Bánovskí futsalisti
senzačne postúpili
FS Bebran bude
fašiangovať
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Hasiči z Hostí
bilancovali

Dňa 26. januára 2019
sa v hasičskej zbrojnici
vo Veľkých Hostiach
uskutočnila
výročná
členská
schôdza DHZ. str. 7

Talentovaný
stolný tenista

V Otrhánkach vyrastá
talentovaný stolnotenista Lukas Geci, ktorý
hráva za zeleným stolom sebavestr. 7
domo.

Karneval
v maskách

Jedným z typických
znakov fašiangového
obdobia sú bezpochyby karnevaly.
str. 6

inzercia

pracovná ponuka

0904/447 857
obchod@strechystavebniny.sk

skladník/vodič skupiny C
- požadujeme vodičský preukaz sk. C,
- preukaz strojnícky, VZV a HR výhodou,
- ponúkaná mzda 1000€ (v hrubom),
vodič nákladného vozidla
- požadujeme vodičský preukaz sk. C, C1+E,
- preukaz strojnícky, VZV a HR výhodou
- ponúkaná mzda 1350€ (v hrubom),

Nadežda Zaťková
Radovan Bries
Stanislav Vavro

V redakcii TAJMS sa stretol redakčný tím, ktorý pred kamerou “premiérovo“ spustil vo svojom štúdiu živú diskusiu o aktuálnom obsahu
regionálnych novín.
„Bánovský región je informačne podhodnotený. Dnešným dňom sa radíme medzi prvé regionálne redakcie na Slovensku, ktoré sa rozhodli komunikovať s verejnosťou okrem tlačovej
podoby aj online na sociálnej sieti facebook:

TAJMS, Naše Bánovce, Spolu sme Bánovce..,“ povedal šéfredaktor
TAJMS Stanislav Vavro. Redakčný tím sa začiatkom roka pustil v spolupráci s obcami v bánovskom regióne aj do prípravy kalendára na rok 2020.
„Pre starostov a starostky ponúkame aj magnetky a pohľadnice zobrazujúce kultúrne pamiatky, významné pamätihodnosti, kostoly..,“ povedala počas rozhovoru manažérka projektu Nadežda Zaťková.
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BOHATÁ
HISTÓRIA
TURISTOV

SLÁVIE

ZORNICA
Odbor turistiky pri n.p.
Zornica bol založený v
marci roku 1975. Podľa
slov jej dlhoročného člena Štefana Minarovjecha
vznikol na základe záujmu jeho pracujúcich o
turistiku letnú aj zimnú.
„TJ Slávia Zornica mala
niekoľko oddielov, ale
možnosť športového vyžitia pre všetky vekové
kategórie nemala, preto
vznikol aj odbor turistiky,“ povedal na začiatku
rozhovoru Štefan Minarovjech.
Prvá predsedníčka odboru bola Anna Neumanová. Pod jej vedením

Štefan Minarovjech (prvý sprava) na vrchole Grossvenedigru (3666 m n.m.) s Jánom Krchlíkom
(prvý zľava) a bratmi Pavlovičovcami

začali členovia aj s deťmi organizovať výlety na
Uhrovský hrad, Jankov
vŕšok, Inovec a do blízkeho okolia. Neskôr sa
turistky zúčastňovali aj
na spoločných zájazdoch
na Roháče, Vysoké Tat-

ry, kde sa zúčastnili na
„Národnom výstupe na
Kriváň“.
„O rozvoj výkonnostnej turistiky sa výrazne
podpísal príchod nových
členov Böhma a Henzla,“
spomína
Minarovjech.

Trvalé spomienky v nich
zanechali hlavne vysokohorské túry vo Vysokých
Tatrách, rodinná turistika
v Malej Fatre, v Slovenskom raji, Veľkej Fatre,
na Roháčoch, ako aj turistických zrazoch v zime

a v lete. Popri záujmovej činnosti sa členovia
zúčastňovali aj na brigádach pri výstavbe lyžiarskeho vleku v Závade
pod Čiernym vrchom. O
výkonnostný rast sa starali cvičitelia turistiky VHT 2. triedy Štefan Minarovjech a PT 3. triedy - Miloš Žitňan a Ján
Manina.
Výkonnostné
triedy boli robené po línii
zápočtových ciest, pričom Štefan Minarovjech
získal prepožičaný (neobnovený titul) „Majstra
turistiky“ a Žitňan Miloš
a Žitňan Ján titul „Turista
1. triedy“. „V roku 1986
som sa zúčastnil spolu
so 40 turistami zájazdu
do Vysokých Tatier. Z
tohto počtu sme desiati absolvovali výstup na
Gerlachovský štít 2655
m n.m. Ostatní absolvovali menej náročnú turistiku vo vysokohorskom
prostredí Tatier,“ povedal
na záver rozhovoru Štefan Minarovjech.
Stanislav Vavro

EXKURZIA
VIDA BRNO

PALACINKY
Á LA SLATINA

V posledných rokoch je v médiách často skloňované duálne vzdelávanie ako najlepší spôsob odbornej prípravy mládeže na ich budúce
povolanie. A je to pravda. Naše deti aj napriek
ich ,,(ne)závislosti,, od virtuálneho sveta a sociálnych sietí radi odložia svoje smartfóny
a vstanú od počítačov, ak ich zaujmeme činnosťou, ktorá ich baví a spravíme ju tak trošku
aj netradičnou.
Dve žiačky 9. ročníka ZŠ s MŠ Slatina nad
Bebravou Monika Šebeňová a Kristína Šimková
sa 24. januára 2019 zúčastnili súťaže v príprave
a servírovaní palaciniek, ktorú v rámci dňa otvorených dverí organizovala SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom. Ich úlohou bolo v časovom limite
pripraviť päť bezchybných palaciniek a následne ich čo najzaujímavejšie naservírovať a odprezentovať pred odbornou porotou. Svojej úlohy
sa zhostili s potrebným elánom a spomedzi
16 zúčastnených družstiev sa umiestnili na 1.

