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Nepredajné

Dôstojne k sviatkom
Sviatky jari máme predo
dvermi. Všade sa upratuje,
pripravujú kraslice...
Naozaj ste si aj vy pred
činžiakom upratali?
Nevadia vám tie odpadky
pod vašimi oknami? Veľkú
noc by sme mali privítať
dôstojne, a upratať si
nielen v príbytkoch, ale aj
okolo svojho bydliska...

Učitelia - seniori, na ktorých sa nezabúda

„Ak si v týchto dňoch pripomíname
Deň učiteľov, musíme si spomenúť
nezastupiteľné miesto pedagóga v spoločnosti, jeho obetavosť nielen v čase
pedagogického úväzku, ale i vo voľnom
čase – po poobediach a večeroch
v krúžkoch, súboroch, na výchovných
kurzoch, súťažiach, cez prázdniny v detských táboroch. A samozrejme, v práci
pre mesto...“ aj tieto slová odzneli v
príhovore moderátorky slávnostnej akadémie Nade Ondrejkovej, predsedníčky
komisie školstva a mládeže pri MsZ
v Bánovciach nad Bebravou. Koncertnú
sálu ZUŠ D. Kardoša 27. marca zaplnili
pozvaní učitelia zo všetkých škôl mesta

takmer do posledného miesta a každý pri
príchode dostal do rúk malý darček od
vedenia mesta. Tým druhým darčekom
bolo úprimné poďakovanie primátora
mesta Mariána Chovanca za ich prácu
v prospech mesta i celej spoločnosti.
Tohtoročné mestské oslavy Dňa
učiteľov boli výnimočné tým, že sa
vedenie mesta rozhodlo oceniť učiteľov
seniorov, ktorých nominovali samotní
občania na základe výzvy aj cez naše
Bánovské noviny. A že to bolo dobré
rozhodnutie, pocítili všetci prítomní. Na
pódium potom moderátorka pozývala
desať bývalých pedagógov, na ktorých
ich žiaci nezabudli, a asi nezabudnú

nikdy, Zanechali v nich stopu na celý
život. Z rúk primátora si prevzali ďakovný
list za prínos v oblasti školstva a od
Michala Uhrína, vedúceho oddelenia
školstva MsÚ, kyticu kvetov...
Ocenení učitelia seniori si od svojich aj o dve generácie mladších kolegov
vyslúžili búrlivý potlesk. Ako dôkaz úcty
k ich dlhoročnej práci. Veď mnohí z nich
si ich pamätajú aj osobne zo školských
lavíc. Posledným spoločným darčekom
pre všetkých zúčastnených osláv Dňa
učiteľov bol koncert salónneho orchestra
Afrodité z Bratislavy.
(ab)
(Zoznam ocenených učiteľov
nájdete na 3. strane.)

oznamy, inzercia
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Mesto rozmiestňuje veľkoobjemové kontajnery na objemový odpad
Mesto Bánovce nad Bebravou od 15. týždňa (vrátane) rozmiestňuje veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré sú určené
na likvidáciu výlučne objemového odpadu. Ukončenie rozmiestnenia je naplánované v 21. týždni. Objemné odpady (Oo)
sú komunálne odpady (Ko), ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
alebo presahujúci objem zberať do bežných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu Ko v meste. Pod objemným
odpadom rozumieme napr., starý nábytok, koberce, skrine, sedačky, dvere, postele, PVC krytiny, kočíky, atď..
Do VOK nepatrí !!! stavebný odpad, konáre, tráva,
lístie, papier, sklo, plasty, pneumatiky, elektroodpad ako
záhradkárske
mesto
garáže
napr. práčky, sporáky, chladničky, televízory a pod. Tieto
osady
uvedené odpady môže občan celoročne bezplatne odovzdať
D. a H. Ozorovce,
Sever - Dubnička
Za slobodárňou
(po predložení dokladu totožnosti) na zbernom dvore spoloč15.
M. Chlievany,
(nad Arttepom),
(za SOU J.
nosti TEDOS na ulici Na Vrštek 1162/5 v pracovných dňoch a
Biskupice,
Za firmou Gabor
Ribaya),
týždeň
na dvore aktivačných prác pri Novom cintoríne. Občan – držiteľ
Partizánska,
(pri CTZ)
Pod vodojemom
takéhoto odpadu, ktorého sa chce legálne zbaviť, je povinný
Sever - Dubnička
Nad
D. a H. Ozorovce,
zabezpečiť si jeho odvoz na zberný dvor na vlastné náklady,
(nad Arttepom),
slobodárňou
16.
M. Chlievany,
okrem triedeného zberu odpadov do nádob (plasty, papier, sklo
K Zornici (rodinné
(Partizánska),
Biskupice,
týždeň
a pod.), v rámci harmonogramu separácie odpadov v meste.
domy + garáže),
Nad vodojemom
Clementisova
Čo sa týka právnických osôb – podnikateľov, tí sú povinní
Palkovičova
+ Nemcov Járok
odpad, ktorý vzniká bezprostredne pri výkone ich podnikaD. a H. Ozorovce,
Svätoplukova - pri
teľskej činnosti, likvidovať výlučne na vlastné náklady. V príM. Chlievany,
Ku Splavu
17.
Bytovom družstve,
pade potreby sú povinní predložiť kontrolným orgánom všetky
Pribinova,
- Hečkova,
Prednádražie
týždeň J.Matušku (rodinné
potrebné doklady o ich likvidácii, resp. zhodnotení.
Pri Splave
- Trenčianska cesta
domy + garáže)
Vzhľadom na pravidelne sa opakujúci problém - likvidáciu
Oo na stanovištiach Ko, kde niektoré neprispôsobivé a nezodD. a H. Ozorovce,
Svätoplukova
povedné osoby likvidujú odpady jeho nezákonným ukladaním
M. Chlievany
- za Motorestom
Ku splavu
na smetných stanovištiach (a v ich okolí), resp., mimo rozmiest18.
- cintorín, Biskupice
Eso, M.R.Štefánika
- Kraskova,
nené VOK, upozorňujeme občanov nášho mesta na pokuty.
- cintorín,
týždeň
- za lekárňou,
Pri splave
Rumunská,
V prípade zistenia osoby zodpovednej za nezákonné uloStaré ihrisko
Bernolákova
ženie odpadu v rozpore s VZN č. 87 o nakladaní s odpadmi
na území mesta a zákonom o odpadoch, bude fyzickej
D. a H. Ozorovce,
osobe uložená sankcia až do výšky 165,96 €. V prípade
M. Chlievany
Ku splavu
- cintorín,
právnickej osoby sankcia až do výšky 6 638 €.
19.
Ulica
- Jahodová,
Ľ. Podjavorinskej,
V prípade, že občan je držiteľom vyššie uvedeného
K
nemocnici
40
Za
Valchy,
týždeň
Hollého (rodinné
odpadu a potrebuje ho zlikvidovať, môže kontaktovať centrálu
Zornica, MsNV
domy + garáže),
fy TEDOS na tel. čísle 038/760 2383, prípadne areál aktivačMurgašova
ných prác t. č. 038/760 5189, kde získa potrebné informácie.
D. a H. Ozorovce,
Požadované informácie môžu občania získať taktiež na MsÚ,
Sládkovičova,
oddelenie životného prostredia, obchodu dopravy a služieb tel.
J. Kráľa,
Sever - pod
č. 038/7629 14.
Ing. Peter Baláž, vedúci oddelenia
Dub – nad
Trenčianska cesta
Bytthermom
životného prostredia, obchodu, dopravy a služieb
20.
autoservisom,
(rodinné domy +
(Cibislávska),
Tatra, Za Valchy,
týždeň
garáže na
Sever - pod

