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Kultúrno - spoločenské noviny vydávané mestom Bánovce nad Bebravou

Minuloročné rozpočtové hospodárenie
mesta skončilo prebytkom

Na pôde Mestského úradu v Žiline sa 8. apríla uskutočnilo rokovanie predsedníctva a rady Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré
sa na svojom 24. sneme zaoberalo mnohými témami, súvisiacimi s legislatívnymi zmenami, prípravou programového obdobia
2014 – 2020, ale predovšetkým výsledkami rozpočtového hospodárenia miest a obcí za rok 2013.
Dnes už oficiálne čísla hovoria, že v metodike ESA 95 bol dosiahnutý prebytok 121,7 mil. eur. Tento priaznivý výsledok dosiahli
obce napriek prepadu ich rozhodujúceho príjmu, výnosu dane z príjmov fyzických osôb. „Skutočný výnos z tohto príjmu bol oproti
schválenému rozpočtu na rok 2013 nižší o 30 mil. eur . Celkové príjmy obcí v roku 2013 dosiahli sumu 3 863,2 mil. eur a medziročne
vzrástli o 2,1 %. Celkové výdavky obcí dosiahli sumu 3 679,8 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,5 %“, uviedla pre
Obecné noviny hovorkyňa ZMOS Mgr. Marta Bujňáková.
Na sneme predseda ZMOS Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. poďakoval všetkým predstaviteľom miest a obcí za dosiahnuté čísla,
ktorými prispeli k dobrým celkovým výsledkom Slovenskej republiky.

Detský čin roka 2014
vyzýva deti i dospelých:

Vlaňajšie hospodárenie mesta Bánovce nad Bebravou zhodnotil primátor Marián Chovanec nasledovne:
Rozpočtové hospodárenie miest a obcí v
roku 2013 skončilo s prebytkom 121,7 mil. eur
v metodike ESA 95. Aký výsledok dosiahlo
mesto Bánovce nad Bebravou?
Hospodárenie nášho mesta v roku 2013 skončilo
s prebytkom vo výške cca 460 tis. eur, čím sa nám
tiež podarilo dostať sa medzi obce a mestá, ktoré
naplnili memorandum. Na strane príjmov nedošlo
k naplneniu rozpočtu, pretože bol poukázaný nižší
výnos dane z príjmov fyzických osôb.
Môžem konštatovať, že hospodárenie mesta je
dobré a ekonomicky zastabilizované. V súčasnom
volebnom období mesto nevzalo žiadny úver,
hospodári efektívne pri zabezpečovaní všetkých
úloh samosprávy, pri realizovaní opráv a údržby
majetku mesta a realizovaní nevyhnutných
investičných akcií v meste.

V rozpočte sa muselo odraziť reálne šetrenie
financií, čo znamenalo menej o 5% osobných
výdavkov a o 10% na tovaroch a službách.

Aké obmedzenia sme museli pre tento
výsledok podstúpiť?
Obmedzujúce bolo už samotné rozpočtovanie.

Ako bude mesto hospodáriť v roku 2014 a aké
projekty sa chystajú?
Určite sa budem zasadzovať o hospodárne

Ktoré projekty a zámery mesta šetrenie najviac
ovplyvnilo?
Je veľa problémov, ktoré mesto ťažia. Medzi tieto
patria cesty, chodníky, rekonštrukcie materských
škôl a mnoho iných, ktoré si vyžadujú nemalé
finančné prostriedky, ale nie je možné ich
realizovať naraz. Ak sme chceli naplniť spomínané
memorandum, z realizácie niektorých projektov
sme museli ustúpiť. Napriek memorandu sa
nám ale podarilo opraviť cestu na Sládkovičovej
ul., vystavať kanceláriu prvého kontaktu, opraviť
tečúce strechy materských škôl a mnoho iných
akútnych drobných opráv.

vynakladanie financií, čo v mojom ponímaní
znamená aj povinnosť starať sa o majetok
a jeho zveľaďovanie. Preto sa už na dokončenie
opráv kultúrneho domu môžu tešiť v Dolných
Ozorovciach. Potreba výstavby parkovacích
miest a vyšší komfort parkovania dosiahneme
výstavbou odstavných plôch na uliciach Husitská,
Cyrila a Metoda a Sládkovičova. Za hospodárne
nakladanie s financiami považujem aj presun
ušetrených financií zo zimnej údržby na opravu
cesty na Moyzesovej a Husitskej ul. Usilovne sme
pracovali aj na prísune iných finančných zdrojov,
ktoré v skutočnosti budú znamenať výmenu okien
na ZŠ Partizánska, viac kamier v meste, a tým aj
zvýšenie bezpečnosti občanov. Tiež sa teším na
nový šat mestskej knižnice.
Určite občanov poteším aj informáciou, že na
úrade pracujeme na neustálom zlepšovaní
komunikácie s občanmi, na rozširovaní služieb pre
nich aj na našej webovej stránke, prípadne v ich
mobiloch.				
kh

