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Výstup
na Rokoš

Turisti, milovníci prírody a bežeckí nadšenci
absolvovali na záver
roka „Silvestrovský výstup“ na vrch
str. 3
Rokoš...
inzercia

ASISTENTKA VÝDAJA ZÁVODNÉHO STRAVOVANIA
Výdaj stravy klientom závodného stravovania
Prípravné práce a následné servírovanie
Udržiavanie hygieny a čistoty v kuchyni
Práca na rannú alebo poobednú smenu
Práca na plný/skrátený úväzok, prípadne brigádne
Miesto výkonu práce: Bánovce nad Bebravou
Mzda: závislá od skúseností od 520 € + odmeny
Kontakt: 0917 954 460

VODIČ – ROZVOZ JEDÁL
Denný rozvoz jedál
Starostlivosť o pridelené vozidlo
Práca na rannú smenu, od pondelka do piatku
Práca na plný/skrátený úväzok, prípadne brigádne
Miesto výkonu práce: Bánovce nad Bebravou
Mzda: závislá od skúseností od 520 € + odmeny
Kontakt: 0905 657 167

POĎAKOVANIE!
Koncom minulého týždňa vykonala
firma TEDOS technickú výpomoc na
odpratanie snehu pred Domom kultúry
na Farskej ulici a pri vstupe na odstavnú plochu. Všetkým, ktorí sa z firmy
Tedos podieľali na uvedenej technickej
pomoci, patrí vďaka a ocenenie, keďže svojou prácou prispeli k zabezpečeniu prístupovej cesty do tejto
kultúrnej inštitúcie a zvýšenie bezpečnosti na chodníku pred budovou.
redakcia Tajms

Dedinské
zabíjačky

Zabíjačka v minulosti
neodmysliteľne patrila
k zimným slovenským
tradíciám a v dedinskom prostrestr. 2
dí...

Rozhovor so
Stanom Glegom

Jedným z plejády futbalistov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu
v bánovskom Spartaku
a neskôr aj v
o k o l i t ý c h . . . str. 7
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Zabíjačka v minulosti neodmysliteľne patrila k zimným slovenským
tradíciám a v dedinskom prostredí
bola považovaná za spoločenskú
udalosť, na ktorej sa stretávala
celá rodina. Milan Strempek (71)
z
Veľ kých
Držkoviec
nám
porozprával o neodmysliteľných
tradíciách z tohto obdobia.
„Zabíjačka sa robila zvyčajne
v zimnom období, pred Vianocami a cez fašiangy. Na zabitie ošípanej sa volali mäsiari, prípadne
ľudia, ktorí mali s touto prácou
skúsenosti,“ povedal rodák z dedinky Oborna (Bruntál na Morave),
ktorý žije vo Veľkých Držkovciach
od roku 1957. Podľa jeho slov sa
v minulosti v tejto obci chovali
prevažne kone, kravy, kozy, hydina
a ovce. Problém v chove ošípaných
v minulosti (1927 - 1942) bol aj v
tom, že za každé zabité prasa sa
musela odvádzať slanina (do 100
kg živej váhy 3 kg slaniny a nad
100 kg sa odvádzalo 5 kg). Po vojne mohol v obci zabíjať iba ten, kto
mal splnený kontigent. Takže tradícia chovu ošípanej sa rozmohla až
po združstevňovaní. „Život ľudí na
dedine na začiatku päťdesiatych
rokov bol silne poznačený úsilím
vtedajšieho štátneho systému
skolektivizovať a združstevniť dedinu,“ spomínal na toto obdobie
Strempek. Podľa záznamov z dedinskej kroniky sa od roku 1956
chovali ošípané v takmer každej domácnosti. „Prasa sa zabilo

DEDINSKÁ ZABÍJAČKA V MINULOSTI
PATRILA K ZIMNÝM TRADÍCIÁM
AJ V NAŠOM
REGIÓNE

Milan Strempek spomína na čas dedinských
zabíjačiek, kedy sa prasce chovali skoro všade
bodnutím noža do srdca alebo
krčnej tepny. Prvou činnosťou
domácich pri zabíjačke bolo
zachytiť vytekajúcu krv. Prácu
mäsiara sťažovalo stiahnutie
„krupóna“, ktorý sa odvádzal na
bánovský bitúnok. Po obarení
a oškrabaní v koryte sa prasa vyvesilo na tzv. trojnožku.
Ako prvý sa sťahoval spomínaný krupón, ktorý nesmel byť
poškodený,“ ďalej vysvetľoval
Milan Strempek. Po rozrezaní

sa vybrali vnútornosti a črevá. Črevá sa čistili prelievaním
vodou. Pripravila sa cibuľa,
cesnak, koreniny, nanosila sa
voda a naostrili sa nože na krájanie. „Prvým zabíjačkovým jedlom bývali narýchlo pripravené
vnútornosti, napríklad mozoček
alebo pečienka na cibuli, ktoré
sa zapíjali pálenkou,“ lebo nešli
dole krkom povedal s úsmevom
na tvári Držkovčan. Mäsiar pokračoval porciovaním a krájaním

DOBRÝ
DEŇ!
O jednom
ušatom špuntovi

a paradoxoch jedného dňa
Stojím vo vestibule polikliniky a čakám
na taxík. Čakáme viacerí. Niektorí na
lavičke, iní na nohách. Každý so svojimi problémami a svojimi myšlienkami.
Dvere sa otvoria a s ručičkou v maminej ruke vojde dovnútra malý špunt.
Až po uši zababušený v ušatej čiapočke. Prituhlo. Ušatá čiapočka pozdraví
všetkých, napravo i naľavo: „Dobrý deň!
Dobrý deň! A ty máš prečo palicu?“
Ústa sa jej nezastavia a ja mám dojem,
že ten pozdrav sa práve naučila. Že si
ho opakuje, aby ho nezabudla. Otázka
patrí starenke na lavičke vľavo. Sta-

Po rozrezaní sa vybrali vnútornosti a črevá. Pripravila sa cibuľa, cesnak, koreniny, nanosila sa voda a naostrili sa nože na krájanie.

renka s paličkou neodpovie. Možnože
dobre nepočuje. A keby aj odpovedala,
malá všetečnica by ju nepočula. Tá už
prechádza okolo vrátnice aj so svojím:
dobrý deň a ďakujem. To ďakujem patrí
mladej žene za okienkom. Ona nahlas
povedala dievčatku to, čo cítila: „Aké
zlaté, aké milé a slušné dievčatko!“ A
nebola jediná.