21.
týždeň

Družstevná),
bytový dom pred
obcou Dvorec

Autoškolou

Sládkovičova,
Mila Urbana,
Mlynská, cintorín
- Dvorec

Sever - za
slobodárňou NsP
(Školská),
Stred - Tajovského

Vinohrady

Dub - pri starom
ihrisku, Tatra,
Vinohrady

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

ZMENA VÝVOZU KO počas sviatkov
Vzhľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky spoločnosť
Tedos oznamuje zmenu vývozu komunálneho odpadu:
 14. týždeň - vývoz KO na Veľký piatok 3. apríla
 15. týždeň - vývoz KO bude posunutý od utorka 7.4.do
soboty 11. 4. (v oboch prípadoch od 6.00 do 14.00 h)

INZERCIA
 Firma OK TAXI prijme vodičov na taxi na TPP. Možnosť
privyrobenia aj počas víkendov. Tel. 0915 535 841.
 Prenajmem 1-izbový byt na Trenčianskej ceste. Len
seriózne. Tel. 0901 700 368.
 Vezmem do podnájmu jednoizbový byt alebo aj garsónku.
Aj na dlhšiu dobu. Tel. 0907 684 058.
 Predám unimobunku, rozmer 6 x 3, vrátane predsiene, v
dobrom stave. Bližšie info 0908 815 519.
 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@kuturabn.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.
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Vynikajúce pedagogičky Trenčianskeho kraja
Trenčiansky samosprávny kraj a Okresný úrad Trenčín organizovali 23. marca slávnostné odovzdávanie ocenenia
Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2015. V priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne si ocenenie z rúk
predsedu TSK Jaroslava Bašku a prednostu OÚ Trenčín Štefana Bohúňa prevzali aj dve pedagogičky z Bánoviec nad
Bebravou – Drahomíra Gogorová, riaditeľka MŠ na Ulici 9. mája a Silvia Rosenbergová z Gymnázia J. Jesenského. Okrem
predstaviteľov kraja boli oceneným Bánovčankám zablahoželať nielen kolegovia z práce, ale osobne aj primátor mesta
Marián Chovanec a predstavitelia školstva v meste.

Silvia Rosenbergová (vpravo) a Daniela
Hilčíková, vedúca odboru školstva TSK

Silvia Rosenbergová je učiteľkou matematiky, fyziky a informatiky
v gymnáziu od roku 1992. Práci so
žiakmi venuje bez váhania i svoj voľný
čas. Dosiahla viaceré úspechy v práci
s talentovanými žiakmi. Jej najúspešnejším žiakom bol Michal Korbela, ktorý
na krajských kolách olympiády z matematiky a informatiky sa niekoľko rokov
umiestňoval na popredných priečkach.
V Zenite v programovaní bol v školskom
roku 2013/14 prvý v SR. Reprezentoval
SR na stredoeurópskej olympiáde