V týchto dňoch štartuje 14. ročník projektu
Detský čin roka výzvou pre deti i dospelých,
aby podali správu o dobrom skutku detí.
Znamená to mať otvorené oči i srdcia,
vnímať a všímať si ako deti vedia robiť veľké
činy napr. zachrániť život, ale i každodenné
drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom
pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť...
Deti môžu napísať o svojich dobrých
skutkoch, ale i o činoch svojich kamarátov,
ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť
ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré
skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú
a zrealizujú.
Dobré skutky detí môžu prihlásiť aj rodičia,
pedagógovia a dospelí.
Správu o dobrých skutkoch deti je možné
zasielať do 30. júna 2014.
Viac informácií o projekte nájdete na našej
stránke www.detskycin.sk

noviny@kulturabn.sk
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Budovy materských škôl prešli pod mesto
v nelichotivom stave
Prechodom kompetencií na samosprávu v júli 2002 sa vlastníkom
majetku, o ktorý sa dovtedy staral štát, stalo mesto. To zdedilo
budovy v zlom technickom, až havarijnom stave a o ich údržbu
sa muselo začať starať z vlastných síl.
Dosiaľ to nie je jednoduchá záležitosť, keďže roky, v ktorých boli
materské školy v meste zaradené do siete škôl, v niektorých
prípadoch dosahujú takmer päťdesiatku. Pre predstavu,
Materská škola na Ul. 9.mája bola do siete škôl zaradená už
v roku 1967. Po šiestich rokoch s k nej pripojila MŠ 5.apríla a po
ďalších štyroch MŠ Hollého. Zariadenie v Horných Ozorovciach
funguje od roku 1979, škôlka na Ul. J.C. Hronského zahájila
svoju činnosť v roku 1981 a MŠ J.A. Komenského o štyri roky
po nej. V úvodzovkách najmladšou škôlkou v meste je MŠ
Radlinského, ktorá si k svojim údajom pripisuje rok 1987.
Po tom, čo mesto preverilo technický stav budov, bolo
nevyhnutné uskutočniť väčšie opravy a vykonávať ich pravidelnú
údržbu. „Na všetkých MŠ je opravená strešná živičná krytina,
uskutočnili sa rekonštrukcie samostatných kotolní. V MŠ,
ktoré sú centrálne napájané, sme uskutočnili rekonštrukciu a
vyregulovanie systému vykurovania. Postupne sme v nich začali
vymieňať okná, dvere v triedach v hospodárskych pavilónoch,
zateplili štítové steny a schodiská. Aktuálny stav jednotlivých
budov je v rámci zabezpečenia prevádzkyschopnosti v súlade
s dodržiavaním predpisov BOZPO a aj tých, ktoré kontroluje
Regionálny úrad verejného zdravotníctva“, objasnil najhlavnejšie
zásahy do budov vedúci Odboru školstva a mládeže MsÚ Mgr.
Michal Uhrín.
Donedávna mesto odstraňovalo havarijný stav priestorov MŠ
9.mája, ktoré utrpeli škody po vytopení vodou. Počas letných
prázdnin sa ešte dokončí vymaľovanie stien. „V MŠ Komenského
bude pokračovať druhá etapa opravy záchodov a umývadiel
na prízemí. Počas leta v spolupráci s Odborom služieb mestu
MsÚ budeme maľovať triedy, spálne detí, umyvárne, šatne,
kuchyne a sklady. Ďalej budeme opravovať časti stropnej
omietky, poškodenú podestu schodiskového priestoru v budove
a odstraňovať nefunkčné kovové preliezačky na školských
dvoroch“, uviedol najbližšie naplánované práce Mgr. Uhrín.

Ďalšie úpravy si vyžadujú aj
ostatné budovy
Sedem komplexov škôlok v meste však potrebuje viac, ako
si mesto môže v súčasnosti dovoliť, preto sa hľadajú možné
alternatívy získania finančných prostriedkov.

Na Trenčiansky samosprávny kraj tak
koncom minulého roka smerovala žiadosť
na pridelenie finančných prostriedkov z
integrovaného Regionálneho operačného
programu 2014-2020 materské a základné
školy, kde mesto uviedlo, že má záujem
rozširovať kapacity materských škôl, modernizovať ich
infraštruktúru, materiálno-technického vybavenia, prispôsobiť
materské školy pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
a zavádzať prvky inkluzívneho vzdelávania.
V písomnej žiadosti sa uvádza, že všetky budovy škôlok na
území mesta potrebujú zatepliť a vymeniť okná a samostatnú
kotolňu je nutné vybudovať v MŠ Komenského, J.C. Hronského
a Hollého. Chladiaca miestnosť na potraviny chýba škôlkam na
uliciach 9.mája a 5.apríla a niektoré priestory MŠ Radlinského
a 5.apríla si žiadajú nutnú rekonštrukciu.
Okrem toho, v školských jedálňach pri všetkých materských
školách v rámci modernizácie materiálno-technického vybavenia
mesto žiada vymeniť strojové vybavenie a bielu techniku.

pravidelnú starostlivosť
potrebujú tiež základné školy
Eurofondy by magistrát využil i na obstaranie vybavenia učební
základných škôl v oblasti praktického vyučovania v súlade s
platnými normatívmi priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti.
Mgr. Uhrín v liste ďalej uvádza, že s pomocou získaných
peňažných prostriedkov by mesto zabezpečilo „vybavenosť
učebnými pomôckami, ako je materiál na výučbu, ručné náradie,
stroje, prístroje, laboratórne pomôcky. Vhodné by tiež bolo
„uskutočniť stavebno-technické úpravy a obstaranie vybavenia
základných škôl pre integrovanú výučbu pre potreby žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - bezbariérový
prístup, rehabilitačné, kompenzačné pomôcky“.

