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VLAKY PREMÁVAŤ BUDÚ MSÚ PREDSTAVUJE
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ktorá zo zákona
zabezpečuje železničnú osobnú prepravu cestujúcich,
prehodnocovala výkony dopravy a naplánovala pri prvej zmene
grafikonu osobnej dopravy od marca 2011 zrušiť alebo na
niektorých tratiach obmedziť prepravu cestujúcich...

V zozname bola aj trať Trenčín Chynorany. V čase, keď sa v
Európskej únii uprednostňuje
železničná doprava,

predstavitelia Železničnej
spoločnosti Slovensko, a. s.
navrhovali presný opak, jej
útlm. Postup predstaviteľov

železničnej spoločnosti, ktorá
zabezpečuje najbezpečnejšiu a
hlavne najekologickejšiu
prepravu cestujúcich, bol

nepochopiteľný. Po týchto
informáciách začal konať
primátor mesta Bánovce nad
Bebravou Marián Chovanec a

starostovia obcí Dolné Naštice
M a r i á n Pe t r e j e , R o m a n
Malánik z Rybian, za Ostratice
Ján Podoba, Chynorany Mária
Lachkovičová a Svinnú Anna
Sýkorová. Podpora bola aj zo
s t r a n y V Ú C Tr e n č í n a
primátora mesta Partizánske
PaedDr. Jozefa Božíka. Na
základe petície, ktorej
predsedom bol M. Chovanec, sa
v priebehu tri a pol dňa
zozbieralo viac ako 7 000
podpisov. „Keby nezačal a
nezapojil sa hneď v začiatkoch
do nášho jednania so
zástupcom Železničnej
spoločnosti a.s. Jánom
Farkašom primátor mesta
Bánovce Marián Chovanec, tak
my starostovia malých obcí
nepochodíme a trať je zrušená
úplne. Len jeho zásluhou a
jednaním s kompetentnými
premáva v súčasnosti 10
spojov“ povedal M. Petreje.
Jednania však neprestali,
nakoľko od polovice decembra
budú mať železnice nový
grafikon prepravy cestujúcich.
„Po všetkých argumentoch a
jednaniach sa dosiahol ústupok

a v danej situácii je to to
najlepšie, čo sa dosiahnuť
mohlo. Sme radi, že aj vďaka
primátorovi a nás starostov bol
prijatý ústupok a budú pridané
vlakové spoje medzi
Trenčínom a Chynoranmi cez
víkendy a počas prázdnin,
ktoré boli úplne zrušené. Trať
Trenčín - Chynorany je v poradí
na treťom mieste na úplne
zastavenie. Teda boj nie je stále
vyhratý, ale spojenými silami
sme dokázali presadiť tento
ústupok zo strany Železničnej
spoločnosti a treba veriť, že sa
nám to podarí aj v ďalšom
období,“ povedal ďalej starosta
D. Naštíc.
Naozaj treba len veriť, že
Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., neprehĺbi
rozdiely medzi regiónmi a
nespôsobí nemalé problémy
občanom pri ceste za prácou
alebo do školy, neobmedzí im
dostupnosť ostatných regiónov
Slovenska a mnohým
spoluobčanom nezlikviduje
jedinú možnosť zamestnania v
regióne.
- A. Bieliková -

SPEVÁČKA SÚŤAŽ „TRI RUŽE BÁNOVIEC“ ZVYŠUJE ÚROVEŇ

Mesiace október a november sú
už tradične v znamení príprav
k a s t i n g o v, h ľ a d a n í m a
vyberaním talentovaných
spevákov, ktorí chcú uspieť v
známej amatérskej speváckej
súťaži „Tri ruže Bánoviec“,
ktorej 4. ročník sa uskutočnil v
MsKS Bánovce nad Bebravou
finálovým večerom. Záujem bol
natoľko dostatočný, že do finále
postúpilo 14 finalistov, ktorí
súťažili v 2. kategóriách od 10
do 14 rokov a od 15 rokov. Aj
tentokrát treba skonštatovať,
že súťaž presiahla hranice
regiónu Bánovce nad
Bebravou, lebo finalisti boli i z
P r i e v i d z e , To p o ľ č i a n ,
Kanianky, Bojníc,
Partizánskeho, Trenčína a
dokonca bola zastúpená i
medzinárodná účasť z
Ukrajiny. Hosťom večera bola
populárna speváčka Lýdia
Volejníčková, ktorá v roku 1973
odštartovala svoju kariéru
práve ako finalistka „Troch ruží
Bánoviec“, kde vystupovala
pod menom Lýdia Korímová.
Teraz bola zároveň i členkou
poroty, ktorá pracovala v
zložení: Lýdia Volejníčková,
Ria Kluvánková, víťazka 1.
ročníka a Simoneta Adamková,
ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad
Bebravou.
Tri ruže Bánoviec je amatérska
súťaž talentovaných spevákov,
ktorá po opätovnom obnovení
pred tromi rokmi našla svoje
stále miesto v rámci kultúrnych
a hudobných podujatí
poriadaných naším mestom.
Prostredníctvom plagátov a
reklamy boli pozvaní do
výberových kôl všetci tí, ktorí
mali chuť a odvahu, ale hlavne
spevácky talent, aby sa
prihlásili a skúsili šťastie.

