65 rokov futbalu
v Podlužanoch
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Memoriál
M. Urbánka

Na futbalovom ihrisku
v obci Malá Hradná
sa v sobotu 21. júla
uskutočnil 5. ročník
futbalového turnaja... str. 7

Čarovná Horná
Nitra v knižke

Miloš Koleno
opäť prvý

Naše mesto reprezentoval na Dobšinskom
kopci Miloš Koleno
ml., ktorý kráča v šľapajách svojho
otca, ktorý... str. 7

Nedávno sa mi dostala
do rúk knižná publikácia
„Čarovná Horná Nitra“,
v ktorej sú aj fotografie od nášho
talentované- str. 8

inzercia

ABY POSLANCI
NEZABUDLI
POČÚVAŤ
I NAČÚVAŤ

„V každej oblasti svojho volebného programu sa budem snažiť rešpektovať všetky špecifiká nášho mesta a rovnako aj
typické potreby a požiadavky jednotlivých
vekových kategórií jeho obyvateľov.“ Týmito slovami sa začínal môj volebný program pred štyrmi rokmi. Vtedy som si ešte
možno aj trochu naivne (nezasiahnutá
realitou komunálnej politiky) myslela, že
mnohé problémy, ktoré trápia nielen mňa,
ale hlavne občanov nášho mesta, nebude
ťažké riešiť a spoločnými silami rýchlo
dôjdeme k nastaveným cieľom.
Do roly poslankyne som sa vžila na každom zasadnutí MsZ a tiež mimo neho vo
voľnom čase a usilovala som sa ju plniť
nanajvýš zodpovedne. Na zasadnutiach
bolo potrebné interpelovať v rozmanitých
otázkach, najmä keď vychádzali z osobných podnetov od občanov mesta. Avšak,
je mylné domnievať sa, že poslanec ako
zástupca občanov vie, čo koho konkrétne
trápi. Aj preto je dôležité s poslancami komunikovať. Nikdy som sa nebránila stretnutiam s občanmi, napríklad aj na ulici
či pri náhodných kontaktoch. Na každú
otázku som sa usilovala dať adekvátnu,
vždy slušnú odpoveď každému, kto ma
o ňu požiadal. Nepripravené, otvorené
a úprimné rozhovory boli a zostanú prostriedkom, ktoré ma nielen k mojim voličom,
ale aj ku všetkým Bánovčanom približujú
a robia náš vzájomný vzťah intenzívnejším.
Poslanec je povinný informovať voličov
o svojej činnosti. Nemal by to robiť pomocou „ročných“ správ a hodnotení, mali
by za neho vravieť činy. Ak sľubujem, že
sama niečo zmením, viem, že nepríjemne
klamem. Ako poslankyňa som závislá od
ľudí, ktorí ma zvolili, bez nich sa žiadna
činnosť nepodarí. Len v spojení s vami,
občanmi nášho mesta, sa môžem usilovať
o riešenie havarijného stavu chodníkov,
ciest, len s vami sa dajú budovať cyklistické chodníky a ihriská pre deti a len my

sami si môžeme udržiavať mesto v čistote
a občianskej harmónii.
Ani spoločenské a kultúrne podujatia,
ktoré sa mi už roky darí organizovať, by
nemali zmysel, keby ste pri nich nestáli aj vy, moji spoluobčania. Divadelné
predstavenia s poprednými slovenskými
umelcami či známe „dámske jazdy“ sú
skvelými podujatiami len vďaka divákom
a diváčkam, ktorí svojou prítomnosťou
potvrdzujú, že takéto akcie majú zmysel
a treba v nich určite pokračovať. V hlave
mám mnoho ďalších prospešných projektov v oblasti umenia, kultúry, občianskeho
spolužitia, ktoré môžeme spoločne realizovať. Ale, ako vravím, nič z toho nemôžem uskutočniť bez vás občanov, bez vašej podpory a dôvery.
Práca poslankyne ma veľa naučila, najmä
to, že pomáhať môže každý. Teší ma, ak sa
občania zaujímajú nielen o svoje mesto,
ale aj o „susedov“ – obyvateľov, ktorí okolo nich žijú. Mal by tak robiť každý z nás
kdekoľvek a kedykoľvek, nezištne, priamo,
bez ohľadu na prostriedky a príležitosti.
Ďalšie voľby do MsZ sa nezastaviteľne blížia a každý z nás má právo voliť kandidáta
na miesto primátora mesta a tiež zvoliť
si „svojho“ poslanca. Naším zástupcom
v meste nemusí byť len ten, kto si pred
menom i za menom uvádza tituly, ten,
ktorý má množstvo skúseností z komunálnej politiky či ten, kto v predvolebnej
kampani získa najlepšie miesta pre billboardy. Voľme toho, koho poznáme, toho,
kto s nami komunikuje, kto je pripravený
nielen počúvať, ale najmä načúvať aj tým
najtichším hlasom či nevysloveným želaniam. Nie lacné sľuby a majestátne plagáty, ale zástupcovia, ktorí sú tu s nami
a pre nás. To potrebujú moderné Bánovce.
Vytvorme spoločne mesto, kam sa budeme vždy radi vracať, mesto, z ktorého sa
občanom nebude chcieť odchádzať.
Nadežda Zaťková

