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Oslavy oslobodenia
Mesto Bánovce nad Bebravou pozýva občanov
v piatok 10. apríla od
14.30 h pri príležitosti 70.
výročia oslobodenia mesta
na pietny akt kladenia
vencov pred mestskou radnicou. Oslavy vyvrcholia
na námestí promenádnym
koncertom dychovej hudby
Hradišťanka.

Veľkonočná kvapka krvi od 57 darcov

Mládežnícky parlament mesta
Bánovce nad Bebravou, Centrum
voľného času a Národná transfúzna stanica, pracovisko Trenčín zorganizovali v
pondelok 30. marca Veľkonočnú kvapku
krvi. Hoci, ako je na Veľkú noc zvykom,
netiekla voda, ale iba najvzácnejšia
tekutina – krv. Už od rána sa CVČ začalo
plniť darcami, ktorí chceli pomôcť iným
ľuďom. Táto kvapka krvi bola pre nás
rekordnou. Darovať krv sa rozhodlo
64 ľudí, z nich pani doktorka vyradila
sedem, ktorí z rôznych zdravotných
dôvodov krv darovať nemohli. Medzi 57
darcami bolo aj osem prvodarcov. Akcia
nebola špeciálnou len pre organizátorov,
ale i pre pána Vladimíra Hainca (na foto),
ktorý na Veľkonočnej kvapke krvi absolvoval už štyridsiaty odber, čím sa zaslúžil
o zlatú Jánskeho plaketu. K tomuto
úspechu mu gratulujeme! Za ochotu,
pomoc a priestory ďakujeme vedeniu
CVČ, NTS Trenčín a naše najväčšie
ďakujeme si zaslúžia darcovia:
Ing. Viera Rybanová, Juraj Sepeši,
Peter Botka, Ing. Ján Dúbravka, Mgr.
Eva Hrušková, Kristián Podľucký,
Lívia Podľucká, Martin Kalnovič,
Juraj Mikuš, Jakub Matejovič, Andrej
Durkáč, Vladimír Hainc, Zuzana
Gunišová, Zuzana Vedejová, Ivan
Vedej, Vladimír Kutiš, Milan Malo, Ing.
Roman Hetko, Jozef Michlík, Dominik
Petrík, Viera Petrušová, Andrea
Mikušková, František Mikuška, Jana
Halásová, Marián Halás, Anton Starosta, Martina Košinová, Ján Janek,
Eva Valachová, Ing. Ján Škvarenina,

V popredí prvodarkyňa Adriana Geletová, ktorú k darovaniu krvi priviedla
kamarátka...
Foto: A.Borszéková
Vladimír Pilát, Blanka Krajčíková,
Milan Krajčík, Rastislav Kolárik,
Natália Králiková, Andrea Lechová,
Adriana Geletová, Juraj Klobučník,
Jaroslav Žembera, Peter Jakál, Denis
Šticaj, Dana Beláková, Mariana
Blinková, Václav Herián, Miroslava
Plaskonisová, Andrej Božík, Miriama
Šuňová, Zuzana Karasová, Mgr.
Zuzana Danišová, Zuzana Kuricová,
Adriana Mikulajová, Alena Cagáňová,
Veronika Štrbavá, Stanislav Kleman,
Andrea Podobová, Jana Lagínová a
Dávid Nagy.
Mládežnícky parlament
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Interpelácie poslancov z MsZ 25. februára 2015 s odpoveďami (II.časť)
Rudolfa Novotná:
a) Informovala o písomnej požiadavke
Ing. Trnovskej a Ing. Chupáčovej, matiek
detí navštevujúcich ZŠ Partizánska, ktoré
sa na ňu obrátili s pripomienkou nesplnenia dohodnutých stanovísk Okresným
úradom Bánovce nad Bebravou ohľadom
riešenia dopravnej situácie na Partizánskej ulici v blízkosti školy. Požiadala
vedenie mesta, aby bolo súčinné pri
riešení problému a písomnou formou
oslovilo okresný úrad – Ing. Petreka a tiež
TSK – odbor dopravy o urýchlené riešenie
problému.
Odpoveď: Mesto v uvedenej lokalite zrealizovalo nasledovné opatrenia: obnova
zábradlí, zfunkčnenie svetelnej signalizácie, vybudovanie osvetlenia priechodu
pre chodcov. Podľa aktuálnej informácie
Ing. Petrek zvolá v najbližšom čase ďalšie
pracovné stretnutie.
b) Na základe podnetu rodičov žiakov ZŠ
Partizánska požiadala opäť preveriť možnosť oddeliť areál školy od železničnej
trate.
Odpovedala na mieste Ing. Beáta Dúbravická, prednostka stavebného úradu.
Aj mesto dostalo podnet Ing. Paulena
na oddelenie školy od železničnej trate.
Mesto navrhlo realizovať osadenie pletiva.
Ing. Paulen s tým nesúhlasil a požadoval
pevný plot, čo je však drahé, asi 32 tisíc
€. Jedna z možností je aj živý plot, ktorý
je však náročný na údržbu. Ani tento
variant nebude priechodný. Uvedenou
problematikou sa bude treba v budúcnosti
znova zaoberať a hľadať finančné zdroje.
c) Opätovne požiadala o čistenie mestského chodníka od budovy bývalého
SOU odevného po rodinné domy na
Partizánskej ulici ako od snehu, tak aj od
iných nečistôt.
Odpoveď:
príslušní
zamestnanci
MsÚ dostali na porade vedenia mesta
úlohu zabezpečiť dôkladnejšie čistenie
uvedenej časti mesta a jej plnenie bude
priebežne kontrolované.
d) Zaujímalo ju, ako postupuje mesto
s realizáciou novej obradnej siene v Dome
služieb, čím sa dostane do priestorov
mesta a nebude treba platiť nájom.
Odpovedala na mieste Ing. Beáta
Dúbravická: Pre vybudovanie obradnej
siene v Dome služieb sa tvorí projektová
dokumentácia. Vo veci sa koná.

