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ZASADNUTIE MsZ v Biskupiciach
Primátor Marián Chovanec zvolal ďalšie
zasadnutie Mestského zastupiteľstva na
štvrtok 4. septembra, ktoré bude o 14.30 h
v Biskupiciach.

Číslo 34

Nepredajné
PREZENTÁCIA POSLANCOV
mestského zastupiteľstva

Kultúrno - spoločenské noviny vydávané mestom Bánovce nad Bebravou
Nová tvár mestskému parku?
Je veľmi jednoduché, ba až priam populistické,
keď niekto povie, že chce dať mestskému parku
novú tvár. Pýtam sa: Kto by toto nechcel urobiť?
Nepoznám takého človeka, kto by to nechcel. Ak
by to bolo také jednoduché, tak v našom parku sú
už dávno nové chodníky, trávniky, lavičky, fontány,
preliezky, doskočiská, korčuliarske dráhy a ešte
všetko, čo by som si želal ja, alebo čo si želajú
občania nášho mesta.
Pozrime sa však na tento problém z ekonomickej
stránky, teda nazrime do rozpočtu nášho mesta. V rámci
súčasných príjmov a výdavkov vieme zhruba každoročne vyčleniť na realizáciu investícií asi 240 000 eur.
Samozrejme, že takáto finančná čiastka by bola dostačujúca na celkovú revitalizáciu mestského parku a isto
by nám z tejto sumy aj zvýšilo. Ale to by sme nemohli
riešiť v našom meste nič iné. Nesmeli by sme nič rekonštruovať, nesmeli by sme financovať žiadne projektové
dokumentácie v prospech plánovaných projektov, žiadne
investície v jednotlivých mestských častiach, dokončovať
rekonštrukcie na školských zariadeniach, nesmeli by sme
riešiť žiadne cesty, chodníky, budovať odstavné plochy,
atď., atď. V tomto prípade sa dá jednoznačne povedať, že
vlastné zdroje na zabezpečenie mestského parku mesto
vyčlení len veľmi ťažko. Ale, ak by sa aj tieto peniaze
v rozpočte mesta našli, potom by musela byť revitalizácia mestského parku posúdená a odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou poslancov mestského zastupiteľstva!
A čo sa týka externých zdrojov rozpočtu, tak v súčasnom
rozpočtovom období a podmienok hospodárenia, ktoré
musíme v rámci pokynov Ministerstva financií a zákona č.
493/2011 z.z. o rozpočtovej zodpovednosti dodržiavať, nie
je jednoduché riešiť tento problém úverom. Do kategórie
externých zdrojov patria aj projekty Európskej únie, alebo
ústredných orgánov verejnej správy, najčastejšie – operačných programov Ministerstva životného prostredia
SR. Bohužiaľ, v posledných troch rokoch neboli vypísané žiadne výzvy na podávanie projektov, prostredníctvom ktorých by sme takúto investíciu do parku mohli zrealizovať.
Marián Chovanec, primátor mesta

Bánovské noviny začínajú dnešným dňom
zverejňovať prezentáciu aktivít poslancov MsZ
počas volebného obdobia. Vedenie redakcie
– redakčná rada zvolila najspravodlivejšie
určenie poradia – podľa abecedy. Nakoľko sme
na prezentáciu vylúčili dovolenkové mesiace
z dôvodu čerpania dovolenky mnohých, ostali
nám do komunálnych volieb už len dva mesiace
– september a október, to je celkom 9, resp.
10 vydaní. Pri počte poslancov 19 musíme
zverejňovať prezentácie dvoch poslancov
naraz. Všetci poslanci dostali rovnaký priestor
a rovnaké otázky už 1. júla, aby sa mohli pripraviť.
Predvolebné bezplatné prezentácie nájdete vždy
na 3. strane vľavo, dnes sa ako prví „spovedali“
Peter Bulík a Jozef Farkaš.
šéfredaktorka

Upršané otvorenie
nového školského roka
Dážď, ktorý prenasleduje školákov po
celé prázdniny, znemožnil aj slávnostné
otvorenie nového školského roka na
nádvoriach a „poslal“ školákov hneď do
lavíc. V meste máme približne 2000 žiakov
základných škôl, z toho je 235 prvákov. Do
ZŠ Komenského zavítalo aj vedenie mesta
s primátorom Mariánom Chovancom. Jeho
príhovor cez školský rozhlas, ale aj osobne
v niektorých triedach pozorne počúvali aj tí
najmenší, žiaci 1.B triedy...
Foto: J.Brižeková

Diváci tohtoročnému Kultúrnemu letu priali, počasie už menej
Nevyspytateľné a mimoriadne daždivé počasie tohto leta sa podpísalo pod mnoho dôležitých podujatí v našom regióne organizovaných
pod holým nebom. Kultúrnemu letu sa síce extrémy vyhýbali, ale kvôli dažďu bolo zrušený úvodný koncert ZUŠ D. Kardoša 29. júna, dážď
skrátil program aj folklóristom z Drienovca 13. júla a v nedeľu 24. augusta sa večer zas extrémne ochladilo – na trinásť stupňov! Napriek
tomu môžeme povedať, že z ôsmich podujatí, iba tri boli ovplyvnené zlým počasím. Keď k tomu prirátame zvýšený záujem Bánovčanov,
môžeme smelo prehlásiť, že Kultúrne leto v réžii MsKS bolo naozaj úspešné. Potvrdila to aj Mgr. Zuzana Janáčová, riaditeľka Mestského
kultúrneho strediska v Bánovciach nad Bebravou, v rozhovore:
Počasie je veľkým nepriateľom letných
akcií pod holým nebom. Mestský park však
v lete ponúka príjemné prostredie na akcie
akéhokoľvek žánru. Potreboval by však mnohé
vylepšiť, opraviť, vybudovať... možno aj práve
lepšie prestrešenie pre účinkujúcich (možno aj
posedenie pre divákov)...
Park
určite
potrebuje
revitalizáciu
a rekonštrukciu, stačí pohľad laika, nemusíme
byť odborníci. Potrebuje pravidelnú údržbu a
správu. Je to miesto, ktoré má veľký potenciál
pre usporiadavanie nielen kultúrnych podujatí.
Poskytuje príjemné prostredie v horúcich dňoch,

