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Druhé zasadanie
mestského parlamentu

Už vo štvrtok
8. januára!
Druhé zasadnutie nového
Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou sa uskutoční vo štvrtok 8. januára 2015
o 14.30 h v zasadačke mestského úradu na Farskej ulici
(č. dverí 3, 1. poschodie). Hlavným
bodom programu bude prerokovanie nakladania s majetkom
mesta – obstaranie nových nájomných bytov na sídlisku Dubnička a
žiadosť mesta pre ŠFRB.

Novoročný koncert
žiakov a učiteľov
Základnej
umeleckej školy
Základná umelecká škola
Dezidera Kardoša vás srdečne
pozýva v nedeľu 11. januára 2015
o 18.00 h na novoročný koncert
svojich žiakov a učiteľov v Sále
Janka Jesenského. Hosťom večera
je Filip Tůma. Koncert je venovaný storočnici narodenia skladateľa Dezidera Kardoša. Predpredaj
vstupeniek je v Informačnom centre
na námestí alebo v ZUŠ.

Bánovský ohňostoj
Vítanie Nového roka na
Námestí Ľudovíta Štúra sa ani
tento raz nezaobišlo bez pestrého
ohňostroja. Svetelnú polnočnú
šou zachytil svojím fotoobjektívom
z balkóna známy bánovský fotograf Ján Pomothy.
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Sviatočný galaprogram umeleckej školy
Predvianočný
Ateliér tradičných a umeleckých remesiel v ZUŠ D. Kardoša prilákal do jej priestorov
opäť všetky vekové generácie a všetky žánrové skupiny. Celá škola rozvoniavala
vianočným punčom, medovníkmi, všade sa ozýval detský
džavot a v každej triede ste
sa mohli zapojiť do množstva aktivít. Keď povieme,
že všetci, tak všetci, predovšetkým však žiaci ZUŠ
a ich rodiny. A tak tanečníci si
vyskúšali spev, speváci zdobenie medovníkov, hudobníci prácu s kožou, zhotoviť
ste si mohli vianočné ozdoby,
či z dreva alebo z drôtu,
z látky, či dokonca z orechových škrupín. Drevorezbári priniesli vôňu dreva,
ktorá sa miešala aj s vôňou
farieb, nakoľko steny školy
opäť ožili novými maľbami
„v priamom prenose“... Vyvrcholením celého programu
bolo večerné matiné. V pre-

Bezplatná
právna poradňa
Ďalšia bezplatná poradňa sa bude konať v stredu 14. januára 2015 od
15.00 do 17.00 hodiny
v budove mestského úradu na Farskej ulici I. poschodie, v miestnosti č. 10.

plnenej Sále Janka Jesenského sa predstavili nielen
žiaci, ktorí v ZUŠ cibria svoje
umelecké vlohy, ale aj mládež
základných a stredných škôl
v meste, vrátane Centra voľného času. Nad záverečným
galaprogramom pevnú režisérsku ruku držal riaditeľ
ZUŠ Silvester Lavrík. Čerešničkou na torte bolo spoločné

číslo hudobníkov, spevákov
i tanečníkov postavené na
populárnej skladbe Wiliama
Pharela. Burlivý potlesk preplnenej sály bol vzpruhou
nielen pre účinkujúcich, ale aj
pre vedenie školy, že v nastúpenej ceste budú pokračovať
ešte s väčšou vervou.
Text a foto:
Alena Borszéková

Vianoce v ZŠ Komenského

Vianoce,
čas
otvárania
ľudský sŕdc, najkrajšie a
najradostnejšie sviatky v
roku. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja... Čas, keď
sa môžeme zamyslieť nad
čarom a atmosférou vianočných sviatkov.
Každému
akosi viac záleží na priateľoch, na blízkych… A tak
sa i deti našej školy rozhodli
obdarovať priateľov. Najskôr
to boli slovenské deti žijúce v Srbsku, ktorým poslali
vianočné darčeky v rámci
motta: Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok.
Hračka pre kamaráta potešila deti v Detskom domove
vo Veľkých Uherciach i deti
v ŠŠI v Brezolupoch a rozžiarila nejedno detské srdiečko, ktoré si tam našlo svoju
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vytúženú hračku. V domove opatrovateľskej služby
potešili koledami, piesňami
i vlastnoručne vyrobenými
darčekmi. Vianočné trhy na
našom námestí sme navštívili so svojím pásmom kolied,
spevu a tanca. A samozrejmosťou boli pre naše deti
vianočné besiedky pripra-

vené s láskou pre svojich
rodičov. Veru sa v nejednom
rodičovskom oku zaleskla
slzička dojatia i hrdosti na
svoju ratolesť. A tak sme
si sadali k štedrovečernému stolu s pocitom, že sme
spríjemnili Vianoce všetkým
v jednom veľkom vianočnom
objatí…
(dč)

Myšlienka projektu bezplatnej právnej poradne pod
záštitou mesta Bánovce
nad Bebravou je výsledkom
spoločenskej
objednávky
v súvislosti s každodennými
podnetmi občanov adresovaných primátorovi mesta
ohľadne rôznorodej právnej
problematiky zároveň i ochoty a aktívneho prístupu
jednotlivých
individualít
právnej obce pôsobiacej
v rámci okresu. Jej hlavným
cieľom je hlavne poskytnúť
pomoc občanom mesta,
ktorí sa nachádzajú v stave
núdze, hlavne finančnej.
Preto každú prvú stredu
v mesiaci, počnúc od mesiaca
november roku 2012, sú bezplatne poskytované právne
rady a konzultácie z oblasti
občianskeho, obchodného,
rodinného, dedičského a
trestného práva v spolupráci
s tímom odborne kvalifikovaných, právne zdatných právnikov a „Klubom právnikov“,
pričom svoju účasť už prisľúbili: Mgr. Rastislav Škultéty,
JUDr. Peter Ďurmek, JUDr.
Zuzana Čížová a JUDr. Ing.
Andrej Slezák.
(r)

