Pozor
na dopravné
obmedzenia
počas jarmoku!
Stretneme
sa na námestí opäť,
tentokrát na tradičnom
jesennom Bánovskom
jarmoku aj so
skupinou LOJZO...
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Veľké dobrodružstvo škôlkárov na kolesách
Každoročne na jeseň sa
zapájame do Európskeho týždňa
mobility s cieľom chrániť naše
životné prostredie. Aj deti
z Materskej školy v Horných
Ozorovciach sa pridali a využili
alternatívny spôsob dopravy.
V areáli materskej školy sa
zapájali do rôznych pohybových
a zábavných aktivít, pri ktorých
využili svoje detské dopravné
prostriedky. Po školskom dvore sa
bezpečne prechádzali po vyznačených trasách najskôr ako chodci,
učili sa bezpečne používať odrážadlá a kolobežky, pritom dbali aj
na bezpečnosť iných. Každý malý
účastník na záver získal medailu
a veľký potlesk. Deň mobility priniesol veľa dobrodružstva na kolesách, ale aj poučenia o tom, že
hýbať sa je zdravé... 
(mš)

Celoslovenský úspech Fotoklubu Rokoš

C

eloslovenská súťaž amatérskych fotografov Petzvalov mapový okruh fotoklubov uzatvorila ročník 2019. Pre
naše mesto s fantastickým úspechom. Bánovský Fotoklub Rokoš získal z pätnástich prihlásených do súťaže
druhé miesto a fotografia Tomáša Pauleho bola spomedzi 225 ohodnotená najväčším počtom bodov...

Ak vám je názov tejto súťaže
Petzvalov mapový okruh fotoklubov
povedomý, je to možno preto, že
práve Bánovce nad Bebravou boli
minulý rok dejiskom odovzdávania cien za rok 2018. V tomto
roku sa priaznivci umenia fotografie stretli už po 24. raz, tentokrát v Komárne. Tunajší Fotoklub
Helios oslavuje už šesťdesiat
rokov od svojho založenia a bol
hlavným organizátorom odovzdávania ocenení za rok 2019. A náš
Bánovský Fotoklub Rokoš, ktorý
funguje s podporou Mestského
kultúrneho strediska, žal úspechy.
Zástupcovia Fotoklubu Rokoš v Komárne, vrátane riaditeľky MsKS Zuzany Janáčovej a predsedu fotoklubu
Vladimíra Matúša (druhý sprava)...Viac záberov z podujatia si môžete pozrieť na facebookovej stránke MsKS.
Obsadil totiž krásne druhé miesto
v celkovom hodnotení fotoklubov
a fotografia Tomáša Pauleho
(vľavo) bola najlepšie hodnotenou
fotografiou spomedzi všetkých
225 fotiek. V prvej dvadsiatke sa
umiestnili aj fotografie Dušana
Čanigu, Ľubora Čačka a Romana
Jedináka. Úspech teší o to viac, že
hodnotenie v tejto súťaži prebieha
tak, že fotografie si anonymne
hodnotia navzájom samotné

fotokluby a aj keď ide o súťaž
amatérsku, mnohé diela dosahujú
profesionálnu kvalitu. Pre úplnosť
dodáme, že prvé miesto obsadil
hostiteľ, teda Fotoklub Helios
z Komárna a na tretej pozícii sa
umiestnil Piešťanský fotoklub,
tvorbu ktorého ste mali možnosť
vidieť aj v našom meste na autorskej výstave v júni a júli tohto
roku. Súťaže sa zúčastnilo 125
autorov z pätnástich fotoklubov.

Program v yhodnotenia
PMOF 2019 bol rozdelený na dva
dni. Štvrtého októbra prebehlo
oficiálne v yhlásenie v ýsledkov
a vernisáž v ýstav y fotograf ií
všetkých fotoklubov aktuálneho
ročníka v priestoroch Galérie
Limes a na druhý deň prebiehal
foto workshop v komarňanskej
vojenskej pevnosti, druhej najväčšej
v Európe.

Zuzana Janáčová, MsKS

Prvá časť nového
seriálu Šípkovské
inferno z roku
1944

Medailón
o husľovom
virtuózovi
a učiteľovi
Tomášovi
Tuláčekovi

Na margo
Dvadsiateho októbra
„oslávime“ Medzinárodný
deň stromov alebo Stredoeurópsky deň stromov. Prvý
impulz vysádzať neustále
nové stromy v tento deň
vznikol už v roku 1872. To,
že ich máme stále menej
a menej, vieme. A mali by
sme vedieť aj to, že staré
stromy si musíme chrániť.
Aj našu záhradku zdobí
asi stodvadsaťročná jabloň
a všetci, aj deväťdesiatročná susedka, sme ju
inak nevolali ako „babka“.
Každá rodina by mala mať
„svoj“ strom, každé mesto,
každá krajina. Slováci
majú lipu, Kanada javor,
Germáni dub, Japonci
sakuru... Naše mesto má
na námestí platan. Ak
pôjdete v nedeľu na Deň
stromov okolo s deťmi,
alebo aj počas jarmoku,
pozdravte ho a spoločne
objímte. Nabije vás energiou a pripomenie desaťročia, ktoré šumia v jeho
korune... A najmladšej
generácii sa do sŕdc vryje
odhodlanie, že bánovský
platan musí chrániť pre
ďalších potomkov. A nielen
jeho...

Alena Borszéková
šéfredaktorka
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Dopravné obmedzenia
v meste počas jarmoku
Z dôvodu konania Tradičného bánovského jarmoku v dňoch 18. a 19. októbra
(piatok a sobota) bude vo štvrtok 17.
októbra od 18.00 h vjazd na parkovisko
pred nemocnicou uzavretý. Prosíme
vodičov, aby do tejto hodiny svoje vozidlá
z parkoviska odparkovali. Parkovisko bude
uzavreté do soboty 18. októbra asi do 18.00
h. Kapacita parkovacích miest na parkovisku
pred nemocnicou bude znížená z dôvodu
inštalácie kolotočov a atrakcií už od utorka
15. októbra. Takto čiastočne obsadené par-

Národné dni - Pýtajme slovenské!

kovisko bude maximálne do pondelka večera
21. októbra.
Od skorých ranných hodín v piatok 18.
októbra do soboty 19. októbra približne
do 17.00 h bude taktiež uzatvorená ulica
Hviezdoslavova. Na dopravné obmedzenia
vodičov upozornia dočasné dopravné značky.
Oproti minulým rokom zostáva aj tentokrát Ulica Sládkovičova počas jarmoku
priechodná. Ďakujeme za porozumenie
a zhovievavosť vzhľadom k obmedzeniam.
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.

Šípkovské inferno

Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska 14. až 20. októbra budeme
v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom.
Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im tipy na dobré domáce
produkty, aby ich upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba. Každoročne sa do Národných
dní - Pýtajme si slovenské zapája viac ako milión občanov. Za posledných pár rokov projektu
Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa nám podarilo zvýšiť záujem
spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60 %. Je povzbudzujúce, že
si spotrebitelia čo raz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makro
ekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Viac ako 60 % ľudí sa doma, v práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života. Dozrel čas na rozšírenie
komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či
surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako
sa k nim správať.
Bohumila Tauchmannová, ambasádorka projektu Pýtajme si slovenské