V televízii ukazujú zábery z bitky košických dievčat.
A mal to byť dobrý deň.
Mária Škultétyová

mäsa a vnútorností, ktoré sa
dali variť do kotla postaveného
na dvore. Z nich sa robili jaternice a tlačenka, do umytých
čriev sa plnili jaternice, žemlovky, krvavničky, žobračia kaša a
klobásy. Mäso sa rozdelilo, časť
sa dala údiť, časť sa spracovala
do klobás a časť sa nechala na
konzumáciu v čerstvom stave. ,,Zabíjačky sa v tom čase
robili pod holým nebom. Keď
bol napadnutý sneh a vonku

trošku od mrazu priťahovalo - tak zabíjačka prebehla v
neopakovateľnej
atmosfére
so všetkým, čo k tomu patrilo.
„Vo večerných hodinách sa po
skončení zabíjačky konali koštovky. Zabíjačkové špeciality
sa ochutnávali pri kalíškoch
domácej pálenky až do polnoci,“ dodal majster zabíjačiek,
ktorý zabíjal prasce aj v okolitých dedinách.
Stanislav Vavro

SNIEŽIK SA NÁM CHUMELÍ,

ZIMA JE ZIMIČKA...

Na námestí vládla nespokojnosť. Zišli
sa tu stovky ľudí, aby protestovali proti
snehu. Na pódiu sa k mikrofónu s barlami v rukách a nohou v sadre postavil
prvý rečník, hlavný organizátor protestu Dosť bolo snehu. Odkašlal si, lebo v
hrdle mu čosi zachrochtalo: „Priatelia,“
budem sluš...“ znova zachrochtal, „pardon, budem stručný. Sami vidíte, ako to
v našom meste vyzerá. Kam sa pozrieš,
samý sneh.“ Námestie zahučalo: „ Sa-mý
sneh, sa-mý sneh, sa-mý sneh, fúúúj!!!!“
Dlhé fúúúj prerušil s rukou v sadre druhý
rečník: „Milí moji, takto to ďalej nepôjde.
Musíme s tým niečo urobiť!“ Dav spustil: „U-ro-biť! U-ro-biť! U-ro-biť!“ Sadrová ruka sa opäť ujala slova: „Ale čo? Ale
čo?“ Dav nerozumel, preto niekto skrí-

kol: „Lečo? Aké lečo? Majú lečo?“ Dav
mlčal. Skandovať lečo sa videlo každému
sprosté. Ešteže jeden občan s červeným
nosom do toho zvolal: „Odvolať Perinbabu! A druhý sa pridal: „Aj Mrázika!“
To vyhecovalo nespokojných občanov a
celé námestie zahučalo: „Od-vo-lať! Od-volať! Od-vo-lať!“ Lenže to sa nepáčilo
staršiemu mužovi, očividne milovníkovi
kultúry a dobrých filmov. Zmierlivým,
ba až prosebným hlasom predniesol:
„Priatelia, ľudia, nebláznite! A čo budeme pozerať na Vianoce?“ To v ľuďoch tak
silno zarezonovalo, že začali skandovať:
„Via-no-ce! Via-no-ce! Via-no-ce!“
A rozvášnený dav sa rozpŕchol domov
dojedať medvedie labky.
fejtón
Mária Škultétyová
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Nemocnica Svet zdravia v Partizánskom, ktorá slúži obyvateľom celého regiónu, má
v súčasnosti deväť oddelení.
Medzi ne patria aj oddelenie
dlhodobo chorých a interné
oddelenie, ktoré pacientom
zabezpečujú konzervatívnu,
teda neoperačnú liečbu.
„Interné oddelenie funguje
v rámci všeobecnej nemocnice, kde sa liečia a diagnostikujú všetky ochorenia v rámci
vnútorného lekárstva. S prevahou ide o kardiovaskulárne
ochorenia, ochorenia gastrointestinálneho traktu, pľúcne
ochorenia a nádorové ochorenia,“ objasnil primár Peter
Pillár. Ako dodal, na oddelení
sa každý mesiac vystrieda približne 200 pacientov, ktorí tam
strávia priemerne štyri až šesť
dní. Ak je vzhľadom na ich stav
potrebná dlhšia hospitalizácia,
využíva sa Oddelenie dlhodobo chorých. To je určené na
liečbu pacientov po dobu až
22 dní. „Slúži pre pacientov
trpiacich chronickými ochoreniami, ale aj podstupujúcich
rehabilitácie a tiež v prípade,
že je potrebné odsledovanie
stavu za účelom ďalšej liečby.
Vykonávame ústavnú rehabilitáciu, ktorá trvá toľko dní,
koľko pacient na oddelení strávi. Ďalšia možnosť je fyzikálna
terapia, takíto pacienti zasa
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V NEMOCNICI