Zápis
do prvého ročníka
Stále zvažujete, ktorú
školu si pre vášho prváka
vybrať? Pri tomto rozhodovaní
vám chceme pomôcť a preto
vás srdečne pozývame 10.
januára od 9.00 do 13.00
hodiny na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ do Základnej
školy na Komenského ulici.
Príďte sa aj so svojimi ratolesťami zabaviť v tvorivých dielňach, zaspievať si,
vyblázniť sa na skákacom
hrade, pozrieť si priestory
školy, ochutnať kapustnicu a
nátierky, ktoré ponúka školská
jedáleň, ale hlavne prežiť
krásne sobotňajšie predpoludnie.
kolektív zamestnancov ZŠ
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Unesieme toľko šťastia?

Koľko novoročných želaní ste dostali? Veľa, že? A v každom bolo
veľa šťastia. Až sa bojím, že ho neunesieme. Toto želanie si často
berieme do úst. Tak často, že nám z toho zovšednelo. Zvykli sme si
naň. Pri jeho vyslovovaní si hodnotu šťastia ani neuvedomujeme.
Akoby strácalo na cene. Aj keď píšem tieto slová, počujem z telky
filmovú repliku: „Dámy, dnes máte šťastie!“ Skutočnú cenu šťastia
poznáme až vtedy, keď sa nás dotkne, keď ho cítime na vlastnom tele.
Šťastie má mnoho podôb.
Nedávno som bola svedkom cudzieho rozhovoru. Je to nepekné,
viem, ale vyhnúť sa naozaj nedalo. Staršia pani v čiernom poprosila
predavačku, aby jej pomohla s výberom vína. Ale nech je dobré! Viete,
to nie pre mňa. Chcem to pre mojich susedov, lebo ja mám šťastie na
dobrých ľudí. Mám zlatú susedku, ktorá vie o mojej samote. Nedávno mi
umrel manžel, tri mesiace minuli. Ale na Štedrý večer som nebola sama.
Mária Škultétyová
Tradičné príspevky dopisovateľky internetového Školského
servisu neostali bez povšimnutia
ani našej redakcii. Kratučkú
úvahu pani Škultétyovej sme si
dovolili našim čitateľom naservírovať hneď v novom roku ako
bonbónik pre našu dušu. O nič
menej lahodnejšie neboli ani
reakcie niektorých Bánovčaniek:
Nikola K.: Ľudia sú hlavne
megalomanskí... Hľadajú šťastie v
peniazoch, bohatstve, vo veľkých
veciach... a pritom je to pravé
šťastie ukryté v maličkostiach,
úplne dolu pri zemi. Je v objatí
milovanej osoby, v úsmeve ľudí,

5. január

Dve dievčatká
Lara a Sandra
prišli na svet
2. januára 2015

na ktorých nám záleží, v malej
izbe, kde sa po dlhej dobe stretne
rodina. Kto vraví, že je nešťastný,
ten len nevie otvoriť srdce...
Darina B.: Nádherné. Želala
by som si, aby takých dobrých ľudí
bolo viac. Žiaľ, trendom dnešnej
doby je egoizmus. Mám pocit,
že porozumenie vymiera. Stačí
žiť v činžovnom dome, pomaly
sa ani susedia nepoznáme. Ja
mám šťastie v maličkostiach, v
mojich deťoch, vnúčatku a tiež
v manželovi. Šťastie totiž nie je
dlhotrvajúci stav, ale okamih. A čím
je tých okamihov viac, tým sme
viac šťastní.
(ab)

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
Maľované námestie
Novú spoločenskú miestnosť Mestskej knižnice Ľ. Štúra takmer
celý december krášlila výstava výtvarných prác pod názvom Maľované
námestie – Bánovské námestie očami detí. Návštevníci knižnice si tak
mohli prezrieť a obdivovať diela našich budúcich výtvarných umelcov. Pri
vyhodnotení tých najlepších prác mala porota neľahkú úlohu a rozhodla
sa odmeniť päť výtvarných prác. Pekné vecné ceny dostanú: Hanka Galková (12 r.) z Bánoviec, Katka Duchová (13 r.) z Uhrovca, Nelka Otočková
(6 r.) zo Slatiny, ale aj kolektívy - ŠKD ZŠ Školská a Špeciálna MŠ pri ZŠI
v Brezolupoch. Mimoriadnu cenu získala DSS Archa za precízne zhotovenú maketu nášho námestia.				
(hk)