Dobrá správa pre zŠ partizánska
Pred niekoľkými dňami bolo mestu doručené rozhodnutie
o pridelení finančnej čiastky pre úpravu Základnej školy na Ul.
Partizánska. Z jedného z vyhlásených programov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR sme získali necelých 59
tisíc eur, ktoré budú použité na výmenu okien celej budovy. kh

rokovalo 25. mestské zastupiteľstvo
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa
zišli 24. apríla 2014 na rokovaní 25.
mestského zastupiteľstva v spoločenskej
sále Mestského kultúrneho strediska
v Bánovciach nad Bebravou.
Významným bodom programu bol
predložený záverečný účet mesta
za rok 2013. Mesto ukončilo rok
s prebytkom, schválenie prebehlo
bez diskusných príspevkov. Diskusiu
vyvolala Výročná správa MsKS, s.r.o.
za rok 2013, z ktorej bolo zrejmé, že
výsledkom hospodárenia je strata vo
výške 7489,87 €. Poslanci poverili
hlavného kontrolóra mesta vykonaním
kontroly výsledkov hospodárenia za
rok 2013 a v roku 2014 do 15.6.2014.
Potešujúce čísla prinieslo hospodárenie
Správy majetku mesta, ktorá skončila
s prebytkom vo výške 6 246,6 €. Pri
predkladaní informatívnej správy o stave
likvidácie komunálneho odpadu primátor
mesta informoval poslancov, že v rámci
finančného porovnania mesiacov február
2013 - február 2014 bol v mesiaci február
2014 zaznamenaný cca 15,58 % pokles
finančných nákladov, čo predstavuje
úsporu vo výške 5 067,49 €.
V ďalšom bode programu poslanci schválili
zmenu rozpočtu mesta vo veci použitia
finančných prostriedkov z rezervného
fondu na vybudovanie odstavnej plochy
na Ul. Cyrila a Metoda, na rekonštrukciu
Kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach,
na kapitálový transfer Správe majetku
mesta na rekonštrukciu Športovej haly
a spolufinancovanie mesta pri projekte
Moderná knižnica Ľ. Štúra. V doplnku
k VZN č. 72 poslanci schválili zvýšenie
príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej
škole pre dieťa od dvoch do dovŕšenia
troch rokov. Suma 14 € sa v prípade
týchto detí zvyšuje na 30 €. Uvedený
poplatok bude platiť od septembra 2014.

Vzhľadom k skutočnosti, že sa zvýšila
priemerná mesačná mzda zamestnanca
v Národnom hospodárstve, prednostka
mestského úradu predložila poslancom
návrhy na určenie mesačného platu
primátora mesta, zástupkyne primátora
mesta a hlavného kontrolóra mesta.
Primátor mesta sa však vzdal akéhokoľvek
zvýšenia platu a požiadal, aby jeho plat
zostal na pôvodnej úrovni, ako nastúpil
do svojej funkcie. K uvedenej záležitosti
sa vyjadrila aj zástupkyňa primátora,
ktorá sa tak isto vzdala zvýšenia svojho
mesačného platu.
V rámci vyhlásenej výzvy z Operačného
programu životného prostredia poslanci
schválili podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z fondov EÚ na projekt
kanalizácie Biskupíc.
V interpeláciách vystúpila poslankyňa
Ondrejková, ktorá požiadala o preverenie
bezpečnosti priechodu pre chodcov od
predajne Elektro Bereš na Ul. J. Matušku,
nakoľko sú v blízkosti prechodu nahusto
riešené parkovacie miesta a chodec
nemá možnosť bezpečne sa presvedčiť,
či môže vstúpiť na priechod a prejsť
cez cestu. Takýto istý problém je aj na
križovatke smerom k Polyfunkčnému
domu.
Poslankyňa Novotná poďakovala v mene
občanov ulíc, kde sa opravili kanalizačné
vpuste, ktoré znepríjemňovali život
motoristom. Požiadala o opravu kanálu,
nachádzajúceho sa pred autobusovou
zastávkou pri ZŠ Partizánska, na ktorom
chýba poklop. Na základe žiadostí
občanov požiadala urobiť čiastočné
zábrany pri priechode pre chodcov
z Bernolákovej na Partizánsku ulicu.
Požiadala vedenie mesta o vyvolanie
rokovania s VÚC Trenčín ohľadom
osvetlenia
križovatky
Partizánska,
Trenčianska a Biskupická cesta.

Poslanec
Pastorek
požiadal
o vybudovanie priechodu pre chodcov
na ceste E50 – v miestach, kde občania
vystupujú z autobusov a pokračujú
odtiaľ do zamestnania v Gabore a Helle.
Zároveň interpeloval nebezpečný prechod
cez cestu od Podlužian smerom k Ottlýku.
Poslanec
Znášik
požiadal
o dofinancovanie stavby prístrešku
z rozpočtu mesta, vyčistenie odpadového
kanála okolo Kultúrneho domu v Malých
Chlievanoch. Znovu interpeloval orezávku
briez na Hrežďovskej ulici a požiadal
o čistenie uvedenej ulice aktivačnými
pracovníkmi.
Poslanec Bulík poďakoval mestu za
promptné dodanie veľkoobjemového
kontajnera pri SOŠ J. Ribaya v rámci
upratovacích a čistiacich prác okolia
školy. Interpeloval vybudovanie odstavnej
plochy na Ul. Novomeského vedľa
športového areálu a uzatvorenie dohody
s vlastníkom uvedeného pozemku vo veci
jeho odkúpenia alebo zámeny. Zároveň
požiadal o súčinnosť pri vypracovaní
projektu žiakov SOŠ J.Ribaya vo veci
historického názvu ulíc a ich zaradenia do
štvrtí mesta. Poslanec Makýš interpeloval
neporiadok a odpad zo záhrad, ktorý sa
nachádza pri vstupe na nový cintorín.
Znovu sa spýtal, ako sa postupuje
v rokovaniach ohľadom vybudovania
kruhového objazdu pri Bille.
Poslankyňa Rýdziová sa spýtala, či
sa v meste nezmení režim kosenia,
ktorý je už roky rovnaký. Poslanec
Nagy poďakoval za vyčistenie a opravu
chodníka vedúceho k Lidlu.
V diskusii vystúpila občianka mesta,
ktorá sa spýtala na platby za komunálny
odpad a počet smetných nádob, ktoré
nezodpovedajú počtu osôb žijúcich
v rodinnom dome a výške uhradenej
čiastky za komunálny odpad.
im