nachádza sa len na skok od centra mesta. Žiaľ,
momentálny stav je nedostačujúci, chýbajú
lavičky v okolí altánu, osvetlenie, rekonštrukciu
by privítali sociálne zariadenia, oplotenie, hodil
by sa stabilný stánok, v ktorom by sa počas
kultúrnych akcií predávalo občerstvenie a
pod... Nápadov je veľa, len s tou realizáciou je
to horšie. Momentálne prebieha v meste živá
diskusia o parku a ja dúfam, že sme k tomu
prispeli aj my vďaka záujmu ľudí o program
Kultúrneho leta.
Podujatia tohtoročného Kultúrneho leta
boli žánrovo veľmi pestré. Ktoré z nich bolo

podľa vás najvydarenejšie, resp. s najväčším
diváckym ohlasom?
Program Kultúrneho leta bol naozaj
rôznorodý – naším cieľom bolo, aby si tu
každý našiel „to svoje“. Vystúpili mladí
bánovskí tanečníci a hudobníci, predstavil
sa nám folklór spoza českej hranice, oslávili
sme country narodeniny, so svojím koncertom
vystúpila dychovka, videli sme tradičné divadlo
v netradičnom prostredí parku a na koniec
koncerty dvoch profesionálnych hudobných
telies.
(Pokračovanie na str. 3)
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Nezabúdajme na spoločnú históriu
2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Starostka Uhrovca Zuzana Máčeková pri otvorení programu osláv – ukážok bojov, na foto vpravo
prepad bunkra fašistami a strieľanie partizánov...
Foto: Alena Borszéková

Krajské oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania na Jankovom
vŕšku 23. augusta začínali ukážkami historických partizánskych bojov. Členovia

Klubov vojenskej histórie zo Slovenskej a
Českej republiky priblížili účastníkom osláv
II. svetovú vojnu a Slovenské národné
povstanie, konkrétne partizánske boje
v dobových uniformách, resp. oblečení
s originálnou vojenskou technikou z tohto
obdobia, ako boli guľomety, pušky a samopaly. Bolo symbolické, že celý dej bojov
sa odohrával práve na miestach, kde bol

Folklóristi z Uhrovčana pri rozlúčke s regrútmi, na foto vpravo cimbalovka z obce Modrá

Záujmové
útvary CVČ
na nový
školský rok
CVČ Bánovce nad
Bebravou otvára v novom školskom roku
2014/2015 tieto záujmové útvary: tanečný, výtvarný, plavecký, kreatívny svet, strelecký, CTK Viking, rybársky, jazdecký, varenie – pečenie, výtvarná
príprava na talentovky,
počítačový, florbal, futbalová prípravka, volejbal, basketbal, cvičenie na trampolíne. Viac
info na
www.cevecko.sk.

v čase povstania vybudovaný partizánsky
bunker a partizáni v týchto miestach skutočne pred sedemdesiatimi rokmi bojovali.
V kultúrnom programe vo vynovenom
prírodnom areáli pod pamätníkom vystúpila FS Uhrovčan so scénkou a pesničkami o vystrájaní regrútov na vojnu. Spriatelená česká obec Modrá sa odprezentovala mladými hudobníkmi z Cimbalovej
muziky Liša. Spev a tanec, tak typický pre
túto moravskú oblasť, pridal Lukáš Balajka.
V mauzóleu mohyly, kde boli uložené
pietne vence najvyšších predstaviteľov
slovenskej vlády a Národnej rady SR, bola
sprístupnená novozriadená výstava, ktorá
textovou a fotografickou formou dokumentuje obdobie II. svetovej vojny a SNP v
Uhrovskej doline. Výstava bude prezentovaná aj počas seminára a cezhraničného
kultúrneho programu, ktorý sa uskutoční
27. septembra v Uhrovci. Následne bude
využívaná ako putovná výstava hlavne na
školách a na rôznych akciach v regiónoch
Trenčianskeho a Zlínskeho kraja.
Historické partizánske boje a
cezhraničný kultrúrny program na Jankovom vŕšku zrealizovala obec Uhrovec
v rámci cezhraničnej spolupráce
s českou obcou Modrá v rámci projektu
s názvom Nezabúdajme na spoločnú
históriu, ktorý je spolufinancovaný EU
prostredníctvom Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci operačného programu – Program cezhraničnej
spolupráce SR a ČR 2007 – 2013.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa

Matej Macháček, Damian Gajdošík, Katarína Kušnierová

Opustili nás

Mária Melcerová, rod. Rechtoríková * 1929, Mária Plášeková, rod.
Kutišová *1922

Občianska inzercia
· Predám Fiat Brava 1,4., zlatá metalíza + zimné gumy. Tel. 0903
311 160.
· Kúpim starú vidiecku lavicu z Uhrovskej alebo Slatinskej doliny pred
chalupu alebo do záhrady. Tel. 0918 514 638.

