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DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ
V ZUŠ D. KARDOŠA
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou všetkých
srdečne pozýva na Deň otvorených dverí
UMENÍM K UMENIU, ktorý sa uskutoční v
stredu 16. apríla 2014 od 9.00 do 19.00 h.
Tešíme sa na Vás!

PIATKY PRE DETI
Predstavenie Divadla DÚHA

Kultúrno - spoločenské noviny vydávané mestom Bánovce nad Bebravou

Deti budú mať na námestí
svoje hracie miesto
Informačné centrum na Námestí Ľ. Štúra spolu s vedením
mesta a Materským centrom Anjelikovo pripravuje pre
najmenších neposedníkov miesto, kde sa budú môcť
zoznámiť a zahrať s novými kamarátmi. Menšie detské
ihrisko bude zriadené pred kanceláriou informačného centra
už koncom apríla a počas priaznivého počasia bude rodičom
s deťmi k dispozícii až do októbra počas pracovných dní od
8.30 do 15.30 h.
V rámci vyhradenej plochy s rozmermi približne 5x5 m2
bude pre dospelý rodičovský dohľad pripravené i posedenie.
Organizátori do budúcna plánujú pripraviť aj menšie súťaže
a zábavný program.
Prostredníctvom Bánovských novín vás zamestnanci
informačného centra prosia o spoluprácu: Ak máte doma
exteriérové hračky (lopty, odrážadlá, kolky a iné), ktoré už
nevyužívate, nepotrebujete, alebo ich už nemáte kam dávať,
aby ste ich priniesli do turisticko-informačného centra na
námestí vedľa Prima banky alebo do Materského centra
Anjelikovo. Ďakujeme.			
kh

Brány zimného štadióna sú už zatvorené
S príchodom teplého počasia sa
brány zimného štadióna pre túto
zimu uzavreli, a tak je čas zhodnotiť uplynulú sezónu. K správcovskej činnosti sa vyjadril riaditeľ
Správy majetku mesta, p. o. Milan
Filo.

Návštevníci k nám prichádzali nielen
z nášho mesta, ale aj z okolitých obcí
a miest. Myslím si, že zverenie zimného štadióna do správy príspevkovej organizácie zriadenej mestom sa
javí ako pozitívny krok, ktorý začína
prinášať svoje ovocie.

Ako hodnotíte rok 2013 na Zimnom
štadióne v Bánovciach nad Bebravou?

Z akého dôvodu boli upravené prevádzkové hodiny na korčuľovanie?

Počas roka 2013 navštívilo zimný
štadión v čase verejného korčuľovania približne 8 370 návštevníkov.

Stalo sa tak na základe podnetu
občanov. Dovtedy platný prevádzkový
čas bol upravený a čas na verejné

korčuľovanie bol predĺžený. Toto
predĺženie bolo schválené podľa
technických možností a s ohľadom na
tréningy Hokejového klubu Spartak
a požiadavky ďalších záujemcov
o prenájom ľadovej plochy zimného
štadióna tak, aby sme uspokojili
širokú verejnosť a aj ostatných
záujemcov o tento druh športu.
Aké príjmy dosiahla Správa majetku mesta, p. o. na zimnom štadióne za rok 2013?
Príjem z výberu vstupného za verejné

Katkine výmysly
25.4. o 16.00 h v MsKS

Mestské zastupiteľstvo
Dňa 24. apríla 2014 (štvrtok) o 14.30 h sa
uskutoční 25. zasadnutie mestského zastupiteľstva v spoločenskej sále MsKS, Ul. J.
Matušku 766/19 (bývalý ZK) v Bánovciach
nad Bebravou.
-Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 25.
februára 2014
-Výročná správa MsKS, s. r. o. Bánovce nad
Bebravou za rok 2013
-Správa o hospodárení Bánovského kultúrneho centra, p. o. a Správy majetku mesta,
p. o. za rok 2013
-Správa o hospodárení s majetkom mesta
za rok 2013, s ktorým hospodária s.r.o.
BYTTHERM, TEDOS a Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
-Informatívne správy o výsledkoch činnosti
v oblasti aktivačných prác v roku 2013; o zavádzaní portálu Informačného systému samosprávy a eGOV (transparentné mesto
Bánovce nad Bebravou); o činnosti a ďalších perspektívach práce MŠ; o stave územného plánu mesta; o stave likvidácie komunálneho odpadu na úrovni mesta

korčuľovanie bol vo výške 6 695,90
€. Ostatný príjem z prenájmu ľadovej
plochy predstavoval čiastku 17 545 €.
Celkové príjmy za rok 2013 predstavovali čiastku 24 240,90 €.

FK KASSANDRA uvádza film

Plánuje sa v budúcnosti dokončenie zastrešenia zimného štadióna?