Darčeky z úradu práce

Prvá noc Nového roka bola v bánovskej
pôrodnici pokojná. Až v piatok 2. januára
sa už ráno o 9.08 h pýtala na svet Lara
Mičková z Dubnice nad Váhom. Jej mamička
Petra si bánovskú pôrodnicu vybrala na
základe dobrých referencií. Ale, že jej dieťa
bude prvé v novom roku narodené v meste,
s tým nepočítala. O pár hodín neskôr prišla
na svet malá Sandra Malíková zo sídliska
Dubnička. Oficiálne je zaznamenané, že sa
prvá občianka mesta Bánovce nad Bebravou
narodila 2. januára o 12.50 h, pri narodení
vážila iba 2600 g a merala 46 cm. Ako prvé
dieťatko svojej matky Lenky sa má k svetu,
hoci sa narodila o tri týždne skôr ako mala.
Obe mamičky v jeden deň podstúpili tzv.
„cisársky rez“ ale obidve sú nadmieru spokojné
so zdravotníckym personálom. Ako povedala
čerstvá mamička Lenka: „Je to proste paráda.
Dobre sa o nás starajú, so všetkým pomáhajú
a trpezlivo ako prvorodičkám vysvetľujú...“
Ďalšie deti sa v bánovskej pôrodnici narodili
až v nedeľu 4. januára.
Našej prvej občianke Sandre a jej
mamičke Lenke prajeme veľa zdravia
a pokojný a šťastný život v našom meste.
Text a foto: A.Borszéková

Už v roku 2007, kedy bol zamestnancami ÚPSVaR Partizánske zorganizovaný prvý ročník vianočného stretnutia pre deti
z ekonomicky slabších rodín, nasvedčoval, že sa stane tradíciou
do budúcich rokov. A stalo sa. Týždeň pred Vianocami zorganizovali zamestnanci odboru sociálnych vecí a rodiny už 8. ročník tohto
stretnutia v priestoroch bánovského úradu. Spomedzi klientov
boli vybraté rodiny s deťmi, ktorých finančná situácia je neľahká
z dôvodu nezamestnanosti. Snahou zamestnancov úradu je
pomôcť ekonomicky slabším rodinám nad rámec zákonom stanovenej povinnosti, nakoľko im osud týchto rodín nie je ľahostajný.
Toto je jasný príklad toho, že zamestnanci úradu nepomáhajú
ľuďom len preto, že je to ich pracovná povinnosť vyplývajúca zo
zákona, ale pomáhajú preto, že to cítia priamo zo srdca. Materiálnu pomoc predstavoval balíček s hygienickými pomôckami
a sladkosťami. Vianočné stretnutie otvorila riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Duchoňová, ktorá zároveň zapriala
spokojné a požehnané vianočné sviatky. Vianočnú atmosféru
umocnili deti a zamestnanci ZUŠ D. Kardoša.
(id)
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Mozaika najdôležitejších u
zdravé stravovanie v školských jedálňach,
bezplatne zmerať tlak, hladinu cukru v krvi,
naučiť sa poskytovať prvú pomoc, zacvičiť si
priamo na námestí...

 CESTNÝ OBCHVAT BÁNOVIEC: 30.
decembra 2013 bola podpísaná zmluva
s dodávateľom stavby takmer 11-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a Inžinierskymi stavbami, a.s. Výška zmluvnej ceny bez dane
z pridanej hodnoty je 88,18 miliónov eur.
Slávnostné poklopanie základného kameňa
sa uskutočnilo 6. marca. Predpokladané
ukončenie stavby je v máji 2016. Dva roky
musia byť Bánovčania, najmä z prímestských častí trpezliví a znášať „nájazdy“
nákladných vozidiel, ktoré znečisťujú komunikácie a znepríjemňujú im život aj hlukom
a otrasmi. V roku 2016 by sa mala celá
doprava z Trenčianskej cesty odkloniť
a naše mesto si konečne „vydýchne“.
 BÁNOVCE NA SLOVAKIATOUR: Naše
mesto a mikroregión Bánovecko sa na tohtoročnom veľtrhu cestového ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave po prvýkrát prezentovali
v rámci stánku TSK, ktorý sa predstavil ako
Kraj pohody. Na príprave stánku sa podieľalo Informačné centrum mikroregiónu Bánovecko a zamestnanci MsÚ na čele s primátorom Mariánom Chovancom.

 NOVÉ MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM
ŠHOK: Mladí ľudia združení okolo občianskeho združenia Športovo-herného a outdoorového klubu 8. februára slávnostne
otvorili novovybudované mládežnícke centrum v nevyužívaných triedach v budove ZŠ
Gorazdova. Centrum ponúka mnohé aktivity
v interiéri aj v exteriéri. Predseda ŠHOK-u
Ondrej Kubala, ktorý bol dušou celého projektu, získal ocenenie „Dobrovoľník Trenčianskeho kraja“.
 REKONŠTRUKCIA FARSKÉHO KOSTOLA: Začiatkom marca začali rekonštrukčné práce na interiéri Kostola Najsvätejšej trojice v centre mesta. Okrem interiéru dostal kostol novú fasádu, novú strechu
i nové hodiny. Financie získal bánovský
farský úrad najmä z darov veriacich a
z dotácie Biskupského úradu.
 NOVÉ NÁJOMNÉ BYTY PRE 44 RODÍN:
Začiatkom februára sa začalo na sídlisku
Dubnička s výstavbou 44 nových nájomných bytov, ukončené boli v decembri podľa
plánu.