Zrážka vlaku s nakladným autom

Policajný vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad
Bebravou dňa 27. augusta začal trestné stíhanie vo veci prečinu „ublíženie
na zdraví“ a taktiež aj za prečin „všeobecné ohrozenie“. V stredu o 14.35
hodine došlo na nechránenom železničnom priecestí križujúcom poľné
cesty medzi Bánovcami nad Bebravou a obcou Dolné Naštice k zrážke
nákladného vozidla Mercedes s návesom Panav a osobným motorovým
vlakom. Aj napriek tomu, že priecestie križovalo poľné cesty, bolo riadne
označené dopravnou značkou „STOP“ a dopravnou značkou označujúcou
jednokoľajovú železničnú trať. 46-ročný František z okresu Komárno,
ktorý riadil nákladné vozidlo, ktorého náves bol naložený kameňom,
sa plne nevenoval vedeniu vozidla a vošiel na nechránené priecestie.
V tom po železničnej trati smerom od Bánoviec nad Bebravou prichádzal
osobný vlak, ktorému vodič Mercedesu nedal prednosť. V dôsledku toho
došlo k ich zrážke. Pri tejto zrážke 58-ročný rušňovodič Miroslav utrpel
ťažké zranenia, ktorých liečenie si vyžiada viac ako 42 dní. Taktiež sa
ťažko zranil aj 70-ročný cestujúci z vlaku zo Žabokriek nad Nitrou. Okrem
týchto dvoch ťažkých zranení utrpelo ľahké zranenia aj ďalších dvanásť
osôb, ktoré cestovali vo vlaku. Rozsah ich zranení zatiaľ nie je presne
špecifikovaný. Čo bolo príčinou tejto udalosti je predmetom ďalšieho
policajného vyšetrovania. Taktiež aj mieru zavinenia konkrétnej osoby
ukáže až ďalšie vyšetrovanie a znalecké skúmanie.
KR PZ Trenčín

Bánovecká parenica 2014

CVČ a KST v Bánovciach nad Bebravou pozýva v nedeľu 7.
septembra všetkých priaznivcov bicykla na 17. ročník cykloturistického
podujatia BÁNOVECKÁ PARENICA 2014. Ponúkame Vám potulky okolím
Bánoviec nad Bebravou vhodné pre všetky vekové kategórie, od detí po
cyklistických „veteránov“. Prezentácia je pred CVČ od 8.30 h do 9.55
h. Štartuje sa hromadne od CVČ od 10.00 h so sprievodom policajnej
hliadky. Cieľ: Piváreň BERNARD, na Radlinského ulici č. 3. Informácie na
0905 910 068, CVČ: 760 2454.
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PETER BULÍK, poslanec MsZ za volebný obvod č. 5 - Dubnička
▣ Ako hodnotíte svoje pôsobenie v MsZ ? Čo sa vám podarilo
presadiť, zorganizovať, vybaviť?
Interpeloval som veľa vecí, podrobne sa dajú nájsť v zápisniciach
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Teda v tých, ktoré sú
zverejnené na web stránke mesta... Z tých väčších záležitostí,
ktoré sa podarilo aj zrealizovať, môžem uviesť vybudovanie dvoch
prechodov pre chodcov na Partizánskej ulici, opravu cesty - jej vyasfaltovanie - pod
železničným mostom smerom ku garážam na Starom ihrisku. Asi tri-štyrikrát (kým
sa konečne podarilo vec zrealizovať...) som interpeloval vybudovanie osvetlenia
prechodu pre chodcov pri Preglejke, kde svojho času došlo k tragickej dopravnej
nehode. Na môj podnet naši žiaci spoločne s majstrami odborného výcviku opravili
dve lávky – mostíky pre peších ponad tok Radiša na území mesta, podieľali sme
sa spoločne s inými mládežníkmi z mesta na odstránení divokej skládky odpadu
pri vodárni na sídlisku Sever. Zabezpečil som opravu a zateplenie strechy a tzv.
vyškárovanie bytoviek na Partizánskej ceste, kde je 130 bytov a výmenu okien za
plastové v časti týchto nájomných bytov. Ešte ako poslanec TSK som sa podieľal
na presadení opravy cesty – položení nového asfaltového koberca – na ďalších asi
500 metroch komunikácie v meste – Partizánskej cesty. Tiež v škole sme urobili
niekoľko zaujímavých projektov v hodnote niekoľko desaťtisíc eur, ktoré prispievajú
ku skvalitneniu materiálnych podmienok vzdelávania a slúžia študentom z celého
nášho regiónu. A mnoho iných vecí, ktoré priebežne prináša život a je treba ich
aktuálne riešiť, ale často sú rutinné a človek si ich ani neukladá do pamäti, aby ich
neskôr pripomínal...
▣ Čo sa vám nepodarilo a prečo ?
Vždy je čo zlepšovať a stále je čo robiť. Všetko sa však odvíja od objemu
financií, ktoré sú k dispozícii. Z vecí, ktoré by bolo dobre uskutočniť a boli by na
verejný prospech, som navrhol vybudovať po celom meste vodorovné značenie
parkovacích miest pre automobily, ako je to bežné v iných mestách a v našom meste
čiastočne napríklad na Sládkovičovej ulici. Určite by toto opatrenie prinieslo nielen
väčší poriadok na parkoviskách na sídliskách, ale najmä niekoľko parkovacích miest
navyše. Opakovane ja, ako aj iní kolegovia poslanci, sme často kritizovali neporiadok
v meste, kosenie trávy, čistotu komunikácií, neporiadok okolo kontajnerov na odpad,
nedostatok parkovacích miest pre automobily, rozbité chodníky... Je to však, ako
som povedal, najmä o financiách. A myslím, že oproti minulým rokom je situácia
v čistote mesta v tomto volebnom období o kus lepšia, ako roky predtým, aj keď,
ako sa obligátne hovorí – vždy sa nájdu rezervy! Prekáža mi, že sa dlhodobo nedarí
dosiahnuť, aby mestská televízia a mestské noviny slúžili občanom mesta a nie iba
niektorým jednotlivcom... A to hovorím celé roky. Je príznačné, že aj o práci poslancov,
ich názoroch a postojoch sa občania dozvedia „raz za štyri roky,“ ako je to aj teraz...
V Bánovskej televízii ani v Bánovských novinách (financovaných z mestského
rozpočtu) nebol pre poslancov systémovo vytváraný priestor prezentovať svoje
názory na problémy mesta a vlastnú poslaneckú prácu. Kritické vystúpenia na
rokovaniach zastupiteľstva sa spravidla na verejnosť ani nedostávajú. Tento stav
sme niekoľkokrát ako poslanci kritizovali, veľmi výrazne napríklad na zasadnutí MsZ
v Biskupiciach, myslím na konci roka 2011. A nič... Na území mesta vychádzajú
v súčasnosti troje noviny a všetky sú skôr propagandistické, potemkinovské, ich
obsah je veľmi často veľmi účelový, akoby toto mesto bola jedna veľká idylka ! Podľa
mňa však určite nie je ! Malá otvorenosť médií je obvykle brzdou riešenia problémov.
▣ Budete, resp. nebudete kandidovať aj v týchto komunálnych voľbách
a prečo?
V tejto chvíli naozaj neviem... Ak sám pre seba zhromaždím dôvody, pre
ktoré by som snáď mal, a na druhú stranu dám dôvody, pre ktoré v tom už nevidím
zmysel, skôr mi to vychádza, že už asi nie. Akosi mi to celé, čo sa odohráva v našej
spoločnosti, nedáva zmysel. Keď som svojho času do politiky vstupoval, vyzeralo to
ešte o nejakých ideáloch, dalo sa aj čosi tvoriť, budovať, dnes spravidla na verejnoprospešné projekty nie sú financie, zdravý rozum a obyčajný človek sú niekde na
konci, normálne poctivé veci sa z rôznych dôvodov presadzujú čoraz ťažšie...

