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Z druhého zasadania mestského parlamentu vo štvrtok 8. januára vzišlo neobvykle
rozhodnutie – rozdeliť rokovanie na dva „polčasy“, nakoľko hlavný bod programu nebol
doriešený. A tak sa poslanci zišli aj v pondelok 12. januára popoludní, kde zmluvu o kúpe
44 nových nájomných bytov do majetku mesta musia schváliť, lebo žiadosť o úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania musí mesto podať do 15. januára... (Viac informácií z
„druhého polčasu“ MsZ v budúcom vydaní novín.)
Druhé rokovanie mestského zastupiteľstva v novom
volebnom období otvoril primátor
Marián
Chovanec
za prítomnosti všetkých 19
poslancov s novoročným
želaním dobrého zdravia
a prianím veľa tvorivých
nápadov. Hlavným bodom
programu bola spomínaná
kúpna zmluva medzi spoločnosťou Dubnička Bratislava
a mestom Bánovce, kde predmetom prevodu je novovybudovaný bytový dom s 44

bytovými jednotkami na Svätoplukovej ulici. Túto zmluvu
dostali poslanci v predstihu
a poslanecký klub za stranu
SMER – SD mal k zmluve
viacero výhrad. Schváleniu
kúpnej zmluvy predchádzala
zmluva o budúcej kúpnej
zmluve, ktorú schvaľovalo
ešte predchádzajúce zastupiteľstvo a tým aj odobrilo zámer
výstavby a následnej kúpy
nájomných bytov, na ktoré
sa teší okolo 200 záujemcov.
Väčšine v zastupiteľstve nie

je preto otázka nájomných
bytov pojmom neznámym.
Podpísanie kúpnej zmluvy je
predpokladom úspechu v získaní úveru zo ŠFRB a dotácie
z Ministerstva dopravy. Mesto
nevstupuje do rizika, pretože
zo zmluvy vyplýva povinnosť
byty odkúpiť iba v prípade získania finančných prostriedkov.
Poslanci text zmluvy dostali
ešte pred zasielaním materiálov do MsZ, takže bol čas
na pripomienkovanie.
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Zloženie deviatich komisií mestského zastupiteľstva
Komisia pre financie,
rozpočet a investície: predsedníčka Ing. Mária Hajšová,
PhD., tajomníčka Ing. Mária
Miková – vedúca finančného odboru MsÚ, členovia:
Ľubomír Želiezka, Marián
Šimoňák, Ing. Bohumil Boďo,
Ing. Mária Peťovská, Ing.
Štefan Minarovjech, Mgr.
Zuzana Rydziová

Komisia pre životné
prostredie: predseda Peter
Janáč, tajomník Ing. Peter
Baláž – pracovník odboru
služieb mestu MsÚ, členovia:
Dušan Holbay, Blanka Kodajová, Ing. Mária Hajšová,
PhD., Ing. Vladimír Matúš,
Tomáš Hulák, Mgr. Martin
Slovák

Komisia
výstavby,
územného
plánovania,
regionálneho rozvoja a
energetiky: predseda Milan
Igaz, tajomníčka Ing. Beáta
Dúbravická – pracovníčka
odboru služieb mestu MsÚ,
členovia: Ján Ondruška,
Štefan Kristián, Mgr. Ivana
Šinská, Dušan Holbay, Mgr.
Dávid Holý, Marián Šomogyi

Komisia pre správu
majetku mesta, obchod,
služby a podnikateľskú
činnosť: predseda Mgr.
Peter
Bulík,
tajomníčka
PhDr. Zita Viktoríniová – pracovníčka finančného odboru
MsÚ, členovia: Ing. Mária
Peťovská, Ľubomír Bereš,
Bc. Milan Filo, JUDr. Peter
Sitár, Mgr. Dávid Holý, Jozef
Farkaš

Komisia pre rozvoj
vzdelávania
a
kultúry:
predsedníčka Mgr. Naďa
Ondrejková, tajomníčka Mgr.
Monika Ašverusová – pracovníčka odboru školstva
a mládeže MsÚ, členovia:
Mgr. Miriam Kiripolská, Mgr.
Zuzana Janáčová, Mgr.
Dana Švecová, Nadežda
Zaťková, Mgr. Peter Bulík,
Mgr. Art. Silvester Lavrík

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne a bytové
otázky: predseda PaedDr.
Miroslav Nagy, tajomníčka
Bc. Mária Cagáňová – pracovníčka odboru sociálnych vecí MsÚ, členovia:
Ing. Richard Makýš, Mgr.
Marta Vetríková, Juraj Pastorek, PhDr. PaedDr. Rudolfa
Novotná, Mgr. Miroslav Libič,
Mgr. Anna Laluchová

Komisia
dopravná,
verejného poriadku a bezpečnosti: predseda Juraj
Pastorek,
tajomník
Ing.
Štefan Cidorík – pracovník
odboru služieb mestu MsÚ,
členovia: Ing. Michal Kapuš,
Mgr. Róbert Praženec, Jozef
Farkaš, JUDr. Dušan Senčík,
Ing. Ivan Jánošík, Peter
Janáč, Roman Mikušiak, Ing.
František Rác
Komisia pre mládež
a telesnú kultúru: predseda Ing. Richard Makýš,
tajomník Mgr. Maroš Nagy
– pracovník útvaru prednostu MsÚ, členovia Dušan
Jankovič, PaedDr. Miroslav
Nagy, Mgr. Milan Kráľ, Mgr.
Tomáš Paška, Mgr. Peter
Bežák, Mgr. Peter Boďo,
Mgr. Ondrej Kubala, Ing.
Štefan Minarovjech
Komisia petičná a pre
ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov mesta: predseda
Mgr. Miroslav Libič, tajomník
Ing. Miroslav Kubica – hlavný
kontrolór mesta MsÚ, členovia Ľudevít Znášik, Milan
Igaz, Dušan Jankovič, Mgr.
Ondrej Kubala, Mgr. Martin
Slovák,
PhDr.
PaedDr.
Rudolfa Novotná

