Darček k Vianociam
Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Nielen preto, že
majú bohatú kresťanskú históriu. Je to predovšetkým čas,
ktorý trávime so svojimi najbližšími. Človek sa konečne na
pár dní zastaví a uvedomí si, že život nie je iba o peniazoch,
ale aj o ľuďoch, vyšších hodnotách a akomsi duchovne.
Všetkým ľuďom dobrej vôle chcem k týmto krásnym
sviatkom pokoja zaželať čo najviac splnených
snov, pohodu pri štedrej večeri a pod
vianočným stromčekom aspoň
jeden darček, ktorý Vás skutočne poteší. To bude znamenie,
že je darovaný s láskou, zo srdca.
Marián Chovanec

primátor mesta Bánovce nad Bebravou
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Nový rok – nové začiatky
Bánovské noviny samostatne
Po určitom čase sme sa rozhodli vydávať Bánovské noviny samostatne.
Predchádzajúce dva roky boli tieto
mestské noviny súčasťou komerčného periodika Europrofit. Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli Bánovské noviny osamostatniť, je ich rozsah – jeden a pol strany. Spomínaný
týždenník nedokázal textovo pokryť
množstvo podujatí, ktoré sa každý týždeň konajú v našom meste a okrese.
Od 1. januára 2012 budú Bánovské
noviny vychádzať samostatne, v spolupráci s Vydavateľstvom
Tempo. Vzhľadom na krátky čas realizácie projektu vydávania Bánovských novín a nedostatok finančných prostriedkov, sme sa
rozhodli preniesť podstatnú časť ich výroby na skúsený, už zabehnutý tím ľudí. To nám značne pomôže postaviť sa na vlastné
nohy a časom vám, obyvateľom mesta a okresu ponúkať kvalitné periodikum.
Budeme radi, ak sa do tvorby novín zapojí čo najširšia čitateľská verejnosť, ktorá chce svoje námety a postrehy publikovať k
aktuálnemu dianiu v meste a jeho okolí.
Zároveň vám predstavujeme nové logo novín, ktorého autorom je šestnásťročná Veronika Podobová zo ZUŠ D. Kardoša.
Logo vzišlo z verejnej súťaže, do ktorej sa zapojilo množstvo Bánovčanov. Veríme, že si na noviny s novým logom zvyknete a stanú sa súčasťou vašej domácnosti.
Po novom budú Bánovské noviny vychádzať na štyroch farebných stranách v náklade 8 tisíc kusov a ich obsahom sa stanú príspevky našich redaktorov a samozrejme aj vás, našich čitateľov, občanov – prispievateľov. Rovnako ako doteraz, noviny budú financované z pridelenej dotácie z mestského rozpočtu a vďaka podnikateľskej inzercii, ktorá je v Bánovských novinách novinkou. Radi
privítame záujem podnikateľov o inzerciu, čím napomôžu skvalitniť vydávanie novín a tiež odmeňovanie prispievateľov.
Pozývam vás začítať sa do nasledujúcich štyroch strán. Dozviete sa z nich o podujatiach z nášho mesta. Verím, že sa noviny udomácnia v celom okrese Bánovce nad Bebravou.
Marián Chovanec
primátor mesta Bánovce nad Bebravou

NEPREDAJNÉ

Tradičná vianočná benefícia na námestí

Námestie Ľudovíta Štúra sa v piatok 16. decembra opäť zmenilo na nezvyčajné vianočné trhy s množstvom vkusných vyzdobených predajných stánkov, v ktorých žiaci i pedagógovia ponúkali svoje výrobky, ručné práce, malé darčeky. A nielen to, po celý čas atmosféru dotváral
kultúrny program zúčastnených škôl a organizácií. Aj v tomto roku sa do benefície zapojili všetky bánovské materské, základné i stredné
školy, špeciálna základná škola, základná umelecká škola a nezisková organizácia Harmoni. Na pódiu žiaci ZŠ Školská...
Foto: MsKS

Decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva
Na tohtoročnom poslednom, v poradí 7. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou 15. decembra sa poslanci stretli v Kultúrnom dome v mestskej časti Dolné Ozorovce. Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Marián Chovanec.
Po procedurálnych záležitostiach v úvode vystúpil zástupca spoločnosti MeCorp, s.r.o., Banská Bystrica - víťaz výberového konania na výstavbu nájomných bytov na sídlisku Dubnička
V. Po prerokovaní a schválení správy o činnosti MsR sa poslanci
zaoberali návrhom doplnku č. 6 k VZN mesta č. 69 o miest-

Zhodnotenie čerpania mimorozpočtových zdrojov
mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2011
V priebehu roku 2011 podalo mesto Bánovce nad Bebravou 14 projektov na rôzne grantové
schémy. Projekty sa týkali regionálneho rozvoja, najmä životného prostredia, školstva, sociálnej
problematiky, cestovného ruchu, verejného osvetlenia, atď. Počas roka mesto zrealizovalo, resp.
realizuje šesť projektov.
Programové obdobie rokov 2007 – 2013
je pre Slovenskú republiku prvým programovací obdobím, v ktorom má možnosť
využívať zdroje z fondov EÚ, v priebehu celého jeho trvania. Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie prípravy, realizácie monitorovania projektov a čerpania mimorozpočtových zdrojov v Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou veľmi pozorne sleduje
vyhlasovanie jednotlivých výziev. Spracovanie a predkladanie projektov zo strany mesta má za cieľ získať finančné zdroje na realizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Ide o veľmi rozsiahlu
činnosť s dlhodobou prípravou, pričom na
všetky mimorozpočtové zdroje mesta nie je
právny nárok a pravidlá pre poskytovanie fi-

nancií zo strany poskytovateľov nie sú dlhodobo stále a menia sa každý rok.

z čoho 5 % predstavovalo spolufinancovanie mesta.

Zrealizované projekty v roku 2011

Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy Komenského ulica
Momentálne je proces realizácie aktivít
projektu ukončený. Zateplením obvodového plášťa a rekonštrukciou vykurovacieho
systému v budove školy a telocvične sa dosiahlo zlepšenie podmienok pre vzdelávací
proces. (Projekt nadväzuje na čiastočnú výmenu vonkajších okien a dverí realizovanú v
roku 2007 pomocou financií od zriaďovateľa.) Celkový objem financií projektu bol 952
333 €, z čoho 5 % predstavovalo spolufinancovanie mesta.
(Dokončenie na str.2)

Priateľstvo bez hraníc
slovensko-český tábor
Hlavným cieľom projektu bolo nadviazanie a prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi partnermi prostredníctvom spoločných aktivít, ktoré prispeli k nadviazaniu
trvalých cezhraničných kontaktov medzi inštitúciami a občanmi pohraničia, konkrétne
spolupráca mesta Bánovce nad Bebravou s
príspevkovou organizáciou mesta Valašské
Klobouky - Domom detí a mládeže. Celkový objem financií projektu bol 22 024,10 €,

nych daniach, ktoré poslanci po diskusii napokon schválili
tak, aby bol dopad na občana mesta minimálny.
Nakoľko s uvedenou problematikou súvisí aj tvorba ceny za
likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2012, tento bod
nasledoval po schválení miestnych daní. Po vzájomnej diskusii
a po hlasovaní poslanci vzali na vedomie informatívnu správu
o stave životného prostredia a neodporučili zvýšiť ceny za likvidáciu TKO na rok 2012, ale zachovať cenu z roku 2011, t.j.
24,82 € na občana a rok.
(Dokončenie na str.2)