PRIBUDLI
LÔŽK
LÔ ŽK A

podstupujú liečbu parafínom
či elektroliečbu,“ vysvetlil lekár
ODCH Milan Revta. Oddelenie
dlhodobo chorých si ľudia často mylne spájajú s geriatriou.
Nájdete tam však pacientov
vo veku už od 18 rokov, ktorí
vyžadujú dlhodobejšiu liečbu
s rehabilitáciou.
Nemocnica sa na základe poč-

tu pacientov rozhodla zvýšiť
kapacitu lôžok pre interné,
ODCH a neurologické oddelenie. Preto bol v priestoroch
bývalého chirurgického oddelenia zriadený takzvaný klaster, ktorý združuje pacientov
týchto oddelení, trpiacich podobnými ochoreniami. „Je to
oddelenie, kde vlastne žiad-

na špecializácia nemá presne vymedzené lôžka a podľa
aktuálnej potreby sa postele
obsadzujú a liečia ich jednotliví špecialisti v tom odbore.
Stredný zdravotný personál je
na oddelení konštantný v nepretržitej prevádzke, lekári
sa zasa striedajú podľa toho,
z akej odbornosti sú tu pacien-
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ti – o interného pacienta sa
stará internista, o neurologického neurológ, o pacienta
z ODCH lekár ODCH alebo geriater,“ ozrejmil námestník pre
liečebno-preventívnu starostlivosť Gabriel Krbúšik. Výhodou nového lôžkového oddelenia je predovšetkým využitie
všetkých lôžok v nemocnici
a tým tiež navýšenie kapacít
jednotlivých oddelení. Aj pri
väčšom nápore pacientov tak
nemocnica dokáže poskytovať
starostlivosť až do ich úplného
zdiagnostikovania, respektíve
ukončenia liečby. „Oddelenie
postupne vybavujeme nielen
prístrojovo, ale aj materiálne.
Z dôvodu, že sa bývalá lôžková
časť určená pre chirurgických
pacientov zmenila na klaster,
potrebujeme aj vybavenie
zamerané na dlhodobú starostlivosť, predovšetkým teda
antidekubitárne matrace a polohovacie lôžka,“ povedala námestníčka pre ošetrovateľstvo
Oľga Kečkešová. Nové postele
pribudli aj na iné oddelenia
a v súčasnosti prebieha tiež
výmena vankúšov. „Chceme
našim pacientom poskytovať
kvalitnejšiu starostlivosť, v prvom rade zameranú na zvýšenie
hygienicko-epidemiologického štandardu, aj teda
celkového ich komfortu počas
toho pobytu u nás,“ uzatvorila
námestníčka.

VÝSTUP NA ROKOŠ

Turisti, milovníci prírody a bežeckí nadšenci absolvovali na záver roka „Silvestrovský výstup“ na vrch Rokoš s cieľom
tradičnej rozlúčky so starým rokom.

PRAŽENEC VYREZAL
DREVENÝ BETLEHEM
Drevený pohyblivý betlehem od rezbára Karola Praženca bol počas adventu nainštalovaný v kaplnke vo
Veľ kých Držkovciach. Betlehem vznikal pod rukami (v roku 2003) šikovného majstra viac ako mesiac po smrti
jeho mamičky - na počesť ktorej ho
vyrobil.
„Keď som zostal doma na invalidnom dôchodku, svoj voľný čas som
si chcel skrátiť nejakou zmysluplnou
činnosťou. V Trenčianskych Miticiach
mám kamaráta, ktorý vyrába okrasné
drevené dosky na poľovnícke trofeje
a ten ma inšpiroval k práci s drevom,
ktorá mi postupom času prinášala nové išpirácie,“ spomínal na svoje

začiatky Karol Praženec. Domáci kutil si najskôr zakúpil rôzne rezbárske
nožíky na drevo a neskôr začal majstrovať aj s dlátami, ručnou vŕtačkou
a iným náradím, ktoré mu zostali po
nebohom dedkovi, ktorý bol tesár.
,,Nič mi tak nejde ako vyrezávanie
svätských vecí. Hlavu Ježiša mám v
hrubých rysoch vyrezanú za hodinu,“
hovorí o svojej tvorbe rezbár. Okrem
betlehemu, či rôznych úžitkových drevených predmetov vyrobil z dreva aj tri
krížové cesty. Jednu daroval katolíckej
cirkvi do kaplnky vo Veľkých Držkovciach na počesť vysviacky, druhú do
kaplnky v Haláčovciach a tretiu do
Kostola sv. Cyrila a Metoda v Dolných
Držkovciach.
Stanislav Vavro

odmenou pre vracajúcich sa „nabažených turistov“ boli nádherné výhľady na
okolitú prírodu osvetlenú vykukajúcim
sa „lakomým“ slniečkom spoza oblakov.
Nespiaceho „mrmlavého macka“ údajne
Jedna z možností výstupu na Rokoš je tentokrát nestretol nikto. Zmáčané gate,
od Omastinej. Ostatní vyrážali na vrchol zabahnená turistická obuv a nedostatok
postupne zo svojich stanovíšť – Diviacka snehu na úpätí výstupov neubrali nikomu
Nová Ves, Ježkova Ves, Nitrianske Rud- z pocitu šťastia a na tvárach „dobyvateľov
no, Omastiná a Uhrovské Podhradie po vrchu Rokoša“ vyžaroval neopakovateľný
tradičných turistických chodníkoch. Jed- pocit spokojnosti z víťazstva samého nad
ným z prvých úkonov - vyčerpaných, vy- sebou. Nech žije „duch Rokoša“, o rok sa
smädených a vyhladovaných „milovníkov stretneme znova. „So želaním všetkéturistiky“ bol po zdolaní vrchola tradičný ho dobrého Vás a aj celú redakciu Tajms
zápis do návštevnej knihy. Skupinky uzi- pozdravujú hornonaštickí turisti z ďalšieho
mených turistov sa po zápise zohrievali nášho kopca Rokoša 1010 m.n. - kde sme
s občasným častovaním „hriatej domácej sa vo veľkom počte stretli,“ napísala do napálenky“ a pri kochaní sa pohľadom na šej redakcie po príchode domov turistka,
okolitú zimnú prírodu pozabudli, že treba dopisovateľka Katarína Kšiňanová.
sa pomaly aj pobrať domov. Najväčšou
Stanislav Vavro
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Známy bánovský kameraman,
dramaturg, režisér Miroslav Bitarovský v zimnom období brigáduje aj s partiou zanietených ľudí v
tajomnom Čachtickom podzemí,
ktoré sa nachádza pri bývalom
Nádašdyho kaštieli v obci Čachtice.
Toto slávne Čachtické podzemie
bolo dlhé roky zasypané odpadom.
V súčasnosti nadšenci vodia turistov podzemnými chodbami, ktoré
je opradené mnohými legendami
z čias grófky Alžbety Báthoryovej.
Mirko, môžeš našim čitateľom priblížiť ako dlho pracuješ na tomto
projekte a čo všetko sa vám v tomto tajomnom podzemí podarilo aj
s partiou nadšencov zmeniť?
Čachtické podzemie ako historické
miesto je majetkom Poľnohospodárskeho družstva Čachtice od roku
2008. Od tej doby je v správe Občianskych združení. Skupina nadšencov histórie, ktorá sa stará
o propagáciu a záchranu tejto lokality, začína už štvrtú sezónu.
Najväčším úspechom záchranných
prác za celkové obdobie vyše desiatich rokov je úplné vyčistenie
zachovanej časti Podzemia od odpadkov a stavebného materiálu,
ktorý tam bol navezený pri búraní
starých domov. Rok v podzemí je
rozdelený na dve časti, počas turistickej sezóny prebiehajú prehliadky,
v zime prebiehajú brigády. Aktuálne
pracujeme na stabilizácii podzemia, tak potrebnej pre bezpečnosť
návštevníkov.
Vieme, že podzemie pozostávalo

