Karneval
v Podlužanoch

Fašiangy
v Chudej Lehote

str. 3

str. 2

Zdarma 13 000 výtlačkov do domácností a firiem. ročník VI · číslo 9 · 4. marec 2019
inzercia

Stolnotenisti
z Prús hrajú 2. ligu

Stolný tenis v Prusoch prežíva
obdobie, ktoré prináša v našom regióne nevídané športové úspechy. O vzniku, činnosti
a financovaní ....
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Fašiangový sprievod
v Otrhánkach

V obci Otrhánky sa 9. februára 2019 uskutočnil 5. ročník
Valentínskeho plesu a 23.
februára 2019 fašiangový
sprievod obcou...
str. 4
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PREZENTÁCIA REDAKCIE TAJMS
V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

Počas odbornej prípravy starostov obcí
a predsedov krízových štábov obcí
v oblasti civilnej ochrany a krízového
riadenia konanej 28. februára 2019 v
Trenčianskych Tepliciach dostal priestor na prezentáciu pripravovaných projektov aj tím z redakcie TAJMS.
Manažérka pre región Nadežda Zaťková a grafik Radovan Bries informovali
prítomných o príprave regionálneho
kalendára na rok 2020 ako i výrobe
magnetiek a pohľadníc s tematikou
regiónu. Šéfredaktor TAJMS Stanislav
Vavro otvoril tému komunikujúci okres

v roku 2019. „Aj vďaka vašej
podpore a aktívnej spolupráci sa
rozvíjame a spolu s vami rastieme.
Dnešným dňom meníme stratégiu komunikácie voči verejnému
sektoru a sme radi, že ste súčasťou občianskej žurnalistiky vďaka
tomu, že máte seriózny záujem
o tvorbu spravodajského obsahu
v bánovskom regióne,“ povedal
počas príhovoru Stanislav Vavro
prítomným starostom, starostkám
a zástupcom štátnej správy.
Podľa jeho slov sa aj vďaka moderným komunikačným techno-

lógiam oveľa viac približujeme k
informovanosti mladej generácie,
ktorá je ochotná prijímať informačný obsah z regiónu relevantným spôsobom prostredníctvom
sociálneho spravodajstva na sociálnych sieťach. „Teší ma, že sme
s kolegami redakcie TAJMS prví v
okrese, kto prináša aktuálne dianie z nášho regiónu aj formou živej
diskusie v redakcii TAJMS každý
pondelok,“ dodal moderátor tohto
nového komunikačného projektu
Stanislav Vavro.
Tím redakcie TAJMS
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Fašiangy v Chudej Lehote

CHUDÁ LEHOTA ŽILA FAŠ I A N GA M I
Posledná sobota pred Popolcovou stredou je vo viacerých dedinách dňom zábavy, tanca
a spevu. Dedina uprostred časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na fašiangy po krátkej
odmlke opäť ožila. Od domu k domu chodili chlapci, dievčatá, rodičia a ich deti v rôznych
maskách, aby každému popriali veselé Fašiangy a všetkých pozvali na zábavné posedenie
do kultúrneho domu. V dedine už od rána rozvoniavali fašiangové dobroty, ktoré starostlivo
napiekli domáce gazdinky pre účastníkov fašiangového sprievodu.

S myšlienkou zorganizovať fašiangový
sprievod v obci prišla poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Zitová, ktorá
predložila novozvolenému zastupiteľstvu
svoj zámer. „Chcela som aby naša dedina
opäť ožila, ľudia sa dali dokopy, obnovili
tradície, spoločne sme si posedeli a zabavili sa. Ľudia by sa potrebovali spájať
a nie oddeľovať. Preto by sa mali spájať
napríklad na takýchto kultúrnych akciách
v obci,“ povedala jedna z organizátorov
akcie Mária Zitová - preoblečená za deda
Mráza. Poslanci Rudolf Adamec, Viera
Adamková, Daša Benková a Jozef Šimuni
sa s podporou starostu obce Milana Daniša dohodli na podpore tejto myšlienky. Prvú marcovú sobotu sa pred 14. hodinou malí i veľkí stretli pred kultúrnym
domom, aby vytvorili fašiangový sprievod, ktorý tvorili tri najkrajšie Karkulky
na svete a jedna najmenšia s poľovníkom,
vodník, rozprávková Marfuša, strašiak
do maku, smrťka, dvaja praľudia, ninja
korytnačka, hus, Mickey Mouse, jazdec
na pštrosovi, tri bábätká, najmladší fotograf z obce Sebastián, dve divožienky,
duch, dvaja vikingovia (ktorým ušil kos-