z informatiky (Jena, Nemecko) a na
medzinárodnej olympiáde z informatiky
(Taiwan). V oboch súťažiach získal
bronzovú medailu a minister školstva mu
udelil Pamätný list sv. Gorazda. V tomto
školskom roku ďalší jej žiak Lukáš
Baláž z kvarty získal 1. miesto v kraji
v Zenite v programovaní a 4. miesto na
Slovensku. Pani Rosenbergová je koordinátorkou SOČ v gymnáziu a v školskom roku 2012/13 bola konzultantkou
práce „Využitie nanotechnológií“. S touto
prácou obsadili žiačky Veronika Podobová a Jana Sitárová v celoslovenskom
kole 4. miesto. Práca bola nominovaná
aj do výberu na Najlepší podnikateľský
zámer roka. Všetci žiaci pani Rosenbergovej úspešne študujú na vysokých
školách.
Drahomíra Gogorová pracuje
v Materskej škole na Ulici 9. mája už 21
rokov a od roku 1997 vykonáva funkciu
riaditeľky MŠ. Sama seba považuje za
človeka, ktorý je flexibilný a vie pracovať
s ľuďmi v rozličných aktivitách. Od
vzniku športovej Olympiády deti bola

Drahomíra Gogorová a Štefan Bohúň,
prednosta Okresného úradu Trenčín

jej aktívnou zakladateľkou a naďalej
organizuje pre deti rôzne športové,
kultúrne a vzdelávacie aktivity. Má rada
nové výzvy, nebojí sa skúšať nové veci.
Materskú školu zapojila do projektov,
ktoré pomohli zmodernizovať výchovno
- vzdelávací proces a vybaviť triedy
výpočtovou technikou, interaktívnymi
tabuľami, softvérmi. Neustále sa vzdeláva, využíva všetky možnosti, ktoré nám
ponúka MPC v Trenčíne, internet, literatúra. K tomuto vedie aj celý pedagogický
kolektív. 
(r)

Učitelia - seniori, na ktorých sa nezabúda

Jozef Šmidt (1936) odišiel do
dôchodku v roku 1996 z postu zástupcu
riaditeľa SOUS pre teoretické vyučovanie.
Veronika Petrejová (1946) svoje
učiteľské povolanie ukončil v ZŠ Komenského v roku 2000.
Mária Mištinová (1932) pracovala
20 rokov v krajskom Pedagogickom
ústave ako podpredsedníčka a v rámci
okresu pracovala ako vedúca kabinetu
hudobnej výchovy.
Marta Feníková (1940) pracuje
v školstve od roku 1967 v Bánovciach
nad Bebravou ako učiteľka pre I. stupeň
ZŠ. Po 38 rokoch v roku 1996 odišla do
dôchodku.

Lýdiu Maninová (1948) v školských službách pracovala v rokoch 1966
– 2002 v pozícii vychovávateľky ŠKD
v ZŠ Školská.
Otília Králová (1946) pracovala
ako učiteľka tridsať rokov, od roku 1991
ako zástupkyňa ZŠ Školská.
Ľubica Šumichrastová (1952)
bola od roku 1990 do roku 2014 zostala
verná ZŠ Partizánska.
Erika Majdáková (1948) bola učiteľkou v bánovskom gymnáziu od roku
1972 do roku 2013.
Michal Feník (1930) v školstve
odpracoval 40 rokov, v roku 1990 odišiel
do dôchodku.

Ferdinand Kuba (na foto s primátorom) je najstarším oceneným učiteľom,
ktorý si vyslúžil najväčší potlesk od
publika. Narodil sa 22.11.1923 v Bánovciach. Skončil bánovskú Učiteľskú
akadémiu a jeho prvými pôsobiskami
boli Borský Jur a Uhrovec. Potom sa
vrátil do rodného mesta, kde učil na
Pedagogickom gymnáziu, na Jedenásťročnej strednej škole, Dvanásťročnej
strednej škole, ZŠ Duklianska, odkiaľ
odišiel na dôchodok. V rokoch 1978 –
1985 zastával funkciu zástupcu riaditeľa
školy. Počas pôsobenia postavil a zriadil
v škole meteorologickú stanicu, ktorú
obsluhovali jeho žiaci.
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Interpelácie poslancov z MsZ 25. februára 2015 s odpoveďami (I.časť)
Redakcia Bánovských novín sa rozhodla zaviesť na stránkach novín novinku. Odteraz bude zverejňovať interpelácie
poslancov, ktoré odzneli na zasadnutiach MsZ, aj s odpoveďami z vedenia mesta. Rozhodla sa tak so súhlasom redakčnej rady
a zástupcu primátora Petra Bulíka, ktorý má odpovede na interpelácie poslancov vo svojej kompetencii.
šéfredaktorka
Ľudevít Znášik:
Predniesol pripomienku k financovaniu
klubov dôchodcov. Doposiaľ sa rozpočítaval príspevok podľa počtu členov a takto
sa pridelila dotácia. Teraz v Bánovciach
pribudlo 45 členov a podiel príspevku
na 1 člena sa radikálne znížil. Napr. pre
Klub dôchodcov v Malých Chlievanoch je
príspevok pre klub o 200 € nižší ako predošlý rok. Navrhol vytvoriť nový kľúč na
rozdelenie príspevkov, pričom malé kluby
by dostali ako základ určitú fixnú sumu.
Druhou možnosťou je navýšiť celkový
príspevok, aby bola dotácia porovnateľná
s predchádzajúcim rokom.
Odpovedal na mieste primátor Marián
Chovanec: S Ing. Mikovou a Mgr.
Záhumenskou porozmýšľajú nad novým
kľúčom na rozdelenie príspevkov pre
kluby dôchodcov.
Odpoveď: K problematike financovania
klubov dôchodcov v meste bolo dňa 11.
marca zvolané rokovanie za prítomnosti
predsedov Občianskych výborov pričlenených častí mesta - M. Peťovskej, Ľ.
Znášika, M. Igaza, zástupcu primátora P.
Bulíka a kompetentnej zamestnankyne
MsÚ J. Záhumenskej. V dlhšej diskusii
si podrobne vysvetlili svoje stanoviská
a prijali záver, že model financovania
klubov dôchodcov sotva možno riešiť
„matematicky“, keďže potreba financií
v kluboch sa odvíja nielen od počtu ich
členov, ale najmä od ich činnosti. Prítomní splnomocnili J. Záhumenskú riešiť
finančné požiadavky klubov dôchodcov
v rámci schváleného rozpočtu a podľa ich
aktuálnych aktivít.
Juraj Pastorek:
Predniesol pripomienku k novej ulici, kde
napr. má postavený dom Bočinec – je
tu masívna výstavba. Pritom je tam len
základná dopravná výbava, piesková
cesta. Tým, že tu jazdia ťažké nákladné
autá, piesok je nedostatočný. Požiadal
o zhutnenie povrchu, napr. makadamom.
Odpoveď: Povrch ulice bol zhutnený
štrkom, požiadavka poslanca je splnená.