CUDZÍ OBED

Vzhľadom k súčasnému stavu, najmä
kabín na prezliekanie, ktoré sú už
takmer nevyhovujúce, je potrebné
pokračovať aj v dokončení zastrešenia ľadovej plochy štadióna.
Pokračovanie na str. 2

25.4.2014 o 20.00 h
v MsKS
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Bánovce nad Bebravou vo štvrtok
8. mája už po tretíkrát privítajú
všetkých milovníkov historických
vozidiel, ktorí sa svojimi veteránmi
prídu pochváliť na Námestie Ľ.
Štúra. Tu si ich v Deň víťazstva
nad fašizmom budete môcť obhliadnuť, vyfotografovať a možno
vám niektorí aj dovolia okúsiť, aké
to je sedieť v automobile spred
niekoľko desiatok rokov.
Viac o akcii 3. ZRAZ AUTO-MOTO
VETERÁNOV prezradil jeden z organizátorov Milan Šiko.
Záujemcov určite zaujíma, aký bude
program dňa. Čo ich teda čaká?
Od deviatej privítame účastníkov AutoMoto Veterán zrazu a nadšencov historických vozidiel na Námestí Ľ. Štúra
v Bánovciach nad Bebravou. Pripravené
bude malé občerstvenie a kultúrne vystúpenia FS Drienovec a tanečnej formácie
Dancando. Zúčastnených premiérovo privíta predstaviteľ mesta, prednostka
Mestského úradu Bánovce nad Bebravou
Alexandra Gieciová a predstaví mesto od
histórie až po súčasnosť. Okolo 11-tej veterány
vyrazia
na
spanilú
jazdu
Mikroregiónom Podhorie cez Podlužany,
Timoradzu a Krásnu Ves, kde bude obedná prestávka. V Motešiciach absolvujeme
prehliadku žrebčína a návrat na námestie

v Bánovciach plánujeme okolo 15.00 h.
Nakoniec oceníme vybraných majiteľov
historických vozidiel.
Akú účasť tento rok predpokladáte?
Oslovili sme 76 účastníkov, ktorí prišli na
posledný zraz Auto-Moto Veteránov, ktorý
sa konal na jeseň minulého roka. Okrem
toho máme prisľúbenú účasť klubu veteránov z Piešťan, ktorý sa rozhodol práve 8.
mája zorganizovať klubový výjazd do
nášho mesta. Potešila nás aj reakcia priateľov z Brna, ktorí sa rozhodli urobiť 150
kilometrov, aby sa zúčastnili bánovského
zrazu. Predpokladáme naozaj bohatú prehliadku historických automobilov a motocyklov.
Neplánujete zaradiť do prehliadky aj bicyklové veterány?
Je to zaujímavá myšlienka a je dosť možné, že pri ďalších podujatiach oslovíme aj
zberateľov bicyklov a iných približovadiel :)
Ak by však majitelia historických bicyklov
po prečítaní tohto rozhovoru prejavili záujem ukázať svoje zberateľské kúsky, radi
ich 8. mája privítame.
Koľko nadšencov sa venuje veteránom
v našom okolí?
Evidujeme tridsať ľudí z Bánoviec, spolu s
priľahlými obcami ako Dežerice, Dolné
Držkovce, Podlužany, Bobot, Krásna Ves
a Dolné Ozorovce. Stretnutia sú nepravidelné, buď na klubových výjazdoch, ktoré
sa riadia podľa počasia, výletoch do múzeí, na výstavy alebo na organizovaných

zrazoch po Slovensku. Vždy medzi sebou
privítame nových nadšencov historických
vozidiel. Kontaktovať nás môžu na sociálnej sieti: AutoMotoVeteranBN.
Mohla by na tomto podujatí fungovať
určitá „motoburza“ náhradných dielov
pre historické vozidlá?
Zaoberali sme sa touto ideou minulý rok.
Avšak motoburza je iný formát stretnutia
priaznivcov auto-moto veretánov. Na našom stretnutí chceme zúčastneným ponúknuť pohodu, pokoj, relax, noblesu naleštených karosérií a kochanie sa na krivkách historických vozidiel pri dobrej hudbe
a kávičke.
Ako to bude so záujmom občanov
o jazdu?
Vymysleli sme súťaž Zdieľaj a vyhraj spanilú jazdu na veteráne. Stačí sa vopred pozrieť na sociálnu sieť na profil
AutoMotoVeteranBN a využiť príležitosť,
ktorú ponúkame.
V rámci popoludňajšieho programu sa bude i vyhodnocovať. Vyhlásení budú najstarší účastníci – tí neživí a ocenenie si určite odnesie i majiteľ najkrajšieho vozidla,
ktorého určia zástupcovia rádia WOW a
vedenia mesta, ktorí sa na podujatí spolupodieľajú.
Ak zatiaľ nemáte v kalendári zapísané, čo
budete robiť 8. mája, pripíšte si tam túto
akciu, ktorá v našom meste naberá na popularite. Niečo podobné sa vám tak ľahko
nepodarí zočiť na jednom mieste.
kh