MIROSLAV BITAROVSKÝ: „NAŠOU ÚLOHOU JE
V PODZEMÍ DOKONČIŤ STABILIZÁCIU MÚROV
A PRIPRAVIŤ NOVÉ EXPOZÍCIE“

Žiaci prvého stupňa bánovských zá- úspešne zvládli aj riešenie rébusu či likladných škôl sa pravidelne zapájajú do terárnu spájačku dielo+autor. Skladanie
celoslovenskej čitateľskej súťaže s ná- obrázku Osmijanka im tiež nerobilo žiadzvom Čítame s Osmijankom, pridaj sa ny problém. Na prvom mieste sa umiestaj ty! Vyriešené úlohy posielajú do Bra- nil tím Odvážni bojkovia zo ZŠ Školská.,
tislavy, kde sa vždy 1. júna uskutočňuje druhí skončili Exoti zo ZŠ Duklianska,,
slávnostné žrebovanie. V tomto roku sa tretí Grázlikovia zo ZŠ Gorazdova. Na
však na nikoho z nášho mesta šťastie ne- štvrtom mieste boli Hľadači pokladov zo
usmialo.
ZŠ Komenského a piate miesto obsadili
V súčasnosti je verejnosti sprístupnená časť podzemia
dva Čachtickom
tímy – Myší špióni
zo ZŠ Partizánska
o súhrnnej dĺžke 400 metrov
Zanietení brigádnici v tajomnom
podzemí
Pracovníčky Mestskej knižnice Ľudovíta a Tigrí tím zo ZŠ Zlatníky. Nasledovalo
Štúra však
každoročne
odmeňujú
žrebovanie
tomboly,
v ktorej boliväčšie
ceny
z vchodov, ľahko prístupných napred počas sezón
návštevníkov,
ktorívšetvstúpia
do pripraviť
návštevníkom
brigád.
ky zúčastnené
okresu
písacie
potreby,
knižky
zberných chodieb či predsiení. Najčastejšou otázkou,
chodieb zponášho
prvýkrát,
majú ako
pocitpastelky,
pohodlie
a možnosť
oddychu.
na ktorú kolektívy
v priestoroch
MsKS zablúdiť.
usporadúvajú
a pod.
však
dvanáKam viedli ďalšie chodby?
že môžu
Doteraz
sa Najlákavejších
V neposlednom
radebolo
by sme
sa
neviem s istotoua tak
odpovedať,
zábavno
– súťažné
stretnutie
s Osmijanktoré aj
boli
žrebované
Podzemným spojením jestvu- je aj existencia tajnej
tam
však nikto
nestratil. sť väčších
opäťcien,
radi vrátili
k umeleckým
(takmer)
kom.
Tento
rok
sa
s
ním
stretli
v
utorok
osobitným
spôsobom.
Vybraný
zástupjúcich vinohradníckych pivníc chodby z kaštieľa na hrad.
Pred akými novými výzvami predstaveniam a prehliadkam.
19. júna. Pre všetkých
pri- ca z každej
triedy si roku
vylosoval
lístoček,
stojíšsúťažiacich
aj s partioubol
„novodobých
V minulom
sme úspešne
si miestni obyvatelia v 16. a 17.
pravený
pestrý
program
a veľa
zaujímabola napísaná scena,
ktorú tá
storočí vybudovali dômyselnú Nemajú problém návštevníci mičurincov“
v roku
2019? na ktorom
spolupracovali
bánovskou
vých a hodnotných cien. Celkovo súťažilo konkrétna trieda získava. Išlo napríklad
za- Našou úlohou je dokončiť sta- moderátorkou Nicol Mokráňosieť chodieb, ktoré slúžili ako pri rôznych prehliadkach
šesť trojčlenných tímov. Súťažiaci si svoje o spoločenské hry, lopty, terče s loptičúkryty v turbulentnom obdo- blúdiť?
bilizáciu múrov a pripraviť nové vou a tak je záujem pokračovať
sily zmerali v štyroch disciplínach. Vo ve- kami, bedminton a nechýbala ani hlavná
bí ranného novoveku. Dĺžka V súčasnosti je verejnosti expozície, ktoré ešte viac vtiah- v nastavenom trende aj v tomto
domostnom kvíze si preverili svoje zna- cena. Tortu v podobe osmičky tentokrát
pôvodných chodieb nie je úp- sprístupnená časť podzemia nu návštevníkov do doby, v kto- roku. Čachtické podzemie sa
losti z oblasti literatúry, ako aj poznatky získali žiaci 3.A zo ZŠ Partizánska s triedlne známa, domnievame sa, že o súhrnnej dĺžke 400 metrov. rej žila hlavná postava čachtic- pre verejnosť otvorí v sobotu
o živote v našom meste. Za mohutného nou učiteľkou Mgr. Vierou Blahovou.
to mohlo byť viac ako desať Trasa obsahuje 3 križovat- kého príbehu. V pláne máme aj 30. marca 2019.
povzbudzovania spolužiakov súťažiaci
Marek Kasala
kilometrov. A práve tá historic- ky, no osvetlenie trasy ju robí revitalizáciu záhrady, v ktorej
foto: Miroslav Bitarovský
ká „nevedomosť“ nás poháňa ľahko identifikovateľnú. Mnoho je vchod do podzemia, s cieľom
Stanislav Vavro