chcete pomáhať polícii?

staňte sa dobrovoľným strážcom poriadku
Každý, kto by chcel pomáhať polícii aj inak, ako príkladným
správaním a dodržiavaním zákonov, môže. Je to jednoduché,
môže sa stať dobrovoľným strážcom poriadku. v súčasnosti je na
slovensku 600 dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí bez nároku
na honorár pomáhajú polícii, a tým samozrejme aj občanom.
najviac, 184 je ich v Banskej Bystrici, v nitre je 162, v trenčíne 28
a najmenej, 16 v Bratislave.
Už z názvu je jasné, že dobrovoľný strážca pomáha dobrovoľne, a teda
bez nároku na plat. Je nápomocný najmä poriadkovým, dopravným
a hraničným policajtom. Má dobrú miestnu znalosť, pozná obyvateľov
aj najčastejšie problémy danej lokality. policajtom pomáha na úseku
ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a
plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice. Úlohy
plní vždy za prítomnosti policajta. Môže zastavovať vozidlá v prípade, že
je poškodená cesta, stala sa nehoda, alebo si to vyžaduje bezpečnosť
účastníkov na cestách.
Môže sa ním stať každý, kto splní niekoľko základných zákonných
podmienok. V prvom rade je potrebné dosiahnuť vek 21 rokov, byť
spôsobilým na právne úkony a medzi občanmi pôsobiť dôveryhodne.
Prínosom je samozrejme miestna a osobná znalosť, to však nie je
podmienkou.
Čo je však dôležité vedieť, osobu na prijatie za dobrovoľného strážcu
poriadku navrhuje obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Takéhoto
dobrovoľníka prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru
príslušný riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru. Po splnení
všetkých podmienok a schválení za dobrovoľného strážcu poriadku
dostane preukaz, ktorým sa preukazuje ako strážca poriadku.
mjr. Ing. Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ

Mestská polícia hlási
Dňa 11.4. nočnej hliadke MsP o 01.05 h osobne nahlásila trojica
mladých mužov, že na parkovisku pri kolotočoch stretli mladú ženu,
ktorá im oznámila, že bola znásilnená. Hliadka sa ihneď presunula
na uvedené miesto, kde našla neznámu ženu, ktorá plakala
a komunikácia z jej strany nebola zreteľná. Hliadka MsP preto
privolala hliadku OOPZ, ktorá u uvedenej osoby previedla dychovú
skúšku, kde bol zistený vysoký obsah alkoholu. Vec je v riešení OOPZ
Bánovce nad Bebravou.
Dňa 18.4. hliadka MsP v nočných hodinách o 02.25 zistila rušenie
nočného kľudu, ktorého sa dopustil M.K, občan mimo Mesta Bánovce
nad Bebravou. Priestupok podľa §47 priestupkového zákona je
v riešení, menovaný je predvolaný na podanie vysvetlenia.
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Narodili sa:

Ema Kšiňanová, Rebeka Priecelová, Linda Tuchyňová, Barbora
Tuchyňová, Martin Mišák, Rebeka Mišovcová, Adam Žáčik, Lucas
Herda, Lara Janušková

Zosobášili sa:

Milan Mokrý a Martina Krnáčová

Opustili nás ...
Anna Kováčiková rod. Gunišová *1941, Ing. Milan Hrčka *1960,
Roman Zvarka *1978

informačné centrum oznamuje
Predávate? Kupujete? Ponúkate
službu? Chcete aby o tom vedelo
čo najviac ľudí z Vášho okolia?
Informačné centrum mesta Bánovce
nad Bebravou vám ponúka možnosť uverejniť váš
inzerát (občiansky, firemný) za výhodné ceny priamo
na námestí Ľ. Štúra vo výklade kancelárie.
neváhajte a navštívte nás denne
po - pia 8.00 – 16.00 hod.

prázdniny sú časom oddychu, relaxácie
a tiež príležitosťou na nadväzovanie
nových
kamarátskych
vzťahov.
centrum voľného času v Bánovciach
nad Bebravou každoročne ponúka
širokú paletu táborov a iných aktivít,
počas ktorých sa deti určite nenudia.
viac o tom, čo cvč deťom ponúkne v
tohtoročné letné mesiace, prezradila
jeho riaditeľka Mgr. Miriam Kiripolská.
pani riaditeľka, čo pripravilo cvč pre
deti na toto leto?
Ako každé letné prázdniny, máme bohatú
ponuku prázdninových aktivít. Tento
rok začíname netradične. V piatok 27.
júna popoludní bude primátor mesta
spolu s deťmi symbolicky odomykať
Prázdninovú bránu na Námestí Ľ. Štúra.
Po slávnostnom otvorení sa program už
prázdninovej akcie presunie na dvor CVČ.
Pre deti, rodičov a širokú verejnosť budú
pripravené námetové hry na voľné chvíle,
opekačka spojená so súťažou o najkrajší
špekáčik a príjemné posedenie. Týmto
podujatím chceme odštartovať bohatú
ponuku prázdninových činností pre deti
základných škôl.