mieste. Odmenou im bol nielen
diplom a vecná cena, ale aj ukážka flambovania a prípravy palaciniek profesionálmi. Dievčatám
srdečne blahoželáme, ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu školy
a veríme, že aj naďalej budú rozvíjať svoje zručnosti, ktoré v živote určite využijú.
Janka
Raganová

Žiakom bánovského gymnázia, ktorých zaujíma veda,
sprostredkovali učitelia fyziky v závere
decembra nevšednú skúsenosť. Čakala ich exkurzia do VIDA science centra
v Brne.
Ide o zábavný vedecký park so 170 zaujímavými expozíciami z oblasti fyziky,
biológie, chémie a techniky. Tu si môže
každý návštevník všetko vyskúšať, chytiť,
ohmatať a pri tom sa učiť. Naši žiaci to
samozrejme využili a zábavnou formou
overovali svoje vedomosti. Súčasťou programu bola aj vedecká show zameraná
na zvuk a jeho vlastnosti. Efektné experimenty so zvukom, ktorý dokázal roztancovať plameň, aký zvuk počujú malé
deti a dospelí už nie, ako znejú zvuky
pod hladinou, prečo pri šume vodopádu
zle počujeme – to všetko videli, počuli a dozvedeli sa gymnazisti v programe
s názvom Mr. Ucho.

Ďalšia časť návštevy VIDA
centra bola venovaná náučnému
programu o plazme, jej vlastnostiach
a výrobe plazmy s pomocou šikovných
vidátorov. V popoludňajších hodinách
pokračoval program exkurzie prehliadkou starého centra Brna so sprievodcom. Prehliadku sme začali pri Starej radnici, kde sme videli najstaršie
vypreparované zviera v strednej Európe
– brnianskeho draka. Tak sa volá krokodíl, ktorý je zavesený na strope priechodu Starej radnice. Spolu so sprievodcom
sme prešli historické centrum a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o budovách a ich
staviteľoch, o tradíciách starého Brna,
navštívili sme Zelný trh, Dominikánske
námestie a Námestie svobody. Brno sa
žiakom veľmi páčilo a už teraz sa tešia na
ďalšie podnetné aktivity, ktoré pre nich
gymnázium pripravuje. Stanislav Vavro
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DETI ZO ZŠ SLATINA NAD
BERAVOU NA LYŽIARSKOM
Lyžiarsky výcvik – tentoraz siedmaci - ako vždy naša milovaná Jasenská dolina – perfektný sneh, ideálna zjazdovka, nádherné počasie
– niekto „tam hore„ má deti zo ZŠ
Slatina nad Bebravou veľmi rád.
Týždeň na horách ubehol nejako
prirýchlo. Z „ne - lyžiarov„ sme urobili lyžiarov, lyžiari si zdokonalili svoj
štýl a večerná lyžovačka so svahom

FS Bebran združuje ľudí so
srdcom plným lásky k folklóru
a k tradičnej ľudovej kultúre
so zameraním na okolie Bánoviec, Ponitria a Myjavskej,
Trenčianskej, Východniarskej,
Detvianskej, Liptovskej oblasti. Vedúci súboru Milan Belohorec nám poskytol rozhovor o
činnosti tohto vykrojovaného
folklórneho súboru
Bebran
a pripravovaného tradičného
sprievodu obcou Uhrovské
Podhradie na fašiangy.
Kedy vznikol váš vykrojovaný folklórny súbor a kto prišiel s nápadom pomenovať ho
„BEBRAN“?
Vznik folklórneho súboru, respektíve Občianskeho združenia „Bebran“ sa datuje od novembra 2012, kedy sa nadšenci
folklóru rozhodli založiť folklórny súbor. Názov Bebran vznikol
dohodou medzi zakladajúcimi
členmi súboru, ohýbaním slov,
názvov Bebre (z histórie: bobria rieka) a rieka Bebrava, ktorá
preteká naším mestom.
Je o vás známe, že pravidelne
vystupujete na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach
nielen v našom regióne. Môžete našim čitateľom priblížiť,
kde všade reprezentujete ľudové tradície, tanec a spev?
Za krátky čas pôsobenia sa

iba pre nás bola nezabudnuteľnou
odmenou pre žiakov i dospelákov.
Poma ani lanovka už nie je pre nikoho postrach a pedagógom a inštruktorom sa postupne podarilo dostať
na vrchol zjazdovky každé dieťa. So
vzájomným rešpektom a novými
skúsenosťami sme strávili 6 dní, na
ktoré budeme radi spomínať.
Eulália Pomikalová
Dagmar Kurtišová
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ZŠ DUKLIANSKA

ÚSPEŠNÁ V ANGLICKEJ
A NEMECKEJ OLYMPIÁDE
Dňa 17. januára 2019 sa v priestoroch Centra voľného času konalo
okresné kolo olympiády v anglickom
jazyku.

úspešné 3. miesto. Žiaka pripravovala
Mgr. Andrea Strapeková. Blahoželáme,“ dodala na záver Malinová.