Možno práve táto účasť a
víťazstvo vo finále bude ich
odrazový mostík k speváckej
kariére. A úroveň bola skutočne
mimoriadne kvalitná, hlavne v
2. kategórii, kde bolo veľmi
ťažké rozhodnúť o poradí. I z
tohto dôvodu boli udelené dve
druhé a dve tretie miesta. V
1.kategórii 1. miesto Michaela
Posová, Prievidza, 2. miesto
Kamila Kurtišová, Bánovce
nad Bebravou, 3. miesto Iveta
Pa l o v á , Pa r t i z á n s k e . 2 .
kategória: 1. miesto Ivanna
Bagová , Topoľčany, absolútna
víťazka, ktorá predviedla
výnimočný a skutočne
brilantný a maximálne
profesionálny výkon. Práve ona
pochádza z Ukrajiny a v
súčasnosti žije s rodičmi už 4
roky na Slovensku v
To p o ľ č a n o c h . 2 . m i e s t o
Veronika Mujgošová, Bánovce
nad Bebravou, Linda
Kubíčková, Bánovce nad
Bebravou, 3. miesto - Radka
Laginová, Cimenná, Martin
Tomašovych, Bánovce nad
Bebravou.
K vynikajúcej úrovni svojim
pohotovým, príjemným a
profesionálnym prejavom
prispela i moderátorka Zuzana
Va r h a n í k o v á , k t o r á a k o
pedagóg dramatického umenia
pracuje v ZUŠ D. Kardoša
Bánovce nad Bebravou.
Profesionalitu celého podujatia
dotváral i ľúbivý zvuk, príjemný
spev, čistota hudby, bez
nežiaducich dozvukov a ozvien.
Za to patrí poďakovanie
zvukovému technikovi
Štefanovi Kotlárovi. Veríme,
že všetci víťazi „Troch ruží
Bánoviec“ boli spokojní i s
cenami, ktoré im odovzdal
primátor mesta Marián

Chovanec, 4. ročník súťaže
otvoril a pri svojom záverečnom
hodnotení podporil myšlienku,
že táto súťaž má svoje
opodstatnenie. Vyzdvihol
vynikajúcu úroveň interprétov a
zdôraznil myšlienku
podporovať mladých ľudí v
rozvoji ich speváckeho talentu.
Záverom mi dovoľte vysloviť
poďakovanie všetkým
zainteresovaným do tejto
súťaže, súťažiacim, ich rodičom

a občanom, ktorí prišli
povzbudiť finalistov priamo do
MsKS, kde i pre nich bola
určená „Cena pre diváka“.
Tohtoročné finále speváckej
súťaže „Tri ruže Bánoviec“ je už
minulosťou a tešíme sa na
jubilejný 5. ročník, ktorý sa
uskutoční v roku 2012, ktorý
bude i rokom 780. výročia prvej
písomnej zmienky o meste
Bánovce nad Bebravou.
- pg -