V týždni od 16. do 22. marca sa dvanásť žiakov bánovského
gymnázia pod ochrannými krídlami učiteliek Filovej a
Hlbočanovej zúčastnilo prvého stretnutia v rámci projektu
Comenius v Taliansku. Do projektu je bánovské gymnázium
zapojené spoločne s talianskym mestom Sassuolo,
nemeckým Hamburgom a poľským sídlom Blazowa.
Prvotné očakávania sprevádzal strach a nervozita. Pricestovali
sme v nedeľu krátko popoludní a v Sassuole na nás už
netrpezlivo čakali rodiny, u ktorých sme mali byť ubytovaní.
Nesmelé zoznámenie, privítanie a už sme sa plní očakávaní
vydali v ústrety novým skúsenostiam.
Prvý deň bol pre viacerých z nás trochu kritický. Neznalosť
angličtiny zo strany Talianov, kultúrny šok, všade prítomní fajčiari,
či chladnejšie v dome než vonku. V škole sme mali možnosť
pozorovať talianske vyučovanie. O dobrú náladu nebola núdza.
Taliani boli veľmi priateľskí a nedali nám ani najmenšiu šancu
nudiť sa alebo byť smutní. Kým väčšina Slovákov má radšej
ticho a pohodlie svojho domova, Taliani sú vždy a všade hluční
a majú radi zábavu. No a do tohto kolotoča nás vtiahli.
Okrem toho sme v škole prezentovali našu polročnú prácu
na témy Odpad, Energie a Kvalita života. Naše prezentácie
a spôsob, akým sme ich podali publiku, boli jednoznačne
najlepšie, a tak sme sa mohli tešiť z toho, že aj keď sme
najmenší zo zúčastnených štátov, nijako nezaostávame. Práve naopak. Zahviezdili sme a pozdvihli tak mienku o Slovákoch. Zúčastnili
sme sa tiež prehliadky továrne na výrobu dlaždičiek a vo voľnom čase sme spoznávali krásy Sassuola a Modeny.
Najväčší úspech u nás zožal deň, kedy bol na pláne celodenný výlet do Florencie. Malé talianske uličky poskytovali dosť priestoru
na nákup suvenírov, historické centrum dosť priestoru pre kultúru. Nasledujúci deň nás čakala finálna prezentácia našich projektov.
Slováci nesklamali ani tentoraz a v každej skupine boli vybratí ako najlepší rečníci. Na záver bola pre nás pripravená malá party na
ihrisku pri škole, priateľský futbalový zápas a slzy lúčenia.
Po týždni sme si zvykli na komunikáciu v angličtine, na skvelých ľudí, čo nás obklopovali a na perfektnú taliansku zmrzlinu. Keby nám
v pondelok niekto ponúkol letenky domov, väčšina z nás by ani nezaváhala, no v sobotu sa nám domov veru nechcelo ísť. Ako sa
však hovorí - všade dobre, doma najlepšie. No i tak sa už nemôžeme dočkať nasledujúceho stretnutia v Poľsku.
D. Hanková

S Comeniusom do sveta

Brány zimného štadióna sú už zatvorené
Pokračovanie zo str. 1

Súčasťou projektovej dokumentácie je
teda i vybudovanie nových kabín a hygienických zariadení.
Celkovým dokončením zimného štadióna
by sa mohla predĺžiť sezóna zo súčasných
troch až na šesť mesiacov. Hlavným problémom a otázkou sú však financie.

Ako je to s tými ﬁnanciami a dobudovaním zimného štadióna sme sa opýtali aj toho najpovolanejšieho, primátora
mesta Mariána Chovanca a ponúkame
vám aj jeho vyjadrenie:

Som fanúšikom všetkých športov a pohybu ako takého, som rád, že naše deti
a naša mládež má možnosť venovať sa aj korčuliarskym a hokejovým aktivitám. Vážim si tých, ktorým sa v minulosti podarilo myšlienku umelej ľadovej plochy pretaviť do reality. A viem, že táto realita
starne a potrebuje ﬁnančnú injekciu, tak ako som
sa vyjadril už na začiatku
svojho volebného obdobia
a v inom bánovskom týždenníku mi to aj pripomenuli. Sám by som bol potešený, keby sa niektoré veci dali robiť
rýchlejšie. Žiaľ, nedostatok ﬁnančných
prostriedkov v posledných rokoch nás núti
viesť čoraz ostrejšie debaty pri zostavovaní rozpočtu a čoraz dôslednejšie zvažovanie priorít. Finančnú injekciu potrebujú
naše škôlky, školy, bytové domy v majetku mesta, cesty aj chodníky. Nedostatok
ﬁnančných prostriedkov nie je výhovorka,
ale fakt, realita, ktorú neprekoná akákoľvek snaha či chcenie.

S potešením však konštatujem, že dnes
môžeme pozitívne hodnotiť myšlienku
prevzatia zimného štadióna
do správy mestskej organizácie, ktorá skončila posledný rok s kladným hospodárskym výsledkom aj vďaka
prevádzkovaniu
zimného
štadióna. Musím sa pýtať,
kde sa stratil tento výnos
v minulých rokoch?
Financovanie zimného štadióna nijakým spôsobom
nezaostáva.
Investícia
69 978 € na kúpu nového
kompresora nie je malá, keď
si uvedomíme, že za túto
sumu by sme opravili možno jedno predškolské zariadenie. Buďme preto v hodnoteniach spravodliví a nebagatelizujme.
A určite sme ešte neskončili. Mám osobný prísľub predsedu vlády na dotáciu na
dostavbu zimného štadióna a som rád, že
v tomto smere podáva pomocnú ruku aj
poslanec NR SR p. Želiezka. Verím, že aj
jeho pričinením už v tomto roku budeme
môcť budovať nový šat obľúbeného športoviska.
im

Narodili sa:

Amánia Anna Alexandra Mikušová, Linda Fraňová, Šimon Štefech,
Kristian Jarabica, Róbert Sládok, Matúš Čík, Adam Pittich, Šarlota
Rácová

Opustili nás ....