V mesiaci júl ponúkame dva prímestské
tábory a jeden pobytový tábor v Hoteli
Severka, Zákopčie, okres Čadca. V
auguste je naplánovaná aktivita Dvere
dokorán a dva prímestské tábory. Počas
týždňa Dvere dokorán majú deti možnosť
denne od 7.00 do 16.00 h navštevovať
CVČ. V tomto týždni prihlási rodič dieťa
na konkrétny deň. Deti si musia priniesť
vlastnú stravu, ktorú im v čase obeda
pedagogický dozor zohreje.
Prímestské tábory majú v cene obed,
poistenie, pitný režim, návštevu plavárne,
kina, materiál, ceny na hry a súťaže.
Počas všeobecného prímestské tábora
v júli je naplánovaný celodenný výlet do
Bratislavy, v auguste na hrad Beckov
a park miniatúr v Podolí.
aký je dosiaľ záujem? Máte ešte voľné
miesta?
Kapacita na prímestské tábory v mesiaci júl
a všeobecný prímestský tábor v auguste
je naplnená na 90%. Prímestský tábor
s dennou návštevou plavárne v auguste
má ešte 18 voľných miest. Touto cestou
by som chcela požiadať rodičov, ktorí
dieťa predbežne prihlásili, ale nepriniesli
prihlášku a zálohu, aby tak urobili do 30.
apríla. Po tomto termíne deti, ktoré boli
prihlásené a nezaplatili zálohu, vyradíme
a budeme kontaktovať deti, ktoré sú
nahlásené ako náhradníci. Pobytový
tábor v hoteli Severka je už obsadený.
Bude aj niečo nové, čo tu ešte nebolo?
Pracovníci CVČ sa každý rok snažia

v Bánovciach sa stretli
krajskí odborníci

vo štvrtok 24. apríla sa naše mesto stalo hostiteľom významných
odborníkov z celého kraja, ktorí na pozvanie nemocnice
Bánovce – 3. súkromnej nemocnice s.r.o. diskutovali na tému
perinatálnej a materskej úmrtnosti v oblasti trenčianskeho
kraja.
Na krajskom seminári sa prítomní hostia venovali kvalifikovaným rozborom
rôznych gynekologicko-pôrodníckych prípadov. Na tému Analýza vybraných
prípadov súdneho znalca v gynekológii a pôrodníctve diskutoval Doc.
MUDr. Záhumenský, PhD., námestník riaditeľa Gynekologicko-pôrodníckej
nemocnice Koch v Bratislave. Súčasťou odborného programu bola v tento
deň i analýza perinatálnej a materskej úmrtnosti v jednotlivých okresoch za
rok 2013, ktorej sa zúčastnili hlavný odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo
Slovenskej republiky Prof. MUDr. M. Borovský, CSc., prezident Slovenskej
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Prof. MUDr. J. Danko, CSc., vedecký
sekretár SGPS Doc. MUDr. M. Redecha a krajský odborník pre gynekológiu
a pôrodníctvo MUDr. P. Kaščák, PhD.
Nemocnicu Bánovce – 3. súkromnú nemocnicu s.r.o. na tomto odbornom
seminári reprezentovali riaditeľka MUDr. Mina Bobocká a primár
gynekologicko-pôrodníckeho odd. MUDr. Branislav Dlugoš, ktorý sa svojej
pozície v Bánovciach nad Bebravou ujal iba pred mesiacom.
Rozhovor s novým primárom MUDr. Dlugošom, ktorý čitateľom Bánovských
novín priblíži ako svoju osobu, tak pracovné skúsenosti, plány a novinky na
oddelení, uverejníme už v najbližšom čísle.
kh

archeológovia
objavili základy
domu z neolitu

práce na výstavbe rýchlostnej cesty r2, úsek ruskovce –
pravotice, začali už pred niekoľkými týždňami, pričom v celej
dĺžke trasy bola na piatich určených úsekoch vykonaná
testovacia sondáž v dĺžke takmer 10 tisíc metrov. od druhej
polovice marca sa na týchto miestach uskutočňujú dôležité
terénne práce, ktoré súvisia so záchranným archeologickým
výskumom. ten by mal pravdepodobne trvať do decembra
tohto roka.
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foto: národná diaľničná spoločnosť
Výskum je vedený tímom archeológov a celý postup je konzultovaný s
Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne, ktorý vykonáva pravidelný
štátny pamiatkový dohľad.
Podľa informácií hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Dr. Marcela Jánošíka, „archeologické objekty a artefakty boli objavené na každom úseku,
ba dokonca sa objavila nová archeologická lokalita mimo doposiaľ vyznačeného úseku. Postupne boli odkryté tri lokalizácie kultúrnych vrstiev, ktoré
obsahujú archeologické nálezy najmä črepového charakteru. Všetky doposiaľ objavené lokality sa predbežne dajú označiť ako praveké“.
Dosiaľ najzaujímavejší objav ponúkla lokalita Hájičné, kde boli odkryté základy domu, predbežne datované do obdobia neolitu, resp. eneolitu (neskorej
doby kamennej). „Zachovali sa tu tri základové žľaby s množstvom kolových jám a ohniskom. Dom je „učebnicovo“ orientovaný podľa svetových
strán v smere sever – juh. Vchod bol umiestnený na južnej strane“, informoval o zaujímavom objave Dr. Jánošík, podľa ktorého nemusí byť počet
archeologických lokalít konečný. „Doposiaľ sa nezačalo so skrývkou ornice a ani s výkopovými prácami na stavbe“, dodal.
Národná diaľničná spoločnosť plánuje v spolupráci s archeológmi nálezy komplexnejšie zdokumentovať a ďalej verejnosť informovať o kultúrnom
dedičstve, ktoré sa na tomto mieste podarilo nájsť.
Národná diaľničná spoločnosť ďalej uviedla, že nálezy sa budú spracovávať v priestoroch archeologického tímu a následne sa odovzdajú prostredníctvom
Pamiatkového úradu SR Slovenskej republike. Ten určí, v ktorom múzeu budú deponované.
kh

