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Oznam
Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou
bude vo štvrtok 12. júna 2014 z technických
príčin zatvorený.

Nepredajné

Slávnosti mikroregiónu
Bánovecko

Kultúrno - spoločenské noviny vydávané mestom Bánovce nad Bebravou

Ste spokojný
s prácou radnice?
Dotazník
to povie za vás
Približne pred rokom sa na Mestskom
úrade v Bánovciach nad Bebravou
zlepšilo vybavovanie občanov zriadením
kancelárie prvého kontaktu. Po roku chce
vedenie mesta, primátor Marián Chovanec
a prednostka Alexandra Gieciová, zistiť, či
pracovníci mestského úradu pracujú k plnej
spokojnosti svojich občanov. A to formou
dotazníka, ktorý má tri základné otázky
a ďalší priestor je venovaný názorom
a podnetom občanov, ktoré by prácu radnice
mohli ešte zlepšiť. Už dnes môže každý
Bánovčan, ktorý navštívi mestský úrad,
dobrovoľne vyplniť dotazník, buď anonymne
alebo aj s menom. Takto vyplnený sa
k vedeniu mesta dostane cez dve schránky
– jedna je umiestnená na hlavnej bráne do
radnice, druhá na objekte na Farskej ulici.
„K zriadeniu dotazníkov nás motivovala
snaha o ešte lepšie poskytovanie služieb na
úrade. Jeho vyplnenie zaberie minimálny
čas a my sa z neho aspoň dozvieme,
kde ešte máme medzery, či ľudia na
jednotlivých oddeleniach venujú problémom
občanov dostatok pozornosti ,“ informuje
Alexandra Gieciová, ktorá zároveň kladie
dôraz na spokojnosť občanov ako hlavný
cieľ mestského úradu. A k tomu by malo
prispieť od júna tohto roku aj zosúladenie
úradných hodín kancelárie prvého kontaktu
i mestskej pokladne. Tak ako povedala pani
prednostka, nemôže sa stať, že by občan
odišiel z úradu nevybavený.
(ab)

Na foto zľava: riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK Ing. Ján Václav, profesor Jaromír Pastorek,
primátor Marián Chovanec a rektor Trenčianskej univerzity A.Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Obchodná komora na raňajkách u primátora
Bánovce nad Bebravou sa stali miestom pravidelných stretnutí Trenčianskej regionálnej
komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktoré sú známe aj pod názvom
Raňajky s primátorom mesta Bánovce nad Bebravou. Na rokovanie 6. júna prijal pozvanie aj
predseda Slovenskej akadémie vied Prof. RNDr. jaromír Pastorek, DrSc., významný rodák z nášho
mesta, ktorý v roku 2001 získal ocenenie Vedec roka Slovenskej republiky. Ďalším významným
hosťom bol rektor Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. jozef Habánik, PhD..
Neformálnu atmosféru rokovania navodil hneď
v úvode hostiteľ primátor Marián Chovanec, ktorý
všetkých privítal a ponúkol občerstvením, tak ako je
to už niekoľko rokov zvykom. Keďže hlavnou témou
stretnutia bol nový operačný program Európskej
únie s názvom Výskum a inovácie, slova sa ujal
profesor Pastorek. Ešte na úvod svojej prednášky
priblížil situáciu Slovenskej akadémie vied, ktorú
vedie už päť rokov a ktorá prechádza revolučným
procesom zmien. V stručnosti predstavil prípravu
nového operačného programu, ktorý môže aj do
podnikateľskej sféry priniesť obrovský balík peňazí.

„Povedzte, v čom ste dobrí, a my vás podporíme,“
tlmočil profesor základnú myšlienku Bruselu pri zrode
nového programu podpory podnikateľov, ale aj vedy
a školstva na Slovensku. Vyvrátil predstavu mnohých
firiem, ktoré si predstavujú podporu tak, že „dajte mi
peniaze a ja si kúpim novú linku...“ To je len zopár
myšlienok, ktoré dozneli v úvode dvojhodinovej
diskusie komory a pozvaných hostí, medzi ktorými
nechýbali ani riaditelia stredných škôl a zástupcovia
podnikateľských subjektov v meste Bánovce nad
Bebravou.
Text a foto: A.Borszéková

Združenie
obcí
Bánovecko,
Trenčiansky samosprávny kraj a obec
Podlužany pozývajú v sobotu 21. júna
2014 o 14.00 h na Slávnosti združenia
mikroregiónu
Bánovecko,
ktoré
sa
budú konať v areáli futbalového ihriska
v Podlužanoch. V kultúrnom programe
vystúpia DH Boboťanka, hudobná skupina
Nič moc z Nitrice, Vlasta Mudríková, country
skupina Dostavník a iní. Pripravené budú
aj atrakcie pre deti, ako i občerstvenie.
V prípade nepriaznivého počasia sa
slávnosti uskutočnia v kultúrnom dome.

Región o sneme ZMOS

V posledný májový týždeň sa
v Bratislave konal 25. snem Združenia
miest a obcí Slovenska. Aj naše mesto patrí
do tejto rodiny 2765 miest a obcí, ktoré
každoročne riešia na sneme všetky oblasti
svojho života, najviac však financovanie.
Tak, ako to potvrdil aj bánovský primátor
Marián Chovanec v nedávnom rozhovore
pre Bánovské noviny, aj mesto Bánovce nad
Bebravou šetrilo, kde sa dalo, a hospodárilo
podľa prijatého memoranda o spolupráci
medzi vládou a ZMOS. Finančná situácia
by sa mala pre samosprávy zlepšiť,
sľuboval to na sneme vo svojom príhovore
aj premiér Róbert Fico. Podľa informácií
predsedu ZMOS Jozefa Dvonča, základnou
požiadavkou je vrátiť sa na úroveň
koeficientu pre rozdelenie výnosu dane
z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3
percenta už od roku 2015.
Už tento týždeň zasadá Regionálne
ZMOS Stredné Považie, ktorého sú
Bánovce nad Bebravou členom, kde by sa
mali podľa informácií primátora Mariána
Chovanca riešiť prijaté uznesenia snemu
v regionálnych podmienkach. Až čas ukáže,
ako sa sľuby vlády pretavia do života miest
a obcí. Pravdepodobne až v budúcom roku
s novými samosprávnymi orgánmi, ktoré si
občania zvolia v komunálnych voľbách na
jeseň toho roku.
(ab)
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Spoplatnenie parkoviska v centre mesta
Odstavná plocha na
Hviezdoslavovej ulici je
spoplatnená od pondelka
9. júna 2014!
Ako sme občanov informovali vo
vydaní 20. čísla Bánovských novín od
pondelka došlo k spoplatneniu parkoviska
pred nemocnicou. Uvedené parkovisko
patrí do správy príspevkovej organizácie
Správe majetku mesta, p.o., Bánovce
nad Bebravou.