Kultúrne podujatia
od Vianoc do Nového roka
VIANOČNÉ TRHY NA NÁMESTÍ
Vianočné trhy na námestí začali už v sobotu 17. decembra a
budú pokračovať aj tento týždeň od pondelka 19. decembra do
štvrtku 22. decembra. Aj tentokrát bude na pódiu kultúrny program, každý deň od 16.30 do 17.30 h. V pondelok to budú žiaci ZUŠ
D. Kardoša ako koledníci, v utorok vystúpia s vianočným pásmom
seniori z Klubu dôchodcov z Dolných Ozoroviec, v stredu vám zaspievajú víťazi súťaže Tri ruže Bánoviec – Martin Tomašovych, Linda Kubíčková a Radka Laginová, vo štvrtok je pripravené folklórne
pásmo.
FESTIVAL MLADÝCH - KRAČÚŇ
V poradí už deviaty festival mladej tvorby sa roztočí v MsKS na
Ulici J.Matušku v stredu 28. decembra od 16. hodiny. Mladí Bánovčania pozývajú všetkých na výstavu fotografií, divadelnú tvorbu, ohňovú šou a na záver na koncert hudobnej skupiny. Okrem
žiakov ZUŠ D. Kardoša budú hosťami aj žiaci zo spriatelených ZUŠ,
Silvester Lavrík a známe bratislavské herečky.
SILVESTER A VÍTANIE NOVÉHO ROKA
Mesto Bánovce nad Bebravou a MsKS vás pozývajú v sobotu
31. decembra na spoločne strávené posledné dve hodiny starého
roka. Nový rok môžete privítať priamo na námestí s predstaviteľmi mesta.
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Zhodnotenie čerpania mimorozpočtových zdrojov Charitatívna zbierka
mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2011

Zrekonštruovaná Jesenského ulica
(Dokončenie zo str.1)
Efektívne využívanie energií
v Základnej škole na Gorazdovej ulici
Cieľom projektu bolo odstránenie únikov
tepla z miestností, zvýšenie teploty v miestnostiach v zimných mesiacoch, úspora nákladov za energie, estetizácia vnútorných
školských priestorov, estetizácia exteriéru
školy. Celkový objem financií projektu bol
10 000 €, z čoho 10 % predstavovalo spolufinancovanie mesta.
Projekty v procese realizácie
Skvalitnenie umeleckého vzdelávania
v ZUŠ D. Kardoša
Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb v ZUŠ Dezidera Kardoša
prostredníctvom rekonštrukcie a moderni-

Zamyslenie
Dvanásť mesiacov ubehlo
ako voda a pred nami sú najkrajšie sviatky spolu s koncom roka.
Aký bol? Čo všetko sme urobili, alebo naopak, neurobili? Koľkým ľuďom sme urobili radosť a
koľkých zarmútili? Na ktoré veci
môžeme byť pyšní a za ktoré sa
môžeme hanbiť?
Reklamy nám tlačia do hláv
Vianoce takmer od začiatku októbra. Hovoria moderným tónom o sviatkoch, ktoré sa slávia už celé storočia. Starí Rimania oslavovali takzvané saturnálie - sviatky hojnosti, mnohé
iné kultúry zimný slnovrat, kresťania oslavujú narodenie Ježiša
Krista. Sviatky Vianoc prežívajú
spolu s veriacimi aj ateisti. Sú to
naše najväčšie spoločné sviatky.
Vzhľadom na myšlienky, ktoré
sú podstatou Vianoc, žiaden iný
sviatok nie je na to vhodnejší.
Rodiny sa znovu stretávajú, navzájom sa obdarúvajú a všetci
sa snažia byť aspoň trochu milí.
A o tom to celé je. Nezáleží na
tom, aký drahý dar kúpiť svojim
drahým, nezáleží na tom, či pôjdete každý deň do kostola, alebo nie. Pokiaľ bude niekto, s kým
nemáme práve najlepšie vzťahy a nič s tým neurobíme, tak sú
všetky dary a modlitby zbytočné.
Pravým duchom Vianoc, či už to
nazveme Kristovým posolstvom,
alebo čarom snehových vločiek,
je, aby sme svet urobili o čosi lepší. Objali svojich rodičov, starých
rodičov, bratov a sestry, ich deti
alebo svoje deti. Usmiali sa na
úplne neznámeho človeka. Možností, ako urobiť svet krajším a
dať Vianociam zmysel, je veľa.
Užite si sviatky v kruhu blízkych.
To je podstatou pravých Vianoc.
Šťastné a veselé... !
Tomáš Belobrad,
študent gymnázia

zácie budovy vrátane obstarania jej vybavenia. Celkový objem financií projektu je
1 041 388,46 € z čoho 5 % predstavovalo
spolufinancovanie mesta.
Regenerácia centrálnej mestskej zóny
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom zvýšenia bezpečnosti a debariérizácie v centrálnej
mestskej zóne, jej estetizácia a doplnenie o
nové prvky, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukcia osvetlenia,
verejného priestranstva a zelene a nové hygienické zariadenia. Projekt sa dotýka najmä ulíc
Hviezdoslavova, Rokošská, Farská, J. Jesenského, Ulica od parku k námestiu. Celkový objem
financií projektu je 1 338 070,61 €, z čoho 5 %
predstavovalo spolufinancovanie mesta.

Rekonštrukcia ZŠ Duklianska
zníženie energetickej náročnosti
Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu, dosiahnutia
energetických úspor a zvýšenia bezpečnosti prevádzky. Celkový objem financií projektu je 957 553 €, z čoho 5 % predstavovalo
spolufinancovanie mesta.
Po ukončení realizácie jednotlivých
projektov, bude podiel mimorozpočtových zdrojov mesta prestavovať sumu
4 321 369,17 €, z čoho mesto prispeje
spolufinancovaním v objeme 5 %.
Tvorba projektov je veľmi náročný a dlhodobý proces. Pre všetky investičné projekty
je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností žiadateľa - mesta, projektová dokumentácia a stavebné povolenie.
Je to práca veľmi zodpovedná a vyžaduje si
plné nasadenie. Tvorba a spracovanie projektu je jednou časťou. Druhou ešte dôležitejšou je implementácia – realizácia projektu a kontrola financovania.
Mesto Bánovce nad Bebravou plánuje v
budúcnosti rekonštrukciu cesty na Sládkovičovej ulici, riešenie problematiky intenzifikácie separovaného zberu, sanáciu mestského parku, rozvoj cestovného ruchu v našom
regióne, integrovanú stratégiu mestskej oblasti Sever a Stred, vybudovanie knižnice Ľ.
Štúra a projekty zamerané na riešenie problémov v sociálnej oblasti. Množstvo projektov dáva predpoklad pre ďalší pozitívny rozvoj mesta vo všetkých oblastiach.
Mgr. Mário Biras
vedúci oddelenia prípravy, realizácie
a monitorovania projektov MsÚ

