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v Kultúrnom centre mesta Nováky

Kultúrno - spoločenské noviny vydávané mestom Bánovce nad Bebravou

Fotograﬁe
- z pravidelných návštev rodného kraja
- zo Severnej, Centrálnej a Južnej Ameriky
- tematika staroby
- novinárska fotografia

V meste
pribudnú
parkovacie
miesta
Problém s nedostatkom odstavných
plôch na území mesta sa postupom
rokov stále prehlbuje. So zvyšujúcim
sa počtom motorových vozidiel ubúda
parkovacích miest a nervozita vodičov
sa stala každovečernou rutinou.
Najhoršia situácia je v okolí obytných
domov na sídlisku Dubnička, kde už
i tak úzke prejazdné uličky pravidelne
obkľúčia odstavené automobily. Najväčší
problém potom nastáva, keď jednou
z takýchto komunikácií musia prejsť
jednotky rýchlej pomoci.
A práve to sú dôvody, prečo mesto do
svojich plánov zaraďuje budovanie
nových odstavných plôch, ktoré by
kritické situácie mohli zmierniť. „Na
Ulici
Husitská
onedlho
pribudne
14 parkovacích miest. Po približne
týždennej realizácii, ktorá sa bude
vyvíjať podľa počasia, pristúpime
k úprave povrchu celej komunikácie na
tejto ulici“, informoval redakciu vedúci
Odboru služieb mestu Ing. Vladimír
Vranka.
Súčasťou vybudovania parkoviska na
Husitskej ulici bude aj zmena organizácie
dopravy. Zákaz státia bude umiestnený
priamo pred vchodmi do bytových
domov, taktiež sa rozšíri komunikácia
a uvažuje sa aj s jej upravením na
jednosmernú.
Pokračovanie na str. 2

Organizátori celodenného podujatia
Bánovce žijú zdravo, ktoré sa
uskutoční v stredu
11. júna na Námestí
Ľ. Štúra, ponúkajú
zamestnávateľom
zaujímavú príležitosť.

foto: F. Furdan

Sviatosť Svätého prijímania prijali v nedeľu 25. mája desiatky detí zo základných škôl Partizánska a Duklianska.
Kresťania si v tento deň pripomínajú Poslednú večeru, Ježišovu smrť a prijímajú Božiu milosť.
O týždeň túto výnimočnú slávnosť prežijú žiaci z ostatných základných škôl v meste.

Z úcty k Štefánikovi

V mesiaci máj sme si pripomenuli 95. výročie tragickej smrti jednej z najvýznamnejších osobností
slovenskej histórie – Milana Rastislava Štefánika – astronóma, politika, generála francúzskej
armády, svetobežníka, diplomata a organizátora Československej národnej rady. Jeho krátky,
ale bohatý život je plný vydretých úspechov. Štefánik sa stal spoluriaditeľom observatória na Mont Blancu, na Tahiti
sa mu podarilo položiť základy tahitskej hvezdárne a založiť meteorologickú stanicu. Začiatok prvej svetovej vojny,
ktorej sté výročie si tento rok pripomíname, dramaticky zasiahol do vývoja jeho vedeckej kariéry. Absolvoval výcvik
v leteckej škole vo francúzskom Chartres a výcvik v stíhacej divízii v hodnosti poručíka. V máji 1915 bol odvelený
na front. Keďže sa vo Francúzsku poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich aj T. G. Masaryka a Eduarda
Beneša, s ktorými potom vo februári roku 1916 v Paríži založil Národnú radu československú, vrcholný orgán Česko
- slovenského zahraničného odboja, ktorého sa stal podpredsedom. Jeho úlohou bolo vytvoriť československú
armádu zo zajatých rakúsko-uhorských vojakov českej a slovenskej národnosti, diplomatické vyjednávania v
Pokračovanie na str. 3
Rusku, v Taliansku, získavanie dobrovoľníkov v USA.

Priamo na akcii sa
o 9.00 h v zasadačke
Mestského úradu na Farskej ul. bude konať
kurz prvej pomoci, ktorý môže zdarma
absolvovať jeden zamestnanec vašej
organizácie.
V
prípade
záujmu
vyslať
svojho
reprezentanta na uvedené školenie, môžete
sa prihlásiť do 31. mája 2014.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 038
7629103.

