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Čas dovolenky sa blíži 
aj v redakcii Bánovských 
novín. Ak chce niekto 
- organizácie, športové 
kluby či spriaznené 
obce - zverejniť nejakú 
pozvánku na akékoľvek 
podujatie, treba vedieť, 
že uzávierka „dovolenko-
vého“ čísla je túto stredu 
8. júla. „Dovolenkové“ 
číslo vyjde v pondelok 
13. júla. A potom ďalšie 
až 3. augusta...

Tak teda píšte, pozývajte 
našich čitateľov na všetko, 
čo organizujete. Ľudia 
sú "hladní“ po akých-
koľvek akciách, hoci boj 
s koronavírusom – u nás 
na Slovensku aj vo svete 
- stále pokračuje. Život 
sa však nezastavil. Aj keď 
na všetky akcie v interiéri 
musíme naďalej nosiť 
rúško a na akciách vonku 
musíme dodržiavať najmä 
odstup. Napriek týmto 
i ďalším podmienkam 
sa dá tešiť z toho, že 
budeme na koncerte, 
turnaji, besede... spolu.
  Alena Borszéková 
 šéfredaktorka

Na margo

regionálne noviny občanov mesta a okresu Bánovce nad Bebravou

V ankete 
o Najlepšieho 
športovca 
mesta za rok 
2019 zvíťazili 
futbalistka, 
futsalista, 
hádzanárky 
a futsalisti

Mesto dostalo 
do daru prípravky 
na dezinfekciu

Mestský park ožil letnou kultúrou

Kultúrne leto v  Bánovciach nad 
Bebravou otvorili primátorka mesta 
Rudolfa Novotná a  riaditeľka Mest-
ského kultúrneho strediska Zuzana Ja-
náčová. Obe neskrývali radosť z toho, 
že sa kultúra, napriek zložitej situácii 

s Covid-19 vo svete aj na Slovensku, 
rozbehla a  tradičné letné koncerty 
budú tak ako po iné roky, takmer kaž-
dú júlovú a augustovú nedeľu podve-
čer. Raz v mestskom parku, inokedy 
v areáli ZUŠ na Dubničke. Súčasťou 
bánovského Kultúrneho leta bude 
v sobotu 15. augusta aj druhý ročník 
stredovekého festivalu Villa Ben. 

Túto nedeľu 5. júla „na pódium“ 
altánku nastúpili pred asi stovkou náv-
števníkov prví účinkujúci Kultúrneho 
leta - hudobné trio Stringbow, ktoré 
si najmä k  ľudovým pesničkám po-
zvalo k spolupráci speváčku Veroniku 
Scheerovú. Začali čardášmi, potom 
aj slovenským evergreenom Čerešne 
od Jara Filipa, ponúkli v inštrumentál-
nom prevedení, s výrazným husľovým 
kumštom, viacero filmových melódií, 
ktoré znásobovali letnú pohodu v par-
ku. Z ponuky si mohol vybrať každý, 
mladší i tí skôr narodení. 

Druhým účinkujúcim Kultúr-
neho leta v nedeľu 12. júla o 18.30 h 
bude hudobné teleso pedagógov Zá-
kladnej umeleckej školy D. Kardoša, 
ktoré vystupuje pod názvom BPHK. 
V jeho podaní sa môžete tešiť na šlág-

re s dávkou recesie. Už len upozorňu-
jeme, že koncert sa uskutoční v are-
áli ZUŠ na sídlisku Dubnička. A tak 
ako v  mestskom parku, aj tu bude  
vstup voľný. 

 Text a foto: Alena Borszéková

V nedeľu podvečer voňal bánovský mestský park lipovými kvetmi a senom, keď sa za ideálneho letného počasia v tie-
ni stromov usádzali na lavičky návštevníci prvého koncertu Kultúrneho leta...

Moderátorka Dana Legeňová „spovedá“ huslistu Adama Halása, neskôr aj 
speváčku Veroniku Scheerovú, Lukáša Deviatku a Michala Poláka (ktorý 
na zábere chýba)

Primátorka Rudolfa Novotná 
a riaditeľka MsKS Zuzana Janá-
čová pri úvodných príhovoroch

Beseda Živej 
knižnice naživo 
aj tento týždeň
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Rok Milana Rastislava Štefánika
Ľúbostný list markíze Giuliane Benzony

Milan Rastislav Štefánik 
na  základe dobrej výchovy, 
vzorných mravov a  dôstoj-
ného vystupovania počas 
svojej krátkej, ale veľmi či-
norodej životnej púte, či už 
na štúdiách alebo v diploma-
tických službách stretá rôzne 
ženy. Milku – dcéru Samuela 
Kršniaka z  Bratislavy, Evu – 
dcéru básnika Vrchlického, 
Lidunku – dcéru Františka 
Bíleho z  Prahy, Mařenku – 
dcéru kožušníka Neumana 
z  Prahy, Antoinettu - dcéru 
francúzskeho hvezdára a as-
tronóma Janssena, barónku 
Sarah – sesternicu pani Ma-
demo, Selce Lovise Weiso-
vú – novinárku, majiteľku 

mnohých významných no-
vín... Dámy, ktoré mu nielen 
pomáhali, ale ho aj milovali, 
čo im Štefánik oplácal plato-
nicky. Rytier nižšieho vzras-
tu a s očami farby morského 
prúdu sa nerozhodol pre ich 
sny, ale pre svoje vedecké bá-
danie. 

Nezabudnuteľnou však 
bola markíza Giuliana Ben-
zony, od  Štefánika mladšia 
o  pätnásť rokov. Najzrelších 
citov verná strážkyňa jeho 
pamiatky a vzťahu. Zostal pre 
ňu v tomto jedinečný a neo-
pakovateľný. Takto si na  ňu 
spomína jej synovec Alberto 
Benzony, ktorý ju sprevá-
dzal v auguste 1968 na ceste 

do Bratislavy a na Štefániko-
vu mohylu na Bradle. Bol to 
rok, kde bolo cítiť obavu, že 
„jar“, ktorá zavítala tak náhle, 
nebude trvať dlho. Jeho sve-
dectvo je sprostredkované. 
Svedectvo o ľúbostnom vzpla-
nutí, aj keď išlo o príbeh vy-
rozprávaný vždy s ostychom 
a  zdržanlivosťou, do  ktorej 
Giuliana zahaľovala svoje city 
a  hlboké presvedčenie. Je to 
vzťah a  príbeh českosloven-
skej nezávislosti splývajúci 
s ľudskými dobrodružstvami. 
Prvé stretnutie: dva pohľady, 
ktoré sa stretnú v  nejasnom 
svetle sviečok na  preplnenej 
recepcii a záblesk spoločného 
nerozlučiteľného osudu, kto-

rý sa v  tomto zrodí... Láska 
Giuliany k  Štefánikovi bola 
nekonečná. Možno aj preto 
dokázala prežiť jeho tragickú 
smrť. Štefánik bol teda zami-
lovaný do dievčaťa mladého, 
krásneho, mravne a  intelek-
tuálne veľmi prebudeného. 
Posledné stretnutie Štefánika 
s  markízou Giulianou Ben-
zony sa datuje k  26. aprílu 
1919...

Major Šeba ho odhová-
ra, aby začiatkom mája 1919 
neodchádzal z Talianska lie-
tadlom, na  čo mu Štefánik 
odpovedá: „Nemôžem predsa 
kráčať domov po  zemi ne-
priateľa, mierová dohoda ešte 
nebola uzatvorená...“ Lietad-

lo odlieta z  letiska Campo 
Formido neďaleko mestečka 
Udina 4. mája 1919 o 8. hodi-
ne a 7. minúte. Pred odletom 
sa Štefánikovi do mysle stále 
vracajú slová o neistej budúc-
nosti, berie pero, papier a na-
píše Giuliane list: „Priateľka, 
predrahá, priateľka! Zbohom, 
ach aké strašné slovo rozde-
ľuje náš život! Časom reptám 
na  osud, ktorý bez oddychu 
podrobuje skúške našu lásku, 
dosiaľ statočnú a čestnú. Zbo-
hom! No vrátim sa. Vrátim 
sa, aby som zostal - dúfam 
v to – naďalej pri Tebe, moja 
vrelo milovaná. Motor hučí. 
Treba ísť. Ísť, ustavične ísť... 
Pred očami sa mi robia kruhy, 

v srdci mám nepokoj, no ten-
toraz mu odpúšťam krehkosť 
celkom ľudskú: nesmiem sa 
od  Teba, Giuliana, vzdialiť 
a  vyhľadať po  rokoch moju 
rodinu, moju vlasť? Uvidím 
znovu moju vlasť. Mám vlasť? 
Aká radosť, aká tesknota. Lie-
tadlo ma volá... Zbohom, ne-
buď však zarmútená. V  oka-
mihu vysoko nad vrcholmi 
hôr a  mračnami, za  bozkov 
panenských lúčov, za láskania 
vĺn azúru, moja duša opäť 
nenájde pokoj a  moje pery 
Ti budú s  vernosťou znovu 
šepkať: Dovidenia, Giuliana! 
Dovidenia, moja zbožňovaná 
žena! Milan.“ No viac sa ne-
stretli.  Daniel Ďuračka