Prevádzková doba

V parkovacom automate - cena

Parkovanie do dvoch hodín

0,50 €

Za každú ďalšiu hod.
(po dvoch hodinách)

0,50 €

Celodenné parkovanie

2,00 €

Ceny
budú
podľa
prevádzkového
poriadku pre platenú odstavnú plochu na
Hviezdoslavovej ulici v Bánovciach nad
Bebravou podľa tabulky.
Pred vydaním parkovacieho lístka sa na
displeji automatu (na foto) zobrazí výška
poplatku a čas ukončenia parkovania.
Automat prepočíta alikvotnú dobu
parkovania.
Záujemcovia budú môcť využiť predplatné
formou parkovacích kariet. Za mesačnú
zaplatíte 18 €, štvrťročnú 45 €, polročnú
63 € a ročná bude podľa schváleného
cenníka stáť 99 €.
Parkovacie karty si môžu občania zakúpiť
u prevádzkovateľa parkoviska v budove
MsÚ na Farskej ulici, II. poschodie, číslo
dverí 209. Bližšie informácie získate na
telefónnom čísle 7629 143.
Počas pracovných dní je prevádzková
doba naplánovaná od 7.00 h do 17.00 h
a v sobotu v čase od 7.00 h do 12.00 h.
Mimo uvedených časov a počas nedele
a sviatkov bude parkovanie bezplatné.

Pochvala školskej jedálni
O tom, že o našich stredoškolákov je dobre
postarané po všetkých stránkach na všetkých
troch bánovských stredných školách, hovorí aj
telefonát bývalej učiteľky. „Viete, mladí nad tým
nerozmýšľajú, berú to ako samozrejmosť, keď
dostanú na tanier kvalitnú a zdravú stravu“,
hovorí pani Valachová, keď jej v školskej jedálni
študenti darovali svoj zeleninový šalát. Nosila totiž
obedy svojej vnučke počas choroby zo školskej
jedálne Strednej odbornej školy na Farskej ulici.
A so stravou bola nadmieru spokojná, nielen
pre chutnosť a zdravé šaláty, ale aj pre čistou
a ústretovosť personálu. „Nás starších potešia
aj každodenné maličkosti, ako je aj dobrá strava.
Mladí to pochopia až neskôr...“
(ab)

MIMOCHODOM...

Nie sú dane ako dane
Málokto vie, že v tomto roku
sme na Slovensku „oslavovali“ Deň
daňovej slobody 2. júna. Ak, pravda,
bolo čo oslavovať. Deň daňovej
slobody znamená, že zarábame už
len pre seba a nie pre štát. Obrazne
„po lopate“ povedané – do tohto
dátumu všetky naše peniaze išli
vláde a štátnym inštitúciám, od 2.
júna si so zarobenými peniazmi
robíme slobodne čo chceme. Analýzy
a stanovenie termínu na Slovensku
robia rôzne nadácie, aj Združenie
daňových poplatníkov Slovenska,
v iných krajinách sú iné termíny...
Daňové priznania sme „berňáku“

Narodili sa
Manželstvo uzavreli

Ing. Marián Látkoczy a Jana Vlčková, Pavol Kušan a Mgr. Lenka
Hodermarszká, Ing. Lukáš Domin a Veronika Nováková, Michal
Podlucký a Lucia Michalechová

Opustili nás

Mária Nagyová, rod. Závodská 1937, Pavlína Puchorová, rod. Škutová
1922, Emília Kahúnová, rod. Fodorová 1943, Mária Pajtinková, rod.
Ďurišová 1928
Občania s preukazom ZŤP majú
vyhradené miesta zdarma.
V rámci uľahčenia platby vodičom
za parkovanie sa pripravuje úhrada
parkovania prostredníctvom SMS správy.
Občania o tejto forme úhrady budú
informovaní prostredníctvom Bánovskej
televízie, Bánovských novín a oznamu
na webovom sídle mesta Bánovce nad
Bebravou.
Milan Filo, riaditeľ SMM

Poďakovanie
Ďakujeme Farskému úradu v Bánovciach nad Bebravou, spevokolu, blízkej i vzdialenej rodine a všetkým, ktorí sa dňa 28.5.2014 prišli rozlúčiť s Jánom Cibulkom a s úctou ho odprevadili na poslednej
ceste života. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a za kvetinové
dary. za prejavy sústrasti a za kvetinové dary
Smútiaca rodina

MeSTO BÁNOVCe NAD BeBRAVOU
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01

„Obchodná verejná súťaž - hotel“
obchodnú verejnú súťaž na nájom a nevyhnutnú opravu nebytových
priestorov časti budovy s. č. 1488, postavenej na parc. č. 3112,
zapísanej na LV č. 1301 pre k. ú. Bánovce nad Bebravou v celosti,
pôvodne účelovo využívanú ako hotel nižšieho štandardu (ďalej len
„Hotel“). Písomný návrh so všetkými náležitosťami na uzavretie zmluvy
je potrebné doručiť na adresu: Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1,
957 01 Bánovce nad Bebravou najneskôr do 17.06.2014 do 12:00 h.

