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svedkami častr. 3
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sa po sv. omši v kostole
sv. Cyrila a Metoda v
Dolných Držkovciach
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XXV.
ročník turnaja

Neodmysliteľnou
súčasťou vianočných
sviatkov v Bánovciach
n/B. je už tradičný halový minifutbalový turnaj. str. 7

inzercia

Dovoľte nám zaželať Vám v mene
celej redakcie regionálnych novín
TAJMS úspešný nový rok 2019.
Zároveň Vám ďakujeme za stovky
stretnutí, rozhovorov, podnetov
a za všetky príležitosti roku 2018.
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VIANOČNÁ
BURZA
Rímskokatolícka
cirkev,
Farnosť Malá Hradná v
spolupráci s OcU Malá
Hradná zorganizovali 9.
decembra v kultúrnom
dome „Vianočnú burzu“.
Na predaj boli rôzne druhy vianočných svietnikov, dekorácií, ozdôb na
stromček, farské kalendáre na rok
2019, oblátky, trubičky, vianočné pečivo, medovníčky. Tento rok si záujemci
vyskúšali techniku, ktorá sa v 18. storočí
zrodila práve na Slovensku - drotárstvo.
Mali možnosť si vyrobiť 2 druhy anjelov, Betlehemskú hviezdu, zvonček.
„Táto technika je trochu náročná na
zručnosť. Preto som vyrobila z dreva
šablóny, aby aj najmenší drotári (5 - 6
roční) sami zvládali vyrábať výrobky.
Druhou technikou bolo maľovanie na
drevo, pričom si každý mohol vyrobiť
vlastnú dekoráciu na stromček. Na
narezané a predvŕtané kolieska bielou
akrylovou farbou maľovali vločky, an-

jelov, stromčeky.... dokonca sa „vyskytol“ aj báger,“ povedala počas dielničiek
Janka Vavrová. Návštevníci - si pochutnávali na kapustnici, koláčoch, punči
pre dospelých aj deti, varenom víne a
prvýkrát sa objavili v ponuke hot- dogy.
Domáca gazdinka Boženka Vavrová
robila počas burzy vianočné oblátky a
trubičky, ktoré pečie viac ako 40 rokov.
V sále panovala predvianočná uvoľnená atmosféra. Na akciu prišli aj rodičia s
hendikepovanými deťmi, pre ktoré bol
zisk z predaja určený. Dušou celej akcie bola Katarína Rychtárechová, ktorá neskrývala radosť z úspešnej akcie.
Stanislav Vavro

TROJKRÁĽOVÝ
KONCERT S HOSŤOM

V kostole Evanjelickej cirkvi A.V. sa 4. januára 2019 uskutočnil tradičný Trojkráľový koncert.

Bebravou. Bol to sen môjho nebohého otca
(Jána Mešinu) aby som vrátil tomuto mestu
dlh, pretože som v našom meste hral iba jedinýkrát na fagote, keď som mal 9 rokov,“
Účinkujúci žiaci a učitelia ZUŠ Dezidera povedal počas koncertného vystúpenia RoKardoša a špeciálny hosť Roman Mešina man Mešina. Po vytlieskanom koncerte s
hrajúci na fagote s klavírnym sprievodom bohatým kultúrnym programom sa prítomMartina Lobotku pripravili pre návštevní- ným prihovorila aj primátorka mesta Rudolkov koncertu umelecký zážitok. Námestný fa Novotná: ,,My sme dnes dostali veľký dar
farár Ivo Madzin sa na úvod koncertu po- v podobe týchto krásnych melódií a piesní,
ďakoval moderátorovi a riaditeľovi „Zušky“ ktoré sme si vypočuli.“ Záverečné ďakovné
Silvestrovi Lavríkovi ako i účinkujúcim a slovo všetkým prítomným patrilo farárovi
učiteľom zato, že zorganizovali toto vý- Madzinovi, ktorý okrem iného povedal:
nimočné podujatie na záver vianočných „Prajem vám všetkým, aby ste vo svojom
sviatkov. „Moja celoživotná kariéra v rámci osobnom živote stretli živého Krista.“
hry na fagote začala tu v Bánovciach nad
Stanislav Vavro

