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Nepredajné

REFERENDUM
v sobotu 7. februára

Prezident Slovenskej
republiky vyhlásil na 7.
februára 2015 referendum.
Oprávnení občania rozhodnú
o týchto troch otázkach:

Posledná Bánovčanka, ktorá prežila holokaust

1. Súhlasíte s tým, aby sa
manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby
párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
Referendum sa uskutoční
v sobotu 7. februára v čase
od 7.00 h do 22.00 h. Každý
obyvateľ Bánoviec nad
Bebravou dostal domov do
schránky oznámenie o čase
a mieste konania referenda.
V oznámení je aj informácia
o čísle okrsku, do ktorého
občan podľa bydliska patrí.
Viac informácií na www.
banovce.sk/referendum 2015.

Zápis prvákov
Dve dlhoročné priateľky - Alžbeta Schicková, posledná Bánovčanka, ktorá prežila holokaust,
a Rudolfa Novotná v mestskej knižnici pri prezeraní literatúry o holokauste. Pri príležitosti 70.
výročia oslobodenia Osvienčimu zorganizovala Mestská knižnica Ľ. Štúra spomienkovú akciu, na
ktorej Rudolfa Novotná dvom generáciám poslucháčov, študentom gymnázia i seniorom, priblížila
holokaust a jeho zverstvá. Tejto téme sa lektorka venuje už dlhé roky a mnohé poznatky čerpala z
najväčšieho múzea o holokauste na svete Yad Vashem v Jeruzaleme, ktoré pravidelne navštevuje.
Okrem prednášky a neskôr besedy s pani Schickovou boli v knižnici odprezentované nadrozmerné
fotografie z prenasledovania Židov z archívu Yad Vashem.
Foto: A. Borszéková
Organizácia spojených národov vyhlásila
27. január za Medzinárodný deň obetí holokaustu. Je to deň, kedy bol oslobodený koncentračný tábor Osvienčim, ktorý sa stal symbolom
nemeckého holokaustu – hromadného vyvražďovania etnických, náboženských, či politických
skupín počas druhej svetovej vojny. Nemci

zriadili množstvo vyhladzovacích táborov, kde
sa hromadne popravovalo najmä v plynových
komorách a mŕtvoly boli spaľované v peciach.
Iba v Osvienčime, v továrni na smrť, prišlo o
život vyše milión ľudí, najmä Židov... O prenasledovaní bánovských Židov vám prinášame na
4. strane spomienky Alžbety Schickovej.

4. a 5. februára

Mesto Bánovce nad
Bebravou oznamuje, že
zápis detí do 1. ročníka
pre školský rok 2015/2016
narodených v čase od 1.
9.2008 do 31.8.2009, a detí,
ktoré mali odloženú povinnú
školskú dochádzku, sa
uskutoční vo všetkých
základných školách mesta
v dňoch 4. a 5. februára
2015 v čase od 10. h do 16.
h. Školské obvody nájdete na
www.banovce.sk.

samospráva, názory...
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Predstavujeme nových poslancov mestského zastupiteľstva

Dušan Jankovič, volebný obvod 2 – Východ

 Čo prezradíte občanom zo svojho
súkromného života a z pôsobenia v
treťom sektore?
Narodil som sa v marci 1957 v
Bánovciach nad Bebravou a už 57 rokov
som aj obyvateľom nášho mesta. Som
ženatý a s manželkou Miladou máme
dospelého syna Mariána. Najskôr sme
žili v bytovom dome na sídlisku Sever, no
neskôr, ako sme dostavali rodinný dom,
sme sa presťahovali na Clementisovu
ulicu, kde žijeme spokojne doteraz. Základnú školu som navštevoval na Duklianskej ulici. V štúdiu som ďalej pokračoval
na Strednej priemyselnej škole strojníckej u nás v meste. Moje najvyššie
dosiahnuté vzdelanie je stredoškolské
s maturitou. Nasledovala povinná
základná vojenská služba a po jej absolvovaní som sa v roku 1976 zamestnal
v závode MIER, š.p., kde som zastával
pozíciu vedúceho dopravy a odbytu. V
roku 1992 som sa rozhodol prejsť do
súkromného sektora a spolu so spoločníkmi sme založili firmu QUART, s.r.o.,
ktorej hlavným predmetom činnosti je
výroba nealkoholických nápojov. Tu som
zodpovedal hlavne za odbyt a vzťahy so

zákazníkmi. Spoločníkom som zostal aj
naďalej, no po dvadsiatich rokoch som
sa rozhodol pre ďalšiu zmenu a od mája
2012 som zamestnancom Úradu vlády
SR, kde v súčasnosti zastávam funkciu
vedúceho účelového zariadenia ÚV SR.
 O post poslanca MsZ ste sa uchádzali s nejakými predsavzatiami a
pod hlavičkou politickej strany... Aká
je vaša angažovanosť v politike?
O priazeň voličov – občanov z
volebného obvodu Východ som sa
uchádzal na kandidátke strany SMER
SD. Neskrývam teda sympatie k tejto
strane, napriek tomu, že nie som dodnes
členom žiadneho politického subjektu.
Čo sa týka mojej politickej angažovanosti na komunálnej úrovni, ide o
moju prvú skúsenosť a aj touto cestou
ďakujem za dôveru voličov. Obyvatelia
nášho mesta si ma doposiaľ môžu
spájať skôr s miestnou organizáciou
rybárov a futbalovým klubom Spartak,
kde sa v oboch prípadoch angažujem
už dlhodobo. Členom MO Slovenského
rybárskeho zväzu som už od detských
čias a ako jeden z členov výboru tu
dnes zastávam funkciu podpredsedu.