Farský kostol - dominanta centra mesta
počas leta, keď sa vymieňali aj hodiny
V bytovke je 22 jednoizbových, 16 dvojizbových a 6 trojizbových bytov bežného štandardu s priemernou podlahovou plochou
49,60 m. V týchto dňoch (začiatkom roka
2015) prebieha prideľovanie bytov.
 NOVÉ MÚZEUM NA JANKOVOM
VŔŠKU: Začiatkom leta bolo v blízkosti
Pamätníka padlým v II. svetovej vojne na
Jankovom vŕšku otvorené nové Múzeum
Partizánskej brigády Jána Žišku. Najväčšiu
zásluhu má na tom Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín na čele s predsedom Jánom
Holičkom, ktorý bol aj otcom tejto myšlienky. Múzeum je otvorené širokej verejnosti, stačí oznámiť návštevu vopred na č.t.
032/7434254, alebo 0911 772 895. Múzeum
je svedectvom partizánskeho hnutia celej
bánovskej oblasti.
 PARKOVISKO V CENTE MESTA SPOPLATNENÉ: Doslova malú revolúciu spôsobili najskôr úprava parkoviska v centre
mesta oproti nemocnici na Hviezdoslavovej
ulici a napokon jeho spoplatnenie. Budovanie parkovacích miest aj v ostatných častiach mesta sa stalo prioritou vedenia mesta.
 NOVÉ PODUJATIE BÁNOVCE ŽIJÚ
ZDRAVO: Pilotný ročník nového podujatia Bánovce žijú zdravo pripravovali organizátori s nadšením i s obavami z počasia
i z toho, ako to ľudia príjmu. Mestské kultúrne stredisko ako predĺžená ruka mesta
a CVČ v spolupráci so SČK ponúkli Bánovčanom počas jednej horúcej júnovej soboty
pestrú zmes rôznych aktivít, pri ktorých
sme si zdravie mali zlepšovať, alebo rozširovať obzor o tom ako zdravo žiť. Veríme,
že aj v tomto roku sa akcia stretne s veľkým
záujmom. Okrem celodenného programu
na pódiu, sme si mohli zdarma ochutnať

 NOVÍ RIADITELIA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ: Koncom mája a začiatkom júna prebehli výberové konania v siedmich materských a základných školách na území
mesta. 24. júna odovzdal primátor Marián
Chovanec do rúk novozvoleným riaditeľom
a riaditeľkám menovacie dekréty. V piatich
materských školách zostávajú vo svojich funkciách všetky riaditeľky. V dvoch
základných školách, kde prebehlo výberové
konanie, zostáva vo funkcii riaditeľa PhDr.
Ján Lobotka v ZŠ Partizánska a novým riaditeľom ZŠ Gorazdova sa stal Mgr. Andrej
Kúdela, učiteľ tejto školy. Na post riaditeľa ZUŠ D.Kardoša doterajšia riaditeľka
PaedDr. Katarína Verešová už nekandidovala a za nového riaditeľa bol zvolený Mgr.
Art. Silvester Lavrík.
 ODKRYLI SA ZÁKLADY BÝVALÉHO
KAŠTIEĽA: V júni bager a lopaty v rukách
aktivačných zamestnancov MsÚ pod
dohľadom archeológov odkryli základy bývalého bánovského kaštieľa z roku 1454.
V roku 1940 sa vraj táto bývalá a dlhé stá-

Ochutnávka koláčikov či nátierok z bánovských školských jedální počas novej akcie
Bánovce žijú zdravo
ročia dominantná stavba mesta dostala do
takého stavu, že sa musela pre schátralosť zbúrať a po výstavbe školy „ukryť“
pod zem. Po takmer šesťdesiatich rokoch
si mohli Bánovčania pozrieť znovu aspoň
časť základov bašty. Po niekoľkých týždňoch boli základy opäť zasypané...
 KULTÚRNE LETO S MILOTICAMI:
Cezhraničná spolupráca s partnerským
moravským mestom sa pretavila do ďalšieho spoločného projektu s názvom Čo
by kameňom dohodil aj v rámci bánovského
Kultúrneho leta, organizovaného MsKS.
Mestský park počas jednej júlovej nedele
hýril folklórom Slovácka. Na návštevu k nám
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udalostí a faktov roka 2014

Po druhom zasadaní združenia sa počet
členov ustálil na čísle 41, z toho je 19 obcí,
10 občianskych združení a 12 podnikateľských subjektov. MAS Bebrava sa podarilo
získať dotáciu vo výške 1 443 eur.

Novozvolení poslanci MsZ počas slávnostného MsZ, v popredí najmladší poslanec Ondrej Kubala

prišli súbory z Milotíc a so sebou priviezli aj
najmladšie ratolesti, množstvo remeselníkov
a kvalitného vína. Ale predovšetkým dobrú
náladu, prekrásne pesničky a kroje.
 MESTO VYHLÁSILO NA RADIŠI II.
STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY: Prívalové dažde 27. júla zmenili pokojný tok riečky
Radiše na dravú rieku. Mesto Bánovce nad
Bebravou vyhlásilo v ten večer o 21.47
h druhý stupeň povodňovej aktivity, zrušený bol až 30. júla na poludnie. Kým
v našom meste veľká voda nič nepoškodila,
iná situácia bola na toku Radiše v Uhrovci
a Žitnej Radiši. V oboch obciach bol večer
vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity
a rozvodnená rieka poškodila cesty a niekoľko domov.
 HISTORICKY REKORDNÉ VÝNOSY
OBILIA: Kým v minulom roku žatva
v okrese Bánovce nad Bebravou trvala asi
desať dní, v tomto roku kvôli extrémne daždivému počasiu dva mesiace. Napriek
tomu sa môžu naši bánovskí poľnohospodári pochváliť najlepšou úrodou hustosiatych obilnín v histórii tunajšej Regionálnej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
V okrese pestujeme obilniny na ploche
5 625 hektárov, z toho je až 3884 hektárov
pšenice. Kým v našom okrese bola priemerná úroda pšenice 7,51 ton z hektára,
Slovensko malo iba 5,71 ton, jačmeň u nás
sypal priemerne 6,59 ton, v republike to bolo
len 4,93 ton z hektára.
 REKORDNÝ MŇAMFEST: Piaty ročník
jedinečného gurmánskeho festivalu Mňamfest zaznamenal rekordnú účasť. Po prvýkrát