POĎAKOVANIE
za podporu pri vydaní

regionálneho kalendára 2019
Vážení čitatelia, spoluobčania bánovského regiónu!
Som nesmierne rád, že sa nášmu autorskému kolektívu podarilo spoločným úsilím za podpory 30 - tich obcí, firiem a podnikateľských subjektov zostaviť po prvýkrát v histórii regionálny
kalendár na rok 2019, ktorý bude slúžiť občanom regiónu. Je
zrejmé, že myšlienka tvorby kalendárov je stará ako ľudstvo
samo. Ľudia totiž vždy potrebovali a potrebujú rýchlu orientáciu v čase, v mesiacoch a dňoch. Preto je viac ako potešiteľné, že sa v bánovskom regióne zrodila nová myšlienka vydať
regionálny kalendár, ktorý bude slúžiť Vám - občanom nášho
regiónu. Pri listovaní kalendára, ktorý plánujeme vydať v prvej polovici septembra, si budete môcť pozrieť vďaka nesmiernemu úsiliu a obetavosti starostov, starostiek týchto obcí
a ich zamestnancov podieľajúcich sa na jeho zostavení, reálny obraz života občanov v týchto obciach, ale aj krásne
prírodné scenérie. Pri niektorých obciach spoznáte aj čaro
kostolíkov alebo kaplniek, ktoré sa dívajú na svoju obec.
Tešiť sa môžete aj na letecké pohľady časti vybraných
obcí z vtáčej perspektívy.
Je mi veľkou cťou, že spoločné úsilie vložené do novej pridanej hodnoty pre náš región už onedlho uzrie
svetlo sveta a bude slúžiť pre občanov nášho regiónu. Opäť sa potvrdilo, že to, čo robíme pre región,
je dôležité. Aj napriek tomu, že obsah, erby a fotografie pri zostavení kalendára už finalizujeme, dávame príležitosť ostatným obciam, aby sa zapojili
to tohto spoločného projektu. Uzávierka podkladov je do 2. augusta 2018. V prípade záujmu
kontaktujte redakciu TAJMS telefonicky na č.t.
0907 834 517, alebo elektronicky e-mailom na:
redakcia@tajms.sk
Za kolektív autorov: Stanislav Vavro
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PR článok

V nedeľu 22. júla 2018 sa pri príležitosti 65. výročia organizovaného
futbalu v obci Podlužany stretli na miestnom ihrisku priaznivci podlužanského futbalu, aby si pripomenuli pekné jubileum 65. výročia organizovaného futbalu. Po slávnostnom príhovore zástupcu starostu obce
Podlužany Miroslava Žubora si z jeho rúk prevzali plakety, ceny starostu
a upomienkové predmety zaslúžilí dlhoroční futbalisti, funkcionári a členovia výboru za zásluhy a rozvoj futbalu. Súčasťou osláv bol 16. ročník
futbalového turnaja za účasti mužstiev OFK Horné Naštice, SV Olimpia
Hass Leben, TJ Družstevník Žitná Radiša a FK Podlužany.

žisko financovania futbalového klubu sa
prenieslo na obec a podlužanský futbal sa
dostal do veľkej krízy. Mužstvo sa rozpadlo. Novú éru histórie futbalu v tejto obci
začal prepisovať príchod hlavného sponzora firmy Prefastav pod vedením Karola
Tuchyňu, ktorý bol v roku 1998 zvolený za
prezidenta Futbalového klubu Podlužany.
65. výročie organizovaného futbalu
„Som nesmierne šťastný, že možem byť
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- futbalistov a šírili dobré meno obce aj samotných občanov – športovcov. Želám im
čím viac agilných funkcionárov a schopných trénerov pri výchove mladého pokolenia. Ďalej im želám viac dobrovoľníkov
ochotných priložiť ruku k dielu pri príprave a údržbe futbalového areálu. Ďakujem
všetkým, ktorí v tejto veci aktívne priložili
ruku k dielu. Dbajme, aby sme spoločne
vytvárali kultúrne a športovo hodnotné
prostredie na futbalovom ihrisku a prilá-

65. VÝROČIE ORG AN I ZOV A NÉ HO
FU T BAL U V OBCI P ODLU ŽA NY
Z histórie futbalu do roku 1998
Prvá zmienka o futbalovom ihrisku sa podľa
pamätníkov spája s lúkou pod Vysokou v Zlobinách. Postupom času začali milovníci futbalu naháňať kožennú bližšie ku dedine na lúke
do Prvého Bôra. Prvú kožennú loptu im ušil
sedlár sváko Jakubócy. Podlužanskí mládenci
hrávali v začiatkoch 50 rokov na futbalovom
trávniku za klubové farby Krásnej Vsi. Prvé
skúsenosti s organizovaným futbalom mali
podlužanskí futbalisti a funkcionári v roku
1953, keď začali na jeseň hrať okresnú súťaž
pod vedením predsedu telovýchovnej jednoty
Jána Mišáka. Po roku účinkovania vybojovali
postup do vyššej súťaže futbalisti - Ján Guričan, Milan Marko, Milan Ševčík, Vlado Bartoň, Jano Jarolín, Jozef Guričan, Ondrej Guričan, Ján Jamrich, Milan Mišák, Ján Valient,
Vlado Dubaj, Vavro, Chochula, J. Chovanec a
J. Horeháj. Na majstrovské zápasy, ktoré hrávali proti súperom z Trenčianskeho Jastrabia,
Neporadze, Motešíc, Dubodiela, Veľkej Hradnej, Svinnej, Uhrovca, Chynorian a Bánovciam, chodili na traktore s vlečkou. V roku
1960 prebehla po vzniku Topoľčianskeho
okresu reorganizácia aj vo futbale a podlužanskí futbalisti hrali štvrtú triedu celé desaťročie. Hlavnými ťahúňmi futbalu boli v tom
čase Milko Mišák, Janko Pavlík, Jožo Hrčka,
ktorí sa okrem futbalu venovali aj funkcionárskym povinnostiam. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa v klube vytvorila výborná partia
futbalistov, ktorú posilnil skúsený, bývalý hráč
divízneho Spartaka Bánovce Miroslav Štefaník. Postup do vysnívanej tretej triedy sa stal

