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ZBER ÚRODY A POŽIARE SLÁVA OŽÍVA

Tak ako aj po iné roky, nastal čas
zberu, spracovania a
uskladnenia úrody, ktorý je
sprevádzaný zvýšenou
požiarovosťou i v našom
okrese. Aj keď momentálne
počasie viac praje hasičom, ako
poľnohospodárom,
obozretnosti v čase zberu úrody
nie je nikdy dosť. Medzi zvlášť
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nebezpečné činnosti, ktoré
veľmi často majú za následok
vznik požiaru, je spaľovanie
slamy na radoch po zbere obilia
zo záhumienkov. V susedstve sa
totiž obyčajne nachádzajú
družstevné parcely, kde slama
na radoch čaká na pozberanie a
stohovanie a tak padne za obeť
nechcenému požiaru. Horšie je
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však, keď za obeť padne obilie na
koreni na vedľajších
záhumienkoch. Namiesto
úžitku človeku vznikne škoda.
Že sa tým naštrbia aj susedské
vzťahy, to už hádam ani netreba
hovoriť. A pritom spaľovanie
slamy je zakázané !!! Ku vzniku
požiaru môže dôjsť aj v
dôsledku technickej závady
alebo zlého technického stavu
zberovej techniky, ktorú je
potrebné pravidelne
kontrolovať, ale aj pri iných
činnostiach ľudí počas žatvy.
Jednou z rizikových činností je
nepochybne hra detí v stohoch
slamy a v ich blízkosti. Pri
svojich prázdninových
dobrodružstvách deti často
používajú oheň, alebo dokonca
skúšajú fajčiť a pred
nepovolanými zrakmi sa
ukrývajú práve v stohoch slamy.
Preschnuté a prevzdušnené
steblá slamy veľmi ľahko a
rýchlo horia, naozaj stačí malá
chvíľa nepozornosti a následky

môžu byť tragické. Obzvlášť
nebezpečnými lokalitami v
našom okrese sú parcely so
slamou, ktoré sa nachádzajú v
bezprostrednom susedstve
ciest, železničných tratí, či
okrajov sídlisk, ako je
napríklad Dubnička, Sever,
alebo parcely v susedstve
v o d n e j n á d r ž e Pa ž i ť . V
minulom roku vznikli počas
žatvy 2 požiare, pri ktorých
nebola zranená ani usmrtená
žiadna osoba. V jednom
prípade horelo strnisko a slama
na radoch v dôsledku
vypaľovania trávy. V druhom
prípade došlo k vznieteniu
poľnohospodárskeho stroja pri
stohovaní. Vo všeobecnosti je
potrebné mať na pamäti, že
akákoľvek manipulácia s
otvoreným ohňom v blízkosti
polí s obilím, alebo slamou je
nebezpečná a aj malý ohorok z
cigarety môže zapríčiniť veľké
škody.
- OR HaZZ Bánovce n.B. -

CHLEBOM A SOĽOU
Tak aj takto vyzeralo uvítanie
primátora mesta Bánovce nad
Bebravou Mariána Chovanca v
polovici júla 2011 v areáli
rekreačného zariadenia AREA
MEDICA SLOVACA, s.r.o. v
Hornej Vsi, kde spolu 92

účastníkov s rovnakým
zastúpením z českej a
slovenskej strany napĺňa
hlavnú aktivitu projektu
„Priateľstvo bez hraníc Pilotný
projekt slovensko-českého
tábora“ práve prebiehajúci

PRÍPRAVA NA VÝKON PROFESIONÁLNEHO
RODIČOVSTVA NA ÚPSVaR PARTIZÁNSKE
Chcete pomôcť deťom v detských
domovoch a popritom si nájsť nové
zamestnanie? Profesionálne
rodičovstvo alebo profesionálne
vykonávanie náhradnej
starostlivosti je práve tou cestou,
ktorá vám vzhľadom na trendy v
oblasti náhradnej starostlivosti o
deti umožňuje realizáciu takejto
vízie. Ak uvažujete o pomoci
opusteným deťom tak, že im
umožníte vyrastať v rodine, mali by
ste si prečítať nasledovné riadky.
Profesionálna rodina nie je formou
náhradnej rodinnej starostlivosti,
ale formou ústavnej starostlivosti.
Je organizačnou súčasťou
detského domova čo znamená, že
profesionálny rodič je
zamestnancom detského domova
a vykonáva ústavnú starostlivosť
pre určený počet detí v rodinnom
dome alebo byte poskytnutom
detským domovom, prípadne v
rodinnom dome alebo byte,
ktorého je profesionálny rodič
vlastníkom, spoluvlastníkom
alebo nájomcom. ÚPSVaR
Partizánske je subjektom, ktorý
zabezpečuje a realizuje prípravu