Gabriela Blahová rod. Masaryková *1937, Margita Poturnayová rod.
Zajácová *1932, Judita Rehűreková rod. Marhavá *1977, Anna Kováčiková rod. Sičáková *1935, Štefánia Mrváková *1928,
Zlata Jamrišková rod. Rakovičová *1955

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01

Verejné prerokovanie doplnkov územného plánu
V stredu 9. apríla sa v spoločenskej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov
č. 6 Územného plánu mesta. Na prerokovaní v úvode všetkých
prítomných privítal primátor mesta Marián Chovanec. Doplnky
a zmeny k platnému územnému plánu prišli prítomným prezentovať
spracovatelia územného plánu zo spoločnosti AGS Ateliér Prievidza
spolu s pracovníkmi mestského úradu. Vedúci ateliéru Ing. arch.
Szalay sa postupne venoval jednotlivým navrhovaným zmenám
a podrobne ich popísal. Záujem o verejné prerokovanie prejavili
okrem obyvateľov aj zástupcovia firiem na území mesta, starostovia
obcí a poslanci MsZ. V diskusii sa prítomní vyjadrovali k jednotlivým
navrhovaným územiam a zaujímali ich otázky týkajúce sa odňatia
poľnohospodárskej pôdy, chránených území v zónach, kde je
plánovaná individuálna a komplexná bytová výstavba a možnosti
prekládky inžinierskych sietí z jednotlivých území.
Na základe verejnej vyhlášky a prostredníctvom oznamov v mestskom
rozhlase, v Bánovských novinách, na úradnej tabuli a na webovom
sídle mesta má verejnosť možnosť podávať pripomienky k návrhu
doplnkov k územnému plánu až do 28. apríla na adresu mestského
úradu.
im

Usmernenie pre občanov
Z dôvodu množiacich sa sťažností na neohlásené prerábanie
bytov, Mesto Bánovce nad Bebravou – oddelenie stavebného
poriadku – stavebný úrad vydáva nasledovné usmernenie:
Ohlásenie predstavuje zjednodušený proces podľa zákona 50/1976
Zb. (Stavebný zákon). Ohlasovanie vybraných stavebných úprav
a udržiavacích prác je povinný vykonať každý občan. Z hľadiska
verejných záujmov sa jedná o menej významné úpravy a práce a preto
nepodliehajú stavebnému povoleniu. Stavebný úrad prijme ohlásenie
a stavebníkovi na jeho základe oznámi, že proti uskutočneniu prác
nemá námietky. Tento postup sa vzťahuje len na stavby a stavebné
práce určené v § 55 odst. 2 stavebného zákona. Konkrétne pre
stavebné úpravy v bytových domoch platí písm. c). stavebného
zákona. Každý občan je povinný doložiť k ohláseniu vlastnícky
vzťah k bytu (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka
bytu s prácami a pod), jednoduchý situačný nákres stavených prác,
technický popis a zaplatiť správny poplatok podľa zákona 286/2012
Z.z. o správnych poplatkoch, v prípade občana (FO) 10 € a v prípade
firmy (PO) 30 €. Pri zásahu do nosných častí je potrebné predložiť
statický posudok od odborne spôsobilej osoby, z ktorého je zrejmý
spôsob a postup prác. Pokiaľ sa zistí, že z dôvodov ochrany verejných
alebo súkromných záujmov nie je možné ohlásenú stavebnú činnosť
uskutočniť, alebo je potrebné určiť podmienky pre jej uskutočnenie, je
v právomoci stavebného úradu určiť, že ju možno uskutočniť len na
základe stavebného povolenia.
Upozornenie: zásah do nosných konštrukcií bez povolenia pre FO
je trestným činom.
Oznámenie správcovským spoločnostiam ako sú Byttherm,
s.r.o., EKA, s.r.o., a Bytové družstvo nenahrádza oznámenie
stavebnému úradu.
Ing. Beata Dúbravická, prednosta stavebného úradu

Mestská polícia hlási
Dňa 3.4. o 4.45 h hliadka MsP pri svojej pracovnej činnosti spozorovala na Ul. A. Hlinku ženu v pyžame, ktorá bola zmätená a nevedela
sa orientovať. Šetrením v okolí po dlhšej dobe hliadka MsP zistila, že
sa jedná o J.B. Následne bola vyrozumená sestra menovanej, ktorá
si ju odviedla do miesta bydliska.
Dňa 4.4. o 22.21 h hliadka MsP prijala telefonický oznam, že na Ul.
K nemocnici dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka po príchode
na miesto zistila, že nočný kľud rušil L.R., ktorý bol silne pod vplyvom
alkoholu. Menovaný je predvolaný a následne riešený podľa priestupkového zákona.
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Úspešne reprezentovali
náš región
Žiaci SOŠ Juraja Ribaya z Bánoviec nad Bebravou,
René Tkáč, Patrik Bujna a Simona Krnáčová, úspešne
reprezentovali nielen svoju školu, ale aj náš okres.
Ako zástupcovia jedinej školy z Trenčianskeho samosprávneho
kraja sa dňa 3. apríla v Žiari nad Hronom zúčastnili 5. ročníka
medzinárodného veľtrhu študentských cvičných firiem.
Úlohou takýchto cvičných firiem je naučiť žiakov stredných
škôl základom podnikania a všetkého, čo s podnikaním
súvisí: založeniu firmy, základom pracovno-právnych vzťahov,
základom účtovníctva, nadväzovaniu obchodných kontaktov,
uzatváraniu obchodných zmlúv a pod. Svoje poznatky potom
študenti konfrontujú vo vzájomnej súťaži.
Cvičná firma žiakov SOŠ J. Ribaya - Baťovci s.r.o. má v predmete
svojej činnosti turisticko-informačnú a sprievodcovskú činnosť.
Obsahovo sa orientuje najmä na miesta, ktoré sa spájajú
s pôsobením rodiny Baťovcov v bývalom Československu.
Analyzujú ich spôsoby podnikania, budovanie sociálneho
zázemia pre svojich zamestnancov, logiku budovania firmy
a filantropiu.
Pri tejto práci študenti SOŠ J. Ribaya aktívne spolupracujú
s vedením mesta Partizánske a spoločne pripravujú aj vytvorenie
múzea Baťovcov v Partizánskom.