V areáli Základnej školy Duklianska sa koncom
mája uskutočnil už 7. ročník projektu Zober loptu,
nie drogu s finančnou podporou mesta Bánovce
nad Bebravou. Súťažilo sa v pokutových kopoch na
bránku a akcia prebehla v spolupráci so Špeciálnou
základnou školou. Celé dopoludnie vládla na ihrisku
veľmi dobrá športová atmosféra a žiaci si uvedomili
aj to, že sa ľudia nerozlišujú podľa pôvodu a rasy.
Súťažiaci boli odmenení sladkou odmenou a víťazi
si odniesli medailu, diplom a vecnú cenu.
V mladšej kategórii medzi prvákmi a druhákmi
si 1. miesto vykopal Martin Ragan, druhé Juraj
Zemeš a tretie miesto patrilo Miroslavovi Hamanovi.
Najlepším brankárom sa stal Adrián Rác. V staršej
kategórii tretiakov a štvrtákov najlepšie obstál
Jakub Pakanec, druhý bol Martin Filín a tretí
Nicolas Laššo. Najlepšie zachytal brankár Ivan
Markovič.
(gj)

Riaditeľka Gymnázia Janka Jesenského
v Bánovciach nad Bebravou, RNDr. Elena
Kacvinská, po prerokovaní v pedagogickej
rade rozhodla o vykonaní 2. kola prijímacích
skúšok do 1. ročníka štvorročného gymnázia
2014/2015. Pre druhé kolo je 9 voľných miest.
Termín konania prijímacích skúšok je 17. júna
2014. Prihlášku si žiaci podajú prostredníctvom
základnej školy do 16. júna 2014.
(dz)

SPOlOČeNSKÁ KRONIKA
Jakub Mucha, Ľuboš Smolka, Chiara Pecháčová, Lukáš Kráľ, Marián
Majerhofer

Pokutové kopy na Duklianskej

Prijímacie skúšky gymnázia
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„Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľností STReD“
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností C-KN parc.č. 1939
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2 a stavby s. č. 25,
postavenej na C-KN na parc. č. 1939, (bývalá práčovňa na sídl. STRED)
zapísanej na LV č. 1301 pre k. ú. Bánovce nad Bebravou v celosti
minimálne za cenu stanovenú znalcom.
Bližšie informácie na stránke : www.banovce.sk

OBČIANSKÁ INZeRCIA

SČK získava pokračovateľov

„Vy, keď budete tak ďaleko, že my
budeme len spomínať, spomeňte na
nás, ktorí sme začínali!“
Veľakrát
počúvame,
že
našu
červenokrížsku organizáciu by bolo
treba omladiť, nech tí aktívni získavajú
pre prácu tých mladších, ktorí
pokračovali v zabehnutých aktivitách.
Snažíme sa túto myšlienku rozvíjať
nenásilne a priebežne. Veľkú pomoc
a záruky zabezpečujú pedagógovia
našich škôl, ktorí na vysokej odbornej
úrovni pripravujú žiakov pre situácie,
kedy sú ľudia v ohrození zdravia a často
i života, Naši mladí majú v poskytovaní
prvej pomoci taký rozsah vedomostí, že
ich prístupy ako veľmi kvalitné hodnotia
i profesionálni zdravotníci. Vďaka Vám,
učitelia, za Vašu záslužnú prácu!
Výsledky vedomostnej úrovne našich

mladých zdravotníkov každoročne
hodnotia profesionáli na zdravotníckych
súťažiach, ktoré organizuje Územný
spolok SČK v Topoľčanoch. Aj v máji
tohto roku dosiahli bánovské hliadky
mladých zdravotníkov pekné výsledky.
V Bánovciach vo výučbe prvej pomoci
nezaostáva ani Špeciálna škola
a zariadenie Archa, ktoré taktiež každý
rok súťažia v Topoľčanoch. Mladí
vystupujú aj na členských schôdzach
SČK, či už s kultúrnym programom alebo
ukážkami prvej pomoci. V budúcom
období budeme vnášať do spolupráce
s mladými i úlohy, ktoré pre SČK
vyplývajú z jej 7 princípov. Postupne ich
týmto spôsobom chceme zoznamovať
a získavať pre pokračovanie dobre
rozvinutej červenokrížskej práce v
Bánovciach and Bebravou.
(mč)

Najlepšie strieľali Ľutovčanky

Obvodná poľovnícka komora Bánovce nad Bebravou v spolupráci s Okresnou
organizáciou SPZ organizovala 1. júna v Podlužanoch, v časti Zlobiny, strelecké
preteky o majstra okresu. Súťaže, ktorá sa riadila streleckým poriadkom SPZ, sa
zúčastnilo 32 strelcov a strelkýň. Medzi mužmi v malokalibrovkách zvíťazil Jozef
Koleda z PZ Pravotice, v batérii Jozef Cimerman z PZ Uhrovec. V dvojčlenných
družstvách najlepšie obstáli Jaroslav a Marián Laginovci z PZ Zlatníky. Zo žien
sa v malokalibrovkách najviac darilo Jane Ševčíkovej z PZ Ľutov a v batérii Silvii
Bérešovej z toho istého poľovníckeho združenia.
(r)
odovzdávali do konca marca, ďalšie
dane a poplatky musíme platiť aj
mestu, resp. obci. Takže nie sú
dane ako dane... Kým štátu platíme
po uplynutí roka do konca marca,
miestnej samospráve v aktuálnom
roku. Možno práve dnes vám prišiel
výmer o zaplatení za psa, za smeti,
či za ďalšie miestne dane. Takže nie
je zase sloboda ako sloboda. A ako
sa na daňovú slobodu pozerá prvý
muž na bánovskej radnici Marián
Chovanec?: „Ja sa cítim slobodne.
Daňové priznanie mám, ako každý
občan, a majetkové? Nemám za čo
podávať, veď nevlastním nič, ani
auto, ani vilu, ani chatu, dokonca ani
byt, som nájomníkom u svojej mamy.

Som majiteľom iba horského bicykla.
Tomu sa hovorí skutočná sloboda.
Mám primátorsky plat, ktorý sa mal
podľa zákona dokonca zvyšovať, ale
odmietol som...“
Odo Dňa daňovej slobody ubehol
týždeň a my si dobre zvážme, ako
naložíme s každým eurom, ktoré sme
zarobili pre seba, pre svoju rodinu.
Lebo, keď sa pozrieme na to z druhej
strany – uštvať sa v práci len preto, aby
sme mali drahú dovolenku, nové auto,
chatu... strácame vlastnú slobodu.
Stávame sa otrokmi vlastného
blahobytu. A to vieme, že aj za
prepych sa platia dane, navyše. Takže
nie sú dane ako dane. A nie je sloboda
ako sloboda...
Alena B.

Predám 3 a pol izbový byt v Uhrovci komplet prerobený v OV, úžitková
plocha 92 m2, s pivnicou 9 m2. Cena 42 000 eur. Tel. 0903 927 584.

