10 rokov Hodoču

Tvorivé dielničky

str. 4

str. 7

Zdarma 13 000 výtlačkov do domácností a firiem. ročník VI · číslo 11 · 18. marec 2019
inzercia

Fašiangové tradície
na ZŠ Duklianska

Fašiangové tradície, spojené
so sprievodmi maskovaných
ľudí, boli v minulosti akýmsi
prechodom medzi Vianocami
a veľkonočnými...
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Potrebuješ pomôcť s diplomovkou,
bakalárkou alebo seminárkou?
maxo2017@outlook.sk
0910 184 814

100-ROČNÁ OSLÁVENKYŇA ANNA REPOVÁ

VOLILA NOVÉHO PREZIDENTA SR
Krásneho životného jubilea (100 rokov) sa v týchto dňoch dožíva Anna
Repová z Podlužian, ktorá pochádza
z 11 súrodencov.
V 23 rokoch sa vydala do Podlužian, kde
si s manželom postavili dom. Má dve
deti (dcéru Elišku a syna Ľubomíra). Do
97 rokov bývala v Podlužanoch. V
súčasnosti je v opatere v zariadení
Sociálnych služieb v Kšinnej.
Medzi jej obľúbené jedlo
patrí mliečna polievka
s domácou cestovinou - drobce. Krásnu

a dojemnú oslavu jej pripravili 15. marca 2019 zamestnanci a klienti SED Kšinná Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb. Na druhý deň 16. 3. 2019 (v sobotu o 12.00 h)
sa zúčastnila v obci Podlužany volieb nového prezidenta SR
a pri príležitosti významného životného jubilea dostala za
prítomnosti svojej najbližšej rodiny, gratulantov a hostí od starostu
obce Podlužany Pavla Miksu pamätnú plaketu. 100 - ročnej oslávenkyni prišiel osobne pogratulovať aj prednosta okresného
úradu Bánovce nad Bebravou Michal Kapuš a občania
obce
Stanislav Vavro

Voľ by prezidenta SR 2019
Výsledky za okres Bánovce nad Bebravou:

1. Zuzana Čaputová 30,03 %, 2. Maroš Šefčovič 25,65 %,
3. Štefan Harabin 15,41 %, 4. Marian Kotleba 15,13 %, 5.
František Mikloško 4,77 %, 6. Eduard Chmelár 3,23 %, 7.
Milan Krajniak 2,83 %, 8. Béla Bugár 1,22 %, 9. Martin Daňo
0,50 %, 10. Róbert Švec 0,34 % , 11. Juraj Zábojník 0,33 %,
12. Ivan Zuzula 0,19 %, 13. Bohumila Tauchmannová 0,17
%, 14. Robert Mistrík 0,12 %, 15. József Menyhárt 0,01 %

2

číslo 11 / 2019

Spravodastvo z TsK

So zaujímavým nápadom zameraným na rozvoj kraja môžu
žiadatelia v rámci tretieho
ročníka Participatívneho–komunitného rozpočtu Trenčianskeho
samosprávneho
kraja (TSK) prísť už len do
konca mesiaca.
Trenčianska župa zaviedla Participatívny-komunitný rozpočet TSK ako vôbec prvý z krajov pred dvomi rokmi. Svojim
obyvateľom prostredníctvom
neho ponúkla možnosť prispieť
k rozvoju kraja vlastnými nápadmi. Z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK bolo
počas uplynulých dvoch rokov
podporených 85 jedinečných
komunitných projektov. V aktuálnom roku sa Trenčiansky
samosprávny kraj rozhodol
dvojnásobne navýšiť finančný
balík, ktorý prerozdelí medzi
jednotlivé okresy v rámci PKR
TSK. Obyvatelia tento rok dostanú možnosť priamo rozhodnúť o sume vo výške až 200
tisíc eur. Tieto financie budú
rozdelené rovným dielom medzi všetkých 9 okresov. „Projekt
Participatívneho-komunitného
rozpočtu TSK sa za dva roky
svojej existencie ukázal ako
naozaj efektívny spôsob narábania s verejnými financiami.
Participácia obyvateľov kraja

NA PREDLOŽENIE PROJEKTU
V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO-KOMUNITNÉHO ROZPOČTU TSK
OSTÁVA UŽ LEN PÁR DNÍ
na rozhodovaní o tom, kam
peniaze poputujú a ktoré
projekty budú podporené, je
v rámci zvyšovania transparentnosti župy podstatným
faktorom,“ povedal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
„Pre neziskové projekty,
akým je aj festival Parenica,

je PKR vítaná pomoc. Vďaka
PKR sme mohli skvalitniť
služby a celkový komfort
festivalu
účinkujúcim
a
návštevníkom, keď že sme
z neho financovali hlavne
stany na festivale a sprievodný program. Je to veľmi
vítaná pomoc od TSK, bez
ktorej by 6. ročník Parenice

