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KULTÚRNE SLÁVNOSTI ZDRUŽENIA OBCÍ BÁNOVECKO
OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2011

Vrtochy počasia sa podpísali i pod
organizáciu akcie Kultúrne
slávnosti Mikroregiónu
Bánovecko a otvorenie Kultúrneho
leta 2011. Pôvodne sa mala akcia
uskutočniť v mestskom parku, ale

nestálosť počasia rozhodla o tom,
že organizátori „preniesli“
kultúrnu akciu do priestorov
MsKS, čo bolo, ako sa neskôr
ukázalo, správne rozhodnutie.
Keďže už nemuseli byť obavy, že

dážď naruší priebeh kultúrneho
programu, všetko prebehlo bez
problémov. Všetci účinkujúci
odviedli špičkové výkony, zvuk a
technické zabezpečenie bol na
výbornej úrovni a občania, ktorí
prišli (aj keď možno nie v takom
množstve, ako sa očakávalo, keby
sa podujatie konalo v parku) určite
neľutovali. Z ich dojmov a
postrehov bolo vidieť, že sa výborne
bavili a odchádzali spokojní, s
dobrým pocitom a náladou. Určite
sa vyskytli i menšie nedostatky, za
ktoré sa ospravedlňujeme. Z
vyjadrení našich hostí z Moravy
(DH Valaška) bola tiež spokojnosť,
čo nás určite potešilo a zároveň
povzbudilo. Chcem ďalej
poďakovať všetkým
zainteresovaným (zamestnanom
MsÚ a MsKS), ktorí zvládli dané
úlohy a zmeny, ktoré museli zo dňa
na deň riešiť, veľmi dobre. Treba už
len dodať, že v súčasnosti až 15
obcí, vrátane mesta Bánovce nad

Bebravou, tvorí celok, ktorý
poznáme pod názvom Združenie
obcí Bánovecko (Mikroregión
Bánovecko). Je to zoskupenie,
ktoré spolu rieši závažné problémy
o b č a n o v, k t o r é p r i n á š a
každodenná realita, ale i spolu
organizuje rôzne kultúrno
spoločenské podujatia. A na
jednom takomto sme sa cez víkend
stretli. Mesto Bánovce nad
Bebravou tieto slávnosti
organizovalo prvýkrát a zároveň
predseda Združenia obcí
Bánovecko a primátor mesta
Marián Chovanec otvoril i
tohtoročné Kultúrne leto, ktoré
bude pokračovať už najbližšou
nedeľou, t. j. 10. júla, v čase od
19.00 h do 21.00 h na Námestí Ľ.
Štúra, koncertom HS BIG BANG.
Záverom si všetci želajme, aby
nám prialo počasie, a dané
kultúrne podujatia Vás zaujali a
s p r í j e m n i l i Vá m o b č a n o m
víkendové chvíle oddychu. - pg -

spoločné foto a už cestujem domov
o zopár zážitkov a desať
A naozaj, počujem dobre. Prvé knihu s venovaním a spomienkové kilogramov kníh (vážil som ich :-))
miesto takisto ako vlani ide na predmety. Potom zopár fotiek sem, ťažší.
Gymnázium Janka Jesenského v zopár podpisov tam. Napokon ešte
- Dominik Holíček Bánovciach nad Bebravou a
získava ho opäť Dominik Holíček.
Je to celkom fajn pocit. No dobre, je
to skvelý pocit. Až do chvíle, keď za
vami príde reportérka
Slovenského rozhlasu s prosbou o
rozhovor. Neverili by ste, aké ťažké
je spomenúť si, kto bol Milan
Hodža, keď na vás mieria
mikrofónom. Po občerstvení nás
čaká dezert v podobe milého
stretnutia. Presúvame sa na Úrad
vlády SR, na návštevu k premiérke
Ivete Radičovej. Tá si aj napriek
tomu, že sa práve chystala na
stretnutie s poľským prezidentom,
na nás našla čas. Po príhovore
odovzdáva všetkým oceneným

OCENILA MA PREMIÉRKA SR

V čase, keď sa moji spolužiaci ešte
len otáčali na druhý bok, sme s pani
učiteľkou Škultétyovou nasadli do
autobusu a vyrazili do Bratislavy.
Je 21. jún, idem si po cenu za
Hodžov novinový článok 2011. Po
trojhodinovej ceste si ešte užívame
preplnenú MHD a potom už hurá
do Pálffyho paláca. Ako predjedlo
podávajú úvodné prejavy, potom
nám žiaci ZŠ Milana Hodžu
servírujú umelecký zážitok a ako
hlavné menu nasleduje
odovzdávanie cien. Z pozvánky
akurát viem, že som v zlatom
pásme, v ňom so mnou ešte šiesti.
Vyhodnocuje sa od bronzového cez
strieborné, na rade je zlaté. Z neho
vzídu víťazi. Ide sa od tretieho
miesta. Pri druhom si už myslím, že
na mňa zabudli. Alebo žeby znova?