 (VOS 1) Mesto Bánovce nad 
Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 
957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 
00 310 182
vyhlasuje
podľa § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí
obchodnú verejnú súťaž o najvhod-
nejší návrh na  uzatvorenie kúpnej 
zmluvy,
predmetom ktorej je predaj pozem-
kov v  priemyselnom parku C-KN 
parc. č. 524/7, vo výmere 29.788 m², 
druh pozemku orná pôda, parc. č. 
524/95, vo výmere 201m², druh po-
zemku orná pôda, parc. č. 654/2, vo 
výmere 77.993 m², druh pozemku 
orná pôda, parc. č. 2060/2, vo výme-
re 3.553m², druh pozemku vodná 
plocha, parc. č. 2067/14, vo výme-
re 1.027m², druh pozemku ostatná 
plocha, v celosti a spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 112562/166303 
k  parcele číslo 524/94, vo výmere 
1825 m², druh pozemku orná pôda, 
k  parcele číslo 654/59, vo výmere 
1547 m², druh pozemku orná pôda, 
k parcele číslo 2060/246, vo výmere 
131 m², druh pozemku vodná plo-
cha, k parcele číslo 2067/13, vo výme-
re 1133 m², druh pozemku ostatná 
plocha, zapísaných na LV č. 479, pre 
katastrálne územie Horné Naštice.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať 
do  29.09.2020, do  10:00 h na  ad-
resu: Mesto Bánovce nad Bebravou, 
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957  01 Bánovce 
nad Bebravou. Rozhodujúci je dátum 
doručenia návrhu v podateľni vyhla-
sovateľa.
Vyhlásenie a  podmienky obchod-
nej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke: www.banovce.sk a  www.
slovensko.sk.

 (VOS 2) Mesto Bánovce nad 
Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 
1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
IČO 00 310 182
vyhlasuje

podľa § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí
obchodnú verejnú súťaž o najvhod-
nejší návrh na  uzatvorenie kúpnej 
zmluvy,
predmetom ktorej je predaj pozem-
kov v  priemyselnom parku C-KN 
parc. č. 524/96 vo výmere 9821 m², 
druh pozemku orná pôda, parcel-
né číslo 2060/247 vo výmere 39 m², 
druh pozemku ostatná plocha, par-
celné číslo 2060/248 vo výmere 141 
m², druh pozemku ostatná plocha, 
v celosti a spoluvlastníckeho podielu 
vo veľkosti 10001/166303 k  parc. č. 
524/94, vo výmere 1825 m², druh po-
zemku orná pôda, k parc. č. 654/59, 
vo výmere 1547 m², druh pozemku 
orná pôda, k parc. č. 2060/246, vo vý-
mere 131 m², druh pozemku vodná 
plocha, k parc. č. 2067/13, vo výmere 
1133 m², druh pozemku ostatná plo-
cha, zapísaných na LV č. 479, pre ka-
tastrálne územie Horné Naštice.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať 
do  29.09.2020, do  10:00 h na  ad-
resu: Mesto Bánovce nad Bebravou, 
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957  01 Bánovce 
nad Bebravou. Rozhodujúci je dátum 
doručenia návrhu v podateľni vyhla-
sovateľa.
Vyhlásenie a  podmienky obchod-
nej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke: www.banovce.sk a  www.
slovensko.sk.

 (VOS 3) Mesto Bánovce nad 
Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 
1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
IČO 00 310 182
vyhlasuje
podľa § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí
obchodnú verejnú súťaž o najvhod-
nejší návrh na  uzatvorenie kúpnej 
zmluvy,
predmetom ktorej je predaj pozem-
kov v  priemyselnom parku C-KN 

parc. č. 524/97vo výmere 9.517 m², 
druh pozemku orná pôda, v celosti, 
parc. č. 2067/21 vo výmere 484 m², 
druh pozemku ostatná plocha, v ce-
losti, a  spoluvlastníckeho podielu 
vo veľkosti 10001/166303k parc. č. 
524/94, vo výmere 1825 m², druh po-
zemku orná pôda, k parc. č. 654/59, 
vo výmere 1547 m², druh pozemku 
orná pôda, k parc. č. 2060/246, vo vý-
mere 131 m², druh pozemku vodná 
plocha, k parc. č. 2067/13, vo výmere 
1133 m², druh pozemku ostatná plo-
cha, zapísaných na LV č. 479, pre ka-
tastrálne územie Horné Naštice.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať 
do  29.09.2020, do  10:00 h na  ad-
resu: Mesto Bánovce nad Bebravou, 
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957  01 Bánovce 
nad Bebravou. Rozhodujúci je dátum 
doručenia návrhu v podateľni vyhla-
sovateľa.
Vyhlásenie a  podmienky obchod-
nej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke: www.banovce.sk a  www.
slovensko.sk.

 (VOS 4) Mesto Bánovce nad 
Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 
1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
IČO 00 310 182
vyhlasuje
podľa § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí
obchodnú verejnú súťaž o najvhod-
nejší návrh na  uzatvorenie kúpnej 
zmluvy,
predmetom ktorej je predaj pozem-
kov v  priemyselnom parku C-KN 
parc. č. 654/57, vo výmere 12.030 m², 
druh pozemku orná pôda v  celosti 
a  spoluvlastníckeho podielu vo veľ-
kosti 12030/166303 k parc. č. 524/94, 
vo výmere 1825 m², druh pozemku 
orná pôda, k parc. č. 654/59, vo vý-
mere 1547 m², druh pozemku orná 
pôda, k parc. č. 2060/246, vo výmere 
131 m², druh pozemku vodná plo-
cha, k  parc. č. 2067/13, vo výmere 
1133 m², druh pozemku ostatná plo-

cha, zapísaných na LV č. 479, pre ka-
tastrálne územie Horné Naštice.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať 
do  29.09.2020, do  10:00 h na  ad-
resu: Mesto Bánovce nad Bebravou, 
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957  01 Bánovce 
nad Bebravou. Rozhodujúci je dátum 
doručenia návrhu v podateľni vyhla-
sovateľa.
Vyhlásenie a  podmienky obchod-
nej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta a webovej 
stránke: www.banovce.sk a  www.
slovensko.sk.

 (VOS 5) Mesto Bánovce nad 
Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 
1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
IČO 00 310 182
vyhlasuje
podľa § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí
obchodnú verejnú súťaž o najvhod-
nejší návrh na  uzatvorenie kúpnej 
zmluvy,
predmetom ktorej je predaj pozem-
kov v  priemyselnom parku C-KN 
parc. č. 654/58, vo výmere 8.136 m², 
druh pozemku orná pôda v  celosti, 
parc. č. 2060/245, vo výmere 1829 m², 
druh pozemku vodná plocha v celos-
ti, parc. č. 524/93, vo výmere 2066 
m², druh pozemku ostatná plocha 
v celosti, a spoluvlastníckeho podie-
lu vo veľkosti 12031/166303k parc. č. 
524/94, vo výmere 1825 m², druh po-
zemku orná pôda, k parc. č. 654/59, 
vo výmere 1547 m², druh pozemku 
orná pôda, k parc. č. 2060/246, vo vý-
mere 131 m², druh pozemku vodná 
plocha, k parc. č. 2067/13, vo výmere 
1133 m², druh pozemku ostatná plo-
cha, zapísaných na LV č. 479, pre ka-
tastrálne územie Horné Naštice.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať 
do  29.09.2020, do  10:00 h na  ad-
resu: Mesto Bánovce nad Bebravou, 
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957  01 Bánovce 
nad Bebravou. Rozhodujúci je dátum 
doručenia návrhu v podateľni vyhla-
sovateľa.

Vyhlásenie a podmienky obchod-
nej verejnej súťaže sú zverejnené 
na  úradnej tabuli mesta a  we-
bovej stránke: www.banovce.sk
a www.slovensko.sk.

