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24. október 2011

PRVÝ MŇAAM FEST
„KUPUJTE SLOVENSKÉ VÝROBKY“

Folklórny súbor Uhrovčan

Toto heslo pomerne často
zaznieva z médií, stretávame sa s
ním v tlači. Opakovaním nám
však zovšednelo. Možno aj preto,
že slovenských výrobkov je na
našom trhu poskromne. Pritom
bánovská produkčná oblasť patrí
k tomu najlepšiemu, čo na
Slovensku máme. Živočíšna i
rastlinná výroba našich
poľnohospodárskych podnikov
je už viac rokov hodnotená tými
najvyššími oceneniami, či sa to
už týka kvality alebo kvantity. Kto
však o tom v Bánovciach vie?
Hádam len tí, ktorých sa to
bezprostredne týka.
S myšlienkou zviditeľniť
poľnohospodársku i
spracovateľskú sféru v našom
meste prišiel riaditeľ MVL Agro
v Malých Chlievanoch Ing.
Štefan Petrík. Oslovil a získal pre
ňu ďalších farmárov hlavne z
nášho regiónu a aj firmy, ktoré tu
pôsobia. Zo spracovateľských

podnikov to bola najväčšia
potravinárska spoločnosť Milsy a
jej riaditeľ, po novom predseda
predstavenstva, Ing. Stnislav
Voskár. Samozrejme, pridalo sa
aj mesto Bánovce nad Bebravou
reprezentované primátorom
Mariánom Chovancom.
Dominovala myšlienka, že
najlepšie potraviny sú z nášho
regiónu. To potvrdzovalo temer
50 stánkov na námestí i v jeho
okolí. Celý priestor bol rozdelený
na tri časti. Na parkovisku pred
nemocnicou kraľovali najnovšie
a najmodernejšie stroje slúžiace
našim poľnohospodárom. Tu
predovšetkým deti našli aj
zvieratká a tu si mohli
záujemcovia sadnúť do koča na
krátku vychádzku mestom. Koče
boli i v neďalekom parku. Na
parkovisku bolo aj malé pódium,
na ktorom sa predstavili dychové
hudby Boboťanka, Nadličanka a
Ostratičanka, country skupina

LIST PREDSEDU ZMOSu

Uverejňujeme v plnom znení obsah listu predsedu ZMOSu s
cieľom vysvetliť občanom miest a obcí dopady rozhodnutia vlády
SR vo fiškálnej oblasti na rozpočet miest a obcí v budúcom roku.
Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej
samosprávy je zabezpečovať
všestranný rozvoj na svojom
území. Úlohou samosprávy a
Združenia miest a obcí
Slovenska je preto vytváranie
čo najlepších podmienok na
Váš dôstojný život. Na mestá a
obce bolo postupne presunuté
množstvo kompetencií a
štátnych úloh. Disponujú s viac
ako 4 000 rozhodovacími
právomocami, na ktoré sú
potrebné financie. Údržba ciest
a c h o d n í k o v, p r e v á d z k a
verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a

čistenie verejných priestranstiev, ale aj správa a údržba
cintorínov, prevádzka školy či
domova sociálnych služieb si
žiadajú nemalé financie. Od
roku 2004 platí nový model
financovania, v rámci ktorého
už mestá a obce nie sú závislé od
vôle poslancov v parlamente,
lebo podľa jasných kritérií
získavajú podiel z daní
pracujúcich. Zároveň majú k
dispozícii miestne dane, ktoré
sa prispôsobujú domácim
špecifikám. Pri ich stanovovaní
poslanci mestských a obecných
zastupiteľstiev prihliadajú na
potreby svojho mesta alebo

Texas, folklórne skupiny a
hudobníci, ktorí účinkovali aj na
námestí. Postarané bolo i o
občerstvenie. Časť námestia pri
soche Ľudovíta Štúra patrila
deťom. V ponuke boli
nafukovacie atrakcie, hry a súťaže
spojené s poľnohospodárskou
tematikou. Centrom diania bolo
pódium pred kostolom. Na ňom
sa postupne predstavili folklórna
skupina Uhrovčan, Mladý
Heligón z Oravy, domáci súbor
Drienovec, heligónkari z Dežeríc
a Martina, seniori z folklórneho
súboru Jánošík, zaujímavá
f o r m á c i a A 2 9 z o Ž i l i n y.
Najväčšie ovácie - celkom
zaslúžene - na otvorenej scéne
patrili cimbalovej hudbe
Olšiakovci z Banskej Bystrice.
Rovnako diváci ocenili úprimné
slová Majstra Juraja Sarvaša v
úvode podujatia a aj síce krátky,
ale pôsobivý krojovaný sprievod