sa organizátorom, ale aj hosťom zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory a z ministerstva pôdohospodárstva
odovzdávali dožinkové vence. Výborná spolupráca vedenia mesta a MsKS so zástupcami nového občianskeho združenia Mňamfest je dôkazom pomoci regionálnym farmárom, pestovateľom, poľnohospodárom
a potravinárom.
 EURÓPSKE CENY PRE MLADÝCH
DIVADELNÍKOV: Divadlo mladých Eldorádo
zo ZUŠ D.Kardoša pod vedením Zuzany
Varhaníkovej je opäť ovenčené európskymi
vavrínmi. Začiatkom tohto leta sa zúčastnilo
Európskeho festivalu divadiel detí a mládeže
Wigraszek v poľskom meste Suwalki. Súťažili s autorskou divadelnou hrou Tak je to...,
za ktorú získali Hlavnú cenu Wigraszek 2014
od detskej a mládežníckej poroty a 3. miesto
od odbornej poroty.

 KOMUNÁLNE VOĽBY A STARONOVÝ
PRIMÁTOR: Kým v roku 2010 bola účasť vo
voľbách v Bánovciach 44,63 %, v roku 2014
prišlo k volebným urnám 42,02 % voličov.
K dátumu volieb sme mali 15 900 zapísaných voličov, z nich prišlo voliť len 6681.
Občiansky nezávislý kandidát na primátora mesta Bánovce nad Bebravou Marián
Chovanec sa stal opäť primátorom. Rozhodlo o tom 2695 Bánovčanov, ktorí mu
odovzdali svoj hlas. Tak ako pred štyrmi
rokmi, aj teraz porazil kandidátku vládnej
strany SMER - SD Máriu Hajšovú. Hoci vtedy
to bolo len o 29 hlasov, tento raz bol rozdiel
až 530 hlasov. Ďalší kandidáti na primátora získali - Rudolfa Novotná 1430 hlasov,
Anton Janáč 145 hlasov, Miloš Krchlík 101 a
Adriána Pažitková 41 hlasov.

PRÍSAHA
PRIMÁTORA
A
19
POSLANCOV: Mestský parlament má opäť
19 členov, z toho až 6 nových poslancov.
Vo volebnom obvode Juh je to dvojica Miroslav Nagy a Richard Makýš, vo volebnom
obvode Východ Rudolfa Novotná, Mária
Hajšová a nový poslanec Dušan Jankovič,
v Strede to bude opäť Naďa Ondrejková a
nový poslanec Peter Janáč, o Sever sa bude
starať nová poslankyňa Nadežda Zaťková

 KRITICKÁ SITUÁCIA NA POHOTVOSTI
LEKÁROV: Situácia v Lekárskej službe
prvej pomoci pre dospelých, medzi ľuďmi
známej ako pohotovosť, začala byť kritická
už v auguste. A trvá dodnes. Väčšina všeobecných obvodných lekárov odmieta nastupovať do služby a vedenie nemocnice robí,
čo môže, ale je bezradné. Kolotoč vyjednávaní a stretnutí na záchranu pohotovosti roztočil aj primátor Marián Chovanec.
 ÚSPEŠNÉ PROJEKTY MESTA: Na
jeseň minulého roka malo vedenie mesta
oprávnenú radosť z úspešných projektov.
Najväčším je projekt kanalizácie mestskej
časti Biskupice s celkovými oprávnenými
výdavkami 436 293 eur. Požadovaná výška
dotácie bola 2 314 478 eur. Žiadosť o NFP
bola schválená 9. októbra 2014. Ďalší schválený projekt pre naše mesto v celkovej výške
22 000 eur znamená nové kamery. Získali
sme aj dotáciu vo výške 400 tisíc eur na
pokračovanie obnovy zimného štadióna.
 NOVÁ MIESTNA AKČNÁ SKUPINA
BEBRAVA: Na pôde bánovskej radnice sa
1. augusta uskutočnilo zasadnutie občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny
Bebrava, ktorá vznikla ako verejno-súkromné partnerstvo medzi obcami, podnikateľmi a neziskovými organizáciami.

Staronový primátor Marián Chovanec zložil
sľúb do rúk Eleny Dúckej, predsedníčky
mestskej volebnej komisie
a Miroslav Libič. Na Dubničke jednoznačne
vyhrali najmladší nováčikovia Ondrej Kubala
a Martin Slovák, potom trojica ostrieľaných
poslancov Jozef Farkaš, Peter Bulík, Dušan
Holbay a k pätici mužov na Dubničke pribudla nová poslankyňa Blanka Kodajová.
V prímestských častiach sa nič nezmenilo
– v Biskupiciach je to Milan Igaz, v Malých
Chlievanoch Ľudevít Znášik, v Dolných Ozorovciach Mária Peťovská a v Horných Ozorovciach Juraj Pastorek. Slávnostnú prísahu
zložil primátor a 19 poslancov na ustanovujúcom MsZ 15. decembra.
		
