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ŠESŤ DESAŤROČÍ ÚSPEŠNEJ PRÁCE PREDŠKOLÁCI BESEDOVALI S DETSKOU LEKÁRKOU
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou si
práve v týchto dňoch pripomína 60. výročie svojho založenia. Za
týchto šesť desiatok rokov prešla veľkými kvalitatívnymi
premenami a stala sa významnou strednou školou, ktorá vždy
bola a je o krok pred inými školami vo výchovno- vyučovacích
výsledkoch, v mimoškolskej činnosti, v modernizácii
teoretického i praktického vyučovania, v uplatňovaní
absolventov v praktickom živote.

Začiatky školy sú spojené s
regionálnym povojnovým
rozvojom strojárskeho priemyslu a
boli prirodzeným dôsledkom
rozširovania siete slovenského
priemyselného školstva. Zriadenie

jubilujúcej školy sa datuje k 1.
septembru 1951. Pri príležitosti
60. výročia založenia školy sa 16.
novembra 2011 v priestoroch
Domu kultúry v Bánovciach nad
Bebravou uskutočnila slávnostná
akadémia. Spolu s bývalými a
súčasnými zamestnancami školy
sa stretli čestní hostia vedení
predstaviteľmi štátnej správy a
samosprávy na čele s poslancom

NR SR Ľubomírom Želiezkom. Za
TSK prišiel na stretnutie
podpredseda PaedDr. Jozef Božík,
PhD. a referentka oddelenia
výchovy, vzdelávania, mládeže a
š p o r t u Pa e d D r. M i r i a m

Barániková. Z Trenčína prišli aj
ďalší hostia - prednosta KŠÚ Ing.
Ondrej Divínsky, prednosta OÚ
Ing. Pavol Čiernik a pracovníčka
Štátnej školskej inšpekcie Ing.
Zuzana Machunková.
Jubilujúcu školu prišli pozdraviť aj
predstavitelia cirkvi v zastúpení
Ing. Augustínom Hriadeľom,
riaditeľom Diecézneho školského
úradu v Nitre a kňazov bánovského

dekanátu. Svojou účasťou prispeli k
slávnostnej atmosfére aj
predstavitelia mesta na čele s
primátorom Mariánom
Chovancom, riaditelia mestských
základných a stredných škôl,
absolventi školy, sponzori a
zástupcovia rodičov. Riaditeľ
školy Ing. Jozef Orieška v
slávnostnom príhovore
pripomenul výrazné medzníky
histórie školy a zároveň priblížil
víziu a perspektívy ďalšieho
odborného vzdelávania. Ocenil, že
aj v období krízy a po mnohých
zmenách v ekonomickom prostredí
v regióne i na Slovensku si škola
dokázala obhájiť svoje miesto v sieti
stredných škôl v Trenčianskom
samosprávnom kraji ako škola
tretieho tisícročia. Vo vyučovaní
využívajú jej učitelia
najmodernejšiu techniku, internet,
progresívne metódy a formy práce.
Škola sa každoročne zapája do
rôznych národných či
nadnárodných projektov
financovaných predovšetkým z
prostriedkov EÚ. Ing. Orieška
poďakoval pracovníkom TSK,
predstaviteľom mesta Bánovce nad
Bebravou, podnikom, firmám a
inštitúciám, ktoré našu školu
podporovali a pomáhali jej v
materiálnom a odbornom raste.
Ďalej riaditeľ školy poďakoval
všetkým priateľom školy za
podporu v minulých rokoch a v
súčasnosti. Uznanie si zaslúžia aj
všetci bývalí a súčasní zamestnanci
školy, ktorí jej za 60 rokov
odovzdali nielen merateľnú prácu,
ale aj veľkú časť seba, lásku k
povolaniu, študentom a
identifikovali sa s ňou. Je
potešiteľné, že naša jubilantka má

