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REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY

Mesto Bánovce nad Bebravou
pokračuje v realizácii úspešného
projektu s názvom Regenerácia
centrálnej mestskej zóny v
Bánovciach nad Bebravou.
Začiatkom septembra tohto roka
bola začatá rekonštrukcia ulice
Hviezdoslavova, ktorá je po Ul.
Farská a Jesenského treťou v
poradí. Cieľom samotného
projektu je zvýšenie
konkurencieschopnosti mesta
prostredníctvom zvýšenia
bezpečnosti a debarierizácie
miestnych komunikácií a
chodníkov v centrálne mestskej
zóne, jej estetizácia a doplnenia o
nové prvky v náväznosti na
posilnenie vybavenosti územia
prostredníctvom regenerácie sídel.
Projekt ďalej zahŕňa rekonštrukciu
osvetlenia, verejného
priestranstva a zelene, nové
hygienické zariadenia a kompletnú
revitalizáciu verejných
priestranstiev centra sídla.

Miestom realizácie projektu je
hlavné centrum a priľahlé ulice
Farská, Jesenského,
Hviezdoslavova, Nám. Ľ. Štúra,
Rokošská. Ide o Námestie L. Štúra,
ktoré slúži spontánnemu aj
organizovanému stretávaniu
občanov pri častých kultúrnospoločenských podujatiach.
Samotné priestranstvo je polohou
v meste aj v okrese predurčené pre
stretávanie občanov. Súčasný stav
však nezodpovedá potrebám
moderného centra okresného
mesta. Miestne komunikácie a
chodníky nie sú vyhovujúce z
hľadiska bezpečnosti,
bezbariérovosti ani z estetického
hľadiska. Verejné osvetlenie
nezodpovedá súčasným
požiadavkám na úspornosť a
ohľaduplnosť voči životnému
prostrediu. Na frekventovanom
priestranstve vznikajú potreby
sociologické (priestor na
posedenie) aj hygienické (verejné
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hygienické zariadenie). Kvantita
ani kvalita zelene nie je v súlade s
dnešnou podobou priestranstva a
ulíc čo malo za následok jej
čiastočnú asanáciu vyplývajúcu z
návrhu hlavného riešiteľa projektu
- architekta. Čo sa týka samotnej
asanácie drevín rastúcich na Ul.
Hviezdoslavova, určené na výrub
sú 2 ks smreka pichľavého.
Nakoľko sa jednalo o plytko
koreniace stromy v minulosti
nevhodne vysadené v navážke
zeminy cca 50 cm vysokej, navyše
navezenej na betónovom základe,
riziko vývrate a ohrozenia zdravia a
majetku občanov v prípade
zhoršených poveternostných
podmienok by bolo vysoké. Ďalej v
zmysle návrhu architekta a
projektanta budú odstránené 3 ks
višňe pílovitej, ktoré taktiež
zasahujú do plánovanej
r e k o n š t r u k c i e a v ý s t a v b y.
Odstránená zeleň bude
samozrejme nahradená
adekvátnou výsadbou novej zelene
nielen na rekonštruovaných
uliciach. Projekt bude mať pre jeho
užívateľov veľký prínos vo
viacerých oblastiach: zvýši sa ich
bezpečnosť, priestranstvo bude
prispôsobené aj pre občanov so
špecifickými potrebami pri pohybe,
pre všetkých občanov bude k
dispozícii nová služba v podobe
verejných hygienických zariadení.
Pr i e s t o r, k t o r ý b o l d o t e r a z
zjednotený funkčne, bude jednotný
aj vizuálne, a teda estetickejší.
Celkovo bude teda realizovaných v
rámci hlavnej aktivity projektu 5
činností:
a) úprava verejných priestranstiev
a prvkov verejnej zelene
b) rekonštrukcia verejných