Mestská polícia hlási
Počas silvestrovskej
noci 35 minút po polnoci
pešia hliadka MsP zbadala mladíka ako sprayom
znečisťuje stenu budovy
bývalého Domu služieb.
Mladík ako zazrel hliadku
dal sa na útek, tá ho však
zastavila a vyzvala na
predloženie
totožnosti.
Jednalo sa o P.M., ktorý
za priestupok podľa zák.
č. 372/90 Zb. o priestupkoch je predvolaný na
oddelenie MsP k ďalšiemu
riešeniu.
Na Nový rok o 10.00
h hliadka MsP prijala telefonický oznam od D.P.,
že mu z parkoviska pred
činžiakom
neznámy
páchateľ odcudzil osobné
motorové vozidlo. Menovaný bol poučený, aby
vec nahlásil aj na OO
PZ Bánovce. Medzitým
hliadka MsP pátrala v
meste a auto našla odparkované pri železničnej stanici. Majiteľ hliadke poďakoval a uviedol, že automobil mu tam preparkoval
pravdepodobne jeho syn...

Školské rady sa práve teraz vytvárajú na štyri roky
Na prvom rokovaní Mestského zastupiteľstva schválili poslanci delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení na území mesta.
Školskú samosprávu vykonáva podľa zákona rada školy. Rady škôl sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Školské rady plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa
k činnosti škôl, školských zariadení z
pohľadu školskej problematiky. Ďalej
uskutočňujú výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a školského
zariadenia. Navrhujú zriaďovateľovi na
základe výberového konania kandidáta
na vymenovanie do funkcie riaditeľa na
päťročné funkčné obdobie. Návrh rady
školy je pre zriaďovateľa záväzný.
V meste Bánovce nad Bebravou
má každá škola a CVČ zriadenú radu
školy. Zastúpenie v školských radách
majú zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, zvolený zástupca
ostatných zamestnancov školy, zvolení
zástupcovia rodičov, ktorí nemôžu byť
zamestnancami školy alebo školského
zariadenia, a delegovaní zástupcovia
zriaďovateľa. Pretože za ustanovenie,
zloženie a počet členov rady školy zodpovedá zriaďovateľ, mestské zastupi-

teľstvo 15. decembra 2014 určilo počet
členov a tiež delegovalo zástupcov zriaďovateľa do školských rád. Kompletné
rady škôl v najbližšom čase uskutočnia svoje zasadnutia, na ktorých môžu
navrhnúť kandidátov zo zvolených
zástupcov rodičov. Funkčné obdobie
orgánov školskej samosprávy je štyri
roky.
Všetky základné školy na území
mesta majú 11 členov s delegovanými
zástupcami. ZŠ Duklianska – PhDr.,
PaedDr. Novotná, Zaťková, Mgr. Ašverusová a Mgr. Rosecká. ZŠ Školská
– Kodajová, Mgr. Uhrín, Mgr. Matejová
a Trebichavský. ZŠ Partizánska – Ing.
Peťovská, Ing. Hajšová, PhD., Mgr.
Kráľ a Mgr. Záhumenská. ZŠ Komenského – Mgr. Slovák, Holbay, JUDr.
Zárubová a Nikoliniová. ZŠ Gorazdova
– Farkaš, Igaz, Jankovič a Ing. Miková.
MŠ 9. mája má 7 členov rady, delegovanými zástupcami sú PaedDr. Nagy a

Ing. Cidorík. Rovnako 7 členov má MŠ
5. apríla so zástupcami Ing. Hajšovou
PhD. a Mgr. Libičom. MŠ Hollého má
11 členov rady školy so zástupcami
Mgr. Ondrejkovou, Janáčom, Ing. Mozolovou, Mgr. Balažovičovou. Ďalšie tri
predškolské zariadenia majú 9-členné
rady, v ktorých budú pracovať nasledovní zástupcovia za zriaďovateľa. MŠ
Radlinského – Znášik, Ing. Krchová,
Ing. Dičerová. MŠ Komenského – Mgr.
Bulík, PeadDr. Duchovičová a Farkaš.
MŠ J.C. Hronského – Mgr. Kubala, Mgr
Krchová Petre. MŠ Horné Ozorovce
má 5-člennú radu školy, do ktorej bol
delegovaný Pastorek. V ZUŠ D. Kardoša bude pracovať 11 členov rady s delegátmi Mgr. Bulíkom, Holbayom, JUDr.
Gieciovou a Mgr. Šišmišom. Centrum
voľného času má 5-člennú radu s delegátmi Ing. Makýšom a Ing. Demekovou.
Zverejnenie mien delegovaných
zástupcov poslúži rodičom na to, aby
vedeli, na koho sa môžu obrátiť pri riešení rôznych problémov, ale aj pri návrhoch pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách a
školských zariadeniach.
Mgr. Michal Uhrín,
vedúci odboru školstva MsÚ
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Dokončenie zo str. 1

Hlavným problémom, ktorý predniesla poslankyňa Mária Hajšová, sa
javil predmet kúpy, ktorý podľa nej nie
je dostatočne špecifikovaný a žiadala
uviesť do zmluvy najmä bližšie špecifikácie zariadení a súčastí bytového
domu. Prílohou zmluvy sa preto stane
protokol, ktorý bližšie špecifikuje dĺžky
jednotlivých prípojok a tiež značky
a výkony kotlov. V priebehu výstavby
došlo k zmene spôsobu vykurovania,
čo poslanci kritizovali. Primátor Marián
Chovanec uviedol, že zmena spôsobu
vykurovania bola predmetom stavebného konania a rozhodol o nej stavebný
úrad po splnení zákonných podmienok.
Podľa jeho slov sa stavebník takto rozhodol aj z dôvodu nižších nákladov
pre budúcich nájomníkov. Pochybnosti boli aj o dostatočnosti kúrenia
a poslanci vyslovili obavy z ďalších možných nákladov zo strany mesta. Primátor zdôraznil, že všetky nedostatky je
možné žiadať odstrániť v záručnej dobe,
ktorá je v prípade stavieb 36 mesiacov.
(Podľa informácií prednostky Alexandry
Gieciovej spoločnosť Dubnička, spol.
s r.o., Bratislava ešte v ten deň väčšinu pripomienok akceptovala a zapracovala do pripravenej zmluvy.) Poslanci
mali možnosť nové znenie si cez tento
víkend preštudovať a schválenie kúpnej
zmluvy odložili na pondelok 12. januára,
kde požadovali aj prítomnosť kompetentného zástupcu spoločnosti Dubnička
Bratislava.
Ďalším bodom rokovania „prvého
polčasu“ MsZ vo štvrtok boli zmeny rozpočtu mesta, kde museli poslanci zakomponovať aj splácanie sumy 41 845,70
eur, ktorá sa musí vrátiť Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR. Túto „pokutu“ za pochybenie externého obstarávateľa ešte z roku 2009 pri
rekonštrukcii ZŠ Komenského sa MsZ
rozhodlo splácať vo dvoch splátkach
z rezervného fondu a primátora poverili
podpísaním notárskej zápisnice, ktorej
obsahom bude písomné uznanie dlhu,
dohoda o splátkach, ale aj súhlas s vyko-