pripraviť pre deti nový a zaujímavý
program. Napríklad na všeobecnom
prímestskom tábore v auguste bude
deťom ponúknutá možnosť prespať
v priestoroch nášho zariadenia. Bude
pre nich pripravený večerný a aj nočný
program. Je to spestrenie pre tých, ktorí
nájdu odvahu prežiť noc v CVČ.
Ktoré z ponúkaných aktivít sú pre deti
najatraktívnejšie?
Tento rok sa nám najrýchlejšie minuli
miesta v pobytovom tábore. Veľmi nás
teší záujem o tento druh letnej činnosti.
Z kapacitných a priestorových podmienok
Hotela Severka nie je možné uspokojiť
všetkých záujemcov, čo nás veľmi mrzí.
Ide o deti, ktoré s nami boli na „pobyťáku“
napríklad v minulých rokoch a tento
rok sa im miesto neušlo. Tento záujem
vnímame ako odozvu na kvalitnú prácu
našich pedagógov a vedúcich. Záujem
o prímestské tábory je dobrý. Z minulých
rokov vieme, že deti sa tešia na celodenné
výlety, návštevu plavárne a kina.
Vzhľadom na to, že v kolektíve sa
deti nielen hrajú, ale učia aj tolerancii,
spolupráci a priateľstvu, je ich zaradenie
do niektorých z táborov či krúžkov
správnym rozhodnutím.
Rodičia, ak ste ešte nad letom
nepremýšľali, lebo je ďaleko, vedzte,
že voľné miesta sa rýchlo míňajú. Ak sa
rozhodnete využiť služby CVČ, najlepšie
je zavolať na t.č. 038 760 2454.
kh

Keď začne horieť ...
Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch,
hovorí jedno dobré známe príslovie. A naozaj,
túto skutočnosť môžeme neustále pozorovať
či už z diania a osudov ľudí blízko nás, alebo
prostredníctvom médií, aj tých vzdialených. Svoje
k tomu má čo povedať aj história, spomeňme si
nešťastného pekára Thomasa Farrinera, ktorý
zabudol v roku 1666 uhasiť oheň vo svojej peci
a spôsobil tak ničivý požiar, ktorý zdevastoval
značnú časť Londýna.
V minulosti museli ľudia s požiarmi zápasiť
pravidelne, drevo ako stavebný materiál bolo
napriek svojej veľkej využiteľnosti a lacnej cene
veľmi rizikové. Časté požiare, ktoré nielen
poškodzovali budovy, ale si vyžadovali i početné
obete na životoch, viedli k potrebe organizovania
ľudí pripravených na hasenie ohňov už
v starovekom Ríme. Slovenským najstarším je
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislavy, ktorý bol
založený za čias Uhorska v 19. storočí. Prvé
profesionálne hasičské zbory v Československu
boli zakladané začiatkom 50-tych rokov minulého
storočia.
Hoci sú v dnešnej dobe požiare čoraz
zriedkavejšie, zásah príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru si vyžadujú mnohé iné
situácie. Slovensko pravidelne sužujú povodne,
ktoré ohrozujú nielen majetok, ale aj životy
ľudí a pri ktorých je zásah hasičov maximálne
dôležitý. Pravidelne pomáhajú pri odstraňovaní
dopravných nehôd a zachraňovaní ich účastníkov,
zabezpečujú nebezpečné látky a okrem iných
náročných úloh sa venujú aj osvete obyvateľov.
Podľa Ministerstva vnútra vzniká každých 15
minút udalosť vyžadujúca zásah profesionálnych
hasičov.
Byť hasičom nemôže každý. Toto povolanie si
vyžaduje veľmi veľkú fyzickú aj psychickú zdatnosť.
Hasiči nepracujú len počas zásahov, kedy riskujú
svoje životy pri ochrane druhých, ale ak sa žiaden
zásah nekoná, musia pravidelne kontrolovať
funkčnosť svojich prístrojov a vybavenia. Hasiči
na zmene musia byť stále v strehu a pripravení
na výjazd, ktorý sa uskutočňuje do minúty od
nahlásenia udalosti.
V blízkom čase, 4. mája, sa slávi deň svätého
Floriána, patróna hasičov, ktorý bol popravený
za pokus o vyslobodenie väznených kresťanov.
Oslavujú ho nielen príslušníci profesionálneho
Hasičského a záchranného zboru, ktorých je
zhruba 4 400, ale i viac ako 100 000 členov
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky, ktorí značnou mierou pomáhajú
a asistujú profesionálnym hasičom a taktiež dávajú
príležitosť angažovať sa mládeži a zmysluplne tak
využiť svoj voľný čas.
Je dobré vedieť, koľko veľa ľudí je ochotných
riskovať svoje zdravie a život pre záchranu života
a majetku druhých. Spomeňme si na to vždy, keď
začujeme hasičskú sirénu.
T. Belobrad

sportbnn@gmail.com
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Klub slovenských turistov
v Bánovciach nad Bebravou
vás pozýva na