Hosť Roman Mešina hrajúci na fagote s klavírnym sprievodom Martina Lobotku
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Rímsky filozof a štátnik M. T.
Cicero svojho času napísal
krásnu myšlienku: „Dejiny sú
svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľ kou
života a poslom minulosti.“
Každý z nás tvoríme dejiny
– naším každodenným životom, našou prácou, našimi
vzťahmi... vytvárame dejiny......niečo, čo zostáva zapísané po nás. A za to všetko
doposiaľ prežité – aj počas
už prešlého roku 2018 - Pánu
Bohu úprimne ďakujeme.....
Dnes ale stojíme na začiatku
nového úseku života, novej
etapy, o ktorej nič nevieme....
a to možno celkom prirodzene v nás, popri tej, ešte
stále doznievajúcej radostnej atmosfére nového roka,
- vzbudzuje aj istú melanchóliu či obavy, čo nám prinesie
nový, nepoznaný čas nášho
života v tomto roku 2019.
Naše obavy sú ale opodstatnené. Ani samotný Cicero,
ktorý je vnímaný ako jeden z
najvšestrannejších vzdelancov vôbec, ako taký nevedel
nič o budúcnosti ..... Nie je totiž v moci človeka poznať odpovede na otázky, čo nás čaká.
Ako veriaci ľudia by sme mali
poznať hodnotu času. Máme
možnosť si preto vážne uve-

Spravodajstvo

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR

FARÁRKY MARTINY TLKANCOVEJ

domiť, že nový rok je pridaný
k nášmu času života, k našim
dňom. A teda, keď nám Pán
Boh pridáva tento čas, robí to
s určitým cieľom.
Preto si treba v bázni uvedomiť, že nový rok je darovaný
čas. Pán Boh nám ho daroval
ako príležitosť k vďačnosti za
to doposiaľ prežité. Ale pochopiteľne aj ako príležitosť
k plánovaniu, k novým povin-

nostiam, k novej zodpovednosti.......
Nový čas pred nami je Božia
príležitosť i výzva zároveň,
aby sme každý deň, - aj keď to
nebude možno práve jednoduché a ľahké, -bojovali dobrý
boj viery. Nevieme, čo všetko
nadchádzajúci čas prinesie.
Pán Ježiš nás povzbudzuje
slovami: „Nech sa vám srdce
nestrachuje! Verte v Boha a

verte vo mňa!“ (J 14,1). Nebojte sa a nestrachujte sa v
tomto svete! Nebojte sa ľudí,
ani toho, čo sa môže stať, keď
sa dostanete do kritických a
nebezpečných situácií! Nebojte sa choroby, ani smrti!
Verte v Boha a verte vo mňa!
– To nám hovorí Pán Ježiš
Kristus.
Aj keď sa v nás ozýva strach,
i keď sme ustarostení a plní
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obáv z budúcnosti, smieme
náš zrak viery dvíhať k Nemu,
ktorý sa nám sám predstavuje
ako cesta, po ktorej je bezpečné kráčať.
Pán Ježiš nehovorí: Ukážem
vám cestu, ale: „Ja som cesta“
(J 14,6a). – Cesta, ktorá má
dobrý cieľ, ktorá je zmysluplná a bezpečná. Ubezpečuje
nás, že nás nezanechá, ani neopustí - ani v biede, ani v ťažkostiach....
Zasľúbil, že bude kráčať pred
nami aj cez ťažkosti, cez utrpenie, cez smrť.
Nech je On sám - náš osobný
vzťah dôvery a lásky k Pánovi
Ježišovi našou cestou v celom
novom roku.
Z úprimného srdca prajem
všetkým požehnaný rok, naplnený pokojom, radosťou,
zdravím tela i ducha a nehynúcou dôverou v Božie vedenie. V tom čase neznámom
a nepoznanom, daj mi, Pane,
vo viere pevne stáť....hoc neviem, čo ma čaká, ...nedaj sa
mi ani báť, ani ľakať...Posilni
moju dôveru, že nezlomí ma
búrok nečas, ...keď budem
s Tebou verne kráčať, Tvojej
lásky niesť denne pečať...
námestná farárka
v Slatine nad Bebravou
Martina Tlkancová

JASLIČKOVÁ

POBOŽNOSŤ V KOSTOLE

V nedeľu 30. decembra 2018 sa po sv.
omši v kostole sv. Cyrila a Metoda v
Dolných Držkovciach uskutočnila Jasličková pobožnosť .

FARSKÝ VIANOČNÝ
KONCERT BODOVANKY

30. decembra 2018 sa uskutočnil
v kostole sv. Vavrinca - diakona na
Malej Hradnej „Farský vianočný
koncert“ s DH Bodovanka.
„Drahí bratia a sestry. Prežívame
krásne sviatky oslavy narodenia Pána
a stretáme sa, aby sme tu spolu prežili na koncerte duchovnú radosť a
povzbudenie. Som veľmi rád, že ste
sa stretli v takom peknom počte a
ešte radšej, že tu môžem privítať DH
Bodovanku, ktorá nám prišla predniesť, zahrať a zaspievať vianočné koledy a pesničky a priblížiť nám udalosti okolo narodenia Pána, ľudovým
spôsobom. Prajem vám príjemné

povzbudenie na duši aj takýmto spôsobom,“ povedal vo svojom uvítacom
príhovore farár Milan Jánoš. „Vážení
prítomní, príjmite od Dychovej hudby Bodovanka z Krivosúd - Bodovky
v tomto vianočnom čase darček v
podobe pekných vianočných melódií,
slova a spevu, ktoré vám dnes chceme venovať. Sme radi že sme z vašej
farnosti dostali pozvanie, za ktoré
vám srdečne ďakujeme a tak vám
našim vystúpením môžeme spríjemniť vianočné chvíle,“ povedala počas
koncertu konferencierka z Bodovanky, ktorú vedie kapelník Milan Hornáček.
Stanislav Vavro
foto: Jana Vavrová

