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Nepredajné

Mestské
zastupiteľstvo
aj o verejnom osvetlení
Primátor mesta zvolal na
stredu 25. februára od
14.30 h zasadnutie mestského
zastupiteľstva v sále MsKS na
Ulici J. Matušku. Jedným z bodov programu bude aj projekt
modernizácie verejného
osvetlenia. MsZ je verejné
a prístupné občanom.

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...

Zástupca primátora

Peter Bulík

Na pracovnom stretnutí poslancov MsZ 11. februára primátor Marián Chovanec oznámil meno svojho zástupcu.
Stal sa ním Peter Bulík,
služobne najstarší poslanec
MsZ, ktorý v posledných
komunálnych voľbách kandidoval za volebný obvod
Dubnička za stranu Nová
demokracia.

Zápis

do materských škôl
...a dievčatá plačú, že sa nevyskáču. Fašiangové pesničky a tradície neobchádzajú ani naše mesto,
resp. jeho prímestskú časť Dolné Ozorovce. Tu sa členovia občianskeho výboru, Dobrovoľného
hasičského zboru a Klubu dôchodcov rozhodli zachovávať ľudovú tradíciu veselých fašiangových
sprievodov obcou. Ľudové piesne ale i tance priamo na ulici v podaní členov Folklórneho súboru
Drienovec si mohli vychutnať všade tam, kde veselých fašiangovníkov privítali a pohostili, či niečo
do košíka na večernú veselicu pribalili alebo mincou do zvončeka prispeli...  Foto: A.Borszéková
Viac o posledných fašiangových dňoch na 4. strane.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Áno - Nie?

Sústava verejného osvetlenia v
Bánovciach nad Bebravou je morálne
aj technicky zastaraná. Väčšina inštalovaných svietidiel pochádza z roku 1990,
časť stožiarov verejného osvetlenia je
za hranicou životnosti a dochádza k
pádom stožiarov. Náklady na údržbu sú
vo výške asi 90 tisíc eur ročne, pričom

sa odstraňujú najmä havarijné stavy, k
obnove a modernizácii dochádza len v
zanedbateľnej miere. S typom inštalovaných svietidiel súvisia aj zbytočne vysoké
náklady na dodávku elektrickej energie,
pričom súčasné technológie ponúkajú
možnosť výrazných úspor v tejto oblasti.

(Pokračovanie na str. 3.)

Odbor školstva a mládeže
MsÚ Bánovce nad Bebravou
oznamuje rodičom detí, že
od 16. februára vydávajú ma-terské školy na území mesta
žiadosti o prijatie dieťaťa do
materskej školy pre nasledujúci školský rok 2015/2016.
Žiadosť je možno získať na
riaditeľstvách škôl, alebo ju
nájdete na internetovej stránke
www.banovce.sk (v časti tlačivá). Odovzdanie vyplnenej
žiadosti na riaditeľstve MŠ
sa uskutoční v dňoch od 11.
do 13. marca 2015. Popri
bežných triedach sú zriadené
v MŠ Radlinského a v MŠ
Hollého aj triedy pre deti so
zdravotným znevýhodnením.
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Predstavujeme nových poslancov mestského zastupiteľstva

Mgr. Ondrej kubala, volebný obvod 5 - Dubnička
 Čo prezradíte občanom zo svojho
súkromného života a z pôsobenia v treťom
sektore?
Mám 26 rokov. Patrím k prvým
generáciám ľudí, ktorí od narodenia žijú
na sídlisku Dubnička. Na ulici Gorazdova
žijem spoločne s rodičmi, ktorí celý svoj
pracovný život obetovali svedomitej práci
pre ZŠ Duklianska, respektíve bývalý
závod TATRA. Mám troch bratov. Starší
František a Michal pôsobia v Bratislave
a Piešťanoch, kde sa popri práci venujú
basketbalu. Mladší brat Dominik končí
základnú školu, hrá basketbal za
Považskú Bystricu a dosahuje úspechy aj
v reprezentácii Slovenska. Od 17 rokov
som sa venoval organizovaniu rôznorodých
podujatí v Mládežníckom parlamente.
Vyštudoval
som
učiteľstvo
telesnej
výchovy a občianskej náuky na FTVŠ UK
v Bratislave. Popri škole som pracoval
pre n. o. Basketland, basketbalový klub
Karlovka či ako asistent na Vysokej škole
ekonómie a manažmentu verejnej správy.
Už tretí rok som späť v Bánovciach. Učil
som na základnej škole, pracoval som i na
projektovom oddelení MsÚ. Popri tom sme
spoločne s mladými Bánovčanmi vytvorili
Športovo herný a outdoorový klub, v rámci
ktorého sme vystavali a prevádzkujeme
mládežnícke centrum ŠHOK, workout
posilňovňu či ďalšie športoviská.