METALISTI POMÁHALI

Spojiť príjemné s užitočným. Presne o to šlo organizátorom
alternatívneho hudobného festivalu s názvom Celestial Help Fest,
na ktorého príprave a realizácii sa podieľalo aj Mestské kultúrne
stredisko v Bánovciach nad Bebravou. Posledná októbrová
sobota patrila priaznivcom metalovej hudby, ktorí zaplatením
vstupného prispeli na nákup hračiek a iných potrebných
pomôcok pre malých pacientov Detského oddelenia bánovskej
nemocnice. A fanúšikovia tvrdších hudobných štýlov si na tomto
špecifickom podujatí prišli na svoje. Okrem domácich hardcore
zoskupení Coldblooded či Attack Of Rage priniesli do Bánoviec
svoju show aj kapely z Prievidze, Partizánskeho, Trenčína,
Zvolena a dokonca aj zo susednej Českej republiky. Akcia trvajúca
až do skorých ranných hodín dokázala, že aj na pohľad drsní
metalisti a punkeri sa vedia spojiť a urobiť niečo pre dobrú vec v
záujme tých, ktorí našu pomoc potrebujú najviac.
-r-

Od prvého novembra
nastúpil na miesto
vedúceho odboru
starostlivosti o občanov Ing.
Vladimír Vranka. Narodil sa
v roku 1970 v Bánovciach
nad Bebravou, je ženatý,
bezdetný. Po ukončení
gymnázia začal študovať na
EU obchodná fakulta,
odbor ekonomika
zahraničného obchodu.
Svoje pracovné skúsenosti
si prehlboval v obchodnej
komunikácii ako obchodný
riaditeľ, obchodný
zástupca, živnostník,
ekonóm strediska. Je
komunikatívny, kreatívny,
odolný voči stresu a má
schopnosť riadiť kolektív.
Medzi jeho záujmy patrí
cestovanie, literatúra, šport
a hudba.
Akú máte predstavu o
smerovaní a rozvoji odboru
starostlivosti o občanov
(OSO)?
V súvislosti s mojím
ekonomickým vzdelaním a
praxou by som chcel
zamerať svoje pôsobenie na
odbore starostlivosti o
občanov predovšetkým na
ekonomiku práce odboru,
jednak z pohľadu
vnútorného fungovania,
jednak z pohľadu vzťahov s
externými dodávateľmi
služieb so zreteľom na
maximálnu hospodárnosť
vynakladania finančných
prostriedkov. Považujem za
potrebné
zhodnotenie
organizačnej štruktúry
OSO - podrobné
oboznámenie sa s
pracovnými náplňami
jednotlivých referátov
odboru, ich prípadné
prehodnotenie, zavedenie
systému pravidelnej
kontroly výkonov
jednotlivých referátov.
Cieľom uvedeného by malo
byť
posúdenie
personálneho stavu odboru,
posúdenie výkonnosti
jednotlivých zamestnancov,
prípadné redukovanie,
alebo naopak posilnenie
stavu zamestnancov.

životného prostredia,
dopravy, obchodu a služieb,
čo nové plánujete tam?
Všetky tieto oddelenia si
vyžadujú dôslednú analýzu
a sú špecifické. Na oddelení
sociálnych služieb v zmysle
platnej organizačnej
schémy OSO plánujeme
obsadiť dve voľné pracovné
miesta referentov
(odborných referentov),
ktorí by plnili úlohy v rámci
terénnej sociálnej práce,
ako aj miesto referenta
prvého kontaktu. Ďalšie
pripravované zmeny v
rámci organizačnej
štruktúry odboru budú
zamerané na zefektívnenie
práce jednotlivých referátov
a tým aj na skvalitnenie
služieb poskytovaných
občanom mesta - jedná sa
najmä o uvažované zmeny
pracovných náplní,
prípadne presuny činností a
kompetencií medzi
jednotlivými referátmi a
oddeleniami odboru.
V oblasti odpadového
hospodárstva, údržby
verejnej zelene,
komunikácií atď. sa mestu
aj vzhľadom na existujúce
zmluvné vzťahy darí plniť
plánované úlohy len za cenu
úspor v iných oblastiach
hospodárenia, čo pociťujú
občania najmä na
pravidelnom náraste
poplatkov za odvoz TKO.
Preto považujem za prioritu
dôsledné prehodnotenie
zmlúv uzatvorených s
externými dodávateľmi
služieb a najmä maximálnu
kontrolu všetkých
poskytovaných výkonov.
Ideálnym cieľom do
budúcnosti by malo byť
dosiahnutie vyrovnaného
hospodárenia v oblasti
odpadového hospodárstva,
k čomu ale samozrejme
musia prispieť aj občania
svojím zodpovedným
prístupom.