JOZEF FARKAŠ, poslanec za volebný obvod č. 5 - Dubnička
▣ Ako hodnotíte svoje pôsobenie v MsZ? Čo sa Vám podarilo
presadiť, vybaviť, zorganizovať?
Práca poslanca bola pre mňa veľkou skúsenosťou.
Predovšetkým to bola komunikácia s občanmi o problémoch,
podnetoch, požiadavkách a následne hľadanie riešenia problémov,
samozrejme pokiaľ to bolo možné. Tieto problémy som riešil nielen
prostredníctvom interpelácií na MsZ, ale veľmi často aj vznášaním
požiadaviek každodennou prácou na mestskom úrade, kde nám poslancom bola
vždy nápomocná zástupkyňa primátora Ing. Mária Hajšová. Vždy sme sa snažili
aj spolu s ostatnými poslancami presadzovať to, výsledkom čoho je spokojnosť
občanov nášho mesta a čo akýmkoľvek spôsobom zvýšilo kvalitu života našich
občanov. Na základe požiadaviek obyvateľov dotknutých ulíc sa nám podarilo
zabezpečiť preloženie detského ihriska na Rastislavovu ulicu, kde má ihrisko oveľa
lepšie miesto ako na Ulici Cyrila a Metoda, aj po stránke bezpečnosti a aj hygieny.
Deti sa už nemusia hrať pri kontajneroch, pri ktorých bol často krát neporiadok a
odpadky, a takisto už nie sú ohrozované prechádzajúcimi osobnými motorovými
vozidlami. V tomto rozpočtovom roku sa nám podarilo vyčleniť v rozpočte mesta
finančné prostriedky v prospech vybudovania odstavnej plochy na Ulici Cyrila a
Metoda, kde bol veľký problém s parkovaním a tým aj v prípade potreby s prípadným
prejazdom hasičov, alebo rýchlej zdravotnej pomoci. Parkovisko je už vybudované
a ja som rád, že ma poslanci pri schvaľovaní tejto investície podporili. Pravidelne
organizujem rôzne športové podujatia, či už Bánovskú halovú futbalovú ligu, alebo
nohejbalovú ligu. Tí, ktorí sú nadšencami športu, špeciálne futbalu, tak tí tieto akcie
poznajú a vždy sa na týchto akciách zúčastňuje veľa ľudí. Čo sa týka hodnotenia
môjho pôsobenia v MsZ, tak toto hodnotenie neprislúcha mne, ale na hodnotenie
mojej práce sú občania, ktorí mi vo voľbách v roku 2010 dali svoj hlas.
▣ Čo sa Vám nepodarilo a prečo?
Bohužiaľ, a to ma veľmi mrzí, nepodarilo sa mi presadiť vybudovanie
chodníka pri alebo za ZŠ Gorazdova. Chodník v tejto časti Dubničky by bol určite
využitý, pretože tadiaľto prechádza denne nespočetne veľa ľudí. V rámci mojich
interpelácií mi pán primátor aj prisľúbil, že tento chodník by mohol byť vybudovaný
aktivačnými zamestnancami mesta, ale nakoniec sa sľub nepremenil na skutočnosť.
▣ Budete, resp. nebudete kandidovať aj v týchto komunálnych voľbách a prečo?
Áno, rozhodol som sa kandidovať aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.
Prečo? Predovšetkým preto, pretože sa mi bude oveľa ľahšie pracovať, pretože
práca v tomto volebnom období ma naučila ako riešiť problémy, na koho a s čím sa
mám na mestskom úrade obrátiť a že nestačí len interpelovať. Je veľa vecí, ktoré je
nutné na sídlisku Dubnička urobiť, sú tu zanedbané mnohé verejné priestranstvá,
je nutné opravovať chodníky, cesty, detské ihriská a to čo ma najviac trápi, tak je
priestor pred ZŠ Komenského, ZŠ Gorazdova a MŠ Komenského. Tento priestor by
si zaslúžil zmenu. Nielen odstránenie zbytočných plotov, ale aj spojenie celého tohto
priestoru do oddychovej zóny. Toto je mojím cieľom v nadchádzajúcom volebnom
období a urobím všetko preto, aby sme to spolu s chodníkom za ZŠ Gorazdova,
spolu s vami, vážení občanmi, vybudovali v prospech nás všetkých.