14. apríl 2014
Cvičná ﬁrma žiakov SOŠ Juraja Ribaya získala na
spomenutom veľtrhu za svoj produkt najhodnotnejšiu cenu
- cenu Štátneho Inštitútu odborného vzdelávania Slovenskej
republiky. Baťovcom s.r.o. bola udelená za vynikajúci obsah,
inovatívnosť a celospoločenský význam spracovanej tematiky.
Pre mesto Bánovce nad Bebravou študenti školy zasa majú vo
finálnej etape práce na vytvorení náučného chodníka o histórii
i súčasnosti mesta. Náučné tabule s touto tematikou by chceli
osadiť na najstaršej ulici v meste – Záfortni – ešte do konca
školského roka.
(pe)

V škôlkach od septembra takmer 700 detí

Inzercia
• Predám 2-izbový byt v BN, t.č. 0904 156 041
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v BN, Ul. K Priehrade,
t.č. 0949 545 637
• Firma AV CHOCINA príjme mechanika na TPP. Info: 0905 606 959

MIMORIADNA ŠANCA ZÍSKAŤ PRÁCU
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už po štvrtýkrát pripravuje
najväčší veľtrh pracovných príležitostí v histórii Slovenskej
republiky – Veľtrh práce – Job Expo 2014, ktorý sa uskutoční
pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta
Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera
v predvečer Sviatku práce v priestoroch výstaviska Agrokomplex
v Nitre. Veľtrh práce sa bude tento rok konať počas dvoch dní, a to
29. apríla v čase od 9.00 do 18.00 h a 30. apríla od 9.00 do 14.00 h.
O bližšie informácie sme požiadali Ivetu Duchoňovú, hovorkyňu Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske.
Čo môže podujatie účastníkom ponúknuť?
Veľtrhu práce sa zúčastnia slovenskí zamestnávatelia, agentúry
dočasného zamestnávania a zamestnávatelia zo zahraničia, ktorí budú
poskytovať voľné pracovné miesta tak u nás, ako aj v rámci Európskej
únie. Je to výborná príležitosť pre klientov úradov práce, žiakov,
študentov – v podstate pre celú širokú verejnosť, aby pod jednou
strechou získali prehľad o ponuke pracovných miest a pracovnom trhu.
Nezanedbateľným je aj fakt, že na veľtrhu prebieha veľa sprievodných
podujatí zameraných na vzdelávanie a dôležitosť správneho výberu
štúdia.
Ktoré to budú tento rok?
Súčasťou veľtrhu pracovných príležitostí bude aj 16. ročník
medzinárodnej burzy práce pod názvom European Job Days 2014,
kde sa predstavia zahraniční zamestnávatelia. Okrem toho, spoločne
s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, je organizovaný aj
22. ročník prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných
odborných škôl pod názvom Mladý tvorca 2014.
Zo sprievodných akcií je to najmä testovanie a poradenstvo, workshopy
a interaktívne prednášky pre žiakov základných škôl a stredoškolákov.
A ako to bude s dopravou občanov z nášho regiónu do Nitry?
Náš úrad práce zabezpečil pre uchádzačov o zamestnanie dva
autobusy. Jeden bude odchádzať z Partizánskeho a druhý z Bánoviec
nad Bebravou. Podrobné informácie spojené so zabezpečením
tejto formy dopravy uchádzačom o zamestnanie poskytnú jednotliví
sprostredkovatelia oddelenia sprostredkovateľských a poradenských
služieb na oboch pracoviskách úradu.
V prípade, že uchádzač o zamestnanie nemá záujem o nami
zabezpečenú prepravu alebo už nebudú postačovať kapacitné
možnosti a dostaví sa na podujatie individuálne verejnými dopravnými
prostriedkami, môže požiadať úrad o náhradu časti cestovných
výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) platného zákona o službách
zamestnanosti (70 % z preukázaných cestovných výdavkov). V tomto
prípade si uchádzač pred podujatím vyžiada u svojho sprostredkovateľa
tlačivo o účasti, ktoré si dá potvrdiť na veľtrhu a spolu s cestovnými
lístkami ho priloží k písomnej žiadosti o náhradu.
r

Od 17. februára tohto roka
mali rodičia možnosť získať
a vyplniť žiadosť o prijatie
dieťaťa do materskej školy na
nasledujúci školský rok 2014/15
a následne ju v termínoch od
12. do 14. marca odovzdať
na riaditeľstve školy, ktorú si
pre svojho potomka vybrali.
Podľa predbežných počtov
bolo do škôlok na území mesta
zapísaných 680 detí.
Materské školy Hollého, Radlinského,
9.mája, 5.apríla, Komenského, J.C.
Hronského a Horné Ozorovce otvárajú
pre nasledujúce obdobie dovedna 33
tried pre takmer 700 detí. Po zápisoch
mesto zatiaľ eviduje 120 dvojročných,
167 trojročných, 188 štvorročných,
175 päťročných a 30 detí s odloženou
školskou dochádzkou. Presné stavy
škôlkarov, ktorí budú navštevovať MŠ,
budú známe až v septembri 2014.
„Počet prijatých detí v MŠ určuje jednak
Prevádzkový poriadok materskej školy,
ktorý schvaľuje RÚVZ Trenčín a najvyššie
počty detí v triede sú určené v § 28 ods. 9
a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“, informoval vedúci
odboru školstva a prednosta spoločného
školského úradu Mgr. Michal Uhrín.