Festival dychoviek v Dubničke
Obec Dubnička pozýva na oslavy 625. výročia prvej zmienky
o obci spojené s festivalom dychových hudieb, ktoré sa uskutočnia
v sobotu 14. júna 2014 od 13.30 h. V programe vystúpia folklórny
súbor Bukovina a DFS Podhoranček zo Slatiny a v rámci festivalu
dychovky – Nedanovčianka, Hrnčarovani, Chynorianka a Boboťanka.
Oslavy budú zavŕšené tanečnou zábavou a tombolou, po celý deň sa
bude ponúkať divinový a držkový guláš.

Najuspešnejší zo ZŠ Školská na výlete
ZŠ Školská v spolupráci s Radou rodičov zorganizovala koncom
mája výlet pre najúspešnejších a najaktívnejších žiakov školy. Odmenou
pre ocenených žiakov za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných,
športových, umeleckých súťažiach i za aktivitu v zberoch bola
návšteva zážitkového Atlantis Centra v Bratislave. Žiaci sa na vlastné
oči presvedčili, ako fungujú niektoré fyzikálne javy a zákony hravým
a zábavným spôsobom. Všetky predmety si mohli vyskúšať, nap.
Newtonovu hojdačku, pontonový most, svet bubliniek, ozubené kolieska,
kladku, bližšie sa zoznámili so statikou, magnetickými pólmi, mechanikou
či takzvaným tautochronným princípom. V rámci interaktívnej expozície
boli svedkami krátkej laser schow. ZŠ Školská už niekoľko rokov
pripravuje pre žiakov za odmenu zaujímavé akcie formou netradičných
výletov a tak im umožňuje prežiť nezabudnuteľné zážitky.
(rj)

Turistické kluby z regiónu vás pozývajú na regionálny zraz troch
okresov (BN, TO a PE) 13. až 15. júna v Skačanoch, viac na
www.kstkamarat.com, alebo www.skacany.sk.
KST Bánovce nad Bebravou organizuje v sobotu 21. júna
celodenný zájazd do rakúskeho národného parku Flatzer Wand,
viac na www.kstbanovce.sk.

Podporte projekt K PRAMeŇOM BeBRAVY
na www.sppolocne.sk

Úspech projektu nového náučného chodníka K prameňom Bebravy
v obci Čierna Lehota je len v rukách priaznivcov tohto regiónu, ktorí
žijú v povodí rieky Bebravy. A teda aj vás, milí Bánovčania! Už len
do 16. júna 2014 môžete na www.sppolocne.sk odovzdať svoj hlas.
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V meste máme 279 čerstvých maturantov
Výklady centra mesta zaplnili maturitné tablá už pred
viacerými týždňami a na hrudiach najstarších študentov
zelené stužky nádeje pomaly miznú... Čas maturitných
skúšok sa niekde skončil koncom mája, inde len minulý
týždeň. Vedenia troch stredných škôl na území mesta
Bánovce nad Bebravou môžu hodnotiť. Koľko máme
čerstvých maturantov a či majú úmysel ďalej študovať, sme
sa opýtali priamo riaditeľov škôl:
RNDr. elena Kacvinská, riaditeľka gymnázia j. jesenského:
Posledné maturitné skúšky boli 22. mája z dejepisu. Môžem
s potešením konštatovať, že všetkých našich 102 maturantov
úspešne ukončilo štúdium. Naši študenti majú záujem študovať
na vysokej škole a v minulých rokoch boli aj prijatí. Zrejme to
tak bude i v tomto roku. Jeden – dvaja študenti z ročníka
nezvyknú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, pravdepodobne
z ekonomických dôvodov, alebo chcú ísť najskôr do zahraničia
a podobne. Mnoho našich maturantov sa hlási na vysoké školy

do Českej republiky – do Brna, Prahy a Olomouca, prípadne i do
Viedne, kde zväčša úspešne študujú. Žiaľ, potom tam aj zostanú
pracovať.
Ing. jozef Orieška, riaditeľ Strednej odbornej školy na
Farskej ulici: Na našej škole v tomto školskom roku maturovalo
89 študentov, z toho v študijnom odbore elektrotechnika 27
žiakov, mechatronika 11, strojárstvo 24 a obchod a podnikanie
27 žiakov. Na vysoké školy si podali prihlášky 35 žiaci, ktorí boli
aj prijatí.
PhDr. Ľubomíra Stanková, zástupkyňa riaditeľa Strednej
odbornej školy j.Ribaya: Máme 88 žiakov prihlásených na
maturitnú skúšku. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v
našej škole prebehla 2. až 3. júna. Robili ju žiaci, ktorí úspešne
ukončili posledný ročník štúdia v odboroch pracovník marketingu,
grafik digitálnych médií, mechanik elektrotechnik, programátor
obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik
počítačových sietí.
(ab)

Očakávame od mladých väčšiu dynamiku
lídri
Študentskej
rady
stredných škôl (ŠRSŠ) Slovenskej
republiky, konkrétne z krajského
centra v Trenčíne sa v piatok 6. júna
stretli na magistráte s primátorom
Mariánom Chovancom. Boli medzi
nimi aj zástupcovia bánovských
stredných škôl.

V prípade nepriaznivého počasia bude program podujatia nasledovný:
Cvičenie „Hlava, ramená, kolená, palce“ sa bude konať o 10,00 h
len na materských a základných školách. V CVČ si preveríte svoje
zručnosti a vedomosti v „Pyramíde zdravia“, „Vláčiku separáčiku“
a „Ceste pohybu“ a rovnako sa vám tu predvedú aj Hliadky mladých
zdravotníkov.
V Mestskom kultúrnom stredisku sa môžete tešiť na prezentáciu
Mládežníckeho centra, tanečné vystúpenia Aurory a Dancanda,
ukážky cvičení a aj napriek počasiu sa pokúsime o spoločný bánovský
rekord s Jarom Hluchom. Nakoniec slávnostne oceníme darcov krvi
z Bánoviec a okolia.
Rovnako si v MsKS môžete dať zmerať krvný tlak, cholesterol, atď.
V rámci podujatia Bánovce žijú zdravo môžete 11. júna od 8.00
h v Centre voľného času darovať najvzácnejšiu tekutinu a to pri
príležitosti Primátorskej kvapky krvi, môžete zachrániť život. Informácie
o darovaní krvi nájdete na www.ntssr.sk.