www.kulturabn.sk
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Z kraja pôjde 440 000 eur na opravy ciest v okrese Bánovce nad Bebravou
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
schválilo na svojom augustovom zasadnutí Plán opráv ciest
II. a III. triedy na rok 2014 v celkovej sume 1 338 430 eur.
Vyčlenenie takejto sumy ﬁnančných prostriedkov na opravu
komunikácií pri zostavovaní rozpočtu nebolo reálne. Teraz
si to mohli dovoliť vďaka úspore. Vedeniu TSK sa podarilo
v priebehu tohto roka rokovaním so zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú
prímestskú autobusovú dopravu, ušetriť ﬁnančné prostriedky a spolu
s ostatnými ušetrenými peniazmi bol celý balík presunutý na opravu ciest
II. a III. triedy. Z tejto sumy bolo vyčlenených 440 000 eur pre okres Bánovce
nad Bebravou. Bližšie informácie sme získali od predsedníčky Komisie pre
ﬁnancie, rozpočet a investície TSK Ing. Márie Hajšovej, PhD.
▣ Ako sa vám podarilo dostať do
plánu opráv takú sumu pre náš okres?
Správa ciest TSK vyčlenila na
opravy najkritickejšie úseky ciest II.
a III. triedy v kraji, aj spolu s odborom
dopravy TSK. Následne bol tento
návrh predložený na chválenie do
komisie dopravy a poslednou komisiou, ktorá schvaľuje výšku finančných
prostriedkov na krytie opráv, je komisia
pre financie, rozpočet a investície.
V tejto komisii sme deviati poslanci a
dvaja neposlanci. Nebolo jednoduché
takéto finančné krytie pre opravy ciest
obhájiť práve pre náš okres, pretože
cesty sú vo všetkých okresoch kraja
v zlom stave a každý poslanec by bol
rád, aby sa opravovali cesty práve
v jeho okrese. V tomto prípade som
sa mohla usmievať, pretože všetci prítomní členovia našej komisie ma nakoniec podporili, hoci to nebolo bez pripomienok, vysvetľovaní a zdôvodňovaní. Rokovanie našej komisie prebehlo ešte pred Zastupiteľstvom TSK
19. augusta. Najdôležitejšia úloha ma
čakala pred rokovaním Zastupiteľstva
na poslaneckom klube strany SMER
SD, kde vždy konzultujeme materiály,
ktoré budeme na Zastupiteľstve schvaľovať, prípadne neschvaľovať. Tu som
sa takisto nevyhla pripomienkovému
konaniu, pretože sme dostali do okresu
32,87 %
finančných prostriedkov
z celkovej naplánovanej sumy. Som
skutočne rada a ďakujem všetkým
kolegom poslancom, že ma v rámci
rokovania klubu podporili a samo-

zrejme aj následne na rokovaní Zastupiteľstva TSK a Plán opráv ciest II. a III.
triedy sme schválili.
▣ Ktoré úseky ciest sa budú
opravovať?
Ide o štyri úseky ciest. Najdlhší
úsek je z Bánoviec do Dolných Naštíc
v dĺžke 2 160 m za 181 500 eur, úsek
v Rybanoch v dĺžke 835 m za 102 300
eur, úsek Prusy - Ľutov v dĺžke 1 247
m za 72 200 eur a kilometrový cesty
v obci Dubnička za 84 000 eur. Opravy
sa budú realizovať až v roku 2015, pretože TSK musí najskôr urobiť verejné
obstarávanie a až následne budú
komunikácie opravované dodávateľským spôsobom. TSK má v správe len
cesty II. a III. triedy
Na Zastupiteľstve ste schvaľovali aj návrhy na riešenie prebytočného
majetku TSK, vrátane majetku na území
mesta Bánovce nad Bebravou. Čo TSK
plánuje urobiť s týmto majetkom?
Ide o nehnuteľnosti bývalého
SOU odevného, ktoré sú v súčasnosti
v správe SOŠ na Farskej ulici. Tento
prebytočný majetok sa bude predávať
verejnou obchodnou súťažou. Každému predaju predchádzajú schvaľovacie procesy najskôr v komisiách
a následne v Zastupiteľstve TSK.
▣ Predpokladám, že ste tento
problém riešili aj v Komisii pre ﬁnancie,
rozpočet a investície?
Do komisie sme dostali návrh na
schválenie predaja len časti budovy