tým čaluník ujo Stanko), rozprávková bytosť
Biela pani, striga, cigánočka ze Selca, mravec
Ferdo, Marge Simpsonová a dvaja harmonikári
- Michal Sloviak z Haláčoviec a „samoučný muzikant“ Robo Letko zo Selca, ktorých do sprievodu pozvala poslankyňa Zitová. Malotraktor,
ktorý uzatváral fašiangový sprievod šoférovala
bosorka. Prvú bránu na Dolnej ulici dokorán
otvorila starostova žena, ktorá odmenila fašiangový sprievod klobásou a domácou pálenkou.
Už zdiaľky vykukávala z dvora na prichádzajúce masky gazdinka Adamcová, ktorá držala
v rukách slaninku, klobásu s domácou jabĺčkovicou. Fotografovi novín TAJMS zapózovala aj
s dedom Mrázom a veselou cigánočkou. 81.
ročná starenka Bernardeta Danišová, ktorá
odmenila masky čerstvo napečenými voňavými
tvarohovými koláčikmi a flaškou Fernetu. „Som
rada, že sa v našej obci fašiangy znovu obnovili.
Obec opäť ožila,“ povedala usmievavá starenka
Danišová. Domáca gazdinka Marta Poluchová
čakala masky s čerstvo napečenými oškvarkovými pagáčmi a slivovicou. Na dolnom konci
ulice štedro odmenila veselý sprievod fašiangovými šiškami aj Katarína Stoláriková, ktorá

Gazdinka Eva Ševčíková napiekla šišky, fánky, pagáčiky a ponúkla aj klobásu a borovičku

www.tajms.sk

ĽUDOVÝM SPEVOM NALADENÝ
A ROZTANCOVANÝ SPRIEVOD
ODMENILI OBČANIA OBCE

SLANIN OU, KLOBÁS KAMI,
KOLÁČIK MI A PÁLENK OU

Fašiangový sprievod obcou Chudá
Lehota tvorilo vyše 30 rôznych masiek

Katarína Stoláriková odmenila deda Mráza (Máriu Zitovú) kalíškom pálenky

naliala smrťke a spievajúcim maskám
za jeden kalíštek pálenky. „Som rada,
že ľudia sú tu prajní. Veď sa pozrite
na vlečku, ktorá sa nám zapĺňa všeliakými dobrotami od domácich
gazdiniek,“ povedala usmievavá
cigánočka zo Selca, ktorú v sprievode naháňala striga s batohom
vyschnutého rákosia. Po poslednej
zastávke na hlavnej obecnej Dolnej ulici sa roztancovaný sprievod
vybral aj do šišovskej a cintorínskej
ulice. Vyudené domáce klobásky
priložila do vlečky traktora aj pani
Dúcka a čertvo napečené šišky
pridala aj pani Strelková držiac pod
pazuchou fľaštičku slivovičky. Vo
vedľajšej ulici pod kostolom vyčkávala tiahnúci sa sprievod masiek dobrosrdečná gazdinka Eva
Ševčíková s klobáskami, šiškami,
fánkami, chrumkavými pagáčikmi
a tých, ktorí mohli, počastovala
rozvoniavajúcou borovičkou, aby
boli zdraví. „Budem rada, ak sa tradícia fašiangov bude v našej obci
opakovať každý rok,“ povedala starostova žena pozerajúc na fašiangový sprievod s maskami, ktorý

ukončil svoju misiu v kultúrnom
dome, kde prebiehalo fašiangové posedenie masiek s občanmi
obce a organizátormi vydarenej
akcie. „Na budúci rok pripravím
scenár fašiangov v našej obci, do
ktorého v spolupráci s poslancami a starostom obce zakomponujem aj pochovávanie basy so
všetkým, čo k tomu patrí. Som
rada, že akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom. Teším sa už na rok
2020,“ povedala po skončení fašiangového sprievodu hlavná organizátorka Mária Zitová. „Podporím aj do budúcna každú dobrú
vec organizovanú v našej obci,
ktorá spája ľudí, oživuje kultúrne
tradície a prináša našim spoluobčanom radosť zo života. Veľmi
pekne ďakujem všetkým organizátorom akcie za ich obetavý
prístup pri organizovaní fašiangov a prajem im veľa elánu a tvorivého úsilia pri príprave fašiangov 2020,“ povedal starosta obce
Milan Daniš po skončení fašiangového sprievodu obcou.
Stanislav Vavro
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V obci Podlužany
sa 23.2. 2019 uskutočnil
v sále kultúrneho domu
rozprávkový Karneval 2019.