 (VOS 6) Mesto Bánovce nad 
Bebravou, Námestie Ľudovíta 
Štúra 1/1, 957  01 Bánovce nad 
Bebravou, IČO 00 310 182
vyhlasuje
podľa § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa 
§ 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí
obchodnú verejnú súťaž o  naj-
vhodnejší návrh na  uzatvorenie 
kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je predaj po-
zemkov v  priemyselnom parku 
C-KN parc. č. 524/92vo výme-
re 9.438 m², druh pozemku orná 
pôda, parc. č. 2067/20 vo výmere 
240 m², druh pozemku ostatná 
plocha, v celosti a spoluvlastnícke-
ho podielu vo veľkosti 9678/166303 
k parc. č. 524/94, vo výmere 1825 
m², druh pozemku orná pôda, 
k parc. č. 654/59, vo výmere 1547 
m², druh pozemku orná pôda, 
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 
9678/166303, k parc. č. 2060/246, 
vo výmere 131 m², druh pozem-
ku vodná plocha, spoluvlastnícky 
podiel vo veľkosti 9678/166303, 
k parc. č. 2067/13, vo výmere 1133 
m², druh pozemku ostatná plocha, 
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 
9678/166303, zapísaných na LV č. 
479, pre katastrálne územie Horné 
Naštice.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať 
do 29.09.2020, do 10:00 h na adre-
su: Mesto Bánovce nad Bebravou, 
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce 
nad Bebravou. Rozhodujúci je dá-
tum doručenia návrhu v podateľni 
vyhlasovateľa.

Vyhlásenie a podmienky ob-
chodnej verejnej súťaže sú zve-
rejnené na  úradnej tabuli mesta 
a webovej stránke: www.banovce.
sk a www.slovensko.sk.

Verejná obchodná súťaž na pozemky v priemyselnom parku
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Vo štvrtok 9. júla bude mestský úrad z technických 
príčin zatvorený. A  v  stredu 8. júla a  vo štvrtok 
9. júla bude zatvorený aj matričný úrad z dôvodu 
školenia matrikárok. Ďakujeme za porozumenie. 

Mesto Bánovce nad 
Bebravou dostalo do  daru 
unikátny prístroj na dezin-
fekciu vzduchom, ktorý sa 
postará o likvidáciu mikró-
bov, baktérií alebo vírusov 
a  zároveň priestory pekne 
prevonia.

Novodobú technológiu 
na  báze vonných olejov vy-
vinuli vedci zo spoločnosti 
New Aroma z  neďalekých 
Bošian. Prístroj pre potreby 
mestského úradu darovala 
majiteľka firmy Jana Šefrá-

niková Mikulášová do  rúk 
primátorky mesta Rudolfy 
Novotnej (na  foto). Zároveň 
ubezpečila primátorku, že 
oleje sú bez alkoholu, chló-
ru, alergénov a  technoló-
gia nemá nežiadúce účinky 
na  ľudský organizmus, ne-
škodí rastlinám ani domá-
cim zvieratám. Prístroj sa 
bude využívať na dezinfekciu 
vzduchu a povrchov v kance-
lárii prvého kontaktu (na foto 
pracovníčky KPK s primátor-
kou), nakoľko je frekvento- vaným miestom a  prvoradé 

je zachovanie bezpečnosti 
klientov i zamestnancov.

Ďalším darom bolo 100 
litrov dezinfekčného prí-
pravku, ktorý primátorke 
mesta v  rovnaký deň odo-
vzdal jej kolega z  poslanec-
kých lavíc Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Erich 
Dvonč. „Keď som sa dozve-
del o prvom potvrdenom prí-
pade ochorenia Covid-19 vo 
vašom meste a  keďže mám 

možnosť, rozhodol som sa 
v  rámci solidarity a  dobrých 
vzťahov s  primátorkou da-
rovať mestu dezinfekciu,“ 
uviedol Dvonč. Prípravok 
poputuje do  rúk dobrovoľ-
ným hasičom, ktorí ho budú 
môcť opäť využívať na dezin-
fekciu lavičiek a  smetných 
nádob, s  ktorou pomáhali 
počas najťažšieho obdobia 
v  súvislosti so zamedzením 
šírenia koronavírusu v mes-
te.  Tlačová správa mesta

Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou oznamuje ob-
čanom, že od 1. júla 2020 sa chod všetkých pracovísk vra-
cia do bežného režimu a k obvyklým úradným hodinám:
MESTSKÝ ÚRAD (Nám. Ľ. Štúra 1/1 - Farská 3)
Pondelok 8:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Utorok neúradný deň
Streda 8:00 - 11:00 11:30 - 17:00
Štvrtok neúradný deň
Piatok 8:00 - 11:00 11:30 - 13:00
KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU a POKLADŇA 
(Nám. Ľ. Štúra 1/1)
Pondelok 8:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda 8:00 - 11:00 11:30 - 17:00 (pokladňa do 16:30)
Štvrtok 8:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Piatok 8:00 - 11:00 11:30 - 13:00
MATRIČNÝ ÚRAD 
(budova Domu služieb, +421 (0)38 760 17 32)
Pondelok 8:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:00 
Streda 8:00 - 11:00 11:30 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 11:00 
Piatok 8:00 - 11:00 11:30 - 13:00
V platnosti však naďalej zostávajú protiepidemiologické 
opatrenia vydané ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích 
ciest, použitie dezinfekcie pri vstupe a pod.. Ďakujeme 
za ich dodržiavanie.  (Oznam MsÚ)

Úradné hodiny radnice,
matriky a kancelárie PK

Slovenská pošta ozna-
muje občanom Bánoviec 
nad Bebravou, že v období 
od 1. júla 31. augusta 2020
bude pošta Bánovce nad 
Bebravou 3 - Horné Ozo-
rovce 72 dočasne zatvore-
ná. Dôvodom dočasného 
zatvorenia pošty je využitie 
prevádzkovo menej nároč-
ného obdobia s  najnižším 
počtom zákazníkov v roku 
pre efektívne využitie ľud-

ského potenciálu. Počas 
dočasného zatvorenia poš-
ty budú poštové služby v lo-
kalite zabezpečené poštou 
Bánovce nad Bebravou  1, 
Janka Jesenského 70. Hodi-
ny pre verejnosť: pondelok 
– piatok: 8:00 – 18:00 h, so-
bota: 8:00 – 11:00 h. V prí-
pade akýchkoľvek dotazov 
nás môžete kontaktovať 
na tel. čísle 046/543 04 74. 
 (Oznam SP)

Pošta Horné Ozorovce 
dočasne zatvorená

Mesto Bánovce nad 
Bebravou oznamuje obča-
nom, že od  27. júna bude 
zberný dvor otvorený aj 
každú sobotu v čase od 8:00 
do 12:00 h. Otváracie hodi-

ny počas pracovného týž-
dňa zostávajú nezmenené, 
naďalej však v dočasne ob-
medzenom režime: ponde-
lok - piatok v čase od 10:00 
do 15:00 h.  (MsÚ)

Zberný dvor po novom

Prípravky na dezinfekciu ako dar

Centrum právnej pomoci ob-
novuje v  Bánovciach nad Bebravou 
od júla svoju pravidelnú činnosť. Kon-
zultačným pracoviskom bude  naďa-
lej zasadačka na  1. poschodí budovy 
mestského úradu na  Farskej ulici č. 
3. Konzultácie sú poskytované raz 
mesačne – v utorok, v termínoch: 21. 
júla, 18. augusta, 29. septembra, 27. 

septembra, 24. novembra a  15. de-
cembra 2020, v čase od 9:00 do 15:00 
h. Prvú hodinu (9:00 - 10:00 h.) bude 
prebiehať jedna hromadná konzultácia 
pre max. 15 ľudí zameraná na osobný 
bankrot. Termín a  čas konzultácie je 
potrebné si vopred dohodnúť. Bližšie 
informácie ako aj rezervácie termínov 
je možné získať na tel. č. 0650 105 100

alebo na  web stránke www.centrum-
pravnejpomoci.sk. Centrum právnej 
pomoci je štátna rozpočtová orga-
nizácia, ktorej poslaním je poskyto-
vať právnu pomoc ľuďom, ktorí pre 
nedostatok finančných prostriedkov 
a  zlú sociálnu situáciu nemôžu vyu-
žívať bežne dostupné právne služby. 

(Oznam MsÚ)

Nové termíny právnej poradne

Nemocnica Bánovce, 3. 
súkromná nemocnica, člen 
skupiny AGEL, v  súvislosti 
s  uvoľňovaním opatrení sú-
visiacich s pandémiou koro-
navírusu ukončila doterajší 
režim centrálneho triedenia 
pacientov (triáže) pri vstupe 
do  nemocnice. Celý proces 
pri návšteve nemocnice je 
tak pre pacienta jednoduchší 
a rýchlejší. 