záujemcov na vykonávanie
profesionálnej náhradnej
starostlivosti, pričom
prostredníctvom spoluúčasti na
národnom projekte č. XXIV
„Zvyšovanie zamestnanosti
profesionálnych rodičov“, ktorý sa
realizuje z podpory Európskeho
sociálneho fondu v rámci
Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
participuje na zvyšovaní počtu
profesionálnych rodičov. Pre
vykonávanie profesionálneho
rodičovstva je potrebné, aby
záujemca spĺňal kvalifikačný
predpoklad najmenej úplného
stredného vzdelania a absolvoval
prípravu na profesionálne
vykonávanie náhradnej
starostlivosti. Rozsah prípravy je
stanovený najmenej 60 hodín a pre
záujemcov, ktorí spĺňajú osobitný
kvalifikačný predpoklad je určená
príprava v rozsahu najmenej 40
hodín. V období od 1. 6. 2011 do
13. 7. 2011 bola realizovaná
odborným tímom zamestnancov
ÚPSVaR Partizánske, oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a

pod záštitou primátora mesta
Bánovce nad Bebravou v
mestskom parku, v prípade
nepriaznivého počasia v
spoločenskej sále MsKS, s.r.o.
Bánovce nad Bebravou, sa
uskutoční 7. Festival
dychových hudieb Bánovce
nad Bebravou, na ktorom sa
vám predstavia dychovky
Nedanovčianka z
Nedanoviec, Daturanka zo
Skačian, Ostratičanka z
O s t r a t í c a Te x t i l a n k a z
Tr e n č í n a . S r d e č n e v á s
pozývame.
- jg-

JULIÁLES

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV
SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“

Mesto Bánovce nad Bebravou prostredníctvom spolupráce
Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou a Domu detí a
mládeže vo Valašských Kloboukoch (ČR) získalo finančné
prostriedky na realizáciu jedinečného projektu Priateľstvo bez
hraníc - Pilotný projekt slovensko-českého tábora. Projekt je
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu
mikroprojektov v rámci spolupráce s Českou republikou
spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Vážení čitatelia, pred ôsmimi
rokmi utíchli tóny festivalovej
dychovej hudby v Bánovciach
nad Bebravou. Vtedy sa konal
6. Festival dychových hudieb
Bánovce nad Bebravou 2003.
Bolo to na škodu bohatej
histórie dychovej hudby a na
škodu celkovej kultúry v
našom meste. Sme
presvedčení, že fanúšikovia
tohto žánru sa potešia, pretože
bohaté kultúrne leto
Mestského kultúrneho
strediska v tomto roku
nezabudlo ani na dychovky a
dňa 13. augusta 2011 o 15.00h

samotný sedemdňový tábor.
Vedúca tábora Mgr. Miriam
Kiripolská spolu so svojimi
kolegami spoločne pripravili
toto úžasné privítanie, ktoré
svojím programom spestril
detský folklórny súbor
Klobučánek. Zvuk cimbalu,
huslí a iných hudobných
nástrojov nenechali sedieť ani
primátora mesta, ktorý si
zatancoval s vedúcou tábora v
dámskej volenke. K účastníkom
tábora sa prihovorila
koordinátorka projektu SR
M g r. M á r i a K r á l i k o v á ,
riaditeľka Centra voľného času v
Bánovciach nad Bebravou,

ktorá odovzdala slovo
primátorovi mesta Bánovce n.
B. Mariánovi Chovancovi. Ten
na záver svojej návštevy zaželal
všetkým príjemný pobyt, veľa
zážitkov a nových
cezhraničných priateľstiev,
ktoré budú súčasťou napĺňania
špecifického cieľa tohto
projektu zlepšenia
cezhraničného turizmu v
pohraničnej oblasti. Oči detí a
ich odpovede na to, ako sa im
páči v tábore prezrádzali
spokojnosť a tak sa z tohto
príjemného stretnutia
odchádzalo len veľmi ťažko.
- orr -