Spravodajstvo / inzercia

KARNEVAL

V PODLUŽANOCH

OTVORILA
PERINBABA

Po úspešnej zimnej sánkovačke
na Peciach sa teta „Haťarka“ po
dohode so starostom obce a seniorkami (pani Richtárikovou a Buzmanovou) rozhodli zorganizovať aj s poslankyňou obecného zastupiteľstva
Evou Buchelovou, riaditeľkou Materskej školy Danou Buchelovou, učiteľkami a aktivistom Petrom Znášikom
- maškarný ples pre deti. Po príhovore starostu obce Pavla Miksu privítala plná sála rozprávkových bytostí
v maskách - Perinbabu, Alžbetku a
páva, ktorý sa na pódiu usadili do
kresla obkoleseného plyšovými hračkami, odkiaľ sledovali bohatý kultúrny program, súťaže a promenádu masiek od výmyslu sveta. Počas celého
popoludnia sa v doprovode reprodu-

kovanej hudby súťažilo v netradičných disciplínach (stoličkový tanec,
preťahovanie lanom, omotávanie rodičov papierom - MÚMIA, guľovanie,
kŕmenie chlebíkom oteckov a mamičiek na čas,...), ktorá gradovala do
voľnej zábavy. „Pred organizovaním
karnevalu sme sa aj s organizátormi
stretli celkovo štyrikrát. Každý z nás
vedel do čoho ide. Najväčšiu zásluhu na organizácii tejto krásnej akcie
má teta Haťarka, ktorá je kráľovnou
a my ostatné sme včeličky, ktoré jej
pomáhali,“ povedala počas karnevalu
poslankyňa obecného zastupiteľstva
Eva Buchelová.
Stanislav Vavro

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V ZŠ DUKLIANSKA

Vo februári sa opäť otvorili brány pre
všetkých budúcich prvákov z Bánoviec a okolia. Zvedaví predškoláci
spolu so svojimi rodičmi, súrodencami a aj starými rodičmi postupne
odkrývali tajomstvá, ktoré boli pre ne
pripravené v mnohých triedach a špecializovaných učebniach školy.
Ukázali svoju súťaživosť a aj zdatnosť
v telocvični. Zajazdili si na kolobežkách na zmenšenom dopravnom
ihrisku. Šikovnými ručičkami si vytvorili darček, ktorý si zobrali na pamiatku
domov. Spoznali niektorých svojich
budúcich spolužiakov, ktorí im pod
dozorom učiteľov odkrývali tajomstvá
fyziky, prírodovedy i tvorivých dielní.

Zahrali sa na hudobníkov a zatvorené
nezostali ani obľúbené učebne informatiky a cudzích jazykov. A aby to všetko
zvládli v plnej sile, občerstvili sa v jedálni, kde im tety kuchárky pripravili malé
pohostenie z niektorých obľúbených
jedál našich terajších žiakov. Bol to pre
budúcich prvákov čarovný deň a ďakujeme všetkým rodičom, ktorí s nimi
prišli a umožnili im tak zažiť tento deň
na našej škole. Verím, že aj tento deň
pomôže rodičom budúcich prvákov
správne sa rozhodnúť.
Lívia Matejová
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Spravodajstvo

O D B ORN Á
PRÍPRAVA

Okresný úrad
v
Bánovciach
nad Bebravou odbor krízového
riadenia zvolal na
deň 28.2. a 1.3. 2019
odbornú
prípravu
starostov obcí a predsedov krízových štábov
obcí.