veľkú dôveru verejnosti, rodičia jej
zverujú svoje deti a v mnohých
prípadoch je pokračovaním
vzdelávacej cesty od starých otcov
p o v n u k o v. Z á r o v e ň j e
neoddeliteľnou súčasťou mesta
Bánovce nad Bebravou, ktoré jej
poskytlo priestor pre rozvoj,
spolupracuje s ňou a ktoré naša
škola svojimi výsledkami veľmi
dobre prezentuje na verejnosti.
Prednosta KŠÚ Ondrej Divínsky
odovzdal riaditeľovi školy Ing.
Jozefovi Orieškovi Ďakovný list
ako ocenenie výsledkov
zaznamenaných počas existencie
jubilujúcej školy i úspechov
dosiahnutých vo výchove
stredoškolsky vzdelanej mládeže.
Riaditeľ školy Ing. Jozef Orieška a
niektorí členovia pedagogického
zboru si z rúk podpredsedu TSK
PaedDr. Jozefa Božíka, PhD.
prevzali Ďakovné listy TSK. Vo
svojom pozdravnom príhovore
Marián Chovanec, primátor
mesta Bánovce nad Bebravou
zdôraznil, že profilom jubilujúcej
školy je ambícia pripravovať
zručných, odborne schopných
absolventov pre technickohospodársky priemysel. A z tohto
pohľadu sa škola stala
neoddeliteľnou súčasťou mesta.
Naša škola prežila za uplynulých
60 rokov svojej histórie ťažkosti aj
úspechy, radosť aj smútok. Prešla
rôznymi zmenami, menili sa
študijné a učebné odbory, počty
tried, menili sa aj žiaci a
zamestnanci. Nikdy sa však
nezmenilo jej dobré meno a cieľ
vychovávať absolventov, ktorí
nájdu uplatnenie na trhu práce. A
to je našim prianím a krédom do
budúcnosti.
- sv -

VÝSADBA STROMOV V NAŠOM MESTE

Začiatkom novembra bola v
našom meste realizovaná výsadba
5 ks líp a 16 ks javorov. Celková
hodnota sadového materiálu je
2 940 eur. Vysadených bolo
9 stromov v areáli MŠ Hronského II. etapa výsadby v rámci projektu
Sadových úprav, 6 v areáli MŠ 9.
mája - I. etapa výsadby v rámci
projektu Sadových úprav a
6 stromov na zelenej ploche medzi

ulicami Žitná a Lúčna. Čo sa týka
sadeníc, mesto objednalo
vzrastlejšie stromy, 7 - 10 ročné
sadenice s obvodom kmeňa v
rozmedzí od 14 do 25 cm. Vo
výsadbe plánujeme pokračovať na
jar a jeseň v roku 2012,
samozrejme s ohľadom na
finančné možnosti rozpočtu mesta
Bánovce nad Bebravou.
- Ing. Peter Baláž -

Prevencia srdcovo-cievnych
ochorení sa presúva z obdobia
dospelosti do detského veku.
Podieľa sa na nej celá spoločnosť,
nielen zdravotníci. Osobitné
postavenie majú školy a materské
školy, kde deti trávia podstatnú
časť dňa. Zásady zdravej
životosprávy sa vytvárajú už v
detstve a nesprávne návyky
možno ľahšie ovplyvniť u detí ako
u dospelých. Je dokázané, že
edukáciou detí v školách je možné
znížiť riziko vzniku srdcovocievnych ochorení aj u ich rodičov
prostredníctvom zmien životného
štýlu v celej rodine. V októbri 2011
spustila Liga proti rakovine
kampaň s názvom „Neodfajčite
im detstvo“, ktorá poukazuje na
negatívne dôsledky pasívneho
fajčenia rodinných príslušníkov v
prítomnosti detí. Na základe tejto
kampane sme koncom novembra