Deň otvorených dverí
na ZŠ Partizánska
ZŠ Partizánska pozýva
v sobotu 24. januára od
10. do 12. hodiny na Deň
otvorených dverí. Pozvaní
sú budúci prváci a ich
rodičia, ktorí sa zoznámia s
budúcimi triednymi učiteľmi
prvákov a so simulovaným
vyučovaním pre budúcich
prvákov. Pre deti sú pripravené pohybové hry a
rodičia si môžu prezrieť
priestory školy.

naním exekúcie v prípade, ak nastane
splatnosť dlhu, všetko v zmysle zákona.
Navyše poslanci schválil uznesenie, kde
poverili primátora, aby zabezpečil všetky
právne kroky vo veci vymoženia tejto
sumy od realizátora verejného obstarania, ktorým bola konkrétna fyzická
osoba. Podľa slov prednostky Alexandry
Gieciovej mesto v tejto záležitosti koná
už od novembra, avšak táto osoba opakovane nepreberá poštové zásielky od
mesta a nie je dostihnuteľná. V súvislosti so zmenami v rozpočte bolo okrem
iného schválená aj zvýšený transfer pre
FK Spartak o 20 000 eur na prevádzkové
náklady.

covia o kúpu objektu bývalého hotela
Kanada. Preto sa poslanci do budúceho
rokovania MsR a MsZ majú rozhodnúť,
či objekt predať celý, alebo bude mesto
postupne investovať a budovať v objekte
vlastné ubytovacie zariadenie. Záujem
o ubytovanie nižšieho štandardu je
najmä teraz, v čase prítomnosti robotníkov na stavbe rýchlostného obchvatu.
Záver diskusie patril problémom
s odpratávaním snehu, ktorý otvoril
poslanec Juraj Pastorek, Tento problém
je vypuklý najmä v mestskej časti Horné
Ozorovce. Ostatní poslanci z prímestských častí buď riešili odpratávanie
snehu svojpomocne alebo zo svojich

Pred záverom rokovania primátor
Marián Chovanec informoval poslancov
o ponuke súkromnej osoby na odkúpenie
opustenej budovy bývalého Daňového
úradu na Textilnej ulici (oproti DSS), kde
by sa dal vybudovať podobný dom sociálnych služieb s kapacitou vyše sto miest
pre seniorov. Väčšina poslancov sa priklonila k názoru, že načo kupovať cudzie
objekty, keď mesto má svoje vlastné,
ktoré môže využiť. Navyše, ako potvrdili
aj poslankyne MsZ a TSK Mária Hajšová
a Rudolfa Novotná, je trendom zriaďovať
domy sociálnych služieb s menšou
kapacitou. Ako príklad uviedli možnosti
v bývalých objektoch ZŠ Školská, kde
už existuje projekt za dva milióny eur.
Druhou témou do diskusie bola informácia primátora o tom, že sú záujem-

zdrojov zaplatili dvoch ľudí. Na problém
s odpratávaním snehu sa však sťažovali
aj poslanci z iných častí mesta, napríklad na Sládkovičovej ulici. Kompetentní
pracovníci MsÚ zdôraznili, že mesto má
všeobecne záväzné nariadenie o pasportizácií chodníkov, z ktorého vyplýva
povinnosť, že majitelia alebo správcovia
objektov sú povinní chodníky od snehu
čistiť (Bližšie informácie o pasportizácii
prinášame na 5. starne.). V prípade
úrazu môže občan vymáhať odškodné
od mesta len v tom prípade, ak sa mu
stal úraz na chodníku patriaci mestu.
Úplne na záver hlavný kontrolór mesta
Miroslav Kubica upozornil na termín 15.
január, dokedy sú poslanci, vrátane primátora, povinní predložiť majetkové priznania. 
Alena Borszéková

Z ministerstva 20 tisíc eur na okná ZŠ Partizánska
Ešte v roku 2012 bola
kotolňa ZŠ Partizánska
zrekonštruovaná
firmou
KOOR, s.r.o., Bratislava za
účelom zníženia energetickej náročnosti a zároveň
zvýšenia tepelnej pohody.
Súčasťou
rekonštrukcie
bola aj výmena okien v triedach, v kabinetoch a v školskom stravovacom zariadení, celkovo bolo vymenených 200 okien. Okná
na chodbách však zostali

pôvodné,
preto
mesto
Bánovce nad Bebravou
požiadalo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu
SR o riešenie havarijnej
situácie. V roku 2014 sme
dostali finančné prostriedky
na financovanie havarijnej
situácie okien školy a telocvične v objeme 58 925 eur.
Tieto prostriedky nepostačovali na výmenu všetkých
okien v celej škole. Preto
mesto opäť požiadalo o

finančné prostriedky, ktoré
skutočne ku koncu roka,
presnejšie 23.12.2014, prišli
v objeme 20 000 eur na
výmenu zostávajúcich okien
chodby a šatní telocvične.
Tieto prostriedky sa musia v
súlade s platnou legislatívou
vyčerpať najneskôr do 31.
marca 2015.
Mgr. Michal Uhrín,

vedúci odboru školstva MsÚ
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Rozhovor na tento týždeň – Ivan Škultéty, Senior roka 2014