ZOBER LOPTU, NIE DROGU!

Drogy sú problémom, ktorý nepozná
hranice. Nerozlišuje ľudí podľa
pôvodu, či rasy. Je to problém, ktorý
sa dnes už týka nás všetkých. A tak sa
k nemu treba aj postaviť. Pod názvom
„Zober loptu, nie drogu„ pripravili
vychovávatelia ŠKD pri ZŠ
Duklianska už 4. ročník súťaže v
streľbe zo značky pokutového kopu.
Súťaže sa zúčastnilo 57 žiakov 1. - 4.
ročníka našej školy a žiaci zo
Špeciálnej školy na Radlinského
ulici. Po otvorení a úvodnom
príhovore riaditeľky školy RNDr.
Daniely Kučavíkovej začala samotná
súťaž, ktorá prebiehala vo veľmi

dobrej športovej atmosfére. Na jej
konci boli nasledovné výsledky: 1. 2. ročník - 1. Jozef Žikla, 2. Dominik
Madaj, 3. Martin Országh. 3. - 4.
roč.- 1. Patrik Tonka, 2. Filip Beňo, 3.
S a m o N i k o l í n y. N a j l e p š í m i
brankármi sa stali Lukáš Krištof a
Denis Mitala.
Sprievodnou akciou projektu bola
výtvarná súťaž s protidrogovou a
protirasistickou tematikou, v ktorej
sa na 1.mieste umiestnila Nadežda
Antalová, za ňou Eliška Jurčíková a
na treťom mieste Miriam Kováčová,
N a t á l i a M r o c k o v á , Te r é z i a
Jančovičová , Katka Hrčková. - vg -

Mestské kultúrne stredisko
v Bánovciach nad Bebravou
otvára prázdninový
intenzívny kurz nemeckého jazyka
pre záujemcov o prácu v zahraničí.
Naučíte sa základné frázy bežnej komunikácie,
vyučuje sa podľa časových možností klientov
i počas víkendov, spolu 50 vyučovacích hodín.

Prihlásiť sa môžete v MsKS na sídlisku Sever

(bývalý ZK Tatra), č.t. 038/760 3016,
e-mail kulturabn@kulturabn.sk

XXV. ŠTÚROV ZVOLEN- CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V RÉTORIKE

STRETNUTIE
STAROSTOV
Na Obvodnom úrade Bánovce nad Bebravou sa uskutočnilo pracovné
stretnutie starostov a starostiek obvodu Bánovce nad Bebravou. Pozvanie
prijal i primátor mesta Marián Chovanec. Už z úvodného príhovoru
prednostky Obvodného úradu Ing. Moniky Geletovej bolo cítiť, že nosnou
témou dňa bude riešenie problému zachovania a dofinancovania lekárskej
služby prvej pomoci v Bánovciach nad Bebravou. V ďalších bodoch sa
hovorilo o sčítaní obyvateľstva, zamestnanosti, aktivačných prácach, oprave
kultúrnej pamiatky Uhrovského hradu a iných problémoch mesta a okolitých
obcí okresu Bánovce n.B.
- r-

n
en

Vo Zvolene sa konala celoslovenská súťaž v rétorike, ktorej
vyhlasovateľom je mesto Zvolen a Ministerstvo školstva SR.
Poslaním súťaže je formovanie vzťahu detí a mládeže k
rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných
schopností detí a mládeže, skvalitňovanie ich rečového
prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov a rozvíjanie ich
nadania. Slávnostné otvorenie XXV. ročníka Štúrovho Zvolena
sa konalo v Dome kultúry ŽSR. Pre účastníkov súťaže
organizátori pripravili tvorivé dielne a spoločenský večervystúpenie folklórneho súboru Marína zo Zvolena. Samotná
súťaž, ktorá prebiehala v troch kategóriách.I. kategória žiaci 4.6. ročníka ZŠ, II. kategória: žiaci 7.-9. ročníka ZŠ a sekundy,
tercie a oktávy 8.-ročného gymnázia, II. kategória: študenti
stredných škôl. V II. kategórii reprezentovala Trenčiansky kraj
žiačka našej Základnej školy Školská v Bánovciach nad
Bebravou Miriama Prievalská z IX. A, ktorá sa v konkurencii
16 súťažiacich z celého Slovenska umiestnila na vynikajúcom
1. mieste. K úspechu jej gratulujeme. - Mgr. Danuša Čačková -
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PREDSTAVUJEME VÁM

NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

Vážení čitatelia,
dovoľte, aby som sa vám
prostredníctvom BN predstavil.
Volám sa Dušan Senčík, narodil
som sa v Partizánskom, ale od
svojich štyroch rokov bývam v
Bánovciach nad Bebravou, kde sa
moja rodina presťahovala. Chodil
som do III. ZDŠ, ktorú som
ukončil v roku 1975. Po jej
ukončení som začal študovať na
Strednej priemyselnej škole
strojníckej. Počas štúdia som začal
uvažovať o mojom budúcom
povolaní - stať sa príslušníkom, v
tom čase Zboru národnej
bezpečnosti. Mal som k tomu
blízko, otec pracoval 37 rokov ako
príslušník PZ, kde zastával rôzne
funkcie. Po základnej vojenskej
službe som nastúpil na
Pohotovostný útvar ZNB v
Pezinku, kde som absolvoval
základnú strednú školu ZNB. Po
jej ukončení som nastúpil na
obvodné oddelenie ZNB v
Topoľčanoch, kde som pracoval do
roku 1984. V roku 1988 som
ukončil štúdium na Vysokej škole

ZNB, fakultu vyšetrovania v
Bratislave, kde som si urobil aj
doktorát s titulom JUDr.. Znovu
som začal pracovať v
Topoľčanoch, kde som prešiel od
funkcie vyšetrovateľa, cez
zástupcu náčelníka OO PZ,
krajského vyšetrovateľa, riaditeľa
Okresného úradu vyšetrovania,
riaditeľa Okresného riaditeľstva
PZ v Partizánskom a od roku
2004 ako riaditeľ Okresného
riaditeľstva PZ v Topoľčanoch. Z
tejto funkcie som odišiel v roku
2010 po 30 rokoch práce v
policajnom zbore do výsluhového
dôchodku. Som ženatý, mám
dvoch synov. Mojimi
celoživotnými záľubami sú futbal,
stolný tenis a športové rybárstvo.
Rád hrám na gitare.
Svojím nástupom do funkcie
náčelníka Mestskej polície v
Bánovciach nad Bebravou vidím
zlepšenie práce najmä v
oblastiach týkajúcich sa lepšej
súčinnosti so štátnou políciou,
vykonávaním spoločných
bezpečnostných aktivít a
dosahovaním kvalitných
výsledkov pri ochrane zdravia a
majetku občanov a mesta. Chcem
zabezpečiť aj právne povedomie,
zvyšovanie odbornej spôsobilosti
i samovzdelávanie členov MsP.
Budem dbať na plnenie
základných úloh vyplývajúcich zo
Všeobecne záväzných nariadení
mesta Bánovce n. B a samozrejme
neoddeliteľnou súčasťou môjho
pôsobenia na členov MsP bude i
kvalitná kontrolná činnosť v
súlade so zákonom, s predpismi a
vyhláškami.

SPOLUPRÁCA ŠKÔL
Už tretí školský rok spolupracujú
ZŠ Gorazdova a Partizánska v
rámci turistických krúžkov, ktoré
sú pod vedením pedagógov
A n d r e j a K ú d e l u a To m á š a
Neuschla. Žiaci tak majú možnosť
v tejto pretechnizovanej dobe
nazrieť aj do tajov slovenskej
prírody. Aj v školskom roku
2010/2011 sa žiaci zúčastnili
mnohých výletov a absolvovali
rôzne zaujímavé turistické trasy.
Tradičné trasy na Inovec, Suchý
vrch, Čierny vrch, sme doplnili o
Marhát a Panskú Javorinu, na
ktorých sú postavené rozhľadne.