Krutá prehra
Bánovce – led. rovne 1:4 (0:2)

20. ročník Diaľkového turistického pochodu

Naši futbalisti po predchádzajúcich dvoch sľubných domácich výkonoch a
výsledkoch tentoraz na vlastnom trávniku totálne vyhoreli. Akoby sme súpera
podcenili a hostia od úvodných minút jasne na ihrisku dominovali. Už v 5. minúte
sa lopta dostala k Ranušovi, ktorý otvoril skóre zápasu. Vsietený gól hostí ešte
viac nabudil, takže hra sa odvíjala prevažne na našej polovici. Lednické Rovne
svoju dominanciu do polčasu ešte podčiarkli druhým gólom, ktorého autorom bol
v 42. minúte Lupták. Do druhého dejstva nastúpili zverenci Ondreja Šmelka so
snahou zvrátiť výsledok, ale do vyložených príležitostí sa nedostali. Práve naopak,
v 62. minúte Lipták zvýšil vedenie hostí už na hrozivých 0:3. Spartakovci sa gólovo
presadili až v 69. minúte zásluhou Dokniča. Náš jediný úspešný strelec už o pár
sekúnd neskôr rozvlnil sieť opäť. Tentokrát
však za brankárom Feriančíkom, keď
Z V r p
S
B
centrovanú loptu nešťastne nasmeroval do
1 • Veľký Meder 23 18 0 5 49:15 54
našej bránky. V sobotu podali naši futbalisti
2 ↑ Gabčíkovo
23 16 5 2 60:20 53
najslabší výkon v jarnej časti ligy a hostia si
3 ↓ Komárno
23 16 3 4 42:23 51
4 • Neded
23 13 4 6 48:24 43
tak zaslúžene odviezli tri body.
5 • Palárikovo
23 12 6 5 37:16 42
Góly: 69. Doknič – 5. Ranuša, 42. a 62.
6 • Led. Rovne
23 10 9 4 44:27 39
Lipták, 70. vlastný Doknič
7 • V. Ludince
23 10 8 5 41:25 38
8 • Horná Nitra
23 12 1 10 37:27 37
zostava Bánovce: Feriančik- Borcha,
9 • Domaniža
23 10 4 9 34:39 34
Škultéty, Doknič, Poštrk, Šiko (87. Zaťko),
10 • Beluša
23 9 2 12 34:41 29
Líška (73. Ďurkáč), Bogdanovič, Sedláčik
11 • J. Bohunice 23 8 4 11 28:37 28
12 • Topoľníky
23 6 5 12 22:45 23
(25.Halás), Svatík, Gajdošík

Trasy:
A. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové
lúky – Rokoš – Rázdelie – Čierny vrch – Kšinná
– Štepnica – Bánovce nad Bebravou, cca 47
km, prevýšenie 1600m
B. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové
lúky – Rokoš – Rázdelie – Omastinná – Žitná –
Radiša, cca 33 km, prevýšenie 950m
C. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové
lúky – Uhrovský hrad – Žitná – Radiša, cca 23
km, prevýšenie 775m
Prezentácia a štart od budovy Centra voľného
času v Bánovciach nad Bebravou

13 •
14 •
15 •
16 •

Tr. Stankovce
Bánovce
Nitra jun.
Galanta

23
23
23
23

4
4
2
1

3
1
6
5

16
18
15
17

20:44
24:49
21:44
11:76

15
13
12
8

program 24.kola
4.5. o 16.30 h: Domaniža – Bánovce

aj

hÁDzanÁ

Štarty:
Trasa A od 6.00 – 7.30h, B od 7.00 – 8.30 h,
C od 7.00 – 9.00 h
Štartovné: dospelý 1,50 €, dieťa 1 €
Informácie:
Centrum
voľného
038/7602454

času

BÁnovsKÁ BeŽecKÁ
liGa

Derby pre topoľčany
Bánovce – topoľčany 27:38 (14:19)
Hráčky Topoľčian začali bez rešpektu a už v 4.minúte viedli 3:0. Zverenkyne
Richarda Makýša sa však rýchlo oklepali a do 9. minúty stiahli na rozdiel gólu
(3:4). Nasledujúce pasáže hry mali vyrovnaný priebeh. Hostky strelecky ťahala
disponovaná Hanová a predovšetkým vďaka nej sa im podarilo odskočiť na
9:14, neskôr na polčasových 14:19. Po obrátke vyhrávali Topoľčany 24:15, no
našim dievčatám sa podarilo znížiť na 20:26. V nasledujúcej päťminútovke však
hostky vyťažili z našich chýb vedenie 21:31 a víťazstvo si v pohode postrážili. Na
prekvapivých 27:38 uzavrela zo sedmičky najlepšia hráčka na palubovke Hanová.
zostava Bánovce: Kucharčík, Čížová – Szabová, Poláková 5, Mikulášová 3/3,
Denisa Halmová 4, Šipláková , Srncová 1, Vaňová 4, Hrubá , Bencová 5, Dominika
Halmová 1, Turková 3, Obstová 1
aj, mp, rm