Balvan referenda
Z mnohých strán počúvam, že referendum „O rodine“ je
zástupná téma, je zbytočné a netreba naň ísť, že jeho organizátori
ním sledujú niečo iné a prípadný „kladný“ výsledok hlasovania
v prospech zámeru organizátorov je aj tak právne nezáväzný. A ešte
koľko to stojí peňazí... Netuším, kto podsunul verejnosti túto povrchnú
argumentáciu, rozumiem však tomu, prečo ju rozširuje. Rozumiem aj
tomu, prečo médiá o téme referenda tvrdošijne mlčia, vrátane verejnoprávnych. Lebo opäť prostituujú mocným! Ako už roky a v čoraz
väčšej miere! Lebo ako za čias socializmu musíme si postupne všetci
osvojiť jediný správny názor a nediskutovať o ňom! Veď „súdruhovia“
doma i v Bruseli najlepšie vedia, čo si máme myslieť! (V tomto prípade pojem „súdruh“ nie je politická orientácia, ale diagnóza...)
Referendum „O rodine“ nie je primárne o homosexuáloch a lesbičkách. Im nik nebráni v ich orientácii a ani im ju nemieni zakazovať,
drvivá väčšina verejnosti sa ňou nezaoberá, bez väčšieho záujmu ju
toleruje. Nadchádzajúce referendum je - podľa mojej mienky - najmä
o ochrane prirodzeného poriadku vecí, o tradičných hodnotách, o ich
hierarchii, o tom, ako dokážeme tento poriadok a hierarchiu chrániť!
Ako dokážeme povedať, že si myslíme niečo sami a nepotrebujeme
nikoho, kto by nám prikazoval, čo si máme myslieť! Je testom, do
akej miery necháme so sebou manipulovať! Očakávaný neúspech
referenda – malý počet zúčastnených – by bol iba ďalším úspechom
mediálnych manipulátorov a ich vládcov. Potvrdením, že naše
správanie neriadi náš rozum, ale odporúčania televízií a novín.
A budú prichádzať s ďalšími klamstvami v prospech svojich majiteľov
a v prospech bláznivých neoliberalistických koncepcií chodu sveta,
pretože vlastnú vôľu a slobodu rozhodovania si už dávno nemôžu
dovoliť! Aj pričinením našej ľahostajnosti...
Osobne som presvedčený, že nie je nič, čo by vám malo brániť
prísť hlasovaním vyjadriť svoj postoj. Prísť je dôležité preto, aby
naši potomkovia žili v normálnom svete, v ktorom je jasné, kto je „od
prírody“ otec a kto mama! A aby manipulátori pochopili, že napriek
všetkému ich snaženiu dokážeme stále slobodne myslieť a slobodne
konať! 
Peter Bulík

Vo futbalovom klube
som členom správnej
rady a aj z tejto pozície
pomáham klubu svojimi
skúsenosťami v neľahkých časoch.
 Pred sebou máte štyri roky
náročnej práce... O čo najviac sa
budete usilovať?
Nie som človek, ktorý veľa sľubuje.
Radšej konám. Som pripravený postaviť
sa k problémom našich občanov tvárou
a priebežne riešiť situácie, s ktorými sa
budem stretávať. Osobne by som rád
prispel hlavne k zlepšeniu komunikácie
medzi primátorom nášho mesta a MsZ.
Na súčasný stav dopláca hlavne občan,
ktorého by sme mali postaviť do stredu
našich záujmov a prestať sa deliť na
koaličných či opozičných poslancov.
Ďalej budem presadzovať, aby boli do
mestských projektov zapájaní prednostne domáci podnikatelia a firmy.
Tiež sa budem zasadzovať o väčšiu
objektivitu mestského spravodajstva,
tak novín ako aj televízie. Vysvedčenie
mi vystavia občania o štyri roky. Rád by
som naplnil ich dôveru.

Školenie poslancov

Dobrá spolupráca primátora mesta, mestského
zastupiteľstva i pracovníkov úradu je predpokladom
kvalitného fungovania samosprávy a aj budovania
moderného a transparentného mesta. Toto bol jeden
z dôvodov, pre ktorý sa vedenie mesta rozhodlo
začať nové volebné obdobie seminárom na tému
Základy miestnej samosprávy, ktorý sa uskutočnil
v zasadačke úradu 21. januára. Vysvetlenie vymedzenia pôsobnosti primátora a mestského zastupiteľstva ako najvyšších rovnocenných orgánov
obce, práva a povinnosti poslancov, vzťahy k iným
orgánom... to všetko si zúčastnení mohli vypočuť.
Seminár bol určený pre poslancov MsZ a vedúcich zamestnancov úradu. Lektorom bol skúsený
odborník Mgr. Ladislav Briestenský, ktorý obohatil
zúčastnených nielen teoretickými poznatkami,
ale aj praktickými príkladmi. Veríme, že primátor i
zúčastnení poslanci Makýš, Nagy, Janáč, Zaťková,
Kubala, Slovák, Holbay, Kodajová, Igaz, Znášik
a Peťovská to využijú pre čo najlepší výkon svojho
mandátu. 
(g)

spravodajstvo, oznamy...
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MESTO
BÁNOVCE N. / B.
zverejňuje
ZÁMER
predaj nehnuteľností –
pozemkov
z
dôvodu
hodného
osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods.8
písm.e /zák.č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení
neskorších zmien a doplnkov
Mesto Bánovce n. B.
zverejňuje zámer predaj
nehnuteľnosti – pozemkov
(predzáhradky) z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
kde predávajúcim je Mesto
Bánovce n. B. a kupujúci
Ing. Peter Žitňan a spol.,
obyvatelia ul. Clementisova,
Bánovce n. B.. Bližšie
informácie získate na stránke
mesta: www.banovce.sk

Požiare 2014
V roku 2014 vzniklo
na území okresu Bánovce
nad Bebravou 45 požiarov
s celkovou škodou 57 280
eur, pri ktorých nebola
žiadna osoba zranená ani
usmrtená. V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím je to o 11 požiarov
menej ako v roku 2013.
Najhoršia požiarnobezpečnostná situácia
bola v uplynulom roku
zaznamenaná v bytovom
hospodárstve, kde vzniklo
12 požiarov s celkovou
výškou priamej škody
22 475 eur. Na druhom
mieste bolo nakladanie
s odpadom, kde 10 požiarov
spôsobilo celkovú škodu
za 270 eur. V cestnej
doprave
evidujeme
8 požiarov s výškou
priamej škody 7 105 eur,
v poľnohospodárstve 5
požiarov so škodou za
15 710 eur. Ďalšie štyri rôzne
požiare spôsobili škodu 170
eur. Dva požiare evidujeme
vo výrobe a rozvodoch
elektriny so škodou 530 eur.
Do celkového počtu
evidujeme po jednom požiari
v lesnom hospodárstve,
maloobchode, v kultúrnych,
rekreačných a športových
činnostiach a hoteloch
a ubytovacích službách.
Z rozboru ďalej vyplýva,
že najčastejšou príčinou
vzniku požiarov je i naďalej
neopatrnosť a nedbalosť.