Mesto Bánovce nad Bebravou sa na základe žiadosti týždenníka Pardon zapojilo do charitatívnej zbierky pre krízové centrá, detské domovy a škôlky v hornonitrianskom regióne. Zbierka prebiehala v čase od 31. októbra do 5. decembra 2011. Pripojili sme sa
tak k mestám Prievidza, Partizánske a Topoľčany, aby sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Na našu výzvu občania zareagovali
ihneď po uverejnení plagátov, za čo ďakujeme. Zberným miestom
pre naše mesto bola Mestská knižnica Ľ. Štúra na sídlisku Sever a
Cestovná kancelária Royal na Námestí Ľ. Štúra. Občania sem priniesli hračky, knižky a aj zachovalé oblečenie. Po ukončení zbierky boli všetky darované veci vytriedené pracovníčkami mestského úradu a následne budú do Vianoc postupne odovzdané útulku
pre bezdomovcov v Novom Meste nad Váhom a Detskému domovu Myjava, kde sú umiestnení aj občania nášho mesta. Darované
knižky budú odovzdané materským školám, aby potešili najmenších škôlkárov.
Časť zbierky, najmä oblečenie pre deti sme odovzdali miestnemu spolku Slovenského červeného kríža v Bánovciach nad Bebravou. Touto cestou by sme chceli vyzvať rodiny, ktoré sú sociálne
odkázané, aby si oblečenie vyzdvihli v kancelárii SČK na Školskej
ulici (bývalá vrátnica nemocnice).
Na záver chceme všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky, ešte raz veľmi pekne poďakovať.
Ingrid Mozolová, hovorkyňa mesta Bánovce nad Bebravou

Dar metalistov nemocnici
Približne pred mesiacom sa v Bánovciach nad Bebravou konalo unikátne podujatie - metalový festival s charitatívnym podtónom. Celestial
Help Fest vtedy prilákal veľký počet milovníkov tvrdej hudby a vďaka ich
podpore sa na vstupnom vyzbierala slušná suma - 1500 eur. Organizátori v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom sa rozhodli venovať
výťažok detskému oddeleniu bánovskej nemocnice. To však nenakúpilo
hračky pre malých pacientov, ako sa pôvodne očakávalo. Vedenie oddelenia v zastúpení primárkou MUDr. Zuzanou Jancuskovou sa rozhodlo
pre volumetrickú pumpu. Tento prístroj slúži ako presný dávkovač pri
podávaní infúznych roztokov a podľa personálu oddelenia bude nenahraditeľným pomocníkom pri rýchlej a efektívnej liečbe malých pacientov. Zostáva dúfať, že prvý ročník Celestial Help Festu bude mať nasledovníkov. Všetci vieme, že situácia v slovenských nemocniciach nie je
vôbec ružová a doslova každý cent sa počíta.
-kd-

Decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva
(Dokončenie zo str.1)
Dlhšiu diskusiu vyvolal medzi poslancami návrh rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014
a návrh rozpočtu MsKS a Bánovského kultúrneho centra na
roky 2012 -2014. Po odsúhlasených zmenách a úpravách boli
obidva rozpočty schválené. Ďalej sa poslanci zaoberali a vzali
na vedomie informatívnu správu o činnosti komisií MsZ za rok
2011. Taktiež vzali na vedomie
informatívne správy o činnosti
výborov mestských častí, o aktivitách v oblasti kultúry, o stave vyhotovených zmlúv, o zriadení vecného bremena a súdnych sporoch, ako aj správu o
vydávaní Bánovských novín
za rok 2011 a schválili koncepciu vydávania Bánovských novín v roku 2012. Bez zmeny bol
schválený návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ a plán činnos-

ti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.
V rôznom poslanci schválili
zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2011, doplnok
k rokovaciemu poriadku MsZ a
doplnok VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok bez zmeny. Na základe žiadostí obcí Kšinná, Horňany a Dežerice bol schválený doplnok VZN mesta o určení školských obvodov. Bez zmeny bol
schválený doplnok k VZN mesta
o prevádzkovaní cintorínov, nájmy a odpredaje mestských pozemkov.
Mestské zastupiteľstvo zrušilo mestské múzeum ako rozpočtovú organizáciu mesta a
schválilo podporné stanovisko
Regionálneho združenia mies-

ta a obcí Stredného Považia so
sídlom v Trenčíne, ktorým vyjadrili zásadný nesúhlas s plánovanou ťažbou rádioaktívnych nerastov v katastri obce
Hôrka nad Váhom – Kálnica.
V závere poslanci poverili primátora mesta rokovať s firmou
prevádzkujúcou kontajnerové
kotolne pre základné školy. V interpeláciách poslanci upozornili
na nevyhovujúci chodník na Jesenského ulici, na cestu I/50 pri
Horných Ozorovciach, na ktorej
parkujú kamióny, zaznela požiadavka na orezávku stromov, ktoré tienia verejnému osvetleniu. V
diskusii odzneli problémy spojené s bežným chodom mesta. Primátor mesta ukončil rokovanie
poďakovaním všetkým poslancom za spoluprácu v roku 2011,
zaželal prítomným krásne vianočné sviatky a pozval prítomných na malé pohostenie. (im)

Na foto zľava: MUDr. Zuzana Jancusková, Ľuboš Dúcky (organizátor), MUDr. Barbora Ficová, MUDr. Daniel Halák.

Mestské kultúrne stredisko
v Bánovciach nad Bebravou
v roku 2012 otvára:
l jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny pre začiatočníkov
i pokročilých, pre deti i dospelých, intenzívne i dlhodobé,
l certifikovaný kurz pre opatrovateľov
l jednoduché a podvojné účtovníctvo
l základy práce na osobnom počítači
l kurz hry na gitaru pre začiatočníkov i pokročilých
l orientálne tance pre začiatočníčky i pokročilé
l kurz jogy, kalanetiky a aerobiku
Kurzy otvoríme pri dostatočnom počte záujemcov.
Bližšie informácie získate v MsKS na sídlisku Sever,
č.t. 038/760 30 16, zuc@kulturabn.sk