Dušan Jankovič:
Zaujímalo ho, aký pokrok sa dosiahol
pri doručení listu p. Šulekovej, ktorá je
zodpovedná za verejné obstarávanie
pri rekonštrukcii ZUŠ, a za ktoré mesto
dostalo pokutu - finančnú korekciu.
Odpovedal na mieste Marián Chovanec,
primátor mesta: Stále je problém doručiť
jej korešpondenciu. Obálky sa nám
vrátili. Mesto bude vo veci konať ďalej,
mesto požiada o súčinnosť bratislavskú
mestskú, resp. políciu Slovenskej
republiky.

Podnet od občana: Chcem touto fotografiou
poukázať na hlúposť niektorých ľudí. Oblasť
od Pribinovej ulice popri koľajniciach až po
Tatrovku je znečistená plastovými fľašami.
Ak viete zorganizovať brigádu na jarné
upratanie tohto priestoru, bolo by to pre
prírodu, aj pre ľudí fajn. Aj keď ľudia si to
nevážia…
Foto: Jozef Mizerík

Milan Igaz:
Pripomenul potrebu schválenia územného plánu mesta. Už sú všetky podklady
na jeho aktualizáciu. Občania chcú stavať
a z toho dôvodu je treba schváliť územný
plán.
Odpovedal na mieste Marián Chovanec,
primátor mesta: V marci 2015 zvoláme
mimoriadne MsZ len k územnému plánu,
aby sme tieto procesy ďalej neblokovali.
(Medzičasom bol Územný plán mesta
Bánovce nad Bebravou schválený MsZ
16. marca 2015.)

Blanka Kodajová:
a) Na Ulici J. C. Hronského sa nachádza
materská škola a deti cez ňu chodia do
ZUŠ a nie je tu prechod pre chodcov.
Vhodný by bol pri materskej škole.
b) Na Gorazdovej ulici niekde sú
nakreslené a niekde nie sú zakreslené
parkovacie miesta. Tam, kde nie sú, sa pri
nedisciplinovanom státí vodičov strácajú
miesta na parkovanie. Niekde si to obyvatelia vyznačili sami. Pravdepodobne na
to treba projekt.
Odpovedal na mieste Marián Chovanec,
primátor mesta: Vyznačenie parkovacích
miest bude dlhodobejšia záležitosť.
Odpoveď: Peter Bulík, zástupca primátora mesta: Pre priechod pre chodcov,
ako aj pre značenie parkovacích miest
je potrebné vypracovať projekt vodorovného dopravného značenia, ktorý
musí prejsť obvyklým administratívnym
konaním
(schválenie
Dopravným
inšpektorátom polície SR) a potom môže
mesto prikročiť k realizácii vodorovného
značenia. V danej veci bude príslušnému
zamestnancovi MsÚ
Ing. Cidoríkovi
daná úloha vo veci konať. Spracovanie
projektu na priechod pre chodcov na
Ulici J.C.Hronského bolo zadané, VDZ
na parkovacích miestach si občania napr.
na Husitskej zrealizovali sami, mesto im
zakúpilo farbu. Takto môžu postupovať aj
obyvatelia iných BD.
Martin Slovák:
Poprosil náčelníka MsP o kontrolovanie
priestoru za garážami Bytového družstva,
kde sa pri železnom moste stretávajú
drogovo závislé osoby, a to aj v dopoludňajších hodinách.
Odpoveď: Náčelník MsP si požiadavku
zaznamenal a vydá vo veci príslušné
pokyny svojim podriadeným, ktorí uvedenú lokalitu budú kontrolovať častejšie
a dlhodobo. Na poradách vedenia
mesta bude plnenie úlohy opakovane
kontrolované.
(2. časť interpelácií na budúci týždeň)