TRENČIANSKA ŽUPA TENTO ROK
PLÁNUJE ZVÝŠIŤ BEZPEČNOSŤ NA
ĎALŠÍCH DEVÄTNÁSTICH
PRIECHODOCH PRE CHODCOV

Trenčiansky samosprávny kraj počas
uplynulých troch rokov zrekonštruoval
a zmodernizoval stovku priechodov
pre chodcov. V roku 2019 bude župa
aj naďalej pokračovať v nastavenom
trende. Bezpečnosť chodcov zvýši na
ďalších devätnástich priechodoch.
Revitalizované priechody sú vybavené novými bezpečnostnými prvkami a
osvetlením, vďaka ktorému je priechod
dostatočne viditeľný i počas noci. Vodičov motorových vozidiel upozorňujú
na prechádzajúcich chodcov aj reflexné
svetelné gombíky, umiestnené priamo
vo vozovke, a tiež obnovené zvislé
dopravné značenie na retroreflexnom
podklade. „Narastajúci počet motorových vozidiel sa odráža aj v potrebe
zvyšovania bezpečnosti na cestách.
Takýmto spôsobom môžeme predísť
nehodám a znížiť riziko stretu chodca
s vozidlom,“ povedal Radovan Karkuš,
riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho

samosprávneho kraja. V aktuálnom roku
plánuje Trenčiansky samosprávny kraj
spraviť bezpečnejšími 19 priechodov
pre chodcov v piatich okresoch kraja.
V Novomestskom a Prievidzskom okrese prejde bezpečnostnými úpravami celkovo sedem priechodov, v Bánovskom
dva a jeden priechod bude obnovený
v okresoch Považská Bystrica, Partizánske a Myjava. „Renováciu podstúpi opäť
zvislé dopravné značenie, ktoré bude
doplnené retroreflexívnym podkladom
a tiež chodníky pri priechodoch, ktoré
budú z oboch strán bezbariérové. Na
niektorých miestach budeme musieť
priechod dokonca premiestniť a doplniť
o chodník z dôvodu dopravnej situácie,“
dodal Radovan Karkuš. Na osadenie
bezpečnostných prvkov na spomenutých priechodoch pre chodcov je v župnom rozpočte na tento rok vyčlenená
suma 200 tisíc eur.
Ľubomír Bobák

nebol taký kvalitný,“ priblížil prínos zapojenia sa do
PKR TSK organizátor festivalu Parenica Róbert Bredschneider.
Ako získať príspevok v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK?
Predkladať projekty, ktoré

môžu osloviť verejnosť,
je možné už len do konca
marca. Maximálna výška
jedného podporeného projektu je 2 200 eur, pričom
žiadateľmi o finančný príspevok môžu byť mestá,
obce, skupiny aj jednotlivci či organizácie sídliace
a pôsobiace na území Trenčianskeho kraja. Súčasťou
predkladaného
projektu
musí byť aj písomný súhlas
minimálne
15-tich
dospelých občanov, ktorí
súhlasia s jeho možnou
realizáciou. Tento krok zaručí verejnú prospešnosť
projektu v danej komunite.
Verejné zvažovania doručených projektov sa uskutočnia v mesiaci máj, pričom v jeho druhej polovici
prebehne verejné hlasovanie o schválených projektoch. Výsledky hlasovania
by mali byť známe už 15.
júna 2019. Viac informácií, všetky potrebné tlačivá
a právnu úpravu PKR TSK
vo forme Všeobecného záväzného nariadenia TSK č.
13/2018 nájdete na webovom sídle TSK v sekcii Financie – Participatívny-komunitný rozpočet.
Barbora Jánošková