V TRENČIANSKYCH

Odbornú prípravu ktorá sa
uskutočnila v Domove Speváckeho zboru slovesných
učiteľov v Trenčianských Tepliciach otvoril prednosta Okresného úradu v Bánovciach nad
Bebravou Michal Kapuš. Prítomní starostovia obcí a predstavitelia
verejnej a štátnej správy sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých vecí týkajúcich
sa oblasti krízového riadenia počas mimoriadnych udalostí ako sú napr. povodne, požiare,
havárie atď... Jednotliví lektori predniesli problematiku týkajúcu sa úloh Koordinačného strediska
integrovaného záchranného systému, meteorologických a hydrometerologických predpovedí, systému varovania na území obcí, ale aj poskytnutia
prvej pomoci atď. Priestor na prezentáciu práce
profesionálnych aj dobrovoľných hasičov dostali riaditeľ OR HaZZ pplk. Jaroslav Šlosár a Peter
Morávek. Riaditeľka UPSVaR Gabriela Ďurinová
a Iveta Duchoňová. Vedúca organizačného odboru
OÚ Barbora Žiklová podala správu o prípravách na
blížiace sa prezidenské voľby. Odbornú prípravu

V obci Otrhánky sa 9. februára
2019 uskutočnil 5. ročník Valentínskeho plesu a 23. februára 2019 fašiangový sprievod obcou.

TEPLICIACH

krízového manažmentu viedli
pracovníci okresného úradu
v BN Marián Baláž a Janka
Sanyová. V druhej časti školenia mali možnosť vystúpiť
zástupcovia štátnej správy
pričom prítomných informovali o činnosti zložiek policajného zboru a hasičského a záchranného systému. V druhej
časti školenia mali možnosť
vystúpiť zástupcovia štátnej

správy pričom prítomných informovali o činnosti zložiek
policajného zboru a hasičského a záchranného systému. Odbornú prípravu poctili
svojou návštevou aj riaditeľ
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bánovciach n/B.
plk. Miloš Šagát, ako aj riaditeľ
KR PZ Trenčín plk. Slavomír
Kučera a jeho zástupca plk.
Rastislav Pelech. Zástupcovia

bezpečnostných zložiek stručne zhodnotili bezpečnostnú
situáciu nielen nášho okresu,
ale aj kraja Trenčín. Taktiež
prisľúbili pomoc starostom
obcí pri riešení problémov týkajúcich sa dopravy hlavne
preťažených vozidiel a dopravného značenia v problémových úsekoch ciest.
Stanislav Vavro

TRADIČNÝ VALENTÍNSKY PLES
A FAŠIANGY V OTRHÁNKACH

Valentínsky ples
„Hlavným
oganizátorom valentínskeho plesu
býva vždy starosta obce
s poslancami za pomoci
otrhánskych
mamičiek,“
povedala počas akcie jedna z organizátoriek Jana
Cagáňová. Podľa jej slov
bola pre návštevnikov
plesu pripravená bohatá
tombola a pre oživenie a
zábavu si mamičky pripravili niekoľko cien útechy
a prvá cena bola prichystaná pre pána starostu.
„Upozorňujem, že o nej
nik ani pán starosta a ani
zabávajúci nič nevedeli. Fašiangový sprievod obcou Otrhánky
Bolo to prekvapenie. A
podarilo sa. Prekvapili sme všet- na túto príležitosť ušiť jednotné
kých, keď do sály vstúpil „Americ- kroje. „Počas celého večera bola
ký prezident DONALD TRUMP“ s výborná zábava. Kapela ZUNAochrankou. Neutíchajúci potlesk, BAND rozprúdila krv v žilách
smiech a výkriky boli zárukou, že sa mnohých tancujúcich a musím im
nám to vydarilo,“ opisovala situáciu poďakovať za to, že nám boli náJana Cagáňová. Zábava pokračovala pomocní pri organizovaní prekvaaž do rána bieleho a účastníci akcie penia pre starostu,“ povedala po
nešetrili uznaním, že takú zábavu s plese organizátorka Gagáňová.
prekvapením večera ešte nezažili.
Vyznamenali sa aj otrhánske kuchárFašiangový sprievod obcou
ky, ktoré ukuchtili výborné bravčo- „Nápad zorganizovať fašiangové rezne so zemiakovým šalátom, vý sprievod ma už dlho mátal v
kapustnicu a napiekli aj chutné šiš- hlave. V tomto roku sa nám to
ky. Mamičky organizátorky si dali konečne podarilo,“ povedala