v tom čase skutočnosťou. Po troch rokoch
stabilizácie prišiel opäť pád a Podlužanci sa
znovu ocitli v štvrtej triede, ktorú hrávali ďalších 20 rokov. Výbor obetavých funkcionárov
začal od roku 1974 organizovať v čase letnej
prestávky futbalové turnaje o putovný pohár
SNP, ktorý má dlhodobú tradíciu až dodnes.
Novú pozitívnu energiu priniesol na futbalový trávnik nový výbor zapálených funkcionárov (1981) na čele ktorého stál Vlado Bartoň motor dedinského futbalu na celé desaťročia.
V akcii „Z“ sa začali postupne stavať hráčske
kabíny, sedacie stupne na
tribúne
a oplotenie. Jednýmz o
zdrojov
príjmu
na financovanie
futbalu
bolo
poriadanie zábav a furmanky
s autobusom. S
týmto obdobím
je spojené aj založenie žiackeho a dorasteneckého družstva.
Z
a
klubové farby hrávali v tom čase futbalisti: M.
Pšenák, V. Podlucký, P. Podlucký, J. Mikulovský, R. Beško, M. Antala, L. Antala, M. Zajac,
P. Ondruška, J. Guričan, J. Brtiš, M. Turoczi, L.
Zajac, D. Globan, M. Galko, T. Bôžik, L. Janič, L.
Strúhačka, J. Jánošík. Po dlhoročnej obetavej
činnosti opustil predsednícku stoličku agilný
predseda Vlado Bartoň, ktorej žezlo prevzal
Ignác Gieci. Po zmene spoločenského zriadenia (1994) prestali dostávať futbalové kluby
dotácie z okresného futbalového zväzu a ťa-

Zľava: Karol Tuchyňa, Ing. Andrea Antalová, Miroslav Žubor, Dominik Pavlovič ml.,
Dominik Pavlovič st. RSDr. Ivan Dolinský, Marián Kováč, Elena Hrčková, Vladimír
Bartoň, Martina Krchlíková

súčasťou bohatej histórie založenia tejto
najobľúbenejšej a najmasovejšej športovej
hry, futbalu, v našej obci,“ povedal počas
príprav 65. výročia organizovaného futbalu starosta obce Podlužany Pavel Miksa.
„Na začiatku môjho príhovoru mi dovoľte,
aby som ospravedlnil neúčasť nášho starostu obce Ing. Pavla Miksu, ktorý je na
dlhodobo plánovanej dovolenke a odovzdal vám jeho čo najsrdečnejší pozdrav
a želanie príjemného dňa v spoločnosti
priaznivcov
podlužian-

s k e h o
futbalu,“ povedal
na úvod svojho
príhovoru zástupca starostu obce Miroslav
Žubor. „Dnes sme sa zišli, aby sme si pripomenuli pekné 65. výročie organizovaného
futbalu v Podlužanoch. 65 rokov z hľadiska ľudského života je relatívne dlhý čas a
tak pamätníkov na úplné začiatky organizovaného futbalu v Podlužanoch už iba
ťažko hľadáme. Uplynulé 65 ročné obdobie bolo poznamenané snahou mnohých
Podlužancov povzniesť športové dianie v
obci na vyššiu úroveň. Keď sa pozrieme do
minulosti, môžeme vidieť obdobia úspechu a nadšenia, ako aj časy trápenia. Je
ku cti bývalým aj súčasným funkcionárom
a športovcom, ktorí aj v premenách času
vydržali, odolali náporom rôznych ťažkostí a nepriazne, že sa podlužiansky futbal
zachoval dodnes. Tým, ktorí sa na tejto náročnej a obetavej práci podieľali a podieľajú
patrí uznanie a poďakovanie. Poďakovanie
patrí aj všetkým sponzorom za finančnú a
inú pomoc a fanúšikom, ktorí chodili a chodia povzbudzovať náš futbal,“ poznamenal
počas svojho príhovoru Žubor.
„A čo si želať do budúcna! Želám podlužianskemu futbalu mnoho ďalších úspechov, aby zapájali do športovej činnosti
viac mládeže našej obce, vychovávali kvalitných, čestných a úspešných športovcov