Čo tieto zmeny prinesú
občanovi a mestu?
Ako som uviedol, kľúčovým
aspektom môjho pôsobenia
na Odbore starostlivosti o
občanov by mala byť
dôsledná kontrola
racionálnosti vynakladania
finančných prostriedkov z
rozpočtu mesta, ktorá bude
viesť k podstatným
finančným úsporám a
umožní tak vedeniu venovať
financie na rozvojové
programy a potrebnú
ú d r ž b u . Ta k j e
predovšetkým podľa môjho
názoru možné dosiahnuť
Do OSO patrí aj oddelenie spokojnosť občanov mesta s
s o c i á l n y c h s l u ž i e b , jeho správou.
- ab -

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 26. 10. o 07.05 h bola hliadka
MsP privolaná M. G. do svojho
bytu, kde sa nachádzala neznáma
žena, ktorá odmietla byt opustiť.
Túto do bytu vpustila priateľka
majiteľa E. Z., ktorá neznámu
vpustila do bytu nakoľko jej chcela
pomôcť, lebo bola v zlom
psychickom stave. Hliadka po
príchode zistila, že sa jedná o
A. Ž., ktorá bola z bytu vyvedená.

Dňa 27. 10. o 03.30 h hliadka
MsP pri pešej obchôdzke začula
poplašný signál prichádzajúci z
Námestia L. Štúra. Následne sa
zistilo, že horí v priestoroch
chemickej čistiarne a budova
bývalého Domu služieb. Súčasne
prišli hasiči a hliadka OOPZ, s
ktorou sa spoločne zabezpečovalo
okolie požiaru.

PRIPOMÍNAME SI NEŽNÚ
Na Slovensku od roku 2001
slávime 17. november aj ako
štátny sviatok - Deň boja za
slobodu a demokraciu. V tento
deň si pripomíname dve
historické udalosti. Jednu z roku
1939 a druhú z obdobia o
šesťdesiat rokov neskôr, z roku
1989. Sedemnásteho novembra
1939 nacisti v reakcii na
demonštrácie uzavreli české
v y s o k é š k o l y, p o p r a v i l i 9
študentov a viac ako 1 000 ich
poslali do koncentračných
táborov Ako spomienka na tento
deň bol o dva roky vo Veľkej
Británii vyhlásený 17. november
za Medzinárodný deň
študentstva. Podobne ako v roku
1939 aj v novembri 1989 zohrali
najmä v Prahe a v Bratislave
významnú úlohu študenti
vysokých škôl. V deň študentstva
17. novembra 1989, v deň
uctenia pamiatky smrti Jana
Pa l a c h a , k t o r ý s a p r e d
dvadsiatimi rokmi na protest
sovietskej okupácie upálil, sa
rovnako ako po iné roky konala
manifestácia. Oslavy D ňa
študentstva v Prahe sa zmenili na
demonštráciu proti
komunistickej vláde. Na druhý
deň divadlá vyhlásili týždenný
štrajk Mnohí komunisti, vrátane

členov ÚV KSČ, i radoví občania
boli pohoršení zásahom. 19.
novembra sa v byte Václava
Havla stretli členovia nezávislých
i n i c i a t í v, k d e p r e v a ž o v a l i
signatári Charty 77. Výsledkom
porady bolo ustanovenie
Občianskeho fóra (OF).
Občianske fórum žiadalo
o d s t ú p e n i e
najskorumpovanejších politikov,
prepustenie politických väzňov a
podporovalo generálny štrajk.
Toho istého dňa vzniká v
Bratislave hnutie Verejnosť proti
násiliu (VPN). Jej najznámejšími
predstaviteľmi boli Milan
Kňažko a Ján Budaj. 20.
novembra 1989 na väčšine
pražských vysokých škôl začal
štrajk. Na Václavskom námestí
sa konala prvá manifestácia
Občianskeho fóra. K
zhromaždenému davu
prehovoril po prvýkrát Václav
Havel. Nasledovalo niekoľko
masových demonštrácií po celej
republike, ktoré vyvrcholili dňa
27. novembra v generálnom
štrajku s heslom „Koniec vlády
jednej strany!“. V dňoch 29. a 30.
novembra 1989 rokovala
delegácia VPN s predstaviteľmi
vtedajšej slovenskej vlády o
zmenách. 10.decembra 1989

vymenoval prezident ČSSR
Gustáv Husák novú „vládu
národného porozumenia“ a
vzápätí abdikoval. 29. decembra
bol komunistickým parlamentom
zvolený za prezidenta Václav
Havel a v júni 1990 sa konali prvé
slobodné voľby. Udalosti 17.
novembra 1989 v konečnom

dôsledku priniesli našej
spoločnosti slobodu a
demokraciu, ktorá nám 40 rokov
chýbala. Spoločenské zmeny
mali širší rámec a súviseli najmä
s koncom „studenej vojny“
medzi dvoma súperiaci
veľmocami ZSSR a USA.
- r-