Naďa Ondrejková:
a) Opäť pripomenula požiadavku na
vybudovanie parkovacích plôch pre bytové
domy na Sládkovičovej ulici súp. č. 182,
183 a 184.
Odpoveď: V rozpočte mesta na rok 2015
nie sú zahrnuté kapitálové výdavky určené
na budovanie odstavných plôch. V danej
lokalite momentálne nie je definitívne
určené, kde by sa presne mala odstavná
plocha nachádzať.
b) Navrhla zaradiť do plánu čistenia
komunikácií chodník od rodinných domov
ku škole na Partizánskej ulici. Chodník
za plotom upratujú deti, ktoré navštevujú
školu.
Odpoveď: Uvedená komunikácia bude
zaradená do plánu čistenia mesta a pravidelne čistená aktivačnými pracovníkmi.
Ondrej Kubala:
Predniesol problém, ktorý vnímajú majitelia
psov: platia 40 € ročne a pri 900 psoch sa
nič pre nich nerobí. Požiadali o doplnenie
smetných nádob na psie exkrementy do
zelených plôch pri bytové domy. Plochy pre
venčenie psov sú až pri potoku. Majitelia
psov uvažujú s podaním petície.
Odpovedal na mieste primátor Marián
Chovanec: Podnet už bol doručený mestu.
Takéto nádoby mesto už inštalovalo asi
rok – dva dozadu a v súčasnosti sú všetky
zničené. Možno, keby boli nádoby pri
domoch, boli by pod kontrolou občanov. Za
psov však v každom prípade zodpovedá
ich majiteľ a kultivovaný človek nemá
problém po svojom psovi upratať.
Juraj Pastorek:
Pripomenul, že ten, kto platí poplatok za
psa, má bezplatný nárok na vrecká na psie
exkrementy.
Odpoveď: Ing. Štefan Cidorík, referent pre
obchod a dopravu: Exkrementy vo vreckách sa môžu dávať do hociktorej smetnej
nádoby.
Blanka Kodajová:
Poukázala na skutočnosť, že najviac
chodia so psami k ZUŠ-ke a ani tu nie sú
žiadne nádoby. Pritom sa tu hrávajú deti.
Odpoveď: Problém nie je v tom, že by
nebolo psie exkrementy kam „upratať“,
ale skôr v neochote mnohých majiteľov
psov tak urobiť. Príslušní zamestnanec
mesta v priebehu marca preverí možnosť
umiestnenia nejakých smetných nádob aj
do okolia ZUŠ.

Peter Janáč:
Obyvatelia bytového domu na Strážovskej
ulici pod cintorínom majú problémy s nedostatkom parkovacích miest. Sú schopní si
sami vybudovať tieto odstavné plochy,
požadujú určiť parcelu a dať materiál.
Odpovedal na mieste Ing. Štefan Cidorík,
referent pre obchod a dopravu: V danej
veci bol spracovaný projekt parkoviska
v uvedenej lokalite a momentálne je
v schvaľovacom procese. Ukazuje sa
však, že pri vytvorení parkoviska bude
nutné zasiahnuť aj do verejnej zelene.
Peter Bulík:
a) Podľa listu, ktorý dostal od obyvateľa
z Bernolákovej ulice, bola prisľúbená už
dávno oprava chodníka, pretože je rozkopaný po oprave elektrického vedenia.
Zodpovední za rozkopávku neuviedli
chodník do príslušného stavu, výkop bol
iba prisypaný hlinou...
Odpoveď: Na porade vedenia mesta
v marci bude príslušnému zamestnancovi
MsÚ uložená úloha zabezpečiť opravu
predmetnej komunikácie.
b) Polámané lavičky pred nákupným
strediskom na Severe – požiadavka na ich
odpratanie.
Odpoveď: Na porade vedenia mesta
v marci bude príslušnému zamestnancovi
MsÚ uložená úloha zabezpečiť opravu,
alebo odpratanie uvedených lavičiek.
Juraj Pastorek:
a) Projekty na 3 priechody pre chodcov
na Trenčianskej ceste, ktoré požadoval,
sú vypracované. Treba vyvolať rokovanie
s VÚC, prípadne so správou ciest, pretože
cesty, na ktorých majú byť vybudované
priechody sú v správe rôznych subjektov
a náklady tiež nebudú zanedbateľné.
Priechody budeme musieť vybudovať my.
Odpoveď: Príslušný zamestnanec
MsÚ bude vo veci konať, mesto osloví
zainteresované subjekty so žiadosťou
o vybudovanie uvedených prechodov pre
chodcov. Príslušná projektová dokumentácia už bola spracovaná, momentálne je
na odsúhlasovaní na KDI, resp. ODI.
b) Jedľa pri kultúrnom dome v Horných
Ozorovciach ohrozuje budovu aj ľudí.
Treba ju spíliť.
Odpoveď: Príslušný zamestnanec MsÚ
preverí situáciu na mieste a v prípade
nutnosti mesto začne príslušné správne
konanie vo veci.

Regionálna súťaž mladých autoopravárov
V Pilotnej škole Zväzu automobilového priemyslu SR
- Strednej odbornej škole Juraja Ribaya v Bánovciach nad
Bebravou sa 11. marca uskutočnilo regionálne kolo už 16.
ročníka celoštátnej súťaže Autoopravár Junior Castrol 2015.
Súťaž vyhlasuje Cech predajcov a autoservisov SR a záštitu
nad ňou má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a
predsedovia samosprávnych krajov. Partnermi súťaže sú veľké
automobilové firmy. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár medzi širokou verejnosťou, ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. Súťaž v sebe spája motiváciu

pre mladšiu generáciu vzdelávať sa v remesle autoopravára,
zároveň možnosť zviditeľniť sa pred potenciálnym zamestnávateľom a zvýšiť tak svoje šance na uplatnenie sa v praxi.
Najlepší žiaci v odboroch automechanik, autoelektrikár,
karosár a lakovník stredných odborných škôl zo šiestich
okresov preukazovali svoje teoretické vedomosti a súperili
medzi sebou o postup do celoštátneho finále. Spomedzi 24
súťažiacich v regionálnom kole bánovskú SOŠ J.Ribaya reprezentovali žiaci Denis Tunega (celkovo 4. miesto) a Erik Macko
(6. miesto).
(pe)