kali tam čím viac nadšencov tohto športu
ako aktívnych hráčov, funkcionárov ako aj
divákov. Na záver už len všetkým želám
príjemné posedenie v kruhu priaznivcov
podlužianskeho futbalu a len tie najkrajšie zážitky z dnešného dňa,“ dodal na záver slávnostnej reči Miroslav Žubor.
Po slávnostnom príhovore boli ocenení
plaketou a cenou starostu: JUDR. Alexander Károlyi za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť pre rozvoj futbalu v obci a
šírenie dobrého mena v zahraničí z príležitosti 65. výročia organizovaného futbalu
v obci Podlužany (v roku 2010 mu obec
Podlužany, ako prvému v histórii obce,
udelila čestné občianstvo. Toto najvyššie
ocenenie od obce si získal svojim celoživotným vzťahom k rodnej obci, finančnou
a materiálnou pomocou pri rozvoji športu,
hlavne futbalu v obci a propagáciou obce
doma, ale najmä v zahraničí). RSDr. Ivan
Dolinský si prevzal cenu starostu a plaketu za zásluhy a podporu futbalu v obci.
Z rúk Miroslava Žubora si prevzal cenu
starostu a plaketu aj Karol Tuchyňa - za
zásluhy a podporu futbalu v obci. Pamätným listom boli ocenení Miroslav Žubor a
Igor Hrčka za zásluhy a dlhoročnú prácu
pre rozvoj futbalu v obci. Ďakovný list bol
udelený Jozefovi Malíkovi In memoriam
za obetavú prácu pre rozvoj futbalu v
obci. Ocenení boli aj Dominik Pavlovič st.,
Dominik Pavlovič ml., Marián Kováč, Ing.
Vladimír Podlucký, Peter Podlucký, Jaroslav Minárik, Ján Srnec a Vladimír Bartoň,
ktorí si prevzali vecné dary z rúk Miroslava
Žubora a Karola Tuchyňu.
Futbalový turnaj
Súčasťou osláv bol 16. ročník futbalového turnaja za účasti mužstiev OFK Horné
Naštice, SV Olimpia Hass Leben, TJ Družstevník Žitná Radiša a FK Podlužany.
Výsledky: Podlužany- H. Naštice 8:1, Žitná Radiša - SV Olimpia Hass Leben 3:4. O
3. miesto - Žitná Radiša - H.Naštice 3:3
na pokutové kopy 5:4. O 1. miesto - Podlužany - SV Olimpia Hass Leben 6:1.
Organizátori podujatia pripravili pre návštevníkov akcie aj kvalitné občerstvenie,
guláš. Počas futbalového turnaja zabávala návštevníkov akcie hudobná skupina
PRIMA.
Stanislav Vavro
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Inzercia / zábava
OTVÁRACIE HODINY
pre podanie inzercie:

Dom kultúry, Farská 7 - PRÍZEMIE

PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE

Rôzne

Zašlite nám správne znenie oboch tajničiek a vyhrajte!
RELAX ŠTÚDIO : V RELAX  ŠTÚDIU na sídlisku Dubnička zabezpečuje svoje služby firma EZOP SLOVAKIA   HORNĚ   NAŠTICE už od mája 2009. V štúdiu sú v dvoch
miestnostiach umiestnené stroje Vacuwel, kavitačný prístroj, lymfodrenážny prístroj a na
obrázku zobrazený ...tajnička - 19 písmen, ktorý pomáha pri odstraňovaní celulitídy v oblasti stehien, sedacích svalov, brucha, ale i podpazušia a lýtok. Výrazne sa však zlepšuje
aj metabolizmus tukového tkaniva, zlepšuje sa látková výmena v oblasti kože, podkožia
a svalov.
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AFRIKA , ATIKA , BALÓN , BASTILA , BLESK , BLÚZA , DELENEC , DOKTOR , DOLINA
, HASPRA , HRABIVEC , HRANICE , HRANOL , IBIZA , IDEÁL , KAHANY , KAKAO ,
KARATE , KARIOKA , KLIENT , KLOKAN , KNIHA , KOLEKCIA , KOMORA , KONTRAREVOLÚCIA , KRONIKÁRI , KYTKA , LÁSKA , LATKA , LETISKO , LIEŠTINA , LYSKA ,
MARXISTA , NÁCIA , NOKIA , OBRAT , ORÁLA , OSIVO , OTELO , PAROHÁČ , PIATAK
, POCIT , POLITICI , PRACKA , PRAHA , PREDPOKLAD , PRÍBOR , PROTOKOL ,
PUKLICE , RIASA , RIZIKO , ROVINKA , SANDÁL , SKLAD , SLUŽBA , SOLIAR , SOPKA
, SORTA , STÁNOK , STOPKA , STRATOSFÉRA , ŠKOREC , ŠPANIEL , ŠPERK , TATÁR
, TAXIKÁR , TEHLA , TERASA , TITOV , TRAKT , TRAKTORISTKA , TRATE , TRESKA ,
TREZOR ,  VIERA , XANTIPA , ZÁKLAD , ZÁTVORKA     / 78 /.

Správne znenie tajničky uverejnenej v č. 28 nám zaslalo
13 korešpondentov a z nich sme vyžrebovali tohto výhercu
CENU ZÍSKAVA:
Lýdia Hudecová
Nedašovce 149
956 35

800 - 1100
1000 - 1200
1000 - 1200
1000 - 1200

Turistickú mapu

Strážovských vrchov

venuje šéfredaktor TAJMS

Ing. Stanislav Vavro

Zašlite správne znenie tajničky na adresu redakcie do 09. 8. 2018
a ste v žrebovaní o darčekovu poukážku. Cenu venuje Relax Štúdio.
Výhercu vyžrebujeme a uverejníme v 32. čísle týždenníka TAJMS v roku 2018
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• Kvalitné Ruské uhlie, doprava k vám
domov.t.č.0948 343 530
• Kúpim sklobetónové kocky,váčšie
množstvo t.č. 0903 565 397
• Prijmeme kuchára 8€/hod,čašníka-čku 4€/hod,mzda uvádzaná

brutto.T.č.0905 830 890
• Predám žito,1metrák 15€ kontakt
038/7601545
• Predám žito č.t.0949 064 647
Zemné a výkopové práce minibagrom, ubýjanie štrku vybračnými strojmi č.t. 0911 287 549