Mesačne platí rodič na jedno
dieťa 15,27 eur

Doplnok k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta č. 72 o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach, ktorý bol
schválený na 15. zasadnutí mestského
zastupiteľstva
v
Bánovciach
nad
Bebravou dňa 26. 2.2013 uvádza, že „za
pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej
mestom prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne na jedno dieťa sumou 14
eur. Tá bola zvýšená z bývalých 10 eur,
ktoré platili takmer päť rokov. „V prípade,
ak mestu nepostačujú na pokrytie
výdavkov v materských školách finančné
prostriedky určené z podielových daní,
môže zvýšiť poplatky. Výdavkami sa
myslia predovšetkým mzdy personálu,
prevádzkové náklady a je nutné myslieť
aj na prípadné opravy. Väčšie investície
mesto musí hradiť z iných zdrojov“,
uviedla vyjadrenie prednostka MsÚ JUDr.
Alexandra Gieciová.
Ďalší príspevok zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na stravu je
vo výške nákupu potravín v členení desiata 0,30 €, obed 0,72 € a olovrant 0,25
€, spolu teda 1,27 €.
Článok II. tohto VZN ďalej určuje, že „príspevok v materskej škole sa neuhrádza
za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky, ak zákonný
zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi a za dieťa, ktoré
je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu“.

Pri dvojročných deťoch musia
byť až traja učitelia

Prednostne sú do materskej školy prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
a deti s odloženou alebo dodatočne
odloženou povinnou školskou dochádzkou. „Ostatné podmienky prijímania detí
určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade školy a zverejní na viditeľnom
mieste. Podľa § 7, ods. 3, v triede s
celodennou výchovou a vzdelávaním
zabezpečujú predprimárne vzdelávanie
striedavo na zmeny dvaja učitelia“, vysvetlil pedagogické obsadenie v jednej
triede Mgr. Uhrín.
Podľa platnej vyhlášky môže byť dieťa
vo veku dvoch rokov prijaté do škôlky iba
v prípade, ak sú v nej vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky. „V triede s deťmi mladšími
ako tri roky, ktorých je viac ako desať,
musia striedavo pracovať traja učitelia.
Pri obliekaní a sebaobsluhe detí môže
pomáhať aj nepedagogický zamestnanec“, dodal vedúci odboru.
V niektorých mestách, ktoré nemajú
dostatočnú
kapacitu,
nezapisujú
dvojročné deti vôbec, alebo ich zapisujú
skôr výnimočne. V niektorých okolitých
mestách je tiež príspevok na úhradu výdavkov vyšší. V tomto prípade sa obaja
pracujúci rodičia, ktorí ešte stále prijímajú
rodičovský príspevok, môžu rozhodnúť
a posúdiť výhody škôlky aj s vyšším
poplatkom, alebo k svojmu dieťaťu najmú
súkromnú opatrovateľku. Tu sa výška
platenej mzdy priemerne pohybuje od
3 eur na hodinu a vyššie.
kh

5-násobne viac bodov
na výrobky dm značky
Od 01. 04. do 30. 04. 2014.
Body sa vám pripočítajú do 2 – 3 dní.
Podmienkou je predloženie zákazníckej karty.
� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko
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ZÁPASENIE

Najtesnejšie, no najvzácnejšie
víťazstvo v sezóne

II. kolo žiackej ligy

Bánovce – Horná Nitra 1:0
Naši futbalisti sa v sobotu vypli k najlepšiemu výkonu v aktuálnej sezóne.
Hostia, na lavičke s bývalým trénerom Spartaka Ilkom, si prišli do nášho
mesta po tri body, no nakoniec odišli naprázdno. Už v úvode mali naši
futbalisti obrovskú príležitosť otvoriť skóre, ale v rozhodujúcej príležitosti
nám obranca hostí znemožnil zakončiť. Jediný gólový moment stretnutia
sa udial v 29.minúte, kedy po peknej akcii poslal loptu do siete Šiko.
V druhom polčase pokračoval bezzubý výkon hostí. Domáci sa tlačili
dopredu, no vypracovali si len dve gólové šance, ktoré zneškodnil
Gramblička. Zverenci Ondreja Šmelku opäť potvrdili herný vzostup
a síce ich napredovanie v predchádzajúcom kole zastavil Neded, pred
domácim publikom po výbornom výkone zaslúžene zvíťazili.
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Gól: 29. Šiko
Zostava Bánoviec: FeriančikBorcha, Škultéty, Doknič, Poštrk,
Šiko, Líška (82. Chocina),
Bodocký, Bogdanovič (78.Baláž),
Svatík (89. Ďurkáč), Gájdošík.
Program 22. kola
Gabčíkovo – Galanta, V. Ludince
– J. Bohunice, Domaniža
– Beluša, Led. Rovne – Tr.
Stankovce, Nitra jun. – Bánovce,
Horná Nitra – Veľký Meder,
Neded – Palárikovo, Topoľníky –
Komárno