OR HaZZ
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Starostovia sa sťažujú na rastúcu byrokraciu
Starostovia obcí okresu Bánovce nad Bebravou alebo ich zástupcovia prijali minulý
týždeň v utorok pozvanie primátora Mariána Chovanca na pracovné stretnutie. Cieľom
porady bolo poskytnúť čo najviac informácií obecným samosprávam najmä v oblasti
pomoci a zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a  druhá časť bola venovaná príprave
marcového snemu regionálneho združenia miest obcí Stredné Považie.
V oblasti zamestnanosti poskytli informácie
Iveta Duchoňová a Daniela
Sečanská z vedenia Úradu
práce a sociálnych vecí
a rodiny Partizánske, pod
ktorý patrí aj okres Bánovce
nad Bebravou. V decembri
sa mierne zvýšilo percento
nezamestnanosti v regióne
na 10,24 %, ktorú zvyknú
pomenovať aj tzv. vianočnou
nezamestnanosťou, nakoľko
veľa pracovných zmlúv je
uzavretých do dátumu ešte
pred sviatkami. K januáru
tohto roka bolo prostredníctvom aktivačného centra
ÚPSVaR aktivovaných 440
poberateľov dávky v hmotnej
núdzi. Na jednotlivé obce
boli distribuované zimné
osobné ochranné pracovné
prostriedky – bundy, čiapky
a rukavice. Aktivačné centrum
pravidelne úzko spolupracuje
s oddelením hmotnej núdze
a obcami a inými právnickými a fyzickými subjektmi,
prostredníctvom, ktorých sú
občania v hmotnej núdzi zapájaní do aktivačných činností.
„Momentálne najaktuálnejšou
problematikou je príprava
nového oddelenia služieb pre
občana, ktoré bude zriadené
v prvom štvrťroku 2015. Jeho
hlavnou úlohou je zjednodušenie a uľahčenie prístupu
klientov ku všetkým službám,
tak v oblasti sociálnej, ako
aj zamestnanosti,“ povedala
okrem iného Iveta Duchoňová.
Starostovia získali
stručné informácie o novelizáciách zákonov platných
od 1. januára tohto roku, kde
sa menia niektoré podmienky
poskytovania príspevkov
nezamestnaným. (Bližšie
informácie záujemcom
poskytnú
pracovníčky
ÚPSVaR v Bánovciach nad

Bebravou osobne.) Starostov
najviac zaujímali príspevky
pre nezamestnaných, ktorých
už zamestnávajú alebo by
chceli zamestnať v menších
obecných službách. Iveta
Duchoňová zdôraznila, že s
akýmkoľvek problémom sa
treba obrátiť na úrad práce,
kde im pomôžu vypočítať
výšku a druh príspevkov. Celý
proces bol a po novelizáciách
je ešte zložitejší. A práve

to vyžaduje ďalšie administratívne sily.
V ďalšej časti pracovného stretnutia starostov informovala Zuzana Máčeková,
starostka obce Uhrovec, ktorá
je zároveň členkou predsedníctva ZMOS, o aktuálnom
dianí v ústredí združenia
a o úlohách starostov k snemu
regio-nálneho ZMOS-u
Stredné Považie začiatkom
marca. Okrem iného boli

k rastúcej byrokracii mali
viacerí starostovia veľké
výhrady. Zvyšujúcu sa administratívu pri každej žiadosti
o príspevok pre nezamestnaného občana považujú už za
neúnosnú. Preto sa rozhodli
pripraviť oficiálne stanovisko,
resp. petíciu k rastúcej
byrokracii a predložiť na
schválenie na najbližšom
sneme regionálneho ZMOS-u
Stredné Považie, do ktorého
bánovský región patrí. Viacerí
vyjadrili názor, že chcú svojim
dlhodobo nezamestnaným
občanom pomôcť získať od
štátu akýkoľvek finančný
príspevok pri zamestnávaní v
menších obecných službách,
ale zložité papierovanie ich
od toho odrádza, nakoľko si

starostovia upozornení aj na
súťaž Oskar bez bariér, ktorú
ZMOS organizuje už jedenásť rokov. Cieľom súťaže
je motivovať samosprávy,
aby sa aktívne podieľali na
riešení problémov zdravotne
postihnutých a sociálne
slabších občanov, a tak
napomáhali ich integrácii
do spoločnosti. Starostovia
môžu podávať prihlášky do
súťaže do 2. marca 2015 na
adresu ZMOS. Vyhodnotenie
tejto prestížnej súťaže a oceňovanie aktívnych samospráv
bude súčasťou galaprogramu
konaného pri výročnom
sneme ZMOS v apríli 2015,
kde nebudú chýbať ani
zástupcovia z nášho regiónu.

(ab)

Kamerový systém pomáha

Hliadky mestskej polície v poslednej dobe viackrát riešili dopravné priestupky na Jesenského ulici pred hotelom Arkádia pre nedovolené parkovanie. Tieto priestupky zistili hliadky, ale
na väčšinu z nich upozornili pracovníci kamerového systému z MsP. Priestupky boli vyriešené
v blokovom konaní. Kamerový systém pomohol aj 23. januára o 20.45 h, kedy bola hliadka MsP
vyslaná pracovníkom kamerového systému na Námestie Ľ. Štúra, kde sa dvaja mladí muži vozili
na nákupnom vozíku zo supermarketu. Hliadka ihneď dvoch Bánovčanov J.N. a J.O. zadržala
a upozornila na priestupok podľa §47 priestupkového zákona. Obaja boli predvolaní na oddelenie
MsP k riešeniu prípadu.

(msp)

interview
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Rozhovor na tento týždeň
V Bánovciach nad Bebravou, podľa encyklopédie židovskej komunity, žilo po vypuknutí druhej svetovej vojny 3565
obyvateľov, z toho 502 Židov. Po vojne sa ich vrátilo do mesta iba osemdesiat. Tí sa tiež postupne vysťahovali do
zahraničia. V súčasnosti žijú v Bánovciach iba dvaja občania židovského náboženstva. Ernest Šimončík, ktorý bol v
čase vojny malým chlapcom a skrýval sa v horách. a 87-ročná alžbeta Schicková, posledná Bánovčanka, ktorá prežila
holokaust. Jej spomienky na pracovné a vyhladzovacie tábory, na štvanicu nemeckých fašistov a ich prisluhovačov –
gardistov, sme uložili do týchto riadkov...
Aká bola situácia v meste od
septembra 1941, kedy vstúpili do
platnosti protižidovské zákony?
Slovenský štát prenasledoval Židov
už od svojho vzniku. Represálie v našom
meste začali už v roku 1938, kedy bolo 46
Židov z Bánoviec vysťahovaných za hranice. Prvé transporty do koncentračných
táborov začali 20. marca 1942, kedy sa
v Patrónke v Bratislave, kde bol zberný
tábor pre západné Slovensko, museli
hlásiť všetky slobodné dievčatá a muži
nad šestnásť rokov. Ja som mala iba
štrnásť. Druhá vlna prišla v júni 1942, kde
sa už transportovali do zberného tábora v
Žiline celé rodiny...
Pamätáte si detaily vášho prvého
transportu?
Samozrejme, na to sa zabudnúť
nedá. Asi tri týždne predtým zobrali
z Bánoviec môjho otca a zavreli do
väzenia v Ilave. Pre mňa, ešte som
nemala ani pätnásť rokov, a pre mamu prišiel gardista, ktorý nás odviedol vlakom do
Žiliny. Tu sme boli asi dva týždne a čakali
sme na vlakové transporty do poľských
táborov, do Osvienčimu a inde. Myslím si,
že niekto mal zálusk na náš dom a potreboval sa nás zbaviť. Vtedy bývala s nami
v Bánovciach aj babička, ktorú sme krátko
pred transportom poslali do Ružomberku
k rodine, ktorá mala výnimku - bola chránená kvôli hospodárskej dôležitosti. Tá sa
do transportov nedostala...
Ako to bolo s vami a s vašimi
rodičmi?
Každý transport zo Žiliny musel mať
asi tisíc ľudí. A nejako sa stalo, že nás do
vlaku, ktorý išiel do Poľska, nezaradili. To
sme prvýkrát utiekli hrobárovi z lopaty.
Dodnes neviem, kto nás vykúpil, aby sme
do Poľska nešli. Mňa a mojich rodičov
odviezli vlakom do pracovného tábora
v Novákoch, kde sme boli skoro dva roky,
až do vypuknutia Slovenského národného
povstania. V ten deň sa otvorili brány,
žandári odišli, tábor prestal existovať
a ľudia z neho utekali na všetky strany do
hôr. A medzi nimi aj my...
Kde konkrétne v horách ste našli
útočisko?
Otec hory dobre poznal, prešli sme
z Novák krížom až do Uhrovského Podhradia. Ja, mama, otec a tiež môj nádejný
manžel Imrich z Topoľčian a jeho brat.
Istý čas sme za peniaze od príbuzných