(1. časť ) - Príchod vlkodlakov do našich hôr

„Príbehom nechcem jatriť rany nikomu, ale na strane druhej by sme si mali hovoriť o svojich dejinách viac a pravdivo, aby sme sa vyvarovali v budúcnosti vecí, ktoré by
nás nemuseli ctiť...“ hovorí autor - spisovateľ a rodák z bánovského regiónu Ľubomír Pajtinka, pôsobiaci v Bratislave, na margo šípkovského pekla (inferna), úzko spätého
s naším mestom, ale aj s jeho rodinou. V súčasnosti pripravuje o celej udalosti knihu. Redakcii Bánovských novín poskytol len základné informácie. „Verím, že texty oslovia
najmä pamätníkov. Bol by som rád, ak by sa našiel niekto, kto pomôže upresniť niektoré detaily a situácie, poprípade sa nájdu na zapožičanie nejaké dobové fotografie...“
A tak sa začítajte do päťdielneho príbehu, ktorý sa odohral presne pred 75 rokmi:
Čierna Lehota, Šípkov,
Trebichava, Slatina nad
Bebravou, Slatinka nad
Bebravou, K rásna Ves,
Timoradza, Pod lu ža ny,
Bánovce nad Bebravou boli
počas druhej svetovej vojny
frekventovaným priestorom
pohybu vojsk a partizánov
všetkého druhu. Z Krásnej
Vsi sa odbočkou dá dostať
do Horných Motešíc a cez
Machnáč do neďalekých
Trenč i a n s k yc h Te pl íc .
Nad celým krajom „drží
ochrannú ru ku“ kopec
Baske. Cez horské cestičky
je to kúsok na Valaskú Belú.
Na opačnej strane boli
Uhrovec, Kšinná, Omastiná. Tu sa počas druhej
svetovej vojny odohral rad
udalostí, medzi iným aj tá,
ktorá mimoriadne kruto

zasiahla do života ľudí
v dedinke Šípkov.
Zhruba kilometer nad
dedinou v Lupeniciach mala
svoj salaš aj rodina baču
Adama Belana zo Šípkova.
Zdedili ho po svojich predkoch. Bola vojna a jesť bolo
treba. Partizánom, aj tým
druhým. Krížom krážom cez
hory prechádzali partizáni,
vojaci, zbehovia, ľudia, čo
sa skrývali pred režimom,
pocestní, obchodníci, ale aj tí,
ktorí utekali z lágrov, z nútených prác. V horách hľadali
útočisko nielen partizáni,
ale aj prenasledovaní ľudia.
Najčastejšími návštevníkmi
boli v túto neskorú jeseň
1944 na salaši partizáni 9.
práporu Partizánskej brigády
Jana Žižku, ktorých viedol B.
Suchotin a politickým komi-

sárom bol Vladimír Sedlář.
Títo mali zverenú obranu
územia Timoradza - Slatina Machnáč - Neporadza - Trenčianske Jastrabie - Dubodiel.
Nebolo dňa, aby sa ich pár
nezastavilo aj na salaši
Adama Belana. Žinčica, kus
syra, mlieko, chlieb boli vždy
poruke. Adamovi pomáhala
žena Karolínka, 19-ročná
dcéra Tonka, ale aj 15-ročný
syn Jožko. Pri mame bola ešte
11-ročná Betka a trojročný
Ferko. Koncom októbra 1944
sa na salaši na Lupeniciach
zjavil aj vojak v slovenskej
uniforme 28-ročný Rudolf
Kuchta. Keď v Žiline rozpustili začiatkom septembra
jeho jed not k u , od i šiel
do povstaleckej Banskej
Bystrice a dostal sa napokon
až k tunajším partizánom.

Teraz jeho partizánsku skupinku, ktorá mala ísť vyhodiť
trať, Nemci rozprášili a on
sa chcel dostať domov
k rodičom na kopanice, aby
skontroloval, či je doma
všetko v poriadku. S dôverou
sa obrátil na Adama Belana
s prosbou o pomoc. Potreboval sa ukry ť a potom
civilné šaty a priepustku,
aby sa dostal cez množstvo
kontrol na rodné kopanice.
Za ukrý vanie partizánov
vtedy hrozila ľuďom istá
smrť. Adam však na takéto
veci nedbal. Vedľa koliby
mal murovanú maštaľ pre
dobytok. Práve na jej povale
v sene ukryl Ruda. Manželke
a najstaršej dcére Tonke
povedal, že je to dobrý človek,
ktorý je v núdzi a treba mu
pomôcť. Rudovi sľúbil, že

vybaví aj legitimáciu u starostu Gejzu Švocha...
Vo j e n s k é o p e r á c i e
neprebiehali len na fronte.
Front rozvinuli aj tajné služby
a rôzne druhy špeciálnych
jednotiek. Jedna sa začal
formovať v Bratislave. Piati
velitelia špeciálnej Jednotky
- Einheit Josef pod vedením
Waltera Pawlofského a jeho
zástupcu Wernera Tuttera
prichádzajú na Slovensko
hneď v prvých dňoch septembra 1944. Najskôr majú
za úlohu v Bratislave ochraňovať prezidentský palác
pred prípadnými útokmi
povstalcov a následne vybudovať prvé školiace centrum
diverzantov pre špeciálne
úlohy. Boli vyslaní z Brandenburgu, kde bolo školiace
centrum fašistickej diverznej

elity. Všetci sa presunuli
na Záhorie do v ýborne
vybudovaného výcvikového
centra v Sekuliach. Štyri
roty, ktoré sa tu postupne
dot várali a prechádzali
množstvom školení, boli
zložené najmä zo slovenských, českých a maďarských Nemcov a jedna rota
zo slovenských hlinkovcov.
Každá rota mala v priemere
80 členov. Mali byť elitou
záškodníckej činnosti, tzv.
prevlnenia na Slovensku
a v Čechách po prechode
Červenej armády a frontu.
Začali sa prezývať „vlkodlaci“. A tí sa na jeseň 1944
dostali aj do šípkovských
hôr...
(pokračovanie
v budúcom čísle)
Ľubomír Pajtinka

spravodajstvo

Čo nové na radnici
Pravidelná rubrika, v ktorej prinášame novinky zo
stretnutí primátorky Rudolfy Novotnej a vedenia mesta
s občanmi a zástupcami organizácií:
 nadväzne na prejavený záujem rokovalo vedenie
mesta so zástupcami spoločnosti LKW Komponenten
o kúpe pozemku vo výmere 120 000 m2 v pripravovanom priemyselnom parku mesta v katastri obce
Horné Naštice,
 zástupcovia spoločnosti GalTrans s. r. o., ktorá
je prenajímateľom nádrží na skladovanie hnojív
v Horných Ozorovciach, informovali, že doposiaľ
bolo vyvezených 364 ton hnojív, ktoré boli aplikované
do pôdy v PD Veľké Chlievany. Naďalej prebiehajú
rokovania so spoločnosťou SF Soepenberg s. r. o.,
ktorá hnojivá v nádržiach skladuje. Komunikácia
ohľadne konkrétneho plánu odvozu zvyšných hnojív
je však komplikovaná, vzhľadom k tomu, že spoločnosť je v konkurze.
 mesto Bánovce nad Bebravou pripravuje vybudovanie nabíjacej stanice na elektrické automobily
na parkovisku pred nemocnicou, ktorá zatiaľ v meste
chýba. V budúcnosti sa uvažuje aj s vybudovaním
ďalších staníc,
 zimný štadión získa začiatkom decembra novú
rolbu, ktorá bola na základe verejného obstarávania
nadobudnutá z prostriedkov z rozpočtu mesta
na splátky po dobu 5 rokov. Jej obstaranie bolo
nevyhnutné, nakoľko dosiaľ používaná rolba (takmer
tridsaťročná) bola poruchová a náhradné diely zväčša
nedostupné. Jej ďalšia prevádzka je nevyhovujúca aj
vzhľadom na splodiny z naftového motora,
 pripravujeme festival Ekotopfi lm, ktorý sa na základe stretnutia primátorky s výkonným riaditeľom
festivalu Rastislavom Belkom uskutoční po prvýkrát
i v Bánovciach nad Bebravou, a to 29. októbra 2019.
Po úspešnom Envirodni a besede s klimatológom
Jozefom Pechom je festival ďalšou aktivitou v našom
meste v oblasti environmentálnej osvety,
 stretnutie primátorky a pracovníkov oddelenia
životného prostredia so zástupcami bánovskej mládeže v súvislosti s veľkou výsadbou stromov na jeseň
v rámci podujatia Dni stromov,
 Farnosť Bánovce nad Bebravou, ako majiteľ
priestorov bývalého kina, je naklonená spolupráci
s mestom v otázke jeho prevádzkovania. V súčasnosti však prebiehajú nevyhnutné revízie priestorov
a zariadení bývalého nájomcu a prevádzkovateľa
kina,
 rokovanie s poslancom NR SR Ľubomírom
Želiezkom o možnostiach získania finančných prostriedkov mimo rozpočtu mesta na úpravu veľkej sály
(podlaha a strop) Mestského kultúrneho strediska.
Vstupný areál do kultúrneho strediska bude zrekonštruovaný na základe vyhlásenej výzvy MAS Bebrava,
 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
v Bánovciach nad Bebravou a Veľvyslanectvo Ruskej
federácie na Slovensku, pod záštitou Mesta Bánovce
nad Bebravou, pozývajú na výstavu pod názvom
Mníchovská dohoda 1938, ktorej slávnostné otvorenie bude 17. októbra 2019 v Mestskom kultúrnom
stredisku, kde výstava potrvá až do konca októbra.
Tlačová správa mesta