FK Kassandra
uvádza celovečerný dokumentárny film

4 ﬁlmy o Marekovi Brezovskom

6. júna 2014 o 20.00 h v MsKS

noviny@kulturabn.sk
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Prvá búdka pre
dážďovníky
Úbytok
rôznych
druhov
vtákov
v mestách možno badať už dlhšie
obdobie.
Stále
zriedkavejšie
vídame kŕdle lastovičiek, belorítok
a ohrozeným druhom sú i dážďovníky
tmavé, ktorých populácia rapídne
poklesla.
Na budovách vyhľadávajú rôzne štrbiny,
atikové a špajzové vetračky, ktoré im
pripomínajú dutiny v starých stromoch.
Tie sú už v prírode veľkou vzácnosťou.
Preto sa adaptovali na život v mestách.
Tu ich však ohrozujú rôzne rekonštrukcie
budov, najmä zatepľovacie práce a
oprava striech, ktoré prebiehajú aj v čase
rozmnožovania. Správnym načasovaním
stavebných
prác,
dodržiavaním
opatrení stanovených po obhliadke
budovy a inštaláciou búdok ale možno
kompenzovať stratu úkrytov dážďovníkov
a podporiť ich populáciu v meste.
Jedna taká bude nainštalovaná na
štítovú stenu tesne pod strechu bytového
domu na Ul. Hlinkova 1119. Stanovisko
Okresného úradu Bánovce nad Bebravou,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
musí rešpektovať správca budovy alebo
spoločenstvo vlastníkov bytov.
Polystyrénová búdka má šesť hniezdnych
komôr pre šesť párov dážďovníkov,
ktoré patria medzi kolóniové hniezdiče.
„Búdka si nevyžaduje údržbu, pretože
dážďovníky si nenosia veľa materiálu do
hniezda. Trus sa v búdkach nehromadí,
pretože väčšinu času trávia dospelé
jedince vysoko na oblohe. Ich nepatrný
trus sa jednoducho rozptýli v povetrí“,
vysvetlila Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD.,
okresná koordinátorka v projekte Ochrana
dážďovníkov a netopierov v budovách na
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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.

„Obchodná verejná súťaž – predaj
nehnuteľností STRED“

Slovensku zo Slovenskej ornitologickej
spoločnosti (BirdLife Slovensko).
Tento sťahovavý druh vtáka k nám
prilieta ako jeden z posledných migrantov
až koncom apríla – začiatkom mája
a odlieta už začiatkom augusta hneď po
vyhniezdení, preto bude búdka obsadená
len štyri mesiace v roku.
Dážďovníky sú divo žijúce a sú majstrami
v chytaní hmyzu. Ako potvrdila Tatiana
Šolomeková, ohrozenia zdravia sa
občania
nemusia
vôbec
obávať.
„Obyvatelia s vtákmi ani neprídu do
kontaktu. Nemôžeme ich prirovnávať
k mestským holubom. Naopak, v tomto
smere chcem zdôrazniť ich prínos
k lepšiemu životnému prostrediu v meste,
pretože požierajú muchy a komáre“,
vyvrátila možné pochybnosti.
Zastaviť súčasný pokles početnosti
populácie dážďovníkov a netopierov
v rámci celého Slovenska sa podujali
viaceré ochranárske organizácie, ako

Bratislavské regionálne ochranárske
združenie - BROZ (www.broz.sk),
Slovenská ornitologická spoločnosť/
BirdLife
Slovensko
(www.vtaky.sk)
a Spoločnosť pre ochranu netopierov na
Slovensku - SON (www.netopiere.sk).
Vytvorili sieť regionálnych a okresných
koordinátorov,
ktorí
spolupracujú
s okresnými úradmi a riešia aktivity
v Projekte LIFE Ochrana dážďovníka
tmavého (Apus apus) a netopierov
v budovách na Slovensku. Pre viac
informácií môžete sledovať stránku
dazdovniky.vtaky.sk
V prípade, že na vašom bytovom dome
plánujete rekonštrukciu, podľa platnej
legislatívy ste povinný ju ohlásiť na
Okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostredie, čím sa zabezpečuje
účinná ochrana živočíchov.
V prípade ďalších otázok môžete
kontaktovať okresnú koordinátorku na
adrese: tana.solomekova@yahoo.com
kh

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

V meste pribudnú parkovacie miesta
Dokončenie zo str. 1

Súčasťou realizácie úprav na tomto mieste bol i výrub niekoľkých
stromov. „Aj napriek snahám sa nám stromy nepodarilo zachrániť.
Bohužiaľ, iné riešenie nebolo technicky možné“, uviedol primátor mesta
Marián Chovanec. Ešte v tomto roku by sa ale na dotknutých miestach
mali vysadiť nové dreviny.
Celá situácia na Ul. Husitská sa bude riešiť v náväznosti na rozpočet,
ktorý je už dnes prekročený. Ak si to však dopravná situácia bude
v budúcnosti vyžadovať, v projekte sa bude ďalej pokračovať.
O vybudovaní odstavnej plochy mesto uvažuje aj na Ulici Cyrila
a Metoda, kde je do konca mája naplánovaný vznik nových 22
parkovacích miest. Aj tu by sa mali prístupové komunikácie upraviť na
„jednosmerky“. Pribudnú tiež zákazové značky, ktorými sa zabráni státie
priamo pred vchodmi do činžiakov.
Priebeh realizácií oboch odstavných plôch pravidelne konzultoval
primátor mesta a zodpovední zamestnanci mestského úradu so
samotnými občanmi, žijúcimi v dotknutých oblastiach.
kh