Duchovi sa darilo, na
majstrovstvách skončil druhý

Zdravotné problémy našich zápasníkov
sa postarali o to, že len dvaja borci
Mestského
zápasníckeho
klubu
Bánovce vycestovali 19.apríla na
Majstrovstvá Slovenska kadetov v
gréckorímskom štýle do Gabčíkova.
Napriek výraznej absencii viacerých
našich talentovaných zápasníkov sa

„Bánovská 50 – ka“
10. mája 2014

v kategórii do 42 kg podarilo Petrovi
Duchovi získať druhé miesto, keď vo
finále podľahol Kvetkovi z Bratislavy.
Druhy náš zástupca, Jakub Boďo,
v kategórii do 69 kilogramov na medailu
nedosiahol. V semifinále prehral s
Jurigom z Trenčína a v zápase o tretie
miesto nestačil na Leňa zo Sniny.
aj, mu

BÁnovsKý KolKÁrsKy KlUB
v dohrávke sa nedarilo
tJ rakovice B - BKK Bánovce n.B. 7:1 (3253:3082)
v utorok 22. apríla si dohrávkou 16. kola bánovskí kolkári
ukončili sezónu 2013/2014.
Proti rezerve Rakovíc zaknihovali hráči BKK štrnástu prehru v lige,
keď domácim podľahli 7:1 na body. O náš jediný bodový zápis
v stretnutí sa postaral Pavel Bročko, zvyšným piatim hráčom sa
bodovať nepodarilo. V krásnej novej kolkárni sme zhodili o 171 kolov
menej ako domáci, takže ich vysoké víťazstvo je zaslúžené.
Bánovský kolkársky klub obsadili za 12 výhier, 4 remízy a 14
prehier ôsme miesto v tabuľke 2. kolkárskej ligy západ.
Dodávame, že uhrovskí kolkári obsadili spomedzi 16 družstiev
13. miesto.
aj, pb

BÁnovsKÁ noheJBalovÁ liGa
Stretnutím Adamovské Kochanovce – Flamengo sa malo v sobotu
odštartovať 11. kolo Bánovskej nohejbalovej ligy. Nepriaznivé
počasie však plánovaný zápas zrušilo, takže 5. ročník nohejbalovej
ligy bol cez víkend bez stretnutí.
Harmonogram najbližších dvoch kôl a jednej dohrávky je rozložený
do troch hracích dní aktuálneho týždňa.
Dohrávka 11.kola: utorok 29.4.2014
17:30 EuroProfit - Traja Králi
Dohrávka 11.kola: streda 30.4.2014
17:30 Krásna Ves - Banok
Dohrávka 7. a 11.kola: sobota 3.5.2014
16:00 Adamovské Kochanovce - Flamengo, 17:00 EuroProfit Krásna Ves
12.kolo: sobota 3.5.2014
16:00 EuroProfit - Spartak, 18:00 Krásna Ves - Adamovské
Kochanovce, 17:30 Flamengo - Banok
Traja Králi – voľno
aj, jf

podpera nezvíťazil,
sládeček v cieli o minútu
rýchlejšie
V Podlužanoch pokračovala svojím tretím kolom
Bánovská bežecká liga, ktorá neustále získava
na popularite. Trať dlhú 6,3 km najrýchlejšie
zvládol Benjamín Sládeček z Partizánskeho, ktorý
finišoval v čase 24 minút a 7 sekúnd. O rovnú
minútu za víťazom prišiel do cieľa víťaz prvého
aj druhého kola Tomáš Podpera, ktorý tentokrát
triumfoval len vo vlastnej kategórii. Medzi ženami
do štyridsať rokov zvíťazila Mária Vaclaviaková
z Prievidze, ktorá na druhé a tretie miesto odsunula
Bánovčanky Máriu Selešovú a Ninu Vavrovú.
Štvrtý diel Bánovskej bežeckej ligy je na programe
25. mája, pričom bežci sa v Brezolupoch postavia
na štart o 14. hodine.

foto: l. Kiripolský

Muži a (1999 - 1985)
1.Tomáš Podpera, Trenčín
2.Kristián Podlucký, VIA LS Bánovce n. B
3.Matej Pršo, 3Athletics Prievidza
Muži B (1984 - 1975)
1.Benjamín Sládeček, Partizánske
2.Milan Makiš, Trenčín
3.Pavol Struhár, Bánovce n. B.
Muži c (1974 - 1965)
1.Jozef Števica, KRB Partizánske
2.Dušan Ďuračka, SOKOL Šišov
3.Vladimír Koníček, Drietoma
Muži D (1964 - 1955)
1.Marián Adamkovič, Bánovce n. B.
Muži e (1954 - starší)
1.Ferdinand Husár, Trenčín
2.Dušan Kašička, Č. Lehota
3.Marián Giertl, Bánovce n. B.

Odťahové služby pre osobné automobily do 3,5 tony

sos

nonstop

0904 678 542

Ženy a (1999 - 1975)
1.Mária Vaclaviaková, AK Baník Prievidza
2.Mária Selešová, Bánovce n. Bebravou
3.Nina Vavrová, Bánovce n. B.
Ženy B (1974 - staršie)
1.Denisa Janigová, Dubnica n. V.
2.Michaela Žilková, Dubnica n. V.
3.Monika Domovcová, Bánovce n. B.

aj, es
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