Mestský parlament
zasadá 23. októbra
V tomto roku sú naplánované ešte dve zasadnutia
mestského parlamentu.
Po tom septembrovom
v y š e osem hod i novom
rokova n í sa posla nci
opäť zídu a to v stredu 23.

októbra o 14.30 h v Mestskom kultúrnom stredisku. Rokovanie je ako
vždy verejné, prístupné
všetkým občanom bude
opäť prenášané online cez
internet.
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Mobilný zber elektroodpadu 19. októbra!
Po novom sa nebudú odoberať staré TV a monitory
V sobotu 19. októbra
2019 obyvateľom Bánoviec
nad Bebravou bezplatne
o d ve z i e m e ne p ot re bné
spotrebiče na ekologickú
recykláciu. Po novom sa
nebudú odoberať staré
TV a monitory. I naďalej
platí, že občan môže svoj
odpad bezplatne odovzdať
c eloro č ne na zber nom
dvore. Ako na to? Najneskôr
v stredu 16. októbra do 16.00
h kontaktujte mestský úrad,

poč a s ú rad ných hod í n
na tel. čísle: 038/7629141,
non-stop e-mailom: balaz@
banovce.sk, cacko@banovce.
sk. Nahláste nasledovné
údaje: druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete
odviezť, meno, priezvisko,
telefonický kontakt a presnú
adresu, z ktorej potrebujete
spotrebiče odviezť. V deň
zberu v sobotu 19. októbra
do 8.00 h ráno v yložte
elektroodpad do vchodu

by tového domu , re s p.
za bránu rodinného domu.
Spotrebiče nev yk ladajte
na ulicu. Mohli by ich vziať
nelegálni zberači, neodborne
ich rozobrať, nepredajné
komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych
skládok vo vašom okolí.
Aby sme v priebehu dňa
stihli odviezť spotrebiče zo
všetkých nahlásených adries,
elektroodpad nevynášame
z bytov, pivníc či povál. Ak

sa nám nepodarí prevziať
váš nahlásený elektroodpad
do 14.00 h, kontaktujte
do 14.30 h linku zberu:
0911 250 211. Mesto Bánovce
nad Bebravou informuje, že
osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ
v mene ENVIDOMU - Združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to
len za účelom vykonania
mobilného zberu elektroodpadu.
(MsÚ)

Proces výberu lokality karanténnej stanice
Mesto pôvodne riešilo
možnosť umiestnenia karanténnej stanice pre odchytených psov v lokalite nad
vodárňou za mestským cintorínom, kde má pozemky vo
svojom vlastníctve. Problém
sa vyskytol s dostupnosťou
na tieto pozemky po komunikáciách a pozemkoch, ktoré
nie sú vo vlastníctve mesta.
Rovnako by bolo po týchto
pozemkoch potrebné riešiť
trasy pripojenia na elektrickú
energiu a vodu. Pre potreby
zásobovania vodou v tomto
území by bolo nutné vybudovať pripojovací vodovod
s posilňovacou stanicou.
Dodávateľ elektrickej energie
v tejto lokalite nemá vlastnú
distribučnú sústavu, na ktorú
by bolo možné objekt pripojiť,
avšak možné by bolo pripojenie cez trafostanicu vo vlastníctve ZsVS a.s. a odberné
miesto by tak bolo zaradené
do sadzby taríf za distribúciu
elektrickej energie a žiadosť
o pripojenie by bola riešená
na úrovni VN (vysokonapäťovej sústavy).
Po zvážení všetkých
súvislostí a ďalších možností
sme pristúpili k vyhľadávaniu
inej vhodnejšej lokality, ktorá
by bola prístupná z existujúcej
verejnej komunikácie s blízkosťou vybudovanej distribučnej siete, podľa možností
bez súvislých porastov a rovi-

natá a zároveň mimo tesnej
blízkosti obytných budov. Pri
prehodnotení týchto kritérií
prichádzala do úvahy ako
ďalšia alternatíva lokalita
v záhradkárskej oblasti
Vinohrady za priemyselným
areálom v k.ú. Horné Naštice
na opačnom brehu vodného
toku Radiša od záhradných
pozemkov. Uvedený pozemok
je Územným plánom obce
Horné Naštice riešený ako
priemyselná zóna a teda povo-

ve d e n i a u m i e s t ne né ho
v záhradkárskej lokalite
na opačnom brehu vodného
toku Radiša je možnosť
pripojenia na elektrickú
energiu. Zásobovanie vodou
by bolo zabezpečené novou
studňou, nakoľko v danom
území je predpoklad nízkej
hladiny podzemnej vody
s dostatočnou výdatnosťou.
Pre odvádzanie splaškov bude
zriadená nová prefabrikovaná
žumpa.

Foto: OZ Bánovskí chlpáči
ľuje umiestnenie zariadení,
ktorých umiestnenie je neprípustné v obytnom území.
Zároveň ide o pomerne rovinatý pozemok bez potreby
v ýrubu a rozsiahlejších
terénnych úprav s existujúcim
prístupom po spevnenej asfaltovej miestnej komunikácii
a cez existujúci betónový
most, ktorý v minulosti slúžil
pre účely vyvážania popolčeka z priemyselného areálu.
Z existujúceho distribučného

Vzdialenosť časti tohto
pozemku od obytného územia
je minimálne 500 metrov
vzdušnou čiarou a zároveň
asi 400 m od areálu bývalého poľnohospodárskeho
družstva Horné Naštice.
Záhradkárska oblasť, ktorá
je v blízkosti, nie je určená
na trvalé bývanie, pozemok
je určený pre priemyselnú
v ýrobu a umiestňovanie
zariadení, ktoré nie je vhodné
umiestňovať do obytných

území a preto mesto zvážilo
tieto faktory a rozhodlo sa
ďalej pracovať s návrhom
karanténnej stanice v tejto
lokalite.
V súčasnosti je
s pr a c ov a n á proje k tov á
dokumentácia pre stavebné
povolenie, zároveň sa k nej
vyjadrujú dotknuté orgány
štátnej správy a správcovia
sietí a technického vybavenia
územia, na Okresnom úrade
Bánovce nad Bebravou prebehlo vyňatie časti parcely
z pôdneho fondu a v príprave
je zámer vypracovania hydrogeologického posúdenia
pre potreby zriadenia studne.
Mesto teda momentálne
pripravuje všetky podklady,
ktoré sú potrebné ako príloha k žiadosti o stavebné
povolenie.
Je potrebné dodať, že
mesto Bánovce nad Bebravou
nechce znepríjemňovať život
ľuďom bývajúcim v bytových
či rodinných domoch a snaží
sa umiestniť karanténnu
stanicu tak, aby bola mimo
týchto obytných častí, no
z á roveň má pov i n nosť
takéto zariadenie vybudovať
a zabezpečiť tak vhodné
podmienky pre psíkov, ktorí
si sami nevybrali ulicu a život
pouličných tulákov.
Marcela Porubská,
vedúca odboru výstavby
a územného plánovania

Žiadosti o dotácie do konca októbra!
Me sto môž e pod ľ a
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta č. 53
o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom,
ktorí majú sídlo na území
mesta alebo pôsobia, alebo
vykonávajú činnosť na území
mesta, poskytnúť dotácie
na podporu a rozvoj všeobecno prospešných služieb

a verejnoprospešných účelov
v meste na základe písomných žiadostí. Žiadatelia
predkladajú na mestský
úrad žiadosti o dotáciu
na rok 2020 do 31. októbra
2019 na nových tlačivách
po prijatí doplnku č. 7
k VZN č. 53 Na poskytnutie
dotácie nie je právny nárok.
Pokiaľ žiadateľ, ktorému bola
poskytnutá dotácia, nezúč-

tuje dotáciu v súlade s VZN,
bude nasledujúci rok jeho
žiadosť o poskytnutie dotácie
vylúčená. Celkový objem
finančných prostriedkov
v yčlenených na dotácie
na jednotlivé účely rozdeľujú
príslušné komisie mestského
zastupiteľstva na základe
podaných žiadostí. Rozhodnutie príslušnej komisie
má odporúčajúci charakter.