bývalého SOU odevného, a to časť
vstupu, chodby a bývalý internát,
celkom za 120 000 eur podľa výsledkov
predchádzajúcej obchodnej verejnej
súťaže. Samozrejme, že sme takýto
nevýhodný predaj nepodporili, hoci sa
obchodná súťaž už opakovala sedemnásťkrát. Nie je predsa možné takýmto
účelovým spôsobom rozdeliť predaj
nehnuteľností na dve časti, na tú lukratívnejšiu, ktorá je predajná, a na tú
ostatnú časť, ktorá by sa predajom tej
lukratívnejšej časti stala nepredajnou.
▣ Aký postup ste zvolili?
S pánom Orieškom, riaditeľom
SOŠ, sme túto situáciu rozoberali niekoľkokrát. Nie je predsa ekonomické
riešiť predaj takýmto spôsobom, pretože je predpoklad, že náklady na
správu tej nepredanej časti nehnuteľností by ďalej zaťažovali rozpočet ich
školy. Takéto nakladanie s majetkom
TSK by bolo nehospodárne a pravdepodobne by mohlo dôjsť k tomu, že
za likvidáciu nepredajnej časti by TSK
zaplatil viac, ako by bola suma inkasovaného výnosu z predaja lukratívnejšej
časti.
V našej komisii sa mi podarilo presvedčiť kolegov poslancov argumentami, že nemá skutočne význam v prípade predaja budovy a pozemkov rozdeľovať tieto nehnuteľností na dve časti
a dohodli sme sa, že odporučíme Zastupiteľstvu TSK najskôr zrušiť výsledok
predchádzajúcej verejnej obchodnej
súťaže a následne odporučíme schváliť
novú verejnú obchodnú súťaž s novými
podmienkami na predaj celého areálu
bývalého SOU odevného, pretože takto
bola schválená aj jeho nadbytočnosť.
Na základe odporúčania našej komisie
pre financie, rozpočet a investície boli
pripravené materiály do Zastupiteľstva
TSK a to vysvetľovanie už bolo potom
jednoduchšie. Môj návrh na schválenie nových súťažných podmienok
k odpredaju celého objektu bývalého
SOU odevného bol schválený na rokovaní Zastupiteľstva jednohlasne.

Diváci tohtoročnému Kultúrnemu letu priali, počasie už menej
(Dokončenie zo str. 1)
Osobne mi najviac zarezonovalo práve divadelné
predstavenie Dubnického divadla Ženský zákon, ktoré
sa stretlo s veľkým záujmom publika. Divadlo hrané pod
„holým nebom“ má vždy svoje čaro. Takisto koncert Brillant
orchestra Olšiakovci sa stretol s dobrou diváckou odozvou.
No všeobecne musím povedať, že Bánovčania si našli cestu
do parku a radi sa prídu pozrieť na každý nedeľný program.
Mnohí Bánovčania, ktorí do parku z rôznych dôvodov
nechodia, ani nevedia, že vstup na akcie Kultúrneho leta
sú zadarmo. Náklady na účinkujúcich sú hradené len
z rozpočtu mesta alebo aj z iných zdrojov? Môžeme hovoriť
aj o konkrétnych číslach? Neuvažuje sa o vyberaní aspoň
dobrovoľného vstupného?
Kultúrne leto má v Bánovciach tradíciu od roku 2006. Po
vzore iných miest sa raz do týždňa počas letných mesiacov
ponúka obyvateľom kultúrne vystúpenie vonku, v priestoroch
na to určených, väčšinou na námestí. Keďže na našom
námestí takýto stabilný priestor vytvorený nie je, kultúrne

leto sa koná v parku. Vstupné sa nevyberá, ani nad takouto
možnosťou neuvažujeme, pretože kultúrne služby tohto typu
bývajú zdarma a zámerom je poskytnúť ľuďom možnosť
kultúrneho vyžitia zdarma aspoň počas letných mesiacov.
Náklady na Kultúrne leto sú hradené z mestského rozpočtu
v programe Kultúra. Financie z tohto programu sú vynaložené
len na vystúpenie jednotlivých účinkujúcich.
Keď je reč o peniazoch, ako vidíte budúci rok? Bude
Kultúrne leto ešte pestrejšie, alebo sa uberie na počte
nedeľných večerov v mestskom parku?
Pokiaľ bude vôľa zvýšiť rozpočet určený na Kultúrne
leto, sme pripravení zrealizovať aj vystúpenia známejších,
väčších interpretov. Obávam sa však, že kvôli všeobecnému
nedostatku financií v samospráve sa tento rozpočet zvyšovať
nebude. Určite ale neplánujeme uberať z počtu nedieľ v rámci
Kultúrneho leta. Naopak, ak by nám to možnosti dovolili, radi
by sme zvýšili kvalitu aj kvantitu týchto podujatí, aby sme
uspokojili čo najviac obyvateľov.
Alena Borszéková