MARTINKA NAPREDUJE

Martinka Hanková zo Kšinnej sa dlhodobo venuje výrobe obrazov netradičnou
technikou paverpol. So svojou tvorbou sa
v minulom roku zúčastnila na festivale v
Malackách, Region Expo Tour v Trenčíne,
Festival ľudových remesiel v Trenčianskych Tepliciach, ako i na oslavách 760.
výročia výročia prvej písomnej zmienky
o obci Uhrovec. Na výstave Trenčín Mesto Módy si ju všimla Karin Majtánová a
pozvala ju do relácie, ktorú moderuje.

„Začiatkom októbra som bola v Dámskom klube na RTVS. Počas Vianočných
hand made víkendoch v Bratislave som
sa prezentovala s mojou tvorbou v hlavných správach TV JOJ a v Teleráne na TV
Markíza. Som rada, že moja tvorba oslovila aj spisovateľa Daniela Heviera, ktorý ma
nádherne prezentoval na jeho facebookovej stránke,“ povedala počas rozhovoru
mladá umelkyňa. Podľa jej slov sa počas
minulého roka snažila čo najviac cestovať
a zbierať inšpiráciu aj na krátkych výletoch

po našej krajine. „Pribudli mi jedinečné sochy robené iným štýlom, akým som robila
doteraz a niekoľko veľkých hodín. Keďže
som prváčka na Strednej umeleckej škole
v Trenčíne príliš veľa voľného času nemám.
Od jari do jesene sa venujem hasičskému
športu a samozrejme sme už s rodičmi
začali pracovať na Dni hasičov v Kšinnej.
Počas zimy sa venujem lyžovaniu. Stále sa
snažím zlepšovať v angličtine a nemčine a
minulý rok som sa začala učiť španielčinu,“
prezradila o sebe šikovnica zo Kšinnej. Do
budúcna sa chce úspešne posúvať v škole,
hasičskom športe a samozrejme prezentovať vo svojej tvorbe najlepšie ako sa dá.
„Niektoré moje diela sa už nachádzajú aj
za hranicami Slovenska, kde robia radosť
a dúfam, že ich bude čoraz viac. Moju
tvorbu si môžete pozrieť na portáli www.
paverpolobrazy.sk, alebo na facebookovej
stránke: Paverpol obrazy - Maťka Hanková,“ povedala na záver rozhovoru Martinka
Hanková zo Kšinnej.
Stanislav Vavro

POSEDENIE V TREBICHAVE
V obci Trebichava sa 30. decembra
2018 uskutočnilo v kultúrnom dome
vianočné posedenie za účasti občanov
obce, pozvaných hostí a evanjelickej
farárky Márie Tlkancovej a rímskokatolického farára Petra Janíka zo Slatiny
nad Bebravou.
„Toto milé vianočné posedenie nám
spríjemnili aj farári, ktorých príhovory
odzneli v duchu Vianoc a vianočného posolstva všetkým ľuďom dobrej
vôle,“ povedala pre redakciu TAJMS
novozvolená starostka obce Trebichava
Iveta Šebeňová. V kultúrnom programe
vystúpila aj žiačka Monika Pajtinková,
ktorá predniesla dve básne o Vianociach a o prichádzajúcom novom roku.
Podľa slov starostky na záver kultúrneho programu odznela spoločná pieseň

„Daj Boh šťastia tejto Zemi, pokoj ľuďom
v nej...“ Prítomní občania obce a hostia
si po skončení oficiálnej časti programu
pochutnávali na výbornej kapustnici,
koláčoch, domácom syre. Starostka
obce uliala aj po kalíšku. Vianočný punč
a teplý čajík dotváral čaro tohto srdečného posedenia. „Pohostenie pripravili
domáci občania, ale prispeli aj hostia
a iní sponzori. Na záver bola vianočná tombola, po nej nasledovala voľná
zábava pri ľudových pesničkách až do
polnoci,“ povedala na záver starostka.
Podľa jej slov do nového roku vstupuje
obec Trebichava s novými aktivitami a
smelými plánmi. Čo sa podarí, ukáže čas.
„Spoliehame sa na silu tradícií a pomoc
od všetkých ľudí s dobrým úmyslom,“
dodala Iveta Šebeňová.
Stanislav Vavro
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CENA ZA ŠŤASTIE
� PREMIÉRA

GLASS
� PREMIÉRA

ESCAPE ROOM
� PREMIÉRA

• Žáner: Komédia, Dráma
• Jazyk: česka verzia
• Dĺžka: 120 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: Triler, Mysteriózny
• Jazyk: slovenské titulky
• Dĺžka: 120 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: Horor, Triler, Akcia
• Jazyk: slovenské titulky
• Dĺžka: 98 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

PIATOK 18.1.2019

SOBOTA 19.1.2019

NEDEĽA 20.1.2019

16:00

ŠTVRTOK 17.1.2019

THE GRINCH 2

ESCAPE ROOM

CENA ZA ŠŤASTIE

18:00

CENA ZA ŠŤASTIE

GLASS

ZRODILA SA HVIEZDA

GLASS

BOHEMIAN RHAPSODY

19:00
20:15

NOVÁ ŠANCA

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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REGIÓN Z NEBA
Od 8. - 31. januára 2019 je v sále
Mestského kultúrneho strediska na
sídlisku Sever nainštalovaná výstava
leteckých fotografií k pripravovanej
knihe Bánovce nad Bebravou a okolie z neba.