na kočoch. O dobrú náladu sa
vynikajúco staral moderátor a
s p e v á k Š t e f a n S k r ú c a n ý,
ktorému zdatne pomáhala Katka
Mišíková. Veľkým lákadlom bola
bohatá tombola s temer
polstovkou hodnotných cien.
Napriek citeľne chladnému
počasiu sa ľudia na MňaamFeste
bavili. Najväčším problémom
boli dlhé rady a to, že vnikajúce
špeciality sa zo stánkov minuli
akosi prirýchlo. A to bolo v
ponuke viac ako desaťtisíc
porcií. MňaamFest teda naozaj
do bodky naplnil svoj cieľ,
ktorým bolo zviditeľniť
pestovateľov a výrobcov potravín
z regiónu. Pretože domáce
potraviny sú chutnejšie, zdravšie
a ekologickejšie. Čím viac ich
budeme kupovať, tým sa ich
môže viac dopestovať a vyrobiť, a
preto môžu byť lacnejšie.
Skúsime pomôcť?
-bk-

s perspektívou ich zabezpečenia do
vzdialenejšej budúcnosti. Tento
zámer bol však z nedostatku
vhodných priestorov dlhé roky len v
štádiu hľadania riešení. Až v závere
roka 2009 sa so súhlasom mesta
DSS Archa zapojil do výzvy ROP2.1a-2009/02 vtedajšieho
Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja SR na
predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z fondov EÚ v
rámci Regionálneho operačného
programu projektom
„Rekonštrukcia a rozšírenie
kapacity domova sociálnych služieb
Archa: Spolu pod jednou strechou“.
Projekt uvažuje so zriadením
ubytovania pre 20 klientov a s
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ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
Darovali ste už niekedy krv? Mládežnícky parlament v Bánovciach
nad Bebravou v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
uskutočnil v druhú októbrovú stredu už štvrté mobilné darovanie krvi
Národnej transfúznej služby v Trenčíne. Darovať vzácnu tekutinu,
akou je krv, prišlo v tento deň 34 dobrovoľných darcov, ktorým patrí
veľká vďaka. Národná transfúzna spoločnosť vyjadrila spokojnosť a
považovala svoj výjazd za opodstatnený. Do mesta Bánovce nad
Bebravou chodí NTS Trenčín už takmer pravidelne a je veľmi spokojná
so zabezpečením priestorov a celkovým priebehom mobilného odberu.
Pacienti, pre ktorých je táto vzácna tekutina v konečnom dôsledku
určená, sú nám vďační za každú jej kvapku. Ďakujeme. Možno aj my raz
budeme potrebovať nejaké to „deci“ vzácnej tekutiny, ktorú musel
niekto darovať.
- Mgr. M. Černušková -

ŠIKOVNÉ RUKY DÔCHODCOV

obce, ale aj na Vaše reálne
možnosti ich zaplatiť. Vytvárajú
tak systém výberu peňazí, ktoré
používajú na zabezpečenie
verejnoprospešných služieb
alebo investičných akcií. Vláda
Slovenskej republiky avizuje
zmeny, v rámci ktorých do Vašej
spoločnej pokladnice príde
podstatne menej financií a
zároveň budú samosprávy
nútené zvyšovať miestne dane,
čo nezlepší životnú situáciu
obyvateľov ani podnikateľov.
Chceme, aby zostal zachovaný
súčasný model financovania,
naviazaný na jednu daň - daň z
príjmu fyzických osôb, ktorej
výnos je korektným spôsobom
prerozdeľovaný medzi mestá,
obce a vyššie územné celky.
Považujeme za neseriózne, aby
štát riešil svoje problémy tak, že
ich presunie na občanov miest a

obcí. Odmietame postup vlády
šetriť spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo majú
nárok ich obyvatelia z daní,
ktoré zaplatili. Preto Združenie
miest a obcí Slovenska, ako
reprezentatívna organizácia
miest a obcí, ktorá zastupuje
viac ako 95 % samospráv,
zvolila túto formu a informuje
občanov, že zásadne nesúhlasí
s fiškálnym experimentom na
úkor občanov, navyše uskutočňovaným v čase finančnej a
hospodárskej krízy. Dôrazne
varujeme a upozorňujeme, že
zmeny vo financovaní samospráv môžu vážne ohroziť
nielen princípy samosprávy,
ale aj paralyzovať základné
funkcie, úlohy a služby, ktoré
mestá a obce musia poskytovať
svojim obyvateľom.
- Jozef Dvonč, v.r. -