V Zlatej sále Bojnického zámku si 15. decembra 2014 prevzal zaujímavé
ocenenie okrem iných aj 77-ročný Ivan Škultéty z Bánoviec nad Bebravou.
Diplom s titulom Senior roka 2014 za mimoriadne aktivity v seniorskom veku
a dlhodobú pomoc iným si prevzal z rúk Ľubice Gálisovej, prezidentky Fóra
pre pomoc starším, ktoré je organizátorom tejto celoslovenskej ankety pod
záštitou ministerstva zahraničných vecí a ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny. Na tento titul ho nominovala ďalšia aktívna bánovská seniorka Anna
Vavrová, dlhoročná členka parlamentu seniorov s celoslovenskou pôsobnosťou. K získaniu titulu mu zagratuloval aj bánovský primátor Marián Chovanec na poslednom decembrovou stretnutí s jubilantmi (na foto).
Ako spomína Senior roka 2014 na svoje plodné roky, ktoré prežil v závode
Tatra na rôznych pozíciách, sme sa dozvedeli pri osobnom stretnutí...

Obzretie sa za kultúrnou vyspelosťou Bánovčanov
Na dve etapy, celkom osemnásť
rokov, ste pôsobili vo funkcii riaditeľa Závodného klubu ROH Tatra. Pamätáte sa ešte na svoje začiatky?
Presne 6. júna 1958 som maturoval
ako strojár v bánovskej priemyslovke a
už o tri dni som pracoval vo fabrike. V
Tatrovke som odrobil celkom štyridsať
rokov. Keď som v roku 1963 nastúpil do
funkcie riaditeľa ZK, sídlil ešte v suteréne slobodárne na sídlisku Dubnička.
Až o dva – tri roky prešla celá činnosť ZK
do priestorov vtedajšieho domu osvety
na Farskej ulici. Keďže tento objekt bol
zanedbaný, musel sa obnoviť. Odtiaľto
sme zastrešovali kultúru celého mesta.
Po mne žezlo riaditeľa prevzal v roku
1968 Štefan Hagara. A ja som sa vrátil
do fabriky, kde som vykonával rôzne
funkcie, ako napríklad dielovedúci a
vedúci dopravy.
K funkcii riaditeľa ste sa po rokoch
vrátili opäť...
Na post riaditeľa ZK Tatra som bol
menovaný na prelome osemdesiatych a
deväťdesiatych rokov. Činnosť ZK však
už bola presťahovaná do objektu bývalého tatrováckeho internátu na Ulici
J.Matušku, kde sme ako prvé museli
telocvičňu prerobiť na sálu. A tá je tu
dones. Tu som pôsobil až trinásť rokov.
So zánikom Tatry zanikol aj závodný
klub. Do dôchodku som odchádzal z
postu riaditeľa Tatrabytu, spol. s r.o.

vácky súbor, divadelný súbor, folklórny
súbor Tatrovák, darilo sa dychovej
hudbe, atď.
Čím žilo mesto a závodný klub o
dvadsať rokov neskôr?
Ako som už spomínal, závodný klub
sa presťahoval do objektu na Ulici J.Matušku. Okrem už spomínaných aktivít
sa začali každý týždeň organizovať
tatrovácke kluby mladých, takzvané
„tekáem“. V podstate to bola diskotéka, na ktorej sme mali vždy besedu
s nejakou slovenskou osobnosťou v
oblasti kultúry alebo športu. Začali sme
na nádvorí ZK organizovať folklórny festival a festival dychových hudieb. Z rôznych krúžkov najznámejší bol estrádny
krúžok s dychovou hudbou Bebravanka.
Vo veľkom sme organizovali zájazdovú
činnosť, v lete najmä na Balatón, ale aj
na divadelné predstavenia. Na starosti
som mal aj dva autobusy. Naše súbory
mali vystúpenia po celom Slovensku i v
zahraničí. Napríklad estrádny súbor mal
za desať rokov 130 vystúpení.

V tom čase musel riaditeľ kultúrneho
zariadenia absolvovať všetko. Okrem riadiacej činnosti som mal na starosti réžiu,
mnohokrát som moderoval, vyberal
scénky a hudbu, scénky som dokonca
aj hral. Doteraz milujem spev. V 70-tych
rokoch som dokonca dostal ocenenie
ako herec. Záber som mal pomerne dosť
široký. Závodný klub bol veľmi aktívny a
veľa ľudí v ňom našlo uplatnenie svojich
ambícií a talentu.
Od roku 1998 ste na dôchodku, ste
stále aktívny...
Stal som pri zrode občianskeho združenia Za život, ktoré vzniklo z miestnej
organizácie Slovenskej kremačnej spoločnosti. Bol som predsedom a teraz
podpredsedom. Teraz chcem pomôcť
riaditeľovi ZUŠ pánovi Lavríkovi pri založení speváckeho zboru seniorov. Iných
aktivít veľa nie je. Mojím koníčkom je
pestovanie zeleniny a ovocia v záhradke.
A vnúčence. Pomáham susedom a
známym, keď o niečo požiadajú. Veď
som strojár, takže si viem poradiť s mnohými technickými vecami.
Lákajú vás kultúrne podujatia v
meste aj dnes?

Aká oblasť kultúry sa preferovala v
šesťdesiatych rokoch?
Treba povedať, že ľudia boli viacej
ochotní zúčastňovať sa podujatiach v
meste. Medzi tie najvýznamnejšie patrila krajská súťaž populárnej piesne Tri
ruže Bánoviec. Sviatkom celého mesta
bol reprezentačný ples tatrovákov.
Poslanie ZK však bolo orientované aj na
zastrešenie krúžkov a súborov. Napríklad v tom čase vznikli zmiešaný spe-

V čom ste sa cítili najviac doma?

Ako bubeník v estrádnom vystúpení... Humor
sprevádza pán Škultétyho celý život, a rád
ho rozdáva aj dnes, v seniorskom veku.
Niektoré veci ho však dokážu dojať. Ako aj
ocenenie, ktoré sa mu dostalo, aj rozhovor do
Bánovských novín...