TRENČIANSKA ŽUPA CHCE TENTO ROK
ZAČAŤ S BUDOVANÍM TAKMER
33 KILOMETROV NOVÝCH CYKLOTRÁS
V roku 2018 uzreli svetlo sveta
historicky prvé kilometre megaprojektu Vážskej cyklomagistrály. Z celkovej dĺžky 100
kilometrov bolo v minulom roku
verejnosti sprístupnených už
takmer 18. Prvým bol viac ako
13 kilometrov dlhý úsek medzi
obcou Horná Streda a mestom
Nové Mesto nad Váhom, po ktorom si cyklisti, korčuliari i peší
mohli vyskúšať aj druhý úsek unikátnej cyklotrasy medzi mestom
Púchov a Nosickou priehradou.
V príprave budovania ďalších
úsekov cyklotrasy vedúcej naprieč celým
krajom župa nepoľavuje ani v tomto roku.
K už sprístupneným kilometrom by malo
v tomto roku pribudnúť ďalších viac ako
21 kilometrov, ktoré tvoria v poradí tretí
úsek medzi Novým Mestom nad Váhom
a Trenčínom, ale tiež 11,4 kilometra v rámci medzinárodného projektu Na bicykli po
stopách histórie. Tretí úsek Vážskej cyklomagistrály v celkovej dĺžke 21,2 km sa napojí na už existujúci úsek cyklotrasy Horná
Streda – Nové Mesto nad Váhom. „Vybudovaná cyklistická komunikácia bude spájať Nové Mesto nad Váhom a priľahlé obce
s Trenčínom, čím sa prepojí dochádzanie
za prácou do priemyselnej zóny v Novom
Meste nad Váhom i do priemyselného
parku Trenčín-Záblatie,“ vysvetlil Radovan
Hladký z Odboru dopravy Úradu TSK.
Dve krajiny a významné kultúrne pamiatky spojí medzištátna cyklotrasa. Turistický
i kultúrny prínos ponúkne vybudovanie

cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu
až na hrad v meste Brumov–Bylnice, ktorá
vzniká v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie. Na výstavbe medzištátnej
cyklotrasy v celkovej dĺžke približne 30 kilometrov spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj s mestom Brumov–Bylnice.
Na slovenskej strane bude mať cyklotrasa dĺžku 24 kilometrov a povedie priamo
z Trenčianskeho hradu cez Skalku nad Váhom a mesto Nemšová, kde nadviaže na
už existujúci cyklochodník vedúci takmer
po hranicu s Českou republikou. Samostatné nové teleso cyklotrasy dosiahne
dĺžku 11,4 kilometra, zvyšok povedie po
už existujúcich komunikáciách. Celková
hodnota projektu, na ktorý sa stal TSK
spolu s moravským mestom úspešným
žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov, predstavuje viac
ako 5 mil. eur.
Lenka Kukučková

číslo 11 / 2019

Spravodajstvo

ZA PÄŤ ROKOV ŽUPA ZNÍŽILA
ZDEDENÝ DLH O 8,7 MILIÓNA EUR
VĎAKA LEPŠÍM ÚROKOM TERAZ
UŠETRÍ ĎALŠÍCH 200 TIS. EUR ROČNE
Zdedené dlhy Trenčianskeho samosprávneho kraja prešli pri zmene vedenia v roku 2014 refinancovaním,
odvtedy ich výška kontinuálne klesá.
Najnovšie sa vedeniu župy podarilo na
základe aktuálnej situácie na trhu vyrokovať lepšiu úrokovú sadzbu. Ročne
tak župa na splátkach ušetrí viac ako
200 tisíc eur.
Ušetrené financie použije na pokrytie
nákladov spojených s rekreačnými poukazmi v tých zariadeniach, ktoré majú
menej ako 50 zamestnancov s cieľom
odstrániť diskrimináciu pracovníkov.
V roku 2008 dosiahlo úverové zaťaženie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) výšku 53,1 milióna eur. Župa
v tom čase úver čerpala na stavbu novej
budovy, v ktorej aktuálne Úrad TSK sídli, zvyšná časť financií putovala na investičné akcie. Obrovské úverové zaťaženie župy sa vďaka racionalizačným
opatreniam a uvážlivému hospodáreniu darí od roku 2014 každoročne znižovať. Kým ešte v roku 2013 bol TSK
zadlžený sumou 52,8 milióna eur, ku
koncu roka 2018 táto suma klesla na
44,1 milióna eur, teda približne o 8,7
milióna eur. Za päť rokov tak klesol
dlh na jedného obyvateľa o približne
15 eur. Žiadne nové úvery, zvyšujú-