osvetlení
c) rekonštrukcia chodníkov
vrátane dopravných subsystémov
d) rekonštrukcia miestnych
komunikácií vrátane dopravných
subsystémov
e) rekonštrukcia a výstavba
verejných hygienických zariadení.
Vďaka projektu vznikne dôstojný
priestor pre organizáciu verejných
podujatí spoločenského a
kultúrneho zamerania. Aktivity
projektu zohľadňujú špecifické
potreby starších ľudí a ľudí so
zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie. Projekt prispieva
taktiež k rovnakej dostupnosti
služieb odstránením bariér na
komunikáciách a chodníkoch,
ktoré budú rekonštruované.
Ne z a b u d l o s a t a k t i e ž n a
imobilných občanov, pre ktorých
budú ďalej vytvorené o. i., taktiež
verejné hygienické zariadenia.
Celková hodnota stavebnej časti
projektu bude 1 259 361,61 EUR.
Na š e m e s t o s a m o z r e j m e v
projektových aktivitách z oblasti
životného prostredia o. i.,
pokračuje podaním projektu
Intenzifikácie separovaného zberu
v Bánovciach nad Bebravou,
ktorého cieľom je zlepšenie a
zefektívnenie kvality separácie
komunálnych odpadov v meste.
Projekt zahŕňa nákup zberovej a
manipulačnej techniky, zberových
nádob atď. Termín predkladania
žiadostí je v novembri 2011.
Po d r o b n e j š i e i n f o r m á c i e k
spomínanému projektu budú
uvedené v ďalšom pripravovanom
článku.
Ing. Peter Baláž
ved. odd. životného prostredia

PRVÝ RODINNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ
Nela Pocisková je meno, ktoré na Slovensku pozná hádam každý
televízny divák. Mladá, šikovná, čoraz populárnejšia herečka a speváčka
bola hlavným hosťom na rodinnom športovom dni, ktorý sa konal v
priestoroch ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou. Cieľom
podujatia bolo zapojiť do spoločných aktivít rodiny s deťmi. Minimálne
trojčlenné rodinné družstvo muselo absolvovať desať športových
disciplín. Za zvládnutie každej z nich dostali súťažiaci na svoj cestovný
pas pečiatku. Na základe kompletnej sady pečiatok boli zaradení do
losovania o pekné ceny. Najväčším víťazstvom však určite nebola
tombola. Bol ním spoločne strávený rodinný deň. Príjemnú pohodu
dotvoril kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z bánovskej
pobočky SZUŠ, FS Drienovec, HS Baroni, Martin Tomašovych,
športovci z karate klubu Trend a už spomínaná Nela Pocisková. Tá si na
pódium pozvala celý kŕdeľ detí a veľmi im to spolu svedčalo. Dobrú
náladu šírili aj moderátori podujatia Katka Mišíková, ktorá to celé
vymyslela a Marián Chovanec, ktorý aspoň na chvíľu odložil primátorské
starosti. A vďaku si zaslúžia aj firmy Gabor a Milsy, ktoré akciu podporili
nielen finančne, ale aj aktívnou účasťou na podujatí.
-bk-
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ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Naši prváčikovia už majú za sebou prvé skúsenosti so školou.
Spoznali svoje triedy, pani učiteľky, svojich nových kamarátov.
Začali prvé povinnosti, ktorým sa nemôžu vyhnúť a musia ich
plniť. V základných školách v Bánovciach nad Bebravou od 1.
septembra 2011 nastúpilo plniť povinnú školskú dochádzku
224 prvákov a 11 žiakov nultého ročníka. ZŠ Duklianska má
560 žiakov, z toho 43 prváčikov, do ZŠ Školská nastúpilo 429
žiakov, z toho 51 prvákov. Na tejto škole je otvorená 1 trieda
nultého ročníka. Do ZŠ Partizánska nastúpilo 459 žiakov, z
toho 56 prvákov. Na sídlisku Dubnička v ZŠ Komenského 349
žiakov, z toho 42 prvákov a v ZŠ Gorazdova 316 žiakov, z toho 32
prváčikov. Spolu v meste nastúpilo 2 103 žiakov do 104 tried, čo
je porovnateľné s počtom žiakov v uplynulom školskom roku. V
každej základnej škole pracujú školské kluby detí. V tomto
školskom roku máme 30 oddelení ŠKD, ktoré navštevuje 760
detí. Počty pedagogických pracovníkov v základných školách s
právnou subjektivitou si určujú riaditelia škôl, ktorí
zamestnávajú taký počet pracovníkov aký potrebujú vzhľadom
na delenie tried na jednotlivých vyučovacích hodinách a
vzhľadom na štátny a školský vzdelávací program. Sedem
materských škôl v meste navštevuje 632 detí, ktoré sú rozdelené
do 33 tried. Ako v minulom školskom roku pracuje na území
nášho mesta Základná umelecká škola Dezidera Kardoša s 507
žiakmi a Centrum voľného času. Prajeme všetkým pracovníkom
a žiakom škôl a školských zariadení, aby v školskom roku
2011/2012 mali dostatok síl na plnenie svojich pracovných
povinností.
Mgr. Monika Ašverusová
vedúca oddelenia spoločného školského úradu