„Olympiáda pozostáva z dvoch častí:
z písomnej a ústnej časti. Písomná
časť obsahuje počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test a ústna časť pozostáva
z opisu obrázka a rozhovoru na danú
tému,“ povedala na úvod rozhovoru
učiteľka tejto školy Andrea Malinová.
Podľa jej slov žiaci zo základnej školy
Duklianska súťažili v dvoch kategóriách – v kategórii 1A sa žiak siedmeho
ročníka Martin Ragan umiestnil na 3.
mieste a v kategórii 1B získal vynikajúce 1. miesto žiak deviateho ročníka Štefan Slížik, ktorý postupuje do
krajského kola. „Žiakov pripravovali
pani učiteľky Mgr. G. Bučková a Mgr.
M. Drozdíková. Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov,“ dodala
učiteľka Malinová. „Osemnásteho januára sa konalo v priestoroch Centra
voľného času okresné kolo olympiády
v nemeckom jazyku, kde v kategórii
1B získal žiak deviateho ročníka základnej školy Duklianska Peter Kupka

Stanislav Vavro

FOLKLÓRNY SÚBOR BEBRAN

BUDE OPÄŤ VO FAŠIANGOVOM SPRIEVODE

Vystúpenie vykrojovaného folklórneho súboru
Bebran počas stavania prvého mája
Fašiangový sprievod obcou Uhrovské Podhradie

súbor predstavil na domácej
pôde na kultúrnych podujatiach ako Bánovský jarmok,
Vianočné trhy alebo Mňamfest. Okrem toho nás mohli
ľudia vidieť aj v blízkom okolí v obci Uhrovské Podhradie, Uhrovec, Malé Chlievany, Kšinná, Cimenná, Veľ ké
Držkovce, Horné Ozorovce,
Dvorec, Rybany, Nedašovce ako i v meste Trenčín. Za
zmienku stojí aj vystúpenie
na Medzinárodnom Festi-

vale vo Vernári a účasť v
krajskej súťaži choreografií
v Trenčianskej Turnej, odkiaľ
sme si priniesli ocenenie
Bronzové pásmo. Taktiež
súbor vycestoval do zahraničia, konkrétne poľské mesto Lubliniec či české Milotice a Kopřivnica.
V obci Uhrovské Podhradie ste vytvorili počas fašiangov peknú tradíciu. Na
čo všetko sa môžu tešiť

návštevníci tohto podujatia
a kedy ?
Obec Uhrovské Podhradie
spája súbor od začiatku,
kedy v roku 2013 vzniklo
krátke prezentačné video
na tému fašiangy a od roku
2014 každoročne v spolupráci s obcou organizujeme
Fašiangový pochod obcou.
Inak tomu nie je ani tento
rok. Srdečne pozývam ľudí
dobrej nálady 23. februára 2019 od 12-tej hod. do

sprievodu alebo len tak sa
zabaviť. Prvýkrát tento rok
bude sprievod obohatený
o pochovávanie basy, na
čo sa podujali kolegovia zo
súboru Bánovský senior
Tatrovák.
Takže ešte raz, kto má chuť
na zábavu, stretneme sa
23. 2. 2019 od 12-tej hod.
v obci Uhrovské Podhradie.
Teším sa na vás.
Stanislav Vavro
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„Skromný, priateľský, ochotný vždy
pomôcť. Takého som ho spoznal až
v pohnutých revolučných mesiacoch v roku 1989. Vtedy bol už dlhší čas vedúcim odboru propagácie v
n.p. Zornica. Bol to významný textilný podnik a tak aj jeho funkcia
predpokladala odborníka s citom
pre umenie, tvorivého, kreatívneho, s prstom na pulze dňa,“ napísal na webovom portáli PopuliVox
Peter Bulík o Stanislavovi Tonkovi,
ktorý odišiel do umeleckého neba
v roku 2011.

POLROČNÉ BILANCOVANIE

Pán Stanislav Tonka
sa narodil
12. septembra
1942
v
Bánovciach nad
Be b ravo u .
Pochádza
z viacčlennej rodiny. Už ako dvojročný okúsil hrôzy druhej svetovej
vojny. Spolu s rodičmi i so starším
bratom Jozefom bol nemeckými
fašistami odvlečený do pracovného tábora v Ilave a do zaisťovacieho tábora v Dubnici nad
Váhom. Sám o tejto svojej spomienke hovoril: „Život v lágri bol
veľmi ťažký, veľa Rómov to neprežilo a drastickým spôsobom
zahynuli. My sme mali šťastie, po
7 mesiacoch nás vyslobodila Sovietska armáda a my sme sa vrátili
späť domov.“ Od detstva inklinoval k výtvarnému umeniu a voľnej
výtvarnej tvorbe i k práci s deťmi,