Vyč lenen ie f i na nč ných
prostriedkov na jednotlivé
účely v rozpočte mesta v príslušnom rozpočtovom roku
schvaľuje na základe predložených žiadostí a vyjadrení
príslušnej komisie zastupiteľstva mestské zastupiteľstvo.
Viac informácií a potrebné
tlačivá vo VZN č. 53/2003
nájdete na www.banovce.sk/
samospráva.
(r)
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Učiteľ a husľový virtuóz Tomáš Tuláček s ocenením z Izraelu

U

ž ako desaťročný talent vystupoval na koncertoch v zahraničí. Študoval v Prahe a Londýne, kde 25 rokov pôsobil ako učiteľ
hudby a koncertoval po svete. Je rodákom z Prahy a k Slovensku má výnimočný vzťah. Už štyri roky je Bánovčanom a učí
tunajšie deti na Základnej umeleckej škole D. Kardoša hru na husle. Dobre ho poznáme z koncertov ZUŠ. To je veľmi stručné
curiiculum vitae o husľovom virtuózovi Tomášovi Tuláčekovi, ktorý získal v septembri tohto roka za prezentáciu tvorby súčasných
izraelských skladateľov výnimočné ocenenie v Tel Avive... A výnimočný bol a je aj jeho život...
Talent
po dedkoch
Na otázku, ako sa dostal
do Bánoviec, sme odpoveď
hľadali už v príbehu jeho
pred kov. Ta lent zdedi l
po oboch starých otcoch,
ako on hovorí - po dedkoch
z Prahy. Obaja pôsobili dlhé
roky v opere v chorvátskom
Zagrebe ako profesionálni
hudobníci ešte za čias
Rakúsko - Uhorska. Dedko
z maminej strany bol sólo
hornista a dedko z otcovej
strany huslista - koncertný
majster. Tu, v hlavnom
me s te C hor v át sk a , s a
narodili aj ich deti - rodičia
pána Tuláčeka. Jeho matka
prežila v Zagrebe aj druhú
svetovú vojnu a kruté prenasledovanie chorvátskymi

tóriu a neskôr Hudobnej
akadémii múzických umení
(HAMU) v Prahe študoval
u profesorky Nory Grumlíkovej. V roku 1983 získal
št ipendiu m a možnosť
študovať u profesora Yfraha
Neema na na Guildhall
School v Londýne. A tu žil,
učil a koncertoval 25 rokov.

všetko tu na mňa padalo
a pripomínalo maminku...
Napísal som päť listov
na päť slovenských škôl...
A tak som sa v roku 2016
dostal sem, do Bánoviec,
kde sa zrovna uvoľnilo
miesto učiteľa hry na husle.
Do Veľkej Británie som sa
už nechcel vrátiť. Ako sa
hovorí, do tej istej rieky
nevstupuj dvakrát...“ konštatuje, čím sme získali
odpoveď na našu prvú
otázku. „Hneď pri prvom
pohovore som zistil, že to
bude fungovať. Už nechcem
ísť nikde inde. Chcem odovzdávať deťom to, čo viem,
tu. Kolegovia a riaditeľ ZUŠ
sa ku mne správajú fantasticky. Možno to bol osud,
aby som pracoval práve
tu. Veď stále sa cítim byť

Jeden z mnohých koncertov, zľava pán maestro, klaviristka Alena Hučková a mezzosopranistka Angelika Pavlechová
fašistami, tzv. „ustašovcami„. Vraj to bolo tam
tisíckrát horšie ako u nás
na Slovensku. „Ešte pred
vojnou dedkovia rozhodli, že
ich deti nemajú taký talent,
aby mohli robiť hudbu
a dali ich študovať niečo iné.
Po vojne sa rodičia stretli
opäť v Prahe a zosobášili sa.
A tu som sa narodil ja a môj
brat,“ začína spomínanie
o sebe pán Tuláček. Dodnes
si pamätá, ako v šesťdesiatych rokoch prišla na jeho
pražskú základnú školu
nejaká komisia z ministerstva školstva skúšať.
V telocvični pred všetkými
musel aj on niečo zaspievať
a vytlieskať. Vybrali jeho
jediného z celej školy.
A tak začal chodiť najskôr
na Ľudovú školu umenia
na Voršilskej a potom
na konzer vatórium. Už
ako desaťročný debutoval
na koncertoch a televíznych prenosoch v Poľsku,
v ýc h o d n o m Ne m e c k u
a bývalom Československu.
Študoval u uznávaného
profesora Jozefa Micku.
Na Pražskom konzerva-

Cesta
na Slovensko
Z Londýna sa nakoniec
musel vrátiť kvôli matke.
„Nemohol som ju nechať
v Prahe samú a dať ju
do nejakého domova pre
starých ľudí, to nepripadalo
do úvahy vôbec. Chcel
som, aby dožila s rodinou
vo svojom pražskom byte.
Tak som si hľadal prácu
bližšie. Našiel som ju v slovinskom mestečku Ptuj, kde
maminka za mnou jazdila
vlakom. Ale potom už ani
to nemohla, tak som odišiel
do Prahy a pracoval som
v Hradci Králové. Maminka
však náhle v roku 2015
zomrela. Mala 93 rokov...“
takto ľudsky jednoducho
opisuje dôvody, prečo
opustil sľubnú kariéru vo
Veľkej Británii a Slovinsku.
„Na hudobnej akadémii
v Prahe študovalo veľa
Slovákov. Jedna bývalá
spolužiačka mi poradila,
aby som skúsil hľadať prácu
na Slovensku. Musel som
z pražského bytu odísť,

Čechoslovákom...“ vyznáva
sa pán Tuláček, od roku
2016 riadny občan mesta
Bánovce nad Bebravou
s trvalým pobytom. A už
ako Bánovčan prechádza
do ďalšej, veľmi úspešnej
kapitoly svojho umeleckého života...

aby propagoval diela židovských skladateľov v Izraeli.
Štúdium archívov v Prahe
a inde v Európe totiž objavilo veľké množstvo skladieb zabudnutých autorov
- Karl Goldmark, Moritz
Moszkowski, Ferdinand
David, Heinrich Wilhelm
Ernst, Benjamin Godard,
Julius Schulhoﬀ, ktorí boli
vo svojej dobe celebritami
a ich diela sa bežne hrali
na najväčších svetových
pódiách. Práve preto chce
Ensemble Moscheles podnietiť záujem o túto hudbu.
Zároveň chce európskemu
poslucháčovi sprístupniť
jedinečné diela súčasných
izraelských sk ladateľov.
Ensemble Moscheles
naštudoval a predstavil
diela súčasných skladateľov, medzi ktorých patrí
Menachem Zu r, Ay a l
Adler, Yinam Leef, Hilat
Ben Kennaz, Eitan Avitsur,
Uri Brener, Efrat Gerlich,
Uri Netanel a ďalší. Súbor
v súčasnosti tvoria: Tomáš
Tuláček - husle, Ada Slivanská - husle, Alena Hučková - klavír a Bánovčanka
A n ge l i k a Pav le c hov á
- mezzosoprán. Pani Pavlechová je zároveň učiteľkou
ZUŠ D. Kardoša. Študovala
operný spev na Slovensku
aj v poľskom Krakove.
V roku 2015 debutovala
ako Cherubin vo Figarovej
svadbe v Krakovskej opere.
Naďalej sa zdokonaľuje
u renomovanej speváckej
pedagogičky profesorky
Vlasty Hudecovej. Hosťuje
v Štátnej opere v Banskej

Nezvyčajne za klavírom ako doprovod svojho žiaka
Mateja Lukáša...
Foto: archív ZUŠ
koncertov v Izraeli. „Som
vďačný Angelike, že je taká
fantastická a že bola taká
ochotná a išla do toho so
mnou,“ nešetrí vďakou pán
Tuláček.