ce dlhovú zaťaženosť, župa nečerpá.
„Vybrali sme sa cestou, v rámci ktorej
chceme radšej využívať vlastné zdroje
či zdroje z fondov Európskej únie,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Nakoľko úrokové sadzby v uplynulých
rokoch zaznamenali výrazný pokles,
lepšie podmienky sa snažil získať aj TSK.
„Oslovili sme preto vedenie Československej obchodnej banky, a. s., v ktorej
je úver vedený, so žiadosťou o rokovanie
o výške úrokovej sadzby. S potešením
konštatujeme, že sme boli úspešní. Úroková sadzba TSK sa zníži s platnosťou
od 26. februára 2019 o 0,6% na výšku
0,89%. Ročná úspora na splácanej istine
tak presiahne 200 tisíc eur v prospech
TSK a jeho obyvateľov,“ vysvetlila ďalej
šéfka financií na župnom úrade Renáta
Ozimová.
Veronika Rezáková
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PRIHLÁSIŤ SA NA ŠTÚDIUM
NA PRVEJ HOKEJOVEJ AKADÉMII
NA SLOVENSKU MOŽNO
DO 20. FEBRUÁRA 2019
SPOJENÁ ŠKOLA
V PÚCHOVE AKO JEDINÁ PONÚKA
MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ SKLÁRSKE
REMESLO, MÓDU ČI TECHNICKÉ
A CHEMICKÉ ODBORY NA JEDNOM MIESTE
Spojením Strednej odbornej školy
(SOŠ) Púchov a Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne vznikne od
1. septembra 2019 unikátna Spojená
škola Púchov s dvoma organizačnými
zložkami. Študentom ponúkne nové
vyučovacie metódy, moderné technológie i zaujímavé študijné a učebné odbory, ktoré majú v púchovskom
regióne dlhoročnú tradíciu.
V Púchove vzniká unikátny projekt,
ktorý spojí dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK). Novovzniknutá Spojená škola Púchov s dvoma organizačnými zložkami – SOŠ
Púchov a SOŠ sklárska Púchov, bude
od nového školského roka 2019/2020
pripravovať pod jednou strechou budúcich odborníkov pre sklársky, chemický, strojársky či textilný a odevný

priemysel. „Výnimočnosť školy bude
spočívať predovšetkým v jedinečnosti
študijných a učebných odborov. Len
v Púchove bude možné na jednom
mieste študovať sklárske remeslo,
technické, chemické a odevné odbory.
Všetky tieto odbory majú v regióne tradíciu. Vyučovať ich budeme s využitím
moderných IT technológií, nové budú
aj vyučovacie metódy,“ priblížila riaditeľka SOŠ Púchov Lenka Jancíková.
Záujemcovia o štúdium na Spojenej
škole v Púchove si môžu vybrať z 8
odborov, ktoré ponúka organizačná
zložka SOŠ Púchov, a to operátor gumárskej a plastikárskej výroby, mechanik nastavovač, mechanik mechatronik,
mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, chemická informatika,
komerčný pracovník v doprave či styling a marketing.
Ľubomír Bobák

VÝSTAVA TROFEJÍ
POĽOVNEJ ZVERI
Poľovnícke združenie Ľudovíta Štúra Uhrovec (30 členov) vzniklo už v roku 1948 a
výkon práva poľovníctva vykonáva v katastri obcí Bánovce nad Bebravou, Horné
Naštice, Žitná-Radiša, Dubnička a Uhrovec
v celkovej výmere 1866 ha Poľovný revír
sa nachádza v jelenej oblasti s prevahou
chovu danielej a diviačej zveri. V revíri sa
nachádza aj jeleň, občas muflón, líška, divá
mačka, jazvec a občas sa tu zatúla aj medveď a rys.

„Medzi hlavné povinnosti poľovníkov v zimnom
období patrí starostlivosť
o poľovnú zver, hlavne v
čase núdze, keď je vysoká
vrstva snehu alebo keď
je zamrznutá pôda. Samozrejme, že máme aj dostatok krmelcov, ktoré naplňujeme objemovým krmivom. Zveri sme
dodávali cukrovú repu siláž, senáž a v menšom množstve aj kukuricu,“ povedal počas
rozhovoru predseda PZ Ľ. Štúra v Uhrovci
Pavol Rusnák. V súčasnosti spolu s Obvodnou poľovníckou komorou a OkO SPZ
Bánovce nad Bebravou pripravujú okresnú
chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí, ktorá je spojená výstavou trofejí poľovnej
zveri, ktorá sa uskutoční 23. a 24. marca
2019 v priestoroch kultúrneho domu v
obci Uhrovec. „Slávnostné otvorenie tejto
udalosti roka bude 23.3. o 10.00 h s bohatým kultúrnym programom, sprievodnými
akciami (odhalenie pamätnej tabule gróf-

skeho rodu Zay, súťaž vo vábení jeleňov,
premietanie filmov s poľovníckou tematikou, výstava - fotografií, kníh, poľovníckych nožov, atď.). Organizátori pripravia
pre návštevníkov akcie aj poľovnícke špeciality, guláš z diviny, jelenie klobásy, pečeného diviaka.
Stanislav Vavro

DOD NA GYMNÁZIU
Pozrieť si zblízka, ako vyzerá a čo
ponúka bánovské Gymnázium Janka
Jesenského, mal možnosť v piatok
1. marca pred jarnými prázdninami
každý záujemca. Celodenné podujatie
pripravila škola najmä pre uchádzačov
o štúdium a ich rodičov.