Minister hospodárstva Pavol Pavlis v Bánovciach
V rámci výjazdového zasadnutia vlády v Trenčíne navštívil v popoludňajších hodinách minister hospodárstva
Pavol Pavlis aj Bánovce nad Bebravou. Navštívil podnikateľské priestory v bývalej Tatre, kde sa stretol so zástupcami
najväčších zamestnávateľov v meste. Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou sa môžu tešiť na nové pracovné príležitosti.
Už v lete tu rozbehne francúzsky investor MEDLINE nový biznis v oblasti zdravotníctva. V prvej fáze chce zamestnať 60
ľudí a investovať 1,6 milióna eur.
Pavol Pavlis, minister hospodárstva: „Som rád, že ďalších 200 ľudí z Bánoviec a okolia. „Prezrel som si aj
výrobné priestory, ktoré sú už pripravené na rozbehnutie
investor, ktorý má dlhoročnú tradíciu v oblasti zdravotníctva
výroby, vrátane plochy, na ktorej by sa mala firma postupne
a výrobu nielen v Európe, ale aj v zámorí, si vybral ako ďalšiu
krajinu pre podnikateľské aktivity práve Slovensko. Svedčí
rozširovať. V oblasti s vysokou mierou nezamestnanost,i ako
to o tom, že Slovensko je dobrým partnerom so stabilným
je tento región, ma úprimne teší každá investícia, ktorá v
podnikateľským prostredím a kvalitnou pracovnou silou.“
sekundárnom procese vytvorí aj ďalšie, nové pracovné miesta
Postupne, ak bude firma v dobrej kondícii, chce spoločnosť
pre iných podnikateľov,“ povedal minister Pavlis.
MEDLINE výrobné priestory rozširovať a postupne zamestnať

Zdroj: MHSR
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Spoločenská kronika
N a rodili s a
Mia Schmidtová
Šimon Hlobeň
Kristína Smolková
Tatiana Krajčová
Tadeáš Klamár
Rebeka Vidová
Anna Kristína Rácová

Opustili nás
Ján Chovanec *1949

Oslavy oslobodenia

30. marec

Návšteva prvákov v mestskom dome
„Oni idú dnes k prezidentovi!“,
započula som na chodbe prváckych
tried v jedno štvrtkové marcové ráno.
Opravila som s úsmevom smelého
céčkara: „Veru ideme, ale k primátorovi nášho mesta.“ Dátum 12. marec
2015 si deti zo ŠKD pri ZŠ Duklianska
určite zapamätajú. Informačný týždeň
bol zameraný na regionálnu výchovu
a výchovu k hodnotám. Jednou zo zaujímavých aktivít bola i návšteva u pána
primátora Mariána Chovanca. Ľudová
múdrosť hovorí: „Hosť do domu, Boh
do domu.“ Prišli sme, ako sa patrí na
slušných hostí, s malými darčekmi pre
všetkých, ktorých sme stretli a milo nás
privítali. Veruže milo, lebo sme rozdali
všetky žabky na štipcoch (veď sme
trieda žabiek). Pán primátor sa v príhovore poďakoval a vyjadril potešenie,
že mohol privítať šikovné a múdre

deti, ktoré vedia veľa o svojom meste.
Poznali dominanty mesta, mestský erb,
ktorý výtvarne stvárnili a zaspieval,
i znelku „Bánovský meský dom“.
Nezabudli sme ani na švárneho Janka
z Bánec v podaní Šimona Marka z 2.B,
ktorý predviedol primátorovi regrútsku
streľbu. Deti dostali nielen sladké
odmeny, ale i darčeky na pamiatku,
v podobe záložiek, pohľadníc i knižiek
o meste. Najväčším zážitkom však
bolo to, že si mohli sadnúť za jeden
stôl s primátorom, ako páni poslanci
a poslankyne a viesť dialóg. Pánovi
primátorovi žabky navrhli čestné členstvo v triede žabiek, ktoré s radosťou
prijal. S prianím zdravia a pekného dňa
sme sa rozlúčili a odobrali do Kostola
Najsvätejšej Trojice, kde naše formačné
popoludnie pokračovalo.
 Tetka z Bánec (Andrea Marková)

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.

Koncert ľudovej hudby s heligónkami

Kysucký prameň z Oščadnice

Mestské kultúrne stredisko vás
pozýva v sobotu 11. apríla od 18. hodiny
na koncert ľudovej heligonkárskej
kapely Kysucký prameň z Oščadnice.
Predpredaj vstupeniek (7 eur) je v MsKS
na Ulici J. Matušku alebo v Informačnom
centre na námestí. Tel. 038/7603016.

KST Bánovce n. B. a MsKS pozývajú na koncert trampskej skupiny
HOP TROP. Stretneme sa vo štvrtok
9. apríla 2015 v MsKS o 19.30 h.
Skupina HOP TROP je stálicou na
scéne trampskej hudby už plných
34 rokov a od svojho vzniku hrajú
stále v pôvodnom zložení. Vstupenky (10 eur) si môžete zakúpiť
vopred v MsKS a v Informačnom
centre na námestí.