Neporaziteľnosť ŽFK Bánovce n.B.
pokračuje
Futbalistky Bánoviec odštartovali stretnutím proti Hornej Nitre odvetnú
časť II. ligy Západ. Zverenkyne Miloša Šagáta neokúsili na jeseň trpkosť
prehry a neokúsili ju ani 6. apríla. Nové dresy pokrstili naše futbalistky
výhrou 2:0, keď o prvý gól stretnutia sa v 20. minúte po jednej z mála
futbalových akcií prvého polčasu postarala Šupová. V prvom polčase
boli aktívnejšie hráčky Hornej Nitry, v druhom mali viac z hry zverenkyne
Miloša Šagáta. Hostky sa neustále snažili zmazať jednogólové
manko a v posledných minútach stretnutia zatlačili Bánovčanky pred
vlastnú bránku. V 80. minúte zápasu mala dobrú príležitosť na vyrovnanie
Maťavková, ale jej strelu z 10 metrov v poslednej chvíli zrazila na roh
Omiláková. Kalich horkosti si hostky vypili do dna v 88. minúte, keď po
rohovom kope Jakubíkovej sa v 16-ke najlepšie zorientovala striedajúca
Gergelová, ktorá aj za pomoci hosťujúcej hráčky usmernila loptu do
bránky a stanovila na konečných 2:0 pre ŽFK.
aj, mš

HÁDZANÁ

Vysoké víťazstvo, v tabuľke
stúpame
Zlatná na Ostrove – Bánovce 18:29 (7:14)
Naše hádzanárky vyleteli na domáce hráčky v Zlatnej na Ostrove zhurta
a už v 4.minúte po zakončení Denisy Halmovej vyhrávali 4:0. Až následne našu výbornú Kucharčik v bránke hostí prekonala Kasznárová, ktorá
znižovala na 1:4. Zverenkyne Richarda Makýša však výbornou obranou
zobrali domácim vietor z plachiet a v 13.minúte Bencová zvyšovala už
na 8:1 a v závere polčasu na 14:5. Do polčasu Zlatná využila hru v početnej výhode a skorigovala na 7:14. Po prestávke sa domáce zmobilizovali a do 35.minúty sa dotiahli na päťgólový rozdiel 10:15. Viac im však
naše dievčatá nedovolili. Od 37. do 46.minúty sme Zlatnej ušli zo stavu
12:17 na 12:22, čím sme definitívne rozhodli o osude stretnutia. V zostávajúcich sekvenciách hry si Bánovčanky svojho tabuľkového suseda
držali „od tela“ a stretnutie dotiahli do jednoznačného víťazstva 18:29.
Zostava Bánovce: Kucharčík, Čížová – Mikulášová 5, Denisa Halmová
3/2, Šipláková 1, Srncová 1, Vaňová 5/2, Hrubá 1, Bencová 6, Dominika
Halmová, Turková 7/1, Obstová
Aj, mp, rm

Staršie žiačky s výhrou a prehrou
Staršie žiačky hádzanárskeho klubu Bánovce odohrali 6. apríla dve
stretnutia v rámci Majstrovstiev Trenčianskeho a Žilinského kraja.
V prvom zápase porazili zverenkyne Nataše Paulovičovej Partizánske
28:18, keď naplno naplnili rolu favorita.
Druhé stretnutie Bánovčaniek lepšie vyznelo pre súperky z Nitry. Tie
zaknihovali dvanásťgólovú výhru 33:22, no naše staršie dievčatá si aj
napriek prehre zaslúžia pochvalu za svoju bojovnosť.
Bánovce – Partizánske 28:18
Hana Žitňanová
11, Ema Žáčiková 8, Zuzana Galková 4, Alexandra
Ráciková 2, Ema Mášiková 1, Táňa Koreňová 1, Nicol Ševčíkova 1
Bánovce – Nitra 21:33
Hana Žitňanová 8, Ema Žáčiková 4, Lívia Paulová 3, Zuzana Galková 3,
Alexandra Ráciková 2, Nicol Ševčíková 1
aj, mn