OTVÁRACIE HODINY
REDAKCIE TAJMS
pre podanie
riadkovej inzercie:
Dom kultúry,
Farská 7 - PRÍZEMIE

PONDELOK:

Rôzne
•

Kvalitné

Ruské

uhlie,

doprava

až k vám domov. T.č. 0948 343 530
• Orezávanie a výrub rizikových stromov t.č. 0908 151 235

8 00 - 11 00

UTOROK:

10 00 - 12 00

STREDA:

10 00 - 12 00

ŠTVRTOK:

10 00 - 12 00

TAJMS - regionálny informačný týždenník BN. Vydávateľ - PENET a.s., Farská 467/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Adresa redakcie: Farská 467/7,
957 01 Bánovce n/B., IČO: 47 762 900. Obchodné zastúpenie: 0905 439 857,
inzercia@tajms.sk Šéfredaktor: Stanislav Vavro, 0907 834 517, redakcia@tajms.sk
Grafická úprava: grafika@tajms.sk Vydávateľ nezodpovedá za pravdivosť
a obsah uverejnených inzerátov. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Uzávierka inzercie je vo štvrtok do 12 h.
EV 5029/14, ISSN 1339-7656 © Všetky práva vyhradené. Tlač:

„V tomto krátkom článku sa nám
nepodarí vymenovať všetky zaujímavosti bánovského regiónu. Nájdete ich však v novej knihe Bánovce nad Bebravou a okolie z neba,
ktorú v tomto období začíname pripravovať. O krásne letecké fotografie sme sa už postarali, ale budeme
veľmi radi, ak nám pomôžete knihu
informačne obohatiť. Veď určite
poznáte miesta, ktoré stoja za to, aby
ich čitatelia spoznali. Podeľte sa o
ne a aj vďaka vám môže získať publikácia ďalší rozmer,“ povedala počas
výstavy koordinátorka projektu zo
spoločnosti CBS - ručne maľované
mapy Nina Vavrová. Podľa jej slov v
súčasnosti komunikujú s predstaviteľmi mesta, starostami a starostkami obcí z bánovského regiónu, ako

i majiteľmi firiem, riaditeľmi škôl,
výrobcami či zástupcami kultúrnych
organizácií. „Tí, ktorí podnikajú a významne ovplyvňujú život v Bánovciach nad Bebravou a ich okolí, resp.
sa starajú o ďalší rozvoj ich mena,
majú teraz možnosť zviditeľniť seba
a svoju prácu,“ vysvetľovala Nina Vavrová. Počas rozhovoru poznamenala, že záujemcom dávajú priestor na
prezentáciu v knihe, ktorá sa rozvetvenou distribúciou dostane k čitateľom na celom Slovensku, i za jeho
hranice. „Pokiaľ by táto myšlienka
mohla zabezpečiť rast cestovného ruchu v bánovskom regióne, respektíve
by sa zvýšil záujem o služby, ktoré
poskytujete, poďte do toho,“ zanechala odkaz pre všetkých zainteresovaných na záver prezentácie počas
výstavy koordinátorka projektu.
„Pomôžte odprezentovať váš región v tom najlepšom svetle,“ dodala
koordinátorka.
Foto: Veronika Palušová
Stanislav Vavro
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Rozhovor

s Urbánkom

O činnosti, úspechoch a víziách klubu bánovských zápasníkov nám na
aktuálnu tému poskytol rozhovor podpredseda klubu Milan Urbánek.
Bánovské zápasenie
má na mape Slovenska dlhodobú pečať
progresu. Čomu pripisujete
tajomstvo
úspechov oblasti silového športu pri práci
s mládežou?
Za tajomstvom úspešnej práce s mládežou sa skrýva nesmierna obetavosť,
trpezlivosť a odhodlanosť trénerov
a celého realizačného tímu. Pozitívna
klíma v tíme, úzka spolupráca medzi trénerom – rodičom a športovcom,
materiálne a finančné zázemie patria
medzi základné podmienky, aby klub
a práca s mládežou napredovali tým
správnym smerom. Súčasná mládež je
veľmi náročná na akýkoľvek druh zábavy. V mnohých prípadoch sa stretávame
s nevďačnosťou, nezáujmom a ukončením športovej činnosti vo veku, kedy má
dosahovať kvalitné výsledky spojené aj
s reprezentáciou Slovenska. Našťastie úspechy, víťazstvá, detské úsmevy
a šťastie v ostatnom období prevyšujú
takéto negatívne podnety a dodávajú
nám sily do ďalšieho trénovania.
Aký tím trénerov sa stará v súčasnosti
o kvalitatívny rast našej siláckej mlá-

Šport

deže?
Už niekoľko rokov je náš trénersky tím
stabilizovaný a tvoria ho Pavol Cichovský st., Miroslav Janega st., Milan Urbánek a Pavol Cichovský ml.
V minulosti ste spomínali, že máme talenty aj s medzinárodnými úspechmi,
môžete ich našim čitateľom pripomenúť?
V minulom roku sme absolvovali 14
medzinárodných súťaží, kde naši chlapci potvrdzovali svoje kvality a získali cez
90 medailových umiestnení. Medzi najúspešnejších na medzinárodnom poli
patrili: Viliam Daniš, Peter Bobuš, Eros
Čelechovský, Matyáš Filo, Alex Janeček, Samuel Paraskov, Patrik Urbánek,
bratia Melasoví a Sofia Múčková. Všetci sú ešte v žiackom a prípravkárskom
veku, preto dúfame, že odhodlanie trénovať a zlepšovať sa im zostane a vyrastú z nich reprezentanti nielen mesta
a klubu, ale aj Slovenska.
S akými ambíciami vstupujete do nového zápasníckeho roka?
Po veľmi úspešnom minulom roku nám
neostáva nič iné, len tvrdá práca a mať
len tie najväčšie ambície. Okrem základných požiadaviek na zdravý a kvalitný vývoj dieťaťa sú to ambície vychovať niekoľko reprezentantov Slovenska.
Verím, že sa nám to spoločnými silami
podarí. K tomu ale potrebujeme náležitú podporu zväzu, mesta, sponzorov
a rodičov, za čo im vopred ďakujeme.
Na záver by som chcel všetkým popriať
veľa úspechov v osobnom, pracovnom
a zvlášť športovom živote.
Stanislav Vavro