SPOMIENKA NA STANISLAVA TONKU,
KTORÝ ZASVÄTIL SVOJ ŽIVOT AJ UMENIU

Medzi nimi spravidla býval aj
on. Svoju pracovnú dráhu zavŕšil ako pedagóg. „Učil som
na Špeciálnej základnej škole
na Radlinského ulici, v ktorej
až 80% žiakov tvorili rómske
deti. Hoci som vyučoval takmer
všetky predmety, mojou srdcovou záležitosťou boli hodiny
zvládli aj ariešenie
rébusu
či liŽiaci prvého stupňa bánovských zá- úspešne výtvarnej
hudobnej
výchovy,“
kladných škôl sa pravidelne zapájajú do terárnu spájačku
dielo+autor.
Skladanie
povedal pre
PopuliVox.
Staniceloslovenskej čitateľskej súťaže s ná- obrázku slav
Osmijanka
tiež nerobilo
žiadTonka im
odišiel
do dôchodku
Na prvom
mieste sa
umiestzvom Čítame s Osmijankom, pridaj sa ny problém.
v roku
2004. Svojou
činnosťou
aj ty! Vyriešené úlohy posielajú do Bra- nil tím Odvážni bojkovia zo ZŠ Školská.,
pomáhal Rómom v ich neľahtislavy, kde sa vždy 1. júna uskutočňuje druhí skončili Exoti zo ZŠ Duklianska,,
kom položení, v akom sa dnes
slávnostné žrebovanie. V tomto roku sa tretí Grázlikovia zo ZŠ Gorazdova. Na
nachádzajú. Ďalšou jeho veľkou
však na nikoho z nášho mesta šťastie ne- štvrtom mieste boli Hľadači pokladov zo
snahou bolo zlepšenie bývania
ZŠ Komenského a piate miesto obsadili
usmialo.
a vytváranie
možností
dva tímyRómov
– Myší špióni
zo ZŠ Partizánska
Prvý sprava - Stanislav Tonka hrával so svojou kapelou na tanečných večierkoch, plesoch a zábavách
pre zo
ichZŠ
športové
a kultúrne
vyZlatníky.
Nasledovalo
Pracovníčky Mestskej knižnice Ľudovíta a Tigrí tím
žitia,tomboly,
zachovávanie
si boli
tradícií
a
žrebovanie
v ktorej
ceny
Štúra však
každoročne
odmeňujú
všetškolu
losti a dali
mi solídny
základ
pre zlepšenie
v ktorých rozvíjal vzťah k výtvar- išiel študovať na Strednú
vzdelanosti
mladých.
ako
pastelky,
písacie
potreby,
knižky
ky
zúčastnené
kolektívy
z
nášho
okresu
umeleckého priemyslu v Brati- moju tvorbu. Školu som úspešne Počas dlhých vlahých večerov
nému cíteniu.
a takPov ukonpriestoroch
MsKS
usporadúvajú
a pod. Najlákavejších však bolo dvanáukončil
maturitou
v roku 1962“.
O svojich predškolských a škol- slave. Tak sa aj stalo.
znejú
zádumčivé,
i vitálcien,
ktoré bolialežrebované
zábavno – súťažné stretnutie s Osmijan- sť väčších
ských rokoch pre PopuliVox čení osemročnej strednej školy Bol robotníkom i vychováva- ne tóny gitary. I v nich určite
kom. Tento rok sa s ním stretli v utorok osobitným spôsobom. Vybraný zástuppovedal: „Už ako 5-ročný som (OSŠ) som spravil talentové teľom. V bánovskej Zornici pra- hľadá a aj nachádza inšpiráciu
19. júna. Pre všetkých súťažiacich bol pri- ca z každej triedy si vylosoval lístoček,
obkresľoval kresby môjho star- skúšky aj prijímacie pohovory a coval ako propagačný výtvarník pre svoju tvorbu. Svoje pozopravený pestrý program a veľa zaujíma- na ktorom bola napísaná cena, ktorú tá
1. ročníka
na – metodik, neskôr ako vedúci rovania
šieho brata Jozefa, ktorý veľmi nastúpil som do vých
trieda prírody,
získava. Išlo
napríklad
a hodnotných cien. Celkovo súťažilo konkrétna
ktoré
často
– trojčlenných
propagá- odboru
propagácie.
Tu založil
pekne kreslil. Neskôr, keď som odbor výstavníctvo
o spoločenské
hry,do
lopty,
terče s zátišia,
loptičšesť
tímov. Súťažiaci
si svoje
pretavuje
abstrakcie,
bolo
aj výtvarný
krúžok
začal chodiť do školy, začal som cia. Štúdium na tejto
kami, bedminton
a nechýbala
sily škole
zmerali
v štyroch
disciplínach.
Vo pre
ve- výtvarale aj rôzne
námety ani
zo hlavná
života
a pod-kvízeníkov
– amatérov.
Každoročkresliť podľa časopisov, kníh, pre mňa veľmi užitočné
cena. Tortu
v podobe
osmičkytechnikou
tentokrát
domostnom
si preverili
svoje znaspracúva
najčastejšie
prone
svoje
práce
vystavovali
na
ale aj podľa skutočnosti. Veľ- netné. Viedli ma vynikajúci
3.A zo rád
ZŠ Partizánska
losti z oblasti literatúry, ako aj poznatky získali žiaci
akvarelu,
používa olej,s triedkommi ma to bavilo. Ako 13-ročný fesori, akademickí omaliari
krajských
nou učiteľkou
Mgr. Vierou
Blahovou.
životeR.vFila,
našommiestnych,
meste. Zaokresných,
mohutného
binovanú
techniku
a kresbu.
som namaľoval portrét svojho P. Romaňák, F. Moravčík,
sochár i spolužiakov
celoslovenských
výstavách a
povzbudzovania
súťažiaci
Marek Kasala
zdroj: www.populivox.sk
kamaráta. Učitelia vytušili môj A. Čutek a ďalší. Vďaka nim som súťažiach, kde získavali aj poStanislav Vavro
talent a nabádali ma, aby som získal odborné i teoretické zna- predné ceny a umiestnenia.