(ab)
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Basketbal
Muži
IVANKA p. D. – BBK BÁNOVCE n. B.
67:64 (35:42)
Štyri dni pred Vianocami cestovali
naši basketbalisti do hlavného mesta, kde
chceli proti Ivanke pri Dunaji zabojovať
o druhé víťazstvo v lige. Aj v tomto stretnutí sa potvrdilo, že pokiaľ si bánovsky
dres na seba oblečú bratia Prední a podporuje ich Matúš Bučko, naši basketbalisti sú veľmi nepríjemný a vyrovnaný súper
komukoľvek. Do zápasu Bánovčania vstúpili skvele, keď po košoch Tomáša a Petra
Predného a trojke Matúša Bučka rýchlo
viedli 7:2. Bojovnosť a skvelá práca pod
košom dostala zverencov Ivana Kolačana
do polčasového vedenia 42:35. Ivanka
v druhom polčase pridala. Výrazne zlepšená streľba domácich spôsobila ich jednobodové vedenie pred poslednou štvrtinou.
V desaťminútovke sa vedenie prelievalo na
obe strany, pričom tri minúty pred koncom
sme vyhrávali 64:63. Súper ale dvomi presnými zásahmi otočil na 67:64, na čo sme
sa v poslednej minúte snažili zareagovať
trojkovým pokusom. Ten však bol nepresný

a tak Bánovce po bojovnom výkone odchádzali z palubovky ako porazený tím.
Body BBK: M. Bučko 20, T. Predný 19,
P. Predný 13, M. Uhrín 6, R. Drevený 4 (A.
Lahký 2, P. Hrebíček), tréner: I. Kolačan
TH BBK: 24/10
Štvrtiny: 29:25, 6:17, 22:14, 10:8
Starší minibasketbalisti
V dvoch októbrových zápasoch v
Nitre si obe družstvá pripísali do tabuľky
po jednej výhre aj prehre, takže sa čakali
vyrovnané zápasy aj v Bánovciach. Už od
začiatku prvého stretnutia však bolo na
palubovke vidieť, že naši chalani nechcú
darovať súperovi ani kúsok ihriska zadarmo
a vynikajúcou osobnou obranou po celom
ihrisku dostávali hráčov Nitry pod tlak.
Domáci basketbalisti často chybovali už
v rozohrávke, čo hráči BBK nekompromisne trestali a prvý zápas vyhrali o 16
bodov.
Druhé stretnutie bolo až do prestávky
vyrovnané, avšak v tretej štvrtine prišiel
neuveriteľný uragán bánovských hráčov,
ktorí súpera vôbec nešetrili a jasne domi-

novali vo všetkých herných činnostiach. Na
palubovke boli vidieť pekné basketbalové
akcie s presným zakončením. Tretiu štvrtinu vyhrali domáci pomerom 36:10 a prakticky v predstihu rozhodli o svojom víťazstve! V poslednej štvrtine hráči BBK už
len kontrolovali priebeh stretnutia a zápas
dotiahli do jednoznačného triumfu 70:38.
1. zápas: BBK Bánovce nad Bebravou BKM SPU Nitra 47 : 31
Štvrtiny 18:6, 10:6, 10:15, 9:4, TH
12/1, fauly 12:13, body BBK: S. Urban
24, M. Bôrik 8, R. Jancusko 6, A. Lagin
2, M. Lagin 2, P. Gajdoš 2, D. Miklo
2, M. Miklo 1, T. Belák, M. Kolárik, M.
Malina, M. Špánik, tréner: N. Miklová
2. zápas: BBK Bánovce nad Bebravou BKM SPU Nitra 70 : 38
Štvrtiny 12:10, 12:8, 36:10, 10:10, TH
21/10, fauly 14:17, body BBK: S. Urban 30,
P. Gajdoš 11, M. Bôrik 8, R. Jancusko 7, A.
Lagin 4, M. Miklo 4, M. Lagin 2, T. Belák
2, D. Miklo 1, M. Kolárik 1, M. Malina, M.
Špánik, tréner: N. Miklová
aj tp

VÍŤAZSTVO BÁNOVIEC VO VIANOČNOM TURNAJI
V sobotu 27. decembra
sa v telocvični Základnej
školy Gorazdova uskutočnil
1. ročník Vianočného turnaja starších minibasketbalistov (U12). Do Bánoviec
pricestovali družstvá z Bratislavy, Terchovej a Uherského
Brodu. V družstvách Terchovej a Uherského Brodu sa
predstavili aj dievčatá, ktoré
boli v mnohých momentoch
lepšie ako chlapci. Turnaj
slávnostne otvoril primátor
mesta Marián Chovanec.
Úvodný zápas turnaja obstarali domáci hráči proti celku
z Terchovej. Stretnutie bolo
veľmi vyrovnané a naši chalani v ňom zvíťazili až po predĺžení. Rovnako aj ostatné
zápasy turnaja boli veľmi dramatické, pričom o víťazovi sa
rozhodovalo až v posledných

minútach. Bánovskí chlapci
predviedli na turnaji obrovskú
bojovnosť a po dvoch výhrach
sa zaslúžene stali víťazmi
premiérového ročníka. Druhý
skončil Uherský Brod. Za
najužitočnejšieho hráča turnaja bol vyhlásený Samuel
Urban z BBK. Do Allstars turnaja boli nominovaní ďalší
dvaja hráči domáceho tímu
Alex Lagin a Matúš Miklo.
Pre všetkých účastníkov turnaja boli pripravené zaujímavé ceny a občerstvenie
zdarma párky. Touto cestou
chce Bánovský basketbalový
klub poďakovať primátorovi
mesta, ZŠ Gorazdova, MsKS
Bánovce nad Bebravou,
ŠHOK-u a všetkým ostatným,
ktorí sa podieľali na organizácii turnaja.