 O post poslanca MsZ ste sa uchádzali
s nejakými predsavzatiami a pod hlavičkou
politickej strany... Aká je vaša angažovanosť v politike?
Už pri písaní mojej diplomovej práce
na tému participácia mládeže na verejnom
živote som si uvedomil, že Európska únia
vytvorila inštitúciu mládežníckeho parlamentu ako nástroj na výchovu „nových“
demokraticky zmýšľajúcich, pracovitých
a politicky aktívnych mládežníkov. Mojím
osobným predsavzatím je ukázať mladým
ľuďom cestu, ktorá vedie k záujmu o
samosprávu a veci verejné. Do volieb som
šiel spoločne s mladými kandidátmi ako
nestranný s podporou koalície strán SDKÚ-DS, KDH a Nova, ktoré dnes v mestskom
zastupiteľstve jediný zastupujem. Moju
prácu si všimla aj ambiciózna strana
Sieť, ktorej okresným predsedom som sa
nedávno stal. Týmto rozhodnutím a nadviazaním spolupráce s pani Macháčkovou,
primátorkou mesta Prievidza, budeme
spoločne prezentovať záujmy našich miest
na regionálnej či štátnej úrovni.
 Pred sebou máte štyri roky náročnej
práce... O čo najviac sa budete usilovať?
Samozrejme, keďže som asi historicky najmladší poslanec mesta, musím sa
o jeho riadení veľa učiť, pozorne počúvať
a neustále pre mesto aktívne pracovať.
Už z prvých zasadaní viem, že nie je jed-

noduché presadiť svoj
názor. I napriek tomu
dúfam, že si časom
dokážem získať rešpekt
a úctu skúsenejších
kolegov. Všetci poslanci
však tvrdia, že v prvom
rade je občan a práve táto myšlienka by
nás celé 4 roky mala neustále spájať. Preto
budem po odbornej diskusii jednoducho
podporovať všetky dobré návrhy a samozrejme vykonávať kontrolu nad tými zlými.
V rámci výstavby už dnes rokujeme o celkovej modernizácii osvetlenia, ktorá časom
prinesie obrovské úspory. Všetci vieme o
dezolátnych cestách a chodníkoch, ktoré
sa dajú obnovovať len postupne z ušetrených prostriedkov. Obnovu si zaslúžia
aj športové areály škôl, či jediná bežecká
dráha v okrese. Osobne chcem pracovať
na zefektívnení komunikácie mesta
s občanmi a zlepšovaní verejnej mienky.
Ďalším cieľom je získavanie malých grantov
a dotácií, pomocou ktorých môžeme bez
zaťaženia rozpočtu svojpomocne zlepšiť
životné prostredie. Chcem pracovať na
skvalitňovaní kultúry, športu a pohybu detí
už na úrovni materských a základných škôl.
Reorganizáciu potrebuje aj mládežnícky
parlament. Dlhodobých problémov je veľa
a ja dúfam, že aspoň trochou prispejem
k ich postupnému riešeniu.

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
ZÁMERY
 Predaj nehnuteľností – pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods.8 písm.e /zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších zmien a doplnkov Mesto zverejňuje
zámer predaj nehnuteľnosti – pozemkov (predzáhradky)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde predávajúcim
je Mesto a kupujúci Ing. Peter Žitňan a spol., obyvatelia ul.
Clementisova, Bánovce nad Bebravou.
 Nájom nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Prenajímateľ: Mesto Bánovce n. B. Nájomcovia: Ing. Anna
Malinová – FIDES, Roman Zdychavský – RZ, Vladimír Fiala,
Július Seidl, r. Seidl.
 Zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného
zreteľa medzi Mestom Bánovce n. B. na strane jednej a
Jurajom Krejčim, rod. Krejči, na strane druhej .
Bližšie informácie získate na stránke mesta www.
banovce.sk

Oznam
Oznamujeme občanom, že z dôvodu školenia bude evidencia
obyvateľov, pokladňa a overovanie listín a dokumentov
v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ vo štvrtok 26. februára
v prevádzke len do 11.00 h a v piatok 27. februára bude
kancelária zatvorená. V prípade potreby overovania listín
a dokumentov sa môžu občania obrátiť na klientské centrum
okresného úradu.
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Rekonštrukcia verejného osvetlenia

(Pokračovanie z 1 str.)

O kompletnej rekonštrukcii sa začalo hovoriť už v roku 2013, odkedy hľadal primátor s kompetentnými najvhodnejší
spôsob prefinancovania a tiež optimálne technologické riešenie. Mesto v roku 2014 ako prvý krok na ceste k lepšiemu
svieteniu zadalo vypracovanie komplexného energetického auditu verejného osvetlenia (ďalej VO). Cieľom energetického auditu bolo posúdenie aktuálneho stavu VO, so zameraním na stav svietidiel, výložníkov, stožiarov, výzbrojí,
rozvádzačov a vedení a poukázanie na chyby a nedostatky osvetľovacej sústavy. Súčasťou auditu bolo vypracovanie
odhadu nákladov na rekonštrukciu VO s použitím LED technológie a výpočet návratnosti investície.
Súčasťou auditu boli
nasledovné činnosti: pasportizácia VO, výsledkom ktorej
bolo zdokumentovanie stožiarov a výložníkov s určením
typu, svietidiel s určením typu,
posúdenie ich technického
stavu, zameranie polohy
stožiarov s presnosťou
0,5m, zdokumentovanie
osvetleného povrchu pre
každý svetelný zdroj (druh
povrchu, typ komunikácie,
vzdialenosť od komunikácie,
výška atď), zdokumentovanie
stavu a určenie polohy
rozvádzačov, zistenie priebehu podzemného vedenia,
zdokumentovanie vzdušného
vedenia. V rámci auditu bolo
aj vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie obnovy
verejného osvetlenia.
Pr edložený
návr h
modernizácie so zapracovaním požiadavky na
osvetlenie cintorínov v meste
zahŕňa: montáž nového
osvetlenia 16 priechodov
pre chodcov a výmenu svietidiel na 4-roch existujúcich,
výmenu 26 ks rozvádzačov,
modernizáciu 4 ks rozvádzačov a doplnenie 1 ks
nového rozvádzača, výmenu
kompletného vzdušného
vedenia v dĺžke 18,8 km,
výmenu zemného vedenia
v dĺžke 5,9 km, inštaláciu
riadiaceho systému, výmenu
a doplnenie nových svietidiel
v počte 1 801 ks, výmenu
695 ks stožiarov, obnovu
(náterom) 263 ks stožiarov,
doplnenie 46 ks nových stožiarov, výmenu a doplnenie
819 ks výložníkov. náklady
na montáž, geodetické
zameranie,
projektovú
dokumentáciu.
Celkové odhadované
náklady na navrhované riešenie predstavujú čiastku 3
089 900 eur
Predpokladaná návratnosť investície pri predloženom modeli predstavuje 13
rokov a 8 mesiacov. V prípade
financovania rekonštrukcie

