a

t
es

v
no

m

a

ík

d

n
en

ž
Tý

31. október 2011

č
ob

41

ZASTUPITEĽSTVO OKIENKO DO KULTÚRY

V posledný októbrový utorok
zvolal primátor Marián
Chovanec 6. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v
Bánovciach nad Bebravou.
Poslanci schválili správu o
činnosti mestskej rady od 5.
zastupiteľstva, na vedomie
zobrali správu o úrovni
opatrovateľskej služby, sociálnej
starostlivosti a činnosti klubu
dôchodcov i správu o plnení úloh
požiarnej ochrany. V rámci nej
zastupiteľstvo odvolalo z funkcie
preventivára požiarnej ochrany
Jozefa Országha na základe jeho
žiadosti a do tejto funkcie
schválilo Bc. Miroslava
Šmondrka. Poslanci zobrali na
vedomie správu o činnosti
mikroregiónu Bánovecko a
úrovni regionálneho rozvoja, o
činnosti zariadení školského
stravovania, o stave územného
plánu mesta. Po dlhšej rozprave s
menšími úpravami schválili
správu o prehodnotení zmlúv

medzi mestom a s.r.o. Byttherm,
Tedos a Bytové družstvo a návrhy
doplnkov k týmto zmluvám.
Poslanci vzali na vedomie i
správu o aktivitách v oblasti
športu a o nakladaní s TKO na
území mesta. V rámci
organizačných záležitostí
schválili zmenu rozpočtu mesta
na rok 2011. Pri rokovaní o
cenovom výmere na ceny
cestovného v mestskej
hromadnej doprave poslanci
schválili upravený výmer podľa
návrhu poslaneckého klubu
Smer SD, ktorý znížil ceny
navrhnuté v pôvodnom
materiáli. Poslanci schválili
doplnky k všeobecne záväzným
nariadeniam, odpredaj pozemku
Dr. Lukášovi i aktualizácie
uznesení týkajúce sa predaja
pozemkov pod garážami a
bytovými domami. Mestské
zastupiteľstvo schválilo žiadosť o
finančný prostriedok v rámci
výzvy OP cezhraničnej

spolupráce SR ČR na
rekonštrukciu budovy MsKS.
Schválili tiež doplnenie žiadosti o
nenávratnú finančnú pomoc
„Intenzifikácia separovaného
zberu“ i ročné odmeny komisiám
a občianskym výborom. Primátor
mesta oboznámil poslancov s
výsledkami rokovania ZMOS-u.
Mestské zastupiteľstvo zobralo
na vedomie list predsedu ZMOSu Jozefa Dvonča o zmenách
pripravovaných vo financovaní
samospráv a vyjadrilo nesúhlas s
vládnym návrhom zmeny
systému financovania miest a
obcí. Výpis z uznesenia bude
zaslaný predsedovi ZMOS-u na
regionálnej i republikovej úrovni.
Po s l a n c i s a o b o z n á m i l i s
Memorandom medzi mestom
Bánovce nad Bebravou a obcou
Dežerice, ktoré sa týka obnovenia
prevádzky na skládke Veronika. V
diskusii sa primátor mesta s
poslancami dohodol o príprave

nových podmienok na prenájom
hotela Kanada a možnom riešení
finančných nárokov pri
rekonštrukčných prácach v
športovej hale. Interpelácie
poslancov sa opäť v najväčšej
miere týkali cestných
komunikácií a priľahlých plôch,
komunálneho odpadu, úpravy
s t r o m o v. D r. No v o t n á
upozornila na veľmi nepriaznivý
dopad na občanov po zrušení
lôžkovej časti chirurgie a
požiadala primátora o vyvolanie
rokovaní na riešenie situácie.
Rovnako upozornila na
opakujúci sa zápach pri a.s.
Milsy. J. Farkaš žiadal o riešenie
dopravnej situácie na nádvorí ZŠ
Gorazdova medzi 7. a 8.
hodinou. V závere informoval V.
Laluch o organizovaní zbierky
na dokončenie n.o. Archa,
spojené s pozvaním na benefičný
koncert 26.11. v MsKS.
- bk -