Aj tento rok sme boli v tejto farnosti
svedkami krásneho sprítomnenia príbehu Božieho narodenia formou jasličkovej pobožnosti, ktorú nacvičili deti
z Veľkých Držkoviec a Malej Hradnej
s doprovodom Kataríny Rychtárechovej.
Prítomným veriacim priblížili tradičný
príbeh o narodení Ježiška, ktorý bol doplnený piesňami. Aj vďaka tejto jasličkovej
pobožnosti si mohli všetci zúčastnení
pripomenúť ako to s narodením Božieho

Syna bolo. Deti vďaka tomuto príbehu
spoznali, prečo vlastne Vianoce sú. Že je
to oslava, ale nie hocaká, že je to oslava Ježiškovho narodenia. Ale spoznali aj
niečo iné, že práve cez Ježiška sa stávajú
čoraz lepšími. Všetkým, ktorí sa podieľali na tejto peknej udalosti, patrí veľké
poďakovanie. ,,Vďaka Pánu Bohu ale aj
obetavým dievčencom a chlapcom ako
i ženám a ich mužom, ktorí vlastne pomáhate, ste pripravili pekné pásmo a radostnú zvesť v takomto podaní. Pán Boh
zaplať Vám všetkým i zúčastneným,“ povedal na záver jasličkovej pobožnosti vo
svojom ďakovnom príhovore farár Milan
Jánoš.
Stanislav Vavro
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Tradície sú tradície a tie treba
dodržiavať, inak to nebolo ani
tento rok počas vianočných
sviatkov.
Predvianočný maratón nekonečných príprav už máme za sebou a šialenstvo a zhon utíchol
a nastal čas pre pokojné myšlienky, teplo domova a rodinnej pohody. Inak to nebolo ani
u nás a ešte viac...Manžel Ivan
s bratom Jojom a ich nekončiace prípravy na druhý sviatok
vianočný Štefana. Kapusta, fazuľa, údené...nič nemôže chýbať veď tam v horách obchody
nie sú a tak nič netreba nechať
na náhodu. Ja tvrdím, že u nás
Vianoce sú len jeden deň, pretože 25.12. sa už presúvame
do sedla pod Čiernym vrchom
do našej základne ,,Hotela na
Háku,“ kde sa bude pokračovať v prípravách vianočného
menu pre našu veľkú turistickú
rodinu. Veď ,,Štefanský výstup
nie je len samotný výstup na
kopec, je to i niečo oveľa viac.
Na samotnom vrchole v zime v
mraze od skorého rána čaká na
vás turista dobrovoľník z klubu bánovských turistov, ktorý
sa podujal odovzdať každému
nadšencovi turistiky odmenu v
podobe pamätného listu. Áno
sú tam i takí, čo tam chodia

ŠTEFANSKÝ VÝSTUP TURISTOV

NA ČIERNY VRCH NIE JE LEN SAMOTNÝ
VÝSTUP NA KOPEC

Výstup na Čierny vrch na samotnom vrchole
mnoho rokov a vždy sa tešia
na ten okamih stretnutia sa
na vrchole, podaním si ruky
želaním krásnych sviatkov a
s dúškom teplého čaju, kalištekom pálenky sa poberú
niektorí domov, iní k nám ,,fazulárom“ do sedla pod Čierny vrch pozdraviť kamošov,
zohriať sa, porozprávať. Od
skorého rána až do tmy sú
fazulári v plnom nasadení,
veď v kotloch sa varí výborná šutelica (fazuľa švábka,