3

spravodajstvo, oznamy, inzercia
Zámery mesta

MESTO bánovcE nad bebravou,
Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, zastúpené primátorom
mesta Mariánom Chovancom, IČO:
00 310 182 zverejňuje
Z Á M E R Y
 Zámena nehnuteľností z dôvodu
hodného osobitného zreteľa medzi
Mestom Bánovce nad Bebravou na
strane jednej a Jurajom Krejčim, rod.
Krejči, na strane druhej.
 Ponuka na nájom nebytových
priestorov - výberové konanie v stavbe Domu služieb v Bánovciach
nad Bebravou, Námestie Ľ.Štúra č. 6,
postavenej na C-KN parc.č. 7/1, k.ú.
Bánovce nad Bebravou, vo vlastníctve
mesta v celosti. Ide o nebytový priestor
nachádzajúci sa na 1.nadzemnom
podlaží o celkovej výmere priestoru
32,5 m2.
 Ponuka na nájom nebytových
priestorov - výberové konanie – v časti
prevádzkovej stavby (býv. Agora), Ulica
Novomeského 1742/20, postavenej
na parc. č. 910, k. ú. Bánovce nad
Bebravou, vo vlastníctve mesta.
Bližšie informácie získate na
stránke mesta www.banovce.sk

MsKS hľadá
 Mestské kultúrne stredisko,
spol. s r. o. hľadá absolventov do
26 rokov na absolventskú prax do
BTV a MsKS. Pokiaľ ste skončili
strednú alebo vysokú školu, ste
evidovaní v evidencii nezamestnaných a máte záujem pracovať
v rámci absolventskej praxe v
oblasti kultúry, dajte o sebe vedieť
na tel. č. 038/760 30 16 a 0948 274
743 alebo info@kulturabn.sk
 Hľadáme záujemcov o prácu
moderátora/moderátorky v BTV,
ponúkame zaujímavú pracovnú
skúsenosť, prax je vítaná. Hľadáme
tiež externého kameramana, ktorý
má záujem získať skúsenosť v
regionálnej televízii. V prípade
záujmu sa hláste na 0905 367 579
alebo na btv@btv.sk.

INZERCIA
 Dlhodobo prenajmem 4 izbový byt
komplet zariadený v Žitnej - Radiši.
Cena dohodou. Tel. 0908 230 793.
 Firma OK TAXI prijme vodičov na
taxi na TPP. Možnosť privyrobenia aj
počas víkendov. Tel. 0915 535 841.
 Predám v BN, v osade Pod
vodojemom záhradu s chatkou a
pivnicou. Tel. 0948 518 079.
 Rýchla pôžička 0918 349 746
www.proficredit.sk.
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Bánovčania venovali Zemi viac
ako len jednu hodinu
Hodina Zeme je celosvetové environmentálne podujatie, ktoré si aj v Bánovciach nad Bebravou nachádza svojich priaznivcov už niekoľko rokov. Organizátori z Mládežníckeho centra ŠHOK, MsKS a ZUŠ D.Kardoša sa v sobotu 28. marca
mohli potešiť ešte väčšej účasti verejnosti ako po iné roky. Hodinové vypnutie
elektrickej energie na mestských verejných priestranstvách ale aj v domácnostiach je hlavným spojivkom všetkých environmentálne cítiacich ľudí na celom
svete. Takýmto spôsobom sme si chceli aj u nás, v Bánovciach uctiť našu Zem,
ktorej zdroje na výrobu energií my, ľudia čerpáme a vôbec nešetríme...
Na dopoludňajší zber odpadu aj
z Bojníc (na foto). Novinkou bola výstava
napriek nepriaznivému počasiu prišlo k
lampiónov detí zo základných škôl, ktoré
Mládežníckemu centru ŠHOK pätnásť
súťažili o zájazd do hvezdárne v Malých
brigádnikov. Vyzbierali približne 20
Bieliciach. Najviac, až 76 lampiónov
vriec odpadkov, očistili zelené priestranvytvorili žiaci zo ZŠ Školská. Lampióny
stvá sídliska Dubnička a plochy pri
budú do 10. apríla vyvesené aj v priestotunajšom potoku. „Do dvoch týždňov
roch Mládežníckeho centra ŠHOK na
brigádu chceme zopakovať a budeme
Gorazdovej ulici, kde si lampióny môže
pokračovať smerom k priehrade. Dobroverejnosť vydražiť. Získané finančné
voľníkom patrí za odvedenú prácu veľká
prostriedky budú investované na nákup
vďaka. Verím, že sa na budúce k nám
cien pre deti na bežeckom podujatí k
pridá viacej ľudí,“ hovorí Ondrej Kubala,
výročiu oslobodenia mesta Bánovce. (r)
jeden z hlavných organizátorov akcie
Hodina Zeme, ktorá sa práve čistením
mesta zmenila na Deň Zeme. Akcia
pokračovala večer koncertom v kostole
v centre mesta s názvom Pôstne
zamyslenie, ktorým umelci zo ZUŠ D.
Kardoša vytvorili úžasnú atmosféru. Kultúrny program odštartoval po koncerte
aj priamo na námestí a slávnostne ho
otvoril primátor Marián Chovanec ihneď,
ako sa vyplo verejné osvetlenie. Za
účasti približne tristo detí, mladých ľudí,
ale aj staršej generácie sa postupne na
námestí pod holým nebom predstavili
účinkujúci - miestny bubeník Patrik
Pikulák, gitarista zo Starej Ľubovne
Tomáš Krišák, zatancoval b-boy Jonny
striedavo s úspešnými tanečníčkami z
Aurory. Program uzavrela profesionálna
ohňová šou Black fire organizácie Aquila