príjemným ľudským teplom.
Pr i m á t o r m e s t a M a r i á n
Chovanec pozval na tradičnú
zábavu bánovských dôchodcov.
Po d u j a t i e s a k o n a l o p r i
príležitosti Mesiaca úcty k
starším. Hosťom v preplnenej
sále spríjemnil úvod kultúrny
program, v ktorom účinkovali
pedagógovia a žiaci zo Základnej
umeleckej školy D. Kardoša
vedení Miroslavom Kušnierom.
Potom do tanca i na počúvanie
hrala hudobná skupina System.
Pripravené bolo občerstvenie.
Každá vstupenka sa dostala do
Aj keď vonku vládne nevľúdna Mestského kultúrneho strediska losovacieho bubna a tí šťastnejší,
p a n i j e s e ň , t a n e č n á s á l a v Bánovciach nad Bebravou ožila ktorých číslo bolo vybrané z

osudia, si odniesli niektorú z
početných tombolových cien. O
príjemnú pohodu a o to, aby
nikomu nič nechýbalo, sa
postarali pracovníci mestského
úradu z oddelenia sociálnych
služieb i ďalších oddelení. Je
jasné, že seniori z nášho mesta
majú podobné podujatia radi.
Majú možnosť vyjsť z domu,
stretnúť sa s rovesníkmi, podeliť
sa o svoje starosti i radosti. Je
dobré, že v našom meste nie je
núdza o akcie určené tým skôr
narodeným. Už len preto, že
priemerný vek sa neustále
zvyšuje a ľudí v dôchod-kovom
veku pribúda.
- bk -

KRÁTKE SPRÁVY POZVÁNKA

DEŇ JABLKA
V polovici októbra sa uskutočnil v
Špeciálnej základnej škole v
Bánovciach n. B. "Deň jablka" tematicky zameraný na zdravý

životný štýl.
Žiaci z tejto školy sa pod
vedením Mgr. Vlčkovej a Mgr.
Štiglicovej zúčastnili programu v
Domove dôchodcov v
Bánovciach n. B. pri príležitosti
"Mesiaca úcty k starším".

ŠARKANIÁDA
Deti z MŠ Ul. 5. apríla privítali
šarkany od výmyslu sveta spolu s
prekrásnymi tekvičkami, aby sa
takto spolu s deťmi rozlúčili s
teplými letnými lúčmi a privítali
prichádzajúcu pani Jeseň. Do
šumu vejúcich šarkanov
zaznievali tóny harmoniky, pri
ktorej si deti spoločne zaspievali i
zatancovali. V takejto dobrej
nálade sa každé dieťa „popýšilo“
pred kamarátmi svojim
šarkanom, pretože práve šarkan
či tekvička, pri ktorom mu
pomáhala mamina alebo ocino,
je pre neho ten najkrajší.
- hš-

Neviem to pomenovať inak, len
ako stretnutie s celebritami s
ľ u d s k o u t v á r o u . To m u
zodpovedala aj atmosféra v
hľadisku. Ľudia sa bavili,
tlieskali, spievali. Logickým
vyústením bol dvojnásobný
standing ovation. Kto teda
prišiel v sobotu večer na živý
koncert, určite spravil dobre.
Okrem chvály na vynikajúce
výkony účinkujúcich treba
pochváliť aj úžasné publikum.
To znelo unissimo zo všetkých
úst spevákov. Ani niekoľko
stoviek divákov vo veľkých
sálach často nedokáže vytvoriť
takú prajnú atmosféru, aká
vládla na bánovskom koncerte.
- bk -

VYUŽITE POSLEDNÝ DEŇ

SENIORI SA ZABÁVALI

Pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším sú v našom meste a
prímestských častiach dobrou
tradíciou stretnutia seniorov, kde
im s bohatým kultúrnym
programom spríjemňujú tieto
stretnutia deti MŠ, ZŠ a ZUŠ.
V prímestských častiach sa konali
slávnostné stretnutia so seniormi,
spojené s gratuláciou okrúhlych
životných výročí. V Dolných
Ozorovciach sa prítomným
prihovorila predsedníčka OV Ing.
Mária Peťovská a primátor mesta
Marián Chovanec. V Horných
Ozorovciach sa stretnutia
zúčastnili predseda OV Juraj
Pastorek, primátor mesta Marián
Chovanec a zástupkyňa
primátora Ing. Mária Hajšová.

Keď som počula po prvý raz o
možnosti koncertu skupiny
Fragile v Bánovciach,
nevedela som, o koho ide. Až
keď zaznelo meno Braňo
Kostka, bola som doma. A
pretože s podobným žánrom á
capella máme tie najlepšie
skúsenosti, pozvali sme
Fragile do Mestského
kultúrneho strediska. Ak by
ste čakali koncert vážnej
hudby, zmýlili by ste sa. Tri
dámy a štyria páni na javisku
brali vážne iba hudbu. Medzi
piesňami „srandovali“, robili
si dobrý deň zo seba, vtipne
glosovali všetko, čo sa okolo
dialo. Tak, akoby prišli na
návštevu dobrí priatelia.