Úsmev, pohostinnosť, láskavosť, srdečnosť je neodmysliteľnou súčasťou
udené,kapusta) pohostinnosti v „Hoteli na Háku“
ktorú majster
kuchár Jožko Kšiňan navarí ke, svoje skrehnuté a uzime- príbytkov a tešíte sa z toho
vždy na výbornú. Veď bodaj né telo zahriať tanierom tep- najobyčajnejšieho čo ste
by nie, keď do kotlov idú len lej polievky, čajom, kávičkou. mohli dostať a to je láska vo
samé dobroty a tajné ingre- A že málo? Partie kamarátov vašich srdciach.
diencie šéfkuchára. Úsmev, turistov ich nadšenie, radosť, No a čo my? My sme šťastní
pohostinnosť, láskavosť, sr- smiech, úsmev to všetko tam a spokojní a opäť, ak nám
dečnosť je neodmysliteľnou hore, kde líšky a medvede tam ten hore dá zdravia busúčasťou pohostinnosti u dávajú dobrú noc nájdete.
deme vás našich kamarátov
nás v Hoteli na Háku a ešte A tieto nezabudnuteľné a čakať tam vysoko v horách a
oveľa viac...Tí čo k nám pra- neopakovateľné pocity, zá- tešiť sa na stretnutie s vami.
videlne chodia vedia, že sa žitky si so sebou odnášate S pozdravom
môžu zohriať pri teplej piec- dolu k sebe domov do vašich
Kšiňanová Katarína

KVALITNÝ TURNAJ V HALE

Organizačný tím medzinárodného
futsalového turnaja „ORION CUP
2019“, pripravil 5. januára 2019 v
športovej hale pre milovníkov futsalu celodenný športový zážitok.
Účasť hviezdneho výberu brazílskych
futsalistov v klube Pinerola 1994 Bratislava, Slávie Praha s kvalitným tímom
hráčov zo Srbska, Macedónska a brazílčana DODA, ktorých vedie tréner zo
Srbska Ivan Božovič, ako i reprezentačného výberu hráčov SR do 19 rokov a
ostatných účastníkov z najvyššej futsalovej ligy bol skutočnou lahôdkou aj
pre toho najnáročnejšieho športového
fanúšika. Organizátori po-

stavili pri športovej hale aj veľkokapacitný vyhrievaný stan, v ktorom podávali
návštevníkom akcie zabíjačkové špeciality. Bohatá tombola a kvalitné turnajové zápasy až po finále držali fanúšikov
ako prikovaných na sedadlách, ktorí sa
výkonom zúčastnených mužstiev odmeňovali častým potleskom. Z 8 tímov,
ktoré boli zaradené do dvoch základných skupín sa do semifinále zaslúžene
prebojovali aj bánovskí futsalisti.
Výsledky semifinále: Orion TIP Bánovce - Slávia Praha 0:1 (0:0), Wild Boys 02
Bratislava - Pinerola 3:4 (3:2); o 3. miesto: Orion TIP Bánovce - Wild Boys 02
Bratislava 1:5 (0:3); o 1. miesto: Pinerola
Futsal 1994 Bratislava - Slávia Praha 2:0
(1:0).
Stanislav Vavro

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ

Príslušníci policajného zboru v kraji Trenčín si popri svojej náročnej práci našli čas
aj na športovanie. Z iniciatívy Okresného
riaditeľstva v Bánovciach n/B., Odborového zväzu polície Trenčín, IPA Trenčín,
Športového klubu polície Bánovce n/B.
sa uskutočnil v piatok 14.12. 2018 jubilejný V. ročník minifutbalového turnaja
o Putovný pohár riaditeľa Krajského PZ
a predsedu Odborového zväzu polície
Trenčín.

7 družstiev z kraja Trenčín sa stretlo
v športovej hale Bánovce n/B., kde
odohrali spolu 8 zápasov v základných
skupinách. Víťazom turnaja sa napokon
stalo mužstvo z OR PZ N. Mesto n/V.,
ktoré si v priebehu turnaja vo všetkých
zápasoch poradilo so svojimi súpermi a
zvíťazilo. Druhú priečku obsadili policajti

z OPP KR PZ Trenčín. Tretie miesto patrí policajtom z OR PZ Trenčín a zemiaková medaila hráčom z OR PZ Bánovce n/B. 5.-7. miesto obsadili futbalisti
z okresu Prievidza, Partizánske a Centra
podpory Trenčín. Najlepším strelcom
turnaja s 3 gólmi sa stal Stanislav Bango
z OR PZ N.Mesto n/V. Najlepším hráčom bol vyhlásený domáci Marián Galis
z družstva OR PZ Bánovce n/B. a najlepším brankárom Andrej Kukuriaš z víťazného mužstva. Putovný pohár a ceny
najlepším kolektívom odovzdali riaditeľ
KR PZ Trenčín plk. Mgr. Slavomír Kučera, riaditeľ CP Trenčín pplk. Mgr. Roman
Šulavík a riaditeľ turnaja plk. Mgr. Miloš
Šagát, ktorí zároveň poďakovali v predvianočnom období účastníkom turnaja
ako aj organizátorom za vydarenú športovú akciu.
Stanislav Vavro
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RALPH
BÚRA INTERNET
� PREMIÉRA