Vo štvrtok 31. januára si žiaci prevzali z rúk triednych učiteľov hodnotenia za prvý polrok školského roka 2018/2019
vo forme výpisov známok. Tento deň plný bilancovania
sme spestrili žiakom programom ukrajinských artistov pod
názvom ,,Máša a medveď “.
Netradičným spôsobom sme pre
všetkých divákov vytvorili priestor pre úsmev, oddych a uvoľnenie sa po náročnej polročnej výchovno-vzdelávacej práci. Malí
a veľkí školáci ocenili potleskom
skvelé výkony artistov, ktorí ich
priamo zapojili do pripraveného
programu. Po ich vystúpení sa
uskutočnili v triedach 1. – 9. ročníka triednické hodiny, kde triedni učitelia zhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za
1. polrok. Obzvlášť výnimočný
tento deň bol pre prváčikov. Odniesli si zo školy svoje prvé veľké
hodnotenie. Prvácky polrok nebol ľahký. Všetko bolo nové, iné
– škola, pani učiteľky, predmety,
spolužiaci, zvonenie, známky,
domáce úlohy. S pomocou láskavých a ochotných pedagógov
však tento začiatok zvládli všetci
výborne. Nech našim prváčikom
zostane aj naďalej chuť a snaha
pekne pracovať v 2. polroku a my
im budeme nápomocní pri získavaní nových vedomostí. Ďalšie
bilancovanie môžeme zamerať
na skupinu tých najšikovnejších
z našej školy. Nie je ich málo. V 2.
– 9. ročníku dosiahlo 153 žiakov
prospech s celkovým hodnotením – prospel s vyznamenaním,

z toho bolo 61 samých jednotkárov. Gratulujeme ku krásnemu
polročnému vysvedčeniu a veríme, že sa v koncoročnom hodnotení rozrastie táto skupina o ďalších šikovných a snaživých žiakov,
ktorí si niektoré známky opravia.
Udeľovali sa aj pochvaly za aktivitu a umiestnenia v súťažiach.
16 žiakom bola udelená pochvala
triednym učiteľom a 11 žiakom
pochvala riaditeľkou školy. Výborné výsledky – 100% dosiahli
žiaci Matej Lukáš, Dávid Granský,
Matúš Pukanec a Michal Rideky
v medzinárodnej informatickej
súťaži i-Bobor. V celoslovenskej súťaži Expert geniality show
25. miesto získal Dávid Granský
a 202. miesto Ladislava Lukášová. Dávid Granský vybojoval
pekné 4. miesto v krajskom kole
cezpoľného behu. V nasledujúcich dňoch budeme držať palce
žiakovi Matúšovi Pukancovi, ktorý postúpil z 1. miesta okresného
kola do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku i Matematickej olympiády Z9. V piatok
– 1. februára si žiaci oddýchnu
od školských povinností. Veríme,
že si počas krátkych polročných
prázdnin oddýchnu a načerpajú
nové sily. S chuťou a elánom spoločne prelúskame obsah učebných osnov s cieľom obohatiť sa
o nové vedomosti a dosiahnuť čo
najlepšie výsledky.
Renata Gieciová

SKVELÉ VÍŤAZSTVO
ORIOŇÁKOV V BARÁŽI
Sériu prvého kola play-off vo futsalovej open lige vyhrali hráči Bánoviec, keď v treťom zápase dokázali uspieť na
palubovke Nitry.
V prvom polčase hostia dvakrát doťahovali jednogólové
manko. Po obrátke prišli za stavu 3:3 rozhodujúce chvíle,
keď hostia najskôr získali dvojgólový náskok. Nitrania sa
odhodlali k hre bez brankára, rozlišovák si navliekol Peter Peciar. Lenže Mrocek strelou cez celé ihrisko upravil
na 3:6. Power-play MFsK pokračovala a domáci dokázali
dvoma gólmi Peciara vykresať šancu na predĺženie. Viac
gólov však už Mäsiar za svoj chrbát nepustil, a tak sa
z postupu do finále tešili hostia, ktorých prišli podporiť
aj fanúšikovia. Nitrania tak stratili šancu stať sa víťazom súťaže. V piatok večer ešte nebolo isté, či odohrali
posledný zápas sezóny alebo ešte budú hrať aj o tretie
miesto.
Open liga - semifinále play-off - rozh. 3. zápas: MFsK
Nitra - FK Orion Tip Bánovce n/B. 5:6 (2:2), Góly: 5. a
18. Mikula, 25. A. Procháczka, 36. a 38. Peciar - 8. Kastelovič, 19. Škorec, 22. a 31. Rolinec, 29. Laco, 32. Mrocek.
Konečný stav série: 1:2.
Stanislav Vavro
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NA STRECHE
� PREMIÉRA

Inzercia

POTOMOK
� PREMIÉRA

• Žáner: Komédia, Dráma
• Jazyk: česka verzia
• Dĺžka: 100 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

LEGO® PRÍBEH 2
� PREMIÉRA

• Žáner: Horor
• Jazyk: slovenské titulky
• Dĺžka: 100 min.
• Prístupnosť: MP
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: Animovaný
• Jazyk: slovenský dabing
• Dĺžka: 106 min.
• Prístupnosť: 7
• Vstupné: 2D 5,- €

PIATOK 8.2.2019

SOBOTA 9.2.2019

NEDEĽA 10.2.2019

16:00

TRHLINA

LEGO® PRÍBEH 2

LEGO® PRÍBEH 2

18:00

NA STRECHE

POTOMOK

ŽENY V BEHU

20:15

POTOMOK

POTOMOK

TRHLINA

Pokladňa kina je otvorená vždy počas vysielania a 30 min. pred prvým predstavením.
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 TAJMS
PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:

8 00
10 00
10 00
10 00

-

11 00
12 00
12 00
12 00

Rôzne
Profesionálni horolezci ponúkajú:výruby a opilovanie stromov,montáže vo výškach,nátery.T.č. 0903 679
125