RODINKA ÚŽASNÝCH 2
� PREMIÉRA

Vo ﬁlme Rodinka Úžasných 2 sa vracia obľúbená rodina superhrdinov. Avšak tentoraz je
hlavnou hviezdou Helen, zatiaľ čo Bob zostal
v domácnosti a pomáha Violet a Dash zvládať
každodenné nástrahy „normálneho“ života. Pre
všetkých je to ťažká zmena, a ťažšie je o to viac, že
si nikto z rodiny neuvedomuje superschopnosti
malého Jack-Jacka. Keď
sa objaví nový zloduch,
ktorý sa chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina musí
nájsť spôsob, ako sa dať
zase dohromady a spojiť sily - čo sa ľahko povie a ťažko urobí, aj keď sú všetci doslova úžasní.
• Žáner: Rodinný, Animovaný, Rozprávka •
Jazyk: slovenský dabing • Dĺžka: 120 min. •
Prístupnosť: MP • Vstupné: 2D 5,- €

MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
� PREMIÉRA

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Ethan Hunt si vždy vyberal nesplniteľné misie. Vždy
v nich bol úspešný, napriek okolnostiam. Na začiatku
tohto príbehu však čelí úplne novej situácii. Niečo
sa pokazilo, pasca neklapla a vinou jeho zlyhania sa
ocitnú v smrteľnom ohrození vybrané svetové metropole. Ethan je presvedčený,
že len on so svojím týmom
dokáže tragickú chybu napraviť. Je však sám, kto si to
myslí. Do hry vstupujú ďalší
hráči, ktorí mu možno pomáhajú, ale možno tiež sledujú
svoje vlastné záujmy, ktoré sú
v rozporu s tými Ethanovými.
Rozdelenie na kladných a
záporných hrdinov nebude
tentoraz vôbec jednoduché.
V pozadí navyše čím ďalej rýchlejšie uteká čas v
ústrety momentu, ktorý dramaticky zmení mapu sveta. • Žáner: Triler, Akcia • Jazyk: slovenské titulky •
Dĺžka: 147min. • Prístupnosť: 12 • Vstupné: 2D 5,- €

Je to presne desať rokov, čo muzikál Mamma Mia! vtrhol do kí n po celom svete. Len na Slovensku sa na tejto
party v kiná ch zú č astnilo viac ako 125 tisí c divákov,
ktorí od vtedy tú žobne č akajú na druhé pokračovanie.
Sí ce to trvalo relatí vne dlho, ale zato v pokračovaní
Mamma Mia! Here We Go Again dostanú divá ci hneď
dva prí behy v jednom filme! Benny Anderson, jeden z pilierov
skupiny ABBA, sa na pokračovaní
podieľ al aj ako výkonný producent a sľ ubuje, že pokračovanie
by malo divá kom navodiť rovnako ná kazlivú náladu, akú prež ili
pri jednotke. „Som veľ mi rá d,
že sa nám vrátili vš etci herci,
a hlavne, že sme ako mladú
verziu Donny obsadili Lily James. Toto dievč a skvele spieva, ale navyš e
vá s hneď v prvom zá bere presvedčí , že je tou pravou
Donnou,“ dodáva Anderson. • Žáner: Muzikál • Jazyk:
slovenské titulky • Dĺžka: 114 min. • Prístupnosť: MP
• Vstupné: 2D 5,- €

26.7.2018
ŠTVRTOK 2.8.2018

27.7.2018
PIATOK 3.8.2018

28.7.2018
SOBOTA 4.8.2018

29.7.2018
NEDEĽA 5.8.2018

14:00

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

16:00

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

18:00

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

20:15

Missionission Impossible - Fallout Mamma Mia! Here We Go Again

Missionission Impossible - Fallout Mamma Mia! Here We Go Again

Otváracie hodiny pokladne kina Tajms Cinema: (Predaj a predpredaj vstupeniek v pokladni kina vždy 1 hodinu pred premietaním)
štvrtok: 15:00 - 18:30 hod., piatok: 15:00 - 20:30 hod., sobota: 15:00 - 20:30 hod., nedeľa: 15:00 - 20:00 hod.

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

} www.tajmscinema.sk

TÚRA NA ORNAK
Dňa 14. 7. 2018 naštickí turisti usporiadali podľa kalendára turistiku do Západných Tatier. Záujem bol veľ ký a počasie, i
keď hlásili 90 % zrážok, neodradilo ,,skalných” milovníkov hôr a ráno v autobuse
sa zišlo veľa skvelých ľudí, kamarátov
vyzbrojených pršiplášťami a dobrou náladou tešiac sa na nové zážitky.
Cesta do Kiri (poľskej dedinky) ubiehala
veľmi rýchlo a dobrodružstvo mohlo začať naším výstupom z autobusu. Kúsok
od parkoviska sme si zakúpili vstup do
doliny a s úsmevom na perách sme kráčali
povedľa zurčiaceho potoka lemovaného
skalnými bralami, hustým porastom stromov a bujnou vegetáciou ku chate Hala
Ornak. A tam sa to začalo. Prudké stúpanie nahor 1040 výškových metrov. Medzi stúpaním a oddychom sme hľadeli do
doliny, z ktorej sa hmla dvíhala, stúpala k
oblakom a tak nám príroda ukázala nádherné obrazy a scenérie, ktoré môžete
zazrieť len na malý okamih a už ich niet.
Opäť sa ocitáte v hmle a vdychujete do
seba vlhosť po nočnom daždi. Ako sme