Okrem
súčasných
problémov
mládeže v rozhovoroch dominovalo
hľadanie spôsobov, ako aktivizovať
mladých ľudí v meste pre činnosť
napríklad v mládežníckom parlamente,
ktorý mesto Bánovce dotuje sumou
vyše tisíc eur. „Je to skutočne pekná
suma, ktorú dáva vaše mesto mladým.
Iné mestá nedotujú mladých vôbec,
alebo minimálne. Veľmi to oceňujem,“
povedal okrem iného Branislav Gigac,
predseda Krajského centra v Trenčíne
ŠRSŠ. Primátor zdôraznil, že pracuje
s mladými celý život a podporuje mladých
vo všetkých smeroch už od nastúpenia
do svojej funkcie, napríklad aktuálne sa
pripravuje otvorenie Informačného centra
mladých v centre mesta. „Očakávam však,
že mladí, najmä členovia mládežníckeho

Na foto zľava: František Küffer, primátor, Branislav Gigac, Diana Jakubíková, René Tkáč

parlamentu, prinesú do mesta väčšiu
dynamiku a viac nápadov,“ povedal
primátor. Branislav Gigac okrem iného
hovoril o snahe študentskej rady, aby sa
zástupcovia jednotlivých školských rád
dostali ako neposlanci aj do jednotlivých
komisií zriadených pri mestských,

Najviac orchideí je v Strážovských vrchoch
V posledných májových dňoch navštívili náš región
odborníci na orchidey v rámci Dní prieskumu orchideí
v Strážovských vrchoch. Tradične ich organizuje jeden
z najznámejších slovenských „orchideárov“ Rudo Amrein
z Bánoviec nad Bebravou, dlhoročný člen Orchidea
klubu Brno, kde za tie roky získal mnoho priateľov. Viac
o zaujímavom podujatí napísal pre Bánovské noviny Ing.
jindřich Šmiták, predseda Orchidea klubu Brno:

V Bánovciach sa už pomaly stáva tradíciou, že každý posledný piatok
v mesiaci je vyhradený deťom. Inak tomu nebude ani v júni. Pred
dvojmesačnou letnou prestávkou sa deťom predstaví opička Crazy
Chichi, ktorá prichádza s kamarátmi na Slovensko z ďalekej Afriky, aby
ich tanečnou formou naučila niečo o svete, ľuďoch rôznej farby pleti,
vštepila im dôležitosť pohybu a nástrahy sladkostí. Skupina bláznivých
zvieratiek, ktorých predstavenie má príbeh a pointu, cestuje po celom
svete, zážitky z krajín približuje deťom prostredníctvom pesničiek
a tanečných choreograﬁí typických pre danú oblasť. V tematických
pesničkách, napr. o čokoláde, či lízankách motivuje deti, aby si radšej
zatancovali, ako by si mali pokaziť zúbky. Putovanie končí príchodom
na Slovensko, kde sa zvieratkám páči práve preto, lebo deti sú šikovné
a majú rady tanec a pohyb.
Pozývame všetky deti a ich rodičov na stretnutie s opičkou Chichi
a jej priateľmi 27. júna o 16.00 h do Mestského kultúrneho strediska
na sídlisku Sever. Viac na FB MC Anjelikovo a MsKS Bánovce nad
Bebravou.

ĎAKUJEME dobrovoľníkom
Riaditeľstvo Centra voľného času aj touto cestou chce poďakovať
N. Ondrejkovej,
J. Haincovej,
M. Gunišovi, Ľ. Kiripolskému,
R. Laurincovi, všetkým dobrovoľníkom z radov študentov základných
škôl, stredných škôl, Gymnázia J. Jesenského, členom DS ELDORADO,
členom CTK Viking, rodinným príslušníkom, známym a priateľom CVČ
za spoluprácu pri organizovaní celomestskej oslavy MDD. ĎAKUJEME.

Bánovské noviny s novým vedením
Od začiatku tohto mesiaca zastupuje Mgr. Kristínu Holbayovú na
poste šéfredaktorky Bánovských novín Alena Borszéková, novinárka
dvadsať rokov pôsobiaca v iných regionálnych médiách. Novú
šéfredaktorku vítame v našom pracovnom tíme a pani Holbayovej
úprimne ďakujeme za doterajšiu prácu a jej výsledky.
Zuzana Janáčová, riaditeľka MsKS

resp. obecných zastupiteľstvách. Túto
myšlienku podporil aj primátor. Dôraz
však kládol na dobrovoľnosť aktívnych
študentov, ktorí o veci verejné v prospech
občanov máju záujem. Nič nasilu, len na
základe nominácie či zvolenia, sa v praxi
neosvedčilo.
Text a foto: A.Borszéková

Na Slovensku sa ešte stále nájdu neporušené časti prírody,
ktoré sú veľmi bohaté na terestrické orchidey. Strážovské
vrchy patria k najbohatším orchideovým lokalitám Slovenska.
Tohtoročné v poradí už 13. stretnutie „orchideárov“ bolo
v Šípkove, kde nás len z Česka prišlo päť. Príjemné ubytovanie
u pohostinného Jožka Valjenta nemalo chybu. Rovnako ako
stretnutia s miestnymi,
vrátane starostu. Je
nutné
menovať
aj
našich sprievodcov po
tunajších
úžasných
lokalitách
–
Pavla
Žitňana z Bánoviec
a
Juraja
Križana
z Timoradze, dobrých
znalcov
miestneho
terénu. Z tých známych

to bola napríklad prírodná rezervácia Jankov vŕšok s bohatým
výskytom vzácnej modrušky pošvatej (na foto) a jazýčkovca
jadranského. Na modrušky bol dobrý rok, jazýčkovcov nebolo,
našli jsme len jeden. Z ďalších vzácnych orchideí na Jankovom
vŕšku to boli hmyzovníky - včelovitý a muchovitý, prilbovka
červená, kruštíky - drobnolistý a tmavočervený a vemeník
dvojlistý. Dúbravy vrátane priľahlých lúk nad Timoradzou boli
plné hmyzovníkov včelovitých a našli sa v rôznom množstve i
ostatné vyššie menované druhy. V okolí Šípkova sme chodili po
lokalitách hmyzovníka čmelovitého Holubyho, našli sme však len
niekoľko rastlín v miestach, kde ich približne pred desiatimi rokmi
boli desiatky až stovky. Je to škoda, že tieto bohaté lokality
postupne zanikajú následkom hospodárenia, pretože sa prestalo
pásť a kosiť a tým biotopy postupne zarastajú krovím a burinou.
O tom sme sa presvedčili v Krásnej Vsi, kde bola ešte v 90-tych
rokoch najbohatšia lokalita hmyzovníka Holubyho a včelovitého.
Dnes je lokalita zarastená krovím, takže sme našli len jeden,
niekoľko vstavačov vojenských a prilboviek bielych. Smutnú
náladu sme si vylepšili v okolí Dolných Vesteníc, kde rástli
skutočne stovky, ba až tisíce modrušiek (síce už odkvitnutých),
hmyzovníkov včelovitých i niekoľko jazýčkovcov jadranských.
Na záver môžem za českú skupinu konštatovať, že to
bolo pekné nielen z hľadiska nálezov orchideí a rôznych iných
kvetov, ale i krásnej prírody a stretnutia s milými a pohostinnými
ľuďmi, medzi ktorými sme získali nových priateľov. A radi sa sem
v budúcich rokoch vrátime.
(r)