Ale áno. Mestskému kultúrnemu stredisku stále držím palce. Naposledy
som bol každý deň na program na
námestí počas vianočného jarmoku, aj
v základnej umeleckej škole na koncert
Babjaka. Navštevoval som akcie Kultúrneho leta v parku. Nechodím však do
Domu kultúry na Farskej ulici. Mám ťažké
srdce na tých, ktorí pri rekonštrukcii pred
tromi rokmi zničili keramickú mozaiku
vedľa javiska, ktorá bola umeleckým
dielom výtvarníka a sochára Miroslava
Cipára. Toto, ako aj zlikvidovanie takmer
dostavaného združeného domu kultúry
na námestí, patrí do kultúrnej „vyspelosti“
Bánovčanov...
 Alena Borszéková

5
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
(Údaje zosumarizované od 15.
decembra 2014 do 9. januára 2015)
Narodili sa
Matej Stránsky, Juraj Danko,
Oliver Kecskešy, Samuel Kútny,
Peter Kocian, Kristína Garguláková,
Pavol Cigáň, Matúš Poštrk,
Paula Adameová, Sára Mikulová,
Linda Hurtišová, Juraj Duchovič,
Timea Balážová, Artur Fábry,
Katarína Budzáková,
Adam Bitarovský, Michal Darmo,
Michal Kubrický, Pavol Záruba,
Alexander Ševčík,
Andrea Adamkovičová,
Lara Mičková, Sandra Malíková,
Leila Hudecová, Jakub Jurík,
Dávid Barát,
Stela Jurgová, Jakub Marko,
Lenka Štrbavá, Slávka Varačková
Zosobášili sa
Ján Černo a Michaela Sitárová
Nikolas John Smith
a Zuzana Raučinová
Peter Smolko a Marcela Mikulová
Ing. Jakub Mokráň
a Katarína Magdolenová
Opustili nás
Anna Struhačková, rod. Gelbová
*1935, Rudolf Bátora *1963, Gabriela
Dovičinová, rod. Galbová *1927,
Mária Adamíková, rod. Hrotková
*1928, Jozef Sokolík *1928, Jozef
Kozinka *1961, Jozef Štefke *1949,
Ján Brida *1943

Výberové konanie
Obec Uhrovec zastúpená starostkou obce Uhrovec – Ing. Zuzanou
Máčekovou vyhlasuje podľa zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

informatik a samostatný
odborný referent vnútornej
správy.
Bližšie informácie sú uvedené na www.uhrovec.sk alebo ich
poskytne Ing. Elena Valachová na č.
tel. 038/7694253, mobil 0905 364 311.
Prihlášky
do
výberového
konania spolu s požadovanými
dokladmi je možné poslať poštou na
adresu: Obec Uhrovec, SNP 86/7,
956 41 Uhrovec alebo podať osobne
na sekretariáte Obecného úradu
Uhrovec v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie“,
v termíne do 31. 1. 2015.
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Kto je za zimnú údržbu chodníkov zodpovedný,
nájdeme v pasportizácii
Na poslednom rokovaní MsZ 8.
januára 2015 sa diskutovalo aj o údržbe
chodníkov. O povinnostiach majiteľov
a správcov bytov hovorí všeobecne
záväzné nariadenie mesta č.2 o ochrane
životného prostredia ešte z roku 1991.
Celé znenie VZN č. 2 nájdeme na
webovej stránke mesta, v časti samospráva/VZN. Konkrétne o odpratávaní
snehu hovorí článok č. 5. Pasportizácia
chodníkov bola schválená v máji 2005
a nájdeme ju ako prílohu tohto VZN.

Údržba verejných priestranstiev
v zimnom období
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť miestnych komunikácií zabezpečuje v zmysle Mandátnej
zmluvy a schváleného „Plánu zimnej
údržby“ organizácia poverená mestom,
ktorá vykonáva podľa potreby zhŕňanie,
pluhovanie a posyp povrchu vozovky
inertným materiálom, za účelom zabezpečenia zjazdnosti a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Zimnú údržbu
námestia upravuje VZN č. 66 o režime
užívania Námestia Ľudovíta Štúra a
bezprostredne susediacich ulíc mesta.
2. Plán zimnej údržby stanovuje priority a postupnosť odstraňovania snehu
a posypov na verejných priestranstvách.
3. V zimnom období treba zbavovať
chodníky snehu a námrazy, v prípade
potreby aj viackrát za deň. Treba dbať na
to, aby neboli zatarasené prechody cez
jazdnú dráhu alebo príchody a vjazdy
do budov, plochy potrebné na nakla-

danie a vykladanie domového odpadu,
paliva a iného. Na okraji vozovky treba
ponechať voľné vpuste kanalizácie, aby
sa v prípade odmäku zabezpečil odtok
vody. Posypy možno zabezpečovať len
inertným materiálom (piesok, štrk, drť).
4. Údržbu chodníkov v zimnom
období zabezpečuje užívateľ priľahlej
nehnuteľnosti v zmysle prílohy č. 1
tohto nariadenia (tzv. pasportizácia).
5. Užívatelia obchodných a prevádzkových zariadení v čase prevádzkovej doby sú povinní v zimnom období
odstraňovať sneh z priľahlých chodníkov
v plnom rozsahu šírky, ak tieto nie sú
zriadené, odstraňovať sneh z priľahlých
verejných priestranstiev v šírke 1,5 m.
6. Pri mimoriadnych snehových alebo
námrazových kalamitách môže právnickej alebo fyzickej osobe uložiť
povinnosť poskytnutia osobnej, materiálovej alebo vecnej výpomoci, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.
7. Po skončení zimného obdobia organizácia poverená mestom odstraňuje
nahromadený posypový materiál z
chodníkov a komunikácií. 
(r)

Mestská knižnica
zmena otváracích hodín
Mestská knižnica Ľ. Štúra
Bánovce n. B. oznamuje svojim čitateľom, že od začiatku roka 2015 má
zmenené otváracie hodiny: Pondelok
až piatok každý deň od 9.00 do 17.00
h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h.