SPOLU POD JEDNOU STRECHOU V ARCHE
V závere roka 2010 sa začalo s
rekonštrukciou časti Materskej
školy na Ul. 5. apríla. Ide o
nadstavbu a rozšírenie kapacity
domova sociálnych služieb (DSS)
Archa, ktorá v tejto časti areálu sídli v
prenajatých priestoroch mesta.
Samotný DSS Archa jestvuje už 8.
rok a slúži potrebám telesne a
mentálne postihnutých detí a
dospelých. Vznikol z iniciatívy
rodičov zdravotne postihnutých detí
a od samého začiatku sa snaží o
zväčšenie svojich priestorov, pretože
tie, poskytnuté mestom, pre sociálne
služby v schválenom rozsahu
veľkosťou nevyhovovali. Okrem toho
bolo dlhodobým cieľom zariadenia
zriadiť spoločné bývanie pre klientov
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rozšírením dennej prevádzky o
týždennú starostlivosť. V čase
podania predstavoval hodnotu diela
425tis. 163,15 € a v konkurencii viac
ako 280 uchádzačov bol vybratý
medzi 24 úspešných. Podmienky
tohto ROP určujú, že 95 percent z
hodnoty diela budú prefinancované z
fondov EÚ a žiadateľ poskytne na
financovanie zostávajúcich 5
percent, čo predstavuje sumu takmer
22 tis. €. Časť z nich sa podarilo
zabezpečiť verejnou zbierkou na
prelome rokov 2010 a 2011 a tiež z 2
percent z daní z príjmov. Z dôvodu
ukončenia celého projektu v máji
2012 je už rekonštrukcia v
pokročilom štádiu realizácie, no
hlavný problém sú stále financie,

pretože takpovediac „pravidlá hry“
sa menia za pochodu (zmena sadzby
DPH) a tiež „prekvapili“ niektoré
práce nad rámec projektu, ktoré si
vynútila situácia pri realizácii. To
všetko zostáva na krku investora,
teda Archy, a tak stojí na prahu novej
verejnej zbierky na dokončenie
stavby. Jej súčasťou bude aj
benefičný koncert v závere
novembra. Archa ide do zbierky v
nádeji, že ako vlani i teraz nájde
pochopenie u bánovskej verejnosti a
aj s jej pomocou naozaj dobrú vec
dokončí. Veď ide o jediné zariadenie
svojho druhu v Bánovskom okrese!
Už teraz za Vašu podporu srdečne
ĎAKUJEME.
- V. Laluch -

Samotnej výstave predchádzala
niekoľkomesačná výroba
exponátov. Nielen šikovnosť
prevažne jemných ženských rúk,
ale aj aranžérske schopnosti
Jozefa Liptáka a Vincenta
Jančoviča vysoko hodnotil počas
svojej návštevy i primátor mesta
Marián Chovanec, ktorý zároveň
poďakoval členom klubu za
pozvanie a ich aktívnu činnosť. O
náročnosti výstavy hovorí počet
vystavených 578 exponátov od
46-tich autorov - maľované a
v y š í v a n é o b r a z y, v ý š i v k y,
hačkované a štrikované dečky,

ozdoby zo slamy, šúpolia, papiera,
sadry a iné ručne vyrobené
predmety. Výstava trvala 10 dní a
prišlo si ju pozrieť cez
s t o s e d e m d e s i a t z v e d a v c o v.
Návštevníci kladne hodnotili
výstavu a zároveň si odniesli
nápady, ako si doma jednoducho
v y r o b i ť r ô z n e d a r č e k y.
Predsedníčka OV Ing. Mária
Peťovská tiež poďakovala členom
klubu za ich aktívnu činnosť počas
celého roka a ocenila, že
prispievajú k zvyšovaniu kultúry v
meststej časti Dolné Ozorovce.
- mp-

DEŇ ŠPORTU
Centrum voľného času v
Bánovciach n. B. organizovalo
športové dopoludnie pre deti
špeciálnej triedy v MŠ
Radlinského. Športovalo 5 detí s
mentálnym alebo telesným
postihnutím. Disciplíny boli
prispôsobené ich schopnostiam a

boli vedené individuálnym
prístupom. Všetci mali veľkú
radosť so športovania, ale aj
odmena za športový výkon ich
potešila. A my, čo sme to pre nich
pripravili, sa už tešíme na ďalší
športový deň o rok.
- Naďa Benešová, CVČ -