„Momentálne sa triáž 
v  bánovskej nemocnici pred 
vstupom do  nemocnice ne-
vykonáva. Pacienti sú upo-
zornení, že do budovy môžu 
vstupovať len s  rúškom 
a majú k dispozícii dezinfek-
ciu na ruky. Na  jednotlivých 
ambulanciách a oddeleniach 
potom podpíšu čestné prehlá-
senie ohľadom pobytu v  za-
hraničí a  svojej epidemiolo-

gickej anamnézy,“ vysvetľuje 
riaditeľka Nemocnice Bá-
novce MUDr.  Mina Boboc-
ká. Týmto opatrením vyšla 
nemocnica v ústrety pacien-
tom, zrýchlilo sa ich vybavo-
vanie, pričom sú zachované 
základné preventívne opat-
renia ohľadne Covid-19. 

Nemocnica Bánovce za-
viedla potrebné opatrenia, 
ktoré sa týkali organizácie 

a  chodu nemocnice, s  cie-
ľom ochrániť zamestnancov 
nemocnice a pacientov pred 
šírením koronavírusu ešte 
pred vládnym vyhlásením 
krízového stavu 12. marca 
2020. Aktuálne sú v prevádz-
ke všetky oddelenia a všetky 
príjmové a  špecializované 
ambulancie, ktoré fungujú 
v štandardnom režime. 

Tlačová správa nemocnice

Pri vstupe do nemocnice rýchlejšie

Životné minimum aj tento rok 
porástlo. Jeho suma sa pre prvú plno-
letú fyzickú osobu zvýšila na  214,83 
eura, pre druhú plnoletú fyzickú oso-
bu na  149,87 eura a  pre nezaopatre-
né dieťa alebo zaopatrené neplnoleté 
dieťa na 98,08 eura mesačne. Životné 
minimum, ako aj príspevky a  dávky 
naň naviazané stúpnu o 2,2 %. Sumy 
životného minima sa upravili vyná-
sobením koeficientu rastu životných 
nákladov nízkopríjmových domác-
ností. Ten bol podľa údajov Štatistic-

kého úradu za  rozhodujúce obdobie 
(t. j. apríl 2020/apríl 2019) 1,022. 
V  percentuálnom vyjadrení to pred-
stavuje, že nielen životné minimum, 
ale aj dávky naň naviazané, sa zvýšia 
o 2,2 %. 

Sumy životného minima sa upra-
vili nasledovne: 
 suma 210,20 eura mesačne sa upra-
vila na  214,83 eura mesačne, ak ide 
o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
 suma 146,64 eura mesačne sa 
upravila na 149,87 eura mesačne, ak 

ide o  ďalšiu spoločne posudzovanú 
plnoletú fyzickú osobu, 
 suma 95,96 eura mesačne sa 
upravila na  98,08 eura mesačne, ak 
ide o  zaopatrené neplnoleté dieťa 
a o nezaopatrené dieťa. 

Životné minimum sa upravilo 
k 1. júlu t.r., avšak dávky naň navia-
zané sa upravia buď k júlu 2020 alebo 
k  januáru 2021 v  závislosti od  toho, 
ako úpravu tej - ktorej dávky, príspev-
ku, stanovuje príslušná legislatívna 
norma.  Tlačová správa MPSVaR SR

Životné minimum sa zvyšuje o 2,2%
Cez letné prázdniny sa aj deti viac hrajú vonku, často aj 

na uliciach a pri cestách. Dieťa zapálené pre hru je nepozor-
né a neodhaduje riziko. Či sú to už loptové hry alebo vystrá-
janie na bicykloch, kolobežkách či skateboardoch. Prosíme 
vodičov, aby v obývanej časti zvýšili svoju pozornosť a jaz-
dili opatrne! Ďakujeme.  redakcia

Vodiči, začali prázdniny,
preto jazdite opatrnejšie!
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BEDEKER trochu inak – kam na slovenskú dovolenku

Dnešné putovanie sme 
nasmerovali k  hraničnej  rie-
ke Morave. Horné Záhorie je 
ideálne na dovolenku pre tých, 
ktorí relaxujú pri nenáročnej 
cyklistike, vodnej turistike, 
majú radi historické pamiatky 
a dobré víno. Ja vám ponúkam 
len časť svojich poznatkov 
a zážitkov.

A  začneme pri vode, pri 
Adamovských jazerách mes-
ta Gbely, ktoré vznikli po vy-
bagrovaní štrkov. Dnes je tu 
prírodná rezervácia s rozhľad-
ňou, odkiaľ sme pozorovali 
(nezabudnite ďalekohľad) 
vodné vtáctvo, ktoré tu vrá-
tane žiab, hlasno prejavovalo 
svoju nadvládu. Na  opačnej 
strane jazier sa dá dokonca aj 
kúpať, člnkovať i  kempovať. 
Desať kilometrov na sever sme 
prišli do obce Kopčany a sme-
rovníky nás zaviedli na poľnú 
cestu, spoločnú pre autá, cyk-
listov i peších (posledné 2 km 
bez auta) smerujúcu k  naj-
staršiemu kostolíku v strednej 
Európe z 9. storočia. Kostol sv. 
Margity je toto leto obkľúčený 
ohradou, pravdepodobne sa tu 
budú diať nejaké reštaurátor-
ské alebo archeologické práce, 
lebo pôvod kostolíka nie je 

doposiaľ podrobne prebádaný. 
Dnu sa nedostanete. Kúsok 
od kostolíka je len v roku 2019 
vybudovaná lávka cez rieku 
Moravu pre cyklistov a peších, 
ktorá spája toto staroveké úze-
mie Kopčian po  tzv. „Cyrilo-
metodějskej stezce“, celkom 
len 4 km, so staroslovanským 
sídlom Valy Mikulčice. Prav-
depodobne tu pôsobili vieroz-
vezci Cyril a  Metod. Nájdete 
tu pozostatky základov viace-
rých kostolov aj kniežacieho 
paláca, pohrebisko s 2500 ob-
javenými hrobmi. Je tu vybu-
dovaná nová moderná expozí-
cia s vyhliadkovou vežou. Ak 
sa pešo alebo na  biku vrátite 
do  Kopčian, príďte si pozrieť 
koníky do cisárskeho žrebčí-
na a jazdiarne. Patrili cisárskej 
rodine Habsburgovcov, ktorá 
neďaleko, iba 5 km – v Holíči 
vybudovala svoje reprezentač-
né letné sídlo. 

Holíčsky zámok, od roku 
1970 národná kultúrna pa-
miatka, dal vybudovať Fran-
tišek Lotrinský, manžel Márie 
Terézie, v roku 1736 na mieste 
protitureckej pevnosti z  11. 
storočia. Okolo celého je vod-
ná priekopa, kde sa  môžete 
člnkovať. Obnovené sú nie-

ktoré „hospodárske“ budovy 
a  bastiónové opevnenie, ale 
samostatný majestátny objekt 
je „ošarpaný“, má len novú 
strechu. Napriek tomu mô-
žete navštíviť jeho architek-
tonicky zaujímavý interiér, 
kde je aspoň časť pôvodného 
zariadenia. Prístupná je aj časť 
podzemia. Pri zámku je infor-
mačné centrum, kde získate 
množstvo kvalitne spracova-
ných propagačných materiá-
lov o  regióne. Do  pozornosti 
dávam aj holíčske megality, 
tzv. slovenský Stonehenge ale-

bo na okraji Holíča ďalšiu ná-
rodnú kultúrnu pamiatka 
– kamenný veterný mlyn, je-
diným na území SR. 

Z Holíča si to nasmerujte 
do  Skalice. Už pred mestom 
vás smerovníky na  hlavnej 
ceste navigujú do  prístavu 
na Baťovom kanáli z rozhľad-
ňou a reštauráciou, z Holíča je 
to do  prístavu 10 km. Na  tu-
ristických i cestných mapách, 
vydaných do  konca 80-tych 
rokov, by ste ho márne hľadali 
pod týmto názvom. Baťa bol 
za  socializmu tabu. Dnes vás 
kľukatá úzka asfaltová poľná 
cesta, spoločná aj pre peších 
a cyklistov, zavedie až na par-
kovisko prístavu. Kotvia tu 

nielen výletné lode, ktoré vás 
povozia, napríklad do morav-
skej Strážnice, ale aj menšie lo-
dičky, ktoré si môžete prenajať 
a tak sa plaviť ako na mori, ale 
určite po  pokojnejšej hladi-
ne. Cez kanál sa dá po znač-
ke prejsť pešo alebo na  biku 
po  betónovom mostíku nad 
haťou Rohatec a  tak sa do-
stanete do  Prírodného parku 
Strážnické Pomoraví.