prespávali v Podhradí a potom zadarmo
u druhého gazdu.
A čo Nemci?
Pár dní po vypuknutí povstania
začali Nemci sliediť po dedinách a
hľadali partizánov i utečencov. Kontroly
boli na dennom poriadku. Nemohli sme
riskovať, že kvôli nám niekoho zastrelia,
preto sme sa vybrali do hôr. Niekde
pod Čiernym vrchom sme si vybudovali
bunkre. Dokonca aj tu nás Nemci so
psami hľadali, asi nás niekto udal. Bolo
nás tam mnoho, skrývali sme sa asi v 15
bunkroch. A všetci sme museli utekať ešte

„Trikrát som
ušla hrobárovi
z lopaty“
ďalej, vyššie. Neskôr nás hlad a zima
donútili prísť až do Uhrovca, kde nás na
chvíľu ukryli v pivnici. Odtiaľ sme sa po
hradskej vybrali všetci piati a jeden starší
pán do mesta. Tento pán prežil v Kšinnej
masaker, keď Nemci pri cintoríne nahnali
asi štyridsiatku ľudí a postrieľali. On sa
s malou vnučkou v náručí hodil o zem skôr
a zakryli ich mŕtvoly. V náručí zachránil
dieťa a to neskôr dočasne ukryl v Uhrovci.
To je však iný príbeh...
Vráťme sa však k vášmu príbehu...
Bol november 1944 a my sme po
tme išli po hradskej do Bánoviec. Na
ceste nás zajali nemeckí vojaci. Pristavil
sa pri nás esesák, ktorý v starom pánovi
spoznal muža, ktorý mal byť v Kšinnej
zastrelený. Možno aj preto sa rozhodol,
že nás hneď tam na mieste, medzi
Uhrovcom a Hornými Našticami, zastrelí.
Kázal nám nastúpiť a svoju hrozbu
už chcel vykonať vo svetle reﬂektorov
z auta, keď sa ozval môj otec. Vraj vojaci
dostali príkaz, aby nás odviedli na bezpečnostnú stanicu do Bánoviec. Esesák
si dal zavolať vojaka, ktorý to potvrdil,
a to nás zachránilo. Druhýkrát som ušla
hrobárovi z lopaty... Na bezpečnostnej
stanici, ktorá sídlila oproti gymnáziu, nás
vyšetrovali a potom uväznili v pivniciach
okresného súdu, dnešného gymnázia. A
odtiaľ nás eskortovali do pracovného a
zberného tábora v Seredi. Tu nás rozdelili
na mužov a ženy. Tu som otca videla
naposledy. Dodnes som sa nedozvedela,

aj keď som pátrala, kde a ako skončil jeho
život. Viem len to, že bol transportovaný
do nemeckého vyhladzovacieho tábora
Sachsenhausen. Ja s mamou sme boli
odvezené do ženského vyhladzovacieho
tábora Ravensbrück. Denný stav tu bol
stotisíc žien. Stále prichádzali nové, lebo
väčšina žien skončila v plyne alebo zastrelením alebo ich posielali ďalej... Tu som sa
rozišla aj s mamičkou, ochorela a išla na
ošetrovňu. Už som si myslela, že ju nikdy
neuvidím... Mala som šestnásť rokov...
Vieme, že to nebol váš posledný
tábor...
Z Ravensbrücku som bola deportovaná do Bavorska, najskôr do Burgau,
potom do Türkheimu. Tu sme prespávali
v dierach v zemi, v slame. To sa už písal
marec 1945. Z tábora nás hnali Nemci
do ďalšej dediny k železničnej stanici,
do prázdnych vagónov. Stáli hneď vedľa
vagónov s muníciou. A práve tento vlak
sa snažili Američania náletmi zhora zlikvidovať. Strieľali aj na náš vlak, do nás,
určite o nás nevedeli. Aj dve kamarátky
vedľa mňa zastrelili... A tu som tretíkrát
ušla hrobárovi z lopaty... Teraz sú tu,
vo Schwabhausene tri spoločné hroby
a tabuľa pre 130 obetí. Mne a ešte štyrom
ženám sa podarilo z vlaku povyskakovať
a utiecť do blízkeho lesíka. Pamätám si
ako strašne pršalo a v daždi sme tu strávili
dva dni a dve noci. Až potom sme našli
odvahu ísť do dediny...
Kedy ste sa vrátili do Bánoviec?
Až v auguste. Dostala som týfus
a od mája som bola v sanatóriu. A moja
mamička ako zázrakom v Ravensbrücku
vyzdravela a vrátila sa už v apríli. Samozrejme, že v našom dome sme sa hneď
nemohli ubytovať. Bol obsadený. Aj som
tú rodinu poznala, ale načo menovať, keď
sú už všetci mŕtvi. Bývali sme u známych
v jednej izbe. Trvalo dlho, kým sme sa
mohli nasťahovať aspoň do jednej časti
nášho vlastného domu...
PS: Alžbeta Schicková bola
v týchto dňoch pozvaná do Nemecka
na pietnu spomienku 70. výročia
oslobodenia koncentračného tábora
v Ravensbrücku. Je držiteľkou dvoch
ocenení – z Poľska a Nemecka.
Jej zásluhou bol v Bánovciach na
židovskom cintoríne v roku 2009
vybudovaný pamätník stovkám obetí
holokaustu z mesta a okolia
Alena Borszéková

kultúra, školstvo...
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Titul Mladý Jesenský pre 34 autorov

Spoločenská kronika

Mesto Bánovce nad Bebravou, Centrum voľného času a ZUŠ D. Kardoša
vyhodnotili 26. januára 21. ročník autorskej literárnej súťaže Jesenský 2014.
Slávnosť sa uskutočnila v ZUŠ D. Kardoša za účasti primátora Mariána Chovanca.
V programe, ktorý moderoval žiak ZUŠ Samuel Manina, sa postupne predstavili
domáce divadelné súbory Kalorik a Eldorádo so svojimi najnovšími hrami.