Monitoring občanov k železničnému
spojeniu Trenčín – Chynorany
Vzhľadom ku skutočnosti, že v súčasnej dobe dochádza k mnohým zmenám na
železničných tratiach (pridávanie vlakových spojení po celom Slovensku, bezplatná
preprava určitých skupín obyvateľov a pod.) primátor okresného mesta Bánovce nad
Bebravou Marián Chovanec má záujem i v našom meste a v okrese túto problematiku riešiť. Chce sústrediť požiadavky a pripomienky občanov využívajúcich železničné spoje na trase Trenčín – Chynorany k ich posúdeniu a tlmočiť ich prostredníctvom odboru dopravy TSK ministerstvu dopravy za účelom zabezpečenia jeho ústretovosti voči občanom a maximálneho uspokojenia ich požiadaviek tak, aby došlo k
požadovanej náprave a optimalizácii spojov. Za týmto účelom organizuje monitoring
prostredníctvom občanov, cestujúcich a súčasne starostov dotknutých obcí, využívajúcich železničnú trasu Trenčín – Chynorany, ktorý postúpi kompetentným inštitúciám k prehodnoteniu a riešeniu. K uvedenému budú vyžiadané príslušné stanoviská, s ktorými bude následne oboznámená široká verejnosť.
4.
Je podľa vás dostatočná techOtázky monitoringu pre občanov:
nická vybavenosť cestovania (kvalita a
1.
Je podľa vás dostatočná
vybavenosť vagónov, kúrenie a klimaintenzita spojov na trase Chynorany –
tizácia...)?
Trenčín? (ak nie, v ktorom čase by bolo
5.
Iné pripomienky a návrhy
vhodné doplniť o ďalší spoj?)
týkajúce sa železničnej prepravy na
2.
Je podľa vás potrebné pridať
trase Chynorany – Trenčín podľa vlastvlakový spoj s neskoršími odchodmi?
ného zváženia.
3.
Je podľa vás dostatočne
Vaše pripomienky zasielajte na
zosúladený časový grafikon odchodov
adresu: Mestský úrad Bánovce nad
vlakov v náväznosti na prejazd rýchBebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01
likov smerujúcich do okresných miest
Bánovce nad Bebravou, resp. info@
(Trenčín, Topoľčany, Prievidza)?
banovce.sk.
(g)
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XII. umelecký festival mladých Kračúň

Dvanásty ročník festivalu Kračúň prekvapil dobrou dramaturgiou. „Utajovaným“ hosťom festivalu bol riaditeľ ZUŠ v Uherskom
Hradišti Stanislav Nemrava, ktorý v besede predstavil nový prúd výtvarného umenia. Organizátorky z MsKS a ZUŠ D. Kardoša
opäť vsadili na osvedčený priebeh festivalu z minulého roka – jednotlivé programy sa striedali v dolnej veľkej sále a v hornej „zasadačke“ MsKS. Prostredná občerstvovacia časť – vestibul ponúkol návštevníkom akýsi pocit slobodnej voľby programu a pohybu,
ale aj priestor na debaty o videnom a počutom.
(ab) Foto: Lukáš Lacik

Tanečné
štúdio
Dancando
exotickými choreografiami

prekvapilo

Spod periny – rozprávka v podaní Modrého
divadla z Vrábiel

„Nežná“ časť vokálnej skupiny Aca people z
Považskej Bystrice

Divadlo mladých Eldorádo z bánovskej ZUŠ
s predstavením
Tak je to...

Bonbontrio šansón z Bratislavy - viola,
harmonika a spev exsuperstaristky Petry
Humeňaňskej (uprostred) - bolo čerešničkou
na torte na záver
(foto www.bonbontrio.sk)

Bánovská halová futbalová liga
Stretnutiami ôsmeho kola pokračoval v športovej hale dvanásty
ročník bánovskej halovej ligy. Prvá šestica tohtoročných stretnutí
nepriniesla výraznejšie prekvapenie ani posuny v tabuľke.
Výsledky 8.kola:  
A.skupina
FC Kuvajt H.Vestenice - Colo Colo 3:2 (2:2)
I.Zuzula, R.Čaprnka, D.Šuhajda - I.Ďurkáč, D.Havala.
Jasklo - Mufuza V.Hradná 5:2 (2:0)
P.Benca 2, J.Malina 2, M.Mášik - S.Saloň, J.Fáber.
Hella - BN Taxi 4:6 (2:3)
I.Mikuš, L.Beňo, J.Varhaník, M.Farkaš - M.Laššo 3, J.Kosiba,
M.Borcha, M.Giéci. ČK: M.Galbavý (Hella)
B.skupina
El Fuňo - Breza Predátors 10:0   (4:0)
P.Botka 2, P.Kristlík, D.Richtárech 2, S.Mikloš, J.Kubala, S.Turoň,
T.Starych.
Big Story - Amatéri 13:1 (7:1)
R.Mrocek 6, L.Martin 3, M.Varhaník, M.Igaz, T.Hanko, J.Poštrk R.Gabriška.
Smeráci - FC Bayern Krásna Ves 3:4 (1:3)
M.Šagát 2, T.Dúbravka - P.Fidrik 2, J.Gieci, J.Štefánik.

Rozpis prípravných stretnutí
našich futbalistov počas zimnej
prípravy
24.01.2015 sobota
31.01.2015 sobota
01.02.2015 nedeľa
04.02.2015 streda
07.02.2015 sobota
14.02.2015 sobota
21.02.2015 sobota
27.02.2015 sobota

Bošany (?)- BN
Dubnica – BN
V.Uherce- BN
AS Trenčín- BN
Továrniky- BN
Topoľčany – BN
Neded - BN (Šaľa)
Nemšová – BN