Druhé kolo oblastnej žiackej ligy v zápasení vo
voľnom štýle sa 5. apríla uskutočnilo v Prievidzi. V športovej hale sa predstavilo 139 zápasníkov z ôsmich klubov regiónu Západ, čo bola
rekordná účasť na žiackej lige. O zlaté medaily
sa postarali Samuel Lojška, Tomáš Miškolci,
René Brýdzik a Samuel Karas. Štvorica našich borcov nenašla vo svojej hmotnostnej kategórii premožiteľov, takže ich triumf je zaslúžený. Po druhom kole klesol Mestský zápasnícky
klub Bánovce v celkovom hodnotení družstiev
na tretiu pozíciu.
Výsledky Bánovčanov na 2. kole žiackej
ligy:
Prípravka: 22 kg Janeček Alex
7.
miesto, 24 kg Krajčík Andrej 6. miesto, Čukan
Ondrej 7. miesto, 30 kg Adamov Filip 6.
miesto, 33 kg Filo Matyáš 9. miesto,
Káčer
Michal 14. miesto, 36 kg
Karas Matúš 3.
miesto, Sochora Marko 7. miesto, 40 kg Šinský Teo 10. miesto, 44 kg Španko Marcel 2.
miesto, Baško Ivan 6. miesto, Madač Adam 8.
miesto, 48 kg Stepien Adam 2. miesto
Mladší žiaci: 52 kg
Znášik
Samuel
2. miesto, 57 kg Lojška Samuel 1. miesto,
Čukan Henrich 5. miesto, Durandzia Christián
6. miesto, 68 kg Miškolci Tomáš 1. miesto,
Cibiri Samuel 2. miesto, 85 kg Bridzik René
1. miesto
Starší žiaci: 42 kg Ducho Peter 2. miesto, 53
kg Karas Samuel 1. miesto, 59 kg Broniš Martin 5. miesto, 85 kg Miškolci Michal 4. miesto
Hodnotenie družstiev po 2. kole: 1.ZK Dunajplavba Bratislava 205 bodov, 2.ZO Trenčianska
Turná 162 b, 3.MZK Bánovce 150 b, 4.ZK Dunajská Streda 148 bodov, 5.ZO TJ AC Nitra 126
b, 6.ZK Baník Prievidza 107 b, 7.ZK Považská
Bystrica 24 b, 8.ZK Partizánske 11 b
aj, mu
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Odťahové služby pre osobné automobily do 3,5 tony

sos

nonstop

0904 678 542

Traja bronzoví v Košiciach

V metropole východu sa 22. marca konali majstrovstvá Slovenska v zápasení
voľným štýlom kategórie mladší žiaci. V konkurencii takmer 100 zápasníkov zo 17
klubov a oddielov sa nestratili ani naši chalani z Mestského zápasníckeho klubu
Bánovce. Všetci ôsmi Bánovčania skončili na bodovaných miestach.
S cenným bronzovým kovom na krku skončili Samuel Znášik v hmotnosti do 52
kg, Tomáš Miškolci do 73 kg a René Brídzik do 85 kg. Na štvrtých miestach
sa umiestnili Henrich Čukan a Samuel Cibiri. Michal Káčer a Samuel Lojška
obsadili zhodne piate miesto. Posledný zástupca Marcel Španko si vybojoval
peknú šiestu priečku.
V celkovom hodnotení klubov obsadil náš Mestský zápasnícky klub 4. miesto za
víťazmi z Košíc a zápasníkmi z Kolárova a Nitry
aj, mu

BÁNOVSKÝ
KOLKÁRSKY KLUB

Derby jednoznačnou
záležitosťou našich
kolkárov
KK Hustra Uhrovec - BKK
Bánovce n. B. 1:7 (3054:3131)
Naši a uhrovskí kolkári si to medzi sebou
rozdali v nedeľu 13. apríla v našej kolkárni
a hoci sa hralo v Bánovciach, domácim tímom
boli Uhrovčania. Na jeseň boli úspešnejší hráči
Uhrovca, no už po dvoch tretinách stretnutia
bolo takmer stopercentne isté, že im prehru
vrátime. Pavel Bročko, Anton Šujan, Jaroslav
Podolák a aj nás najlepší hráč v stretnutí
Michal Papšo svoje duely vyhrali, takže naše
priebežné vedenie 4:0 bolo viac ako nádejné.
Rozhodujúci piaty bod pridal na naše konto
Július Bročko, ktorý len o jeden zvalený kol
porazil Juraja Mišinu. Derby stretnutie sme
nakoniec vyhrali 7:1, keď nám dva body pribudli
za vyšší počet zvalených kolov.
KK Hustra Uhrovec - BKK Bánovce n.B.
Danaj Vladimír 519 : 522 Bročko Pavel, Pavol
Petreje 490 : 503 Šujan Anton, Sitár Pavol 512
: 527, Podolák Jaroslav, Orsagh Ivan 438 : 540
Papšo Michal, Mišina Juraj 532 : 533 Bročko
Július, Mišina Marian 563 : 506 Žitňan Ivan
Naše družstvo ako siedmy tím tabuľky nastúpi
už v stredu 16. apríla v Bratislave proti
miestnemu Tatranu.
aj, jp

Na foto: Miškolci, Znášik, Brídzik

Cena oslobodenia Bánoviec
Prvý aprílový piatok sa v telocvični ZŠ Duklianska uskutočnila strelecká súťaž
O cenu oslobodenia Bánoviec nad Bebravou, ktorú pripravil Športový strelecký
klub v Bánovciach nad Bebravou. Okrem žiakov základných škôl okresu sa súťaže
zúčastnili aj členovia streleckého krúžku Centra voľného času v Bánovciach nad
Bebravou. I napriek vyrovnaným súperom, veď v kategórii starších žiakov mali prví
traja rovnaký počet bodov a v mladšej kategórii dosiahli vyššie bodové hodnotenie,
sa podarilo strelcom CVČ presadiť. V kategórii mladších žiakov sa na prvom mieste umiestnil Matúš Špánik a u starších žiakov druhé miesto obsadil Erik Briešťanský. Ďalší členovia obsadili tiež pekné
stredné umiestnenia. Celoročná snaha bola
teda nakoniec
ocenená a už
teraz premýšľame o tom, ako
budeme trénovať aj v budúcom školskom
roku.
Magdaléna
Petríková
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