... A MILIÓNY UŽ
NEPRIŠLI
100 rokov od začiatku 1. svetovej vojny

„Veľká vojna“ (1914-1918) aj napriek tomu, že
neprebiehala na celom území Slovenska, hlboko
zasiahla všetky domácnosti. Boje, ktoré vypukli
v Európe v lete 1914, majú na svedomí milióny
ľudských životov. A práve tých, ktorí s chudobným
bojovným vybavením zúfalo zápolili na frontoch,
nám pripomína tohtoročné 100. výročie.
Do vojnového víru boli vtiahnutí nielen muži, ale aj ich rodičia,
manželky, deti a súrodenci, ktorí zostali doma a museli sa
o seba postarať sami. Tragédie znásobovali rekvirácie
majetku, materiálu, ktorý chýbal armáde, ale i dobytka a koní,
mnohokrát jediného zdroja a pomocníka pri zaobstarávaní
obživy. Nepomáhali ani práce vojnových zajatcov. Rodiny sa
zadlžovali, čo len znásobovalo ich utrpenie.
Čiastočnou útechou pre trpiace rodiny boli listy ich blízkych.
A najčastejšie v nich možno čítať práve o starostiach o rodinu.
O samotnom smutnom utrpení milovaného na fronte sa
mohla rodina dozvedieť iba od vojakov prepustených domov
na invaliditu alebo čítaním medzi riadkami...
Celkový počet obetí vojny nie je známy, odhaduje sa okolo
70 tisíc padlých z územia Slovenska a rovnaký počet mužov
s trvale poškodeným zdravím. Dodnes z nich podľa mena
poznáme iba približne 30 tisíc. O ostatných nepíšu ani obecné
kroniky, pamätníky a v dnešnej dobe o nich mnohokrát nevie
ani blízka rodina.

Osudy vojakov bojujúcich na frontoch prvej svetovej vojny
boli rôzne. Okrem padlých a vojnových invalidov poznáme
príbehy vojakov, ktorí sa dostali do zajatia. Tí sa dostávali
domov aj niekoľko rokov po ukončení vojny. Horšie dopadli
„prebehlíci“, ktorí sa dostali do rúk svojej materskej armády.
Vojenským súdom boli odsúdení k smrti obesením rukami
vlastných vojakov.
Iste si starší pamätajú rozprávania svojich dedov o bojoch
na Pijave, ktoré často vyvolávali úsmev na tvárach. Realita
však bola úplne iná. Mnohí spomínajú na Pijavu ako na
krvavú rieku a nepreháňajú ani vojaci z Karpatského frontu,
keď spomínajú, ako sa na vrchu Kučalata brodili medzi
mŕtvymi telami, povestný je aj Verdun. Mnohí ale o svojich
skúsenostiach z frontu do smrti neprehovorili.
Vojna sa vrátila do ich životov aj po ukončení v roku 1918.
Nová Československá republika vojakov rakúsko-uhorskej
monarchie ignorovala a zakazovala im nosiť získané
vyznamenania. Vyzdvihovali sa zásluhy legionárov, ktorí sa
svojimi bojovými činmi zaslúžili o vznik ČSR. A tak bývalým
vojakom monarchie nezostávalo nič iné, len hojdať svojho
vnuka na kolenách.
Historická pozornosť bola často sústredená len na vysoké
vládne kruhy. Postava obyčajného človeka, jeho život a osud,
zostávali bokom. Preto dnes len veľmi ťažko hľadáme
zmienky o ich účinkovaní.
O to smutnejšie je, že na Slovensku nenájdeme dedinu,
z ktorej by nepochádzala aspoň jedna obeť.
Táto výstava priblíži činnosť 71., 72. pešieho pluku,
14., 15. honvédskeho pešieho pluku a 4. delostreleckého
honvédskeho pluku, do ktorých rukovali odvedenci z nášho
okresu. K zhliadnutiu budú pripravené fotografie nielen
z bojísk, ale aj samotných účastníkov.
Možno, že si medzi nimi nájdete aj svojho predka...
r

Hlavný usporiadateľ: Občiansky výbor Malé Chlievany a Stolnotenisový klub Malé Chlievany
Podrobnejšie informácie a prihlášky na adrese ww.malechlievany.sk

Ponuka práce
Brigáda pre študentov na kúpalisku. Obsluha aquazorbingových lôpt.
Záujemcovia, posielajte životopis na emailovú adresu: miroslav.
zilka@post.sk

Mestská polícia hlási
Dňa 4.5. o 21.30 h občan mesta nahlásil hliadke MsP, že na Ul.
Radlinského leží na zemi zranená osoba. Hliadka po príchode na
miesto zistila, že sa jedná o S.B., občana bez prístrešia, ktorý bol
pod vplyvom alkoholu a pádom z chodníka si spôsobil tržnú ranu
na čele. Menovaný odmietol lekárske ošetrenie a odišiel smerom
k autobusovej stanici.
Dňa 6.5. o 06.30 h nahlásil obyvateľ činžiaku na Ul. Sládkovičova, že
na poschodí spí neznáma osoba. Hliadka MsP po príchode na miesto
osobu zobudila a následne vykázala z uvedeného objektu.
Dňa 10.5. o 12.30 h na žiadosť stálej služby OOPZ hliadka MsP
zabezpečovala priestranstvo pri ZŠ Školská, kde pristával vrtuľník
záchranného zdravotného systému a následne odlietal s vážne
chorým pacientom.
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www.kulturabn.sk
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:

Laura Adamcová, Mia Barbora Orechovská, Natália Cibiriová, Dominik Borik,
Nina Varhaníková, Timea Kijacová, Jakub Fodor,

Uzavreli manželstvo:
Peter Bača a Eva Čečková

Opustili nás:

Mária Beňadiková rod. Bímová *1927, Zuzanna Pagáčová rod. Obertová
*1936, Milan Dúcky *1955
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Bánovský kolkársky klub má po sezóne, môže bilancovať
Tucet výhier, štyri remízy a štrnásť prehier. To
je tohtosezónna bilancia našich kolkárov, ktorí
s 28 bodmi skončili na 8. mieste v tabuľke. Na
otázky redakcie odpovedal hrajúci tréner Jaroslav
Podolák.
Aká to bola pre vás sezóna?   
Po diskriminačnom vyradení nášho družstva z 1. ligy bola
situácia v klube mierne mrazivá. Nikto z kompetentných
Slovenského kolkárskeho zväzu (SKoZ) nám neodpovedal
na vzniknutú situáciu a radšej hrali 1. ligu s nepárnym počtom
družstiev. Vo vedení SKoZ bola osoba (dnes tam už nie je), ktorá
bola veľmi citlivá na našu kolkáreň a spravila všetko preto, aby
sme 1. ligu nehrali. Ale keďže my hráme tento šport zo záľuby,
nemali sme problém hrať aj 2. ligu. V tejto sezóne sme skončili
v strede tabuľky na 8. mieste, ktoré je vzhľadom ku kádru,

Z úcty k Štefánikovi

ktorý máme, asi pravdivým ukazovateľom nášho družstva. Náš
celok pred sezónou opustila posila z Uhrovca - Marek Súkeník,
ktorý patril v 1. lige k lídrom nášho družstva. V strede sezóny
podstúpil operáciu Jozef Lipták a vynechal skoro celú jarnú
časť. Zdravotné problémy mali aj Július Bročko, Vladimír Košík
st. a v úvode aj Jaroslav Podolák. Pre pracovné povinnosti vo
viacerých zápasoch absentoval Michal Papšo a Košík. Vzhľadom
k problémom, ktoré sa vyskytli, sme s umiestnením v tejto sezóne
čiastočne spokojní. Mohli sme skončiť do 6. miesta, ale niektoré
dobre rozohrané zápasy sme nedoviedli do víťazného konca
a k záveru sezóny sme dali príležitosť zahrať si hráčom, ktorí
toho moc neodohrali. Rozdiel medzi 1. a 2. ligou nie je až taký
veľký, nakoľko v 2. lige hrávajú rezervy družstiev, ktoré hrajú
1. ligu, a tie poskytovali svojím „B“ tímom posily na niektoré
zápasy. Vieme, kde máme rezervy a budeme pracovať na ich
odstránení, aby sme mohli v novom ročníku bojovať o vyššie
priečky.
Pokračovanie na str. 4

Svetový deň mlieka v Brezolupoch

Dokončenie zo str. 1

V roku 1917 v USA u prezidenta W. Wilsona dosiahol
s podporou francúzskej diplomacie súhlas s náborom
a v krátkom čase získal 3000 dobrovoľníkov.
Nasledovali
ďalšie
rokovania
na
talianskej
strane. Úspech a podpis zmluvy o organizácii
československej armády bol v roku 1918. Vďaka
úspešným diplomatickým krokom mala československá
armáda 100 000 vojakov. M. R. Štefánik si vyslúžil
hodnosť generála. V auguste 1918 podstúpil
náročnú cestu k légiám na Sibíri. V Rusku ho prijali
s veľkou vážnosťou. Bolo mu udelené vysoké
vyznamenanie - Rad Sv. Vladimíra najvyšším ruským
velením. V roku 1919 Štefánik dojednal postupný
odsun légií z Ruska. Koncom apríla 1919 zabezpečil
odchod našich zajatcov. V nedeľu 4. mája 1919 sa
v Galarate rozlúčil s najvyššími predstaviteľmi
Talianska. Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať
funkcie ministra vojny v Československej vláde, sa
jeho lietadlo pri Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo na
zem. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi
talianskymi letcami a mechanikom. Nehoda dodnes
nie je objasnená. Slovensko, ale aj celý svet tak
prišiel o človeka výnimočných schopností, človeka
osvietenského, uvedomujúceho si slovenské korene,
ktoré určovali jeho životné smerovanie. 			
		
zj (zdroj: osobnosti.sk)

Oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové
vlastnosti a význam pre človeka, sa lekári a odborníci z oblasti
výživy rozhodli už v roku 1957. Na Svetovej konferencii o výžive
vo Švajčiarsku padlo rozhodnutie, že tretí májový utorok sa bude
každoročne oslavovať Svetový deň mlieka. Hlavný zmysel spočíva
v potrebe neustále pripomínať verejnosti mimoriadnu biologickú
hodnotu mlieka a mliečnych výrobkov a opodstatnenosť ich
pravidelnej dennej konzumácie pre udržanie a upevnenie zdravia.
A práve preto sa aj v Špeciálnej materskej škole pri ZŠI pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch rozhodli
„oslavovať“. Nechýbala výdatná desiata a ochutnávka mliečnych
výrobkov, hry sa prelínali s učením a poznávaním.
Okrem chutných zážitkov si deti domov odniesli balík mliečnych výrobkov a darčekov od
sponzorov, ktorí prispeli
k štedrému vyvrcholeniu
celej akcie.
Touto cestou osobne i za
deti srdečne ďakujem
všetkým, ktorí mi s touto
akciou pomohli.
Renata Solárová
ŠMŠ Brezolupy

„Ribayovci“ sú úspešní v projektoch
Okresný
súd
Bánovce
nad
Bebravou
vyhlasuje výber na obsadenie 1 voľného
štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný
radca – vyšší súdny úradník s termínom podania
žiadosti do 31.7.2014.
Bližšie informácie na stránke www.justice.gov.sk

Knižnica Ľ. Štúra
Kde je Afrika? (2013)				
Ľ.Paľo
Čo sa asi stane, keď nosorožie mláďa v zoologickej záhrade otvorí
obrázkovú knižku o Afrike?
Keby som bola tebou (2013)			
L.R. Jonesová
Keby som bola tebou je vzrušujúci a provokatívny príbeh, z ktorého
sa vám rozbúši srdce.
Vyvolená (2013)				
Ľ. Mišíková
Druhý román talentovanej autorky ponúka nezabudnuteľný príbeh
o veľkej láske zrodenej z veľkého hnevu a odpustenia.
Úplne najviac (2013)
		
M. E. Matkin
Deviata kniha Maxima E. Matkina predstavuje hrdinov, ktorí sú ako
vy alebo ako ľudia, ktorých poznáte: Mladá žena na ceste pomsty.
Muž s kliatbou sexuálneho štvanca. Otec, ktorý tápa v chaose reality
a predstáv. Učiteľka očarená ukrajinským robotníkom. Dievča, ktoré
chce vyliečiť svet. Lekár, ktorému dochádza, že všetko je inak. Krásna
žena v okamihu, keď pochopí, že všetko je dočasné. Muž, ktorý vie
viac než ostatní.
T. Boone: Detský právnik (2011)		
J. Grisham
V mestečku Strattenburg je veľa právnikov. Theo Boone má len
trinásť rokov, no považuje sa za jedného z nich. Pozná každého
sudcu, policajta a súdneho úradníka a o práve vie veľmi veľa. Sníva
o živote v súdnej sieni, o tom, že bude veľkým advokátom
vystupujúcim pred súdom.
Tango v slabinách (2013)			
A. Jankuláková
V dlhoročnom bezdetnom a unudenom manželstve prežijete nielen
búrky, lásku, šteklivú erotiku, ale oveľa viac. Čo sa stane, keď súhra
okolností všetkých privedie na jedno tajomné miesto, a o záhadnej
pikoške už rozpráva celé mesto, sa dočítate v knihe...

Žiaci Strednej odbornej školy J. Ribaya
sa ako zástupcovia jedinej školy
z Trenčianskeho samosprávneho kraja
zúčastnili 5. ročníka medzinárodného
veľtrhu študentských cvičných firiem,
kde získali najhodnotnejšiu cenu - cenu
Štátneho Inštitútu odborného vzdelávania
Slovenskej republiky. Cvičnej firme
Baťovci s.r.o. bola udelená za vynikajúci
obsah a celospoločenský význam
spracovanej tematiky.
Jeden člen z tímu René Tkáč navyše
reprezentoval náš okres v 36. celoštátnom
kole Stredoškolskej odbornej činnosti,
ktorej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, Štátny Inštitút
odborného vzdelávania a Celoštátna
komisia stredoškolskej odbornej činnosti.
René sa v odbore Cestovný ruch,

hotelierstvo a gastronómia umiestnil
na 5. mieste spomedzi 18 súťažiacich
z celého Slovenska. Za svoj úspech ho
spolu s ďalšími 44 riešiteľmi nedávno
prijal a ocenil predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Škola získa nové
vybavenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vyhlásilo
koncom februára 2014 viaceré výzvy na
podávanie projektov v oblasti odborného
vzdelávania. Tri projekty podala aj
SOŠ Juraja Ribaya. Najväčší z nich
– Modernizácia autodielne COVP –
skvalitnenie odborného vzdelávania
bol hodnotiacou komisiou MŠVVaŠ
SR vyhodnotený ako úspešný a škola

tak od ministerstva dostane zaujímavý
finančný grant na nákup moderných
diagnostických zariadení, technického
vybavenia a náradia pre autodielňu.
Od začiatku roka je to už tretí úspešný
projekt školy. „Ribayovci“ boli tiež úspešní
v projektoch Moderné vzdelávanie
- digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety a Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho
školstva. V oboch prípadoch dostane
škola interaktívne tabule, notebooky,
routre na wifi pripojenia na internet,
reproduktorové systémy a tablety.
Vedenie školy pripravuje i opravu strechy
a zateplenie telocvične a výmenu starých
oceľových okien telocvične za moderné
plastové, čím sa dosiahnu lepšie tepelné
pomery počas vykurovacieho obdobia
a znížia sa náklady na vykurovanie.
r