N a rodili s a
Iona Yebes
Zoja Krošláková
Dominika Harceková
Matej Nižnik
Jakub Pihík
Nataša Brziaková

Do 21. ročníka súťaže bolo prihlásených 251 príspevkov v žánri poézia
– próza. Práce v štyroch kategóriách
hodnotila porota v zložení Silvester
Lavrík - spisovateľ a zakladateľ súťaže,
Dado Nagy – moderátor a publicista
a Rozália Vlasková z Rádia Junior. Prvú
kategóriu, do ktorej bolo prihlásených
53 prác, vyhodnotila Rozália Vlasková
a spolu s primátorom Mariánom Chovancom odovzdali diplomy a knižné
ceny. Silvester Lavrík zhodnotil tvorbu
žiakov v druhej kategórii, kde sa pri-

Opustili nás
Dušan Mikuška *1948
Ján Filin *1930
Marianna Chrenková, rod. Bijak *1954
Ing. Miroslav Duranzia *1955

anjelikovo vo februári
Materské centrum Anjelikovo so
sídlom na Radlinského ulici pripravilo
okrem
pravidelných
aktivít,
ktoré nájdete
Uverejniť
vo vydaní
do 13.2.2015
na ich webovej stránke a facebooku, na
február aj ďalšie zaujímavé akcie:
 4. februára o 16. h – karneval
 9. februára o 10. h – cvičenie mamičiek
s deťmi na fitloptách
 11. februára o 16. h - stretnutie o
zdravej výžive – Jedzme spolu zdravo
a veselo
 27. februára o 16. h - Piaty pre deti
– divadelné predstavenie Červená
čiapočka.

hlásilo najviac – až 108 prác, a ceny
odovzdával s Miriam Kiripolskou, riaditeľkou Centra voľného času. Dado Nagy
dostal za úlohu vyhodnotiť tretiu a štvrtú
kategóriu a zároveň sa podelil s prítomnými autormi s pocitmi pri hodnotení.
Kým kategória starších žiakov mala 85
súťažných prác, do najstaršej kategórie
žiakov stredných škôl prišlo iba 6 príspevkov. Poďakovanie si zaslúžia nielen
súťažiaci, ale aj pedagógovia, ktorí sa
deťom venovali a pripravovali ich do tejto
jedinečnej súťaže.

Diplomy s titulom Mladý Jesenský si prevzalo celkom 34 nádejných spisovateľov:
I. kategória (na foto): Hana Urbančoková a Kristína Nemcová zo ZŠ Školská, Samuel
Jašo a Lenka Segešová zo ZŠ Dvorec, Karolína Jakubová a Šimon Babinec zo ZŠ
Partizánska, Nina Ruráková zo ZŠ Dukilanska a štyria žiaci ZUŠ Martin Chochula,

HĽADÁTE DOBRÚ ODBORNÚ ŠKOLU?
MÁTE ZÁUJEM O VZDELANIE
KTORÉ VÁS UŽIVÍ?
TO VŠETKO VÁM PONÚKA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
FASKÁ 7
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

OTVÁRAME TIETO ŠTUDIJNE ODBORY:
•
2381 M STROJÁRSTVO
•
2387 M MECHATRONIKA
•
2675 M ELEKTROTECHNIKA
•
3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM
•
6352 M OBCHOD A PODNIKANIE
•
3137 K OPERÁTOR ODEVNEJ VÝROBY
UČEBNÝ ODBOR:
•
3152 H 02 KRAJČÍR – DÁMSKE ODEVY
www.spsbn.edupage.org

2. február

TEL.:038/5363133

Zároveň Vás pozývame na
dňa 13.2.2015 v čase od 8:00 – 15:00 hod.

Michal Frťala, Jana Repová a Soﬁan Repa, II. kategória:
Matúš Bátora a Šárka Polčáková zo ZŠ Partizánska, Tomáš
Bystriansky a Enriko Repa, Filip Fereje, Svetlana Koreňová
a Katarína Oboňová zo ZŠ Gorazdova, alexandra Mišáková
zo ZŠ Slatina nad Bebravou, Tomáš Báleš zo ZŠ Šišov, Samuel
Rýdzi a Sára Petrovová zo ZŠ Duklianska, Timea Chochulová
zo ZŠ Komenského, Eleonóra Padrao zo ZUŠ D. Kardoša, III.
kategória: Michaela Botková zo ZŠ Uhrovec, Diana Šimunová,
Michal Ruisl, Petra Slováková, Sandra Podobová a Mária
Košťálová zo ZŠ Školská, Dominik Čech zo ZŠ Komenského,
Natália Kobydová zo ZŠ Gorazdova, IV. kategória: Kristián
Mikulovský zo SOŠ Farská a Michaela Kasalová zo SOŠ J.
Ribaya. Víťazom srdečne blahoželáme!
(nb)

Šaliansky Maťko v okrese
Posledný januárový týždeň sa v bánovskom CVČ konal
22. ročník okresného kola v prednese slovenskej povesti žiakov
základných škôl ŠALIANSKY MAŤKO J.C. Hronského. Porote
v zložení Zuzana Varhaníková, Eva Lavríková a Danuša Čačková
sa predstavilo v troch kategoriích 25 najúspešnejších prednášateľov z jednotlivých škôl v okrese.
V prvej kategórii získal 1. miesto andrej Krajčo zo ZŠ
Duklianska, 2. miesto Tadeáš Trnovský zo ZŠ Partizánska, na 3.
mieste skončil Samuel Hainc zo ZŠ Gorazdova. Druhá kategória
zas patrila dievčatám – prvá bola Laura Mišáková zo ZŠ Slatina
n.B., druhá Johanna Dvončová zo ZŠ Školská a tretia Janka
Repová zo ZŠ Komenského. V najstaršej III. kategórii mala
najlepší prednes Eliška Jurčíková zo ZŠ Duklianska, druhý
najlepší bol andrej Mlynek zo ZŠ Zlatníky a tretie miesto patrilo
Eme Hlaváčovej z bánovského gymnázia. Víťazom blahoželáme
a v krajských kolách im držíme palce!
(nb)

2. február
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Nominácie športovcov za rok 2014