Stretnutia so zdravotne postihnutými občanmi a seniormi
Zamestnanci ÚPSVaR Partizánske, odboru sociálnych vecí a rodiny, z pracoviska
Bánovce nad Bebravou sa každoročne zúčastňujú na stretnutiach so skupinami
občanov ťažko zdravotne postihnutými, seniormi a ich rodinnými príslušníkmi. V marci
sa stretli s členmi organizovanými v Slovenskom zväzom zdravotne postihnutých, v
Únii nevidiacich a slabozrakých a v Kluboch dôchodcov.
Spomínané organizácie na svojich výročných schôdzach hodnotili svoju činnosť
za rok 2014 a občanov informovali o aktuálnych novinkách v legislatíve s dôrazom
na zákonné povinnosti poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia voči príslušnému úradu. Na posledných stretnutiach SZZP
všetci prítomní získali informácie o povinnosti nahlasovania akýchkoľvek zmien
v rodinnej, majetkovej, príjmovej situácii a pod., ktoré v zmysle zákona rozhodujúcou
mierou ovplyvňujú nárok na výplatu peňažných príspevkov na kompenzáciu. Taktiež
boli podrobne informovaní o postupe pri vybavení diaľničnej nálepky pre držiteľov parkovacích preukazov, o povinnosti predkladať aktuálne odborné vyšetrenia nie staršie
ako 6 mesiacov pri posúdení zdravotného postihnutia. Opakovane boli upozornení na
skutočnosť, že nie je ich povinnosťou hradiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
finančné prostriedky za vypísanie lekárskeho nálezu na účely konania vo veciach
kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu i o rozdielnosti pri posudzovaní
miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely posúdenia nároku
na invalidný dôchodok a miery funkčnej poruchy na účely kompenzácie, preukazu
a parkovacieho preukazu. V závere stretnutí boli zodpovedané aj niektoré špecifické
otázky súvisiace s nárokom a poberaním konkrétnych peňažných príspevkov.

Mgr. Iveta Duchoňová, hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske

školstvo
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Najväčší úspech v histórii bánovských tanečníc

AURORA
Tanečníci z viacerých európskych krajín spolu s 220 choreografiami zabojovali 21. a 22. marca na kvalifikačnom turnaji
Dancestar Slovakia 2015 v Piešťanoch o postup na Majstrovstvá sveta. Kvalifikácie sa po druhý raz zúčastnili aj tanečníčky
z AURORA DANCE STUDIA pri ZUŠ D. Kardoša pod vedením
Jany Kozáčkovej spolu so šiestimi choreografiami. Súťažili
v tanečných kategóriách Mtv commercial a Urban dance

style. Tanečníčkam Alici Musilovej, Dušane Kyjacovej, Silvii
Pražencovej, Martine Pavlovičovej, Lucii Gašparíkovej, Nine
Masarykovej, Petre Hrabalovej a Sofii Krištofovej sa podarilo
vybojovať dve tretie miesta, dve druhé miesta a to najhlavnejšie - kvalifikáciu na svetové finále World dance masters
v chorvátskom meste Poreč, ktorého sa zúčastnia 20. – 24.
mája 2015. „Kvalifikovať sa na finále Dancestar – World dance
masters je pre nás najväčší úspech, aký sme kedy dosiahli.
Už v minulom roku sa podarilo dievčatám v rumunskom meste
Odorheiu Secuiesc vybojovať pre Auroru tituly majsteriek
a vicemajsteriek Európy vo svojich kategóriách. Pre tento rok
sme si dali záväzok pretancovať sa na svetové finále. Chcem
aj touto formou tanečníčkam veľmi poďakovať za nádhernú
reprezentáciu nášho tanečného štúdia. Za týmto úspechom
však stoja hodiny tréningov a driny, za čo dávam pred nimi
klobúk dole. Sú to neopísateľné pocity, keď stojíte na javisku
na záverečnom oceňovaní a počujete Aurora dance studio kvalifikovaní...“ hovorí Jana Kozáčková, trénerka a choreografka
Aurory. „Za finančnú podporu ďakujeme mestu Bánovce nad
Bebravou a ZUŠ Dezidera Kardoša. Taktiež ďakujeme rodičom
a všetkým, ktorí nám na kvalifikácii pomáhali a podporovali
nás.“
(r)
Tanečnice z Aurory vás pozývajú v piatok 10. apríla od
14.30 h do ZUŠ na tanečný workshop...

Stručne z aktivít našich škôl
Eliška zo ZŠ Duklianska prvá v kraji
Žiačka 7. ročníka ZŠ Duklianska Eliška Jurčíková sa stala
víťazkou druhej kategórie krajského kola súťaže v prednese
slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Dňa 20.
marca sa Eliška zúčastnila celoslovenského kola v Šali, kde
sa dostala medzi osem najlepších a najúspešnejších žiakov
z celého Slovenska. Žiačka je všestranne nadaná a svoj talent
rozvíja aj v literárno-dramatickom odbore ZUŠ, čo výrazne
prispieva k jej úspechu.
(jm)
Šikovná ihla v Špeciálnej ZŠ
Špeciálna základná škola v
Bánovciach nad Bebravou sa stala
už tradičným organizátorom krajskej
súťaže žiakov špeciálnych škôl vo
vyšívaní - Šikovná ihla. Jej piaty ročník
sa uskutočnil 25. marca a prihlásili sa do
nej okrem domácich aj školy z Trenčína,
Považskej Bystrice, Púchova, Partizánskeho, Novák a Trenčianskej Teplej.
Bánovskú školu reprezentoval žiak 7. ročníka Patrik Tonka (na
foto), ktorý získal prvé miesto v staršej kategórii. Je to veľmi