NEVYDARENÝ ŠTART

Ženy HK Sokol Bánovce nad Bebravou
nastúpili na prvé stretnutie v roku 2019
už bez Klaudie Michnovej, no s dvomi
novými posilami, Natáliou Minárechovou a Ivonou Skaličanovou.
Klaudia Michnová bola v drese Bánovčaniek na hosťovaní od druhej polovice sezóny 2017/2018. Natália Minárechová
prichádza do nášho klubu na hosťovanie
do konca sezóny z prvoligového HC Hlohovec. Ivona Skaličanová sa po krátkej
anabáze v Nemecku ako kmeňová hráčka
Trenčína presunula do Bánoviec taktiež
na hosťovanie. V stretnutí proti nováčikovi súťaže - DHC Plzeň to bola domáca
premiéra taktiež pre trénera Hradila.
Pred 160 divákmi sa do vedenia dostali
naše dievčatá. Na druhý gól si prítomní
diváci vďaka pozorným obranám museli
počkať ďalšie 4 minúty, ani jeden celok nedovolil tomu druhému odskočiť.
Koncom prvého polčasu sa to podarilo

Rozhovor so

Stanislavom
Glegom
VÍŤAZNÝ VSTUP DO SÚŤAŽE
Po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 mužstvo
uhrovských kolkárov prezimovalo
po jeseni v prvoligovej súťaži na
desiatom mieste v tabuľ ke z dvanástich družstiev. Aj keď tabuľ ka
družstiev prvej ligy je veľmi vyrovnaná, kde medzi druhým a desiatym
mužstvom je rozdiel 6 bodov.

„V prvom kole jarnej časti sme cestovali v sobotu 12.1. 2019 za súperom do Rakovíc, s ktorým sme v jesennej časti vyhrali doma na body
6:2 o +110 kolov. Na novovybudovanej peknej štvordráhovej kolkárni v Rakoviciach sa nám snažili
domáci oplatiť jesennú prehru, čo
sa im nepodarilo,“ povedal po zápase podpredseda klubu kolkárov
Marián Mišina. Uhrovskí kolkári
vyhrali
zápas
s
výsledkom
3269:3322 o + 53 kolov a 2:6 na
body.
„Tento zápas nám vyšiel, musíme si
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športovo priznať, že súper bol veľmi
zdatný, vyrovnaný a o našom víťazstve nakoniec rozhodli hráči v druhej dvojici. Týmto víťazstvom sme sa
posunuli v tabuľ ke na siedme miesto
a na druhého strácame štyri body,
o čom svedčí vyrovnanosť mužstiev
v tejto súťaži. Musím poďakovať
všetkým našim hráčom a zároveň aj
našim fanúšikom, ktorí nás neustále
povzbudzovali
v
tomto
zápase. Verím, že toto víťazstvo nás
povzbudí i v ďalších zápasoch,“ hodnotil priebeh zápasu kolkár Mišina.
Podľa jeho slov sú kolky veľmi vrtkavý šport. „Musíme následne ostať pri
zemi a veľmi dôsledne sa pripraviť
na ďalší zápas doma. V ďalšom kole
doma v sobotu 19.1.2019 o 16,00 h
privítame družstvo zo Sládkovičova, u ktorého sme na jeseň vyhrali
6:2 na body o 37 kolov,“ dodal po
víťaznom zápase uhrovský kolkár
Marián Mišina.
Stanislav Vavro

Jedným z plejády futbalistov, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj futbalu v bánovskom
Spartaku a neskôr aj v okolitých obciach, je futbalový šesťdesiatnik
Stanislav Glega.
Môžeš nám
priblížiť
tvoje
prvé
futbalové
začiatky až
po prestup
do slávneho
Spartaku?
Pvý dotyk s
loptou som si
okúsil v Dežericiach, ktoré boli mojím domovom. Na
futbalové ihrisko, ktoré som mal oproti
domu, smerovala moja prvá cesta ihneď
po návrate zo školských lavíc. V sedemnástich rokoch som dostal ponuku od
vtedajšieho slávneho futbalového klubu
„SPARTAKU“, ktorej som neodolal. Za
klubové farby v II. dorasteneckej lige,
ktorá mala svoju kvalitu, som hrával aj s
Vojtom Podluckým, terajším redaktorom
Športu Miroslavom Tomášikom, Františkom Podobom, brankárom Jozefom
Verešom pod vedením trénera Ivana Blahu. Po krátkom čase som bol preradený
do „Áčka“, ktoré vtedy trénoval Vojtech
Schotter. Neoceniteľné skúsenosti na

hostkám. V posledných sekundách prvého dejstva sme si vďaka nášmu tlaku vypracovali dvojnásobnú presilovku, vďaka
ktorej sme sa chceli hneď v úvode druhého polčasu na nášho súpera dotiahnuť.
Nepodarilo sa nám to a tak hráčky Plzne
stále držali 2-3 gólový náskok. Viackrát
sme sa dotiahli už len na rozdiel jedného jediného gólu, no ten vyrovnávajúci,
ktorým by hosťujúce hráčky znervózneli,
nie a nie prísť.
HK Sokol Bánovce nad Bebravou - DHC
Plzeň 24:26 (9:12)
Zostava a góly Bánoviec: Sakalošová, A.
Bežová, Kucharčík - Bencová 2/1, Bridová, M. Bežová, Ráciková, Hollá 4, Michaličková, H. Galková, A. Obstová 3/1,
Matušincová 12/8, K Obstová 2, Ďuračková, Minárechová 1, Skaličanová
zdroj:www.hadzanabanovce.sk
Stanislav Vavro