Talent, pohyb,
krása

Javisko, hudba, svetlá, potlesk divákov, to
všetko patrilo 16. mája žiačkam Tanečného
štúdia Dancando. V Dome kultúry sa konal
absolventský koncert, ktorý bol slávnostným
ukončením
umeleckého
vzdelávania
devätnástich mladých talentovaných dievčat z
Ars Akademy Veľké Uherce, pobočka Bánovce
nad Bebravou. Sedemnásť z nich ukončilo
I.stupeň a dve dievčatá II.stupeň.
Pretancovať sa až do absolventského ročníka
si vyžaduje mnoho úsilia a sebazaprenia.
V apríli museli tanečníčky zvládnuť záverečné
skúšky z klasického a džezového tanca,
plus test z teórie tanca. Tie sú podmienkou
ukončenia prvého i druhého stupňa tanečného vzdelania na
každej Základnej umeleckej škole a Večer absolventov bol už
len tou chutnou čerešničkou na torte. O to, aby divákom naozaj
chutila, sa postarali ich trénerky, choreografky Ing. Katarína
Pejková, Denny Valachová a Mgr. art. Zuzana Bachová.
V dvojhodinovom programe nabitom tanečnými vystúpeniami
sa absolventky predstavili aj v kreatívnych videoprojekciách.

Ako hosť vystúpila žiačka 4. ročníka Klárka Filová, ktorá bola
v tomto školskom roku úspešne prijatá na osemročné tanečné
konzervatórium Evy Jacsovej v Bratislave.
Ak ste premeškali náš absolventský koncert, srdečne vás pozývame
v sobotu 7. júna o 14.00 a o 16.00 h na záverečnú tanečnú
Dancando Retro show, ktorá sa uskutoční v divadelnej sále Domu
zb
kultúry na Farskej ulici v Bánovciach nad Bebravou.

sportbnn@gmail.com
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Zápasníci žiarili v Galante

FK SPARTAK

Zbabraný druhý polčas
Bánovce – J. Bohunice 2:3 (1:0)
Naši futbalisti odštartovali stretnutie náporom a už v 3.minúte, kedy po rohovom
kope otvoril skóre Olej. Zverencov trénera Ondreja Šmelku gól naštartoval.
Začali sa tlačiť dopredu, pričom v 12.minúte z piatich krokov Borcha prestrelil
bránku. V ďalších fázach stretnutia sa do dvoch dobrých šancí dostali aj hostia,
ale pálili nepresne. V závere prvého dejstva opäť ovládli hru naši futbalisti, no
svoju prevahu gólovo vyjadriť nedokázali. V 63.minúte po faule v šestnástke hostí,
premenil nariadený pokutový kop Doknič a v tých chvíľach sme si mysleli, že je
po zápase. Jaslovské Bohunice však v priebehu ôsmich minút otočili výsledok vo
svoj prospech. Najskôr v 66.minúte Krajčovič z priameho kopu znížil a v 73.minúte
Koleno z pokutového kopu vyrovnal na
2:2. Prešlo len pár sekúnd a Spartakovci
Z V R P
S
B
vyrobili niekoľko chýb v rade, až sa lopta
dostala k Buchancovi, ktorý poslal svoj tím
1 • Veľký Meder 27 22 0 5 60:16 66
do vedenia. Naši futbalisti urobili z jasného
2 • Gabčíkovo
27 18 7 2 72:23 61
zápasu drámu a čo je najhoršie, bodovo
3 • Komárno
27 19 3 5 49:26 60
vyšli naprázdno. V čase nášho najväčšieho
4 • Neded
27 15 6 6 65:27 51
tlaku sme nedokázali tretím gólom poistiť
5 ↑ Palárikovo
27 14 6 7 46:25 48
vedenie, za čo sme po trestuhodných
6 ↓ Led. Rovne
27 12 9 6 53:33 45
chybách kruto pykali.
7 • V. Ludince

27 12 8

7

47:29

44

8 • Horná Nitra

27 13 3

11 43:33

42

9 • Domaniža

27 11 4

12 37:47

37

10 • Beluša

27 10 2

15 39:50

32

11 • J. Bohunice

27 9

4

14 35:53

31

12 • Tr. Stankovce 27 7

3

17 29:51

24

13 • Topoľníky

27 6

5

16 25:67

23

14 • Bánovce

27 6

1

20 32:55

19

15 • Nitra jun.