prostredníctvom úveru je
možné uchádzať sa o grant
poskytovaný Európskou
bankou pre obnovu a rozvoj
na podporu projektov energetickej efektívnosti v municipálnom sektore na Slovensku
– MUNSEFF. Zo slovenských
bánk sa do programu zapojili
SLSP a VÚB. Predpokladom
na získanie grantu je dosiahnutie energetických úspor
najmenej 40 %. V našom
prípade je deklarovaných
až 64 % úspory energie. To
nám zaručí získanie nenávratnej dotácie vo výške 20
% z realizovanej investície.
Grant (nenávratný príspevok)
je možné použiť akokoľvek,
napr. na splátku časti úveru
alebo na pokračovanie
výmeny zemných vedení, prípadne opraviť komunikácie.
Celková hodnota investície
bude známa po uskutočnení
verejného obstarávania.
Predpokladáme, že oproti
kalkulovaným nákladom
bude cena nižšia aj o viac
ako 20 %. Z toho vychádza
očakávaná výška úveru
na financovanie projektu
v uvedenom rozsahu
v sume 2 500 000 eur a možnosť získania nenávratného
grantu v sume 500 000 eur.
Po zrealizovaní by mestu
odpadli súčasné náklady
na opravy. Celková ročná
úspora by postačovala
na viac ako 70 % splátky
úveru. Nijakým spôsobom
by sa tak nenarušila
finančná kondícia mesta.
V pondelok 9. februára
2015 sa poslanci zúčastnili
výjazdového pracovného
stretnutia v Senci, kde po-dobný projekt realizovali
v roku 2013. Na vlastné oči
sa mohli presvedčiť o jeho
funkčnosti a položiť otázky
spracovateľom auditu. Primátor mesta Senec po viac
ako roku využívania nového
spôsobu verejného osvetlenia potvrdil úsporu vo výške
70 % pôvodných nákladov.
Poslanci sa zišli aj
v stredu 11. februára na

pracovnom stretnutí, kde si
v búrlivej diskusii vymieňali
svoje názory na výhodnosť
projektu. Na stretnutie boli
pozvaní aj zástupcovia spoločnosti, ktorá vypracovala
audit a tiež zástupkyňu banky,
ktorá potvrdila výhodnosť
ponúkaného úveru a schopnosť mesta úver splatiť.
Primátor pripomenul, že
získanie nenávratnej dotácie
je možné už iba v tomto roku
a tiež, že projekt musí byť zrealizovaný najneskôr do konca
októbra 2015. Zdôraznil, že
v prípade, ak mesto nevstúpi
do projektu, nezostanú

v rozpočte financie, ktoré
dnes platíme a zahodíme
ponúkanú príležitosť na preinvestovanie grantu. Na cesty
a chodníky budeme musieť
hľadať prostriedky inde.
Poslanci tiež pripomienkovali,
že vo svojich obvodoch majú
miesta, ktoré je tiež potrebné
osvetliť. Do konca týždňa
poslanci predložia svoje
návrhy, tieto budú zapracované do projektu.
Projekt má všetky
predpoklady, aby bol do-brou službou pre ob-čanov
a myslíme, že ich spokojnosť by mala byť na prvom
mieste aj pri rozhodovaní
sa poslancov. Osvetlené
cintoríny a prechody pre
chodcov sú správnym
krokom na ceste k lepšiemu mestu.
A odkaz primátora pre
Bánovčanov: „Pre mesto
je dôležité poznať názor
občana, preto vás aj touto
cestou vyzývam na jeho
vyjadrenie prostredníctvom
mailu na info@banovce.sk,
schránky na MsÚ či osobne
na zasadnutí MsZ 25. februára 2015.“
Ing. Vladimír Vranka,
vedúci OSM MsÚ
JUDr. Alexandra Gieciová,
prednostka MsÚ

Polícia hlási
 Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne informuje o prečine
nebezpečného vyhrážania ktorého sa 9. februára dopustil
66-ročný dôchodcu Milana. Obvinený sa od júna do konca
roka v mieste spoločného bydliska opakovane vyhrážal
svojej 65-ročnej manželke, že ju zabije. Jeho vyhrážky sa
stupňovali až do hrozby, že „ju rozštvrtí a z jej hlavy urobí
huspeninu“. Žena sa zo strachu pred ním na noc zamykala v
izbe. Celú udalosť nakoniec oznámila polícii. Za tento skutok
agresívnemu dôchodcovi hrozí trest odňatia slobody na šesť
mesiacov až tri roky.
 Hliadka mestskej polície bola ráno 10. februára privolaná
pracovníkom benzínovej čerpacej stanice na Trenčianskej
ceste, že v priestoroch stanice sa pohybuje nežiaduca osoba.
Hliadka zistila, že ide o Z.H. z Vysočian, ktorá bola z areálu
stanice slušne vykázaná. Na druhý deň večer bola hliadka
MsP požiadaná OO PZ o súčinnosť a preverila oznam M.Š.
zo sídliska Dubnička. Hliadka zistila, že M.Š mladší verbálne
a fyzicky napáda svojich rodičov. Aktéra hliadka upokojila a
rodičov poučila o možnosti podať oznámenie k ďalšiemu
riešeniu.