cenné víťazstvo, lebo bol jediným chlapcom v tejto súťaží
a dokázal zvíťaziť nad všetkými dievčatami.
(mg)
Jazykový týždeň v ZŠ Gorazdova
Active English Week je jedinečný program, ktorý navrhol
a vytvoril David Schofield z jazykovej školy SIDAS Košice.
Efektívnosť tejto formy výučby anglického jazyka si mohlo
vyskúšať na vlastnej koži aj 59 žiakov 5. až 7. ročníka v ZŠ
Gorazdova od 23. do 27. marca. Denne počas 5 vyučovacích
hodín intenzívne komunikovali, prehlbovali svoju slovnú
zásobu a zdokonaľovali sa v gramatike. Súčasťou výučby boli
rôzne zábavné aktivity. Veľká vďaka patrí lektorom Andrewovi
Meyerovi, Lorette Bricknell a Jade Ackers, ktorí boli veľmi
priateľskí a dokázali si získať priazeň žiakov.
(lo)
Veľkonočná dielňa v ZŠ Školská
Pred Veľkou nocou už tradične organizujú učiteľky 1.
stupňa v ZŠ Školská pre svojich žiakov Veľkonočnú tvorivú
dielňu. Šikovné deti si mohli vyrobiť rozkvitnuté papierové
konáriky, veľkonočné pozdravy, papierové zajačiky a sliepočky.
Nechýbalo ani pletenie tradičných prútených korbáčov. Spokojní boli všetci. Dievčatá mali plné ruky pekných výrobkov a
chlapci chceli svoje korbáče hneď aj vyskúšať... 
(u)

Ján Francisci Rimavský: „Slovenčina čistá je moje heslo“
Ján Francisci bol mnohostranne činná
osobnosť – básnik, publicista, redaktor,
prekladateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti,
vydavateľ, pedagóg a organizátor mládeže,
politik. Narodil sa 1. júna 1822 v Hnúšti.
Počas štúdií na bratislavskom lýceu sa
zoznámil s Ľudovítom Štúrom a zapojil sa
do snáh o uzákonenie spisovného jazyka.
Organizoval zbieranie ľudových rozprávok,
piesní a porekadiel, ktoré sa potom zapisovali do zborníka Prostonárodný zábavník.
Jeho len niekoľkoročné pedagogické
pôsobenie v Levoči sa svojím významom
vyrovná takmer desaťročiu. Je priam neuveriteľné, čo všetko v ňom stačil vykonať,
zorganizovať, pripraviť, a to nielen pre

školu a jej poslucháčov, kultúru Levoče,
ale aj pre mravný, kultúrny i politický život
celého Slovenska. A to všetko vo veku 22
– 25 rokov! Založil viaceré spolky, zaviedol
hranie divadelných predstavení v podaní
Francisciho theatra s hudbou Francisciho
banda. Stal sa členom Tatrína, vydával
politické noviny Pešťbudínske vedomosti.
V júni 1861 organizoval v Martine prvé
slovenské národné zhromaždenie –
memorandové. Jeho požiadavky predložil
uhorskému snemu a po ich nezdare
spolu s biskupom Moysesom aj cisárovi.
Stal sa predsedom Stáleho národného
výboru a predsedom prípravného výboru
Matice slovenskej. Najväčšie spoločenské

uznanie získal v rokoch 1864 – 1865,
keď sa stal hlavným županom Liptovskej
stolice. Francisci sa snažil posudzovať
veci spravodlivo, ale realita bola často iná.
Nie vždy sa dali zladiť záujmy uhorskej
vládnucej triedy so záujmami Slovákov. Od
roku 1870 žil trvalo v Martine a účinkoval
na mnohých postoch martinskej a slovenskej kultúry. Zomrel v Martine 7. marca
1905 vo veku 83 rokov. Pochovaný je na
Národnom cintoríne. (Výber z Národného
kalendára 2015.)
Miestny odbor Matice slovenskej
Bánovce nad Bebravou pri pripomienke –
110.výročia smrti mimoriadnej štúrovskej
osobnosti

kultúra
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Spoločenská kronika
N a rodili s a
Maxim Bezák
Michal Blahák
Jakub Sedlák
Mário Marko
Timon Husár
Rebeka Bridová

Uza vreli ma n ž e ls t v o
Anton Košík a Lucia Uheríková

Opustili nás
Jozef Matej *1933
Zuzana Hudecová, rod. Hrubá *1926
Katarína Brijová, rod. Spišiaková *1928
Alena Hajšová, rod. Škultétyová *1957
Anna Stolariková, rod. Bajcarová *1921

Výroky a myšlienky Ľudovíta Štúra
„Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného
sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa
k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach
svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“
(Ňeopúšťajme sa!
In Slovenskje národňje novini, 1846)

Piatok 17.4.:14:00 ZUŠ D. Kardoša,
15:00 Dancando, 16:00 Šurianski
Tamburáši, 17:00 Heligonpartia
Sobota 18.4.: 14:00 Divadlo pod Balkónom - Soľ nad zlato, 15:00 Bebran,
16:00 HS Dostavník