NOVÁ ŠANCA
� PREMIÉRA

AQUAMAN

BOHEMIAN
RHAPSODY

ZRODILA
SA HVIEZDA

• Žáner: Animovaný, Komédia
• Jazyk: slovenský dabing
• Dĺžka: 112 min.
• Prístupnosť: 7
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: Romantický, Komédia
• Jazyk: slovenské titulky
• Dĺžka: 105 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: Sciﬁ, Akcia
• Jazyk: slovenské titulky
• Dĺžka: 115 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: Hudobný
• Jazyk: slovenské titulky
• Dĺžka: 134 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: Romantický, Hudobný
• Jazyk: české titulky
• Dĺžka: 136 min.
• Prístupnosť: 15
• Vstupné: 2D 5,- €

PIATOK 11.1.2019

SOBOTA 12.1.2019

NEDEĽA 13.1.2019

16:00

RALPH BÚRA INTERNET

RALPH BÚRA INTERNET

RALPH BÚRA INTERNET

18:00

NOVÁ ŠANCA

ZRODILA SA HVIEZDA

NOVÁ ŠANCA

20:15

BOHEMIAN RHAPSODY

AQUAMAN

Otváracie hodiny pokladne kina Tajms Cinema: (Predaj a predpredaj vstupeniek v pokladni kina vždy polhodinu pred premietaním)
štvrtok: 15:30 - 18:30 hod., piatok: 15:30 - 20:00 hod., sobota: 15:30 - 20:00 hod., nedeľa: 15:30 - 20:00 hod.

VSTUPENKU SI KÚPITE POHODLNE AJ CEZ INTERNET NA
PROGRAM KINA SLEDUJTE IBA NA NAŠEJ WEB STRÁNKE

} www.tajmscinema.sk
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OTVÁRACIE HODINY REDAKCIE
pre podanie riadkovej inzercie:
Dom kultúry, Farská 7 - PRÍZEMIE

PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:

8 00
10 00
10 00
10 00

-

11 00
12 00
12 00
12 00

Rôzne

Dňa 4. januára 2019
sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás
navždy opustil vo
veku 53 rokov náš
brat
Jozef Kozinka z Biskupíc
S láskou a úctou spomínajú sestry,
brat, švagriná a neterky.

• Predám 50 l demižóny v obale t.č.
0907 400 770
• Kvalitné Ruské uhlie, doprava
až k vám domov. T.č. 0948 343 530
• Predám zemiaky MARABEL,fazuľu
švábku. T.č. 0917 618 296
• Hľadám spoľahlivú pani na opatrovanie. T.č. 0908 258 308
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POSEDENIE ÚNIE

NEVIDIACICH
A SLABOZRAKÝCH

Mesiac november možno s určitosťou zaradiť medzi mesiace, ktoré sú bohaté na
mnohé pamätné a svetové dni. Celkom
určite k nim môžeme zaradiť aj Medzinárodný deň nevidiacich, ktorý si pripomíname 13.novembra. Ide o deň narodenia
francúzskeho prekladateľa Valentina
Hauya, ktorý založil v Paríži prvú školu pre
nevidiacich. Jeho cieľom bolo, aby sa aj
zrakovo postihnutí občania mohli naučiť
čítať a písať. Jeho osobnosť a veľ ký prínos pre spoločnosť si pripomíname každoročne od roku 1946.
Pri tejto príležitosti sa každoročne uskutočňuje slávnostná členská schôdza ZO
Únie nevidiacich a slabozrakých(ÚNSS)
č.47 v Bánovciach nad Bebravou. Tento
rok sa však konala o čosi neskôr, tesne
pred vianočnými sviatkami, vo štvrtok
20.decembra. Otvorila ju predsedníčka
organizácie Mária Danielová. Tá všetkých
srdečne privítala a následne vo svojom príhovore vyzdvihla už spomínaného Valen-

tina Hauya a taktiež Louisa Brailla, tvorcu
slepeckého písma. Taktiež zhodnotila aj
akcie na podporu zrakovo postihnutých
ľudí „Biela pastelka“ a „Biela palica.“ Taktiež
podala aj informácie o celoštátnej súťaži
v čítaní a písaní Braillovho písma v Levoči,
ktorá sa minulý rok zmenila na Braillovskú
olympiádu. V podaní členky Evy Pilátovej
zaznela báseň s názvom Prosba. Prihovoril sa i hosť – predseda ZO SZZP č.3 Jozef
Kocúr. V rámci diskusie sa viacerí z prítomných členov vyjadrili nielen k problematike zrakovo postihnutých občanov, ale
zároveň si všetci zaželali aj šťastné prežitie
vianočných sviatkov. Súčasťou stretnutia
býva pravidelne aj oceňovanie jubilantov.
Za aktuálny polrok si darček prevzal iba
jeden jediný pán. Obdarovaná však bola aj
samotná predsedníčka, ktorá si z rúk pani
Pilátovej taktiež prevzala darčekový balíček z vďaky za prácu pre túto organizáciu,
ako aj pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov.
Marek Kasala

ČARO PREDVIANOČNÉHO
ADVENTU V ZŠ ŠKOLSKÁ
Vianočný stromček na chodbe
školy, koledy znejúce zo školského
rozhlasu, vôňa škorice a medovníkov šíriaca sa zo žiackej cvičnej
kuchynky posledné decembrové
týždne a množstvo iných predvianočných aktivít svedčili o tom, že
sa na Vianoce pripravovali i žiaci
našej školy.