sociálnej kurately a Detského
domova Veľké Uherce skupinová
príprava pre záujemcov o
profesionálne rodičovstvo z
okresov Partizánske, Bánovce nad
Bebravou a Prievidza. V rámci
realizácie samotnej prípravy
ÚPSVaR Partizánske v uvedenom
období pripravoval 8 záujemcov z
uvedených okresov o výkon
profesionálneho rodičovstva.
Veková štruktúra záujemcov bola
široká a to od 24 do 60 rokov.
Potenciálny budúci profesionálny
rodič sa na svoje nové „ pracovné
zaradenie“ pripravuje priamo vo
vyhradených priestoroch ÚPSVaR
Partizánske formou prednášok,
diskusií a cvičení. Vďaka úzkej
súčinnosti s odborníkmi z
Detského domova Veľké Uherce
bolo možné jedno stretnutie
realizovať i priamo v priestoroch
detského domova. Zároveň sa nám
p o d a r i l o r e a l i z o v a ť i t z v.
nadstavbové aktivity a to najmä
prizvanie už fungujúcich
profesionálnych rodičov, ktorí boli
svojimi osobnými skúsenosťami
veľkým oživením a prínosom pre
celú skupinu. Záujemcovia o
profesionálne rodičovstvo mali
možnosť priamymi otázkami na
profesionálnych rodičov overiť,

doplniť a získať aj tie
najpodrobnejšie informácie
týkajúce sa celodennej
starostlivosti o deti. Na záver
posledného stretnutia boli
účastníkom prípravy z rúk
riaditeľky odboru sociálnych vecí a
rodiny Mgr. Ivety Duchoňovej
odovzdané potvrdenia o príprave
na profesionálne vykonávanie
náhradnej starostlivosti s
poďakovaním za aktívnu účasť,
ako i zdôraznením, že výkon
profesionálneho rodičovstva
predstavuje náročnú a
zodpovednú prácu, ktorá spočíva
v 24-hodinovej dennej
starostlivosti o dieťa a prináša so
sebou množstvo námahy, ale i
radostných okamihov. V prípade
záujmu o absolvovanie ďalšej
skupinovej prípravy na výkon
profesionálneho rodičovstva sa
obráťte na: Úrad práce, sociálnych
v e c í a r o d i n y Pa r t i z á n s k e ,
oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
č.dv. 125,128,129 alebo t.č.
038/2442600, 620, alebo na
pracovisko Bánovce nad
Bebravou, referát sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, č.
d. 15, 16, č. t. 038/2443600,
2443602.
- zdroj: upsvar -

Muzikálové vystúpenie Tri slová v podaní literárno-dramatického
odboru žiakov a pedagógov ZUŠ D. Kardoša na kultúrnom lete 2011.

PRIPRAVUJEME
Mesto Bánovce nad Bebravou pripravuje 28. augusta 2011 pri
príležitosti 67. výročia SNP mestské oslavy s bohatým
programom a ukážkami bojov. Bližšie informácie budú
zverejnené prostredníctvom médií a na plagátoch.
Mesto Bánovce nad Bebravou a Mestské kultúrne stredisko
pripravujú Tradičný bánovský jarmok, ktorý sa bude konať 7. a
8. októbra 2011. Oproti predchádzajúcim jarmokom dôjde k
určitým zmenám predovšetkým pri rozmiestňovaní jednotlivých
stánkov. Okrem tradičných miest na Sládkovičovej, A. Hlinku a
Hviezdoslavovej ulici vrátane parkoviska pred nemocnicou sa
jarmok dostane i do centra. Priestor na Námestí Ľudovíta Štúra
bude patriť remeselníkom a ľudovo-umeleckej výrobe. Okrem
možnosti zakúpiť si pôvodný slovenský výrobok si návštevníci
jarmoku budú môcť pozrieť i ukážky výroby ponúkaných
predmetov. Rovnako na námestí bude pódium, na ktorom budú
sprievodné vystúpenia súborov i jednotlivcov. V prípade, že máte
záujem ponúknuť svoj tovar či výrobky na Tradičnom
bánovskom jarmoku, všetky informácie nájdete na internetovej
stránke mesta Bánovce nad Bebravou.