Na jednotlivých stanovištiach vládla priateľská atmosféra, návštevníci
si mohli vyskúšať rozličné aktivity zo
všetkých oblastí – od cudzích jazykov,
cez prírodné a spoločenské vedy až po
telesnú a športovú výchovu. Pripravené boli kvízy, logické úlohy, hry, ale aj
ukážky práce s mikroskopom či chemických a fyzikálnych pokusov v laboratóriách. Ako sa vyjadrili spoluorganizujúci
žiaci, „čo sa deje na hodinách počas vyučovania, to si vie predstaviť vari každý.
My sa na Dni otvorených dverí snažíme ukázať, že naša škola žije aj niečím
iným než učením. Že gymnázium nie je
len o ponocovaní nad knihami, ale že tu
dostane priestor na aktivitu a realizáciu

nápadov každý, kto má záujem.“ Svoju
činnosť prezentovala aj žiacka školská
rada či účastníci prestížneho medzinárodného programu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu,
ktorého poskytovateľom je gymnázium
už tretí rok. Návštevníci, ktorí sa zapojili do pripravených úloh a aktivít, si za
odmenu odniesli drobné spomienkové,
no aj praktické predmety s motívmi
školy.
DOD 2019 majú gymnazisti za sebou.
Vravia, že podľa atmosféry a prvých
dojmov úspešne. „Ďakujeme všetkým
organizátorom,
spoluorganizátorom,
aktívnym učiteľom, žiakom, absolventom, ktorí nám pomohli a prišli nás
podporiť svojou účasťou. A nezabúdame ani na úžasných návštevníkov, ktorí
vytvorili skvelú atmosféru. Veríme, že
sa dozvedeli všetko, čo ich zaujímalo
a cítili sa u nás dobre,“ dodal zástupca
riaditeľky Dušan Zajac. Dovidenia na
DOD 2020.
Stanislav Vavro
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V obci Podlužany sa 9. marca
2019 uskutočnili v sále kultúrneho domu „Tvorivé dielničky“
s veľ konočnou tematikou, ktorá
zaujala najmä deti a ich rodičov,
ktorí sa spolu zapájali do rôznych tvorivých aktivít
pri maľovaní a výzdobe
veľ konočných vajíčok,
výrobe korbáčov...

PREDVEĽKONOČNÉ DIELNIČKY
V PODLUŽANOCH ZAUJALI AJ DETI

„So ženami sme sa dali
opäť dokopy s cieľom
oživiť staré tradície, aby
sme mohli návštevníkom
tejto akcie ukázať, čo
sme sa naučili od svojich
starých rodičov, lebo
táto moderná doba toho
moc neprinesie,“ povedala počas rozhovoru
babka Haťarka - jedna
z organizátoriek akcie.
Na jednom z prezentač- Výzdoba a maľovanie veľ konočných vajíčok voskom s pani Rychtárechovou
ných miest plietla babka
Haťarka korbáče z vŕbového prú- vé ozdoby - opletané a sitené dajú sa aj umývať,“ vysvetľovatia a zdobila vajíčka s vyschnutou vajíčka, zo sena vyrobený za- la počas žehlenia obrúsku, na
močiarnou trávou (stará techni- jačik, drôtikom obháčkované ktorom bol včelí vosk zabalený
ka z obce Selce - sitenie). Pred vajíčka, korbáčiky... Na ďalšom baliacim papierom. Na inom z
zrakmi jednej z podlužanských zo stanovíšť si mohli deti vy- tvorivých stanovíšť ohháčkobabičiek a jej vnúčika Alexa Ba- strihovať aj zvieratká s veľko- vávala polystyrénové vajíčka
gina spravila „šikovnica“ korbáč nočným motívom. Opodiaľ pani Košinová. „Túto techniku
„osmorák“ za 5 minút. „S týmto vyrábala Tatiana z Bánoviec ma naučila bývalá pani učiteľka
korbáčom vyšibem na Veľkú noc ekologické obrúsky z bavlne- Rybanová, ktorá učila u nás na
- maminu, babku a kamarátky,“ nej látky, do ktorých sa dajú škole,“ povedala pani Košinová.
povedal Alex, ktorému podala baliť potraviny a desiaty. „Tieto Vedľa tejto tvorivej dielničky
do ruky hotový korbáčisko babka obrúsky sa dajú aj zrecyklovať. dozdobovala voňavé čerstvo
Haťarka. Na jednom zo stanovíšť Výborne držia na očistenej napečené medovníčky pani
boli starostlivo poukladané hoto- cibuli, pečive alebo buchte a Eva Leipertová z Dežeríc. „Me-