Mestské kultúrne stredisko
vás srdečne pozýva na
výstavu Alexander Dubček
- svetový politik z nášho
kraja, ktorá sa uskutoční v
dňoch 7. 11. až 14. 11.
2011 v priestoroch MsKS
na sídlisku Sever. Súčasťou
výstavy bude aj beseda o
knihe Zastavte Dubčeka! s
jej autorom Jozefom
Banášom 14. 11. 2011 o
18.00 h.

TRI RUŽE
Pozývame vás na finále speváckej súťaže TRI
RUŽE mesta Bánovce nad Bebravou dňa 5.
11. 2011 o 15.00 h do MsKS na sídlisku
Sever.

Vážení čitatelia, pri tejto príležitosti upozorňujeme na Doplnok
č. 3 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 53. Podľa článku 1 v
úvodnom ustanovení mesto Bánovce nad Bebravou môže
poskytnúť podľa výšky získaných príjmov do rozpočtu mesta v
príslušnom roku právnickým osobám a fyzickým osobám
dotácie, transfery a návratné finančné výpomoci na rozvoj a
podporu miestnej kultúry, zachovanie pamiatkových objektov a
pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva,
sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti z rozpočtu mesta
len právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na
konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v
prospech rozvoja územia mesta alebo z vlastných príjmov aj
iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom,
ako je uvedené v písm. a), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území mesta, na podporu všeobecne prospešných služieb,
podnikania a zamestnanosti. V tomto Doplnku č. 3 k VZN
nájdete sedem zmien. Na záver upozorňujeme dôsledne
dodržiavať termín predkladania žiadosti o dotáciu do 31. 10.
predchádzajúceho roka. Teda žiadosti o dotáciu na rok 2012
treba predložiť na mestský úrad do 31. 10. 2011. Žiadosti
predložené po tomto termíne nebudú akceptované.
- jg -

BÁNOVSKÍ GYMNAZISTI NAJLEPŠÍ
Začiatok roka majú študenti
Gymnázia Janka Jesenského
úspešne za sebou. A to
doslova, pretože sa môžu
pochváliť už aj prvými
úspechmi v celoštátnych
literárnych a novinárskych
súťažiach. O tie novinárske sa
svojimi prázdninovými
p r í s p e v k a m i d o TA S R
zaslúžili Ria Gehrerová a
To m á š B e l o b r a d . I c h
novinárske texty boli v súťaži
Letná škola publicistiky
vyhodnotené ako najlepšie. V
literárnej tvorbe sa už tradične
zaskveli Ria Gehrerová a Soňa
Klimčová. Ria získala 1.
miesto v súťaži Škultétyho
rečňovanky a Soňa tu obsadila
2. miesto. Podľa vyjadrenia
poroty ich vynikajúca súťažná
próza vysoko vyčnievala nad
ostatnými. Z literárnych

Medziriadkov si Ria priniesla
čestné uznanie. Ako odmenu si
vychutnala aj týždňové
literárne sústredenie pre
ocenených autorov. Čestné
uznanie dostala aj v
Literárnom Zvolene, kde
súperila so staršími,
skúsenými autormi, členmi
literárnych klubov. Stalo sa už
tradíciou, že naši gymnazisti
víťazia v celoslovenskom kole
súťaže v prednese ľúbostnej
poézie Koyšove Ladce. Verní
tradícii si z 13. ročníka
priniesli ďalšie víťazstvá. V
prvej kategórii 1. miesto
získali Simona Šebeňová a
Lukáš Hanko, v druhej si
Miriama Prievalská
vyrecitovala čestné uznanie za
osobnú recitátorskú výpoveď.
- mš -

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Narodili sa: Peter Križan,
Maximilian Leider, Lukáš
Dobiš, Lenka Tonková, Ashley
Štrbková, Maximilián Mikula,
Lívia Kačeriaková, Ivana
Košíková, Richard Matiaško,
Lucia Zemanová, Lenka
Zemanová, Rebeka Hečková,
Natália Sláviková, Samuel
Pilek, Sandra Rácová, Sofia
Boďová, Martin Kováčik,
Gregor Jurišič, Romana
Markusíková, Sára Čuboňová,
Lukáš Kasala, Marko Riška,
Z u z a n a Š a r a y o v á , Te a
Selešová, Diana Rešetková,
Jakub Pavle.