16. február
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Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia

Roztancované folklóristky a fašiangové masky
v dolnoozorovských uliciach sprevádzalo historické
hasičské vozidlo, ktoré previezlo „nebožku“ basu s
muzikantmi celou dedinou...

Mladým ľuďom v Dolných Ozorovciach sa fašiangové tradície očividne páčili. Mnohí z nich vyšli z tepla svojich príbytkov na ulicu
a fašiangovníkov „počastovali“. Svoju niekoľkohodinovú púť ukončili v kultúrnom dome, kde sa od pravého poludnia podávali
zabíjačkové dobroty z kuchyne šikovných domácich hasičov. Zábava pokračovala fašiangovou veselicou so skupinou Modifik a
Text a foto: Alena Borszéková
veľa veselého „smútku“ a „plaču“ si každý mohol užiť pri nočnom pochovávaní basy...

MIMOCHODOM...

V Žitnej Radiši fašiangovala v sobotu podvečer
celá dedina či Uhrovská dolina. Sprievod originálnych masiek od školákov po
seniorov ukončil svoje putovanie na križovatke, kde úplne „kolabovala“ doprava
aj pre pešiakov. Kultúrny dom doslova praskal vo švíkoch, čo boli všetci zvedaví
na bohatý zábavný program vo vlastnej réžii. „Posledná rozlúčka“ s basou
ukončila aj v tejto rázovitej obci pod Rokošom tohtoročné obdobie veselosti...
(Ne)majú Bánovčania názor?
Dôležitým osviežujúcim novinárskym útvarom v každom periodiku je anketa. Veď každý si rád prečíta, čo si
myslia jeho spoluobčania, aký majú názor, najmä keď to nie je anonymné. Ale s menom alebo fotkou. Bánovčania
sú však špecifickí tým, že svoje názory sa ešte nenaučili po dvadsiatich rokoch slobody prezentovať. Vydolovať
z niekoho pár viet alebo pár slov (nedajbože foto!), je doslova nemožné. Bánovčania sa za svoje názory buď
hanbia, alebo im je všetko ľahostajné. Alebo vedia všetko kritizovať len anonymne na sociálnych sieťach.
Keď sme v redakcii neuspeli pri ťažších spoločenských témach, skúsili sme na aktuálnu veselú nôtu. Chceli
sme vedieť, aký názor majú Bánovčania na fašiangové veselie, akej zábave dávajú prednosť, či noblesným
plesom alebo ľudovej veselici s fašiangovými maskami, či je v bánovskom regióne dosť možnosti vyfašiangovať
sa do sýtosti... Z množstva oslovených, s ktorými už naša redakcia komunikovala o iných veciach cez meilový
kontakt – zástupca riaditeľa, fotograf, podnikateľka, vysokoškoláčka, predsedníčka organizácie tretieho sektora,
atď... nikto, okrem jedného, neodpovedal vôbec. Je predsa slušnosťou na našu prosbu z redakcie vyťukať do
klávesnice počítača aspoň tri slová: Prepáčte, nemám názor...
Mimochodom, to už je viac o slušnosti ako o odvahe povedať si názor.
Alena Borszéková, šéfredaktorka

spoločnosť, školstvo...
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Spoločenská kronika
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O skvelom manželstve po rokoch

N a rodili s a
Mia Stefany Brezoňáková
Slavomír Pihík
Matúš Hromada
Vanessa Šišmičová
Michal Benko
Adriana Voláriková

Uza vreli ma nž e ls t v o
Michal Igaz a Soňa Sokolíková

Opustili nás
MUDr. Melánia Trnovská, rod.
Hlavatovičová *1947
Mário Škvarenina *1969
Vladimír Predanocy *1949

Obec Prusy, v zastúpení starostom obce,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na
pozíciu
riaditeľ Materskej školy v Prusoch
 Kvalifikačné predpoklady: odborná
a pedagogická spôsobilosť pre materské
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov, najmenej 5 rokov výkonu
pedagogickej praxe
 Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, zdravotná spôsobilosť na prácu, manažérske schopnosti
pre riadiacu činnosť, znalosť práce s PC
 Požadované doklady: prihláška do
výberového konania, overené kópie
dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace, profesijný životopis, potvrdenie
o odbornej a pedagogickej praxi, písomný
návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.),
písomný súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona
č. 122/2013 o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s požadovanými dokladmi do
výberového konania doručte do 27.2.2015
do 14.00 h na adresu: Obecný úrad Prusy,
Prusy 111, 957 03 s označením na obálke:
Výberové konanie na funkciu riaditeľa
MŠ. NEOTVÁRAŤ!
Miesto a termín otvárania obálok bude
zriaďovateľom oznámené predsedovi
rady MŠ individuálne. Termín a miesto
výberového konania účastníkom, ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie
požiadavky, oznámi výberová komisia
v zákonom stanovenej lehote písomne.