Tanečná sezóna v Dancande vrcholí
Tanečné štúdio Dancando len
nedávno uzatvorilo v Malackách
úspešnú súťažnú sezónu a už
v júni chystá pre svojich divákov
v Bánovciach pestrý tanečný program.
O tom, že aj v tomto roku dancanďáci
úspešne reprezentovali naše mesto
na šiestich celoslovenských tanečných
súťažiach, svedčí 19 ocenení. V Myjave,
Dolnom Kubíne, Bojniciach, Žiline, či
v Malackách si viac ako osemdesiat
bánovských tanečníkov mohlo spolu s ich
najväčšími fanúšikmi (rodičmi, starými
rodičmi a kamarátmi) poriadne od radosti
zakričať. Oprávňoval ich k tomu zisk 16
umiestnení v prvej trojke (3x prvé miesto,

4x druhé a 9x tretie miesto) a tri ceny poroty.
Najúspešnejšie choreografie niesli názvy
ako Zima na saniach, Perla, Sestričky
v akcii, Modlitba, Nároční, Na Hana A Ke
Aloha, Oliver a chiperky, Countdawn,
Kabaret, Sweet girls, Boj v srdci a Emócia.
„Kvalita konkurencie každým rokom stúpa,
máme ju možnosť vidieť a porovnať s našou
prácou, čo je veľmi prínosné a inšpirujúce“,
hovorí trénerka, choreografka a vedúca
Mgr. art. Zuzana Bachová a dodáva:
„Sme pyšní, že na súťažiach si budujeme
kvalitné meno. Svedčia o tom aj ocenenia,
ktoré si naši mladí bánovskí tanečnici
v takejto silnej konkurencii dokázali
vytancovať. Nech získame cenu za
akúkoľvek choreograﬁu, učíme naše deti,

aby sa tešili a vnímali ten vzácny pohár
s diplomom ako ocenenie pre celé tanečné
štúdio. Tanec nás napĺňa, baví a spája
v jednu veľkú tanečnú rodinu. Touto cestou
chcem poďakovať všetkým rodičom,
ktorí nás na tohtoročných súťažiach
sprevádzali a povzbudzovali. Ako odmenu
pre nich a našich priaznivcov chystáme
v Bánovciach 7. júna o 14. a 16. hodine
v Dome kultúry záverečný koncert a 21.
júna v Mestskom kultúrnom stredisku
tretí
ročník
tanečno-výtvarného
festivalu Dancando fest. Záver júna
bude patriť všetkým tým, čo tanec zaujal
a chcú si ho u nás vyskúšať. Dancando
zápis bude prebiehať od 23. do 27. júna
v popoludňajších hodinách v priestoroch
Sokolovne. Tešíme sa na Vás!“
(zb)

sportbnn@gmail.com
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HÁDZANÁ

Bánovce – Trenčianske Stankovce 2:0 (2:0)

Naše hádzanárky s posilami

Víťazný debut trénera Šagáta

Po prehre v Beluši nastala v našom tíme výmena na trénerskom poste, keď pri „A“
mužstve skončil Ondrej Šmelko, ktorého nahradil Miloš Šagát. Príchod trénera, ktorý
v aktuálnej sezóne doviedol bánovské ženy
k titulu v druhej lige, zapôsobil pozitívne.
Z V R P
S
B
V 23. minúte po peknej kombinačnej akcii
1 • Veľký Meder 29 24 0 5 63:16 72
otvoril skóre Líška a ubehlo len pár sekúnd,
2 • Gabčíkovo
29 19 7 3 79:27 64
keď ten istý hráč zvýšil naše vedenie na
3 • Komárno
29 20 3 6 56:33 63
upokojujúcich 2:0. V prvom aj druhom
4 • Palárikovo
29 16 6 7 52:27 54
dejstve sme boli aktívnejší, patrila nám hra,
5 • Neded
29 15 7 7 66:29 52
aj väčšia chuť zvíťaziť. Svoj hetrik mohol
v 83. minúte skompletizovať Líška, no tento
6 • V. Ludince
29 14 8 7 54:29 50
raz zoči-voči brankárovi hostí neuspel.
7 • Led. Rovne
29 13 10 6 54:33 49
V závere tempo hry upadlo, hralo sa bez
8 • Horná Nitra
29 14 4 11 45:34 46
výrazného nasadenia a aj šance absentovali.
9 • Domaniža
29 12 5 12 40:48 41
Naši futbalisti po solídnom výkone zaslúžene
10 • Beluša
29 11 2 16 43:52 35
vyhrali 2:0 a s domácimi divákmi sa tak pre
11 • J. Bohunice
29 9 4 16 37:58 31
sezónu 2014/2015 rozlúčili víťazstvom.
12 • Tr. Stankovce 29 7 3 19 29:57 24
Góly: 23. a 24. Líška
13 • Topoľníky
29 6 5 18 25:71 23
Zostava Bánovce: Feriančík- Borcha,
Škultéty, Chocina (73.Sedláčik), Poštrk,
14 • Bánovce
29 7 1 21 34:59 22
Šiko, Líška, Mrocek ( 66.Baláž), Svatík (82.
15 • Nitra jun.
29 5 6 18 34:59 21
Bogdanovič), Olej, Gajdošík.
aj
16 • Galanta
29 2 5 22 17:96 11