kráčali nahor, oblaky sa dvíhali a my sme
videli pred sebou zelený hrebeň Ornaku v
plnej svojej majestátnej kráse, nádherné
hlboké doliny a skalné steny dominantného Komienarského Wierchu. Kráčali
sme rýchlo, pretože túra bola celodenná,
merala 24 km s prevýšením 1040 metrov
a 9 hodín chôdze. Vyžadovala si kondíciu,
húževnatosť i disciplínu. Pri jednom zo
smerovníkov sme urobili zopár spoločných
záberov do albumu, zjedli z batoha malú
desiatu a po kališteku výbornej pálenky
sme sa vybrali ďalej prudkým klesaním
do doliny Chocholowska. V tejto doline,
do ktorej sme vstúpili, prebiehala ťažba
dreva a tak sme sa museli popasovať s
blatistým chodníkom a terénom vyžadujúcim si trpezlivosť. Odmenou za vytrvalosť boli zrelé čučoriedky a maliny rastúce
pozdĺž chodníka. Nijako nám to neubralo
na dobrej nálade a s úsmevom na tvári so
skvelými parťákmi ide všetko o čosi ľahšie.
A čo naše počasie? Bolo ako vždy, až na
dve malé prehánky, ktoré sa prehnali nad
Ornakom. Postupne nám aj slniečko zasvietilo nad hlavami a svojimi lúčmi polás-

kalo nielen naše tváre, ale i naše srdiečka.
Hmla sa rozplynula a my sme si až vtedy
začali uvedomovať krásu a majestátnosť
okolitých kopcov Západných Tatier. Pomaly sa schyľovalo k záveru nášho celodenného putovania a všetci sme sa príjemne
unavení stretli opäť pri autobuse. Nikomu
sa nič nestalo, každý z nás bol nabitý pozitívnou energiou a s nádherným pocitom
na duši sme sa pobrali domov za svojimi
rodinami, deťúrencami, ktorí nás doma
čakali a my sa domov vždy tešíme, pretože sa chceme podeliť o nádherné horské

zážitky, o úsmevné príhody prežité s
kamarátmi a tých zážitkov je neúrekom,
veď s týmito ľuďmi sa cítite skvele a tam
v horách sa môžete na nich spoľahnúť o tom to celé je. Niet krajších chvíľ ako
tie, keď ste obklopený úžasnými ľuďmi,
zdieľate s nimi radosti i starosti, a keď
zrazu máte v sebe pocit, že všetko vaše
úsilie zorganizovať niečo, čo ľudí spája,
stojí za to. Nepoznám krajšej odmeny
ako sú usmiate a spokojné tváre ľudí. Tak
to bude dúfam aj nabudúce.
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SENIORI Z RYBIAN

V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Miestny odbor Matice Slovenskej (ďalej len MOMS) a Klub
dôchodcov v Rybanoch uskutočnili dňa 14. 07. 2018 spoznávací výlet do starobylého
mesta Banská Štiavnica.
Navštívili sme kalváriu, kostoly, uskutočnili prehliadku mnohých historických pamiatok a
zároveň sme sa zúčastnili kul-

V sobotu 28. júla si v Šišove
pripomenuli
významnú udalosť – 905.
výročie 1. písomnej zmienky o obci. Súčasťou osláv
bol aj 16. ročník Dní Suchodolia. Oslavy začali v sobotu napoludnie – súťažou
obecných družstiev združených v mikroregióne vo
varení gulášu za zvukov heligóniek, vystúpenia detí zo
Základnej a Materskej školy Šišov. Atmosféru umocnil
spev a tóny ľudovej hudby
Bojňanci. Sprievodnou akciou boli detské súťaže a
nafukovací hrad na ihrisku. Vo večerných hodinách
obyvatelia zakončili slávnostný deň rodáckou veselicou s hudobnou skupinou
LUX, kde nechýbala dobrá
nálada a kvalitné občerstvenie - kotlíkový guláš, grilované klobásy, zemiakové
špirály, vafle na paličke a
varená kukurica.
Počas slávnostného príhovoru sa k návštevníkom
tohto významného kultúrno-spoločenského podujatia prihovoril starosta obce

túrnych slávností a jarmoku
na slávnom Trojičnom námestí.
Náš výlet sme zavŕšili kúpaním
v termálnom areáli vo Vyhniach. Za odborné a zaujímavé
sprievodné slovo po Banskej
Štiavnici ďakujeme nášmu rodákovi, Mgr. Jánovi Škrekovi.
Vrátili sme sa domov plní
krásnych zážitkov.
Mgr. Eva Einetterová

905. ROKOV PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

OBCE ŠIŠOV A 16. ROČNÍK DNÍ SUCHODOLIA

Zľava: Stanislav Horváth, Jaroslav Baška,
Jaroslav Sitár

Všetky zúčastnené súťažné „gulášové tímy“ z mikroregiónu Suchodolie skončili na prvom mieste