Bánovská pôrodnica siedma na Slovensku
Za posledné roky pôrodnosť
na Slovensku stúpla. Viac práce
majú aj v bánovskej pôrodnici.
Tohtoročný Mikuláš bol pre rodičov Škorcových štedrejší – narodil sa im syn Tomáško. Ako nám
prezradila lekárka Beáta Štrbavá, novorodenec prišiel na svet
pred pol deviatou ráno, a keďže
išlo o dieťa s nadmernou váhou
5700 gramov, lekári naplánovali sekciu. Pôrod prebiehal plynulo, bez akýchkoľvek komplikácií
a šťastná mamička si už v týchto

dňoch vychutnáva svoje bábätko v domácom prostredí. Tomáško je v poradí tristošesťdesiatym
druhým novorodencom v tomto
roku, ktorý sa narodil v bánovskej
pôrodnici. Novopečeným, dvojnásobným rodičom želáme veľa
radosti v kruhu rodiny.
Bánovská pôrodnica
je
siedmou najlepšou v rámci
Slovenska. Vyplýva to z letného prieskumu, ktorý uskutočnil internetový portál sprievodcaporodnicami.sk
-km-
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Prezident v Uhrovci
V súčasnosti si na počesť Alexandra Dubčeka môžeme pripíjať len na spomienkových slávnostiach. Vďaka starostke obce
Uhrovec Zuzane Máčekovej na
významného slovenského politika a štátnika spomíname každoročne. Nebolo tomu inak ani
pred pár dňami. Oslava k nedožitej deväťdesiatke sa tradične
konala v jeho rodnom Uhrovci.
Bez povšimnutia ju nenechali ani najvyšší štátni činitelia.
Pri jeho rodnom dome, v ktorom Dubček 27. novembra 1921
uzrel svetlo sveta, si na neho zaspomínal prezident republiky
Ivan Gašparovič. Okrem neho aj
viacerí poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky. Po kladení vencov pred rodný dom sa
oslava presunula do domu kultúry, kde nechýbali osobnosti
z rôznych oblastí kultúrneho a
vedeckého života. Ich osudy a
povolania boli i dodnes sú nejakým spôsobom späté s Dub-

čekom. Za všetkých môžeme
spomenúť napríklad osobného
priateľa profesora Ivana Laluhu.
Na svojho otca si zaspomínal aj
jeho syn Pavol, ktorý vedie Spoločnosť Alexandra Dubčeka.
Obec Uhrovec prijala do svojich radov ďalšieho čestného
občana. Akademický sochár docent Teodor Baník si túto poctu
vyslúžil za zhotovenie Dubčekovej busty. Rozprávalo sa tiež
o tom, čo by asi bývalý dôležitý
štátnik povedal na dnešnú situáciu v politike a vo verejnom živote.
Alexander Dubček nebol dokonalý. Bol to len človek, žijúci
v ťažkej dobe. Aj on robil chyby. Mal však svoje zásady, ktoré sa snažil dodržiavať v každej
situácii. Navždy zostane spätý
s obdobím Pražskej jari, kedy
sa spolu s ďalšími, proreformne orientovanými členmi strany,
snažil do jej radov vniesť nový
vietor.
-kd-

Gymnazistky laureátkami
Literárnej Senice
Jubilejný XXV. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského
už má svojich víťazov. Vyhodnotenie tejto prestížnej celoslovenskej súťaže sa konalo 8. decembra 2011 v Záhorskej galérii v Senici. Slávnostnému vyhláseniu výsledkov predchádzal rozborový
seminár súťažných prác s porotou. V úlohe porotcov sa predstavili známi spisovatelia a básnici, Július Balco ako predseda, Maroš
Bančej, Pavol Stanislav Pius a Marián Grupač. Tí spolu hodnotili
498 prác od 179 autorov. Na tejto súťaži malo svoje zastúpenie
aj Gymnázium Janka Jesenského. A to veľmi úspešné. Na listine
laureátov sa na najvyššom 1. mieste v kategórii stredoškolákov v
próze umiestnila už známa víťazka viacerých súťaží Ria Gehrerová a podľa predsedu poroty viac ako čestné uznanie získala Ivana Balgová. Jej mikropoviedku Bohom zabudnutá žena prirovnal
J. Balco k prekvapivo čistej prvej snehovej vločke. Víťazné práce
obidvoch autoriek budú publikované v Slovenských pohľadoch.
MŠ

Tridsať ocenených mladých autorov
v literárnej súťaži Jesenský 2011

Mesto Bánovce nad Bebravou a Centrum
voľného času organizovali 18. ročník autorskej literárnej súťaže Jesenský 2011. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 9. decembra v MsKS. Podujatie otvorila riaditeľka CVČ Miriam Kiripolská a privítala hostí
- primátora Mariána Chovanca, prednostu
MsÚ Juraja Gregora, prednostu Spoločného školského úradu Michala Uhrína a Tatianu Križanovú z Krajského školského úradu
v Trenčíne. Po príhovore primátora si ako
odmenu za príspevky všetci prítomní pozreli muzikál Tri slová, ktorý pod vedením

pani Varhaníkovej pripravili žiaci ZUŠ D.
Kardoša.
Tento rok sa autorskej súťaže zúčastnilo
320 žiakov s 344 príspevkami v oboch žánroch - poézia a próza. Porota v zložení známych osobností zo sveta literatúry - Silvester Lavrík, Ladislav Kerata a Karol Horváth
- udelila titul Mladý Jesenský tridisiatim nádejným spisovateľom. Diplom a knižnú odmenu odovzdali predseda poroty Silvester
Lavrík a Michal Uhrín.
Titul Mladý Jesenský získali: v I. kategórii
– poézia: Inez Escherová, ZŠ Školská, Bian-

ka Marková, ZŠ Slatina, Martina Jurčíková,
ZŠ Duklianska, Nikolas Božík a Ema Bernoláková, obidvaja zo ZŠ Dvorec, Filip Maják,
ZŠ Partizánska, Laura Mišáková a Anna Mária Dobrotová, obidve zo ZŠ Slatina, Erik Pajtina, ZŠ Šišov, Kristína Kršková, ZŠ Dvorec a
Adam Galuštiak, obidvaja zo ZŠ Slatina, v I.
kategórii – próza: Mário Benca, ZŠ Komeského, Henrich Čukan, Michal Ruisl a Kristína
Gieciová, všetci traja zo ZŠ Školská, Richard
Hainc, ZUŠ D. Kardoša, Adam Briešťanský, ZŠ
Školská, v II. kategórii – poézia: Simon Košina, ZŠ Školská, Nina Masaryková, ZŠ Duklianska, Šimon Kopčan, ZŠ Duklianska, Petra Hrabalová a Lynette Adamcová, obidve zo
ZŠ Dulianska, Michal Mišák, ZŠ Slatina, II. kategórii – próza: Silvia Bátorová, ZŠ Partizánska, Anna Kroupová, ZUŠ D. Kardoša, Tereza
Šinská a Kristína Miklovičová, obidve zo ZŠ
Gorazdova, Daniela Prievalská, ZŠ Školská,
v III. kategórii – poézia: Martina Krajčová, ZŠ Gorazdova, Liliana Bujnová, ZŠ Uhrovec, Tomáš Galko, ZŠ Slatina, v III. kategórii
– próza: Ema Kušnierová, ZŠ Uhrovec, Anna
Ďurechová, ZŠ Zlatníky, v IV. kategórii – poézia: Lucia Vavrová, SOŠ J. Ribaya, v IV. kategórii – próza: Imrich Repka, SOŠ J.Ribaya,
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme
aj pedagógom, ktorí sa deťom venovali a pripravovali ich na súťaž.

