapci (M. Kuka,
A. Koreň, M. Bebiak, J. Benca, J. Polák, M. Gudaba, P. Baláž, D. Pavkov a M. F. Oleksilovyč, vedúci družstva: R. Dorčiak), 3. ZŠ Rudolfa
Jašíka Partizánske, 4. ZŠ Veľké Bielice, 5. ZŠ Veľká okružná Partizánske, 6. ZŠ Malinovského Partizánke dievčatá.
mp