Stručne z aktivít našich škôl
Zatmenie Slnka
Jarná rovnodennosť v tomto roku
pripadla na piatok 20. marca, keď krátko
pred polnocou Slnko vystúpilo nad
nebeský rovník a začala kalendárna
a astronomická jar. Zhodou okolností,
práve v tento deň v dopoludňajších
hodinách nastalo zatmenie Slnka,
ktoré bolo na Slovensku viditeľné ako
čiastočné. Na ZŠ Gorazdova celá
partia učiteľov so žiakmi využili jasnú
oblohu na pozorovanie tohto nebeského
divadla. Všetci boli vyzbrojení potrebnými
pomôckami, ale najviac sa blysol Peťo
Antala z 9. A. triedy, ktorý zhotovil vďaka
kvalitnej optike, filtrom a statívu, sadu
fotografií. Zatmenie trvalo približne 140
minút a v najväčšej fáze bolo zakrytých
približne dve tretiny priemeru slnečného
disku... 
(zš)
Vynášanie Moreny
Vynášanie Moreny patrí medzi
zvyky a tradície našich predkov, ktorý sa
zachoval do dnešných čias. Morena je
symbolom zimy, preto ľudia jej utopením
vyjadrovali túžbu skoncovať s chladným

počasím a privolať teplé lúče slnka.
Pretože Materská škola na Ulici 5. apríla
vedie deti k úcte ku kultúrnym tradíciám
a hodnotám našich predkov, pripravila si
19. marca tento ľudový zvyk pod vedením
pani učiteľky Ďurkáčovej. Pestrý kultúrny
program sa začal v priestoroch MŠ a
ďalej pokračoval v sprievode detí ku
rieke Bebrava, kde vyvrcholil zapálením
a hodením Moreny do rieky. Toto milé
podujatie nám opätovne potvrdilo, že deti
si prostredníctvom zážitkového učenia
odnášajú neopakovateľné dojmy, ktoré si
uchovajú v sebe po dlhý čas a sú predpokladom ich pekného vzťahu ku kultúrnym
tradíciám aj v čase ich dospelosti.  (mš)
Každoročne si aj deti z MŠ Hollého
pripomínajú sviatky jari prostredníctvom
ľudových zvykov a tradícií. Aj ony sa
rozlúčili so zimou tradičným vynášaním
Moreny - veľkú bábku zo starých handier
hodili do vody a spálili. Verili, že tak
vyženú zlé sily a urýchlia odchod zimy.
Skôr ako deti vyniesli Morenu k potoku,
rozlúčili sa s ňou pásmom piesní, básní
a tancov. 
(al)
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Hádzaná

Futbal

Dobre rozbehnutý zápas
sme stratili v závere

Zradila nás koncovka

Nitra – Bánovce n. B. 38:32 (16:13)
Úvod stretnutia patril Nitriankam,
ktoré si vypracovali dvojgólové vedenie.
Zverenkyne Richarda Makýša ale
v nasledujúcom priebehu stretnutia
spresnili koncovku, výsledkom čoho boli
góly Srncovej, ktorá nás v 15. min poslala
do vedenia 8:7. Tá istá hráčka naklonila
misky váh na našu stranu aj v 24. min,
kedy sme vyhrávali 12:11. Záverečná
pasáž prvého polčasu stretnutia už ale
patrila domácim hádzanárkam. Tie využili
náš hluchý päť minútový úsek bez gólu
a po našich technických chybách sa
dostali do vedenia 16:12. Gólový účet
prvého dejstva uzavrela zo sedmičky
Šipláková. Trojgólový odstup si Nitra
držala do 38.min. Presné zásahy Šiplákovej, Srncovej a dva góly Halmovej
otočili vývoj stretnutia v náš prospech, nie
však nadlho. Trinásť minút pred koncom
vyhrávali domáce hádzanárky 25:24,
a o gól to bolo aj o štyri minúty neskôr,
keď Šipláková zo sedmičky znižovala
na 29:28. Záver zápasu sa však plne
niesol v réžii Nitry, ktorá zvíťazila 38:32.
V tabuľke nám patrí 7. miesto...
Zostáva
Bánovce:
L.Čížová,
Kucharčik – Srncová 6, P.Váňová 3,
Dominika Halmová 10, Szabová ,
Lapinová 2/1, Šipláková 5/3, Turková 6,
tréner: R.Makýš.
aj rm mp

Zápasenie

Štyri medaily mladých
zápasníkov v Čechách

Na jednom z najväčších zápasníckych turnajov v Čechách – v Hodoníne
sa 21. marca predstavili najmladší
reprezentanti Bánovského mestského
zápasníckeho klubu. V konkurencii 27
klubov z ôsmich štátov (CZ, SR, HUN,
POL, SLO, SRB, UKR a CRO) sa bánovskí
chalani nestratili. Denis Lastovica , Martin
Viselka a Patrik Urbánek našli vo svojich
váhových kategóriách premožiteľov až vo
finále. Spomenuté trio si tak v Hodoníne
vybojovalo strieborné medaily. Darilo sa aj
Jakubovi Lieskovskému, ktorý v kategórii
do 30 kilogramov obsadil tretie miesto.
Najväčšiu smolu mal Eros Čelechovský,
ktorý medzi chalanmi do 36 kg predviedol
vynikajúce výkony, ale po troch vyhratých
a dvoch prehratých zápasoch skončil na
nepopulárnom štvrtom mieste. V kvalitnej
konkurencii tej istej kategórii skončil
Matyáš Filo na 7. mieste. V kategórii
do 54 kg obsadil Ivan Baško 5. miesto.
Ďalší Bánovčania - Martin Lieskovský,
Alex Janeček a Ondrej Čukan - svoje dve
stretnutia prehrali a z ďalších bojov vypadli.
V konkurencii 27 klubov obsadil MZK
Bánovce uspokojivé 9. miesto.
aj mu