V stredu 12. decembra sme v dopoludňajších hodinách privítali
predškolákov z MŠ Severka. Žiačky
8. a 9. ročníka s pani vychovávateľ kou nachystali množstvo tvorivého materiálu na zhotovenie
pozdravov, meluzíny, snehuliakov
i ozdôb na stromček. V popoludňajších hodinách žiaci 1. – 5. ročníka
využili príležitosť vlastnoručne si
vyrobiť počas ,,Vianočných tvorivých dielní“ vianočné ozdoby,
pozdravy i vyzdobiť si medovníčky. Krásne výrobky, ktoré si deti
odnášali, boli dôkazom toho, že na
Vianoce sa pripravujú zodpovedne

a s radosťou. Radostná adventná
atmosféra pokračovala 17. decembra vianočným jarmokom. Žiaci za
pomoci svojich rodičov, starých
rodičov a pani učiteliek zhotovili
nápadité vianočné ozdoby, dekorácie a upiekli cukrovinky lákajúce
nielen vôňou, ale aj vzhľadom. Pani
kuchárky navarili pre rodičov chutnú kapustnicu, v ktorej nechýbali
huby ani sušené slivky a pripravili
vianočný punč. Atmosféru vydarenej akcie podčiarkli vianočné piesne a koledy. ,,Koľ ko lásky sa zmestí
do škatule od topánok“ – pod týmto názvom sa niesla výzva, do ktorej sme sa aj my s veľ kým zápalom
zapojili. Svedčí o tom úžasných 25
škatúľ plných malých radostí pre
starkých, ktoré sme v predvianočnom čase 19. decembra odovzdali
s pripraveným kultúrnym programom v Domove dôchodcov v Bánovciach nad Bebravou.
Renáta Gieciová
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Rok 2018 bol jeden z najúspešnejších
rokov v histórii bánovského zápasníckeho klubu.
Za ostatné štyri roky sa nám podarilo
tretíkrát zvíťaziť v žiackej lige – západ
spomedzi 14 družstiev. Do žiackej ligy
bolo zapojených až 56 prípravkárov a
žiakov MZK. Najviac bodov za 4 kolá
získali: 1. Samuel Paraskov, 2. Denis
Lastovica, 3.-4. Patrik Urbánek a Eros
Čelechovský, 5.-7. Michal Žitník, Peter
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kde si družstvo mladších žiakov vybojovalo titul majstra Slovenska vo voľnom
aj gréckorímskom štýle. Družstvu starších žiakov sa to podarilo v gréckorímskom štýle, vo voľnom štýle obsadili
tretie miesto. V individuálnom hodnotení sme si vybojovali rekordných 32
medailí. Až ôsmi naši zápasníci sa stali
majstrami Slovenska: Nina Dávidová,
Zuzana Tuchyňová, Alex Janeček, Tadeáš Trnovský, Samuel Paraskov, Peter
Beňo, Matyáš Filo a Peter Bobuš. A na

STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ V BISKUPICIACH
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ZÁPASNÍCI
Bobuš a Sofia Múčková. Zúčastnili sme
sa 14 medzinárodných turnajov, kde
sme získali cez 90 medailových umiestnení v individuálnom hodnotení. Ako
družstvo sme zvíťazili na turnaji v Bánovciach a v Trenčíne. Trikrát sme obsadili 2. miesto (Ostrava, Soding a Košice)
a tretie miesto v Starej Ľubovni.
Najviac sledované a najhodnotnejšie
sú samozrejme majstrovstvá Slovenska.
Absolvovali sme 9 majstrovských súťaží
v rôznych kategóriách. Veľké úspechy
dosiahli chlapci aj v hodnotení družstiev,