7. apríl

Marcové obliehanie mestskej knižnice
Do Mestskej knižnice Ľ. Štúra pribudlo v marci – Mesiaci knihy až 214 nových
čitateľov z radov prvákov všetkých základných škôl na území mesta. Prváci
sa naučili za prvý polrok čítať a v marci prichádzali so svojimi učiteľkami na
slávnostný zápis za čitateľa do mestskej knižnice. Pri pohľade do štatistiky má
naša mestská knižnica zapísaných celkom 740 čitateľov, z toho je väčšina - až
422 detí. Pre ne ponúka 13 434 knižných jednotiek a pre dospelých 31 350 krásnej
a odbornej literatúry. Vyvrcholením Mesiaca knihy a Týždňa slovenských knižníc
bol 27. marec - Deň otvorených dverí, kedy sa v knižnici doslova dvere nezavreli.
Návštevníci si navyše mohli pozrieť výstavu o vode, ktorú pijeme aj v Bánovciach,
i o budovaní náučného chodníka K prameňom Bebravy.
Na Týždeň slovenských knižníc tradične naše knihovníčky naplánujú besedu
s človekom, ktorý sa na tvorbe kníh
podieľa. Nebola to tentoraz doslova spisovateľka, ale prekladateľka Eva Lavríková.
Mladá Bánovčanka, ktorá ide v umeleckých šľapajach svojho otca Silvestra, sa na
besede s tretiakmi a štvrtákmi 24. marca
priznala, že od malička rada číta všetko,
čo sa čítať dá. Túžila byť spisovateľkou,
ale nie je to až také jednoduché, vraj už
akoby bolo všetko napísané. A tak sa stala
prekladateľkou. Na vysokej škole v Prahe
študovala nórsky jazyk a začala prekladať
knihy pre deti od severských autorov.
Knižka Pipi dlhá pančucha jej učarovala a
prečíta si ju každý rok. Má za sebou už
preklady šiestich detských kníh z nórčiny
a jednu o dinosauroch z angličtiny. Práca
ju baví, pretože knihy nórskeho autora Jo
Nesbu, ktoré si deti mohli prečítať vopred,
sú plné vtipných zápletiek a postavičiek.
Mestská knižnica Ľ. Štúra sa rozhodla prvý raz zúčastniť aj celoslovenskej
akcie Noc s Andersenom. Pracovníčky
knižnice oslovili pani vychovávateľku
Soňu Exlerovú zo ŠKD ZŠ Školská,
ktorá mala vybrať 15 odvážnych detí ako
odmenu za najaktívnejšiu spoluprácu s
knižnicou počas celého školského roka.
V spoločenskej miestnosti si na úvod
prečítali o živote rozprávkara Andersena a
zopár jeho rozprávok. V súťaži potom deti
hádali názov rozprávky alebo rozprávkové
postavičky. Premietli si aj rozprávku o Snehovej kráľovnej. Malých nocľažníkov prišli
pozrieť riaditeľka BKC Zuzana Janáčová

Prváci zo ZŠ Komenského pri slávnostnom zápise za čitateľov knižnice

Evka Lavríková (vpravo) ako hostka
vedúcej knižnice Jarmily Mikulovej
a riaditeľka ZŠ Školská Renáta Gieciová,
ktorá im doniesla sladké odmeny. Súťaženie a čítanie pokračovalo aj po večeri,
ale najviac sa deti tešili na súťaž, kde si
každý musel nájsť poklad sám. Čítaniu
a rozprávaniu, ale aj vtipkovaniu nebolo
konca kraja, až hodinu a pol po polnoci
zavládlo v knižnici konečne ticho... Ráno
sa nikomu nechcelo vstávať, ale rodičia
tak, ako si ratolesti so spacákmi priviedli,
prišli si aj pre nich. Deti si domov odniesli
pamätný list pre nočného spáča a balíček
so sladkosťami a ovocím.
(r)

Pozvánka na muzikál

Chrám Matky Božej...

Srdečne vás pozývame v nedeľu 12. apríla
2015 o 19.00 h do Domu kultúry na Farskej
ulici (kino) prežiť strhujúci príbeh románu
Chrám Matky Božej v Paríži. Muzikál vás
pohltí nielen svojím príbehom, ale aj tancom,
vášňou a hudbou! V muzikáli sa vám ako
hlavná postava predstaví rodáčka z Bánoviec Zuzana Mészárosová, ako aj známy
moderátor televízie JOJ - Ján Bakala. Lístky
si môžete rezervovať na gorfolova@gmail.
com, telefonicky: 0908 880 109 alebo zakúpiť
v predpredaji. Viac info na facebooku.

Pätnásť najlepších detských čitateľov, ktorí za odmenu mohli stráviť medi regálmi
plnými kníh noc s Andersenom

šport
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Martin Filo: „S výkonmi som spokojný, s produktivitou nie...“
Hokejisti Trenčína odohrali svoj posledný zápas pred mesiacom. Dres extraligovej Dukly si v priebehu sezóny
obliekol aj 26-ročný Bánovčan Martin Filo. Hráč so skúsenosťami zo zámorskej súťaže WHL má za sebou sezónu dobrých výkonov a slabšej streleckej efektivity. Za ktorý klub nastúpi v nasledujúcom ročníku, nám v čase rozhovoru ešte
povedať nevedel.
 Po sezóne v Nemecku si sa do zostavy
Trenčanov vrátil v priebehu sezóny. Bolo
náročné naskočiť do rozbehnutého
kolotoča?
Napriek tomu, že som išiel do známeho prostredia a veľa chalanov som
v kabíne poznal, nebolo to jednoduché.
Prvé zápasy sa človek musí chvíľku
hľadať, s kým si sadne do pätky a to
môže byť výhoda aj nevýhoda.
 Tri góly a sedem asistencií - to je tvoja
produktivita v 36 stretnutiach základnej
časti. Si spokojný?
S výkonmi som pomerne spokojný,
ale s produktivitou nie. Mal som množstvo šancí, no nechcelo mi to do bránky
padať. Keby som premenil len svoje vyložené príležitosti, určite by som v kolónke
presných zásahov mal minimálne o štyri
- päť gólov viac.
 V play off stretnutiach si pre otras
mozgu nastúpil len v troch stretnutiach,
no napriek zraneniu si konto „baranov“
zaťažil dvomi gólmi a rovnakým počtom
asistencií. Aj vďaka tvojej produktivite sa
séria vrátila naspäť do Bystrice. Máš rád
vyraďovacie stretnutia, v ktorých ide o
všetko?
Áno, mal som určité problémy a
lekári mi moc neodporúčali zasiahnuť
do zápasov proti Bystrici, ale chcel som

hrať, tak som to riskol. Našťastie sa mi
nič nestalo, pričom ma nesmierne teší,
že som bol pre tím prínosom. Čo sa týka
produktivity, tak tá závisí aj od toho, s
akými spoluhráčmi hráte vo formácii. V
play off som si mal s kým prihrať, tak prišli
aj body a góly. Samozrejme, že vyraďovacie súboje ma každý jeden hráč rád,
pretože ide v podstate o všetko a sezóna
sa môže každým zápasom skončiť.
 Stále platí, že Bystričania majú vysokých obrancov a dobre organizovanú
obranu, cez ktorú sa ťažko presadzuje?
Bystrica má už posledne tri - štyri
roky hru založenú na tvrdej obrane.
Žiadnemu útočníkovi nevonia, keď sa
musí s obranou hostí zrážať a vie, že ho
to pred branou bude bolieť.
 Akú rolu hral vo štvrťfinálovej sérii
ešte minulú sezónu hráč NHL Michal
Handzuš?