poste záložníka som v tom čase nadobudol v hráčskom kádri, v ktorom hrávali
futbalisti veľkého rangu ako bol - Anton
Čukan, Milan Kráľ, Rudolf Slezák, Stanislav Benca, Jozef Petrík, Dušan Mášik,
Anton Perniš, Dušan Trenčan, Miroslav
Nacar, Jano Prášek a ďalší. Bola to pre
mňa veľmi dobra futbalová škola, na
ktorú sa len tak nezabúda. Darilo sa mi
aj strelecky. Sieť súperovej bránky som
najčastejšie rozvlnil zo štandardných kopov. V tom čase sme hrávali divíziu a na
majstráky s ČH Bratislava, Rapid Bratislava, Spoje, Petržalka chodilo 700 - 800
fanúšikov. Za Spartak Bánovce som obliekal klubový dres pod vedením ténerov
Ján Elvecký, Parila, Telesfor Halmo, Švec
a ostatných - viac ako 10 rokov.
Okúsil si aj futbalový ,,chlebík“ v iných
kluboch?
Počas vojenčiny som hrával v RH Znojmo, neoceniteľne futbalové skúsenosti po odchode zo Spartaka som zažil v
Trenčíne, ktorý vtedy vypadol z prvej
ligy. Futbalovú kariéru som zavŕšil ako
hrajúci tréner v Pečeňanoch - kde sa
v tom čase hrala krajská súťaž. Kopačky na klinec som zavesil po Prusoch
v Dežericiach.
Vieme, že si sa dal aj na trénerskú
dráhu. Kde všade si pôsobil?
Moje trénerské začiatky smerovali na
trávnik do Dežeríc. Trénoval som aj Pečeňany. Po zdravotných problémoch som
musel svoju aktívnu trénerskú činnosť na
čas ukončiť. V súčasnosti som pripravený
reagovať na nove výzvy - avšak najskôr
od leta.
Stanislav Vavro
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VIANOČNÉ
PROGRAMY

NA PARTIZÁNSKEJ
V druhej polovici decembra sa v školskej jedálni uskutočnila vianočná
besiedka tzv. „domčekových“ detí zo
špeciálnej triedy.
Deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa pred svojimi
rodičmi prezentovali recitačne, spevácky, tanečne i herecky. Nechýbali

Obec Podlužany v spolupráci s dychovou hudbou Boboťanka pripravili pre
občanov novoročné posedenie, ktoré
sa uskutočnilo v sobotu 5. januára
v miestnom kultúrnom dome. Dychová hudba Boboťanka, samozrejme, prišla na tento svoj prvý koncert v roku
2019 v dostatočnom predstihu a prví
návštevníci podujatia mohli počuť aj
čo – to z ich príprav na vystúpenie. Oficiálne sa program začal o 16. hodine
a 30. minúte.
V úvode sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Ing. Pavel Miksa:
„Dovoľte mi, aby som vás privítal na
tomto novoročnom slávnostnom posedení, ktoré sme pre vás pripravili
v spolupráci s kapelou Boboťanka. Samozrejme, vítam všetkých vás, vítam
túto kapelu, prajem vám krásny umelecký zážitok a keďže sme krátko po
Novom roku, čaká nás rok 2019 a dovoľte mi, aby som vám do tohto roku
poprial veľa, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti v rodinách a aby sa nám v tejto
našej obci darilo, aby sme si ju trošku

napríklad niektoré známe vianočné
koledy či divadelná scénka o domčeku
a zvieratkách. Rodičia sa zase postarali
o drobné občerstvenie, za čo im patrí
veľká vďaka. Pedagógovia veria, že sa
z tejto akcie stane milá tradícia a sú
radi, že aj integrované deti môžu takto
preukazovať svoj talent. Slovami vďaky
nešetril ani riaditeľ PhDr. Ján Lobotka:
„Ďakujem z celého srdca kolegom za
ich dennodennú prácu a som šťastný,
že mám rodičov, ktorí všetko robia preto, aby podporili túto školu, aby sme
mohli takto s deťmi pracovať. Výsledkom je aj táto besiedka. Ďakujem ešte
raz, šikovní ste.“
Marek Kasala

KONCERT BOBOŤANKY

Počas celého koncertu Boboťanky vládla v sále veľmi dobrá nálada
viacej skrášlili, aby sa nám tu dobre žilo.“
No a potom už mala hlavné slovo spomínaná dychová hudba Boboťanka. V podaní
jej členov zaznelo mnoho známych i menej

známych skladieb. Okrem piesní ľudových
zazneli i modernejšie skladby ako Dej mi
víc lásky, Obladi oblada či slovenské evergreeny ako Ešte raz ku tebe prídem či Len

bez ženy. Nechýbali ani autorské piesne z dielne umeleckého
vedúceho kapely Petra Doktora.
Klarinetisti sa tradične doslova
vybláznili v známej Dudáckej
polke, počas ktorej zišli z pódia
a časť skladby odohrali priamo
medzi divákmi. Väčšinu skladieb,
ktoré zazneli, možno nájsť na ich
dvoch vydaných CD s názvami Boboťanka 95 a V kraji pod
Machnáčom. Počas celého koncertu vládla v sále veľmi dobrá
nálada. Diváci si jednotlivé piesne pospevovali spolu s kapelou,
za každou skladbou nasledoval
obrovský potlesk a v závere musela kapela na naliehanie publika
zahrať hneď tri prídavky. Zo strany divákov bol slušný záujem aj o spomínané CD. Organizátori i hostia boli
s touto akciou nadmieru spokojní.
Marek Kasala