• Kvalitné Ruské uhlie, doprava
až k vám domov. T.č. 0948 343 530
• Orezávanie a výrub rizikových stromov t.č. 0908 151 235
• Ponúkame liadok,močovinu, NPK.
Balenie BIG-BAG. 0948343530
• Kúpim príslušenstvo, nástroje na kovoobrábacie stroje, sústružnícky silon a
mosadz. BN. Tel.č. 0940 836 945
Predaj tatranskéko profilu od 4,70€ /
m2 bez DPH a OSB dosiek+doprava
t.č. 0902 105 105
Výkopové práce s JCB 3CX t.č. 0903
679 125

KARNEVAL V MASKÁCH
Jedným z typických znakov fašiangového obdobia sú bezpochyby karnevaly.
Ide o podujatia spojené so sprievodmi
masiek, ktoré mali v minulosti obradný
charakter, no dnes sa usporadúvajú
viacmenej pre zábavu. ZŠ Partizánska
má v usporadúvaní karnevalov pre žiakov prvého stupňa dlhoročnú tradíciu.

VAŠE DIGITÁLNE
NOVINY
už v pondelok na

www.tajms.sk

Ak máš pozitívny vzťah k prostrediu, v ktorom žiješ a poznáš miesta, ktoré by si doporučil návštevníkom nášho regiónu uvidieť, napíš článok, pošli fotografie alebo natoč video.
Budeme veľmi radi, ak sa i Ty staneš súčasťou
projektu: Zaujímavé miesta bánovského regiónu. Ak sa chceš stať spolutvorcom tejto
myšlienky - napíš na e-mail: redakcia@tajms.
sk alebo zavolaj na č.t.: 0907 834 517
Kolektív pracovníkov redakcie TAJMS
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Toto podujatie sa koná každoročne
posledný deň pred polročnými prázdninami. Vo štvrtok 31. januára sa telocvičňa v predpoludňajších hodinách zaplnila
džavotom detí, ktoré sa rozhodli aspoň
na chvíľu stať niekým iným a pripravili
si všakovaké masky od výmyslu sveta.
Tohtoročný karneval bol podľa jednotlivých ročníkov rozdelený na dve časti.
Tá prvá bola určená pre žiakov tretích
a štvrtých tried, druhá zase pre prvákov a druhákov. V princípe išlo takmer
o to isté, líšili sa iba niektoré súťažné
úlohy. V úvode sa všetci prítomní čo
– to dozvedeli o fašiangovom období a zaspievali si aj pieseň „Fašiangy,

Turíce, Veľká noc príde...“ Po krátkom
úvodnom tanečnom kole sa konala prehliadka jednotlivých masiek. Mohli sme
tu vidieť rôzne rozprávkové bytosti,
indiánov, kostlivcov, športovcov, no
a nechýbali ani zástupcovia živočíšnej
ríše či príslušníci niektorých povolaní.
Najväčšia radosť však zavládla vtedy,
keď sa ozvali chytľavé tóny známych
piesní. Vtedy nezostala stáť ani jedna
noha a všetci sa naozaj schuti zabávali. Ani tento rok nechýbala súťaž
triednych kolektívov, počas ktorej si
zástupcovia každej triedy zmerali svoje
sily v disciplínach ako hod krúžkom na
cieľ, beh s loptičkou na lyžičke, fúkanie balónov, triafanie cukríkov do kruhu a ďalších. Po absolvovaní súťaží sa
žiaci ďalej zabávali pri reprodukovanej
hudbe až do chvíle, kedy dozneli jej
posledné tóny a museli sa pobrať späť
do svojich tried. Každý z nich sa do
tejto akcie zapojil naozaj s veľkým oduševnením a už teraz sa všetci tešia, aké
to bude opäť o rok.
Marek Kasala

TRHLINA

NA POTRUBÍ
Brezolupčanov trápi staré vodovodné potrubie, ktoré sa roztrhlo.
„Hneď po novom roku na nás čakala
prvá väčšia výzva. Ako inak, o slovo
sa prihlásil starý známy vodovod,
ktorý nám (občanom aj vedeniu
obce) už neraz spôsobil vrásky na
čele,“ napísal na novozaloženom
facebooku obce administrátor. Na
vodovodnom potrubí sa objavila trhlina, čoho následkom sa znížil tlak v
celom systéme a reálne hrozilo, že
domácnosti zostanú bez pitnej vody.
„Situáciu sa podarilo v krátkom čase
vyriešiť aj vďaka našim občanom (Ján
Hulina, Pavol Valent, Ctibor Hrúz,
Jozef Hrebíček, Marián Jandák, Stanislav Kolembus a Branislav Kováč),
ktorí bez váhania vyhrnuli rukávy a
pustili sa do práce. Ďakujeme!“ poďakoval správca tohto profilu.
Stanislav Vavro
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V OTRHÁNKACH

VYRASTÁ
STOLNOTENISOVÝ

TALENT

V Otrhánkach vyrastá talentovaný
stolnotenista Lukas Geci, ktorý hráva
za zeleným stolom sebavedomo a pre
klub získava cenné súťažné body. Svoje schopnosti si teraz testuje v 6. lige.
Kto ťa priviedol k stolnému tenisu?
Ako chlapec som často pozerával videá
na internete a povedal som si, že je
to zaujímavý šport, prečo to neskúsiť.
Skúsil som a neľutujem. Keď som začal
hrávať, mal som 12.

Šport / spravodajstvo

Ako často trénuješ za zeleným stolom
a aký si typ hráča?
Trénujem vtedy, kedy sa mi dá. Ešte
som študent, takže časovo je to zatiaľ
zložitejšie. Snažím sa chodievať na tréningy, ktoré mávame spravidla v stredu
a v piatok. Som útočný typ hráča.