Modranka – Bánovce 1:0 (1:0)
Modranka vstúpila do stretnutia s rešpektom, z čoho sme vyťažili prevahu, no
už v 6.min Rakický poslal krížnu strelu tesne vedľa našej bránky. Zverenci Miloša
Šagáta pohrozili o minútu neskôr, keď Šiko obišiel brankára, no nestihol zakončiť.
Následné strelecké pokusy Šika a Kosibu spoza šestnástky skončili len v Píšovom
náručí. Ďalšiu príležitosť mal v 20. minLíška, ale ani on nedokázal po Šikov centri
rozvlniť sieť za brankárom domácich. Modranka nám jediný, no rozhodujúci úder
stretnutia zasadila v 38.min,kedy sa po centrovanej lopte a následnej skrumáži najlepšie zorientoval Hrubý. V 43.min stretnutia sme mohli vyrovnať, ale domáci brankár
si poradil s hlavičkou Gajdošíka. Druhé dejstvo odštartovali naši futbalisti, veľkým
tlakom a množstvom šancí. Najväčšia sa zrodila v 50. min, kedy najskôr Olej a po
ňom Kosiba zblízka neuspeli. V 58.min Borcha pálil z 20 metrov do žrde a v 87.min
jeho ďalšiu prudkú strelu Píš zneškodnil. Nepriaznivý stav zväzoval našim futbalistom
nohy a hoci sme boli technickejším a lepším tímom, prevahu sme gólovo vyjadriť
nedokázali. Modranka tak získala do tabuľky veľmi cenné víťazstvo a Bánovce sa
opäť posunuli v tabuľke na 2. miesto.
Gól: 38. Hrubý. Zostava Bánovce: Grman – Borcha, Škultéty, Doknić, Šiko,
Mrocek (78.Bodocký), Líska (71. Svatík), Kosiba, Roland Szabó, Bartoš, Olej, Gajdošík 
aj mš

Basketbal
Holíč – BBK 73 : 53 (40:27)
Bánovskí basketbalisti sa v Holíči predstavili len s ôsmimi hráčmi, z ktorých štyria
mali len 17 rokov. Napriek tomu podali veľmi dobrý a zodpovedný výkon. Zápas mal
vyrovnaný charakter do piatej minúty, kedy bol stav 11:11. Záver prvej štvrtiny bol už
ale plne v réžii Holíča, ktorý si šnúrou dvanástich bodov vytvoril rozhodujúci náskok.
Napriek výškovej prevahe domácich sme dobre bránili trestné územie a znemožňovali
súperovi využívať ich silnú stránku, hru podkošových hráčov. Väčšie problémy robili
našim basketbalistom súperove krídla, ktoré spolu nahádzali 11 trojbodových košov.
Holíč si celý zápas udržiavali 12-13 bodový náskok. Šanca na veľký zvrat sa črtala päť
minút pred koncom stretnutia, kedy sme trojbodovým košom Gajdoša znížili na 60:51.
V posledných fázach hry ale Holíč drámu nepripustil a zápas bezpečne dotiahol do
víťazného konca.
Body BBK: T. Predný 16, P. Predný 14, J. Gajdoš 12, A. Lahký 6, R. Drevený 5,
(R. Mikušiak, P. Kopčan, P. Hrebíček). TH BBK: 4/2. Štvrtiny: 23:11, 17:16, 14:14, 19:12

BBK – Malacky 66 : 54 (33:18)
Kadeti BBK v kádri aj so štvoricou žiakov odohrali proti Malackám výborný zápas,
v ktorom vynikol fantastický výkon Denisa Fila. Ten súperovi nastrieľal 8 trojbodových
košov a celkovo zaznamenal 26 bodov.
Body BBK: D. Filo 26 (8 trojek), R. Drevený 15, P. Hrebíček 5, R. Mikušiak 3, P.
Kopčan 0 (D. Podoba 15, S. Urban 2, P. Gajdoš, R. Jancuska, D. Miklo). TH BBK:
13/4. Štvrtiny: 19:8, 14:10, 17:13, 16:23
aj tp

KOLKY
ŠKK Tlmače - BKK 1:7 (2983 : 3060)
V 27. kole cestovali bánovskí kolkári do Galanty, kde nastúpili proti Tlmačom.
Tím zo samého dna druholigovej tabuľky sme jednoznačne porazili 7:1, keď o víťazstvo sa postarali Jaroslav Podolák, Pavel Bročko, Jozef Lipták, Ivan Žitna a Július
Bročko. Všetci menovaní vyhrali svoje duely a výraznou mierou sa tak pričinili
o pätnáste víťazstvo v aktuálnej sezóne. Najhodnotnejší výkon stretnutia dosiahol
Jaroslav Podolák, ktorý zhodil 533 kolov. Aktuálne našim kolkárom patrí v tabuľke
štvrté miesto. Svoj najbližší zápas odohrajú doma proti TJ Rakovice B.
aj

Solidné výkony bánovských kolkárov

Kolkáreň v Pobedime sa 22. marca stala dejiskom majstrovstiev Trenčianskeho
kraja v kolkoch, kde sa predstavila aj štvorica Bánovčanov. Obsadiť prvé dve pozície
a tým sa kvalifikovať na majstrovstvá Slovenska sa, žiaľ, nepodarilo žiadnemu z nich.
Napriek tomu piate miesto Michala Papša (586 kolov), šieste Pavla Bročka (582) aj trináste Jaroslava Podoláka (554) sú pre bánovských kolkárov pekným vysvedčením. Z
pomedzi 32 účastníkov obsadil Ivan Žitňan(493) predposlednú pozíciu. Pripomeňme,
že na republikových majstrovstvách bude Bánovský kolkársky klub reprezentovať
Anton Šujan, ktorý si v druhej polovici januára vybojoval účasť medzi seniormi.
aj
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Spoločnosť SPPP Slovakia s.r.o. hľadá ľudí do svojho tímu
Miesto výkonu práce: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; druh pracovného pomeru: PLNÝ ÚVÄZOK;
nástup: IHNEĎ