Uzavreli manželstvo:
Juraj Kováč a Katarína
Honeková, František Janovič
a Jana Ďurechová, Michal
Papšo a Daniela Kakošová,
Ing. Marián Ševčík a Ing.
Paulína Igazová, Michal
Marko a Lucia Valachová,
Richard Seewald a Bc.
Gabriela Botková.
Opustili nás: Ján Janíček
1923, Miroslav Laššo 1962,
Mária Drozdíková rod.
Zúbeková 1925, Emil
Minarovič 1934, Ján Viskup
1950, Emil Hrudka 1934, Eva
Karvašová rod. Muchová
1941.

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 16. 10. o 15.35 h
telefonicky nahlásila občianka
mesta A. Š., že ju fyzicky
napadla jej suseda Z. K.
Hliadkou MsP bola poučená o
lekárskom ošetrení a
možnosti podať oznámenie, a
tak aj urobila. Priestupok je v
štádiu riešenia.

Komenského neznáma osoba
bije deti. Po príchode na
miesto hliadka zistila, že A. P.
bezdôvodne napadol M. J. za
p r í t o m n o s t i 5 s v e d k o v.
Nakoľko páchateľ nemal pri
sebe doklad totožnosti, bol
predvedený na OOPZ
Bánovce nad Bebravou.
Poškodení boli vyrozumení o
Dňa 22. 10. o 21.10 h pri pešej možnosti podať oznámenie na
činnosti bolo hliadke MsP oddelenie MsP.
osobne nahlásené, že na Ul.

SPOMÍNAME
Sviatok Všetkých svätých, či
Pamiatka zosnulých, alebo
Dušičky. Všetky tieto dni patria
medzi spomienkové dni, ktoré sú
venované zomrelým. Na
Slovensku má úcta k mŕtvym
veľmi silnú tradíciu a jej korene
nachádzame už v pohanských

časoch. Ľudia navštevujú
cintoríny, na hroby kladú vence či
kvety a pália sviece. Kresťanstvo
tento obyčaj prebralo a dalo mu
nový obsah v podobe Sviatku
Všetkých svätých (1. november) a
následných Dušičiek - Pamiatky
zosnulých (2. november). Sviatok

Všetkých svätých je predovšetkým
sviatkom katolíckej cirkvi. Na
Dušičky, čo je druhý deň sa v
katolíckych kostoloch konajú
zádušné omše za mŕtvych. Rituálne
obrady konané počas tohto dňa sú
známe u viacerých náboženstiev
sveta, ale zádušné omše sú
charakteristické len pre katolícku
cirkev. Evanjelici pôvodne na
hroboch nezapaľovali sviece a
dodnes sa táto odlišnosť tradíciou v
mnohých rodinách dodržuje. Deň
Pa m i a t k y z o s n u l ý c h j e p r e
evanjelikov dňom spomienky na
zomrelých príbuzných. Nádej vo
vzkriesenie si evanjelickí veriaci
pripomínajú v poslednú
nedeľu po Svätej Trojici, ktorá je
venovaná večnému životu a smrti.
Veriaci navštevujú cintoríny,
spievajú piesne z funebrála, modlia
sa a ozdobujú hroby vencami a
kvetmi.
Evanjelická cirkev si pamiatku
zosnulých ctí, ale zavrhuje
prehnaný pohanský kult mŕtvych.
Úprava hrobov bola v minulosti
oveľa jednoduchšia. Obkladali sa
machom, čečinou a čečinovými
vencami. Úprava hrobov ako ju
poznáme dnes je pomerne novým
javom. Predovšetkým v posledných
desaťročiach môžeme pozorovať
obzvlášť veľkú pozornosť pri úprave
hrobov. V súčasnosti mnohí
navštevujú cintoríny už niekoľko
týždňov pred sviatkom Všetkých
svätých. Miesta posledného
odpočinku rodiny sa čoraz viac
spájajú s prestížou rodiny, musia
spĺňať určité kritéria a etické normy
daného regiónu, tie sa potom
stávajú hodnotiacim koeficientom
pre mnohé rodiny. Takýto ojedinelý
vzťah k mŕtvym, ako môžeme vidieť
na Slovensku, nenachádzame
nikde v Európe, ba ani na
americkom kontinente. Návšteva
hrobov je ale zároveň mnohokrát aj
jediná príležitosť na stretnutie
rodín. V súčasnosti stále viac
pozorujeme, že sviatky okrem
pietnej spomienky na zosnulých
nadobúdajú aj komerčný
charakter.
-r-
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