Krst knihy Milana Hodála Zázračná planéta
Siedmeho decembra privítali pracovníčky Mestskej knižnice Ľ.
Štúra v Bánovciach nad Bebravou milých hostí – básnika, epigramatika a aforistu Milana Hodála, rodáka z Bánoviec nad Bebravou, ktorý žije v Nitre, Jána Plachého autora básnickej zbierky
...pLOVEky zmáčané životom a spisovateľku Renátu Beňačkovú,
autorku románov pre ženy, v ktorých zobrazuje životné situácie
súčasných žien a rodín.
Milan Hodál bol hosťom v knižnici v tomto roku v Mesiaci knihy, v čase, keď pripravoval vydanie svojej básnickej zbierky Zázračná planéta. Vtedy sľúbil besedujúcim študentom gymnázia,
že svoju novú zbierku pokrstí v bánovskej knižnici a pozve celú
triedu z gymnázia na jej uvedenie do života. Tak sa aj stalo. Kni-

Krajské ocenenia v oblasti kultúry
Každoročne ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kultúry v Trenčianskom kraji, zavítajú do budovy TSK, aby si z rúk predsedu
Pavla Sedláčka prevzali ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry. Dňa 23. novembra
sa preto niekoľko členov folklórnych skupín z nášho okresu a dve dámy z Uhrovca ocitli v kongresovej sále. Konkrétne Veronika Štrbavá, vedúca Drienovca, Jozef Hadvig z
folklórnej skupiny Bukovina
z Kšinnej, starostka Uhrovca
Zuzana Máčeková a uhrovská kultúrna referentka Elena
Beštová. Všetci štyria ocenení
prezradili, že pamätné listy za

celoživotnú prácu a šírenie kultúrnych hodnôt v kraji si cenia
vysoko a vnímajú ich ako poctu,
ktorú im vyjadril predseda TSK
Pavol Sedláček.
Na recepcii primátor Bánoviec Marián Chovanec, ktorý
si nenechal ujsť príležitosť byť
hrdý na svojich spoluobčanov a
prišiel ich podporiť v tejto vzácnej chvíli, povedal: „Je to dôkaz
toho, že kultúrne hodnoty treba
šíriť ďalej a odovzdávať ich mladším generáciám. Tieto ocenenia
vnímam veľmi pozitívne a budem
rád, keď ich folklórne skupiny príjmu ako výzvu na reprezentovanie
aj za hranicami nášho mesta.“
-km-

Mestská knižnica počas sviatkov
Mestská knižnica v Bánovciach nad Bebravou bude naposledy v tomto roku otvorená vo štvrtok 22. decembra od 10. do 17.
hodiny. Od 23. decembra 2011 do 1. januára 2012 bude knižnica ZATVORENÁ. V novom roku sa otvorí už v pondelok 2. januára až do 5. januára 2012, každý deň od 8.00 do 15.00 h. V piatok a v sobotu 6. a 7. januára bude knižnica zatvorená.

Pozor na zlodejov
Podľa policajných štatistík v predvianočnom období
vzrastá počet krádeží. Ľudia
by si mali dávať pozor najmä
na vreckové krádeže, pri nákupoch neodkladať peňaženku
na vrch tašiek. Časté sú aj vlámania do obchodov a krádeže
vecí z áut. OR PZ v Bánovciach

nad Bebravou žiada občanov,
aby v prípade zistenia akýchkoľvek informácií o protiprávnom konaní, kontaktovali Policajný zbor na tiesňové volanie 158, MsP na 159, OO PZ na
0961 213 755, alebo osobne
stálu službu OR PZ na Školskej
(mš)
ulici 7769/27.

ha Zázračná planéta bola pokrstená symbolicky brezovými listami, lebo autor žil v
Brezolupoch. Krstnými rodičmi sa stali Helena Klobučníková a Ján Plachý (na foto).
Študentom autori priblížili svoje básnické zbierky, striedali sa v prednese svojich
básní, odpovedali na zaujímavé otázky
zvedavých študentov. Prednes básní a odpovede odmenili študenti potleskom. Od
Milana Hodála dostali gymnazisti ako darček báseň v sklenenom ráme a niekoľko
titulov knihy Zázračná planéta. Záver patril
malej autogramiáde prítomných autorov.
H. Klobučníková

Umelecká výstava KOMNATY
Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou sa stalo od 28. novembra do 9. decembra miestom umeleckej výstavy s názvom KOMNATY. Kto navštívil spomínanú expozíciu, určite si všimol, že ide o „všehochuť“ umenia v podaní nielen rodáčky Zuzky Lexmannovej, ale aj ďalších šiestich
umelcov z Čadce, Martina, Popradu, Trenčína,
či Liptovského Mikuláša. Chvíľku ticha a rozjímania s otázkou „čo tým
autor chce povedať?“
- si výstavu prišlo vychutnať niekoľko stoviek
návštevníkov, odhodlali sa aj niektoré bánovské školy. Organizačný
tím zložený z Ostrix.sk
a MsKS ďakuje všetkým
návštevníkom a sponzorom. Viac informácií na
www.banovce.sk, www.
ostrix.sk.
(lm)

Mestské kultúrne stredisko Bánovce nad Bebravou,
J. Matušku 766/19, Bánovce nad Bebravou
hľadá

prispievateľov do Bánovských novín
od 1. januára 2012.
Náplňou práce na danej pozícii je tvorba a písanie článkov
a informovanie o aktuálnom dianí v našom okrese.
Osobnostné predpoklady a zručnosti – znalosť Word,
práca s internetom, kreatívny prístup, flexibilita.
Dosiahnuté vzdelanie na úrovni SŠ alebo VŠ nie je rozhodujúce.
Výhodou sú predchádzajúce skúsenosti v pozíciách
novinára alebo redaktora.
Radi si pozrieme ukážky predošlých prác (pokiaľ existujú).
Pokiaľ vás naša ponuka zaujala, zašlite profesný životopis
na emailovú adresu kulturabn@kulturabn.sk.
Bližšie informácie môžete získať na vyššie uvedenej
mailovej adrese alebo na telefónnych číslach: 038/760
30 16, 0911 /147 174. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky.
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Š P O RT
II. KOLKÁRSKA LIGA MUŽOV – ZÁPAD

Stretnutiami 15. kola skončila prvá polovica súťaže. Kolkári BKK Bánovce nad Bebravou vo vyrovnanom stretnutí zdolali 5:3 na
body dovtedajšieho lídra Starú Turú. Po hodoch dvojíc skončilo stretnutie nerozhodne
3:3, no Bánovčania poslali na zem o dva koly
viac – 3242:3240 – čo rozhodlo o ich cennom
víťazstve.
H 15. KOLO: MKK Stará Turá B – BKK Bánovce
n/B. 3:5 (3240:3242), ako hrali: Maroň 550/0 –
P. Bročko 562/1, Hochel 546/1 – A. Šujan 530/0,
Tanglmayer 524/0 – J. Podolák 560/1, Juríček
536/1 – I. Žitňan (od 61. h M. Papšo) 530/0,
Stejskalová 520/0 – M. Súkeník 526/1, Stejskal 564/1 – J. Lipták 534/0. Tatran Bratislava
– Victoria Pezinok 0:8 (3221:3402). KK Pobedim – Slovan Šaľa B 2:6 (3344:3404). Slavoj Sládkovičovo B – Karpaty Limbach 5:3
(3000:2972). TJ Rakovice B – KWH Trenčín
1:7 (3192:3254). KK Preseľany B – Galanta B