Výnimočné
ocenenie
„V štáte Izrael je len
jedno ocenenie v oblasti
hudby, ktoré sa udeľuje len
Izraelcom. Je to cena premiéra. Súčasní skladatelia
tejto krajiny chceli oceniť to,
čo robím, ako ich hudbu prezentujem a zviditeľňujem.
A tak navrhli zorganizovať
začiatkom septembra tohto
roku dva výnimočné koncerty Ensemble Moscheles –
v Tel Avive aj v Jeruzaleme,“
informuje pán Tuláček
a „úplne ná hodou“ sa
dozvedáme, že tieto koncerty niesli názov Tomáš
Tuláček a jeho priatelia.
A práve pred koncertom
v Tel Avive skladateľ Uri
Netanel, predstaviteľ Zväzu

súčasnej židovskej hudby.
Vraj nepoznajú nikoho,
kto by sa ňou zaoberal tak
detailne. Počas druhého
koncertu v Jeruzaleme
k tomuto oceneniu skladateľka Efrat Gerlich dodala
a zdôraznila, že to robím už
dlhodobo,“ tlmočí nám ocenený husľový virtuóz veľmi
stručne prejavy izraelských
skladateľov. Je zjavné, že
má z toho dobrý pocit.
A čo najbližšia budúcnosť ? „ Samozrejme, že
by sme chceli dať naše
skladby aj na nejaký nosič
a pripravujeme album,“
plánuje pán Tuláček. Hoci
párkrát do roka cestuje
do Prahy, kde má v byte
uchovaných svojich pätoro
huslí, používaných počas
svojej kariéry, a pravidelne
koncertuje v Izraeli, venuje
sa predovšetkým svojej
práci - učí hru na husle
v bánovskej zuške. „Mám
tu veľmi schopných žiakov,
mám tu výborné podmienky
pre svoju prácu, ktorú

Ensemble
Moscheles
V júni 2016 bolo na Veľvyslanectve Českej republiky v Tel Avive oficiálne
a s veľkým úspechom predstavené hudobné teleso
E ns emble Mos c hele s ,
pomenované po slávnom
pražskom rodákovi Ignazovi Moschelesovi (1794
Praha – 1870 Lipsko).
„ Mo sch e l e s bol je d e n
z prvých absolventov Pražského konzervatória a ako
sólový pianista dosiahol
fantastických úspechov.
Inšpirovali sme sa jeho
životom. Každý klavirista
pozná Moschelesa a jeho
diela,“ vysvetľuje dôvody
názvu zoskupenia, ktoré
zakladal už v roku 2014,

Prvé výročie tragickej smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si uctil sólo vystúpením
na bánovskom námestí v rámci stretnutia Za slušné Slovensko... Foto: A.Borszéková
Bystrici. S Ensemblom
Moscheles interpretuje
diela skladateľov židovského pôvodu ako aj diela
súč a sných ž idov sk ých
autorov. Piesne sú väčšinou v hebrejčine alebo
v angličtine. Spoločne
majú za sebou už desiatky

na ochranu autorských
práv izraelských skladateľov v Tel Avive (ACUM),
v y s o k o o c e n i l pr á c u
Tomáša Tuláčeka. Toto ocenenie je prvé svojho druhu
v tejto krajine. „Povedal,
že mi udeľujú ocenenie
za zásluhy a propagáciu

robím celý život. Sú tu
veľmi skvelí ľudia. Môžete
byť v Bánovciach alebo
na Mesiaci, dôležité je, akí
sú tam ľudia. Pre mňa je
to veľmi dôležité. Cítim sa
v Bánovciach veľmi dobre.
Teraz som doma tu...“
Alena Borszéková

spoločnosť, kultúra

Spoločenská kronika
Uzavreli manželstvo
Martin Veľas a Petra Huliaková

Opustili nás
Marta Škandíková, rod. Adámiková *1957
Mária Gieciová, rod. Lazorová *1929
Paulína Šelmeciová, rod. Hamadová *1925

KAM v meste a okolí
V stredu 15.10. môžete zavítať na mestskú plaváreň,
kde bude od 19.45 h pripravený Aqua Fitness tréning.
Cvičenie vo vode redukuje telesnú hmotnosť a zároveň
prispieva k celkovej kondícií. O deň neskôr, teda vo
štvrtok 16.10. od 9.30 h budú pre našich najmenších
pripravené Montessori tvorivé dielničky v Materskom
centre Anjelikovo na ulici J. Jesenského. Vo štvrtok
17.10. začne v mestskom kultúrnom stredisku výstava
dokumentov pod názvom Mníchovská dohoda 1938.
Pre nadšencov histórie bude prístupná v pracovných
dňoch, vždy od 8.00 do 16.00 h. Výstava potrvá do konca
mesiaca. V piatok 18.10. začína Tradičný bánovský
jarmok. Okrem dobrého jedla, bude na Námestí Ľ.
Štúra pripravený aj bohatý kultúrny program. V sobotu
večer o 20.00 h nezabudnite prísť do Ži:vy na koncert
ukrajinského hudobníka Sashu Boole, ktorý je najžiarivejšou hviezdou ukrajinského folku a country. Ak
máte radi gitaru, bendžo, harmoniku a pesničky Boba
Dylana, Johnyho Casha či Niela Younga, neváhajte! (r)
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Spomínanie na ťažké päťdesiate roky
Posledný septembrový
piatok bol v ýznamný m
dňom pre bývalých študentov
a prvých maturantov Jedenásťročnej strednej školy
v Bánovciach nad Bebravou,
kedy sme sa na námestí pred
Pamätníkom Ľ.Štúra stretli
po 63. krát. Naše stretnutia
sa uskutočňujú každý rok
v tomto termíne vďaka
spolužiačke Elene Eislerovej
- Gunišovej, ktorá nezištne
a obetavo pripravuje príjemné
prostredie pre nás, nesúce
sa v priateľskom a možno
povedať až v rodinnom duchu.
Za jej obetavú a milú starostlivosť jej na prvom mieste
patrí srdečná vďaka. Každé
stretnutie je aj spomienkou
na všetkých spolužiakov, ktorí
už, bohužiaľ, nie sú medzi
nami. Čas je neúprosný...

Keď sa zamyslím nad
našimi študentskými začiatkami v 50-tych rokoch,
musím konštatovať, že neboli
k nám veľmi priaznivé.
Boli to roky tvrdej totality,
ktoré zanechali nepriaznivé
n á sl e d ky v samotnom
školstve aj do budúcnosti.
V roku 1953 bola povinná
školská dochádzka skrátená
o dva roky a aby toho nebolo
málo, boli zrušené klasické
gymnáziá a nahradené
jedenásťročnými strednými
školami, ktorých prvými
žiakmi sme boli práve my
- dnešní osemdesiatnici.
Prišiel rok 1956, kedy sme
maturovali a uchádzali sa
o prijatie na ďalšie vysokoškolské štúdiá. V tomto
čase sme boli konfrontovaní
nepríjemnou klímou

spôsobenou študentskými
rebéliami, ktoré mali často
osudové následky (zákaz
ďalšieho štúdia, vylúčenie
zo školy, v Poľsku oveľa tragickejšie udalosti). Študenti
protestovali proti povinnej
dvojročnej vojenskej službe,
ale aj proti zavedeniu časovo
náročného a zbytočného
prednášania tzv. spoločného
základu, ktorý pozostával
z prednášok a seminárov
z marxisticko-leninskej
filozofie, politickej ekonómie
a vedeckého komunizmu.
V čase týchto študentských
nepokojov sme prišli my –
čerství maturanti na svoje
vysnívané vysoké školy
a snažili sa čo najlepšie
uspieť. Že sa nám to podarilo, svedčia v našich radoch
početní lekári, farmaceuti,

inžinieri, učitelia, ale aj
literáti a poeti, na ktorých
sme hrdí. Tak isto si vážime
ostatných spolužiakov, ktorí
absolvovali tzv. nadstavbové
školy a svedomito pracovali na svojich postoch až
do dôchodku.
Nás čas sa naplnil...
Strieborné vlasy, podporné
paličky pri chôdzi, veľa
zdravotných problémov je
naša súčasnosť. No neupadáme do depresií. Tak ako
každá generácia, aj my sme
si vedomí, že svojou poctivou prácou sme zanechali
určitú, aj keď skromnú stopu
na „poli národa dedičnom“.
Tak veľa zdravia, milé
spolužiačky a spolužiaci,
v septembri 2020 dovidenia
(dúfajme)...
Pillová - Mišáková

Septembrové aktivity ZŠ Duklianska
ZŠ Duklianska počas Envirodňa,
ktorý organizovalo mesto Bánovce
nad Bebravou, starší žiaci vysadili
v areáli školy tuje a tí menší presádzali
kvety. Okrem toho vytvorili tematickú
nástenku, pracovali na rôznych projektoch, namaľovali obrazy na asfaltovej ploche pred školou a od svojich
vyučujúcich sa opäť veľa naučili
o dôležitosti ochrany našej modrej
planéty. V polovici septembra absolvovali piataci adaptáciu so svojimi
triednymi učiteľkami a psychologičkami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Žiaci
sa nielen medzi sebou lepšie spoznali,
ale vytvorili aj zaujímavé práce, ktorými vyjadrili svoju osobnosť i záľuby.