Vykostýmovaní organizátori akcie pózovali s prezidentom „DONALDOM TRUMPOM
počas rozhovoru Jana Cagáňová. Podľa jej slov bez pomoci
manželov a obetavých oteckov,
by sa im táto nová akcia ťažko
organizovala. „Nálada počas
sprievodu masiek obcou bola
úžasná i napriek nepriaznivému
počasiu, keďže stále fúkal silný vietor,“ opisovala atmosféru
organizátorka. Pre deti, ktoré
sa viezli na voze to bol neopakovatelný zážitok a dokonca
malý Samko Kováč si to chcel
na druhý deň zopakovať. „Mamičky v maskách ponúkali spo-

luobčanom koláče a šišky a oni
nás odmenili klobáskou, fľaštičkou a niektorí nám prispeli
aj eurom do pokladničky, ktorú
nosila mamička preoblečená
za cigánku,“ vysvetľovala Cagáňová. V sprievode sa objavili
rôzne masky - rodinka Adamsovcov, starček so starenkou,
cigáň s cigánkou, traja chrobáci, bača so starou tetkou,... Do
rytmu im na harmonike vyhrávala Janka Dobierková. „Musím pochváliť aj nášho šoféra,
ktorý bdelým očkom strážil deti

keď ich vozil,“ ďakovala spoluorganizátorka
obetavcovi.
Po obchôdzke obcou sa celý
sprievod pobral do kulturného
domu, kde pokračovala zábava
do večerných hodín. „Ďakujem
všetkým mamičkám a obetavým
dobrovoľníkom z obce za spoluprácu pri organizovaní obidvoch
akcií. Som rád, že vďaka týmto
všetkým obetavcom sa mohli
naši spoluobčania kultúrne vyžiť,“ povedal starosta obce Ján
Strempek.
Stanislav Vavro
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Inzercia

CAPTAIN
MARVEL

LETO
S GENTLEMANOM

PSIE
VELIČENSTVO

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

• Žáner: Komédia
• Jazyk: originálna verzia
• Dĺžka: 98 min.
• Prístupnosť: 12
• Vstupné: 2D 5,- €

• Žáner: : Animovaný
• Jazyk: slovenský dabing
• Dĺžka: 85 min.
• Prístupnosť: 7
• Vstupné: 2D 5,- €

� PREMIÉRA

� PREMIÉRA

ŠTVRTOK 7.3.2019

14:00
16:00

CAPTAIN MARVEL

18:00
19:00
20:15

� PREMIÉRA

<

ČESKÝ
DABING

PIATOK 8.3.2019

SOBOTA 9.3.2019

NEDEĽA 10.3.2019

PSIE VELIČENSTVO

LEGO® PRÍBEH 2

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3

LEGO® PRÍBEH 2

PSIE VELIČENSTVO

PSIE VELIČENSTVO

CAPTAIN MARVEL

ČO SME KOMU UROBILI ? 2

ŽENY V BEHU

BOHEMIAN RHAPSODY

CAPTAIN MARVEL

Leto s gentlemanom

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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REDAKCIA TAJMS
PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:

8 00
10 00
10 00
10 00

-

11 00
12 00
12 00
12 00

riadková inzercia rôzne
• Kvalitné Ruské uhlie, doprava
až k vám domov. T.č. 0948 343 530
• Orezávanie a výrub rizikových stromov t.č. 0908 151 235
• Prenajmem 1-izbový byt v centre BN.
T.č. 0907 132 954
• Spracovanie účtovníctva-jednoduché,podvojné,mzdové.Vypracovanie
dańových priznaní-kontakt:0911 311
700
• Pílenie rizikových stromov-dlhoročné
skúsenosti.0944 378 113
• Pizzeria HAVANA prijme čašníka/čku
4,20€/h, brutto a rozvozcu pizze a jedál
3,80€ /h. 0905 830 890
• Dám do prenájmu 1-izbový byt na
Dubničke 0907 233 190

• Predám radiátor PURMO 180 x 600
a poschovú posteľ z masívu .T.č. 0911
476 865
• Za odvoz darujem zachovalú spálňu a
obýva4ku.t.č. 0950 521 877
• Darujem starší – zachovalí nábytok za
odvoz. 0915 892 045
• Prijmeme čašníčky/brigádničky do
kaviarne v Bn na TPP alebo dohodu.
Mzda 800-1000€, nevyučených zaučíme. Tel.0918 617 398, 0905 336 613
• Predám starší RD Malé Hoste,cena
dohodou. T.č. 0908 620 372
Príjmem krajčírku do súkromnej šijacej dielne v BN. Zaujímavé platové podmienky, kreatívna práca. T.č.
0915 312 260