Poradie strelcov:
22 gólov: R. Mrocek (BigStory),14 gólov: L.Beňo (Hella), 13
gólov: P. Kúdela (Smeráci), L. Vavro (BNTaxi), 11 gólov: R.
Gabriška (Amatéri), J. Kosiba (BNTaxi), J. Kubala (ElFuňo), M
.Líška (Big Story) 10 gólov: O. Škorec (Big Story), J. Gieci (FC
Bayern),...
Deviate kolo v nedeľu 18.1.2015: 13:30 FC Kuvajt H.vestenice
- BN Taxi, 14:20 El Fuňo - FC Bayern Krásna Ves, 15:10 Hella Mufuza V.Hradná,
16:00 FC Liverskupina A
pool V.D.- Breza
1. BN Taxi
8 7 1 0 47:22 22
Predátors,
2. Jasklo
8 6 0 2 40:28 18
3. FC Kuvajt H.Vestenice
8 3 2 3 19:24 11
16:50
Jasklo
4. Hella
8 2 2 4 34:38 8
Colo
Colo,
5. Colo Colo
8 1 2 5 25:32 5
17:40 Smeráci –
6. Mufuza V.Hradná
8 1 1 6 20:41 4
skupina B
Amatéri



aj jf

* po 5.kole zmenil
FC
Liverpool
V.Držkovce názov
na Big Story

1. Big Story
2. El Fuňo
3. Smeráci
4. FC Bayern Krásna Ves
5. Amatéri
6. Breza Predátors

8
8
8
8
8
8

8
6
4
3
2
1

0
0
0
0
0
0

0
2
4
5
6
7

55:18 24
49:12 18
27:28 12
27:36 9
14:44 6
14:48 3

BÁNOVSKÝ KOLKÁRSKY KLUB

BKK Bánovce n. B. - KK Hustra Uhrovec
2,5:5,5 (3059:3090)
Šestnáste kolo druhej kolkárskej ligy západ postavilo proti sebe našich a uhrovskych
kolkárov. V prestížnom derby stretnutí sme po prehre 5,5:2,5 prvýkrát v sezóne doma
zaváhali, keď o víťazovi rozhodol až väčší počet všetkých zvalených kolov. V šiestich dueloch na dráhach sme zásluhou Bročkovcov a Jaroslava Podoláka získali 2,5 bodu, súper
o bod viac. Okresné derby však lepšie vyznelo pre Uhrovčanov, ktorí v súboji proti nám zhodili o 31 kolov viac, vďaka čomu si na konto pripísali rozhodujúce dva body. Vstup do jarnej
časti ligy nevyšiel našim kolkárom podľa predstav a už v stredu 14. januára nastúpia na
piešťanských dráhach proti TKK Trenčín B.
aj
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Športové kluby a ich vízie do roku 2015
Pred vstupom do nového roku si
väčšina z nás dáva predsavzatie. Svoje
osobne túžby majú v kalendárnom roku
2015 aj športové kluby z nášho mesta.
Tak teda aké sú vízie siedmich bánovský
oddielov pre rok 2015?
Hádzana - Richard Makyš
(tréner): Rok 2015 sa bude
v našom klube niesť v znamení
budovania
nového,
výrazne
omladeného družstva žien, ktoré
by malo už v najbližších sezónach vrátiť
bánovskú ženskú hádzanú minimálne na
najvyššie priečky I. ligy. Popri tom budeme
naďalej klásť dôraz na výchovu mládeže,
so snahou o úspešnú účasť družstva žiačok
na finálovom turnaji o titul slovenského
šampióna. Pripravujeme už tradičné
dva turnaje žien „O pohár primátora
mesta“ a najstarší turnaj žien „O pohár
partizánskej brigády Jana Žižku“. V novom
roku prajeme všetkým fanúšikom, priateľom
a sponzorom veľa zdravia, šťastia a radosti
zo športových výkonov našich dievčat.
Hokej
- Peter Jakubík
(predseda HK Spartak Bánovce
nad Bebravou): Do roku 2015
máme rovnakú túžbu ako po
iné roky. Predovšetkým chceme pritiahnuť
na ľad čo najviac detí a tie pomocou
moderných tréningových cvičení naučiť čo
najlepšie korčuľovať a pracovať s pukom
a hokejkou. Výsledkové ciele u nás svoje
miesto nemajú, keďže žiacky hokej je
o radosti z hry, o športovom vyžití, o
utužení zdravia a nie o naháňaní bodov.
V klube máme vytvorené podmienky,
ktoré umožňujú hrať hokej každému, kto
má záujem. V rámci našich možnosti
zapožičiavame výstro,j čím sa snažíme
minimálne zaťažovať rodiny našich hráčov.
Dúfame, že rok 2015 bude tým, na ktorý si
s radosťou v budúcnosti zaspomíname.
Karate – Peter Bežák
(Karate klub Trend): V roku
2015
nás
čaká
náročný
program.
Počas
celého
januára prebieha nábor nových
členov všetkých vekových kategórií. Naši
pretekári sa momentálne pripravujú na

skúšky technickej vyspelosti, ktoré sa
konajú na prelome januára a februára.
Zároveň prebiehajú kvalifikačné súťaže
na Majstrovstvá SR mládeže do 11
rokov, ktoré sa konajú v máji a z ktorých
každoročne nosíme medaily. Musíme
skvalitniť dlhodobú prípravu na M-SR pre
kategóriu 12-ročných a starších, ktorí majú
majstrovstvá v decembri. Máme ambíciu
v tomto roku usporiadať Majstrovstvá SR
v štýle GO-DŽU-RYU Karate. Pred vrcholmi
sezóny musíme absolvovať čo najviac
domácich i zahraničných súťaží, hlavne
kvôli skúsenostiam. Ja osobne absolvujem
niekoľko seminárov a školení. Konkurencia
stále napreduje a udržať krok s klubmi,
ktoré majú často 120 až 150 členov, je
veľmi náročné. Budeme sa snažiť obhájiť
doterajšie výsledky, ale je dôležité, aby
sa dokázala presadiť aj nová nastupujúca
generácia. Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí podporujú a zúčastňujú sa na rozvoji
akéhokoľvek športu v našom meste, pretože
je to hlavne v dnešnej dobe neľahká práca,
či už fyzického, psychického i finančného
hľadiska. Ďakujem rodičom za trpezlivosť
a pochopenie. Prajem všetkým, zvlášť
športovcom veľa zdravia a veľa úspechov
v novom roku 2015.
Basketbal
Tomáš
Paško (tréner BBK): Chceme
pokračovať v práci s mládežou,
v súčasnej dobe máme družstvo
starších minibasketbalistov a kadetov.
Tieto dva tímy hrajú ligovú súťaž. Rovnako
vedieme aj basketbalovú prípravku v ZŠ
Gorazdova, v ktorej máme 13 chlapcov a
ich rady chceme rozšíriť. V družstve mužov
chceme konsolidovať káder pre budúcu
sezónu, a hrať o miesta v prvej polovici
tabuľky. Pokiaľ ide o turnaje, po úspechu
prvom ročníku Vianočného turnaja chceme
v decembri zorganizovať viacdňový turnaj
žiakov za účasti aj medzinárodných
tímov. Rovnako by sme chceli klub
reprezentovať na Veľkonočnom turnaji
v Prahe (starší minibasketbalisti), či na
turnaji v Uherskom Brode (muži). V pláne
máme aj organizáciu basketbalového dňa ,
ktorý by zahŕňal streetballový turnaj, súťaže
detí, rodičov, juniorov, exhibičný zápas
veteránov.