Od  vody sa určite vráťte 
späť do  Skalice. Ak budete 
mať šťastie, ako my, od  prí-
stavu sa dostanete „priamo“ 

k mestským hradbám k židov-
skému cintorínu, nad ktorým 
stojí ďalšia národná kultúrna 
pamiatka - Rotunda sv. Juraja

z 10. a 11. storočia so vzácny-
mi nástennými maľbami z 15. 
storočia. Smerovníky vás opäť 
zavedú do historického centra 
Skalice, ktorému dominuje 
Kostol sv. Michala Archa-
niela s  vyhliadkovou vežou 
a  s  kaplnkou – karnerom 
sv. Anny. Na  námestí nájde-
te Záhorské múzeum a  Dom 
kultúry, ktorý vás zaujme ma-
ľovanou fasádou a architektú-
rou Dušana Jurkoviča. Tu je aj 
v nedeľu otvorené informačné 
centrum so závideniahodnou 
ponukou propagačných mate-
riálov a  suvenírov. Pozornosť 
môžete venovať neďalekému 
Múzeu kníhtlače a  či jezuit-
skému kostolu s najväčším ba-
rokovým oltárnym obrazom 
na  Slovensku. Skalica má aj 
ďalší unikát – väčšinou v sak-
rálnych objektoch sa nachádza 
až päť funkčných organov.

Z centra Skalice si to na-
smerujte 6 km do  Zlatníckej 
doliny, ďalšieho raja pre cyk-
listov. A  nielen tých rekreač-
ných „rovinatých“. Tunajšia 
Bike aréna, aj cez potok, uspo-
kojí aj tých náročnejších bike-
rov. Chladivé horské prostre-

die Zlatníckej doliny na úpätí 
začínajúcich Bielych Karpát 
sme využili aj my počas ho-
rúcej poslednej júnovej nede-
le. Mestské kúpalisko tu však 
otvorili až prvý júlový víkend. 
Odporúčame k obedu tunajšiu 
Skalickú kolibu, či občerstve-
nie v bufete alebo reštaurácii. 
Nájdete tu aj ubytovanie, aj le-
zecký park Tarzánia, tenisové 
kurty, aj pravý skalický salaš 
s ovečkami. 

Ku Skalici neodmysliteľne 
patrí aj vinná réva a vinohra-
dy na úpätí „kopca“ Veterník 
(315 m). Pod vinohradmi 
vyrástlo obrovské golfové ih-
risko a  vinárske domčeky, tu 
nazývané „búdy“, sa preme-
nili na  obytné domy, niekde 
až supermoderné domiská. 
Nedajú sa porovnať s maľova-
nými „sklepmi“ v  moravskej 
obci Petrov, nazývanými Plže, 
len 7 km od  tých skalických. 
Ale prísť do Skalice a neochut-
nať povestný skalický rubín 
a skalický trdelník, to fakt ne-
môžete. Obom týmto špecia-
litám Európska únia pridelila 
chránené označenie pôvodu.
 Text a foto: Alena Borszéková 

Po hornom Záhorí od Kopčian, cez Holíč až do Skalice

Koncertné potulky ZUŠ s medzinárodnou účasťou
Učiteľ a husľový virtuóz Tomáš 

Tuláček, ktorý je rodákom z  Pra-
hy a  k  Slovensku má výnimočný 
vzťah, už štyri roky je Bánovčanom 
a  učí bánovské deti na  Základnej 
umeleckej škole D. Kardoša hru 
na husle, mal osláviť svoje životné 
jubileum 65 rokov v  apríli 2020. 
Žiaľ, situácia, ktorá kvôli hrozbe 
epidémie bola na  Slovensku, mu 
oslavu nedovoľovala.

Nastal čas, kedy sme sa mohli 
opäť vrátiť do škôl a tešiť sa z kaž-
dého okamihu bytia v priestoroch, 
kde tvoríme a učíme umenie. Peda-
gógovia ZUŠ D. Kardoša na podnet 
Tomáša Tuláčka sa rozhodli urobiť 
mimoriadny koncert, ktorý bude 
nielen oslavou jubilea, ale zároveň 
oslavou umenia a  jeho návratu 
na pódiá po období, kedy sme boli 
prinútení zostať doma.

K  atraktivite mimoriadneho 
koncertu, ktorý sa konal 26. júna 

2020 v sále Janka Jesenského v ZUŠ 
D. Kardoša, prispeli viacerí účin-
kujúci. Vzácny hosť Henrik Szőcs 
z Maďarska hrou na klavír, Tomáš 
Tuláček na husliach, Ivan Matviets
z  Ruska na  bicie, svojím spevom
Simoneta Adamková - soprán, An-
gelika Pavlechová - mezzosoprán, 
Jozef Gieci hrou na violončelo, Mi-
lan Bazala na  akordeón, Michae-
la Sányová na  husle, Martin Ute-
kal na  klarinet a  saxofón, Roman 
Peták na  saxofón, Dalibor Dúcky 
na  klarinet, Miroslav Mikuš hrou 
na kontrabas. Program erudovane 
a  šarmantne moderoval riaditeľ 
ZUŠ D. Kardoša Silvester Lavrík. 
Slávnostnému charakteru podu-
jatia bola prispôsobená aj jeho 
dramaturgia. Na úvod zaznel spev 
- duet z  opery La clemenza di 
Tito“ Ah, perdono al primo affetto
od  W. A. Mozarta. Následne od-
zneli skladby Antonína Dvořáka, 

Efrata Gerlicha, Johanesa Brahmsa 
až po  záverečnú skladbu Antonia 
Vivaldiho – koncert pre dve trúb-

ky a sláčikový orchester - Allegro, 
ktorá bola upravená pre saxofóny. 
Na  Koncertných potulkách za-

znela i pieseň Borisa Levenberga - 
Polnočný anjel, ktorá bola napísaná 
skladateľom konkrétne pre Angeli-
ku Pavlechovú. Koncertné potulky 
zaujali farebnosťou a  náladotvor-
nosťou dramaturgie, jasne prezrá-
dzajúcej, aká je to radosť a  šťastie 
tvoriť umenie. Takže v hudbe sme 
počuli lásku, prosby, radosť, šťastie, 
les, potulky po  pláži, stretnutie 
s priateľmi a mnoho a mnoho iných 
vecí. Každá skladba, ktorá odznela, 
rozprávala svoj príbeh. Príbehy sa 
pospájali nielen do oslavy životné-
ho jubilea Tomáša Tuláčka, ktoré-
mu v mene kolegov na konci kon-
certu zagratulovalo vedenie školy, 
ale najmä do oslavy radosti, že sme 
sa opäť mohli stretnúť v koncertnej 
sále a ulahodiť našej duši ponore-
ním sa do tónov hudby. Ďakujeme 
za  tento zážitok pri Koncertných 
potulkách všetkým organizátorom 
a účinkujúcim.  Z.V.

Na fotografi i zľava Tomáš Tuláček, maďarský hosť Henrik Szőcs 
a Angelika Pavlechová.  Foto: Daniela Muranová

KopčanyKopčany SkalicaSkalica

Holičský zámokHoličský zámok

prístav na Baťovom kanáliprístav na Baťovom kanáli
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Spomienka 
Dňa 5. júla 2020 sme si pripomenuli 
smutné dva roky, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Emil Apolen.
Ďakujeme rodine a známym, ktorí si na neho spomí-
najú. Spomína rodina

Ing. Pavol Marko *1951

Opustili nás

 Spoločenská kronika Beseda Živej knižnice prvýkrát naživo

V knižnici sa o meste čítalo aj maľovalo

Vo štvrtok Ži:va ožila tak 
po „Jobusovsky“. Branko (ako 
ho všetci familiárne volajú) sa 
vracia do Bánoviec rád a po-
merne často. Naposledy bol 
hosťom v Obývačke pod plat-
nom. Vtedy som napísala, že 
je hlavne hudobník a spevák, 
no venuje sa aj písaniu kníh 
pre deti. Do  povedomia sa 
dostal ako líder hudobných 
skupín Karpatské chrbáty, 
Vrbovskí víťazi, či projektu 
Abusus. Je aj organizátorom 
obľúbeného recesistického fes-
tivalu Vrbovské vetry. Vtedy 
napísané platí aj dnes. Potvr-
dili sme si to posledný júnový 
štvrtok v  Kultúrnom centre 
Živa na besede, ktorú mode-
roval Maroš Buchel. Bolo to 
druhé tohtoročné stretnutie 
v  rámci projektu mestskej 
knižnice a MsKS - Živá kniž-
nica, prvýkrát naživo. 