Najlepšiu držkovú polievku navarili bánovské Držkočky
Na šiestom ročníku majstrovstiev
vo varení držkovej polievky vo Veľkých
Držkovciach 23. augusta zabodovali
najviac
Bánovčanky.
Nielenže
bánovské Držkočky vyhrali súťaž, ale aj
prvá cena v tombole – skúter putoval do
rúk mladej Bánovčanky. Druhé miesto
v súťaži si „uvarili“ chlapi z bánovskej
skupiny Country kravy a tretie skončilo
družstvo z Inoveckej chaty. Okrem
tejto hlavnej súťažnej kategórie, kde
u päťčlennej poroty rozhodovala
najmä chuť navarenej porcie, sa
hodnotila aj gastronomická úroveň
prípravy a podávania porcií, i samotná
prezentácia stánku. Tu zabodovali
Dobrovoľníčky z Malej Hradnej. Svoju
tradičnú cenu udeľovali aj organizátori
z občianskeho združenia HODOČU,
tento raz sa ušlo Veselým gurmánom,
ktorí divákov zabávali počas celej
súťaže. Držkovská akcia nebola len
o varení a jedení, ale aj o bohatom

Víťazi na spoločnej foto od Denisy Kopcovej
kultúrnom programe s českým hosťom
Daliborom Jandom. Organizátori vsadili
aj na charitu. Hokejisti z Trenčína
priniesli do dražby dres Pavla Demitru.
Získané peniaze odovzdali Michalovi
zo Svinnej, aby sa mu prinavrátilo
zdravie. Do Veľkých Držkoviec prišlo
okolo dvetisíc päťsto návštevníkov,
ktorých večer rozohnal výdatný
dážď. Organizátori potom museli

riešiť vyťahovanie zapadnutých áut
v premočenom poli pomocou traktora.
Poďakovanie si zaslúžia návštevníci za
trpezlivosť v nečakanom zablatenom
závere podujatia. Ako potvrdil vedúci
organizačného štábu, (ktorý priznal,
že držkovú polievku nikdy nejedol),
dážď a blato tohto leta ich neodradili,
priaznivci sa môžu tešiť už teraz na
siedmy ročník.
(ab)

sportbnn@gmail.com
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FK SPARTAK

HÁDZANÁ

Dvakrát sme vyhrávali, ale body zostali domácim
Boleráz – Bánovce 3:2 (1:1)

Stretnutie sa začalo aktivitou našich futbalistov, ktorí mali prevahu, ale Sviteka v domácej bránke
sme výrazne neohrozili. S pribúdajúcim časom sa hra presunula do stredu pola a o slovo sa prihlásili aj
domáci hráči. Ich šance v podaní Kolonyho, Daniša či Mackovčína však Feriančíka v bránke neprekvapili.
V 44. minúte sme Boleráz potrestali, keď po rohovom kope Líška otvoril skóre. Z vedenia sme sa však dlho
netešili, pretože okamžite po rozohrávke prišlo vyrovnanie. Mackovčinov zrazený center poslal hlavou do
siete Kolony, takže na prestávku sa odchádzalo za nerozhodného stavu 1:1. Druhé dejstvo začal Boleráz
aktivitou, ale opäť sa nám podarilo uderiť. Domáca obrana nechala veľa priestoru Botkovi, ten sa s loptou
otočil a strelou k žrdi poslal zverencov Miloša Šagáta do najtesnejšieho vedenia. Odpoveď v podobe
vyrovnávajúceho gólu však prišla už o tri minúty,
keď vyrovnal Sekera, zužitkujúci dobrú spoluprácu
Z V R P
S
B +/Mackovčína s Danišom. Aj po tretíkrát sme mohli ísť 1 TJ KOVO Beluša
5 4 0 1 15 : 6 12 3
5 4 0 1 12 : 4 12 3
do vedenia, no Gajdošík zblízka trafil len brankára 2 MŠK Slovan Tr. Teplice
5 3 2 0 7 : 3 11 5
Sviteka. Keď sa naši spartakovci nepresadili ani 3 FC Baník Horná Nitra
4 FK Spartak Bánovce
5 3 0 2 11 : 6 9 3
po priamom kope, prišiel gól na domácej strane. 5 OK Častkovce
5 3 0 2 7:7 9 3
Prihrávku od Mackovčína spracoval Humel a ten 6 TJ Iskra Holíč
5 2 2 1 9 : 5 8 -1
5 2 2 1 7 : 6 8 -1
krížnou strelou z ľavej strany rozhodol o domácom 7 TJ Partizán Domaniža
8 TJ Slavoj Boleráz
5 2 2 1 12 : 12 8 -1
víťazstve. V závere sme sa vehementne pokúšali 9 FK TEMPO Partizánske
5 2 2 1 6:7 8 2
o vyrovnanie, ale vytúžený gól sme nedali.
10 MFK Nová Dubnica
5 2 1 2 7:8 7 1
5 2 0 3 7 : 7 6 -3
Góly:45. Kolony, 59. Sekera, 72. Humel, - 44. 11 FK Junior Kanianka
12 FO ŠK Modranka
5 2 0 3 5:9 6 0
Doknič, 56.Botka
13 ŠK Slovan Šimonovany PE
5 1 1 3 4 : 7 4 -5
Zostava Bánovce: Feriančik- Škultéty, Doknič, 14 JS Chocholná - Velčice
5 1 0 4 9 : 14 3 -3
5 0 2 3 5 : 11 2 -7
Poštrk, Šiko, Líška, Botka ( 73. Mrocek), Marko (68. 15 OŠK Tr. Stankovce
16 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 5 0 0 5 1 : 12 0 -6
Borcha), Bartoš, Svatík, Gajdošík.