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 22. 7. o 21.00 h bola matka s dieťaťom. Hliadka
hliadka MsP privolaná do MsP po príchode na miesto
nákupného centra na sídlisku zistila, že sa jedná o V. C. z
Dubnička k drobnej krádeží, Rumunska, ktorá bola z
ktorej sa dopustil M. D. z miesta vykázaná.
Bánoviec nad Bebravou
o d c u d z e n í m 2 k s f l i a š Dňa 30. 7. o 03.00 h hliadka
a l k o h o l u . P r i e s t u p o k MsP prijala telefonický
vyriešený na mieste blokovou oznam, že z Ul. K nemocnici sa
pokutou nezaplatenou na ozýva hlasná hudba. Po
mieste.
príchode na miesto hliadka
zistila, že hudba sa šíri z bytu
Dňa 28. 7. o 18.00 h občan M. M., ktorá po upozornení
mesta podal telefonický hudobnú produkciu zrušila.
oznam na oddelenie MsP, že Priestupok je v riešení v
pri nákupnom centre žobre zmysle zákona.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Narodili sa: Nela Oršulová,
Alexandra Rečková, Matúš
Gudiak, Dávid Nguyen, Dávid
Mravec, Viktória Strempeková,
Vincent Šály, Patrik Králik,
Fabian Okechukwu Eneje,
Michaela Kotlárová, Vivien
Putnokyová, Kevin Vereš, Rebeka
Páleníková, Liana Raučinová,
Kiara Vrbanová, Adam Kasala.

Uzavreli manželstvo: Radoslav
Kopčan a Monika Čeligová, Jakub
Galus a Jana Olejková.
Opustili nás: Emília Ďuračková
rod. Jarabá 1929 , Štefánia
Ďurmeková rod. Filová 1938,
Jozef Nemeth 1930, Anna Štrbavá
rod. Kasanová 1961 , Marian
Dubnička 1955, Emil Boďo 1922
Ján Šebeň 1955

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1/1, 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Ponuka na nájom nebytových priestorov
Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01
Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 310 182, zastúpené primátorom mesta
Mariánom Chovancom, v zmysle uznesenia Mestskej rady v Bánovciach
nad Bebravou č. 35/2011 zo dňa 7.6.2011, ponúka možnosť uchádzať sa o
nájom nebytových priestorov v Dome služieb na Nám. Ľ. Štúra 7/7, k.ú.
Bánovce nad Bebravou, vo vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou.
Ide o:

č. 1 - priestory na 1.poschodí o podlahovej ploche 32,5 m2
č. 2 - priestory na 1.poschodí o podlahovej ploche 54,29 m2.
Minimálna cena nájmu za 1 m2/rok je : 50 €/m2/rok s každoročnou
valorizáciou s tým, že energie si bude uhrádzať uchádzač na vlastné
náklady.
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť osobne (do podateľne
mestského úradu 1. poschodie) alebo poštou v zalepenej obálke s
označením:
„Neotvárať nájom nebytových priestorov Dom služieb č. 1“
„Neotvárať nájom nebytových priestorov Dom služieb č. 2“
na adresu : Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
v lehote do 24. augusta 2011 do 12.00 h
Bližšie informácie o stavbe, príp. o možnej obhliadke nebytových
priestorov získate u: Mgr. Renaty Šujanovej, č.t. 038/7603517.
Mesto Bánovce nad Bebravou si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené návrhy a neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym
uchádzačom.
primátor mesta
Marián Chovanec

LETNÉ KINO ZAČALO
V stredu 27. júla otvoril Mládežníčky parlament mesta Bánovce
nad Bebravou už tradičný tretí ročník akcie pod názvom LETNÉ
KINO 2011. Začali sme trochu netradične z dôvodu
nepriaznivého počasia v priestoroch budovy MsKS Bánovce nad
Bebravou. Za podpory mesta sa úvodným romantickomuzikálovým hitom Mamma Mia začala séria večerných
premietaní filmov. Pozdraviť mládežníkov a filmových
priaznivcov prišiel pred predstavením aj primátor mesta Marián
Chovanec.
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