Braňo si čím viac uve-
domuje, že jeho vášeň pre 
písanie a  popularita jeho 
kníh už dávno zatienili jeho 
alternatívne hudobné počiny 
vymykajúce sa zďaleka ma-
instreamu. Jeho 16 kníh je 

zaradených do kategórie roz-
právok, no veľa povedia aj do-
spelému čitateľovi. Ide v nich 
ruka v  ruke fantázia s  jeho 
reálnymi zážitkami, umne 
pretavenými do vtipných, no 
poučných príbehov zo života. 
Rozprávka mu ponúka mož-
nosť len tak si ulietať. Je v nej 

opísané to, čo sa už stalo a čo 
sa ešte nestalo, to sa určite raz 
stane.

Braňo je profesionálny 
plnič svojich snov. Vzdal sa 
dobre platenej práce v jadro-
vej elektrárni, aby sa mohol 
slobodne venovať tomu, čo ho 
baví. Aj v čase „korony“ čítal 

rozprávky online a  rozvážal 
svoje knihy v rúšku a v ruka-
viciach čitateľom priamo do-
mov. Rozpráva tvrdo, ale srd-
ce má mäkké ako dobre zrelá 
hruška. Má 51 rokov a uve-
domuje si, že všetko v živote 
si treba zaslúžiť, odžiť, vyskú-
šať. Hlavne nekalkulovať – 
robiť všetko od srdca a s naj-
lepším úmyslom. Braňo rád 
chodí medzi svojich čitateľov. 
Ročne absolvuje približne 
dvesto besied na  školách, či 
v  knižniciach. Aj 26 . júna 
sa dopoludnia stretol s deťmi 
zo ZŠ Školská v areáli školy. 
Besedy sú vždy energetickou 
bombou - Braňo nielen roz-
práva, ale aj spieva. Dá sa ho 
počúvať hodiny. Jeho príbehy 
akoby z iného sveta často nú-
tia k úsmevu, ale na konci je 
pointa, ktorá núti k  zamys-
leniu a vedie k výroku: „Ten 
Braňo má pravdu... je to tak, 
ako hovorí.“  Zuzana Bridová

Máme za  sebou prvý 
týždeň Prečítaného leta
s  témou O  meste. Pre deti 
z  prímestského tábora 
CVČ, ktoré bánovskú kniž-
nicu navštívili 2. júla, boli 
pripravené všelijaké úlohy, 
ktoré s  touto témou súvi-
sia. Mali napríklad nakres-
liť budovu alebo miesto, 
ktoré sa im v našom meste 

najviac páči. Vzniklo veľa 
pekných výtvarných dielok, 
ktoré plánujeme v knižnici 
vystaviť v  septembri spo-
lu s ďalšími, ktoré vzniknú 
počas nasledujúcich prázd-
ninových týždňov. Za zdo-
lanie všetkých úloh dostali 
deti sladkú odmenu, ale aj 
knižku či pastelky. Súťaže 
a rébusy Prečítaného leta sú 

však pripravené všetky deti. 
Stačí si pozrieť facebook 
Mestskej knižnice Ľ. Štúra, 
na  ktorej budú každý týž-
deň zverejnené úlohy sú-
visiace s  aktuálnou témou. 
Po  ich vypracovaní a  odo-
slaní do knižnice budú deti 
zaradené do  žrebovania 
o  ceny, každý nasledujúci 
pondelok meno výhercu 

zverejníme na FB. Dúfame 
preto, že aj cez prázdniny 
zostanú najmladší čitatelia 
verní našej knižnici a preži-
jú s ňou bánovské Prečítané 
leto. Knižnica je zároveň 
otvorená pre širokú verej-
nosť počas celého leta s vý-
nimkou posledného júlové-
ho a  prvého augustového 
týždňa.  (zj)

Mestská knižnica Ľ. Štúra 
Bánovce nad Bebravou

OTVÁRACIE HODINY 
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

1. júl – 31. august 2020
pondelok 8:00 – 14:00

utorok 8:00 – 14:00
streda 9:30 – 16:30
štvrtok 8:00 – 14:00
piatok 8:00 – 14:00

Z dôvodu čerpania dovoleniek
KNIŽNICA ZATVORENÁ

27.7.2020 – 7.8.2020

Už viacerí naši čitate-
lia volali do redakcie, prečo 
„nemáme v novinách mená 
zosnulých“, niekedy vôbec, 
niekedy len niektorých... 
Mená zosnulých zverejňu-
jeme na základe informácie, 
ktorá nám príde z matričné-
ho úradu – z matriky. Dru-
hou možnosťou je, ak príde 
rodina zosnulého oznámiť 

túto smutnú udalosť pria-
mo do  redakcie. Redakcia 
nemôže zverejňovať mená 
zosnulých bez súhlasu ro-
diny. Toľko na  vysvetlenie. 
Preto, ak chcete, aby ľudia 
vedeli, že Váš drahý príbuz-
ný odišiel z tohto sveta, dajte 
vedieť matrike alebo priamo 
nám - písomne... 

 redakcia

Dajte nám vedieť...

Rodičia Slavomír a Ivana Belanov-
ci z  Bánoviec nad Bebravou nám 
do  redakcie zvestovali radostnú 
správu - 21. júna 2020 o 2:55 h sa 
im v  trenčianskej pôrodnici naro-
dilo prvé dieťatko – synček Filipko 
s  váhou 3790  g a  dĺžkou 50 cm. Prajeme rodinke veľa 
dobrého zdravia a pokojný život plný lásky. 

..............................................
Je to po  dlhom čase, v  období pandémie, čo nám 

rodičia dali vedieť, že sa rodina Bánovčanov rozrastá. 
Budeme radi, ak takýchto informácií budeme mať v no-
vinách čo najviac, aj z okolitých spriaznených obcí.

  redakcia

Vitaj medzi nami, Filipko!

Na foto Braňo Jobus so žiakmi ZŠ Školská – naživo. Prvú 
tohtoročnú besedu projektu Živá knižnica – s   bánov-
skou poetkou Zuzanou Bridovou a básnikom Milanom 
Hodálom - sme mohli sledovať od 21. mája z dôvodu 
opatrení bez prítomnosti poslucháčov - len zo záznamu 
Bánovskej televízie... Projekt Živá knižnica podporil 
FPU z verejných zdrojov.  Foto: Mestská knižnica
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na facebooku 

Medzinárodný minifutbalový turnaj v Miezgovciach
Súťažilo deväť družstiev najmenších a osem dorasteneckých

Telovýchovná jednota Par-
tizán v  spolupráci so Sloven-
ským Orlom a Obecným úradom 
v Miezgovciach zorganizovali 27. 
júna, z  dôvodu reštartu športo-
vých aktivít po vynútenej niekoľko 
týždňovej prestávke Medzinárod-
ný minifutbalový turnaj mládeže 
za  účasti 17 družstiev z  okresov 
Partizánske, Trenčín, Bánovce 
nad Bebravou a z družobnej mo-
ravskej obce Milotice. Turnaj pre-
behol za  prísnych hygienických 
opatrení a bol rozdelený do dvoch 
častí podľa vekovej kategórie. 

V  doobedňajších hodinách 
si na  dvoch ihriskách zmeralo 

sily deväť „prípravkárských“ 
družstiev. Tímy boli rozdele-
né do  dvoch skupín, v  ktorých 
odohrali vzájomné zápasy medzi 
sebou. Víťazmi sa zaslúžene sta-
li chlapci a  dievčatá zo Svinnej, 
ktorí vo finálovom zápase pora-
zili rovesníkov z  Milotíc 1:0, ví-
ťazný gól strelil Michal Minárik. 
Tretie miesto obsadilo družstvo 
z  Podlužian, ktoré zvíťazilo nad 
mladými talentami z MFC Spar-
tak Bánovce v pomere 2:0. Za naj-
lepšieho hráča turnaja prípraviek 
bol vyhlásený Michal Minárik zo 
Svinnej a Maxim Opath z Uhrov-
ca. Najlepšou hráčkou sa stala 

Vaneska Labudová z Miezgoviec. 
Cenu pre najlepšieho strelca zís-
kal David Blaženec z  Podlužian, 
honor najlepšieho brankára si 
prevzal Dominik Kvarda z  ???. 
Veľké množstvo cien najlepším 
kolektívom a  hráčom odovzdali 
popri domácich organizátoroch aj 
podpredseda ObFZ Prievidza Jo-
zef Mišák a starosta obce Milotice 
Jozef Levek. 