ŽENY
NA RODIČOVSKEJ
DOVOLENKE
Druh pracovného pomeru:
POLOVIČNÝ PRACOVNÝ
ÚVÄZOK alebo PRÁCA NA
JEDNU ZMENU

Pracovníčka
vo výrobe
Náplň práce:
kontrola lakovaných dielcov
podľa predpísaných štandardov,
 vizuálna kontrola dielcov,
 balenie dielcov podľa predpísaných štandardov,




Požiadavky:
samostatnosť, chuť pracovať,
zodpovedný prístup k práci

Plánovač výroby
Náplň práce:
 tvorba týždenných plánov na
základe objednávok zákazníkov,
 vyhodnocovanie plnenia týždenných plánov,
 tvorba denných plánov výroby s
členením na zmeny,
 v prípade potreby realizácia
zmien v pláne,
 sledovanie výsledkov výroby,
 kontrola vstupných surovín do
výroby,
 správa logistických dát v systéme SAP,
 analýza prípadných nevydodatkov,
 účasť na projektoch
Požiadavky na zamestnanca:
zodpovednosť, silné analytické
a logické myslenie
 MS Word, MS Outlook, SAP –
mierne pokročilý
 MS Excel - expert
 ukončené min. stredoškolské
vzdelanie s maturitou


schopnosť pracovať pod časovým tlakom a stresom
 schopnosť riešiť problémy
 prax na podobnej pozícii min.
2 roky
 anglický jazyk - základy


Pracovník prípravovne
farieb junior
Náplň práce:
zaskladňovanie farieb od dodávateľa / po produkcii
 vyskladňovanie farieb do
produkcie
 evidovanie fyzických presunov
farieb v programe SAP
 vedenie evidencií v elektronickej forme (MS Excel)
 zodpovednosť za čistotu, layout
a celkový stav skladu farieb
 dodržiavanie FIFO systému v
sklade farieb
 príprava a sledovanie stavu v
zásobníku primeru, laku, tvrdidiel v produkcii, zodpovednosť
za tento úsek v prípravovni
farieb


pomocné práce v prípravovni
farieb, inventúry v slade farieb
 kolobeh riedidiel v sklade –
zaskladňovanie, príprava pre
produkciu


Požiadavky na zamestnanca:
zodpovednosť, logické myslenie
 práca s PC (hlavne MS Excel) –
mierne pokročilý
 práca min. na 3 zmeny
 ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 skúsenosti s prácou v SAPe
výhodou


Pracovník vo výrobe
Náplň práce:
kontrola lakovaných dielcov
podľa predpísaných štandardov
 vizuálna kontrola dielcov
 balenie dielcov podľa predpísaných štandardov


Požiadavky na zamestnanca:
samostatnosť, zodpovedný
prístup k práci
 práca min. na 3 zmeny


V prípade záujmu posielajte svoje životopisy e-mailom: lenka.zacikova@sppp.sk.
Všetkým záujemcom vopred ďakujeme za prejavený záujem, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Fit park vo Dvorci
Fit parky pre mládež, dospelých i seniorov si získavajú stále väčšiu obľubu.
Ľahké a zábavné cvičenie je tak na dosah všetkým, ktorí dbajú o zdravý
životný štýl. Aj Obec Dvorec už dávnejšie uvažovala o zriadení fit parku pre
svojich občanov, problémom však boli chýbajúce finančné prostriedky, ktoré
si výstavba takéhoto zariadenia vyžaduje. Príležitosť pre zriadenie fit parku
sa ukázala v roku 2014, keď obec vypracovala projekt s názvom „Športom
proti nude“. Projekt bol schválený a finančne podporený Radou vlády SR
pre prevenciu kriminality. Fit park pozostáva z vonkajších fitnes strojov
a workoutovej zostavy.
E.S.

Cvičenie na trampolínach
CVČ pozýva mamičky s malým
deťmi od apríla každý štvrtok od 18. do
19. hodiny na cvičenia na trampolínach
alebo VY BUDETE CVIČIŤ A MY SA
POSTARÁME O VAŠE DETIČKY.
V čase cvičenia bude pre deti od 3
rokov postarané v novozariadenej herni
s pedagógom. Kontakt: 0907 317 028.

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.

Veľkonočná zábava
SK Podhoran Krásna Ves pozýva
v nedeľu 5. apríla od 20.00 h na Velkonočnú zábavu v KD v Krásnej Vsi. Do
tanca bude hrať MUSiC 2.

www.kulturabn.sk
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Stavebno-obchodná
firma Stavokan, s.r.o.

Vás pozýva

do novootvorenej predajne

STAVEBNÍN v UHROVCI
stavebninystavokan@gmail.com
Stavokan, s.r.o.
SNP 771, 956 41 Uhrovec

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

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

tel. 038/3811435
0917 633 691

Firma STAVOKAN s.r.o. ponúka práce so strojmi:
JCB 4-CX, SCHAEFF, minibager VOLVO, UNC, Tatra,
Liaz, nákladné auto s HR, kompresor.
Prijmeme vodičov, strojníkov, stavbyvedúceho
so stredoškolským vzdelaním - odbor vodoinštalatér.
Kontakt: 0917 258 388, stavokansro@gmail.com.
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