mali v MŠ Hollého besedu s
MuDr. Klabníkovou, lekárkou
detského oddelenia v Nemocnici v
Bánovciach nad Bebravou.
Deťom porozprávala o svojej
práci, ako lieči choré deti a ako
pomáha novonarodeným
b á b ä t k á m . Vy s v e t l i l a i m
fungovanie srdca človeka a ako si
musíme chrániť svoje pľúca a iné
dôležité orgány. Počúvala tlkot ich
srdiečka fonendoskopom a
niektoré deti si ho mohli vyskúšať
aj na svojich kamarátoch. Pani
lekárka bola milo prekvapená, že
deti majú veľa poznatkov o
ľudskom tele. Na záver deťom
rozdala veľa letákov o tom, ako sa
máme starať o svoje zdravie. Deti
pani lekárke za všetko poďakovali
krásnou básňou a piesňou a
darovali jej papierové srdiečka.
-tr. uč. Radičová, Kováčiková-

NA LITERÁRNOM LUČENCI
ZVÍŤAZILA RIA GEHREROVÁ

Literárny talent, tvorivosť a súťaživosť priniesli Rii Gehrerovej,
študentke Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou,
ďalšie celoslovenské víťazstvo. Jej poviedka oslovila odbornú porotu
Literárneho Lučenca najviac zo všetkých súťažných próz v 2. kategórii,
a tak bola ocenená 1. miestom. V čom spočíva čaro Riiných príbehov?
Ako sa jej podarí presvedčiť porotu o svojich kvalitách, že ona je tá
najlepšia? Ria sa na nič a na nikoho nehrá. Zostáva sama sebou, jej
postavy sú živé, autentické, sú jej blízke. Dej je vtipný, reálny, často
bláznivo uletený. Nepoúča, nemoralizuje. A keď sa ešte k tomu pridá
hravosť a zručné narábanie s jazykom, výsledkom je dielo, ktoré si získa
porotu a, samozrejme, čitateľa rovnako.
- mš -

ZA VŠETKO, ČO JE VO MNE
DOBRÉ, VĎAČÍM KNIHE
Mám rada kníhkupectvá,
knižnice. Tam sa cítim ako
doma všade na svete. Preto som
sa zaevidovala ako členka
Mestskej knižnice Ľ. Štúra v
Bánovciach nad Bebravou,
ktorej pobočka bola na sídlisku
Dubnička, v súčasnosti sídlisko
S e v e r. Ti c h o , m i l é t v á r e
pracovníčok, ich erudovanosť,
množstvo kníh, ktorému
chýbajú adekvátne priestory
primerané 21. storočiu. Nevadí.
Stačí ich úsmev, ochota,
rozhľad... a preto môžem
vysloviť veľké ďakujem. Koncom
októbra sa uskutočnilo
stretnutie najstarších čitateliek

a čitateľov v priestoroch
mestskej knižnice. Po vrelom
privítaní nás riaditeľka H.
Klobučníkova oboznámila s
prostredím, fungovaním i
problémmi. Boli sme
prekvapení estetickým
prostredím, výzdobou i
kultúrnym programom detí MŠ
5. apríla. To všetko zabezpečili
pracovníčky knižnice, ktorým
patrí veľká vďaka za ich obetavú
prácu. Možno, že čas dá, a budú
pracovať v takých priestoroch ,
kde by mohli rozvíjať ešte viac
svoju činnosť tak, ako som to
zažila i v zahraničí, ale aj na
Slovensku. - M. Šmatláková-