Tohtoročná školská turistická
sezóna vyvrcholila stanovačkou v
Uhrovskom Podhradí časti
Čerešňová v polovici júna. Okrem
zakladania ohňa a stavania
stanov, žiaci spoznali aj kus
histórie po nočnej dobrodružnej
návšteve Uhrovského hradu.
Týmto chceme zároveň poďakovať
správcovi hradu, že nám umožnil
nahliadnuť aj do tých najtajnejších
zákutí tejto historickej stavby. Už
teraz sa tešíme na výlety v
budúcom školskom roku.
- Mgr. Andrej Kúdela -

JUBILANTI
Podpis do Pamätnej knihy mesta Bánovce nad Bebravou. Aj ten zostane
ako milá spomienka na slávnosť konanú Zborom pre občianske
záležitosti pri Mestskej rade v Bánovciach nad Bebravou, ktorá sa
konala v Klube dôchodcov. Pri príležitosti významných životných
jubileí občanov nášho mesta, ktoré oslávili v prvých mesiacoch roku
2011, sa konala slávnosť jubilantov. Pozvaných bolo 70 jubilantov, ktorí
sa dožili svojich významných životných jubileí v mesiacoch január,
február a marec roku 2011. 27 jubilantov oslávilo 70-tku, 18 jubilantov
75-ťku, 20 jubilantov 80-tku, 3 jubilanti 85-ťku a dvaja jubilanti oslávili
krásnych 90 rokov.
Slávnostným príhovorom pozdravil prítomných primátor mesta
Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec. Jubilantom zaželal najmä
veľa zdravia a mnoho osobných úspechov do ďalších rokov. Pekný
program Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach
nad Bebravou a kvet s malým darčekom mali zanechať milú spomienku
na tento deň. Všetkým oslávencom ešte raz blahoželáme!
- ph Mestská knižnica Ľ. Štúra, 5. apríla 18, 957 01 Bánovce nad Bebravou

OTVÁRACIE HODINY počas letných prázdnin
v Mestskej knižnici Ľ. Štúra
Pondelok: 8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda:
8.00 - 15.00
Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok:
8.00 - 15.00
Sobota:
ZATVORENÉ
Tel. kontakt Mestská knižnica Ľ. Štúra sídl. Sever 038/ 7602767

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 19. 6. o 00.12 h bola jednalo sa o P. T. z Bánoviec.
hliadka MsP požiadaná o Vec je v riešení OOPZ.
spoluprácu s OOPZ pri
zadržaní vodiča motorového Dňa 26. 6. o 07.10 h bola
vozidla, ktorý nebezpečnou hliadka MsP privolaná do HM
jazdou po sídlisku Dubnička Tesco, že na streche leží
narážal do obrubníkov neznáma osoba. Po príchode
chodníkov a odparkovaných na miesto hliadka zistila, že sa
vozidiel, pričom dve autá jedná o B. O. z Chynorian,
poškodil. Vodič nereagoval ktorý bol značne pod vplyvom
ani na výstražné znamenia a alkoholu. Nezistilo sa žiadne
podarilo sa ho zastaviť až poškodenie na majetku a
potom, čo zišiel z vozovky na o s o b a b o l a v y v e d e n á z
Ul. Husitská. Lustráciou sa objektu.
z i s t i l a t o t o ž n o s ť o s o b y,

TIPY NA VÝLET
Okolie Bánoviec nad Bebravou ponúka veľa možností ako stráviť
čas počas letných prázdnin. Azda najväčším lákadlom sú okolité
pohoria Strážovské vrchy a Považský Inovec. Tu vám ponúkneme
niekoľko najznámejších a zároveň najzaujímavejších
turistických trás v okolí nášho mesta.

UHROVSKÝ HRAD. Zrúcanina
hradu z 1. pol. 13. stor. v
Strážovských vrchoch v chotári
obce Uhrovské P odhradie.
Pomerne zachovalé zrúcaniny
hradu vypínajúce sa vo výške 591
mnm. S rekonštrukciou sa začalo
približne pred 10 rokmi, v
súčasnosti pokračujú práce aj za
pomoci Ministerstva kultúry SR a

nezamestnaných v spolupráci s
ÚPSVaR. K hradu sa dostaneme
z Uhrovského Podhradia (BUS,
auto) po zelenej turisticky
značenej trase (TZT). Asi
hodinový výstup zvládnu aj
menšie deti. Naspäť tou istou
trasou. Možnosť opekania a
stanovania v miestnej časti
Čerešňová. Uvidíte skutočnú

JULIÁLES

Uzavreli manželstvo: Ing.
Vladimír Michalovský a Ing.
Andrea Šimková, Ján Urbaník a
Miroslava Briešťanská, Ivan
Balážik a Renáta Šandová, Andrej
Kovačik a Silvia Šmidtová.

sobota 16. júla 2011

Opustili nás: Juraj Šimčík 1947,
Petronela Kontová rod. Petrová
1939, Juraj Černák 1972.