Určité je pre tím prínosom, ako na
ľade, tak ale aj mimo neho. V kabíne
vie povedať množstvo taktickým vecí.
Nemyslím si, že sme mali veľký rešpekt
pred ním, venovali sme mu rovnakú
pozornosť, ako každému inému hráčovi.
 Aká to bola sezóna pre Duklu
Trenčín?
Bola to stabilizačná sezóna. Minulý
rok sa nepostúpilo do play off, čo vyvolalo veľké sklamanie vo vedení klubu,
tak aj u fanúšikov. Myslím, že pozícia
v strede tabuľky bola dobrá. Škoda, že
sme tak rýchlo vypadli z play off.
 Momentálne je po sezóne, ako
teraz tráviš voľný čas? Bolesti hlavy ťa
netrápia?
Máme mesiac voľno, počas ktorého
určite poriadne zregenerujem telo.
Trápia ma menšie zranenia, z ktorých
sa chcem teraz dostať. Bolesť hlavy už
ustúpila.
 Zmluva ti vypršala, rád by si ostal
v Trenčíne?
Ja sa netajím tým, že Dukla Trenčín
je pre mňa viac ako len zamestnávateľ.
Rád by som zostal, ak príde k obojstrannej dohode, no veľkú nádej tomu
nedávam. Od 1.apríla som voľným
hráčom a až čas ukáže, s ktorým klubom
podpíšem zmluvu. 
aj

Karate

Futbal

V Kolárove bohatá medailová žatva

Futbalisti nehrali!
Podmáčaný trávnik bol príčinou,
prečo v sobotu 4. apríla nenastúpili
naši bánovskí futbalisti na domácom
trávniku proti Bolerázu.
Náhradný
termín stretnutia 20. kola v čase
uzávierky ešte nebol známy. V našej
štvrtej lige severozápad sa cez víkend
odohralo päť z ôsmich stretnutí. Vďaka
výhre nad Trenčianskymi Stankovciami
sa do čela tabuľky dostali Trenčianske
Teplice, ktoré majú jednobodový
náskok pred našimi futbalistami, Hornou Nitrou a Belušou. 
aj

Kolárovo sa 28. marca stalo dejiskom Majstrovstiev ZsZK detí a zároveň štvrtého
kola pohára mládeže. Na tatamoch sa v sobotu predstavili aj karatisti z Bánoviec,
ktorí si na podujatí vybojovali 6 zlatých, 8 strieborných a 15 bronzových medailí.
Zverenci Petra Bežáka tak celkovo na podujatí získali 29 cenných kovov.
Výsledky: Prvé miesta vo svojich kategóriách získali Barbora Španková KATA ml. juniorky, Matúš Jánošík – KATA chlapci, Karin Spaščuková – KUMITE
ml. žiačky -32 kg, Matúš Jánošík – KUMITE chlapci + 30 kg, Benedikt Jánošík
– KUMITE st. žiaci – 40 kg, Simon Králik – KUMITE ml. dorastenci – 55 kg. Druhé
miesta si vo svojich kategóriách vybojovali Sára Dianová, Simon Králik, Magdaléna
Mikušová, Veronika Habalová, Alexandra Martišková, Barbora Španková, Dominik
Jánošík, Peter Sýkora. Tretie miesta: Karin Spaščuková, Veronika Habalová, Alexandra Martišková, Habalová Veronika, Adam Godár, Matúš Jánošík, Roman Múdry,
Milan Hagara, Alica Niková, Sára Dianová, Natália Adamusová, Adrián Václavík,
Peter Segeš, Milan Hagara, Matúš Reis.
aj pb

KOLKY

BKK - TJ Rakovice B
5:3 (3130:3057)
V predohrávke 28. kola druhej
kolkárskej ligy západ porazili bánovskí
kolkári rezervu Rakovíc 5:3. Pod
cenné víťazstvo sa dobrými výkonmi
predovšetkým podpísali Pavel Bročko
a Michal Papšo. Obaja vyhrali svoje
duely a rozhodujúcou mierou sa pričinili
o fakt, že v stretnutí sme zhodili o 73
kolov viac, ako hostia.
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Na Baby a Junior maratóne 183 tanečníkov Matica pozýva do Čachtíc

Miestny odbor Matice slovenskej
v Bánovciach nad Bebravou vás pozýva
na zájazd, ktorý sa uskutoční v sobotu
25. apríla s programom: hrad Čachtice,
Podolie – park miniatúr hradov, hrad
Beckov, kúria Ambrovec. Prihlásiť sa
možno v CA Royal v OD Rokoš na
Námestí Ľ. Štúra. Odchod z autobusovej
stanice v BN je o 8.15 h, predpokladaný
príchod je o 17.00 h. Viac informácií na
0949 831 594.