Na Plese športovcov spoznáme mena ocenených
Do 23. januára posielali športové kluby mená svojich najlepších zástupcov a tímov. O konečnom poradí vo všetkých
štyroch kategóriách rozhodne desať členov komisie pre mládež a telesnú kultúru pri MsZ a rovnaký počet odborníkov
z oblasti športu. Mená ocenených športovcov a kolektívov spoznáme 14. februára na Plese športovcov. Pre úplnosť
dodávame, že ceny si prevezmú prví traja v každej kategórii. Za koho by ste hlasovali vy?
1. kategória: mládež - jednotlivec
1. Filip Lagin, FK Spartak – kapitán
družstva staršieho dorastu, ktorý reprezentujú klub v 3. lige. Od prípravky až
doposiaľ je vzorným príkladom oddanosti
klubu, ako žiak už bol kapitánom družstva, ktoré postúpilo do 2. celoštátnej ligy,
momentálne je kapitánom aj najlepším
hráčom družstva staršieho dorastu, ktorý
úspešne reprezentuje klub v 3. lige.
2. Jozef
Mesiarkin,
Mestský
zápasnícky klub - 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov (do 15
rokov), 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska kadetov (do 17 rokov), 2. miesto
na medzinárodnom turnaji v Mníchove,
člen reprezentácie kadetov SR.
3. Samuel Urban, Bánovský basketbalový klub - opora tímu a najlepší
strelec tímu starších minibasketbalistov.
4. Michaela Václaviková, Karate
klub Trend – majsterka Európy a majsterka Slovenska v kumite.
5. Eliška Jurčíková, Športový
strelecký klub – majsterka okresu
v športovej streľbe.
6. Krístína
Obstová,
Hádzanársky oddiel – hráčka širšieho výberu
kadetskej reprezentácie, opora družstva
dorasteniek. Na 44. ročníku O pohár
partizánskej brigády J. Žižku bola v silnej
konkurencii
vyhlásená za najlepšiu
hráčku.
7. Marko
Kšinaň,
Hokejový
klub - kapitán starších žiakov patrí
k úplne najlepším a zároveň najproduktívnejším hráčom druhej ligy a to
aj napriek tomu, že nenavštevuje ani
nenavštevoval športovú hokejovú triedu.
Pred necelým rokom sa začal venovať
silovému trojboju.
8. Petra
Vedejová,
Ženský
futbalový klub - najlepšia strelkyňa
a najtalentovanejšia hráčka družstva.
2. kategória: dospelí - jednotlivec
1. Tomáš Olej, FK Spartak –
vzorná a úspešná reprezentácia klubu
v 4. lige Severozápad, v ktorej po
jesennej časti patrí klubu prvá priečka,
patrí medzi najlepších ofenzívnych
hráčov celej ligy, čo dokazuje počtom
dosiahnutých gólov v súperových bránkach, hlavne v najdôležitejších zápasoch
jesennej časti.
2. Patrik Janáč, Mestský zápasnícky klub - 1. a 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska seniorov, 2. miesto na
medzinárodných turnajoch v Ostrave,
Brne, Prievidzi a Rimavskej Sobote.
3. Martina Škultétyová, Stolnotenisový oddiel Malé Chlievany

- najlepšia hráčka oddielu, kde v III. lige
dosahuje veľmi dobré výsledky.
4. Lucia Čížová, Hádzanársky
oddiel – bývalá juniorská reprezentantka, výrazná osobnosť v bránke,
vďaka svojmu prístupu k tréningom
jedna z najlepších brankárok 1. ligy, bola
vyhlásená za najlepšiu brankárku na 44.
ročníku O pohár partizánskej brigády J.
Žižku.
5. Tomáš Predný, Bánovský
basketbalový klub - opora tímu mužov
Bánovce n. B. v 2. lige. Zároveň hosťuje
v prvej lige za mužstvo Trnavy.
6. Tomáš
Zajac,
FightGym
– vicemajster česko-slovenskej súťaže
amatérov v grapplingu,
2. miesto
v česko-slovenkej lige v MMA.
7. Braňo Golier, Strong Man
– Európsky pohár Nestvil park Hniezdne
- družstvá 4. miesto, EP L. Mikuláš 4.
miesto, EP Trenčín 4. miesto, EP Golčov
Jenikov - družstvá 2. miesto, EP rok
2014 - za celkové výsledky 3. miesto.
8. Miloš Koleno mladší, Motorsport - preteky automobilov do vrchu.
9. Róbert Valach, MaJ FIT CLUB
– 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska
v silovom trojboji, 2. miesto na Majstrovstvách Európy v silovom trojboji v Leningarde, 3. miesto na Majstrovstvách
sveta – Orosháza, kde vytvoril svetový
rekord v mŕtvom ťahu.
10. Mgr. Kristína Néč - Lapinová,
Cyklistický klub, viacnásobná reprezentantka SR v triatlone a duatlone, má
stále platný ženský slovenský rekord –
IRONMAN. 1. miesto Half Ironman Majstrovstvá Slovenska Bátovce, 1. miesto
Ironman Majstrovstvá Slovenska Piešťany, 1. miesto Horský triatlon Gazárka,
1. miesto Horský duatlon D. Kubín, 1.
miesto MTB ¼ maratón Sv. Jur, 1. miesto
MTB ¼ maratón Súľov, 1. miesto Beh
Valachy Morava, 1. miesto Beh Demänovská desiatka, 1. miesto Liptovský
stopshop polmaratón, 2. miesto Cross
TT Majstrovstvá. Slovenska B. Štiavnica,
3. miesto Half Ironman Podersdorf, AUT,
2. miesto Half Ironman Graz, AUT, 3.
miesto Half Ironman Podersdorf.
11. Soňa Škvareninová, Ženský
futbalový klub - dlhoročná hráčka
s obrovskými skúsenosťami, svojimi
obrannými zákrokmi zabezpečila nie
jednu výhru družstva.
12. Ing. Pavel Bročko, Bánovský
kolkársky klub - má dlhodobo stabilnú
výkonnosť a jeden z najlepších spomedzi
bánovských kolkárov. Je držiteľom viacerých rekordov na bánovskej kolkárni.

3. kategória: mládežnícky kolektív
1. Družstvo mladších dorastencov, FK Spartak - úspešná reprezentácia v 3. lige, v minulej sezóne ako
nováčik sa umiestnil na vrchných priečkach tabuľky, v jesennej časti skončil ako
líder 3. ligy mladšieho dorastu.
2. Družstvo
starších
žiakov,
Mestský zápasnícky klub - 4. miesto
na Majstrovstvách Slovenska.
3. Družstvo žiakov, Karate klub
Trend – 2. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v súťaží kata, Milan Hagara,
Peter Sýkora, René Ševčík.
4. Družstvo dorasteniek, Hádzanársky oddiel - víťaz krajskej súťaže
2013/2014, po jesennej časti ročníka
2014/2015 bez straty bodu sú líderkami
súťaže.
5. Družstvo starších minibasketbalistov, Bánovský basketbalový
klub - prvý rok v súťaži, veľmi dobrý
vstup, keď dokázali poraziť už všetkých
súperov, s ktorými sa stretli.
6. Družstvo
starších
žiakov,
Hokejový klub - hrá svoje súťažné
stretnutia v druhej žiackej lige. Mladí
hokejisti robia svojimi výkonmi dobré
meno sebe, klubu aj mestu Bánovce nad
Bebravou. Po sezóne im s najväčšou
pravdepodobnosťou bude patriť druhé
miesto v tabuľke.
7. Družstvo starších žiačok,
Ženský futbalový klub – novovzniknuté
družstvo žiačok, ktoré sa rýchlo adaptovalo medzi dlhoročne fungujúce kluby.
4. kategória- kolektív dospelých
1. Družstvo mužov, FK Spartak
- momentálne vedúce mužstvo 4. ligy
Severozápad s jasným cieľom postúpiť
do 3. ligy.
2. Družstvo žien, Hádzanársky
oddiel - v ročníku 2013/2014 skončilo
na 9. mieste, v ročníku 2014/2015 je
po jesennej časti na 6. mieste. V silnej
konkurencii víťaz 44. ročníka O pohár
partizánskej brigády J. Žižku.
3. Družstvo mužov, Bánovský
kolkársky klub – hrá 2. kolkársku ligu
Západ. V uplynulej sezóne 2013/2014 sa
bánovskí kolkári umiestnili na peknom 7.
mieste zo 16-tich družstiev druhej ligy.
4. Družstvo mužov, Bánovský
basketbalový klub – ambiciózny
nováčik II. ligy.
5. Družstvo žien, Ženský futbalový klub - minuloročný víťaz II. ligy žien
– Západ, momentálne sa nachádzajú na
2. mieste s ambíciou opäť obsadiť 1.
priečku.
aj
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Hádzaná