27 4

6

17 29:54

18

16 • Galanta

27 2

5

20 15:87

11

4

Góly: 3. Oleje, 63. Doknič (11 m) – 66.
Krajčovič, 73. Koleno (11 m), 74. Buchanec
Zostava Bánovce: Feriančík- Borcha,
Chocina, Halás (73.Sedláčik), Doknič,
Poštrk, Šiko, Líška, Bogdanovič, Olej (85.
Baláž), Gajdošík
Program 28.kola:
Beluša – Bánovce 1.6.2014 o 17.00 h
aj, mk

Bánovskí zápasníci sa 17. mája predstavili v Rimavskej Sobote
na medzinárodnom turnaji o Gemerský pohár. V konkurencii 72
pretekárov z Maďarska a Slovenska sa naša trojčlenná mini
výprava predviedla vo veľmi dobrom svetle. V kategórii starších
žiakov do 42 kg zvíťazil Peter Ducho a rovnako zlatú medailu
si v kategórii do 53 kilogramov vybojoval aj Samuel Znášik.
Najstarší z trojice Patrik Janáč sa predstavil medzi zápasníkmi
do 23 rokov v hmotnosti do 66 kilogramov. Skúsený borec
Mestského zápasníckeho klubu Bánovce našiel premožiteľa až
vo finále, no aj strieborný kov je úspechom.
aj, mu

Na záver sezóny cenná remíza
Bánovce – Inter Bratislava 31:31 (15:16)
Naše hádzanárky vleteli do zápasu bez rešpektu a v úvode si vypracovali vedenie
5:2 a neskôr 8:4. Bratislavčanky však v následnom dejstve spresnili koncovku
a v 18.minúte Kochanová po prvýkrát poslala Inter do vedenia 10:9. Hostky
v ďalšom priebehu stretnutia ožili a odskočili na rozdiel štyroch gólov. Záver prvého
dejstva ale patril našim hádzanárkam, ktoré gólmi Srncovej, Vaňovej a Šiplákovej
stiahli skóre na polčasových 15:16. V druhom polčase si obe družstvá „požičiavali“
vedenie. V priebehu stretnutia sa Interu podarilo odskočil na rozdiel troch gólov,
no zverenkyne Richarda Makýša zvrátili skóre a v 25.minúte to boli ony, ktoré po
premenenej sedmičke Szabovej, išli do vedenia 29:26. Žiaľ ani tento náskok nebol
rozhodujúci, keďže počas vylúčenia Mikulášovej stiahli Bratislavčanky na 29:28,
pričom v 27.minúte Pončáková vyrovnala. V napínavom závere sa naše hádzanárky
dvakrát dostali do vedenia. Misky váh najskôr k nám naklonila Poláková a v 28.
minúte Turková, vďaka ktorej sme viedli 31:30. Hostky však dokázali odpovedať,
keď 50 sekúnd pred koncom upravila na konečných 31:31 Staršíchová.
Zostava Bánovce: Kucharčík, Čížová – Szabová 3/2, Mikulášová, Šipláková 2/1,
Poláková 5, Srncová 3, Hrubá 1, Vaňová 8, Turková 9/1, Domika Halmová, tréner
R. Makýš

Najmladší tím Bánovského basketbalového klubu
sa 10. mája predstavili na turnaji v Uherskom Brode.
V konkurencii troch družstiev spoza rieky Moravy sa
družine trénerky Natálie Miklovej nepodarilo zvíťaziť, no
premiérová chuť súťažných zápasov bola pre mladých
Bánovčanov dobrou lekciou. Napriek tomu, že naši
chlapci nevyhrali žiadny zápas, hrali fantasticky a ich
výkony sa dajú brať ako víťazstvo. Oduševnenosť
v stretnutiach si všimol aj direktoriát turnaja, ktorý za
najlepšieho hráča nášho tímu vyhlásil Samuela Urbana.
Tím Bánoviec: J. Crha, P. Gajdoš, D. Fišer, M. Miklo,
D. Miklo, M. Kolárik, M. Lagin, R. Jancusko, S. Urban, T.
Belák, M. Borik, trénerka: N. Miklová
Výsledky:
Blansko – BBK 50:34 (28:18)
Body BBK: D. Miklo 8, M. Borik 7, S. Urban 6, J. Crha 4,
T. Belák 4, P. Gajdoš 3, M. Lagin 2
Kyjov – BBK 60:40 (34:14)
Body BBK: S. Urban 15, M. Borik 9, D. Miklo 6, M. Miklo
3, M. Kolárik 2, M. Lagin 2, P. Gajdoš 2, R. Jancusko 1
Uherský Brod – BBK 48:29 (19:13)
Body BBK: M. Borik 10, S. Urban 8, D. Miklo 7, T. Belák
2, R. Jancusko 2
aj, tp