FK Kassandra: Comeback
V sobotu 28. marca sa mohli rodičia aktívne vytancovať so svojimi deťmi na 7.
ročníku tanečného Baby a Junior maratónu, ktorý organizovala bánovská pobočka
Tanečného štúdia Dancando Ars Akademy SZUŠ Veľké Uherce. Telocvičňa v bánovskej
sokolovni sa začala napĺňať už ráno, pretože o 10. hodine odštartovala kategória štyri až
osemročných tanečníkov na Baby maratóne. Celkom 68 detí z Oslian, Veľkých Uheriec,
Partizánskeho, Dolných Vesteníc, a samozrejme domáci súťažilo v štyroch blokoch po
25 minút. Víťazkou Baby maratónu sa stala síce Partizánčanka Ľubka Gregorová, ale
ďalšie dve miesta patril Bánovčanom – Adamovi Hrablíkovi a Jasmíne Králikovej.
Popoludní sa telocvičňa naplnila staršími tanečníkmi a do Junior maratónu sa
prihlásilo rekordne 115 detí vo veku od 9 rokov a vyššie. Okrem spomínaných miest
sa pridali aj súťažiaci zo skupiny Goonies z Trenčína. V súťažných kolách sa vystriedala zumba, pilates, piloxing, aerobic, disco. Precvičovali profi trénerky pôsobiace aj
v Bánovciach nad Bebravou - Lucia Bieliková a Andrea Znášiková a ako hostia Karin
Môciková, Sára Nitz, Doris Ziatková, Veronika Zeleníková. A ich rozhodnutím Junior
maratón vyhrala Klára Gabrižová z Trenčína, druhá bola Bánovčanka Katarína Hruš(jv)
ková a tretia Barbora Richtarechová z Trenčína. 

BBL

Hegemónia Podperu pokračuje
Tretie kolo Bánovskej Bežeckej ligy sa 29.marca išlo v obci Žitná Radiša. Za
nie ideálnych poveternostných podmienok sa na osem kilometrovú trať postavilo 29
účastníkov. Najrýchlejší z nich bol opäť Tomáš Podpera, ktorý cieľovú pásku pratal
v čase 30min. 30 sekúnd. S dvojminútovou stratou na víťaza skončil na druhom mieste
Peter Vyhnička, tretí skončil Jozef Kundala. Spomedzi žien bola najrýchlejšia Mária
Selešová. Tá bola o minútu rýchlejšia ako druhá Monika Domoncová a tretia Karin
Mikušková. Štvrté kolo Bánovskej bežeckej ligy sa pôjde už 19. apríla vo Vlčkove.
Výsledky tretieho kola - muži: 1. Tomáš Podpera 00:30:30,00, 2. Peter
Vyhnička 00:32:27,00, 3. Jozef Kundala 00:33:06,28, 4. Miroslav Letko
00:33:23,70, 5. Michal Korec 00:33:28,81, ženy: 1. Mária Selešová 00:40:09,00,
2. Monika Domoncová 00:41:10,61, 3. Karin Mikušková 00:41:13,18, 4. Veronika
Kvaková 00:42:39,57, 5. Michaela Žilková 00:44:09,5.
aj

Ďalšou ponukou Filmového klubu
Kassandra je film slovenského režiséra
Mira Rema COMEBACK. Premietame
v piatok 10. apríla o 20.00 h v ZUŠ D.
Kardoša. Vstupné: 3 eurá, 2 eurá s
preukazom FK. Nahliadnuť do bežného
života väzňa vo výkone trestu je pomerne
vzácne. Dvaja recidivisti prehodnocujú
svoju minulosť a pozerajú sa na svoju
budúcnosť...

Zumba fitnes s Luciou

Rozcvič telo, roztancuje dušu! Pozývame vás do MsKS na Ulici J.Matušku na
pravidelné cvičenie zumby s Luciou každý
pondelok, stredu a piatok o 18. hodine.

Klub slovenských turistov
 KST Bánovce vás pozýva v sobotu 11.
apríla na jubilejnú 40. Vojenskú 50-tku
(viac na www.rrksttn.sk) a 19. apríla na
túru po Strážovských vrchoch z  Mojtína
cez Ostrú Málenicu do Slojnej (viac na
www.kstbanovce.sk).
 KST Kamarát Uhrovec organizuje
v sobotu 11. apríla pre rodiny s deťmi
a seniorov výstup na Uhrovský hrad spojený s opekačkou. V prípade pekného
počasia si môžu tí zdatnejší turisti túru
predĺžiť cez Kňažinove lúky a na Jankov
vŕšok. Viac na 0918 514 638.

Vikingovia otvorili cyklosezónu
Stalo sa už tradíciou, že posledná marcová nedeľa patrí v Uhrovci cyklistickej časovke na Jankov Vŕšok a nebolo tomu inak ani
tento rok. Na štart päťkilometrovej trate, 12 percentného stúpania a 290 metrového prevýšenia sa za chladného počasia postavilo
18 cyklistov. Tí sa po zimnom oddychu predovšetkým prišli otestovať, ako sú na tom s kondíciou. Rekord časovky na Jankov Vŕšok
vytvoril v roku 2007 Peter Harceg. Ak máte chuť, vyskúšajte jeho čas: 13. minút 40 sekúnd prekonať. Aj keď časovka na Jankov
Vŕšok nie sú pretekmi v pravom slova zmysle a dosiahnuté časy sú neverejné, všetci šľapali do pedálov naplno. Od miestneho
pohostinstva po Mohylu na Jankovom Vršku sa za fantastických 15 minút a 44 sekúnd ako prvý dostal Miroslav Hanták. Vekové
spektrum cyklistov v pelotóne
bolo pestré. Najstaršími účastníkmi boli 73-roční Ivan Božík
a Alexander Golis. Najmladší
Denis Mitala a Marek Kabourek
majú na konte o 59 rokov menej.
Cykloturistický
klub
Viking
a Centrum voľného času zorganizovali túto časovku po 28-krát.
Kto sa jej nezúčastnil, môže to
napraviť štvrtého októbra, kedy
Vikingovia symbolicky sezónu
ukončia. 
aj

www.kulturabn.sk

7. apríl

SALÓN PIETRO
Pedikúra Eva Secanská
ˇ
Ulica A. Kmetá

 PEDIKÚRA MOKRÁ
 OŠETRENIE:
zarastajúcich nechtov,
kurieho oka, popraskanej päty...
 PREDAJ PEDIKÉRSKEJ KOZMETIKY

Objednávky: 0907 180 720
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