CYKLOTURISTICKÝ KLUB VIKING
Sviatočné dopoludnie 15.
septembra patrilo cyklistike. V
mestskom parku v Bánovciach
nad Bebravou sa konal už 9.
ročník Národnej cyklistickej
súťaže žiakov materských,
základných a stredných škôl,
ktorú organizovalo Centrum
voľného času a Cykloturistický
klub Viking v Bánovciach nad
B e b r a v o u . Na p r e t e k y b o l
poskytnutý finančný príspevok z
dotácie Ministerstva školstva
Slovenskej republiky a z transferu
mesta Bánovce nad Bebravou.
Hlavným partnerom súťaže bola
firma DEMA bicycles. Súťažilo sa
v kategóriách 16 ročných a
zostupne až po najmladších, ktorí
sa ešte s námahou držia na svojich
malých strojoch. Technické

zabezpečenie a príprava trate boli
v kompetencii Ing. Ľudovíta
Kiripolského a členov
cykloturistického klubu Viking.
Hlavný rozhodca
Mgr.
Radoslav Kušnier mal plné ruky
práce, pretože súťaže sa
zúčastnilo celkovo 63 pretekárov
v šiestich kategóriách. Najlepšie
si počínali: Adam Kittler ZŠ
Gorazdova, Samuel
Záhumenský ZŠ Školská, Peter
Prosňanský ZŠ Partizánska,
Michal Furdan ZŠ Školská,
Martin Žitňan Gymnázium
J.Jesenského, Ondrej Baláž SOŠ
T. V a n s o v e j T N . V í ť a z i
postupových kategórií
umiestnení na prvých dvoch
miestach postupujú do
celoslovenského kola.

Jesenné teplé slniečko vylákalo
cyklistov do prírody. Podujatie s
názvom „Ukončenie
cykloturistickej sezóny
každoročne organizuje
Cykloturistický klub Viking
Centra voľného času v
Bánovciach nad Bebravou. A tak
sa v poslednú septembrovú
nedeľu stretli cyklisti v Uhrovci,

aby časovkou do vrchu smer
Jankov vŕšok ukončili tohtoročnú
sezónu... Po celosezónnom
tréningu si prišli porovnať svoje
časy s jarným výkonom. Niektorí
sa zlepšili, padali aj rekordy, iní si
vychutnávali posledné lúče
jesenného slniečka. Podstatné je,
že zo svojich výkonov mal každý
dobrý pocit. -Mgr. M. Petríková-

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

Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:
00 310 182, zastúpené Mariánom Chovancom, primátorom mesta v súlade s § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení noviel a čl. 3., ods. 2., Pracovného poriadku zamestnancov mesta
vyhlasuje výberové konanie na funkciu:
Bánovce nad Bebravou

Vedúci odboru starostlivosti o občanov
Mestského úradu Bánovce nad Bebravou - práca na pracovnú zmluvu.
1.
2.
3.

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 8. 9. o 01.55 h bola hliadka
MsP požiadaná stálou službou
OOPZ o preverenie telefonického
oznamu, že pri ČSOB došlo k
prepadu osoby. Na mieste hliadka
zistila, že J. P. si vyberal peniaze z
bankomatu. Ako vyšiel von,
prepadol ho neznámy Róm a
peniaze mu ukradol. K prípadu
bola privolaná hliadka OOPZ,
ktorá prípad rieši.