Mestský zápasnícky klub

V treťom kole tri zlaté medaily
Tretie kolo oblastnej žiackej ligy v zápasení vo voľnom štýle sa uskutočnilo 31. mája
v zápasníckej hale v Nitre. Hala Júliusa Strniska privítala v troch kategóriách 103
zápasníkov z 8 klubov regiónu Západ. O najlepšie výsledky našich borcov sa postarali
Adam Stepien, Samuel Znášik a Samuel Karas, ktorí vo svojej hmotnostnej kategórii
nenašli premožiteľov. V celkovom hodnotení družstiev sme po treťom kole klesli na
štvrté miesto. Nasledujúce dve kolá sú na programe na jeseň, po letných prázdninách.
V tomto roku sa najlepšie darí mladším žiakom, ktorí sú na čele tabuľky. Ak by im
líderská pozícia zostala aj po poslednom piatom kole, predstavia sa na republikovom
šampionáte, tak ako starší žiaci pred rokom.
Výsledky bánovských zápasníkov
v Nitre
Prípravka:
22 kg - Janeček Alex - 3. miesto,
24 kg - Čukan Ondrej - 3. miesto, 26
kg - Paraskov Samuel - 6. miesto, 33 kg
- Filo Matyáš - 6. miesto, 36 kg - Karas
Matúš - 3. miesto, Dančiak Michal - 4.
miesto,40 kg - Viselka Martin - 9. miesto,
Šinský Teo - 10. miesto, 44 kg - Španko
Marcel - 5. miesto. Baško Ivan - 7. miesto,
48 kg - Stepien Adam - 1. miesto

Mladší žiaci:
57 kg - Znášik Samuel - 1. miesto,
Lojška Samuel - 4. miesto, Čukan
Henrich - 5. miesto, 68 kg - Miškolci
Tomáš - 2. miesto
Starší žiaci:
53 kg - Karas Samuel - 1. miesto, 85 kg
- Michalička Patrik - 3. miesto, Miškolci
Michal - 4. miesto
MZK Bánovce nad Bebravou po 3 kole
- 4. miesto 209 bodov
aj mu

Najväčší turnaj v malom futbale na Slovensku
NOVA CUP 2014 v Novej Dubnici

Kapacita turnaja: 80 tímov (16 skupín po 5 tímov)
Počet hráčov: 4 + 1 (max.počet hráčov v tíme na súpiske 10, hokejové striedanie)
Hrací povrch: prírodná tráva (8 trávnatých ihrísk, veľkosť ihriska – sálový futbal)
Dátum: 28. – 29. jún 2014
Miesto: areál MFK Nová Dubnica
Hracia doba: 2 x 12 min, minimálny počet zápasov: 6 zápasov na každé mužstvo,
finalisti turnaja až 11 zápasov
Štartovné: 50 eur/tím (cena zahŕňa aj pitný režim – 2 balíky 1,5 l minerálky)
Ceny: finančné ceny v hodnote 1 000 eur + hodnotné vecné ceny
jf

Dve odlišne tváre. Aj tak sa dá nazvať sezóna našich bánovských
hádzanárok, ktoré po nie najlepšej jeseni zažili dobrú jar. Pred sezónou
chceli zverenkyne Richarda Makýša skončiť v strede tabuľky, no
celkové deviate miesto ich ambície nenaplnilo. Vo vyrovnanej súťaži
a teda aj tabuľke, chýbali k dosiahnutiu cieľa dva body, vďaka ktorým
by v tabuľke skončili na šiestom mieste. Sezónu, ktorá nebola zlá,
zbilancoval tréner Richard Makýš:
Ako ste spokojný so sezónou?
Náš predsezónny cieľ bolo umiestnenie v strede tabuľky. Nakoľko v
jesennej časti sme nehrali v kompletnom zložení a mali sme problémy s
dochádzkou na tréningy, získali sme len šesť bodov, čo nás predurčoval
k boju o záchranu. V odvetnej časti sme sa dokázali zmobilizovať nielen
hráčsky, ale i herne a až na výpadok v domácom zápase s Topoľčanmi,
sme podávali kvalitné výkony. Škoda, že pre zranenia nám postupne
z kádra vypadli Denisa Halmová, Jana Bencová a Miška Obstová a v dvoch
zápasoch aj Petra Vaňová. V kompletnej zostave by sme určite získali
o dva-tri body viac, čím by sme naplnil predsezónny cieľ. Vzhľadom na
tieto okolnosti hodnotím túto sezónu kladne.
Cez zimu posilnila káder skúsená Zdenka Poláková s dcérou
Petrou. Aký bol ich prínos pre družstvo?
Hráčku typu Zdenky Polákovej tento kolektív nevyhnutne potreboval. Dievčatá
i napriek svojim nesporným kvalitám potrebovali na ihrisku „šéfku“ schopnú
riadiť hru a v rozhodujúcich momentoch ochotnú zobrať zodpovednosť
na seba. Jej príchodom sa hra a hlavne nasadenie v zápasoch zmenili.
Družstvo si viac verilo a dokázalo otočiť aj nepriaznivo sa vyvíjajúce
zápasy, čo sa nám v minulosti nedarilo. Dúfam, že Zdenka aj v budúcej
sezóne bude súčasťou tohto kolektívu a jej obrovské skúsenosti pomôžu
k výkonnostnému rastu hlavne našich mladých talentov. Jej dcéra Petra
začala s hádzanou po takmer trojročnej pauze a som rád, že sa rýchlo
dostala do potrebnej formy a bola pevnou súčasťou družstva.
Po príchode troch nových tímov, zlepšila sa kvalita súťaže oproti
minulým rokom?
Už v priebehu súťaže som tvrdil, že tak vyrovnanú I. ligu som ešte nezažil. Svedčia
o tom aj jednotlivé výsledky. Za všetky uvediem našu
výhru v Zlatnej o 11 gólov, následne našu prehru doma s
Topoľčanmi tiež o 11 gólov a o týždeň nato víťazstvo Zlatnej
v Topoľčanoch o dva góly. Moje slová snáď najviac potvrdzuje triumf nad
víťazom súťaže Nesvadmi. Určite môžeme hovoriť aj o hernej kvalite v
mnohých zápasoch, pod čo sa podpísala aj účasť hosťujúcich hráčok z
družstiev WHIL.
Na akom mieste v tabuľke by ste chceli skončiť po skončení
sezóny 2014/2015.
Umiestnenie v nastávajúcej sezóne závisí od viacerých okolností. V
prvom rade musíme udržať pokope súčasný kolektív a zranené hráčky
sa musia doliečiť. Ďalšou úlohou bude hlavne pre funkcionárov bojovať
o znovuobnovenie „ostaršenia“ dorasteniek, čo by nám prinieslo výrazné
posilnenie kádra talentovanými dorastenkami. Ak sa obe tieto úlohy podarí
splniť, som presvedčený, že v budúcej sezóne sa umiestnime do piateho
miesta.
Kde a ako sa budete pripravovať na novú sezónu?
Príprava bude rozdelená na dve časti. V prvej časti v mesiaci jún a júl
budú dievčatá trénovať individuálne tak, aby do spoločnej prípravy, ktorá
začne 1. augusta nastúpili na dostatočnej kondičnej úrovni. Plánujeme
aj krátke sústredenie, tri - štyri priateľské zápasy a minimálne tri turnaje.
Vrcholom prípravy bude 30. augusta už tradičný domáci turnaj „O pohár
partizánskej brigády J.Žižku“.
Budete sa snažiť zapracovať do zostavy aj mladé talentované
dorastenky?
Dorastenky už dlhodobo zapracovávame do kolektívu žien a aj v tejto
sezóne sa budú pripravovať spoločne so ženami. Z ich kádra prechádza
do žien zatiaľ len Danka Országhová, no verím, že sa obnovia „ostaršenia“
a tým aj ďalšie dievčatá dostanú šancu v I.lige. Z Partizánskeho k nám
prestupuje brankárka Martina Sakalošová a krídelníčka Zuzana Zorvanová
aj