Uhrovský kolkár
postúpil na Slovensko

Ktorí tréneri alebo spoluhráči sa podieľajú na tvojom výkonnostnom
raste?
K sústavnému zlepšovaniu mi pomáhajú kluboví skúsení hráči zo 4. ligy.

Poslednú januárovú nedeľu sa konali
na štvordráhovej plastovej kolkárni
v Starej Turej Majstrovstvá Trenčianskeho kraja seniorov nad 60 rokov za
účasti 24 hráčov.

Vieme, že hrávaš okresnú ligu. Na
akej pozícii sa nachádza váš klub a aké
máte ambície v tomto ročníku?
Naše mužstvo sa nachádza na 1. mieste v 6. lige. Je to veľký úspech, snažíme
sa hrať našu hru a do každého zápasu
dávame všetko. Každé mužstvo v lige je
dobré a každý zápas je iný. Sme zatiaľ
prví, chceli by sme však postúpiť do 5.
ligy, takže uvidíme ako to dopadne a či
sa nám to podarí. Budeme sa snažiť :)

V týchto majstrovstvách
mal náš klub trojnásobné
zastúpenie hráčov Sitár
Pavol, Danaj Vladimír
a Galis Dušan. Posledným víťazom z minulého roka Majstrovstiev
Trenčianskeho kraja bol
Danaj Vladimír a tretie
miesto obsadil Sitár Pavol z KK Hustra Uhrovec.
Na základe minuloročného úspechu sme veľké
ambície opätovne vkladali do našich
hráčov, nakoľko už mali skúsenosti
s touto kolkárňou v súťažných ligových
stretnutiach. Už samotný priebeh majstrovstiev naznačoval ich vyrovnanosť.
V tretej štvorici nastúpili naši hráči
Danaj Vladimír a Sitár Pavol. Nášmu
hráčovi Sitárovi Pavlovi sa podarilo zvaliť 560 kolov, čím sa priebežne dostal
na prvé miesto. V nasledujúcej štvorici sa tento výkon podarilo prekonať
domácemu hráčovi Maroňovi Jánovi,
ktorý zhodil fantastických 595 kolov.

Kto je tvojím stolnotenisovým vzorom
a prečo?
Mojím vzorom je čínsky stolnotenista
Ma Long - jeho štýl hry je jednoducho
skvelý...
Aké máš slabiny, na ktorých potrebuješ popracovať?
Mojou najväčšou slabinou je podanie,
backhand a psychika. Na týchto slabinách musím na tréningoch a v zápasoch
ešte poriadne popracovať.
Stanislav Vavro
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Veľkým bonusom neskoršieho víťaza
bolo poznanie domácich dráh a hlavne
domáci fanúšikovia, ktorí ho neustále
povzbudzovali v zápase. Ako sa neskôr
ukázalo, tento výkon sa už ďalším hráčom nepodarilo prekonať. Pred nášho
hráča sa na druhé miesto
nakoniec dostal hráč TKK
Trenčín Vojtáš Karol s výkonom 563 zhodených
kolov. Celkové 10. miesto obsadil Danaj Vladimír
a 16. miesto Galis Dušan.
V tejto kategórii máme
kvalitných a skúsených
hráčov, ktorí dlhodobo
vzorne dosahujú popredné miesta a vzorne
reprezentujú náš klub.
Sitár Pavol si tretím miestom zabezpečil postup na Majstrovstvá Slovenska
seniorov nad 60 rokov, ktorých termín
a miesto bude známe v mesiaci marec
2019.
Celkové poradie majstrovstiev kraja
seniorov nad 60 rokov: 1. Maroň Ján
- MKK Stará Turá 595 kolov, 2. Vojtáš
Karol - TKK Trenčín 563 kolov, 3. Sitár
Pavol KK Hustra Uhrovec 560 kolov.
Marián Mišina

UHROVČANIA BEZ BODOV

Súťažný ročník odvetnej jarnej časti ročníka 1. kolkárskej ligy západ 2018/2019
sme odštartovali v Rakoviciach s domácim
„B“ mužstvom. Po víťaznom vstupe uhrovských kolkárov v tomto zápase 3269:3322
2:6 na body o + 53 kolov sme chceli naše
víťazstvo potvrdiť aj v domácom zápase
proti bývalému extra ligistovi zo Sládkovičova. Tento zápas sme odohrali na našej
domácej kolkárni v Trenčíne, ktorá je prechodným domovom nášho klubu v tomto
ročníku. Aj keď sme boli povzbudení víťazstvom vonku, tento zápas nám nevyšiel
a zaslúžene sme prehrali. V tomto zápase
zlyhali všetci naši hráči, čo súper patrične
využil a zaslúžene vyhral.
V treťom kole sme cestovali za súperom
do Starej Turej. Náš súper v predchádzajúcom kole cestoval k priebežnému lídrovi
súťaže do Pobedima.
Predpokladal

sa v tomto zápase vyrovnaný priebeh, ale
opak bol pravdou. Už od úvodu zápasu
a takmer v priebehu celého zápasu boli
hostia zo Starej Turej jasne lepší a nakoniec
zaslúžene vysoko vyhrali 0:8 na body o +
98 kolov. Týmto víťazstvom sa ešte viac vyrovnala tabuľka súťaže, kde rozdiel medzi
tretím mužstvom a jedenástym mužstvom
je päť bodov. Náš dnešný súper povzbudený víťazstvom v predchádzajúcom kole
bral v tomto zápase iba víťazstvo, čo sa
mu nakoniec aj podarilo. Domáci majú
skúsený vyrovnaný team a vedia dobre
zahrať v ťažkých zápasoch. Priebeh zápasu bol vyrovnaný, o víťazstve rozhodli
maličkosti a v tomto zápase nám chýbalo
trošku športového šťastíčka. V tomto zápase nám chýbali dvaja skúsení hráči, verím
že ich prítomnosťou by sme tento zápas
vyhrali. Nakoniec sa šťastie priklonilo na
domáce mužstvo, ktoré si dnešné víťazstvo
doslovne vydrelo.