A. DUBČEK - VEĽKÝ EURÓPAN Z MALÉHO UHROVCA
Obec Uhrovec (SR) v
spolupráci s obcou Modrá
(ČR) realizovala
mikroprojekt Alexander
Dubček veľký Európan z
malého Uhrovca. Tento
mikroprojekt bol
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov Fondu
m i k r o p r o j e k t o v
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom. Pri
tejto príležitosti obec
Uhrovec pripravil pre

slovenskú a českú mládež
cezhraničný mikroprojekt,
ktorý sa prioritne zameriava na
osobnosť Alexandra Dubčeka,
najznámejšieho Slováka v
Európe i vo svete, muža
pevných zásad a ideálov. V
rámci mikroprojektu na oboch
stranách hranice od 7. apríla do
3. júna 2011 prebiehala aj
literárna súťaž „Alexander
Dubček očami dnešnej mladej
generácie“. Najlepšie literárne
práce boli prezentované a

ROKOŠ (1010 m) Národná
prírodná rezervácia (NPR). Výlet
začíname v Omastinej (auto,
BUS). Vydáme sa po žltej značke
do sedla Rázdelie, odkiaľ
pokračujeme po červenej značke
smerom na Rokoš. Po ceste
prechádzame cez mnohé skalné
mestá, z ktorých sú krásne
výhľady do Rudnianskej kotliny
(Košútova skala). Záverečný

výstup je strmý. Tesne pod
vrcholom je pekná vyhliadka
smerom na Bánovce n/B od
Dubčekovho a Štúrovho
pamätníka. Naspäť môžme ísť tou
istou trasou, alebo pokračovať od
vrchola ďalej po červenej, kde na
rázcestí odbočíme na modrú,
zídeme k poľovníckej chate v
Zengovej, pokračujeme po
spevnenej ceste popri potoku až
d o U h r o v s k é h o Po d h r a d i a
(BUS). Túra vhodná pre deti
staršie ako 10 rokov. Čas trvania:
cca 6 - 7 hod. Pokračovanie v
budúcom čísle.
-Mgr. A. Kúdela-

Mesto Bánovce nad Bebravou a MsKS
v rámci Kultúrneho leta

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Narodili sa: Ema Šimová,
J a r o s l a v M i l o v s k ý, O l i v e r
Varhaník, Rebeka Mitalová,
Lukáš Smerek, Simona
Mikundová, Patrik Košík, Samuel
Škultéty, Oliver Ambrus, Sofia
Zoe Kapková, Patrik Bačko,
Liliana Bátorová, Lucia
Mihálechová, Hana Sirotná,
Emma Bitarovská, Patrik Ročkár.

záchranu hradu, čo sa tam
vybudovalo a ak máte chuť a cítite
potrebu zachrániť kultúrne
dedičstvo, môžete po dohovore
aj pomôcť.

ocenené na záverečnom
workshope, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 16. a 17. júna 2011 v
Uhrovci. Veľmi nás potešilo, že
víťazkami kategórie základných
škôl sa stali žiačky našej
Základnej školy Školská Veronika Švecová (9.A) I.
miesto, Miriama Prievalská
(9.A) 3. miesto a Barbora
Ďurišová (9.B) Cena porotcu J.
Sarvaša. Účastníci
dvojdňového záverečného
workshopu navštívili prvý deň

významné kultúrne pamiatky
a pamätihodnosti
mikroregiónu Uhrovská
dolina. Druhý deň navštívili
hlavné mesto Slovenskej
republiky - Bratislavu,
Bratislavský hrad, Národnú
radu Slovenskej republiky a
Slávičie údolie, kde sa
položením venca na hrob
Alexandra Dubčeka poklonili
a vzdali úctu jeho pamiatke.
- Mgr. Dana Švecová -

od 17.00 do 21.00 v mestskom parku
Program:
- TRI SLOVÁ - muzikál na motívy filmu
Neberte nám princeznú, pripravili žiaci
ZUŠ D. Kardoša pod vedením pedagógov
Z u z a n y Va r h a n í k o v e j , S i m o n e t y
Adamkovej a Miroslava Kušniera
- koncert finalistky Košického zlatého
pokladu a víťazky Troch ruží mesta Bánovce
Romany HLOBEŇOVEJ
- koncert hudobnej skupiny ARDEN z
Partizánskeho v retro štýle (Olympic,
Katapult, Modus...) s tanečnou zábavou

Vstup voľný
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