zľava: Ducho, Janáč, Znášik

BÁNOVSKÝ KOLKÁRSKY KLUB

Bánovský kolkársky klub má po sezóne, môže bilancovať

Dokončenie zo str. 3

HÁDZANÁ

Najmladší basketbalisti
zbierali skúsenosti v
Čechách

Ktoré stretnutie bolo z vášho
pohľadu v sezóne najvydarenejšie a
naopak najhoršie?
Hlavne stretnutia, ktoré sme prehrali
doma, patria medzi horšie. No medzi
také najhoršie stretnutie patril zápas
v Hlohovci so Sláviou Nitra, kde
sme všetci podali výkony pod svoje
možnosti. Naopak, najvydarenejší
zápas bol domáci zápas s rezervou
Zl. Klasov, ktorí sme síce prehrali,
ale všetci naši hráči podali kvalitné
výkony, ktorými sme si vytvorili
najlepší kolektívny výkon na našej
kolkárni. Veľmi nás mrzeli zápasy,
ktoré sme mali dobre rozohrané, ale

nedotiahli sme ich do víťazného konca
(v Zl. Klasoch, v Šali, v Piešťanoch s
Trenčínom a so St. Túrou v Bratislave
s Limbachom).
Čo sa budete snažiť zlepšiť cez
prestávku?
Každý náš hráč vie, kde má svoje
slabiny a na nich odstránení bude
v prestávke pracovať. No hlavným
naším problémom je hra v dorážke,
ktorá často rozhoduje o konečnom
výsledku. Veľké množstvo záhodov
nášho družstva bola príčinou straty
bodu alebo bodov v mnohých
stretnutiach. Je to hlavne slabá
sústredenosť a rozladenosť, keď sa

Naše dievčatá obsadili s 18 bodmi 9. miesto v dvanásťčlennej tabuľke. Nabudúce
vám prinesieme zhodnotenie sezóny očami trénera Richarda Makýša.
aj, mp, rm

Tím bánovských kolkárov

BÁNOVSKÁ NOHEJBALOVÁ LIGA

Odťahové služby pre osobné automobily do 3,5 tony

sos

nonstop

0904 678 542

Piaty ročník Bánovskej nohejbalovej ligy mal uplynulý týždeň na programe len
jediný zápas. V stretnutí o semifinále nastúpil Spartak proti tímu Flamengo a po
jednoznačnom priebehu a výsledku 5:0 si postup vybojoval celok Spartak.
Postup do play-off (hrá sa na jeden zápas)
Spartak – Flamengo 5:0 (11:7,11:9,13:11,11:8,11:7)
Streda 28.5.2014 17:30 Banok - Traja Králi
Play off (hrá sa na dva hrané zápasy)
1. zápas: streda 28.5.2014
17:30 Adamovské Kochanovce - Spartak
1.zápas: sobota 31.5.2014
17:30 EuroProfit - Banok /Traja Králi

aj, jf

nám v tejto činnosti nedarí.
V dôležitých situáciách dostáva zabrať
aj psychika a nie každý sa vie s tlakom
vyrovnať.
Čo by vás uspokojilo v sezóne
2014/2015?
Boli by sme spokojní s umiestnením
do
6.
miesta,
s
fungujúcou
kolkárňou, stúpajúcou výkonnosťou
a
bezproblémovým
zdravotným
stavom všetkých našich hráčov.
Rovnako by sme boli radi, ak by sa
našiel niekto, kto by podporil náš klub
v ďalšej činnosti. Uspokojil by nás aj
vyšší prísun financií zo strany mesta.
Plánuje
sa
do
budúcna
s rekonštrukciou kolkárne?
My sme sa snažili v rámci svojich
možností (hlavne finančných) zlepšiť
stav kolkárne, ale 35 rokov, čo je táto
kolkáreň v prevádzke, je cítiť. Požiadali
sme mesto, ktorému kolkáreň patrí,
o financie na širšiu rekonštrukciu
kolkárne,
ale
požiadavka
bola
zamietnutá. V rámci svojich možností
si opravujeme len drobné poruchy. Veď
na odstránenie elektrických porúch na
stavačoch kolkov k nám až z Bratislavy
cestuje Burza ml., za čo mu patrí naša
veľká vďaka. Jeho zásluhou funguje
kolkáreň a my hráme túto súťaž.
Je o kolky ako také v Bánovciach
záujem?
O kolky by bol záujem, čoho dôkazom
je aj účasť viacerých záujemcov
na Vianočnom turnaji. Bola snaha
pritiahnuť k tomuto športu deti z CVČ,
ako aj odštartovať bánovskú kolkársku
ligu. Ale vzhľadom k tomu, v akom
technickom stave sa nachádza
kolkáreň, ako aj to, že cez zimu sa tu
nekúri, odstúpili sme od týchto aktivít.
Smerodajné pre nás je odohratie
zápasov v súťaži. Ak sa nezmení
situácia k lepšiemu, nemožno očakávať
zvýšený záujem o tento šport, ktorý
má svoje čaro, ale je časovo náročný,
nakoľko odohratie jedného zápasu
trvá tri hodiny a k tomu si ešte musíte
prirátať čas na cestovanie. No my, ktorí
sme si to vyskúšali, nedáme na tento
šport dopustiť a preto HODU ZDAR.
aj
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