Pani Košinová učí chlapcov obháčkovávať vajíčka z polystyrénu

dovníky vyzdobujem glazúrou
z bielka a práškového cukru a
občas používam aj citrónovú
šťavu,“ povedala medovnikárka. Veľký záujem o výzdobu vajíčok farebným voskom
bol na stanovišti, kde robila názornú ukážku zvedavým deťom šikovná mamička Erika Rychtárechová. Na
poslednom tvorivom stolíku
učila deti lepiť vajíčka a vystrihovať rôzne ozdoby pani
Rosenbachová. „Pre tvorivé

deti sme nakúpili aj rôzne ozdoby - zajačikov, guličky... Ako
vidíte, malý Janko tu robí pre
svoju mamičku veľkonočné
vajíčko,“ povedala usmievavá
pani Rosenbachová. Veľkú zásluhu na organizácii tejto vydarenej akcie má aj poslankyňa
obecného úradu Eva Buchelová, ktorá vďaka spolupráci s
obetavými ženami z Podlužian
a podpore obce oživuje tradície, ktoré tu kedysi mali pevné
korene.
Stanislav Vavro

FAŠIANGY A POCHOVÁVANIE
BASY SPOJENÉ S RADOVÁNKAMI
od výmyslu sveta ocenila aj
A HODOVANÍM kyporota,
ktorá najoriginálnejšie,
Fašiangové tradície, spojené so
sprievodmi maskovaných ľudí, boli
v minulosti akýmsi prechodom
medzi Vianocami a veľ konočnými
sviatkami. Najznámejšie a zároveň
najveselšie sú posledné dni fašiangu, spojené s radovánkami a hodovaním.

Aj naši žiaci na 1. stupni si tento zvyk pripomenuli a celý deň vo
svojich maskách tancovali a vystrájali v telocvični. A že to boli mas-

najvtipnejšie a najstrašnejšie
odmenila sladkými cenami. Pochutili si aj na sladkých fánkach
od našich šikovných kuchárok.
V závere celej veselice deti na
vlastné oči uvideli tradíciu pochovávania basy, ktorú pre ne nacvičili žiaci 4. ročníka pod vedením
p.uč. Kopeckej a p. uč. Vargicovej.
Svojím vystúpením očarili a potešili všetkých prítomných a ukázali,
že tradície na našej škole nevymierajú.
Lívia Matejová

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

V BREZOLUPOCH
V sobotu 2. marca 2019 ožili Brezolupy detským smiechom, veselou náladou a dobrou hudbou počas tradičného Fašiangového karnevalu a zábavy.

Fašiangovú náladu obohatili aj kostými a masky najrôznejších farieb,
výborná kapustnica. Dospelých
zahrialo varené vínko a najmenších teplý čaj. Pohostenie obohatili aj naše obetavé žienky z Klubu
dôchodcov, ktorým ďakujeme za
chutné šišky. Okrem skvelej tanečnej zábavy, o ktorú sa postarala skupina DUO MUZIKA sa naši

najmenší zabávali pri plnení rôznych súťažných disciplín, ako napríklad hádzanie loptičky na cieľ,
prekážkový beh medzi kužeľmi,
preteky na odrážatkách, preťahovanie lanom, stoličkový tanec,
miniflorbal a iné.
V mene starostky obce a obecného zastupiteľstva by som sa chcela
všetkým srdečne poďakovať za prípravu, výzdobu, všakovaké dobroty a skvelý priebeh tohtoročných
fašiangových osláv v Brezolupoch.
Miriam Poliačiková
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� PREMIÉRA
• Žáner: Komédia
• Jazyk: pôvodná verzia
• Dĺžka: 95 min.
• Vstupné: 2D 5,- €

ŠTVRTOK 21.3.2019

PIATOK 22.3.2019

SOBOTA 23.3.2019

NEDEĽA 24.3.2019

16:00

PSIE VELIČENSTVO

ČAROVNÝ PARK

ČAROVNÝ PARK

18:00

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3

LOVEnie

ŽENY V BEHU

LOVEnie
LOVE

LOVEnie

19:00
20:15

LOVEnie

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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riadková inzercia rôzne

benú garzónku 0907 128 511
• Predám 4ks nemeckých marhúľ 1ks/5€
a broskyne 2ks, 1ks/8€. Pestovanie bez
chémie.T.č.0917 276 758
• Predám zajacov do chovu aj na zabitie,lúpané orechy 1kg/4€,čínske kačice
do chovu a holuby.t.č.0918 244 904
• Pizzeria HAVANA prijme čašníka/čku
4,20€/h, brutto a rozvozcu pizze a jedál
3,80€ /h. 0905 830 890

• Kvalitné Ruské uhlie, doprava
až k vám domov. T.č. 0948 343 530
• Orezávanie a výrub rizikových stromov
t.č. 0908 151 235
• Pílenie rizikových stromov-dlhoročné
skúsenosti.0944 378 113
• Dám do prenájmu zariadenú a prero-

TAJMS - regionálny informačný týždenník BN. Vydavateľ - 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 833 570, 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:

voľné pracovné miesto

Spoločnosť AZ - systém s.r.o.
prijme zamestnanca
(do trvalého pracovného pomeru)
do predajne PREDAJ - SERVIS PC
na pozíciu servisný technik / predajca.