Takto strávené dopoludnie bolo
nielen zábavné, ale i veľmi prínosné
nielen pre žiakov, ale aj pre ich triedne
učiteľky. V aktivitách nezaostali ani
starší žiaci. Koncom septembra absolvovali ôsmaci a deviataci exkurziu
do koncentračného tábora Osvienčim
v Poľsku. Po prehliadke oboch častí
Auschwitz a Birkenau pokračovala
ex kurzia do kráľovského mesta
Krakov. Prehliadka začala na nábreží
rieky Visly pri povestnom drakovi
k hradu Wawel, prešli Bazilikou sv.
Stanislava a sv. Václava a hlavnou
bránou pokračovali do historického
jadra mesta. Plní nových vedomostí
a zážitkov všetci žiaci zvládli vedomostný test počas spiatočnej cesty

v autobuse. Úspešní riešitelia boli
náležite ocenení. Zvlášť sa určite
potešili darčekovej poukážke, pri
ktorej použití sa oslobodia od písania
písomky z dejepisu. Škola nezaostáva
ani v pomoci tým, ktorí ju naozaj
potrebujú. V spolupráci so Žiackou
školskou radou sa zapojili do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Jej
výťažok pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom viesť plnohodnotný
život. Žiačky deviateho ročníka zbierali dobrovoľný príspevok po triedach
do prenosnej pokladničky a odmenili
prispievateľov bielou pastelkou.
Na škole sa im podarilo vyzbierať
156,34 eur. Ďakujeme všetkým
za finančnú pomoc!
(zš)
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Zápasníci - starší žiaci opäť majstrami Slovenska!
V Šp or t ove j h a l e
v Prievidzi sa v sobotu
5. októbra uskutočnili
majstrovstvá Slovenska
starších žiakov. Takmer
osemdesiatka účastníkov
zo 16 k lubov bojovala
o tituly v gréckorímskom
štýle. Starší žiaci Mestského zápasníckeho klubu
Bánovce nad Bebravou
obhájili republikový titul
a po roku sa opäť stali majstrami Slovenska v hodnotení klubov. Po triumfe
v minulom roku a aj na jar
tohto roku (vo voľnom

štýle) boli naši chlapci
opäť najlepší na Slovensku.
Najviac sa darilo Tadeášovi Trnovskému (na foto
uprostred), ktorí na šampionáte nenašiel premožiteľa a stal sa majstrom
Slovenska. Peter Beňo,
Peter Bobuš, Viliam Daniš
a Kristián Laurinec prehrali až vo finále a vybojovali si strieborné medaily.
V celkovom hodnotení
družstiev sme obsadili
prvé miesto pred Trhovou
Hradskou a Dunajplavbou
Bratislava.
(aj,mu)

S tabuľkovým susedom sme prehrali doma nečakane vysoko
Sokol Bánovce – Hodonín 18:36 (7:13)

Slovensko-česká MOL
liga v hádzanej žien mala
tento víkend na programe
stretnutia šiesteho kola. Naše
dievčatá sa z bodov netešili ani
v sobotu, keď na svoje palubovke privítali tabuľkového
suseda Hodonín. Aktuálne
najhoršiemu českému celku
v najvyššej hádzanárskej
lige žien podľahli nečakane

v ysoko 18:36. O osude
stretnutia sa rozhodlo v záverečnej osemnásťminútovke,
ktorú sme prehrali 2:17.
Úvodná št v r ť hodina
mala vyrovnaný priebeh.
V polovici 14. min Šipláková
zo sedmičky znižovala na 5:6,
no následne hostky v rozpätí
šiestich minút odskočili
na štvorgólový rozdiel 5:9.

Na góly chudobný prv ý
polčas, ktorý sa vyznačoval
množst vom nepresností
na oboch stranách, uzavrela
Cholevová posielajúca družstvá na prestávku za stavu
7:13. Po obrátke zverenkyne
Richarda Makýša aj vďaka
Galkovej začali ukrajovať
z manka. V polovici 41.min
bol stav 15:18. O minútu

neskôr Hana Žitňanová zo
sedmičky znížila na 16:19.
Žiaľ, zostávajúce minúty
naše hádzanárky opustila
šťastena v koncovke. Naopak,
pevnejšie nervy v zakončení
preukázali Češky, ktoré
do 57. min zaznamenali
trinásťgólovú šnúru a ušli
na nedostihnuteľných 16:32.
Katastrofálnu päťminútovú

Strhujúci záver sa musel páčiť

MFC Bánovce – Domaniža 2:2 (1:2)
Naši futbalisti začali zápas zakríknuto. Aj preto aktivitu
hostí vyjadril Sádecký, ktorý v sľubnej príležitosti prekopol
bránku Spartaka. V 8. min sa už skóre menilo, keď priamy
kop Korček vyrazil len pred seba a Krčmárik poslal hostí
do vedenia. Na druhej strane mohol vyrovnať Kochan, ale
hlavičkoval len do brvna. V 13. min vyšiel hosťom brejk, keď
zaspala celá obrana Bánoviec a Čelko upravil na 0:2. Následne
sme ožili, čoho výsledkom bol kontaktný gól, keď sa po centri
Lásku presadil Zita. V40.min došlo k spornej situácii, kedy
Floriš zahral vo vlastnej šestnástke rukou, ale píšťalka hlavného

arbitra zostala nemá. Celý druhý polčas sa prakticky niesol
v našej réžii, no obrovské šance Kyselicu, Halása, Laca či Turoňa
zostali nevyužité. Presadil sa až v 76.min Kochan, ktorý poslal
do siete loptu po peknom centri Nazara. Od tohto momentu
sa začali útoky striedať. Zverenci trénera Slováka zahodili dve
šance, no najväčšiu spálili hostia, keď Socha v poslednej minúte
nevyužil nájazd na Korčeka. Remíza je vzhľadom na priebeh
zápasu spravodlivá. Zostava Bánovce: Korček- Sipos, Rusinko,
Halás, Zelenák (60.Nazar), Kyselica, Turoň, Masarovič, Zita
(78.Kráľ), Kochan, Láska (35.Laco).
(aj,mk)