Zlatná cup pre naše hádzanárky
Druhú turnajovú previerku v tomto roku absolvovali naše
hádzanárky na Zlatna cup-e 2015. Na dobre obsadenom turnaji
sa zverenkyne Richarda Makýša tešili z celkového triumfu, keď z
trojice stretnutí nestačili len na Tatabányu. Zlatnú na Ostrove sme
porazili o päť, VKL Györ o dva góly. Okrem prvenstva potešilo
aj individuálne ocenenie Michaely Kucharčik, ktorá sa stala najlepšou brankárkou turnaja.
Výsledky Bánoviec:
Bánovce – Tatabánya 14:16 (6:7): góly Bánoviec: Vaňová 3,
Országhová 3/1, Chocinová 3, Srncová 2, Šipláková, Ďuračková,
Dominika Halmová
Bánovce – Györ 20:18 (13:12): Šipláková 5/2, Chocinová 4,
Országhová 4/2, Vaňová 2, Srncová 2, Matušincová 2/1, Lechová,
Bánovce – Zlatná
Konečná tabuľka:
n/O 21:16 (9:8): Vaňová 1. Bánovce n/B. 3 2 0 1 55:50 4
3 2 0 1 64:63 4
5, Matušincová 4, Srn- 2. Zlatná n/O.
3. Tatabánya
3 2 0 1 55:54 4
cová 3/1, Chocinová 3, 4. VKL Györ
3 0 0 3 53:60 0
Šipláková 2/1, Lechová
2, Országhová 1/1, Dominika Halmová
aj

LINEX CUP 2015 pre prípravky
Futbalový klub Spartak Bánovce nad Bebravou vás pozýva
v nedeľu 8. februára od 9. hodiny do mestskej športovej haly na
halový futbalový turnaj prípraviek U11 LINEX CUP 2015.

Bánovská halová futbalová liga
Základná časť skončila, začal sa boj o víťaza
Play off stretnutiami a zápasmi o deviate až dvanáste
miesto pokračovala v mestskej športovej hale Bánovská halová
futbalová liga. Osmička najlepších tímov odohrala štvrťfinálové
stretnutia v posledný januárový deň, pričom semifinálovú miestenku si výhrami zabezpečili Smeráci, El Fuňo, Big Story a aj
Krásna Ves, ktorá vyradila víťaza základnej A - skupiny BN Taxi.
Porazené tímy si 7. februára zahrajú o celkové 5. až 8. miesto,
víťazne celky nastúpia v ten istý deň na semifinále a v prípade
výhry na finále bánovskej halovej ligy.
O 9.-12.miesto: Mufuza V.Hradná – Breza Predátors 15:4
(7:3) J.Ďurmek 4, A.Repa 4, M.Ševčík 3, M.Baláž 2, D.Snopek,
T.Masár – L.Kozinka 3, M.Mačas. Amatéri – Colo Colo 5:5 (4:3)
na pok.kopy 1:0 R.Gabriška 4, P.Valíček – A.Koreň 2, J.Hrčka,
I.Ďurkáč, M.Duchoň. 9.miesto: Mufuza V.Hradná, 10.miesto:
Amatéri, 11.miesto: Colo Colo, 12.miesto: Breza Predátors.
Štvrťfinále: BN Taxi – FC Bayern Krásna Ves 1:2 (0:0) J.Kosiba – J.Gieci 2. Big Story – FC Kuvajt H.Vestenice 10:4 (4:2)
O.Škorec 4, R.Mrocek 4, T.Hanko, M.Varhaník – D.Šuhajda,
R.Čaprnka, J.Putiška, J.Stručka. Jasklo – Smeráci 4:5 (2:4)
A.Masarovič 2, J.Poštrk, M.Slovák – P.Kúdela 3, T.Dúbravka 2.
El Fuňo – Hella 11:0 (2:0) J.Kubala 3, P.Botka 2, A.Turoň 2,
T.Starych, D.Richtárech, S.Mikloš, M.Mikloš.
Poradie strelcov:
27 gólov: R.Mrocek (Big Story), 20 gólov: R.Gabriška
(Amatéri), 21 gólov: L.Beňo (Hella), 18 gólov: P.Kúdela (Smeráci), 16 gólov: J.Kubala (ElFuňo), 15gólov: L.Vavro (BNTaxi),
J.Gieci (FC Bayern), 14 gólov: M.Líška (Big Story), ...
O 5.-8.miesto + semifinále + o 3.miesto + finále:
Sobota 7.2.2015
13:30 o 7. – 8.miesto: FC Kuvajt H.Vestenice – Hella
14:20 o 5. – 6.miesto: BN Taxi – Jasklo
15:10 1.semifinále: A1,B4 – B2, A3 FC Bayern Krásna V. – El Fuňo
16:00 2.semifinále: B1,A4 – A2, B3 Big Story – Smeráci
16:50 o 3.miesto
17:40 FINÁLE
aj jf

2. február
Podujatia OZ ŠHOK na február
 14. februára od 9.00 h - V ŠHOKU PO ROKU
je narodeninové podujatie v ZŠ Gorazdova k 1. výročiu
otvorenia Mládežníckeho centra ŠHOK, ktorého súčasťou
bude súťaž v skateboradingu v mini U-rampe, stolnotenisový turnaj amatérov a stolnofutbalový turnaj. Nebude
chýbať narodeninová torta, či diskusia na tému Mládež v
akcii. Pozvaní sú všetci duchom mladí!
 21. februára od 14.00 do 21.30 h EXPEDIČNÁ
KAMERA - druhý ročník filmového festivalu v spolupráci
so ZUŠ D.Kardoša. Festival v priestoroch ZUŠ prinesie
tie najlepšie zahraničné, ale aj domáce outdoorové filmy
uplynulého roka. Na záver festivalu je beseda s horským
vodcom a inštruktorom kaňoningu Miroslavom Dušekom.
 28. februára od 7.30 h - WINTER CUP- 4. ročník
volejbalového turnaja v mestskej športovej hale, kde
zavítajú najlepšie amatérske „mančafty“ doslova z celého
Slovenska. Šhokeri sľubujú vynikajúcu volejbalovú úroveň
a viac ako 50 zápasov predvedie 18 tímov na 3 ihriskách
v športovej hale, medzi nimi aj 3 bánovské družstvá, ktoré
môžete prísť povzbudiť!
Bližšie informácie o všetkých akciách nájdete na
facebooku!