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v Bánovciach
n/B. je už tradičný halový minifutbalový turnaj o Putovný pohár
Slovenského Orla a Pohár primátora mesta Bánovce n/B. Tento
najstarší a najmasovejší amatérsky vianočný turnaj, ktorý sa hrá
od roku 1993 (pozn. zúčastnilo sa
ho doposiaľ 739 mužstiev a vyše
7600 hráčov) tak oslávil svoje
jubileum. XXV. ročník nezostal
nič dlžný tým predchádzajúcim
a opäť sa postaral o peknú kultúrno - spoločenskú a športovú
akciu. Aj v tomto roku (podobne
ako v roku 2017) sa turnaja zúčastnilo 22 družstiev z okresov
Bratislava, Trenčín, Prievidza, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou.
Opäť sa potvrdilo, že tento turnaj
nemá nikdy vopred určeného favorita a prinieslo opäť nielen veľa
pekných duelov, ale samozrejme
aj prekvapení. Ak nerátame obhajcu trofeje družstvo FTS Logistik,
tak do užšieho večerného finále
nepostúpilo ani jedno mužstvo
z minulého roka. Naopak finálovú
účasť si v jubilejnom ročníku zabezpečilo 5 nových mužstiev a to:
Bayern K. Ves, Borusia Biskupice,
Dubodiel a nováčik turnaja Selasao Nové Mesto n/V. a Tatran
Uhrovec.
Vo večernom finále pred zaplneným hľadiskom si prvenstvo nakoniec vybojovalo mužstvo FTS
Logistik, ktoré zdolalo Borusiu

základe týchto umiestnení sme určili aj
najúspešnejších zápasníkov MZK za rok
2018: 1.miesto: Alex Janeček 1. miesto na M-SR mladších žiakov vo voľnom
štýle a 1. miesto na M-SR mladších
žiakov v gréckorímskom štýle, Najúspešnejší junior – senior MZK: Peter
Ducho 2. miesto na M-SR juniorov vo
voľnom štýle, 6. miesto na M-SR juniorov v gréckorímskom štýle, 2. miesto na
M-SR seniorov v gréckorímskom štýle,
6. miesto na M-SR seniorov vo voľnom
štýle.
Milan Urbánek

Stolnotenisový oddiel Biskupice zorganizoval 29.12. 2018 už 11. ročník
turnaja pre neregistrovaných hráčov.
Vo finálovej „päťsetovej bitke“, do
ktorej sa prebojovali Paťo Jandak a
Robo Maslančík sa športové šťastie
usmialo na Maslančíka, ktorý sa zaslúžene stal celkovým a zároveň viacnásobným víťazom tohto tradičného
turnaja.

„Do súťaže sa prihlásilo 14 súťažiacich, ktorých sme losovaním zaradili
do dvoch skupín. Z každej skupiny
postúpili prví traja do vyraďovacieho
systému,“ povedal počas turnaja hlavný organizátor súťaže Michal Morávek.
„Som rád, že vznikla v našej mestskej
časti v období medzi sviatkami na kon-

ci roka takáto športová voľnočasová
tradícia. Teší ma i to, že každým rokom postupne narastala účasť neregistrovaných súťažiacich a turnaj
má veľmi dobrú úroveň. Budem aj
do budúcna podporovať organizáciu
tohto turnaja,“ povedal po vyhlásení výsledkov súťaže predseda OV
mestskej časti Biskupice Milan Igaz.
„V minulosti som tento turnaj už vyhral. Dvakrát som bol druhý. Dnešné
víťazstvo bolo vydreté. Mal som ťažkých súperov,“ povedal víťaz turnaja
Maslančík.
Výsledky: 1. Robert Maslančík, 2.
Patrik Jandak, 3. Branislav Rybička,
4. Michal Pytel, 5. Lenka Beňačková,
6. Tomáš Morávek, 7. Daniel Igaz, 8.
Jozef Pytel.
Stanislav Vavro

V ÍŤ A Z O M XXV. RO Č NÍKA

HALOVÉHO TURNAJA FTS LOGISTIK

Spoločná fotografia účastníkov turnaja a hostí po skončení finálového zápasu, odovzdaní cien a pamätných plakiet
Biskupice 3:1. V zápase o tretie
miesto si Bayern K. Ves vedeného Samom Štefánikom (hráč
Termalika
Nieuliza Poľsko)
poľahky poradilo s Dubodielom 5:1. V polčase finálového
zápasu
organizátori turnaja
a prítomní diváci vzdali poctu
minútou ticha velikánovi kožennej lopty Jozefovi Adamcovi.
Následne novozvolená primátorka mesta Bánovce n/B. Rudolfa Novotná, kaplán Martin
Vitek a riaditeľ turnaja Miloš
Šagát odovzdali pri príležitosti