Jaroslav Sitár. Vo svojom
vystúpení pred uvedením
II. monografie do života
pripomenul históriu obce
a zdôraznil, že obec Šišov
patrí k najstarším obciam
v našom regióne. „Som si
istý, že doplnená monografia poteší a zapôsobí
nielen na občanov našej
obce, ale aj na našich rodákov žijúcich mimo Šišova a ostatných čitateľov z

blízkeho i ďalekého okolia,“ uviedol v monografii
starosta Jaroslav Sitár.
Akciu prišiel podporiť a
pozdraviť predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
„Chcem pri tejto významnej udalosti odovzdať finančnú dotáciu vo výške
1 300 € a pamätný list a
upomienkové predmety
na podporu tohto po-

dujatia.
Návštevníkom
podujatia sa prihovoril aj
predseda mikroregiónu
Suchodolie Milan Gešnábel, ktorý ocenil zachovanie a rozvoj založenej tradície. Monografiu uviedol
do života netradičným
krstom „šiškou“ historik
PhDr. Stanislav Horváth.
Po oficiálnej časti programu vyhlásila výsledky
súťaže vo varení gulášu

predsedkyňa
poroty
Marta Baginová. „Každý
navarený súťažný guláš
mal výbornú chuť a pevne verím, že si na ňom
pochutnajú aj návštevníci
dnešnej akcie,“ povedala
Baginová pred ocenením súťažných družstiev,
ktoré všetky skončili na
prvom mieste.
Stanislav Vavro

číslo 30 / 2018
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Z HISTÓRIE FUTBALU
V MALEJ HRADNEJ

História futbalu (ako takého) v
Malej Hradnej siaha do 50-tych
rokov minulého storočia, kde sa v
školskej kronike spomína: „Škola
sa umiestnila v celookresnej súťaži na druhom mieste. Žiaci dostali
ako dar kožený futbal.“ (šk. rok
1954/55). Malých ihrísk (Prielohy
za cintorínom, na Pažiťách, Stráčovec, na Bani...) bolo v obci viac.
V 60-tych rokoch si futbaloví nadšenci vybudovali väčšie provizórne ihrisko v časti Brezina. Raritné
bolo v tom, že „brankári na seba
nevideli“ (hralo sa cez kopec, ktorý bol v strede ihriska). Nadšenie
aj tak neopadlo a skutočný futbal
nedal na seba dlho čakať.
Začiatok Telovýchovnej jednoty
Družstevník Malá Hradná sa začal
písať v roku 1973. K tomuto roz-

hodnutiu prispel fakt, že už pred
týmto rokom bolo dosť hráčov,
ktorí hrávali za susedné obce –
Ruskovce, Veľká Hradná. K vybudovaniu ihriska prispelo veľkou
mierou vtedajšie JRD v Malej
Hradnej a hlavne dobrovoľníci z radov domácich. Prvým predsedom
sa stal Ľudovít Országh st. Prvé
dva neoficiálne zápasy sa odohrali
na hody v auguste 1973. Tu sa proti sebe postavili M. Hradná proti
Zlatníkom a čisto domáci - Tlstí vs.
Chudí. Odváženie každého hráča
na váhe určilo jeho zaradenie do
skupiny. Ako povolený „doping“
bol v strede ihriska umiestnený
sud s pivom a kto už nevládal...
Treba spomenúť aj hráča Františka Varhaníka (Obchodníka), ktorý
nemohol zohnať kopačky a tak hral
bosý.
Stanislav Vavro

MILOŠ KOLENO OPÄŤ PRVÝ
Fanúšikovia pretekov automobilov do
vrchu, ktorí každoročne navštevujú
Dobšinský kopec, asi ešte aj v tomto
momente premýšľajú, či sa im to všetko
iba nesnívalo. XXXV. Dobšinský kopec
2018 sa totiž mimoriadne vydaril. Naše
mesto reprezentoval Miloš Koleno ml.,
ktorý kráča v šľapajách svojho otca,
ktorý patril v minulosti aj s jeho bratom
Pavlom k Československej špičke automobilových pretekárov.

Preteky zaradené do dvojice najvyšších
európskych seriálov, ale aj domácich,
či českých majstrovstiev v pretekoch
automobilov do vrchu, prebehli akoby
to ani preteky neboli. Organizátor síce

riešil niekoľko vozidiel, ktoré ostali stáť
na trati z dôvodu technickej poruchy,
trať však ostala čistá, bez jedinej kvapky oleja. Rovnako to bolo aj s haváriami. Nebolo ich veľa a aj tie sa jazdcom
prihodili, boli iba drobné „ťukance“, po
ktorých väčšinou jazdci pokračovali
ďalej, smerom k vytúženému cieľu. Navyše sa podarilo presne po roku opäť
vylepšiť hodnotu traťového rekordu.

Výsledky: kategória E1 -2000: 1. KOLENO Miloš Škoda Octavia Kit Car
(SVK), 2. HERBAN Bartosz Peugeot
208 (POL), 3. SUTOR Róbert Škoda
Octavia (SVK).
Stanislav Vavro

MEMORIÁL M. URBÁNKA
Na futbalovom ihrisku v obci Malá
Hradná sa v sobotu 21. júla uskutočnil 5. ročník futbalového turnaja „Memoriál Marka Urbánka.“ O organizácii,
priebehu a výsledkoch turnaja nám
poskytol rozhovor organizátor turnaja - Tomáš Petrík.