4:4 (3161:3157). TKK Trenčín B – Slávia Nitra
7:1 (3218:3116). Tlmače – DKK Nové Mesto
n/V. 5:3 (3000:2995).
TABUĽKA
1. Victoria Pezinok 15 11 1 3 81,0:39,0 3184 23
2. KWH Trenčín
15 11 1 3 79,5:40,5 3176 23
3. MKK Stará Turá B 15 11 0 4 71,0:49,0 3152 22
4. MKK Galanta B
15 10 1 4 79,5:40,5 3112 21
5. TKK Trenčín B
15 10 1 4 73,0:47,0 3128 21
6. Slávia Nitra
15 9 2 4 70,0:50,0 3152 20
7. BKK Bánovce n/B. 15 10 0 5 69,0:51,0 3130 20
8. Duslo Šaľa B
15 8 1 6 58,0:62,0 3108 17
9. Karpaty Limbach 15 7 0 8 59,0:61,0 3075 14
10. Sládkovičovo B 15 6 0 9 52,0:68,0 2987 12
11. DKK Nové Mesto 15 5 1 9 51,5:68,5 3107 11
12. TJ Rakovice B
15 4 1 10 45,5:74,5 3045 9
13. Tatran Bratislava 15 4 0 11 46,5:73,5 3028 8
14. ŠKK Tlmače
15 3 1 11 44,5:75,5 3052 7
15. Preseľany B
15 2 2 11 44,0:76,0 3038 6
16. KK Pobedim B 15 3 0 12 37,0:83,0 2982 6
(mp, kk)

BÁNOVSKÁ HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA
Deviaty ročník Bánovskej halovej ligy v malom futbale, ktorej stretnutia sa hrajú v Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou, bude po vianočnej prestávke pokračovať stretnutiami 5. kola
až 7. januára budúceho roku.
A–SKUPINA
ský, J. Malec, P. Kúdela. MAN LIVERPOOL BN/B.
– PALERMO BN/B. 2:3 (1:0), M. Matuška, J. Poštrk
H 4. KOLO: ŠKP BN/B. – Chudá Lehota 5:2
– M. Borcha, L. Vavro, M. Laššo. SMERÁCI BN/B.
(1:1), R. Zaťko 2, A. Madaj, M. Galis, Maroš Šagát
– EL FUŇO BN/B. 4:8 (1:1), J. Mikuš 2, P. Valíček,
– M. Švajc, P. Stolárik. HELLA BN/B. – FC BAYERN
T. Podolák – O. Škorec 3, J. Pavlinec 2, T. Hanko, S.
Krásna Ves 2:11 (1:1), P. Škorec 2 – M. Bučko 2, J.
Mikloš, D. Kucharčík.
Gieci 2, P. Fidrik 2, S. Štefánik 2, I. Mikuš, P. Hanko,
T. Gieci. JASKLO BN/B. – COLO COLO BN/B. 9:2
TABUĽKA
(4:1), A. Masarovič 3, M. Bodocký 3, M. Slovák, M.
1. PALERMO Bn/B.
4 3 1 0 16:9 10
Masarovič, A. Kralovič – D. Kajan, M. Štrbák.
2. BAD BOYS Bn/B.
4 1 3 0 11:7 6
3. EL FUŇO Bn/B.
4 2 0 2 18:15 6
TABUĽKA
4. MAN LIVERPOOL Bn/B. 4 1 1 2 12:12 4
1. JASKLO Bn/B.
4 3 0 1 28:17 9
5. BENFICA Bn/B.
4 1 1 2 9:15 4
2. ŠKP Bn/B.
4 3 0 1 16:10 9
6. SMERÁCI Bn/B.
4 0 2 2 10:18 2
3. FC BAYERN Krásna Ves 4 2 0 2 25:15 6
4. HELLA Bn/B.
4 2 0 2 13:23 6
5. COLO COLO Bn/B.
4 1 0 3 8:15 3
l PROGRAM 5. KOLA – 7.1. o 14.50 h: BENFICA
6. Chudá Lehota
4 1 0 3 15:25 3
BN/B. – PALERMO BN/B., o 16.30 h: SMERÁCI BN/
B. – MAN LIVERPOOL BN/B., o 18.10 h: EL FUŇO
BN/B. – BAD BOYS BN/B..
l PROGRAM 5. KOLA – 7.1. o 14.00 h: COLO
COLO BN/B. – Chudá Lehota, o 15.40 h: JASKLO
BN/B. – HELLA BN/B., o 17.20 h: ŠKP BN/B. – FC
p KANONIERI: 9 gólov – A. Masarovič (JASKLO), O.
BAYERN Krásna Ves.
Škorec (EL FUŇO), 6 – L. Geleta (Chudá Lehota), J.
Poštrk (MAN LIVERPOOL), M. Bodocký (JASKLO),
B–SKUPINA
M. Slovák (JASKLO), S. Štefánik (FC BAYERN), 5 – S.
H 4. KOLO: BENFICA BN/B. – BAD BOYS BN/B.
Mikloš (EL FUŇO), D. Mišák (FC BAYERN), J. Gieci
1:5 (1:2), A. Tlelka – J. Melas, T. Žáčik, J. Nižňan(FC BAYERN), M. Galbavý (HELLA)...
(mp, jf)

Medailová žatva karatistov KK TREND
V Šuranom pokračoval druhým kolom Pohár Západoslovenského zväzu karate mládeže do 20 rokov, na ktorom štartovalo
sto štyridsaťdeväť pretekárov zo sedemnástich klubov. Podujatie, na ktorom opäť
nechýbal náš karate klub TREND Bánovce
nad Bebravou, ktorý s dvadsaťjeden karatistami patril k druhej najpočetnejšej skupine, bolo zároveň majstrovstvami Západoslovenského zväzu karate dorastencov
a juniorov. V hlavnej kategórii pokročilých
si tak, ako v prvom kole, úspešne počínali
karatisti bánovského TRENDU, ktorí na šurianskych tatami vybojovali 25 medailí – 12
zlatých, 9 strieborných a 4 bronzové – čo
im vynieslo prvú priečku v súťaži družstiev.
Druhý skončil DRAP Partizánske s medailovou bilanciou (8 – 4 – 5) a tretie miesto
obsadil KK TAIYO Kolárovo (7 – 6 – 9). Pohár primátora Šurian si však na základe pozmeneného bodovania odniesla s 33 karatistami najpočetnejšia výprava KUMADE
Topoľčany, ktorá získala najviac medailí–
dvadsaťosem – sedem zlatých, štyri strieMedailisti KK TREND Bánovce n/B. - zadný rad zľava: Simon Králik, Barbora Špánková, Silvia Červená, Alexandra Martišková, Miborné a sedemnásť bronzových. Bánovlan Hagara, Sebastián-Patrik Paluš, Monika Štefkovičková, Peter Bežák (tréner), Natália Mikušková, predný rad zľava: Matúš Krčanom sa darilo aj v súťaži začiatočníkov, v
chník, Benedikt Jánošík, Dominik Jánošík, Janka Repová, Alexander Kramár, Soňa Niková, Michaela Václavíková, Timotej Košina
ktorej s ôsmimi medailovými stupienkami
a Roman Múdry.
(4 – 2 – 2) skončili druhý za víťazným KUMADE Topoľčany (5 – 7 – 3) a tretie miesto patrilo KK TAIYO
dorastenky: 2. Barbora Španková, kadetky: 1. Silvia Čertália Mikušková, chlapci -28 kg: 1. Dominik Jánošík, +28
Kolárovo (3 – 3 – 2). V individuálnom zápolení patrili z navená, chlapci: 2. Dominik Jánošík, 3. Alexander Kramár,
kg: 2. Alexander Kramár, mladší žiaci -28 kg: 1. Benedikt
šich reprezentantov k najúspešnejším Dominik Jánošík s
mladší žiaci: 1. Benedikt Jánošík, 3. Dávid Miklo, starší
Jánošík, starší žiaci -40 kg: 2. Simon Králik, 3. Sebastián
dvomi prvenstvami a jedným striebrom. A dve prvenstvá
žiaci: 1. Simon Králik, mladší dorastenci: 1. Roman MúdPaluš, mladší dorastenci -40 kg: 3. Roman Múdry, kadeti
si vybojovali Jana Repová, Natália Adamusová a Benery.
-57 kg: 2. Matúš Krchník.
dikt Jánošík.
H POKROČILÍ – kumite mladšie žiačky -25 kg: 2. Soňa NiH ZAČIATOČNÍCI – kata dievčatá: 1. Jana Repová, chlapci:
ková, -30 kg: 2. Michaela Václavíková, -35 kg: 1. Natália
1. Dominik Jánošík, 2. Alexander Kramár.
UMIESTNENIE NAŠICH REPREZENTANTOV
Adamusová, staršie žiačky +40 kg: 2. Monika ŠtefkovičoH ZAČIATOČNÍCI – chlapci BRH: 1. Dominik Jánošík, 2.
H POKROČILÍ – kata dievčatá: 1. Jana Repová, mladšie
vá, mladšie dorastenky -45 kg: 1. Alexandra Martišková,
Alexander Kramár, mladší žiaci +32 kg: 3. Timotej Košižiačky: 1. Natália Adamusová, 2. Soňa Niková, mladšie
kadetky -47 kg: 1. Silvia Červená, kadetky -54 kg: 1. Nana.
mp