„Skvelé manželstvo nie
je, keď sa dá dohromady
ideálna dvojica, skvelým
manželstvom je také, ak sa
nedokonalá dvojica naučí
tešiť zo svojich rozdielov...“
motto tohtoročného NárodRídekyovci
Kotrbovci
ného týždňa manželstva si
na celom svete pripomína
19 krajín. Iniciatívu prevzalo
Slovensko v roku 2011
a v tom istom roku prijal túto
myšlienku za svoju aj primátor
Marián Chovanec. Spoločne
s Romanom Mitalom z občianGalbovci
skeho združenia Národný
týždeň manželstva iniciovali
novú tradíciu v Bánovciach
a pozývajú v spolupráci
s matrikárkami do obradnej
siene dlhoročné bánovské
manželské páry. Tie, ktorých
Rídekyovci pred 60 rokmi
Palcovci
kniha
spoločného
života
sa otvára na 55. až 60. strane. Minulý týždeň, dva dni pred sviatkom zamilovaných
sv. Valentína, prijali pozvanie primátora štyri manželské páry Štefan a Božena
Rídekyovci, Ľudovít a Mária Galbovci, Jaroslav a Šefánia Kotrbovci, Vladimír
a Anna Palcovci. Slovom básnika i citlivou piesňou pozdravili hostí členovia Zboru
pre občianske záležitosti takmer ako pri ozajstnej svadbe. Aj príhovory pána Mitalu
o význame Národného týždňa manželstva a primátora o úcte k desiatkam spoločne
prežitých rokov zdôraznili myšlienku, že mladí by sa mali naučiť zabojovať o vzťah a
nie sa pri prvej hádke rozvádzať. Milá slávnosť bola zavŕšená zápisom do pamätnej
knihy, spoločným prípitkom a voľnou neformálnou debatou, kde si starkí zaspomínali
na svoj svadobný deň a obradkonajúci na nezvyčajné sobáše. Napríklad v hasičkých
uniformách alebo v turistických vibramkách...
Text a foto: Alena Borszéková

Príroda plná vedomostí
To, že žiaci ZŠ Partizánska sú
úspešní nielen v športe, dokázali
9. februára aj štvrtáci v zábavno-vedomostnej súťaži Príroda plná
vedomostí. V štyroch súťažných
kolách boli štvrtáci zo ZŠ Partizánska
silnými
konkurentmi
ostatným
bánovským
školám
a jednoznačne viedli. Prejavili
svoju šikovnosť a široký rozsah
vedomostí o vesmíre,
prírode
a hravo si poradili s náročnými
otázkami. A tak sa na stupienky
víťazov dostali všetky tri dvojčlenné
družstvá zo ZŠ Partizánska: Prvé
miesto: Sofia Repková a Šimon
Doležal zo 4.A, druhé miesto:
Marcus Hranica a Marianna
Bačíková zo 4.B, tretie miesto Alexander Kramár a Radovan Vrška
zo 4.C.
(vb)

Módna prehliadka na pomoc Vanesske
Pozývame vás v sobotu 21. februára
od 18. hodiny do Mestského kultúrneho
strediska na Ulici J. Matušku na charitatívnu módnu prehliadku. Akcia je spojená
s predajným bazárom. Výťažok pôjde na
liečbu malej Vanessky.

Zimné topánky pre charitu!

Mestský spolok Slovenského Červeného
kríža vyzýva dobých ľudí, aby darovali pre
charitu zimné topánky!

Prázdniny vo výtvarnom ateliéri

OZ Harmoni ponúka počas jarných
prázdnin od 16. do 22. februára od 9. do
17. hodiny v priestoroch ZUŠ D. Karoša
možnosť zdokonaliť sa vo všetkých odboroch
výtvarného umenia v ateliéri akademického
maliara Viliama Širokého. Viac informácií na
0905 105 051, viliam.siroky@gmail.com.

šport
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Najlepší športovci za rok 2014 si prevzali ocenenia
Na Plese športovcov 14. februára v mestskom kultúrnom stredisku boli slávnostne vyhlásené výsledky tradičnej
ankety Najlepší športovci Bánoviec za rok 2014. Spoznali sme tak víťazov v štyroch kategóriách.
V kategórii dospelých získala najviac
bodov od členom komisie pre mládež
a šport a odborníkov z oblasti športu
Kristína Néč- Lapinová. Viacnásobná
reprezentantka
Slovenska v tria-tlone a dua-tlone, ktorá na
pomyselnom
tróne vystriedala Michaelu
Kucharčik, mala
s
ocenenia
a minuloročných
výsledkov
pochopiteľnú
radosť: „Doma mám ročného syna, čiže
sezóna bola pomaterská. Dúfam, že
v nasledujúcej bude ocenení ešte viac.
Triatlonu sa už venujem jedenásť rokov
a v ňom som sa skutočne našla, asi mi bol
predurčený“. V kategórii jednotlivcov triumfovala Néč Lapinová pred trojbojárom
Róbertom Valachom a zápasníkom
Patrikom Janáčom.
Najlepším kolektívom uplynulého
roka sa stali futbalisti. Zverencom Miloša
Šagáta patrí po polovici súťaže prvé
miesto a to si chcú udržať až do posledného tridsiateho kola. Hovoria o tom aj
slová hráča Mária Borchu. „Stanovili sme
si cieľ, postúpiť do tretej ligy a prinavrátiť
bánovskému futbalu miesto, kam patrí.
Po polovici súťaže nám to vychádza,
dúfam, že to dotiahneme do víťazného
konca. Káder pred jarnou časťou posilnili
René Rak z Trenčína a nový brankár
Martin Grman.“ Za futbalistami na druhom
mieste skončili hádzanárky. Tretie miesto
obsadil ženský futbalový klub.
Medzi mladými športovcami obhájil
svoju minuloročnú pozíciu víťaza Jozef
Mesiarkin z mestského zápasníckeho
klubu. Za majstrom Slovenska v kategórii