Basketbalisti - kadeti na víťaznej vlne
Po víťazstvách v Žiari nad Hronom
a v Banskej Bystrici sa kadeti Bánovského
basketbalového klubu (BBK) predstavili
doma. V sobotu 5. októbra privítali
v športovej hale družstvo MBK Karlovka
Bratislava. Doterajšia bilancia vzájomných stretnutí hovorila jasne v prospech
Bánovčanov a tí v sobotnom stretnutí
najvyššej slovenskej súťaže papierové
predpoklady aj naplnili. Do zápasu
vstúpili lepšie domáci, no hostia sa
postupne osmelili. Hru rýchlo vyrovnali
a prvú štvrtinu vyhrali o dva body 17:15.
Našťastie v druhej časti naši chalani pridali na rýchlosti aj v dôraze pri doskoku.
To sa prejavilo aj na svetelnej tabuli, keď
sme na veľkú prestávku išli s 8 bodovým
náskokom. Tretia štvrtina bola opäť
veľmi vyrovnaná. Vysokí Bratislavčania
nám robili problém najmä pri doskoku,
no trápila nás aj slabšia efektivita pri

zakončení spod koša. V záverečnej časti
stretnutia to boli znova domáci basketbalisti, ktorí určovali tempo hry a nakoniec
sa tešili zo zaslúženého víťazstva. BBK
- MBK Karlovka Bratislava 81 : 66, štvrtiny 15:17, 23:13, 14:15, 29:21, fauly 15:15,
TH BBK 12/5. Body BBK: S. Urban 25, R.
Jancusko 19, P. Gajdoš 14, A. Ďuriš 11, M.
Lagin 7, J. Crha 3, M. Miklo 2.
Po sobot nom v íťa zst ve nad
Karlovkou čakal na hráčov BBK ešte
kvalitnejší súper. Do zápasu proti Trnave
vstúpili opäť lepšie domáci hráči, keď
viedli 4:0. Aj úvodnú štvrtinu, ktorá
sa niesla najmä v znamení výborných
obrán na oboch stranách, sme vyhrali
10:8. Ako rozhodujúca časť hry sa
ukázala práve druhá, ktorú naši vyhrali
v pomere 22:8. V tretej štvrtine domáci
len umne kontrolovali priebeh stretnutia
a pred poslednou štvrtinou sa náskok

o 19 bodov zdal postačujú. Hostia však
nezložili zbrane a vydarenou päťminútovkou, ktorú vyhrali 11:2 sa vrátili
späť do stretnutia. Po dvoch úspešných
trojbodových pokusoch to bolo už len
o 6 bodov v prospech BBK. Dramatickú
koncovku však zvládli a do priebežnej
tabuľky v skupine západ si pripísali veľmi
dôležité body. Zverenci trénera Jakuba
Gajdoša dosiahli v štyroch stretnutiach
štyri víťazstva. BBK - MBK AŠK Slávia
Trnava 62 : 55, štvrtiny 10:8, 22:8, 20:17,
10:22, fauly 14:24, TH BBK 27/17. Body
BBK: R. Jancusko 15, S. Urban 14, M.
Lagin 14, P. Gajdoš 9, A. Ďuriš 6, M.
Miklo 2, J. Crha 2. Najbližšie na kadetov
(U17) BBK čakajú dve stretnutia
na palubovkách súperov. V sobotu 19.
októbra v Prievidzi proti domácej MBA
a v nedeľu 20. októbra u nováčika súťaže
v Handlovej.
(aj,ju)

pasáž v podaní Sokola preťala
Vaňová, znižujúca na 17:32,
no až do záveru sme zotrvali
v hernom kŕči. Sekundu pred
vypršaním hracieho času
Galková už len kozmeticky
upravila stav na konečných
18:36. V stretnutí bolo
nariadených až šestnásť
pokutov ých hodov, kým
zverenkyne Richarda Makýša

z trinástich nepremenili
päť, hostky z troch spálili
len jeden. Zostava Bánovce:
Sakalošová, Pokorná, Adameová, Rehušová – Matejíková, Žáčiková, Galková 7/3,
Ráciková , Michaličková,
Bežová, Vaňová 1, Šipláková
1/1, Griﬃths 1 Krajčíková 2,
V Žitňanová 2/1, H.Žitňanová
4/3.
(mp,aj)

Prípravka Spartaka
na turnaji v Rakúsku
zbierala skúsenosti
Hoci nám v súčasnej
dobe prebieha jesenná
časť futbalovej sezóny,
voľný víkend využili naši
prípravkári do desať rokov
Mestského futbalového
klubu Spartak na zmeranie si síl so svojimi
rovesníkmi na kvalitne
obsadenom žiackom turnaji v rakúskom Pittene.
Turnaja sa zúčastnilo
popri našich dvoch družstvách niekoľko domácich
klubov a aj prvoligové
prípravky SV Mattersburg
a JAZ Graz. Hralo sa
systémom každý s každým

na dvoch i hriskách
súčasne. Vo vzájomne
v yrovnaných zápasoch
naši ch lapci napokon
obsadili konečné tretie,
resp. štvrté miesto. Domov
si tak doviezli nielen pekný
pohár, ale aj potrebné
skúsenosti a nezabudnuteľný športový zážitok.
Futba lov ý k lub M FC
Spartak Bánovce ďakuje
nielen chlapcom z U10, ale
hlavne trénerom Vladimírovi Weldlovi, Jozefovi
Nižňanskému a rodičom
za vzornú reprezentáciu
klubu v zahraničí.
(mš)
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Nebikujeme pre výsledky, ale pre radosť
Cyk loturistický k lub
Viking v spolupráci s CVČ
v nedeľu 6. októbra ukončili
cykloturistickú sezónu už
XXXVII. časovkou na Jankov
vŕšok. Veľmi studené počasie
s vetrom sa podpísalo pod
účasť a na štart pri zrube
v Uhrovci prišlo iba 25
skalných cyklistov, ktorí
si chceli preveriť zlepšenú
kondíciu za túto sezónu. Len
pred mesiacom organizovali
terénnu Vikingskú cyklistickú súťaž s účasťou okolo
stovky detí a rodičov. K trojici
podujatí organizovaných aj
pre iných treba spomenúť
marcové otvorenie sezóny.
„Tieto podujatia pre verejnosť
sú tradičnou súčasťou našej
činnosti už desiatky rokov.
Podotýkam, že dôležitými
spoluorganizátormi podujatí
pre deti sú deti samotné! Čo si
naozaj zaslúži veľkú pochvalu
a uznanie?“ hovorí Ľudvo
Kiripolský, vedúci CTK

Bánovská záhradkárska liga

Viking. Hlavnými klubovými
aktivitami sú jazdy na bikoch,
po cestách, ale hlavne v teréne,
v okolí ale aj poznávanie
pekných kútov Slovenska
i za hranicami. Členmi klubu
sú deti od desať rokov až
po študentov stredných škôl.
„Každej vekovej skupine sa
venujeme primerane podľa jej
fyzických možností. Klub je
vhodný pre deti, ktoré majú
radi pohyb. To je základ, keď

príde nový člen, pre ktorého je
pohyb prirodzenou súčasťou,
veľmi rýchlo zapadne medzi
ostatných. My žijeme bikom,
nebikujeme pre výsledky, ale
pre samotnú radosť z toho,
že sme, na biku,“ zdôrazňuje
vedúci. Tento rok CTK Viking
vstúpil do 23. vikingskej
sezóny. Veľa videli a zažili. Ale
veľmi veľa toho ešte na nich
čaká. Čo to chcú stihnúť ešte
tento rok, ostatné až na jar! (r)

PROefekt zbiera skúsenosti aj umiestnenia
September bol pre
bá novsk ý PROefek t
team prelomový, pretože
zaznamenal prvé pódiové
umiestnenia. Prvý veľ ký
úspech zaznamena li
v Nitre na 8. kole Detskej
tour Petra Sagana, kde sa
pretekov zúčastnilo sedem
detí. Paula Mária Žaťková
získala v kategórii starších
žiačok tretie miesto. Medzi
mladšími žiakmi sa Patrik
Taras umiestnil na peknom

desiatom mieste. PROefekt
sa zúčastnil aj Vikingskej
cyklistickej súťaže, kde
svoju kategóriu v yhra l
Šimon Rusňák. Ďalšie preteky sa konali v Lehote pod
Vtáčnikom, kde nášmu Patrikovi Tarasovi bol v cieli
nameraný druhý najlepší
čas. Svojím strieborným
u m iest nen í m pot v rd i l
svoju stúpajúcu formu.
V jednom termíne sa konali
dvoje preteky. V Košiciach

sa uskutočnilo posledné
9. kolo Detskej tour Petra
Sagana a v Kremnici 5.
roční k MTB pretekov.
Na š t a r t v st red i sk u
Jahodná pri Košiciach sa vo
svojich kategóriách postavili Denis Porubčan, Patrik
Taras, Martin Soporský
a Samuel Straška. Účinkovanie členov PROefektu
zhodnotil tréner Rastislav
Porubčan slovami: „Žiaľ,
v Košiciach sa nám nepo-

darilo obhájiť popredné
umiestnenie, ale beriem to
ako dobrú skúsenosť. Decká
si vyskúšali, aké to je, keď
cyklisti na preteky musia
cestovať skôr ako v deň
pretekov, že sa musia viac
postarať sami o seba...“ Čo
sa nepodarilo chalanom
v Košiciach, podarilo sa
Paulíne Žaťkovej v Kremnici. Na trati nenašla premožiteľku a svoju kategóriu
vyhrala.
(rp,aj)