Arm wrestling

Na Dubničke sa pretláčalo rukou
Víťazom prvého ročníka v pretláčaní rukou sa 31. mája zaslúžene stal
Jaroslav Váňa. Na turnaji amatérov si zmeral sily každý s každým a
v konkurencii šiestich armwrestlerov obsadil druhé miesto Ján Foltán.
Tretiu pozíciu si svojou rukou vybojoval Martin Kríž. Hodnotné ceny
v A1 Bare odovzdával aktuálny majster sveta v arm wrestlingu Juraj
Michalička. 					
aj

Odťahové služby pre osobné automobily do 3,5 tony

sos

nonstop

0904 678 542
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Tlak na lavičke
Jurčíková s bronzom
na Majstrovstvách sveta
juniorov

S cenným bronzom na krku sa z Dánska vrátila
naša rodáčka Iveta Jurčíková. Pretekárka
Power Sport Zlatníky vytlačila na svetovom
šampionáte 110 kilogramov, čo jej zaručilo
umiestnenie na stupni víťazov. Vo svojom
treťom pokuse sa vysokoškoláčka študujúca
v Brne pokúsila zaútočiť aj na celkové
druhé miesto, no vytlačiť 122,5 kg sa jej už
nepodarilo. Bronz v juniorskej kategórii do 63
kilogramov je však cenný, čo si uvedomuje
aj jej tréner a bývalý reprezentačný tréner
Stanislav Januška: „Tretie miesto je veľmi
dobre. Nepamätám si, že by sa dákej juniorke
podarilo zo svetového šampionátu priviezť
medailu. Iveta je talent, tvrdo na sebe pracuje
a jej drina prináša výsledky. Najbližším
vrcholom sezóny budú Majstrovstvá sveta
v silovom trojboji. V Maďarsku, kde sa
šampionát uskutoční, by sme chceli rovnako
skončiť na stupni víťazov.“ V dánskom
Rodby sa predstavili aj dvaja siláci MaJ FIT
CLUBU Bánovce nad Bebravou. V kategórii
juniorov do 66 kilogramov vytlačil Roman
Pecho (najmladší v kategórii poz.red.) 165
kilogramov, čo stačilo na pekné 7. miesto.
Medzi mužmi do 120 kilogramov obsadil
Fridrich Matejík 10. miesto a to za výkon 295
vytlačených kilogramov.
aj

Futbalový turnaj v Krásnej Vsi
ŠK Podhoran Krásna Ves pozýva v sobotu 21.
na futbalový turnaj. Program začína od 10. h
súťažami seniorov a po nich materských škôl.
Pripravená je aj súťaž v kopaní jedenástok.
Samotný turnaj začína od 13. hodiny – okrem
domácich to budú družstvá z Beluše, Novej
Dubnice a obce Horňany. Športová sobota bude
ukončená o 19. h vyhodnotením a od 20. h
tanečnou zábavou.

Detské letné tábory

Ešte ste si pre vaše dieťa nevybrali z ponuky
detských letných táborov? Pripravili sme pre
vás krátky prehľad:
* Medzinárodný letný tábor Matice
slovenskej v stredisku Detský raj Tatranská
Lesná, vek detí 7 – 16 rokov, prihláška do
16. júna, termíny 29.6. - .6.7.2014, 6.7. –
13.7.2014, príp. na 2 týždne, info:
0905 735 336, fin@matica.sk.
* Detský letný tábor KST, o. z. Klub
slovenských turistov Bánovce nad Bebravou
v horskom hoteli Vsacký Cáb, v blízkosti
mesta Vsetín, ČR, pre všetky ročníky
ZŠ, prihlasovať sa môžete priebežne do
naplnenia kapacít, termín 10.8. – 17.8.2014,
info: 0905 910 068.
* Tábor - Už asi tušíš, o. z. Združenie
kresťanských spoločenstiev mládeže v
Pastoračnom centre Jonatán v obci Pruské,
vek detí 3. - 7. ročník ZŠ, prihláška do 15.
júna, termín 10. – 16.8.2014, info: 0907
500 590, pet.kralik@gmail.com.

Bánovská
nohejbalová liga

Finalisti známi
Tak ako sa predpokladalo, účasť vo finále piateho
ročníka nohejbalovej ligy si vybojovali nohejbalisti
Adamovských Kochanoviec a EuroProfitu. Dva
najlepšie celky základnej časti si bez väčších
problémov poradili so semifinálovými súpermi
a v sobotu 14. júna nastúpia proti sebe.
Spartak – Adamovské Kochanovce 2:5 (4:11,6
:11,10:12,11:9,4:11,14:12,6:11) 0:2 na zápasy
Traja Králi – EuroProfit 2:5 (8:11,11:8,6:11,10:1
2,11:7,10:12,5:11) 0:2 na zápasy
Najbližší program: o 3.miesto: streda 11.6.2014
- 18:00 Spartak – Traja Králi, finále: sobota
14.6.2014 - 17:30 EuroProfit – Adamovské
Kochanovce
aj jf
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