Bánovský MZK obhájil vlaňajšie druhé miesto
Žiacka liga v zápasení voľným štýlom družstiev
oblasti Západ vyvrcholila posledným piatym
kolom v telocvični Základnej školy v Uhrovci. Do
súbojov o posledné body zasiahlo v troch vekových kategóriách tentokrát 108 zápasníkov.
Klubové prvenstvo v 5. kole po sumáre všetkých troch vekových kategórií si prvý raz v aktuálnej sezóne vyzápasili reprezentanti AC Nitra
(37 pretekárov – 121 bodov), druhý skončil MZK
Bánovce nad Bebravou (26 – 116), tretie miesto
obsadila Trenčianska Turná (22 – 93), štvrté Baník Prievidza (15 – 71) a piate Dunajplavba Bratislava (8 – 44). V súťaži družstiev kategórie prípravky sa v 5. kole zrodilo nasledovné poradie: 1.
AC Nitra (68 bodov), 2. MZK Bánovce n/B. (53), 3.
Trenčianska Turná (49), 4. Baník Prievidza (32), 5.
Dunajplavba Bratislava (30), u mladších žiakov:
1. MZK Bánovce n/B. (38), 2. AC Nitra (28), 3. Baník Prievidza (25), 4. Trenčianska Turná (32), 5.
Dunajplavba Bratislava (0) a nakoniec u starších
žiakov: 1. Trenčianska Turná (32), 2. MZK Bánovce n/B. (25), 3. AC Nitra (25), 4. Baník Prievidza
(14) a 5. Dunajplavba Bratislava (0). V konečnom
poradí, po súčte všetkých piatich turnajov, malo
obsadenie prvých dvoch priečok ronaké poradie ako v predošlom ročníku, keď titul obhájili
mladí borci z Trenčianskej Turnej pred druhým

BASKETBALOVÁ MLÁDEŽ
Mladí basketbalisti BBK Bánovce nad Bebravou sa rozlúčili s prvou polovicou časti
súťaže Majstrovstiev oblasti Západ dvomi
výhrami v Malackách, ktorými si zverenci
trénera Vladimíra Jánošíka upevnili štvrtú
priečku v priebežnej tabuľke. Odvetná časť
odštartuje 21. januára budúceho roku.

MB SPORT - predaj a servis bicyklov
A. Kmeťa 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel: 038/760 64 23

mbsport@stonline.sk

MO ZÁPAD – ŽIACI
H 13. KOLO: Malacky – BBK Bánovce n/
B. 52:61 (27:33), BBK: K. Podlucký 12, Š.
Šebeň 12, M. Filo 10, D. Filo 7, P. Kopčan 7,
R. Mikušiak 6, D. Kubala 4, J. Karas 3, D. Podoba 0, tréner: V. Jánošík. Štvrtiny: 15:13,
12:20, 11:9, 14:19. TH BBK: 15/41. Karlovka Bratislava – B.S.C. Bratislava 81:37.
Topoľčany – Nitra 98:19. Inter Bratislava – Levice 25:84.
H 14. KOLO: Malacky – BBK Bánovce n/
B. 43:66 (17:30), BBK: Š. Šebeň 15, K. Podlucký 14, D. Filo 10, R. Mikušiak 6, D. Podoba 6, M. Filo 5, D. Kubala 4, J. Karas 4, P.
Kopčan 2, tréner: V. Jánošík. Štvrtiny: 6:16,
11:14, 14:26, 12:10. TH BBK: 8/23. Karlovka Bratislava – B.S.C. Bratislava 67:28.
Topoľčany – Nitra 75:31. Inter Bratislava – Levice 40:85.
TABUĽKA
1.Levice
14 13 1 1298:617 27
2. Topoľčany
14 11 3 1099:510 25
3. Karlovka Bratislava
14 10 4 857:689 24
4. BBK Bánovce n/B.
14 10 4 785:727 24
5. Inter Bratislava
14 6 8 752:752 20
6. BA Nitra
14 4 10 595:1010 18
7. B.S.C. Bratislava
14 2 12 566:897 16
8. Malacky
14 0 14 462:1212 14
(mp, ľb)

MZK Bánovce nad Bebravou. Bronzovú priečku
obsadili Nitrania, ktorí zosunuli na štvrté miesto
Baník Prievidza a piate miesto opäť patrilo Dunajplavbe Bratislava.
V súťaži jednotlivcov mladí zápasníci spoločného družstva MZK Bánovce n/B. a ŠŠS pri ZŠ
Uhrovec dosiahli v 5. kole tieto umiestnenia v
jednotlivých vekových a hmotnostných kategóriách – prípravka do 26 kg: 1. Jakub Adame,
3. Matúš Karas, do 28 kg: 1. Dárius Súkeník,
2. Marko Sochora, 3. Roman Šebeň, do 30 kg:
3. Marcel Španko, do 33 kg: 1. Roman Škerda,
5. Samuel Stolár, do 36 kg: 6. Dávid Šundrlík,
do 40 kg: 4. Samuel Znášik, 5. Patrik Zajac, do
48 kg: 4. Ján Flóro, do 56 kg: 2. Adrián Leštinský, mladší žiaci do 31 kg: 1. Peter Ducho, do
40 kg: 1. Jozef Mesiarkin, 2. Stanislav Škerda,
3. Juraj Bočák, do 48 kg: 4. Patrik Michalička,
5. Michal Báčik, do 62 kg: 2. Adam Šipka, do
73 kg: 1. Marián Hrčka, starší žiaci do 32 kg: 1.
Patrik Adame, do 42 kg: 2. Peter Horváth, do
59 kg: 3. Jakub Boďo, do 66 kg: 2. Ján Tomaška, 3. Dávid Šipka.
KONEČNÉ TABUĽKY
PRÍPRAVKA
1. AC Nitra
56 62 61 54 68 301
2. Trenč. Turná
45 34 50 43 49 221