starších žiakov skončila karatistka
Michaela Václaviková a futbalista Filip
Lagin.
V kategórií mládežníckych kolektívov
sa z prvenstva tešil Karate Klub Trend.
Druhé skončili dorastenky hádzanárskeho oddielu, tretiu pozíciu obsadili
futbalisti bánovského dorastu.
Na Plese športovcov sa pocty dostalo
aj osobám, ktoré v športových kruhoch už
aktívne nepôsobia, Teodorovi Valachovi
a Telesforovi Halmovi, bývalým funkcionárom a trénerom za celoživotný prínos
v oblasti športu. Telesfor Halmo bol dlhoročný aktívny hráč, tréner a funkcionár
Futbalového klubu a Teodor Valach je
zakladateľom bánovskej hádzanej, bývalý
tréner a funkcionár. Pocty sa dostalo
aj Milanovi Gombárovi, ktorý napriek
svojmu pokročilému veku stále úspešne
reprezentuje naše mesto na svetových
a európskych podujatiach: „V prvom rade
by som sa chcel poďakovať organizá-

Ocenení jednotlivci v mladšej kategórii (zľava)
Filip Lagin, Michaela Václavíková a Jozef
Mesiarkin

torom, že si na mňa spomenuli. Športu sa
venujem už štyridsať rokov a veľmi si toto
ocenenie vážim“ prezradil po vyhlásení
úspešný trojbojár.
Na plese športovcov sa úlohy
oceňovania zhostili primátor Marián
Chovanec, predseda komisie pre mládež
a šport Richard Makýš a tajomník komisie
Maroš Nagy. „Keby sa nijakým spôsobom
dal nafúknuť rozpočet, urobili by sme
pre bánovský šport aj nemožné. Mladí
športovci vzorne reprezentujú mesto
a dosahujú vynikajúce úspechy. Je vidieť,
že tréneri sa svojím zverencom venujú...“
povedal na margo športu primátor.
aj
1. kategória: mládež - jednotlivec (počet bodov)

1. Jozef Mesiarkin, Mestský zápasnícky klub
2. Michaela Václaviková, Karate klub Trend
3. Filip Lagin, FK Spartak

49
29
24

2. kategória: dospelí - jednotlivec (počet bodov)

Milan Gombár pri preberaní ocenenia za
úspešné reprezentovanie z rúk primátora. Za
rok 2014 získal 1. miesto na Majstrovstvách
sveta v silovom trojboji masters do 66 kg v
Plzni – výkon 530 kg, drep – 200 kg, benčpres
– 115 kg mŕtvy ťah – 215 kg, majster SR
mužov – trojboj. Celkovo v kategórii mužov: 10
x majster Slovenska v trojboji , 5 x majster Slovenska v tlaku na lavičke, v kategórii veterán:
3 x majster sveta , 5 x majster Európy, vytvoril
9 x svetový rekord.

1. Mgr. Kristína Néč – Lapinová, Cyklistický klub 40
24
2. Róbert Valach, MaJ FIT CLUB
23
3. Patrik Janáč, Mestský zápasnícky klub
3. kategória: mládežnícky kolektív (počet bodov)

1. Družstvo žiakov, Karate klub Trend
34
2. Družstvo dorasteniek, Hádzanársky oddiel 32
3. Družstvo mladších dorastencov, FK Spartak 23
4. kategória: kolektív dospelých (počet bodov)

1. Družstvo mužov, FK Spartak
2. Družstvo žien, Hádzanársky oddiel
3. Družstvo žien, Ženský futbalový klub

37
35
31

Basketbal

Muži prehrali, naopak kadeti víťazne BBK Bánovce n. B. – Komárno 53:73 (23:40)
Všetko podstatné sa udialo už v prvej štvrtine, ktorá
rozhodla o osude celého stretnutia. Bánovskí basketbalisti sa
chystali vrátiť prehru súperovi spod ich košov, ale realita bola
iná. Zverencom Ivana Kolačana prílišná nervozita zväzovala
ruky a prvý kôš z hry zaznamenali až v 6. minúte. Naopak,
streľba hostí bola fantastická. Načo siahli, to skončilo bodmi.
S pribúdajúcim časom sme pritlačili na súpera v obrane, no
ani to nezastavilo Komárno v rozlete. Výsledkom ich streleckej
potencie bol priepastný dvanásťbodový rozdiel na konci prvej
štvrtiny. V druhej časti hry Bánovce hru vyrovnali, ale Komárno
si pozorne strážilo svoj náskok. V druhom dejstve hostia zapli
ešte na vyššie obrátky a svoj náskok zvýšili až o 30 bodov
(30:60)! Bánovce mali počas celého stretnutia problém bodovať
aj s vyložených streleckých pozícií. Keďže sa k autorovi 23
bodov Matúšovi Bučkovi nedokázal výraznejšie nikto pridať,
v záverečnej časti hry sa Bánovciam už len podarilo skorigovať
na konečných 53:73.