TEKVIČKOVÉ KRÁĽOVSTVO
Pri príležitosti Svetového dňa
výživy zameraného na zvýšenú
konzumáciu ovocia a zeleniny,
mlieka a mliečnych výrobkov sa v
mesiaci október areál Materskej
školy J. C. Hronského premenil na
Tekvičkové kráľovstvo. Atmosféra
bola príjemná, vládla veselá
nálada. Na školskom dvore
vyzdobenom produktami jesennej
prírody a horiacimi tekvičkami
všetci spoločne privítali jeseň.
Medzi deti prišli pani jeseň, vietor,
dážď, strašiak, muchotrávka,
ovocníčkovia, tekvičky
s p o l o č n í č k y. A t m o s f é r u
jesenného podvečera spríjemnil
folklórny súbor Drienovec. Veselá

atmosféra sprievodu vylákala z
činžiakov veľa ľudí a detí, ktorí sa
pripojili do sprievodu. Po návrate
do Tekvičkového kráľovstva sa už
všetci kráľovsky zabávali,
tancovali a spievali. Nechýbala ani
kráľovská hostina, ktorú pre
všetkých pripravili tety kuchárky z
materskej školy. Rodičia mali
možnosť ochutnať zdravú stravu v
materskej škole. Kolektív
materskej školy ďakuje deťom,
rodičom a starým rodičom, ktorí
sa zúčastnili vo veľkom počte na
Tekvičkovom sprievode, a tak
prispeli k príjemnej atmosfére.
- Stanislava Mišová -

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

BURZA INFORMÁCIÍ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, pracovisko v Bánovciach nad Bebravou,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bánovciach nad Bebravou
a Mesto Bánovce nad Bebravou organizujú 14. ročník prezentácie stredných škôl a malú burzu práce

štvrtok 27. októbra 2011

vo
v priestoroch spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach nad Bebravou. J. Matušku 19
(bývalý Závodný klub Tatra)
Burza informácií je zameraná na poskytovanie informácií o službách zamestnanosti, o možnostiach regionálneho trhu práce,
prezentáciu zamestnávateľov, prezentáciu študijných a učebných odborov stredných škôl.

P o z ý v a m e:
žiakov a študentov končiacich ročníkov, ich rodičov a zástupcov škôl, zamestnávateľov,
uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie vzdelávacie inštitúcie,
všetkých, ktorí majú záujem o informácie o zamestnaní v regióne
P o n ú k a m e:
možnosti prezentácií pre stredné školy
možnosti prezentácií pre zamestnávateľov
možnosť získať informácie o službách úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
možnosť získať informácie o podmienkach zamestnania sa v zahraničí (EURES)
možnosť sprostredkovania zamestnania

HBS INTERIER, s.r.o. Trenčianska cesta 1541/83, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Prijmeme do pracovného pomeru vyučených stolárov s minimálnou praxou 2 roky.
Nástup ihneď.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č.: Ing. Michal Pittich riaditeľ: 0917 914 615,
Vladimír Šimuni majiteľ: 0905 723 883, osobne na sekretariáte firmy.

Vážení návštevníci MŇAAM Festu,
dovoľte, aby sme sa Vám úprimne poďakovali za priazeň,
ktorú ste nám prejavili Vašou účasťou na farmárskom
festivale regionálnych dobrôt.
Slovenskí poľnohospodári a potravinári sa spojili a s podporou mesta Bánovce nad
Bebravou Vám chceli predstaviť sortiment a kvalitu našej produkcie. Veľmi
príjemne nás prekvapila Vaša účasť a úžasná atmosféra nášho spoločného
podujatia. Slovenský poľnohospodár a potravinár má v úcte slovenského
spotrebiteľa a i takouto formou chceme k sebe navzájom hľadať cestu.
Ďakujeme pekne za Váš prejav záujmu a dôvery a už sa spoločne tešíme na MŇAAM Fest 2012.

Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času,

Andreja Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kvalifikačné predpoklady:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie padagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia,
4.komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a
rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce riaditeľa školského zariadenia,
5. bezúhonnosť,
6. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní sa podáva na MsÚ - odbore školstva a mládeže v zalepenej
obálke s označením „Neotvárať - výberové konanie - názov a sídlo školského zariadenia“.
Uzávierka prihlášok je 28. októbra 2011 do 12.00 h
K žiadosti o výberové konanie je treba doložiť:
kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
potvrdenie o zdravotnom stave
návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia v rozsahu max. 3 strán
profesijný životopis a ďalšie podklady o dĺžke pedagogickej praxe
súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín konania pohovoru oznámi písomne uchádzačom rada školy.

Marián Chovanec v. r.
primátor mesta

S úctou poľnohospodári, farmári a potravinári z regiónu Bánovecko

POZVÁNKA

Pozývame vás na 6. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 25. 10.
2011 o 14.30 h v MsKS na Ul. J. Matušku.
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