Dňa 19. 9. o 21.15 h bol na
oddelenie MsP nahlásený
telefonický oznam od občana
mesta, že na Ulici Palkovičová sa
nachádza podnapitá osoba a
plače. Hliadka MsP po príchode
na miesto zistila totožnosť osoby.
Jednalo sa o M. T. z Bánoviec,
ktorú hliadka na jej požiadanie
zaviezla do miesta bydliska.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Uzavreli manželstvo: Juraj Ďurina a
Ing. Michaela Michale, Andrej
Weisman a Ing. Júlia Mičková, Martin
Gallo a Lucia Hanzlíková, Michal
Debnárik a Ing. Magdaléna
Ďurechová, Ing. Lukáš Halač a Mgr.
Vladislava Paulíková, Milan Guniš a
Veronika Herdová.

Narodili sa: Aleš Marko, Tereza
Kováčová, Denis Nosál, Adami Niko,
Michaela Marková, Nina
Jančovičová, Tobias Rác, Natália
Kmeťová, Katarína Mikušová, Michal
Antala, Tomáš Dvorský, Nelly
Hozlárová, Patrik Mitický, Tiana
Gubien, Jakub Števanka, Alex Pikna,
Simona Machalová, Radka Gálisová,
Tomáš Straňák, Simona Čiefová,
Eliška Hraňová, Kiara Laura Hanová.

Opustili nás: ...Oľga Králiková rod.
Kopčanová 1928, Gabriela Bérešová
rod. Matušková 1929, Agnesa
Bičanová rod. Baránková 1931, Anton
Palierik 1934, Július Benda 1929,
Aladár Masaryk 1941.

OPÄŤ SA STRETLI
PO ROKU
Občianske združenie
Vo j t e c h a Pe c h á ň a v
spolupráci s mestom
Bánovce nad Bebravou
usporiadali v poslednú
septembrovú sobotu XIV.
ročník Memoriálu Bela
Pecháňa. Počasie prialo a
tak sa stretlo približne 90
účastníkov na Námestí Ľ.
Štúra, odkiaľ sa presunuli
do obce Závada pod
Čiernym vrchom a obce
Kšinná, kde si prezreli
kostol z polovice 13. stor.
zasvätený sv. Kozmovi a
Damiánovi. K dobrej
nálade prispel i FS
Bukovina zo Kšinnej. -r-

4.

5.
6.

7.
8.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou.
Termín nástupu: 01.11.2011.
Náplň práce odboru starostlivosti o občanov:
a) oddelenie dopravy a služieb:
aa) agenda o čase predaja v obchodnom systéme a evidencia podnikateľských subjektov meste,
ab) evidencia a kontrola verejných kultúrnych podujatí,
ac) kultúrne pamiatky, spoločenské podujatia,
ad) agenda bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
ae) údržbu a správu miestnych komunikácií,
af) aktivačné práce,
ag) deratizácia, odchyt túlavých zvierat,
b) oddelenie sociálnych služieb:
ba) občianske obrady,
bb) jednorazové peňažné a vecné dávky,
bc) opatrovateľská služba,
bd) prevádzka domu opatrovateľskej služby a klubov dôchodcov,
be) stanoviská k náhradnej výchove, ústavnej výchove, pozbavovaniu spôsobilosti na právne
úkony,
c) oddelenie životného prostredia:
ca) odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu,
cb) ochrana prírody, vôd a ovzdušia,
cc) povoľovanie zdrojov znečistenia ovzdušia,
d) správne konanie a verejné obstarávanie prác a služieb, podľa jednotlivých činností.
Požiadavky na pracovníka:
a) vzdelanie: úplné vysokoškolské II. stupňa najmä so zameraním na sociálnu problematiku, dopravu,
životné prostredie alebo ekonomického smeru alebo právneho smeru,
b) požadovaná prax: v oblasti riadenia zamestnancov (organizácie) 5 rokov,
c) práca s PC: pokročilý užívateľ.
Informácie o spoločnosti:
a) charakteristika: obecná samospráva.
b) adresa: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Požadované podklady od záujemcu:
a) písomná prihláška do výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) písomná koncepcia smerovania a rozvoja odboru starostlivosti o občanov,
e) výpis z registra trestov,
f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov,
g) súhlas záujemcu so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania.
Kontakt: Ing. Juraj Gregor, prednosta MsÚ Bánovce n. B., telefón: 038-7602283.
Termín podania: do 12.10.2011, 14:00 h.
Marián Chovanec, v.r.
primátor mesta
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