AZ - systém s.r.o.

Možný termín nástupu do zamestnania: ihneď.

Popis práce: montáž / servis výpočtovej a kancelárskej
techniky, počítačových sietí, serverov, tvorba cenových ponúk,
cenníkov a predajných materiálov, ...
Bližšie informácie na:
www.az-system.sk
www.facebook.com/azsystem.sk
mobil: 0915/724164
AZ - systém s.r.o., A. Hlinku 227/6, Bánovce nad Bebravou
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ZLATO A BRONZ KADETOV
NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA
V sobotu 2. marca sa v športovej
hale v Šamoríne konali majstrovstvá Slovenska kadetov v gréckorímskom štýle. Náš klub reprezentovalo
6 zápasníkov.
Najlepšie umiestnenie dosiahol Michal
Žitník, ktorý v hmotnosti do 45 kg obsadil prvé miesto. Pekné tretie miesto si v hmotnosti do 60 kg vybojoval

Matúš Karas. Ostatní zástupcovia prehrali v prvom kole a do ďalších bojov
nepostúpili.
Výsledky: 45 kg Žitník Michal (1.
miesto), 55 kg Bobuš Peter (7. miesto), Krč Peter (9. miesto), 60 kg Karas
Matúš (3. miesto), 80 kg Stepien Adam
(7. miesto), Španko Marcel (9. miesto).
Stanislav Vavro

TÝŽDEŇ PROTI DROGÁM

NA SOŠ STROJNÍCKEJ

V dňoch 25. – 1. 3. 2019 v SOŠ
strojníckej
v Bánovciach nad
Bebravou sa konal florbalový turnaj
žiakov ZŠ, ktorého úlohou bolo priviesť mladú generáciu k aktivitám
posilňujúcim nielen ich zdravie, ale
aj ich správny duševný vývoj.
Týždeň športu v SOŠ strojníckej mal
ukázať žiakom, ako možno zmysluplne využívať voľný čas. Uvedomili
sme si totiž, aký je súčasný životný trend mladých ľudí – postupne
vymieňajú telocvične a ihriská za
stoličky pri počítačoch, ba niektorí
za partie, v ktorých nesmie chýbať
alkohol, cigarety, „mariška“... Týždeň je krátky čas na uskutočnenie
veľ kých zmien. Ale dostatočný čas
na poskytnutie návodu ako pre-

Pred desiatimi rokmi vzniklo vo
Veľ kých Držkovciach občianske združenie Hodoču, ktoré sa
každoročne organizačne podpisuje pod viacero kultúrnych
a iných podujatí. Pri tejto príležitosti sme oslovili jeho predsedu Stanislava Varényiho.
Čo Vás viedlo k založeniu tohto
združenia? Ako si spomínate na
svoje začiatky?
„Občianske združenie Hodoču
(OZ Hodoču) vzniklo na základoch divadelnej tradície, ktorú
vo Veľkých Držkovciach v roku
2007 obnovila partia divadelníkov, pod režisérskym vedením
Karola Praženca. Pán Praženec
stál v rámci bánovského regiónu pri zrode a obnove viacerých ochotníckych divadiel a pri
vzniku OZ Hodoču, 20.2.2009,
zastával na 3 mesiace funkciu
prvého predsedu OZ. Ochotnícke divadlo hneď po premiére
prvej divadelnej hry zaznamenalo veľký úspech nielen na
domácich divadelných doskách.
Ochotníci prijímali pozvania
z blízkych i vzdialenejších obcí
regiónu. Tento fakt v mladých
účinkujúcich prehĺbil nadšenie
a po krátkom čase sa k divadlu
pripojili ďalšie aktivity – dobrovoľnícke brigády, príprava
Katarínskej zábavy a pod. No a
práve táto aktivita ochotníkov
a ich rodičov viedla k založeniu
OZ. Nadšenie bolo veľké. Hneď
na jednom z prvých stretnutí