25. výročia pamätné plakety
bývalým primátorom mesta
Bánovce n/B. Jánovi Turčanovi,
Stanislavovi Šikovi, Mariánovi
Chovancovi, ako aj starostovi
obce Miezgovce Jurajovi Trgyňovi a prezidentovi SO Jozefovi
Gálikovi za rozvoj a pomoc pri
organizovaní tejto športovej
akcie. Pamätnú plaketu ako aj
vecné ceny obdržali hlásateľ
Ľuboslav Ježo, pomocný rozhodca Marián Bulík a Maroš
Šagát. Taktiež bol futbalovou
loptou s podpismi finalistov

ocenený aj jeden z dlhoročných fanúšikov Martin Paška.
Po ukončení finálového zápasu
Putovný pohár Slovenského
Orla a Pohár primátora Bánoviec n/B., ako aj ceny najlepším kolektívom a jednotlivcom
odovzdali osobne primátorka
mesta Rudolfa Novotná, starosta obce Miezgovce Juraj Trgyňa,
prezident Slovenského Orla
Bratislava Jozef Gálik, kaplán
Martin Vitek a riaditeľ turnaja
Miloš Šagát. XXV. ročníka sa
zúčastnilo 22 družstiev, spolu

vyše 200 hráčov a pod dohľadom rozhodcov Jozefa Bečku
a Denisa Porubana z Trenčína
bolo odohraných spolu v priebehu dvoch dní 28 zápasov.
V priebehu turnaja, tak ako
každý rok bola vykonaná zbierka „Minca pre choré deti“,
ktorá bude venovaná onkologickému oddeleniu Detskej Fakultnej nemocnici v Bratislave.
V doterajšej histórii bolo takto
odovzdaných na charitatívne
účely vyše 6000 €.
Miloš Šagát
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Počas zimných sviatočných dní sa 28.
decembra 2018 členovia Mladej matice vo Veľkých Hostiach zúčastnili tradičného výstupu na Pánsku Javorinu v
pohorí Považského Inovca. Priaznivé
počasie, krásna príroda a dobrá nálada
v účastníkoch výstupu zanechali nezabudnuteľné zážitky. Pánska Javorina
(942,6 m n. m.) je vrch v severový-

VÝSTUP
NA PÁNSKU
JAVORINU

Adventný čas je obdobím, kedy
sa v mnohých obciach a organizáciách konajú posedenia pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. Výnimkou nie je ani obec Podlužany pri
Bánovciach nad Bebravou.
Vedenie obce opäť po roku pripravilo pre svojich občanov stretnutie
s pekným programom a chutným
občerstvením. Na úvod občanov
pozdravil starosta obce Ing. Pavel
Miksa, ktorý svoje slová adresoval nielen prítomným, ale aj tým,
ktorí z rôznych dôvodov nemohli
prísť. Okrem iného vyslovil: „V tento sviatočný čas chceme byť dobrí
navzájom k sebe, chceme každému
rozdávať len radosť. Vianoce sú
obdobím, keď sa každý snaží prísť
k blízkemu, keď si dobre uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. Pre každého z nás je
dôležité, aby sa dni naplnili spokojnosťou, ľudskosťou, spolupatričnosťou, osobným blahom, ako
i dosahovaním vytúžených cieľov.

chodnej časti pohoria Považský Inovec na Slovensku. Východné a sčasti
severné svahy sú odlesnené a slúžia
ako pasienky. Bočné svahy pokryté
hustými lesmi, tvoria poľovnícke revíry
vysokej a diviačej zveri. V sedle dôležitá križovatka turistických trás.
V roku 2010 bola na vrchole vybudovaná 16 m vysoká drevená rozhľadňa.
Mgr. Jozef Korál
predseda MLADEJ MATICE
vo Veľkých Hostiach

ADVENT V PODLUŽANOCH

V kultúrnom programe vystúpili aj deti z miestnej materskej školy
Vianočný čas má svoje neopísateľné
čaro pre každého, kto sa nepozerá
iba očami, ale i srdcom. Je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky

svojej duše. Tam, kde sú skryté naše
najtajnejšie túžby a želania.“ Prítomní
si pozreli aj kultúrny program, v ktorom ako prvé vystúpili deti z miestnej

materskej školy. Tie sa prezentovali
tanečne, spevácky, recitačne i herecky. V ich podaní sme si mohli
vychutnať napríklad známeho Mrázika či príhodu o vianočných ozdobách. Už tradične sa prezentovala
aj domáca ženská spevácka skupina
Červené ružičky, v podaní ktorej
zaznela i známa pieseň Poslal Boh
anjela, ako aj ďalšie adventné a vianočné piesne. V závere vystúpenia
členka skupiny Mgr. Anna Kutišová
zaželala prítomným šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.
Po tomto programe všetkým dobre
padla pripravená kapustnica, ktorá
chutila naozaj veľmi dobre. Počas
stretnutia vládla v podlužianskom
kultúrnom dome priateľská predvianočná nálada, z ktorej si celkom iste
každý kúsok odniesol so sebou do
svojho príbytku.
Marek Kasala