3. MZK Bánovce n/B.
4. Dun. Bratislava
5. Baník Prievidza

43 36 31 33 53 196
12 51 45 54 30 192
31 26 11 16 32 116

MLADŠÍ ŽIACI
1. MZK Bánovce n/B. 29 34 38
2. Baník Prievidza
30 44 30
3. Trenč. Turná
29 26 31
4. Dun. Bratislava
0 16 22
5. AC Nitra
3 0 24

39
14
20
23
14

38
25
12
14
28

178
143
118
72
69

STARŠÍ ŽIACI
1. Trenč. Turná
29 38 36
2. MZK Bánovce n/B. 25 14 12
3. AC Nitra
15 10 16
4. Baník Prievidza
14 25 5
5. Dun. Bratislava
0 17 13

28
28
29
10
4

32
25
25
14
0

163
104
95
68
34

LIGA – SPOLOČNE
1. Trenč. Turná
103 98 117 91 93 502
2. MZK Bánovce n/B. 97 84 81 100 116 478
3. AC Nitra
74 72 101 97 121 465
4. Baník Prievidza
75 95 46 40 71 327
5. Dun. Bratislava
12 84 80 81 44 301
l Poznámka: prvá až piata kolónka – počet
bodov v 1. až 5. kole, šiesta kolónka – celkový
súčet bodov.
(mp, ld)

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – SKUPINA A
Tretia najvyššia slovenská basketbalová súťaž mala v skupine A na programe
stretnutia 8. kola. V stretnutí Skloobal
Nemšová – BBK Bánovce nad Bebravou
sa na základe prvej vzájomnej konfrontácie oboch súperov, v ktorej Bánovčania
deklasovali svojho súpera vysoko 132:54,
očakávala rovnako jednoznačná záležitosť v podaní BBK. Lenže zostava Bánoviec bola tento raz veľmi odlišná od tej,
s ktorou nastúpili v domácom zápase so
Skloobalom. Z rôznych dôvodov necestovalo do Nemšovej až šesť hráčov, ktorí nastúpili v prvom vzájomnom zápase

oboch celkov... Aj preto si Nemšová pripísala na konto prvé víťazstvo v pomere
73:58. Zostávajúci výsledok: Domov Topoľčany – Iskra Partizánske 82:52 (32:27).
Štadión Trenčín – voľno. V lige teraz nasleduje vianočná prestávka, po ktorej bude
súťaž pokračovať až 14. januára.
1. Domov Topoľčany
2. Štadión Trenčín
3. Iskra Partizánske
4. BBK Bánovce n/B.
5. Skloobal Nemšová

TABUĽKA
7 5
6 5
6 4
7 1
6 1

2
1
2
6
5

474:360
443:295
433:370
406:495
351:587

12
11
10
8
7

NEMŠOVÁ – BBK BÁNOVCE N/B. 73:58 (37:26)
V oklieštenej zostave hrajúce Bánovce lepšie vstúpili do zápasu a až do 14.
min si udržiavali vedenie. Lenže potom
prišiel nečakaný zlom, keď domáci šnúrou 15 bodov v rade v priebehu šiestich
minút v podstate rozhodli o osude zápasu. Bánovčania síce bojovali aj naďalej,
ale nervozita im zväzovala ruky. Druhý
polčas sa z pohľadu Bánoviec premenil
na festival zahodených šancí, kedy ani z
jasných pozícií spod koša nedokázali bodovať. O streleckej mizérii hostí svedčia
i trestné hody, keď z ponúknutých trid-

saťjeden pokusov dokázali premeniť len
dvanásť. V poslednej štvrtine Nemšová natiahla vedenie až na 22 bodov, no
Bánovčania dreli až do konca stretnutia
a lepším záverom stiahli rozdiel v skóre
na 15 bodov.
l BBK: I. Kolačan 18, P. Predný 16, Šlosár 8, T. Paško 4, M. Krchlík 4, (V. Jánošík 4, M. Uhrín 4), tréner: I. Turčan. l
ŠTVRTINY: 11:15, 26:11, 16:15, 20:17.
l TH BBK: 12/31. l ROZHODOVALI:
Jurča a Raučina – 40 divákov.
(mp, tp

Halový futbalový turnaj
v Bánovciach
Miestny klub Slovenského orla v Miezgovciach už po osemnástykrát pripravuje pre širokú športovú verejnosť tradičný
vianočný turnaj v malom futbale amatérov, ktorý nesie názov O putovný pohár
Slovenského orla a O pohár primátora
Bánoviec nad Bebravou. Predkolo blížiaceho sa 18. ročníka turnaja sa odohralo v Mestskej športovej hale v Bánovciach n/B. uplynulý víkend. Finálová časť,
v ktorej má zabezpečenú účasť šesť najlepších kolektívov z predošlého ročníka –
JAMAJKA Topoľčany, TATA BOYS Bánovce
n/B., BORUSIA Bánovce n/B., SVIŠTE Trenčín, FC BRUGY Bánovce n/B. a AGENCYGEMINI – sa uskutoční v pondelok 26.
decembra v čase od 9. do 20. h.. mp

Futbalový turnaj
hráčov nad 35 rokov
V piatok 30. decembra od 10. h sa v Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou uskutoční 8. ročník turnaja v malom
futbale hráčov nad 35 rokov, ktorý bude
opäť organizovať Občianske združenie Rozvoj športu. Záujemcovia o štart na turnaji sa
môžu prihlásiť najneskôr do 25. decembra u hlavného organizátora Jozefa Farkaša
na mob.č. 0908 879 108. Štartovné je 50 €,
prvenstvo z 10. ročníka turnaja obhajuje
Orol Miezgovce.
mp

Silvia Červená bronzová
na majstrovstvách Slovenska
Trnavská Mestská športová hala bola
v prvú decembrovú sobotu dejiskom majstrovstiev Slovenska kadetov a juniorov v športovom karate.
Do bojov o slovenské tituly zasiahlo
245 pretekárov z päťdesiatich štyroch klubov. Účasť na slovenskom
šampionáte si vybojovala aj štvorica
reprezentantov nášho karate klubu
TREND Bánovce nad Bebravou – Silvia Červená, Natália Mikušková, Stanislav Červený a Matúš Krchník. Medailu sa na trnavských tatami podarilo vybojovať len Silvii Červenej, ktorá v športovom zápase kumite kadetiek v hmotnostnej kategórii -54 kg
mp
získala bronz.
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