POLICAJTI ŽIADAJÚ VEREJNOSŤ

O POMOC VO VECI POŽIARU

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebravou začal
trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecné ohrozenie. V presne nezistenom čase od 01.00 hodiny dňa 26.
februára v areáli bývalého závodu
Preglejka na Trenčianskej ceste v Bánovciach nad Bebravou z nedbanlivosti zapríčinil požiar.
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EV 5029/14, ISSN 1339-7656 © Všetky práva vyhradené. Tlač:

V objekte Preglejky majú prenajatú
plochu viaceré spoločnosti a taktiež
aj fyzické osoby.
Požiar sa po strešnej krytine rozšíril
po celom objekte, následkom čoho
došlo k zhoreniu strechy na celom objekte Preglejky a v prenajatých priestoroch zhoreli rôzne zariadenia, stro-

je, motorové vozidlá a rôzny materiál.
Škoda ktorá bola spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na asi
400.000 €.
Žiadame občanov, ktorým sa podarilo
na video zachytiť požiar v jeho počiatočnej fáze, aby nám tieto zábery poskytli. Požiar bol oznámený v utorok,
hodinu po pol noci (o 01.05 hodine
dňa 26. februára) a v tom čase už bol
značne rozšírený (plamene šľahali do
výšky 5 až 6 m). V prípade, že disponujete požadovaným videom alebo
inými zábermi z požiaru, keď bol v počiatočnej fáze horenia, oznámte nám
to na známom tel. čísle 158, prípadne
elektronicky na mailovú adresu: boris.
sagat@minv.sk
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PRUSANSKÍ STOLNÍ TENISTI
HRAJÚ ZA ZELENÝM STOLOM
TAKMER ŠTVRŤSTOROČIE
Stolný tenis v Prusoch prežíva obdobie,
ktoré prináša v našom regióne nevídané
športové úspechy. O vzniku, činnosti a
financovaní klubu nám poskytol rozhovor vedúci mužstva Ján Tomášik.
Odkedy sa traduje vznik stolnotenisového klubu v Prusoch, aké družstvá reprezuntujú obec a v akých súťažiach?
Vznik stolnotenisového klubu v Prusoch
sa traduje od roku 1995, kedy zanietení
stolní tenisti Ján Kutiš st. a učiteľ Jozef
Gieci sa prihlásili s mužstvom do okresnej
súťaže, kde bolo vtedy šesť mužstiev.
Ktorí hráči hrávajú za klubové farby
týchto družstiev v súčasnosti?
A mužstvo: Jozef Kutiš, Roman Ježo,
Matej Kurilla, Ľubomír Kutiš ml., Michal
Horečný, Tomáš Kutiš; B mužstvo: Tomáš
Kutiš, Ľubomír Kutiš st., Vojtech Lukačovič, Michal Horečný, Peter Igaz, Vladimír
Kutiš; C mužstvo: Tomášik Ján, Kutiš Ján
ml., Praženec Robert, Števanka Radovan,
Kuriš Martin, Súkeník Igor.
S akými ambíciami vstupovali „Áčkari“
do tejto sezóny a ako sa im darí napĺňať
predsavzatia?
Na začiatku sezóny mužstvo malo ambície udržať sa v súťaži, nakoľko ako nováčik súťaže sme nevedeli čo nás čaká.
Postupne naše očakávania stúpali a po
polke sezóny sme postupne zabezpečili
istotu záchrany a našej neúčasti v nepríjemnej baráži o vypadnutie, kde často
rozhoduje aktuálna forma a aj šťastie. Po
dosiahnutí tohto cieľa sme chceli dať aj
priestor pre mladých hráčov, aby získali
potrebné skúsenosti.
Aký podporný tím sa stará o vytvorenie
optimálnych podmienok počas súťaže a
tréningov pre vašich hráčov?
Hlavné zázemie pre optimálne podmienky vytvára samotná obec na čele so
starostom Igorom Súkenníkom, keďže
potrebujeme vyhovujúce priestory na
športovú činnosť. Za posledné roky sa
zrekonštruovali priestory kultúrneho
domu obce, kde sa vymenili parkety,
okná, osvetlenie, dokúpilo sa adekvátne
športové vybavenie (nové stoly, ohrádky,
závesy a pod.), tak aby sme vedeli zabezpečiť dôstojné podmienky a priebeh stolnotenisových zápasov. Treba spomenúť
aj zastupiteľov športového klubu Juraja
Kucku a (už bývalého) predsedu Vojtecha