VYKUROVACIA SEZÓNA

Vážení občania,
vykurovacie obdobie kladie
zvýšené požiadavky na požiarnu
bezpečnosť pri prevádzkovaní
tepelných spotrebičov a
komínov. Tieto požiadavky sú
vždy uvedené v návodoch na
použitie jednotlivých
spotrebičov. Požiadavky na
bezpečnú prevádzku komínov sú
uvedené vo vyhláške MV SR č.
401/2007 Z. z. Táto vyhláška
však rieši aj požiarnu bezpečnosť
palivových spotrebičov v tých
prípadoch, keď chýbajú
príslušné ustanovenia v návode
na použitie alebo keď tento
návod chýba celý.Pretože práve
vykonávanie pravidelných
kontrol a čistení komínov sú
najfrekventovanejšou
požiadavkou, dovoľujeme si vás s
ňou opätovne podrobnejšie
oboznámiť.
Počas celej prevádzky komína je
potrebné vykonávať pravidelne
jeho kontrolu a čistenie. Lehoty
sú závislé od menovitého
tepelného výkonu spotrebiča,
ktorý je na tento komín pripojený
a od druhu paliva. P o d ľ a
tepelného výkonu sa spotrebiče
rozdeľujú do dvoch skupín:
spotrebiče s výkonom do 50 kW
(kilowattov) a spotrebiče s
výkonom nad 50 kW.
Kontroly a čistenie komínov, na
ktoré sú pripojené spotrebiče s
výkonom do 50 kW na tuhé a
kvapalné palivá, sa vykonávajú
raz za štyri mesiace. Raz za šesť

mesiacov sa vykonávajú
kontroly a čistenie
nevyvložkovaných komínov, na
ktoré sú pripojené spotrebiče na
plynné palivá s výkonom do 50
kW. Ak je komín plynového
s p o t r e b i č a v y v l o ž k o v a n ý,
kontrolu a čistenie je potrebné
vykonať raz za dvanásť
mesiacov. Kontroly a čistenie
komínov, na ktoré sú pripojené
spotrebiče na tuhé a kvapalné
palivá s výkonom nad 50 kW, sa
vykonávajú raz za dva mesiace.
Kontroly a čistenie komínov s
pripojenými spotrebičmi na
plynné palivá s výkonom vyšším
ako 50 kW sa vykonávajú raz za
šesť mesiacov. Ten, kto vykoná
čistenie, kontrolu a preskúšanie
komína je povinný vydať
majiteľovi
alebo
prevádzkovateľovi komína
potvrdenie o vykonaní kontroly
a čistení komína. Majiteľ je
povinný potvrdenie o kontrole a
čistení komína na požiadanie
predložiť obci (kontrolným
skupinám vykonávajúcim
preventívne požiarne kontroly)
alebo orgánu vykonávajúcemu
š t á t n y p o ž i a r n y d o z o r.
Akékoľvek problémy je možné
konzultovať osobne alebo
telefonicky na Okresnom
riaditeľstve Hasičského a
záchranného zboru v
Bánovciach nad Bebravou, č. t.
7605021.
- OR HaZZ v Bánovciach nad
Bebravou -

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Ing. Zuzana Guričanová, Jozef
Valach a Andrea Sečanská,
Martin Mokryš a Kristína
Narodili sa: Peter Mäsiar, Kačeriaková, Juraj Pavlík a
Vanesa Mikulová, Patrik Pavlo, Monika Kuková.
Kristína Lukáčiková, Simona
Švikruhová, Veronika Hlocká, Opustili nás: Mária Aujeská
Liana Tonková, Adam Čuboň, rod. Krchlíková 1945, Martin
Timea Bartová, Dávid Siva.
Hýbl 1980, Jaroslav Toth
1953, Veronika Katjalová rod.
Uzavreli manželstvo:
Novotná 1940, Ján Beňačka
Radovan Števanka a Blanka 1936.
Tomášiková, Jaroslav Ďurči a
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