V  poobedňajších hodinách 
hralo osem prihlásených muž-
stiev dorastu. Tie boli taktiež 
rozdelené do dvoch štvorčlenných 
skupín, kde odohrali zápasy sys-
témom každý s každým. Vo veľmi 

vyrovnaných zápasoch si napokon 
konečné víťazstvo v turnaji vybo-
jovali domáci chlapci reprezen-
tujúci Slovenský Orol Miezgovce. 
Vo finálovom zápase síce už pre-
hrávali v  prvom polčase s  Bis-
kupicami 0:2. V  druhej polovici 
zápasu však zabrali a   napokon 
vyhrali 4:2. Tretie miesto obsadili 
chlapci zo Svinnej, ktorí v zápase 
o 3. - 4. miesto porazili Žabokreky 
až po kopoch z bieleho bodu. Zá-
pas sa v normálnom hracom čase 
skončil 3:3. Za  najlepšieho hráča 
turnaja bol vyhlásený Erik Kieli-
gyer z družstva Žabokriek. Najlep-
ším brankárom sa stal Adam Ježík 

zo Svinnej. Strelecké kopačky si 
na tomto turnaji obul talentovaný 
Kristián Kolembus hrajúci za Slo-
venského orla Miezgovce. Meno-
vaný zaťažil konto súperov šiestimi 
gólmi. Ceny víťazom a oceneným 
odovzdali starosta obce Miezgov-
ce Juraj Trgyňa st., a za organizá-
torov turnaja Miloš Šagát, Juraj 
Trgyňa ml. a Michal Herian. 

Organizátori turnaja aj tou-
to cestou ďakujú všetkým hráčom, 
divákom, ako aj  mediálnym a re-
klamným partnerom a  sponzorom 
za  poskytnutú pomoc pri zorgani-
zovaní tohto podujatia.  (mš,aj)

Prvá Bánovská teni-
sová liga (BNTL): 5. kolo:
Laššo - Stránsky 1:2, 6. 
kolo: Farkaš - Košík 0:2, 
7. kolo: Matej - Čech 1:2, 

9. kolo: Revello - Farkaš 
0:2, Košík - B. Vojsovič 2:0. 
Druhá BNTL: 6. kolo: M. 
Vojsovič - Škarba 0:2. 

(ml)

Bánovská tenisová liga Prusy s rekordnou účasťou BBL
Hoci by sa Bánovská 

bežecká liga dala pokojne 
odbehnúť len v rámci mesta, 
radi cestujeme aj po  oko-
litých obciach, ukazujeme 
našim „behačom“ atraktív-
ne trate v  okolí a  dávame 
možnosť zapojiť sa do  sú-
ťaže aj miestnym športov-
com. V  poslednú júnovú 
sobotu sa nám potvrdilo, že 
je to veľmi dobrá stratégia. 
Prusy nám totiž pripravi-
li úžasné zázemie. Starosta 
obce Igor Súkeník a aktívni 
športovci obce na čele s  Já-
nom Kutišom nám pomohli 
vytvoriť krásnu trailovú trať 
a posedenie v  cieli, navarili 
výborný guláš, zabezpečili 
odmeny pre najmenších pre-
tekárov a  zapojili do  súťaží 
mnoho miestnych. Aj vďaka 
výbornej spolupráci sme tak 
vo 4. kole BBLky zaregis-
trovali až 142 účastníkov, 
z  toho 30 detí. Hlavná trať 
o  dĺžke 9 km bola náročná 
nielen profilom (prevýšenie 
190 m), ale tiež orientačne. 
Práve tento faktor premiešal 
celkové poradie, keď kvôli 
miernym zaváhaniam vy-
padli z boja o víťazstvo dva-
ja špičkoví bežci. Víťazstvo 
nakoniec zaknihoval Tomáš 
Podpera s  vynikajúcim ča-
som 35:55,57 (3:56 min/
km), pred výborným trai-

lovým bežcom Martinom 
Turčekom z Krásna a skoro 
domácim pretekárom Ada-

mom Lisým. Medzi ženami 
si najlepšie viedla Dáša Lisá 
zo susedného Ľutova, pred 

Barborou Panákovou z Bra-
tislavy a Lenkou Lomnickou 
z  klubu Achilles Handlo-
vá. Víťazmi však boli všetci 
bežci, čo vo veľkom teple 
vybehli na trať a bez zrane-
ní či kolapsov prišli do cieľa. 
Jedným z cieľov organizáto-
rov Bánovskej bežeckej ligy 
je viesť deti k  športu, preto 
sa úprimne tešíme z  účasti 
a výkonov najmladších pre-
tekárov. Zaujal najmä osem-
ročný bežec Jakub Jakubek, 
ktorý v  sprievode svojho 
otca a  maminy výborne 
odbehol 4,9 km hobby trať. 
Potešila nás tiež príjemná 
atmosféra po  pretekoch, 
väčšina bežcov totiž zostala 
na guláš a utužili tak bežec-
kú komunitu okolo BBLky. 
Vzhľadom na  zrušené kolá 
kvôli Covid-19 v lete trošku 
pridáme a  uvidíme sa už 
o  dva týždne v  Miezgov-
ciach, konkrétne v  sobotu 
11. júla o  10.00 h. Pozor, 
beh bude výnimočne v  so-
botu, aby sme nekolidovali 
s  Trenčianskou bežeckou 
ligou, s ktorou máme veľmi 
milú spoluprácu, a  na  kto-
rú naši bežci chodia radi 
pretekať. Bližšie informácie 
k miezgovskej trati a prete-
kom budú zverejnené na FB 
stránke Bánovskej bežeckej 
ligy.  Pavol Struhár

Na foto (zľava): Miroslav Podlucký, organizátor BBL, 
Adrián Jakal zo Svinnej, víťaz hobby kategórie, Tomáš 
Podpera z Trenčín, víťaz mužov, a Dáša Lisá z Ľutova, 
víťazka žien
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Objavili v sebe pohybový talent, pev-
nú vôľu, dobrý pocit z  telesnej aktivity 
a nadšenie pre vybraný šport. My, ostaní 
taktiež s  nadšením sledujeme ich obdi-
vuhodné výsledky a  športové úspechy. 
V júni sme si opäť predstavili bánovských 
športovcov v  rôznorodých disciplínach 
– od  futbalu, basketbalu, hádzanej až 
po karate, trojboj a skateboarding... uchá-
dzajúcim sa o  titul Najlepší športovec 
roka 2019 mesta Bánovce nad Bebra-

vou. Hlasovaním ste mali možnosť zvoliť 
si tých najlepších športovcov za rok 2019 
v  štyroch kategóriách. Spolu ste zaslali 
3384 hlasov, či už na facebook, e-mailom 
alebo osobne v informačnom centre.

V kategórii jednotlivec – mládež sa 
Naj športovkyňou roka 2019 stáva mladá 
futbalistka Sofia Anna Škerdová s cel-
kovým počtom hlasov 457.

V kategórii jednotlivec – dospelí sa 
z titulu Naj športovec roka 2019 môže te-

šiť futsalista Juraj Laco s celkovým poč-
tom hlasov 338.

V  kategórii kolektív – mládež ste 
počtom hlasov 95 vybrali hádzanárky 
HK Sokol. 

V  kategórii kolektív – dospelí sa 
na  prvom mieste s  počtom hlasov 97 
umiestnili futsalisti FK Orion Tip.

(Počet hlasov ostatných nominova-
ných je uverejnený na webovej a faceboo-
kovej stránke mesta.)

šport, voľný čas 7

Najlepší športovci mesta Bánovce za rok 2019, 
ktorým ste v ankete odovzdali svoj hlas

S  príchodom júla sa 
žiaci a študenti dočkali ofi-
ciálnych letných prázdnin. 
Na prázdninujúce deti mys-
leli aj členovia výboru mest-
skej časti Malé Chlievany. 
Na piatok 3. júla pripravili 
pre ne detskú opekačku spo-
jenú s  diskotékou. Celkovo 
sa tu zišlo viac ako štyridsať 
prázdninárov, ktorí prišli 
v  sprievode svojich rodičov 
či starých rodičov. Prítom-
ných v úvode privítal pred-
seda výboru Dušan Senčík. 
No a potom sa všetci hladoši 
postupne pustili do opeka-
nia chutných špekáčikov. 
Počas celého popoludnia 
zneli známe detské pesničky 
a kto mal chuť, mohol si aj 
zatancovať. K dobrej nálade 

prispela aj bublinová šou 
a veľkú radosť deťom urobili 
balóny. Niektorí toto popo-
ludnie využili aj na športové 
hry či zábavu na detskom 
ihrisku. Až na krátky a nie 
príliš intenzívny dáždik bolo 
ideálne aj počasie. S určitos-
ťou možno povedať, že kaž-
dý z nich túto akciu zhodno-
til ako veľmi vydarenú.