žiť kvalitný zdravý život. Koncom
februára sa konala v jedálni našej školy prednáška s náčelníkom
Mestskej polície s Ing. Rastislavom
Fodorom. Obsahom prednášky bola
nezákonná činnosť mladistvých v
Bánovciach nad Bebravou zameraná predovšetkým na užívanie,
ale i distribúciu nelegálnych drog.
Pán Fodor zhodnotil trestnú činnosť mladistvých, ktorá má stúpajúcu tendenciu. Skonštatoval,
že prvé stretnutie s nelegálnymi
drogami majú žiaci už v základných školách. Najväčšie percento
trestnej činnosti patrí krádežiam,
vlámaniam do bytov a výtržníctvu.
Svoj prejav oživil skúsenosťami zo
života bánovskej mestskej polície.
Jana Jančurová

10 ROKOV HODOČU

členov novozaloženého združenia, začiatkom mája 2009, bolo
na členskej schôdzi prítomných
viac ako 40 členov. Počas rokovania došlo k zmene predsedu
OZ a prvýkrát sa diskutovalo o
návrhu usporiadať v obci súťaž
vo varení držkovej polievky,
neskôr známej pod názvom Držkovská držka.“
Za desať rokov ste urobili kus
dobrej práce. O čo všetko sa
Vaše združenie staralo a stará?
„Ako som uviedol, vznik zduženia sa spája s nadšením. Členovia združenia mali záujem oživiť
dianie vo Veľkých Držkovciach
a to nielen po kultúrnej stránke.

Okrem množstva podujatí nám
záležalo aj na celkovom vzhľade
obce, najmä areáli Kultúrneho
domu H. Držkovce, kde sa väčšina podujatí odohráva. Aj keď išlo
o obecný majetok, členovia OZ
tomuto areálu venovali desiatky
brigádnických hodín a nemalé
finančné prostriedky. Konkrétne môžeme spomenúť výstavbu
pódia, veľkej tanečnej plochy,
terénne úpravy, uloženie zámkovej dlažby, odvodnenie areálu,
oprava fasády kultúrneho domu.
Takmer všetky tieto práce realizovali naši členovia svojpomocne, čo svedčí o ich šikovnosti.
Počas 10 rokov činnosti sme
pripravili alebo sa organizačne

podieľali na príprave viac ako
100 podujatí. Detské karnevaly,
tradičné stavanie mája, mesiac
úcty k starším, stolnotenisové
turnaje, farský vianočný koncert
a iné. Najvýznamnejším podujatím, ktorého príprava trvá 365
dní, je Držkovská držka.“
Do povedomia širokej verejnosti v regióne i mimo neho ste
sa dostali hlavne vďaka organizovaniu známeho podujatia
„Držkovská držka.“ Ako túto
akciu hodnotíte z pohľadu organizátora?
„Áno, za sebou máme úspešných 10. ročníkov Majstrovstiev
vo varení držkovej. Keď sme

v roku 2009 pripravovali toto
podujatie prvýkrát, určite sme
nerátali s tým, že Držkovce sa
stanú hlavným „mestom“ držkovej a raz ich navštívia súťažné
tímy z celého Slovenska – od
Bratislavy až po Košice. Rovnako by sme sa pred pár rokmi
nenazdali, že na držkovskom
pódiu vystúpia kapely ako Vidiek, Lojzo, HEX, Polemic,
Maxim Turbulenc, Dalibor Janda a iní. Na našich členských
schôdzach však každoročne
riešime dilemu, či vypočuť hlasy návštevníkov, fanúšikov podujatia a do programu obsadiť
výlučne regionálne zoskupenia
a takto im umožniť odprezentovať sa pred väčším publikom
alebo program vyskladať iba zo
zvučných mien ako napríklad
Elán. Po dlhých diskusiách dochádza ku kompromisu, pričom
priestor dostávajú účinkujúci
z regiónu a zároveň interpreti
známi zo slovenskej a českej
hudobnej scény, pričom sa snažíme program každý rok meniť
a neobsadzovať kapely, ktoré sa
už v našom regióne objavili. Našou snahou je taktiež program
každý rok oživiť, doplniť. Minulý
rok počas 10. ročníka napríklad
členova OZ prvýkrát odspievali
našu hymnu, ktorú nám napísal
náš dobrý kamarát a Hodoču
fanúšik Marek Kasala. Aj tento
rok pripravujeme niekoľko noviniek.
Marek Kasala
»»» Čítajte viac: www.tajms.sk
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JARNÉ UPRATOVANIE
NA UHROVSKOM HRADE

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo v rámci prvej víkendovky v tomto roku
upratať veľkú časť dolného nádvoria Uhrovského hradu a preorganizovať stavebný
materiál. Podľa slov kastelána Pavla Pavlisa sa usilovne pracovalo vo vetre, daždi
a zime. Popritom sa pokračovalo aj s kresaním a výskumom kamenných článkov
hradu najmä vďaka odolným zúčastneným!

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 | www.fotorado.sk