Body BBK: M. Bučko 23 , P. Predný 11, J. Gajdoš 8, T.
Predný 4, R. Drevený 2 (D. Makiš 3, R. Mikušiak 2, A. Lahký,
J. Beňadik), tréner. I. Kolačan. TH BBK: 16/5.Štvrtiny: 9:21,
14:19, 11:20, 19:13
Kadeti
BBK Bánovce n. B. – Inter Bratislava 58:55 (29:26)
Výborný zápas zverencov Tomáša Paška a ich vôbec prvé
víťazstvo nad súperom zvučného mena zaznamenali kadeti 14.
februára. Už v predchádzajúcich zápasoch proti Interu siahali
Bánovčania na víťazstvo, ale kvalita súpera z Bratislavy sa
nakoniec vždy prejavila. V sobotňajšom zápase domáci hráči
dodržiavali, to čo si pred zápasom predsavzali, a odmenou im
bolo prvé víťazstvo nad Interom.
Body BBK: R. Drevený 26, D. Podoba 8, R. Mikušiak 8,
J. Hudec 4, P. Kopčan 3 (P. Horniak 9, L. Kramár), tréner: T.
Paško. TH BBK: 20/11. Štvrtiny: 13:14, 16:12, 15:21, 14:8

aj tp

šport, voľný čas...
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kOLkY

HÁDZANÁ

Bkk Bánovce n. B. - Sládkovičovo 5:3 (3 155: 3 107)

Bánovce – Nesvady 26:24 (11:14)
Po prestávke prišiel víťazný obrat

Proti Sládkovičovu potvrdenie dobrej formy
Dvadsiate prvé kolo druhej ligy západ prisúdilo bánovským
kolkárom náročného súpera zo Sládkovičova. V domácom
prostredí sme proti tretiemu celku tabuľky podali jeden
z lepších výkonov, korunovaný víťazstvom 5:3. Po odohraní
všetkých šiestich duelov bol stav nerozhodný 3:3, no keďže
sme v celom stretnutí zhodili o 48 kolov viac ako súper, na
konto nám pribudli rozhodujúce dva body. Aj keď sa z našich
kolkárov najviac darilo Pavlovi Bročkovi, o body sa na dráhach
postarali Anton Šujan, Jaroslav Podolák a Michal Papšo. Za
dvanásť výhier a deväť prehier patri našim kolkárom šieste
miesto v tabuľke.
aj

kARATE

Štrnásť cenných kovov Karate klubu Trend
V posledný januárový deň sa aj za účasti Bánovských
karatistov konalo v Nesvadoch 3. kolo pohára mládeže ZsZK.
Zverenci Petra Bežáka si na podujatí vybojovali šesť zlatých, dve
strieborné a šesť bronzových medailí.
Umiestnenie našich: 1. Sára Dianová – kata mladšie žiačky,
1. Matúš Jánošík – kumite chlapci -30 kg, 1. Sára Dianová –
kumite ml. žiačky -32 kg, 1. Adam Godár – kumite ml. žiaci
-28 kg, 1. Benedikt Jánošík – kumite st. žiaci -40 kg, 1. Matúš
Jánošík – kata chlapci začiatočníci. 2. Alica Niková – kumite ml.
žiačky -27 kg, 2 Peter Bobuš – kumite st. žiaci -35 kg, 3. Soňa
Niková – kata st. žiačky, 3. Dominik Jánošík – kata ml. žiaci, 3.
Adam Godár- kata ml. žiaci, 3. Magdaléna Mikušová – kumite
ml. žiačky -37 kg, 3. Adrián Václavík – kumite ml. žiaci -28 kg, 3.
Dominik Jánošík – kumite ml. žiaci +32 kg.
aj pb

Naše hádzanárky sa v úvode stretnutia nevedeli presadiť
cez obranu hostiek a tie si v 12. minúte vypracovali päťgólový
náskok 1:6. O päť minút neskôr nás Halmová priblížila na rozdiel gólu – 6:7 no Nesvady šnúrou štyroch presných zásahov
išli do vedenia 11:6. Pred odchodom do kabín Vaňová skresala
skóre na 11:13, ale posledné slovo mala Edina Harisová,
ktorá upravila na polčasových 11:14. Po zmene strán začali
naše dievčatá hrať koncentrovanejšie v obrane, za ktorou
stála pozorná Čížová. V 42. minúte Lapinová dvoma presnými
zásahmi vyrovnala na 18:18 a prakticky sa začínalo odznovu.
V dramatickom závere najskôr Edina Harisová poslala
Nesvady do vedenia, no zásluhou Turkovej a Lapinovej sme
sa prvýkrát dostali do vedenia. V 53. minúte bol stav 24:22,
na čo hostky odpovedali gólom Olajosovej. Tri minúty pred
záverečným klaksónom Šipláková a neskôr Lapinová gólom
na 26:23 zrazila húževnaté súperky do kolien. V predposlednej
minúte Burešová už len skorigovala na konečných 26:24.
Zostáva Bánovce: L.Čížová, Kucharčik, Sakalošová –
Srncová 2, P.Váňová 3, Dominika Halmová 4, Szabová 1, Lapinová 12/5, Šipláková 1, Lechová 1, Turková 2, Strempeková,
Mikulášová, tréner: R.Makýš .
aj rm mp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nitra
Močenok
Michalovce jun
Nesvady
Bánovce
Hlohovec
Trenčín
Zlatná na Ostrove
Inter Bratislava
Topoľčany
Bernolákova Košice
Sereď