Výsledky:
1. zápas: BBK Bánovce
nad Bebravou – BK ZŠ Terchová 45:38pp
Body BBK: Samuel Urban
24,
Martin Bôrik 12, Pavel
Gajdoš 4, Matúš Miklo 3, Alex
Lagin 2, Richard Jancusko,
Tomáš Belák, Maximilián Lagin,
Dávid Miklo, Matej Kolárik,
Marek Malina, Matúš Špánik
2. zápas: B. S. C. Bratislava – BK TJ Spartak Uherský
Brod 24:40
3. zápas: BK ZŠ Terchová
– B. S. C. Bratislava 34:30
4. zápas: BBK Bánovce
nad Bebravou– BK TJ Spartak
Uherský Brod 40:35
Body BBK: Samuel Urban
18, Martin Bôrik 7, Pavel Gajdoš
4, Matúš Miklo 4,Tomáš Belák
3, Dávid Miklo 2, Matej Kolárik
2, Richard Jancusko, Alex
Lagin, Maximilián Lagin, Matúš
Špánik, Marek Malina

5. zápas: BK TJ Spartak
Uherský Brod – BK ZŠ Terchová
39:38
6. zápas: BBK Bánovce
nad Bebravou– B. S. C. Bratislava 50:33
Body BBK: Samuel Urban
18, Martin Bôrik 9, Dávid Miklo
7, Richard Jancusko 5, Pavel
Gajdoš 4,Matúš Špánik 2,
Tomáš Belák 2, Matúš Miklo
2, Marek Malina 1, Maximilián
Lagin, Alex Lagin, Matej Kolárik
Konečné poradie :
BBK Bánovce n. B.
BK TJ Uherský Brod
BK ZŠ Terchová
B. S. C. Bratislava
All stars turnaja: A. LAGIN
(BBK), M. MIKLO (BBK), M.
PLACHÁČOVÁ (Terchová), L.
BÍLÝ (B.S.C.), V. VELECKÁ
(Uh. Brod). Najužitočnejší hráč
turnaja: Samuel URBAN (BBK)
aj tp
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Putovný pohár Slovenského Orla a Pohár primátora mesta pre Adamsovcov
Slovenský Orol v Miezgovciach pripravil pre širokú športovú verejnosť tradičný halový futbalový turnaj o „Putovný
pohár Slovenského Orla a Pohár primátora mesta Bánovce. Dvadsiatej prvej
kapitoly turnaja sa zúčastnilo 23 družstiev z Trenčianského aj Nitrianského
kraja. Záujem o takzvaný Štefansky
turnaj je veľký a už tradične mu predchádzala kvalifikácia. Predkolo turnaja
sa uskutočnilo 20. decembra v športovej hale, kde 15 prihlásených družstiev
odohralo v 5 kvalifikačných skupinách
zápasy o postup do širšieho finále a to
bolo na programe 26. decembra. Desať
najlepších tímov kvalifikácie bolo prilosovaných k šestici najlepších kolektívov
v roku 2013, a nimi boli: Borusia (BN),
BED-BOYS, Adamsovci, Jamajka (TO),
Svište, Jasklo (BN), ako aj ŠKP a organizátor turnaja Slovenský Orol Miezgovce.
V hlavnej časti turnaja sa predstavilo
18 celkov, ktoré boli rozdelené do šiestich skupín. Z nich postúpila do ďalšej
fázy turnaja šestica najlepších družstiev: Borusia, Adamsovci (BN), Bayern
Krásna Ves, Jamajka (TO), Dubodiel a
El-Fuňo. Širšie finále prinieslo opäť veľa
zaujímavých a vyrovnaných zápasov.
Oproti roku 2013 došlo k zmenám šesťčlennej finálovej skupiny, ktorú opustili
obaja minuloroční finalisti Svište (TN)
aj Jasklo (BN). Vo vzájomne vyrovna-

BÁNOVSKÝ KOLKÁRSKY
KLUB

ných a divácky príťažlivých zápasoch si
nakoniec cenné víťazstvo vo večernom
finále po prvýkrát v histórii vybojovalo
bánovské mužstvo Adamsovci (na foto).
Hráči v bielych dresoch podávali na turnaji kolektívny výkon. V užšom finále
najskôr porazili Borusiu aj Krásnu Ves
zhodne 1:0 a vo veľkom finále El-Fuňo
2:1, po penaltovom rozstrele. Tretie
miesto si vybojoval Dubodiel, o ktorého
víťazstve nad Krásnou Vsou rozhodli až
pokutové kopy. Najlepším strelcom turnaja sa stal Ondrej Škorec, ktorý nasúkal
šesť gólov. Za najlepšieho brankára bol
vyhodnotený nestarnúci Patrik Urban
z víťazného mužstva. Cenu pre najlepšieho hráča získal stredopoliar bratislavského Slovana, Samuel Štefánik z mužstva Krásna Ves. Cena fair - play pre
najlepšieho a najmladšieho hráča finále
išla do rúk talentovaného hráča AS
Trenčín Dávida Richtarecha z tímu ELFuňo. Opäť sa potvrdilo, že tento vianočný turnaj nemá hlavného favorita,
pretože v priebehu jeho XXI. ročníkov sa
doposiaľ nepodarilo žiadnemu družstvu
obhájiť jeho prvenstvo, prípadne hrať vo
finále. Putovný pohár Slovenského Orla
a Pohár primátora Bánoviec, ako aj ceny
najlepším kolektívom a jednotlivcom
odovzdali osobne primátor Marián Chovanec, starosta obce Miezgovce Juraj
Trgyňa, prezident Slovenského orla Bra-

tislava Ing. Jozef Gálik a riaditeľ turnaja
Mgr. Miloš Šagát.
XXI. ročníka sa zúčastnilo viac ako
200 hráčov a odohraných bolo v priebehu dvoch dní 41 zápasov. Tak ako aj
po minulé roky, aj v tomto roku sa organizátorom turnaja podarilo vyplniť vianočné sviatky peknou kultúrno-spoločenskou akciu, čoho dôkazom bola opäť
bohatá divácka návšteva, ktorá každoročne vidí kvalitné a z roka na rok vyrovnanejšie a hlavne v športovom duchu
vedené futbalové zápasy. V priebehu
turnaja, tak ako každý rok, prebehla aj
zbierka „Minca pre choré deti“. Výťažok
z nej bude venovaný Detskej onkologickej Fakultnej nemocnici v Bratislave a
na charitatívne účely. V doterajšej histórii
bolo takto odovzdaných viac ako 4000
eur.
aj mš