Lukačoviča, ktorí sa kvalitne a zanietene
dlhé obdobie starali o fungovanie stolnotenisového oddielu.
Z akých zdrojov je financovaný stolný
tenis vo vašej obci?
Hlavné zdroje poskytuje obec. Bol vytvorený športový klub, ktorý združuje
futbalistov, stolných tenistov a naše ženy,
ktoré chodia cvičiť zumbu a kruhové cvičenia.
Kto je v súčasnosti najlepším hráčom,
ktorý robí v súťaži najviac bodov?
Najlepším hráčom „A“ mužstva je aktuálne Roman Ježo, ktorý dokáže zúročiť
dlhoročné skúsenosti, ktoré získal v jeho
bohatej stolnotenisovej kariére. Treba ale
pripomenúť, že hlavnou našou výhodou
je tímový duch a každý hráč je rovnako
dôležitý, pretože o celkovom výsledku
rozhodujú detaily napr. aj zápasy štvorhier. V „záložnom“ mužstve „B“ sú najlepšími hráčmi Michal Horečný a Tomáš
Kutiš, ktorí predstavujú novú generáciu
hráčov nášho oddielu.
S ktorými mužstvami býva najväčšia bitka o body a ktorý zápas splnil tie najväčšie kritéria kvality v druhej lige?
Vždy nás vedia „nakopnúť“ mužstvá,
ktoré sú z pohľadu sily súpisky favoritom.
Nám sa to stalo 2x s mužstvom TTC Bory
„A“, kde pôsobí bývalý reprezentant Slovenska Michal Bardoň, ale aj ďalší výborní hráči. Oba zápasy mali veľmi kvalitnú
úroveň a o výsledku nebolo rozhodnuté
do posledných chvíľ. Nakoniec oba skončili remízou a kvalita niektorých zápasov
presahovala úroveň 2. ligy.
Ako ste spokojný s fanúšikovskou zónou
počas majstrákov?
Pri cestovaní po zápasoch sa medzi hráčmi často bavíme a vzájomne vymieňame
informácie o podmienkach, zázemí v klube, o fanúšikoch a atmosfére, ktorú vytvárajú. Na základe týchto informácií
môžeme kľudne povedať, že máme jedných z najlepších fanúšikov z pomedzi
mužstiev 2.ligy. Veď na už spomenutý
zápas s TTC Bory bolo viac fanúšikov,
ako voľných miest. Naši fanúšikovia nás
podporujú nielen počas zápasu, ale často
spoločne posedíme a debatujeme o ďalšom kole, výsled koch iných klubov
a zápasov a pod.
Stanislav Vavro
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NA ZŠ DUKLIANSKA

MÁME RADI HISTÓRIU
Dejepisná olympiáda sa tento
školský rok nesie v znamení
osudových osmičiek. Keď že si
pripomíname viaceré výročia,
a to pozitívne, ale aj negatívne.

p. uč. Bučková a Strapeková. Poslední
dvaja budú školu reprezentovať v krajskom kole v Trenčíne.
Prajeme veľa úspechov!!
A. Strapeková

Roky 1968 – 1989 si žiaci 8.
a 9. ročníka, ktorí sa zúčastnili
na dejepisnej olympiáde, museli
hlbšie preštudovať.
Mladší žiaci 6. a 7. ročníka sa
zamerali zase na tému slovenských dejín v období prvých
storočí po Kristovi až do vzniku
Veľ kej Moravy (833). V okresnom kole dejepisnej olympiády
získali žiaci zo ZŠ Duklianska
výborné umiestnenia: Karin
Podobová sa umiestnila na 5.
mieste, Kristián Blaženec na 2.
mieste a Adam Strapek získal
1. miesto. Žiakov pripravovali

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
foto: Radovan Bries