RYBIANKY V LIGE
Uplynulý víkend sme sa opäť zúčastnili 2 súťaží. Začali sme súťažou na
Svinnej, kde sa konalo 9. kolo SMHL
(Slovensko-Moravskej
hasičskej
ligy).
Vedeli sme, že na súťaži budú veľmi
kvalitné ženské tímy, ktoré sa nemusia veru hanbiť za čas dokončeného
vodného útoku. Ako to už posledné
týždne býva, na súťaž sme išli vysmiate. Počasie nám prialo, stres sa
nedostavil. Postavili sme sa na štart,
odštartovali, rozbehli. Po famóznom
výkone sacej strany sme už len čakali, ako sa s vodou popasuje zvyšok
tímu. Časomiera zastavila na čase
17:95s, pričom lepší čas bol 16:43s.
Tento čas nám dodal nádej bojovať
ďalej, už sme si mysleli, že to tento

rok ani ´´nepadne´´. Pokračovali
sme na súťaž do Tesárskych Mlyňan.
Bolo to taktiež ligové kolo, ale už
HNHL (Hornonitrianskej hasičskej
ligy), ktorej sme boli 2 roky účastníkmi. Tento rok nebojujeme v žiadnej lige. V Tesárskych Mlyňanoch sa
nám požiarny útok nepodaril až tak
podľa predstáv a časomiera sa zastavila na čase 18:32s. Našej prúdarke
Erike prajeme skoré zotavenie z úrazu, kvôli ktorému sa nemohla s nami
postaviť na štart. Už je pred nami len
málo súťaží, preto veríme, že sa čoskoro uzdraví a spolu to dotiahneme
do úspešného tohtoročného konca.
I keď sa sezóna kráti, my sa na vás
tešíme ešte 18. 8. 2018 o 20.00 h na
našej hasičskej súťaži.
Viktoria Kusendová

Kto bol hlavný organizátor a aké mužstvá sa zúčastnili na tomto tradičnom
a spomienkovom futbalovom turnaji?
Organizátorom Memoriálu Marka Urbánka bola TJ M. Hradná, Kamaráti a
rodina M. Urbánka.
Ako hodnotíte celkový priebeh turnaja z pohľadu organizátora?
Z pohľadu organizátora hodnotím priebeh turnaja veľmi dobre. Naším cieľom
bolo, aby prišli ľudia stráviť pekné
športové popoludnie, aby sa stretli
a zaspomínali na kamaráta, ktorý bol
veľmi priateľský. Človek s veľkým srdcom, človek, ktorý spájal ľudí.
Môžete nám uviesť mená hráčov,
ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj futbalu vo vašej obci a v sobotu si obliekli dres starých pánov proti mužstvu
Feritím?
Za starých pánov nastúpili bývalí hráči
M. Hradnej ako napr. Pavol Varhaník,
Pavol Országh, Peter Beňo, Ľudovít
Országh, Anton Lobotka a Marian Lobotka.
Pre všetkých zúčastnených pripravil
Juraj Lobotka výborný kotlíkový gu-

láš, pečené klobásky, čapované pivo a
kofolu. Deti sa vyšantili na skákacom
hrade a trampolíne.
Výsledky: Malá Hradná - Motešice/
Neporadza 1: 3; góly: Varhaník M.
- Ďuriš 2, Begáň M.. Malá Hradná Dubodiel 1:12 góly: Jandák L. - Repa
3, Žáčik 3, Hostačný 3, Petrík, Malec,
Kúdela. Dubodiel - Motešice 1:3, góly:
Petrík - Richltárech Martin 2, Begáň
M., Celkove poradie 1. miesto Motešice/Neporadza, 2. Dubodiel, 3. Malá
Hradná; Starí páni: M. Hradná - Feritím 1:5.
Stanislav Vavro
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PODPORÍM PREZENTÁCIU MESTA
Nedávno som obdržal od mojej
dcérky Ninky darovanú knižnú
publikáciu o Hornej Nitre, ktorej
súčasťou sú aj niektoré obce z
okresu Bánovce nad Bebravou.
Vo vydavateľstve CBS spol, s.r.o.
pracuje na pozícii projektovej
manažérky a práve na knižke,
ktorú drží v rukách (viď. foto),
zanechala svoju stopu pri koordinovaní projektu s mestom
Bánovce nad Bebravou a obcami nielen z bánovského regiónu,
ktoré sa zapojili do tohto inovatívneho projektu.

Vďaka príležitosti, ktorú dostali
od koordinátorky Niny Vavrovej
(0948 884 843, vavrova@cbs.sk)
viacerí fotografi z nášho regiónu
- Marián Vargic, Tomáš Valient,
nájdete v tejto publikácii krásne

našla aj fotografia vodnej
nádrže Prusy,
ktorá je miestom odpočinku, relaxu a
športu.
Pred
večerom
sa
v nej zrkadlia
posledné lúče
zapadajúceho
slnka. A večer
si stačí počkať,
kým nad touto
vodnou nádržou vyjdú prvé
hviezdy - tancujúce svetlá
na hladine nás
fotografie kaplnky skrytej v objatí dovedú do krajiny snov. Na ďalstromov, ktorú objavíte cestou do šej fotografii je od autora Tomáša
obce Prusy. Svoje miesto si tam Valienta vidieť čarovný pohľad

z Jankovho vŕšku na Uhrovec ako
sa kúpe vo farbách zapadajúceho
slnka.
Tak ako som už písal v predošlých článkoch uverejnených v
novinách TAJMS, jedným z
rozpracovaných
bodov môjho pripravovaného volebného
programu pred
nastavajúcimi
komunálnymi voľbami, ktoré sa
uskutočnia 10. novembra 2018,
bude garantovaná výrazná finančná a materiálna podpora talentovaných jednotlivcov, ako i
verejno-prospešné aktivity rôznych záujmových skupín z rozpočtu mesta a novozriadených
fondov, ktoré budú robiť dobré
meno nášmu mestu.
kandidát na primátora mesta
Stanislav Vavro