XI. ročník Futbalového turnaja
hráčov nad 35 rokov
Počas sviatkov sa už tradične odohral aj futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov,
ktorého sa tento rok zúčastnilo osem tímov. Víťazom jedenástej kapitoly turnaja sa
stal celok FC Capri. Hráči v zelených dresoch porazili vo finále Staré Páky 3:0, pričom
o ich turnajovej dominancii najlepšie hovorí fakt, že celým turnajom prešli bez zakopnutia a inkasovaného gólu.

víťazné družstvo

Bánovský kolkársky klub zorganizoval cez sviatky už 15. ročník vianočného turnaja, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev a tie boli rozdelené do
dvoch skupín. Súboje na dráhach prebiehali od 19. do 30. decembra a počas
šiestich kôl sa vykryštalizovalo nasledujúce konečné poradie družstiev: 1. RAD
(kapitán Milorad Vujičič), 2. JTJ (Janovič),
3. Magori (Neuschl), 4. Sokol, 5. Orol
Otrhánky, 6. Slepé gule, 7. Divočáci a 8.
Zelený obchodík. Najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Michal Morávek
st. s priemerom 238,8 zvalených kolkov
na 60 hodov združených. Medzi registrovanými hráčmi dominoval Jaroslav
Podolák s priemerom 272,75, zvalených
kolov. Najúspešnejšou ženou sa stala
Katarína Pristačová s priemerom 224.
Celkovo sa do turnaja zapojilo takmer
šesťdesiat vyznávačov tohto športu. aj pb

Výsledky:
A.skupina
Staré Páky V.Hradná - Orol Miezgovce
6:1 (4:1)
FC Capri - Svinná 3:0 (1:0)
Staré Páky V.Hradná - FC Capri 0:2 (0:2)
Orol Miezgovce - Svinná 2:0 (1:0)
Staré Páky V.Hradná - Svinná 1:0 (1:0)
Orol Miezgovce - FC Capri 0:1 (0:0)

Semifinále
Amatéri - FC Capr 0:2 (0:1)
Staré Páky V.Hradná - Benfica 1:1 (0:0)
na pok.kopy 2:1

B.skupina
Podhoran Krásna Ves -Dynamo Motešice 0:0(0:0)
Benfica - Amatéri 2:0 (0:0)
Podhoran Krásna Ves - Benfica 2:1 (2:1)
Dynamo Motešice - Amatéri 1:2 (1:0)
Podhoran Krásna Ves - Amatéri 0:1 (0:0)
Dynamo Motešice - Benfica 0:2 (0:1)

aj jf

skupina A

1. FC Capr
2. Staré Páky V.Hradná
3. Orol Miezgovce
4. Svinná

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

6:0
7:3
3:7
0:5

9
6
4
0

1. Benfica
2. Amatéri
3. Podhoran Krásna Ves
4. Dynamo Motešice

3
3
3
3

2
2
1
0

0
0
1
1

1
1
1
2

5:2
3:3
2:2
1:4

6
6
4
1

skupina B

O 3.miesto
Amatéri - Benfica 2:0 (2:0)
FINÁLE
FC Capri - Staré Páky 3:0 (0:0)


Foto FC Capri: B.Tretinár, B.Gajdoš,
L.Matuška, A.Znášik, P.Ďurček, M.Slovák,
A.Masarovič, P.Benca, M.Jakub.
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Zo starých Bánoviec: Najväčší úspech nášho futbalu
Na jeseň roku 1957 a na
jar roku 1958 sa bánovskí
futbalisti prebojovali z krajskej súťaže do divízie(tretia
najvyššia súťaž v republike),
čo bol veľký, ak nie najväčší
úspech bánovského futbalu.
Na fotke z archívu Františka
Žitňana sú hráči, ktorí sa
o tento úspech najviac pričinili: horný rad - Jozef Kutrák,
Ján Kočalka, Jozef Novotný,
Karol Orviský, Jozef Maťas,
František
Žitňan,
Milan

Dubný,
tréner
Vojtech
Shotter, dolný rad - Ivan
Mariš, Pavel Olah, Viktor
Vojtela, Milan Michalička. Do
mužstva ešte patrili: hrajúci
tréner (jeseň 1957) Honza
Řiman, hráči: Ján Janáč,
Melichard Supek, Anton
Minaroviech, Jozef Hainc
a Palcat. Treba pripomenúť,
že Karol Orviský v sezóne
1958 hral za národné mužstvo dorastencov.
Jozef Fojtík

0917 932 243
banovce@tepujem.sk

DAJTE SVOJEJ SEDAČKE
DRUHÚ ŠANCU!

tepovanie kobercov: 13 € za hodinu
tepovanie gaučov: od 5 € za 1 miesto na sedenie

Kvalitné hĺbkové tepovanie
v Bánovciach nad Bebravou a v okolí
Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.
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