Mladí hasiči s vytrvalosťou a zručnosťou

Naj rajčina, zemiak a mrkva!
Redakcia Bánovských novín vyhlásila aj pre
rok 2019 Bánovskú záhradkársku ligu opäť pre tri
druhy zeleniny. Najväčšiu rajčinu, najväčší zemiak
a najväčšiu mrkvu ešte môžete doniesť tento týždeň
a v piatok 18. októbra liga končí!!! Vyzývame preto
záhradkárov, aby sa do redakcie Bánovských novín
(na námestí v sídle BTV) prišli pochváliť osobne, treba
si vopred dohodnúť termín na 0948 602 422 alebo
na noviny@kulturabn.sk. Zeleninu odvážime priamo
v redakcii. A záhradkára odfotíme aj s dopestovanou
úrodou, ak bude chcieť. Jedinou podmienkou je, že
zelenina musí pochádzať z územia mesta Bánovce
a jeho prímestských častí!
Naj rajčina
1. 776 g

Yma Kapsová

osada Tatra

2. 684 g

Štefan Šuňal

Sládkovičova

Viera Šuňalová

Sládkovičova

Naj zemiak
1. 477 g

Redakčná úroda
Tohtoročné veľmi horúce
a suché leto spôsobilo, že úroda
zemiakov je menšia. Preto aj
„valibukov“ do záhradkárskej
ligy nepribúda. Zatiaľ najväčší
zemiak odvážený na redakčnej
váhe je od pani Viery Šuňalovej (na foto). Ak máte väčší,
neváhajte, prineste odvážiť!
Žiaľ, do súťaže o naj mrkvu
sa nám zatiaľ nikto neprihlásil... Môžete ešte do piatku
18. októbra, kedy liga končí!
Na vyhodnocovacie posedenie
v Ži:ve pozve redakcia úspešných bánovských záhradkárov
osobne...
Napriek nedostatku
vlahy sa v našej „redakčnej“
záhradke urodili nádherné
rajčiny. Asi zo dvadsať päťstogramových, zo desať šesťstogramových, pár sedemstogramových a rekordnú váhu mala septembrová 943 g
rajčina! (na foto) A to sme ju obzvlášť veľa nepolievali,
iba keď listy od sucha ovisali... Základ bola pôda
s domácim kompostom a potom májová hlboká sadba
doma dopestovaných plánt. (Sú to vnučky víťazky
BZL z roku 2017.) A potom to išlo – rástlo samo.
Samozrejme, neustále vyštipovať... Ako organizátorka
súťaže ju do ligy prihlásiť nemôžem. Škoda.
Alena Borszéková, šéfredaktorka

Dnes píše Zuza.nka

V septembri sa v obci
Šišov konali jesenné branné
preteky detí vo veku do 16
rokov v réžii Územnej
organizácie Dobrovoľnej
požia r nej och ra ny SR
v Bánovciach nad Bebravou.
Súťažilo sa v areáli krásneho
parku za účasti dvadsiatich
štvorčlenných kolektívov
chlapcov a dievčat, vrátane
bá nov s k ého d r u ž s t v a .

Mladí hasiči a hasičky si
zdatnosť zmerali v behu
na jeden k ilometer
a v ôsmich disciplínach.
Zostrekovali
terče
za pomoci ručných prenosných striekačiek, preliezali
rebríkovú stenu, strieľali zo
vzduchoviek, zhadzovali
kužele rozvinutím C hadíc.
Nechýbal ani člnkový beh
v pneumatikách s podlie-

zaním tunela. Rúčkovali
po lane, viazali uzly a určovali technické prostriedky.
V k ate gór i i c h l ap c ov
zvíťazili Dolné Ozorovce
s vekov ý m priemerom
osem rokov a predbehli tak
i starších pretekárov. Výhodové body za vek dávajú
možnosť vyhrať aj mladším.
Na druhom a treťom mieste
sa umiestnili dve družstvá

z o Z lat ní k . Kategór iu
dievčat ovládli a vyhrali
Žitnianky-Radišanky, pred
Uhrovcom a Podlužanmi.
Družstvá si odniesli diplomy, pódiovo umiestnení
súťažiaci boli ozdobení
med a i la m i a všet k ý m
osemdesiatim súťažiacim
organizátori zabezpečili
občerstvenie.
Text a foto: V. Dúbravka

Lúčila som sa s ňou ťažko. Verte mi - nebolo to len
tak. Slúžila mi od októbra 1998. Moja stará chladnička.
Prežila so mnou všetky zeleninové diéty... aj zabíjačkové hody. Chladilo sa v nej všeličo. Od Chardonnay
až po vzorky stolice v skúmavke. Najhoršie bolo jej
stretnutie s novou náhradníčkou. Stáli oproti sebe
v kuchyni celých 24 hodín. Tá nová s tromi AAAčkami,
technológiou NO FROST a FRESH zónou. Štíhla,
vysoká, biela, no skrátka ľadová kráľovná. Tá stará len
nemo stála. Bez štipky energie sa roztápala... od žiaľu.
Vo svojej technickej zaostalosti nedokázala pochopiť,
ako ju môžem po toľkých rokoch len tak vymeniť. Ešte
skôr ako som jej dala posledné „zbohom“, hovorím jej:
„Neboj sa, táto namyslená krásavica tu nebude zďaleka tak dlho, ako ty. Hneď po záruke príde na ňu existenčná neistota. Na teba nikdy nezabudnem.“ Zostal
po nej len pásik vody lemujúci jej cestu z kuchyne
do výťahu. Posledné slzy mojej starej chladničky. (zb)
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Filmový festival Ekotopfilm – Zmeníme planétu alebo seba?
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
na Slovensko každoročne prináša široký výber
celosvetovo oceňovaných dokumentárnych
filmov zahraničnej i domácej produkcie.
V rámci celoročnej TOUR je snahou organizátorov prostredníctvom dokumentárnych
snímok a sprievodných aktivít zvyšovať v regiónoch Slovenska environmentálne povedomie.
„Festivalové filmy ukazujú nielen krásu a moc

prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené
ľudskou činnosťou, ale aj presný opak, negatívny
dopad našej každodennej spotreby na životné
prostredie. Ľudí však nechceme strašiť, chceme
im priniesť informácie a motivovať ich k zmene,
možno trošku varovať. Je potrebné sa poučiť
zo zlých návykov a naštartovať v sebe zmenu,‘‘
informuje o charaktere podujatia riaditeľ festivalu Peter Lím. Filmový festival Ekotopfilm –

Envirofilm odštartuje v utorok ráno 29. októbra
v MsKS programom pre vopred prihlásené základné a stredné školy. V rámci Junior festivalu sa
deti pomocou filmového plátna a sprievodných
aktivít naučia ako chrániť životnému prostredie.
Festival pokračuje večerným programom pre
širokú verejnosť. Filmový program od 16.00
do 21.30 h prináša široké spektrum tém.
Nenechajte si ujsť jedinečné zábery vlčej svorky

v nehostinnej tundre, naučte sa predchádzať
vzniku odpadov, vyriešte dilemu udržateľného
stravovania, predstavte si život bez hmyzu alebo
sa inšpirujte príbehom odhodlanej aktivistky,
novodobej Johanky z Arku. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a Kohéznym
fondom. Viac informácií o programe nájdete
na www.ekotopfilm.sk/banovcenadbebravou.
Tlačová správa Ekotopfilmu

INZERCIA
 Kúpim byt v BN – hotovosť .Tel. 0915 845 925.
 Predám
rodinný
dom 2+1 so záhradou
v BN, časť Kanada. Tel.
0907 055 989.

na facebooku
Sme tu pre vás
v najťažších chvíľach

POHREBNÁ
SLUŽBA
Zabezpečujeme komplet
pohrebné služby

non-stop
0911 132 630
vlastná výroba
živých vencov a kytíc
0914 327 411
pohrebníctvo@tedos.sk

týždenník
občanov mesta
Bánovce nad Bebr.
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