Zápasenie
–
Milan
Urbánek
(tréner):Do klubu chceme pritiahnuť čo
najväčší počet deti . Počas majstrovstiev
Slovenska chceme získať minimálne 15
medailových a obsadiť jednu až dve pozície
majstra Slovenska. Snažíme sa aby sa
minimálne dvaja zápasníci nominovali
do reprezentácie Slovenska. V oblastnej
žiackej lige západ máme túžbu obsadiť
tretie miesto. Pokiaľ ide o organizovanie,
máme v pláne usporiadať majstrovstva
Slovenska starších žiakov vo voľnom štýle,
(na jeseň 31.10.2015), jedno z piatich kôl
žiackej ligy a Mikulášsky turnaj.
Kolky- Pavel Bročko (hráč BKK):
Do nového roka 2015 si bánovskí kolkári
najviac želajú pevné zdravie, aby sa im
vyhýbali zdravotné problémy, aby ich
výkony mali stále vzrastajúcu tendenciu a
aby 35-ročná kolkáreň ešte dlho fungovala
a umožnila tak rozvíjať kolkársky šport v
našom v meste a bola miestom, kde všetci
radi chodia.
Futbal – Dušan Jankovič
(člen správnej rady): Dúfam,
že po niekoľkých neúspešných
sezónach svitá v Spartaku
na lepšie časy. Po jesenných úpravách
areálu štadióna sa nám podarilo ešte do
konca roka položiť umelú trávu na
pripravenú plochu. Táto by mala po
dokončení pomôcť hlavne teraz v zimnej
príprave. Po minuloročných problémoch
s trénermi mládeže sa nám podarilo
stabilizovať aj prácu s mládežou. Popri ich
príprave sa konajú v mestskej hale rôzne
turnaje jednotlivých kategórií. 15.2.2015
sa uskutoční 3. ročník Memoriálu Petra
Mojta mladších žiakov s medzinárodnou
účasťou. Dorastenci sa teraz pripravujú
v telocvični SOU J. Ribaya. Namáhavá
jarná časť čaká naše družstvo dospelých,
ktoré skončilo vo 4. lige po jeseni na prvom
mieste. Naším cieľom je postup do 3.ligy.
Prípravu začíname 13.1.2015 v mestskej
hale. Vedenie klubu pracuje na posilnení
kádra a hlavne intenzívne pracujeme na
náhrade brankára Feriančíka, pretože jeho
materský klub nám ho na ďalšie hosťovanie
nechce uvoľniť.	

aj

Basketbal

BBK Bánovce n. B. – Slávia STU Bratislava 49:62 (21:31)
Proti prvému tímu slušný výkon
V bánovskej športovej hale naši basketbalisti privítali lídra
súťaže a proti veľkému favoritovi stretnutia podali kvalitný výkon.
Úvod stretnutia lepšie vyšiel pre zverencov Ivana Kolačana, ktorí
veľmi pozornou a dôraznou obranou zaskočili hráčov súpera
a dostali sa do vedenia 8:2. Hostia sa nevedeli počas celej prvej
štvrtiny presadiť. Najlepšie o tom hovorila ich strelecká nemohúcnosť, keď premeniť dokázali len tri strelecké pokusy. Druhú štvrtinu začali Bánovce úspešným dvojkovým a trojkovým pokusom
Matúša Bučka, ktorým zvyšoval naše vedenie na 17:10. Vzápätí si
hostia vzali oddychový čas a po krátkej pauze nastúpili ako vymenení. Šnúrou jedenástich bodov v rade začali budovať základ
svojho víťazstva, keď už do konca polčasu odskočili na 21:31.

Tretia štvrtina ale opäť patrila domácim hráčom, ktorí stiahli rozdiel
len na 6 bodov. Záver zápasu bol dramatický. Naši basketbalisti sa
veľkým náporom snažili zvrátiť stav stretnutia, no súper si dokázal
ustrážiť mierny náskok až do konca stretnutia. V poslednej minúte
vyústila naša snaha do troch faulov a tie hostia potrestali premenenými hodmi. Jedným z dvojice rozhodcov bol aj extraligový rozhodca Miroslav Hančík, ktorý na margo zápasu povedal, že rozhodoval zápas veľmi kvalitnej úrovne, ktorý by v mnohých momentoch zniesol aj extraligové kritériá.
Body BBK: M. Bučko 20, M. Beňačka 12, J. Gajdoš 8, T.
Predný 7, L. Valach 0, (R. Drevený 2, J. Urban), tréner: I. Kolačan,
Štvrtiny: 12:6, 9:25, 16:12, 12:19, TH BBK: 11/6
aj tp
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MIESTNA ORGANIZÁCIA SRZ V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
TRADIČNÝ

32. RYBÁRSKY

PLES
HOSŤ VEČERA

ROBO
OPATOVSKÝ

31.1.2015

o

20:00 hod.

DOM KULTÚRY - Farská 7

Vstupné:

25 €

V cene je: 1/2 l vína, večera, kapustnica.

Do tanca hrá HS SYSTÉM
Informácie na č.t.:
0911 760 856 a 0905 784 909

v sobotu 31. januára od 9. do 18. hodiny
v MsKS na charitatívnu módnu prehliadku.
Prispejte na liečbu malej Vanessky!
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