BÁNOVSKÝ KOLKÁRSKY KLUB

Víťazný vstup do sezóny
Hustra Uhrovec : BKK Bánovce n. B.
2:6 (3069:3180)
Po viac ako štvormesačnej prestávke sa
o slovo opäť prihlásila 2.kolkárska liga západ. V nej
ma náš okres dvoch zástupcov a boli to práve oni,
ktorí na seba narazili hneď v prvom kole. Bánovskí
kolkári nastúpili proti Uhrovcu 30. augusta a bol
to zápas, ktorý hneď od úvodu patril nám. Po
prvej tretine stretnutia sme zásluhou Antona
Šujana a Jozefa Liptáka vyhrávali 2:0. V druhých

dvojhrách sme dvojbodové vedenie nestratili, no
ani nenavýšili. Tešil však fakt, že v tom čase sme
mali 78 kolový náskok v súčte zvalených kolov a
do poslednej časti hry sme mohli ísť bez väčších
obáv. O štvrtý bod sa postaral v súčasnosti náš
najlepší hráč Pavel Bročko, ktorý pozíciu favorita
zvládol a s výkonom 556 zvalených kolov dosiahol
najlepší výkon stretnutia. Zásluhou Pavla Sitára sa
podarilo Uhrovčanom znížiť na 2:4, nič im to však
nebolo platné. V stretnutí sme zvalili vyšší počet
kolov, vďaka čomu sme zvíťazili 6:2 a do tabuľky
pripísali prvé dva body. O týždeň čaká na hráčov
Bánovského kolkárskeho klubu rezerva Trenčína,
ktorú privítajú na domácich dráhach.
aj

Mestská športová hala v našom
meste sa 29.augustala stala
dejiskom už 44.ročníka hádzanárskeho turnaja žien O pohár
partizánskej brigády Jana Žižku.
Už pred rozbehnutím turnaja bolo
jasné, že obhajoba triumfu neprichádza do úvahy, keďže české
Kunovice do Bánoviec nepricestovali. Spomedzi šiestich tímov,
ktoré sa predstavili na palubovke, sa najviac darilo našim
dievčatám. Zverenkine Richarda
Makýša porazili vo finále Šurany
26:17 a zaslúžene sa tak tešili
z víťazstva. Pre naše dievčatá
to bol vydarený turnaj v ktorom
sme v skupine porazili Sereď

4

Na domácom turnaji sme triumfovali
29:15 a z Hlohovcom zaknihovali remízu 21:21. V zostave
Bánovčaniek sa okrem niekoľkých našich dorasteniek predstavila aj brankárka Martina Sakalošová z Partizánskeho, diváci
tak v akcii mohli vidieť hneď niekoľko nových tvári. Druhé miesto
na turnaji obsadili Šurany, bronzové skončili Topoľčany. Na turnaji sa predstavili aj dorastenky
Partizánskeho, ktoré skončili
piate. Okrem tímov ocenil predseda klubu Miroslav Nagy aj najlepšie individuality turnaja. Za
najlepšiu hráčku bola vyhlásená
Kristína Obstová z nášho celku,
najlepšou brankárkou sa stala

Lucia Čížová rovnako z Bánoviec. Cenu pre najlepšiu strelkyňu získala Lucia Bérešová
(Šurany), ktorá zaťažila konto
brankárok 21 gólmi.
Ako hrali naši:
Bánovce – Hlohovec 21:21
(11:10),
Bánovce – Sereď 29:15 (16:7),
Finále: Bánovce – Šurany
26:17 (13:11)
Zostava Bánovce: Čížová, Sakalošová – Vaňová, Turková, Šipláková, Országhová, Zorvanová,
Ďuračková, Srncová, A. Obstová,
K. Obstová, Bridová, Ďuračková,
Matušincová, Chocinová

KURZ JÓGY
na sídlisku Dubnička
začína 9. septembra!
Kontakt 0917 265 114.
Jóga sa bude cvičiť v
utorok, stredu a štvrtok
od 17.30 do 19.00
h. Začiatočníci majú
vyhradenú
stredu,
mierne pokročilí utorok a
štvrtok..

Konzultant, Finančný špecialista
v Broker Consulting, a.s.
Ak radi prijímate výzvy, nebojíte sa nasadenia a dynamického
tímu, môžete sa stať súčasťou jednej z najžiadanejších slovenských
firiem pôsobiacich v oblasti sprostredkovania finančných služieb.
Na novootvorenej pobočke v Bánovciach nad Bebravou hľadáme
konzultantov a finančných špecialistov.

Čo ponúkame
• informačné a logistické zázemie centrály
spoločnosti

• know how - vieme ako na to - náš spôsob
•
•
•
•

práce je preverený úspešnou praxou
firemný vzdelávací systém
profesionálne a motivujúce pracovné vzťahy
motivujúce odmeny
možnosť kariérneho rastu

Čo od vás očakávame
• samostatnosť a komunikatívnosť
• schopnosť učiť sa nové veci
• schopnosť prispôsobiť sa novým
•
•
•
•

podmienkam
zdravé sebavedomie
motiváciu pracovať v dynamickom tíme
zodpovednosť za výsledky
profesionálny prístup

Ak Vás táto ponuka zaujala, profesijný životopis pošlite na mail karol.gasparik@bcas.sk

www.bcas.sk
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