Marián Mišina

HASIČI

VO VEĽKÝCH

HOSTIACH BILANCOVALI

Dňa 26. januára 2019 sa v hasičskej
zbrojnici vo Veľ kých Hostiach uskutočnila výročná členská schôdza DHZ
Veľ ké Hoste. Schôdzu viedol predseda DHZ – Juraj Lobotka.

Schôdze sa okrem výboru a členov
zúčastnila aj starostka obce – Mgr.
Gabriela Bronišová a delegát z Oblastného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Jozef Bagín. Zároveň
sa prítomní poďakovali bývalému starostovi Ing. Pavlovi Igazovi za podporu a spoluprácu, pričom mu odovzdali
pamätnú plaketu. Činnosť miestneho
DHZ za rok 2018 bola zo strany prítomného delegáta hodnotená veľmi
pozitívne, predovšetkým aktivita v zásahovej činnosti a práca s mládežou.
Počas roka 2018 členovia DHZ Veľké
Hoste absolvovali celkom šesť ostrých

výjazdov k požiarom. Okrem zásahovej a športovej činnosti sa DHZ aj
v minulom roku podieľal na kultúrnom
živote obce. Za zmienku stojí stavanie
mája, športový deň pre deti, stráženie Božieho hrobu, účasť na Floriánskej svätej omši, stavanie vianočného
stromčeka, stretnutie detí s Mikulášom a vianočné trhy. Po vyhodnotení
činnosti za minulý rok bol prijatý plán
hlavných úloh na rok 2019, ktorého
prioritami sú zásahová činnosť, práca
s mládežou, organizovanie kultúrnych podujatí a realizácia prístavby k
hasičskej zbrojnici. Výročná členská
schôdza DHZ vo Veľkých Hostiach
bola aj tento rok príjemným stretnutím dobrých ľudí – hasičiek a hasičov
v duchu hesla „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“.
Jozef Korál
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PETER DUCHO OPÄŤ

VICEMAJSTER SLOVENSKA
Prvá majstrovská súťaž v tomto roku nám priniesla opäť zisk medaily. V Šamoríne sa
26.1. konali Majstrovstvá Slovenska juniorov v gréckorímskom štýle juniorov. Náš
klub reprezentoval jediný zástupca – Peter Ducho a zviditeľnil ho získaním medaily.
V hmotnosti do 55 kg obsadil pekné druhé miesto a získal tým titul vicemajstra Slovenska. Gratulujeme!
Milan Urbánek

Fašiangy sú v plnom prúde a každý
zábavychtivý si môže prísť na svoje.
V ponuke je široká paleta plesov či
fašiangových zábav. Jedna takáto zábava sa konala aj v sobotu 2.
februára v obci Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou.
Organizačne sa pod ňu podpísala
miestna materská škola spolu s obecným úradom. Za materskú školu všetkých prítomných privítala jej riaditeľka Dana Buchelová. Tá zároveň aj
ospravedlnila starostu obce Ing. Pavla Miksu, ktorý sa nemohol zúčastniť
z rodinných dôvodov a taktiež sa poďakovala všetkým tým, ktorí prispeli
k uskutočneniu a zdarnému priebehu
tohto podujatia: „Chcela by som sa
poďakovať zamestnancom materskej školy, zamestnancom obecného
úradu, jednotlivcom a firmám, ktoré
sa podieľali na organizácii dnešnej
akcie. Pripravili sme pre vás guláš,
šišky, alko a nealko nápoje a bohatú
tombolu. Výťažok z tejto akcie bude
venovaný deťom z Materskej školy
Podlužany.“ No a po jej príhovore
sa už naplno rozbehla pravá zábava,

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V PODLUŽANOCH

o ktorú sa postarala hudobná skupina
Amadeo. Kapela, ktorá na hudobnej
scéne pôsobí už od konca osemdesiatych rokov, ani tentokrát nesklamala.
Ba práve naopak. Osvedčené trio Anton
Jančich, Ing. Stanislav Varényi a Mgr.
Renáta Petríková sa postaralo o zaplnený tanečný parket počas každého
kola. Skupina návštevníkom ponúkla
piesne, ktoré pozná snáď každý. Známe ľudovky, hitovky z Repete, country

či moderné skladby boli zárukou veľmi
dobrej zábavy. Nesmel chýbať ani známy hit tejto kapely s názvom Haló pán
poľovník a viaceré piesne zazneli aj na
želanie návštevníkov. Niektoré z prestávok spríjemnil aj heligonkár, s ktorým
si zaspievali naozaj mnohí. Ako už bolo
spomenuté, nechýbalo ani chutné občerstvenie a bohatá tombola, v ktorej sa
šťastie usmialo naozaj na mnohých. Zaujímavosťou boli dve ceny útechy. Išlo

o „ekologický budík“ v podobe živého
kohúta či noc s poslancom obecného
zastupiteľstva strávenú v penzióne,
názov ktorého nebudeme menovať.
Po žrebovaní tomboly sa návštevníci
zabávali až do skorých ranných hodín.
Táto akcia sa stretla s veľmi veľkým
úspechom. Môže za to okrem iného
aj dobrý výber kapely, ktorá nenechala stáť naozaj nikoho.
Marek Kasala