Basketbal

NITRA – BBK BÁNOVCE N. B. 69:42 (39:28)

Bánovskí basketbalisti po dvoch dobre odohratých
stretnutiach cestovali do Nitry, kde chceli svoju stúpajúcu formu
potvrdiť. Napriek tomu, že sme nastúpili v plnej sile, nedokázali
sme si pohodu z predchádzajúcich kôl preniesť aj do Nitry.
Úvod stretnutia bol do stavu 6:6 vyrovnaný, no v zapätí Nitrania
rýchlymi dvoma košmi za 2 a 3 body odskočili a prvú štvrtinu s
prehľadom ovládli. Druhá štvrtina bola vyrovnanejšia. Zverencov
Ivana Kolačana držal nad vodou hlavne Matúš Bučko, ktorý v
druhej časti hry zaznamenal 12 bodov. Po veľkej prestávke sme
po úspešnom trojkovom pokuse neúnavného Matúša Bučka
stiahli na rozdiel 4 bodov 39:35. Následná akcia domácich skončila stratou lopty, čo sme z protiútoku mohli využiť, no v jasnej
pozícii spod koša sme nebodovali. To bol akoby rozhodujúci
okamih stretnutia. Nitre sa v závere tretej časti hry podarilo
bodovo odskočiť a jej dominancia pokračovala aj v poslednom
dejstve. K nášmu 22 bodovému Matúšovi Bučkovi sa strelecky
prakticky cely zápas nikto nepridal, čo bol jeden z dôvodov, prečo
sme v Nitre prehrali 69:42.
Body BBK: M. Bučko 22, T. Predný 12, P. Predný 4, J.
Gajdoš 2, M. Beňačka 1, (P. Kopčan 1, J. Urban, R. Drevený, D.
Makiš, R. Mikušiak. A. Lahký), tréner: I. Kolačan. TH BBK: 20/12.
Štvrtiny: 21:14, 18:14, 6:10, 24:4
aj

KOLKY

ZKK Nové Mesto n.V. „B“ : BKK
Bánovce n. B. 2:6 (3205:3315)
Vynikajúci kolektívny výkon
Svoj devätnásty zápas sezóny odohrali naši kolkári v
Novom Meste nad Váhom, kde sa po vynikajúcom výkone
tešili z prvej výhry v tomto kalendárnom roku. V šiestich dueloch sa podarilo bodovať štvorici našich kolkárov. Konkrétne
Michalovi Papšovi, Jaroslavovi Podolákovi, Juliusovi Bročkovi
a jeho synovi Pavlovi, ktorý zhodil fantastických 605 kolov. V
celom stretnutí sme zhodili o 110 kolov viac ako domáci hráči
a zaslúžene sme sa tak tešili z víťazstva 6:2. Dobrú fazónu sa
naši kolkári budú snažiť potvrdiť aj v 20. kole, ktoré odohrajú na
domácich dráhach proti Nitre. 
aj

www.kulturabn.sk

2. február

FEBRUÁR 2015
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Program MSKS na mesiac FEBRUÁR
KONCERT SKUPINY DUO JAMAHA,

ŠTV

5

ktorá pôsobí na hudobnej scéne už 18 rokov. Repertoár tvoria nielen ľudové a
tanečné piesne, ale aj domáce, zahraničné hity, či moderné remixy.
Predpredaj: MsKS, Informačné centrum a NS Atena

SOB

7

9. FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
na ktorú vás pozýva Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých č. 3 v Bánovciach nad
Bebravou. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina DUO s Máriou Baginovou
Vstupenky si zaistite v Klube dôchodcov na Farskej ulici v pracovných dňoch od 11.00 do 14.30 h, info na č. tel. 0904 487 991

SOB

14

SOB

21
PIA

27

PLES ŠPORTOVCOV
spojený s oceňovaním najlepších športovcov mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2014, zahrá kapela Hattrick z
Trenčína so speváčkou Jankou Čonkovou, ktorú môžete poznať zo Superstar I. Baviť vás bude aj DJ. Ako hosť sa
predstaví skupina Crazy Rock z Detvy s akrobatickou tanečnou show a tanečné štúdio Aurora.
Rezervácia na tel.č. 038/760 30 16, 0948 274 743, už v predaji. Vstupné za 1 osobu v cene 2 x večera, 0,5 l vína

CHARITATÍVNA MÓDNA PREHLIADKA
Prehliadka je spojená s bazárom oblečenia.
Výťažok pôjde na liečbu malej Vanessky, ktorá trpí atrofiou mozgu.

Divadlo
KOLOMAŽ

SOB

28

Netradičné autorské spracovanie klasickej rozprávky - šibalská červená čiapočka, hlúpy vlk a
zaľúbený poľovník rozohrávajú prekvapivú dejovú linku o hlade, láske a vytúženom autiaku.
Predpredaj: MsKS, MC Anjelikovo

DIVOKÉ HISTORKY

PIA

27

Piatky pre deti: ČERVENÁ ČIAPOČKA

FK Kassandra

Šesť divokých historiek spája téma drobných i väčších nespravodlivosti a krívd,
ktorým sa človek nemôže brániť, ak nechce prekročiť hranice zákona či dobrých
mravov. Čoho je ale moc, toho je príliš.

TRADIČNÁ ZÁBAVA
organizátor o. z. A poďme!
Stretnutie pri živej hudbe s tancom pre všetky vekové kategórie

Mestské kultúrne stredisko
v Bánovciach nad Bebravou
ponúka akreditované kurzy:

intenzívny kurz nemeckého jazyka
so špecializáciou pre opatrovateľov

a kurz

pre opatrovateľov, platný v SR a v štátoch EÚ.

Prihláste sa v MsKS na sídlisku Sever,
č.t. 038/760 3016, e-mail zuc@kulturabn.sk
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18:00
MsKS

Vstupné: 7€

16:00
MsKS

Vstupné: 7€
(hudba a večera)

19:00
MsKS

Vstupné: 15€

18:00
MsKS

16:00
MsKS

Vstupné: 3€

20:00
MsKS

20:00
MsKS