 Text a foto. 
 Marek Kasala

Detská opekačka 
v Malých Chlievanoch

So� a Anna 
Škerdová (2004) 
reprezentantka 
Slovenska vo 
futbale 

Juraj Laco (2000)
člen reprezentač-

ného výberu do 20 
rokov vo futsale

Družstvo starších dorasteniek Hádzanárskeho klubu 
Sokol hrá I. celoslovenskú ligu. 

Futsalový klub FK ORION TIP 
 víťaz 2. SLF OPEN LIGA 2018/2019

Dovolenka je hlavne o zodpovednosti
S  pandémiou Covid-19 sa nám 

na  Slovensku darí úspešne bojovať. 
Jarné mesiace boli pre nás všetkých 
veľkou skúškou, ktorú sme zvládli. 
V júni sa mohli opäť otvoriť školy, ob-
chody a  prevádzky. Núdzový stav sa 
skončil. Čakajú nás však letné prázd-
niny a mnohí plánujeme svoje dovo-
lenky.

Pred výberom dovolenky by sme 
mali zvážiť toto: Nie všetky krajiny 
sú na  tom rovnako dobre ako Slo-
vensko. Sú krajiny, kde sa denne vy-
skytuje niekoľko sto až tisíc nových 
prípadov.  Voľným cezhraničným 
pohybom sa zvyšuje šanca prenáša-
nia ochorenia. Z  dovolenky môžu 
ochorenie priniesť domov vracajúci 
sa Slováci.

Ďalší vývoj situácie na Slovensku 
je tak na individuálnej zodpovednos-
ti cestujúcich. Udržať si dobrý stav 
na Slovensku sa nám podarí len v prí-
pade, ak nepodceníme stále pretrváva-
júce nebezpečenstvo výskytu ochore-
nia v zahraničí a na cestách. 

Upozornenie: Svedomitým vý-
berom dovolenkovej destinácie robí-
me správnu vec!

Dovolenka na Slovensku
Keďže   patríme celosvetovo ku 

krajinám s najnižším počtom nakaze-
ných, je veľmi rozumné a zodpovedné 
zostať toto leto na  Slovensku. Tým, 
že zostaneme na  Slovensku: znížime 
možnosť cezhraničného šírenia ocho-
renia – a  tým aj prípadné zavedenie 
opätovných striktných opatrení, pod-
poríme domáci cestovný ruch – aj 
od  nás závisí prežitie mnohých slo-

venských podnikateľov a živnostníkov 
po  mesiacoch krízy, môžeme spolu 
s deťmi lepšie spoznať našu domovinu.

Dovolenka v zahraničí
Ak je naozaj nevyhnutné cestovať 

na  dovolenku mimo Slovenska, pred 
odchodom sa dobre informujte o vý-
voji situácie v  súvislosti s  Covid-19 
v  danej krajine. Zvážte všetky lokál-
ne obmedzenia a  pravidlá cestovania. 
Pravidelne aktualizované informácie 
o obmedzeniach na hraniciach a pod-
mienkach vstupu do jednotlivých kra-
jín nájdete na  stránkach Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záleži-
tostí SR. Ministerstvo ponúka zadarmo
možnosť dostávať upozornenia (e-ma-
ilom, SMS alebo telefonicky) na vznik 
krízovej situácie, či na  zmenu cestov-
ných odporúčaní pre vašu destináciu. 
Túto službu už využili tisíce Slovákov 
a Sloveniek. Praktické informácie o ces-
tovných obmedzeniach či opatreniach 
v  oblasti verejného zdravia a  bezpeč-
nosti v  jednotlivých členských štátoch 
EU poskytuje aj Európska únia. 

Počas dovolenky buďte obozretní 
a zodpovední. K udržaniu priaznivého 
vývoja pandémie Covid-19 na Sloven-
sku prispieva každý z  nás. V  prípade 
núdze odporúčame slovenským obča-
nom kontaktovať príslušné zastupiteľ-
ské úrady v zahraničí. Nezabudnite, že 
počas dlhšieho pobytu na dovolenke sa 
môže situácia v  súvislosti s  Covid-19 
na  Slovensku aj v  ostatných krajinách 
výrazne zmeniť. Ak sa vraciate z dovo-
lenky v krajinách, ktoré nie sú na zo-
zname zdravotne bezpečných krajín, 
nechajte sa po návrate domov otestovať 

a  dodržte domácu izoláciu až do  mo-
mentu negatívneho výsledku na ocho-
renie Covid-19.

Upozornenie: Pri akomkoľvek 
podozrení na  príznaky respiračného 
ochorenia, alebo možnosti kontaktu 
s  infikovanou osobou, ihneď telefo-
nicky kontaktujte svojho ošetrujúce-
ho lekára a oboznámte ho s  cestova-
teľskou anamnézou. Lekár následne 
určí ďalší postup diagnostiky a liečby.

AKO SA NENAKAZIŤ POČAS 
LETNEJ DOVOLENKY?

Noste rúško, ak nie je možné udr-
žať si odstup aspoň 2 metre od cudzích 
osôb. 

Správajte sa ohľaduplne pri ký-
chaní alebo kašľaní. Ak máte pritom 
rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, 
ako sa dá.   Ak rúško práve nemáte, 
kašlite a  kýchajte do  ohnutého lakťa 
alebo použite vreckovku, tú následne 
vyhoďte a umyte si ruky. 

Udržujte si odstup od  ostatných
osôb minimálne 2 metre. 

Umývajte a  dezinfikujte si ruky, 
často a  dôkladne (aspoň 20 sekúnd). 
Deťom asistujte, ideálne hravo (pomo-
cou básničky alebo pesničky). 

Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, 
nosa, úst. 

Udržujte si sociálny odstup. Ne-
podávajte si ruky, vyhýbajte sa objí-
maniu či bozkávaniu s  inými ľuďmi, 
nejedzte s  nimi z  rovnakého taniera, 
nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani 
uteráky. 

Vyhýbajte sa kontaktu s  plocha-
mi, kde by sa vírus mohol vyskytovať
(zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).  
 (Zdroj: www.korona.gov.sk)

Nešportujú pre slávu, ale každé 
povzbudenie a uznanie tvrdej prá-
ce, tréningu a osobnej snahy alebo 
tímovej spolupráce je pre nich oce-
nením. Popri odovzdaných hlasoch 
ste mali možnosť poslať športovcom 
svoj odkaz, z ktorých niektoré vybe-
ráme: „Veľa chuti, energie a úspechov 
do  ďalších zápasov! Super, len tak 
ďalej! Gratulujeme a  držíme palce! 
Klobúk dolu! Vedenie mesta Bánov-
ce nad Bebravou sa pripája a praje 
hlavne pevné zdravie!...“ Na  záver 
uvádzame jeden kuriózny motivač-
ný odkaz z hlasovacieho formulára: 
„Tadeáš, naučím Ťa variť špagety!“
Či povzbudil, uvidíme o rok.

  Tlačová správa mesta
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Sme tu pre vás 
v najťažších chvíľach

Zabezpečujeme komplet 
pohrebné služby

non-stop
0911 132 630

vlastná výroba 
živých vencov a kytíc

0914 327 411
pohrebníctvo@tedos.sk

POHREBNÁ 
SLUŽBA

% 
zľava30

INZERCIA V NOVINÁCH
NAJ REKLAMA V REGIÓNE 

NEZÁVÄZNÉ INFO: 0948 602 422, noviny@kulturabn.sk k

NA CELOROČNÚ REKLAMUNA CELOROČNÚ REKLAMU
do 9000 domácnostído 9000 domácností

NEZÁVÄZNÉ INFO: 

Predám palivové drevo, metrovice aj štie-
pané s dovozom. Tel. 0905 628 077.
Predám pascu na líšky. Tel. 0949 282 417.
Prenajmem 3-izbový byt v  BN na  Dub-
ničke. Tel. 0903 115 679.
Predám ruksak, spacák a  remosku. Tel. 
0949 527 964.
Kvalitné ruské uhlie, doprava k  Vám 
domov. Tel. 0948 343 530.

INZERCIA Obec Omastiná, Omastiná 90, 956 42  Uhrovec
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

v zmysle § 9a odsek 1 písmeno a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použi-
tím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie 
najvýhodnejšieho návrhu a  uzatvoreniu kúpnej zmluvy 
na predaj nehnuteľného majetku obce: pozemku parcela 
č. 1112/3 o výmere 145 m2, stavby súpisné číslo 90 na-
chádzajúcej sa na pozemku parcela č. 1112/3 a pozemku 
parcela č. 1129/4 o výmere 109 m2 všetko v katastrálnom 
území 843776 Omastiná, obec Omastiná.

Bližšie informácie na  vývesnej tabuli obce, alebo 
osobne počas úradných hodín na obecnom úrade Omas-
tiná – Viliam Kusý 0907 479 421.