STALO SA TO
V BISKUPICIACH

Takto sa to vlastne všetko začalo. V Biskupiciach v kultúrnom
dome bola stará podlaha, tak čo s ňou? Treba ju vymeniť, tak sa
aj stalo. Ale najprv treba vymaľovať, aj to sa stalo. A čo ďalej?
Hádam by sme mali tu podlahu aj vyskúšať, povedali si seniori a
aj to sa stalo v túto nedeľu po litániách. Spomenuli si, že vlastne
bol Mesiac úcty k starším a my sme nemohli nič robiť, pretože sa
v kultúrnom dome líčilo. V klube dôchodcov jeho členky
nachystali dobroty, aby bolo dočo ho zobnúť. Predseda
občianskeho výboru povedal : „Ja vám podkúrim, až vám bude
teplo a mohlo sa začať”. Občiansky výbor pozval okrem
všetkých seniorov osobitne tých, ktorí majú v tomto roku
okrúhle výročie narodenín. Predseda občianskeho výboru Ing.
Milan Igaz všetkým poďakoval za ich celoživotnú prácu a zaželal
z celého srdca, aby veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi
svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. Potom nasledovalo
skúšanie novej podlahy. Na to bola pozvaná kapela
heligonkárov zo ZUŠ v Bánovciach, kde hrajú seniori, ktorí aj
túto školu navštevujú akoby univerzitu tretieho veku. Táto
kapela seniorov to vzala rovno od podlahy a hrala tvrdo pod
nohy. Takto bola nová podlaha skolaudovaná. Maľovka sa
rozjasnila až ružovela a nové okná zostali neporušené. Takže,
vynovený Kultúrny dom v Biskupiciach sa môže používať.
- Ján Mešina -

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 4. 11. o 23.15 h pri
obchôdzkovej činnosti
hliadka MsP zadržala
dvoch páchateľov ako
vynášajú dlhú liatinovú
rúru z objektu firmy
Vodárne a kanalizácie. Po
zistení totožnosti bola
privolaná hliadka OOPZ,
ktorá prípad prevzala.

Dňa 15.11. bola hliadka
MsP privolaná na Ulicu
Sládkovičova, kde neznámy
páchateľ odcudzil liatinový
poklop zo šachty. Priestor
okolo šachty hliadka
označila a ohradila páskou.
Udalosť bola nahlásená
správcovi bytového domu.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Chudá, Eduard Hradiský a Ing.
Katarína Mináriková, Peter Igaz a
Zuzana Kopecká, Ján Feješ a
Narodili sa: Matúš Sečanský, Denisa Dudeková.
Nela Gešnábelová, Matúš Heško,
Alex Országh, Ema Šípková, Opustili nás: Mária Matušková
Emma Galusová, Lenka Bucková, rod. Filinová 1932, Rudolf Kutiš
Timea Orlíčková, Lukáš Kopčan, 1922, Ľudovít Hodál 1939, Jozef
L i l i a n a K y s e l i c o v á , E l a Laurinec 1940, Emília Koreňová
Striežencová, Amy Furdanová, rod. Pavlíčková 1931, Jolana
Michaela Kopčanová, Sofia Šudá, Blahová rod. Santová 1935,
M a r i á n M l i e č k o , A n n a Valeria Žáčiková rod. Hubinská
Chrenková, Jakub Kello.
1934, Vincent Matejka 1937,
Rudolf Sirotný 1927, Jozef Baláž
Uzavreli manželstvo:
1959, Mária Kšiňanová rod.
M i l a n M a j e r e c h a P e t r a Hederová 1934, MUDr. Peter
Puterková, Maroš Laššo a Monika Martinko 1959.

17. NOVEMBER
Dňa 17. novembra, v deň boja
proti totalite sa konalo pietne
zhromaždenie na
Ružinovskom cintoríne v
Bratislave, pri pamätníku na
tieto ťažké časy za účasti
prezidenta SR Ivana
Gašparoviča a najvyšších
štátnych a ústavných činiteľov
Slovenska, diplomatických
zborov na Slovensku,
predstaviteľov samospráv, i za
účasti
bývalých

perzekuovaných politických
väzňov a ich rodinných
príslušníkov z regiónu
Bánovce nad Bebravou. Boli
to pani Jedličková, pani
Bieliková, pán Manduch a pán
Tuchyňa a z Veľkých Chlievan
pani Ľudmila Bátorová.
Miroslav Tuchyňa, predseda
Po l i t i c k í v ä z n i , Z v ä z
protikomunistického odboja
región Bánovce nad Bebravou
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