Biela stopa pod Čiernym vrchom
Závada pod Čiernym
vrchom bola v slnečnú sobotu
7. februára doslova v obliehaní lyžiarov, tak bežkárov ako
aj zjazdárov. Zavčasu ráno
tu bol odštartovaný 8. ročník
Memoriálu Jána Kušniera. Na
30 kilometrovú trať cez sedlo
pod Čiernym vrchom až do
Omastinej sa postavilo 36
účastníkov. Samotnej lyžiarskej turistike predchádzalo
Foto: Milan Bobuš
deň predtým kladenie venca
na hrob Jána Kušniera, nadšeného turistu a bežkára. Pietnej spomienky na bánovskom cintoríne sa zúčastnil nielen primátor Marián Chovanec, predseda KST, ktorý je
hlavným organizátorom memoriálu, ale aj predseda komisie športu Richard Makýš,
riaditeľka CVČ Miriam Kiripolská a vedúci odboru školstva Michal Uhrín. Sobotňajšie
bežkovanie a pre peších výšľap na Uhrovský hrad boli ukončené v kultúrnom dome
v Uhrovskom Podhradí
pri guláši. Pod Čiernym
vrchom sa lyžovalo aj
inak. Po nádielke snehu
tu bol spustený do
prevádzky lyžiarsky vlek
a ideálne počasie využilo
na lyžovanie a snowbordig viac ako dvesto
milovníkov bieleho športu
najmä z Bánoviec.
Text a foto:
A. Borszéková

Z V R P
13 10 0 3
13 8 1 4
12 8 0 4
12 8 0 4
13 7 1 5
13 7 0 6
13 7 0 6
13 5 2 6
12 5 0 7
13 5 0 8
12 4 0 8
13 0 0 13

B
20
17
16
16
15
14
14
12
10
10
8
0

Skóre
416:323
315:298
379:322
336:293
365:350
362:340
347:339
319:355
321:327
397:413
282:322
290:447

Dif.
93
17
57
43
15
22
8
-36
-6
-16
-40
-157

WINTER CUP
volejbalový turnaj
V bánovskej mestskej športovej
hale sa v sobotu v 28. februára od 7.30
h uskutoční WINTER CUP - 4. ročník
volejbalového turnaja, kde zavítajú
najlepšie amatérske „mančafty“ doslova
z celého Slovenska.
Organizátori
z občianskeho združenia ŠHOK sľubujú
vynikajúcu volejbalovú úroveň. Viac ako
50 zápasov predvedie 18 tímov na troch
ihriskách v športovej hale, medzi nimi aj
3 bánovské družstvá, ktoré môžete prísť
povzbudiť!

kST Bánovce nad Bebravou
pozýva
 21.

februára –
Jubilejné 40. zimné
stretnutie turistov
Trenčianskeho regiónu
na chate Baske
 7. marca – HORY, CESTY, ĽUDIA
– tradičný cestovateľský festival
v MsKS, ktorý už štrnásť rokov prináša
cestovateľské a turistické zážitky nielen
bánovských turistov, ale najmä ďalších
známych slovenských a českých
cestovateľov zo všetkých kútov sveta.
Začiatok o 10. hodine.
Viac na www.kstbanovce.sk

www.kulturabn.sk
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Žiadosti o byt do 27. februára!
Do výberu žiadateľov o byt na Svätoplukovej ulici v novom bytovom
dome budú zaradené žiadosti, ktoré budú podané do piatku 27.
februára! Žiadosti podané po tomto termíne budú na MsÚ naďalej
evidované ako žiadosti o byt, no nebudú zaradené do výberu pri obsadzovaní nových bytov na Svätoplukovej. Viac na www.banovce.sk.

INZERCIA
 Spoločnosť RAk s.r.o. Bánovce nad Bebravou,
významný slovenský výrobca detskej obuvi,
príjme šičky na šitie obuvníckych zvrškov.
Prax alebo kvalifikácia v obore vítaná, u šičiek z iného oboru možnosť
zaučenia.
Ponúkame: dlhodobé zamestnanie v stabilizovanej spoločnosti,
príplatky ku mzde a mimoriadne odmeny, možnosť stravovania,
prácu v dobrom kolektíve a pracovnom prostredí
Tel.: 0905726244, 0905331930, e-mail: rak@rak-obuv.sk
Adresa: RAK spol. s r.o., Ulica kpt. Jaroša 24 (vchod z ul. Inovecká),
957 01 Bánovce nad Bebravou

OZ ŠHOK a ZUŠ D. Kardoša vás pozývajú
v sobotu 21. februára od 14.00 do 21.30 h do
priestorov ZUŠ na druhý ročník filmového festivalu
Expedičná kamera, kde si budete môcť pozrieť tie
najlepšie zahraničné, ale aj domáce outdoorové
filmy. Na záver festivalu je beseda s horským
vodcom a inštruktorom kaňoningu Miroslavom
Dušekom. Program festivalu na facebooku
ŠHOK-u alebo na www.expedicnakamera.sk.

 Prijmem do TPP vodiča MKD, len vážny záujemca, víkendy voľné.
Tel. 0905 376 143.
 Firma ADEST a.s. Rybany dá do prenájmu administratívnu
budovu – 400 m2, autodielňu – 800 m2, klampiarsku dielňu – 64 m2,
zámočnícku dielňu – 100 m2 a skladové priestory – 297 m2. Cena
dohodou. Volajte: 0903 516 822
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BÁNOVSkÉ NOVINY - týždenník
občanov mesta Bánovce nad Bebravou

6.

Ďalšou špeciálnou ponukou Filmového
klubu Kassandra, len týždeň po celoslovenskej premiére, sú v piatok 27. februára
od 20. hodiny v MsKS na Ulici J. Matušku
argentínsko - španielske DIVOKÉ HISTORKY so 6 prekvapivými rozuzleniami.
Čierna komédia koprodukovaná bratmi
Almodóvarovými si podmanila divákov
festivalu v Cannes i Karlových Varoch.

O

Fk kassandra: Divoké historky

VÝHODNÉ ZĽAVY

pre dôchodcov, ZŤP a podnikateľov

možnosť platby kartou alebo na faktúru

038 769 22 60

www.stkrybany.sk

