Bánovské noviny
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Príhovor starostky

Vážení Bánovčania,
v roku 2016 už po osemnástykrát vychádzajú naše bánovské obecné
noviny a je zvykom, že na prvej strane býva príhovor starostu. Túto možnosť využívam aj tohto roku, ale tento raz by som vás chcela informovať
o tom, čo sa v obci urobilo za rok od vydania posledných obecných novín.
Nadviažem na minuloročný článok, kde som písala o našich plánoch do
budúcnosti. Najväčšou investíciou v roku 2015 bola sanácia skládky za
záhradami (za kertu) a cesty od Pieskov na Ondavu . Žiadosť bola úspešná,
dotáciu sme dostali a skládky sú zlikvidované. Teraz už záleží na každom
z nás, aby sme tento stav aj udržali. V našom katastrálnom území máme ešte
niekoľko menších skládok, preto sa pokúsime tohto roku požiadať o menšiu
dotáciu na ich likvidáciu.
Ďalší projekt, na ktorý sme minulého roku požiadali o dotáciu bol kamerový systém. Dotácia nám bola priznaná a kamery máme osadené na piatich
obecných budovách. Tohto roku sme podali žiadosť na ďalší projekt, aby sme
kamerový systém rozšírili a mali tak všetky naše budovy chránené.
Ministerstvo financií SR sme v roku 2015 požiadali o finančné prostriedky na sociálne zariadenia a to pribudovaním k budove múzea. V tomto
prípade sme neboli úspešní, preto sme v apríli tohto roku opäť podali žiadosť - PRV (programu rozvoja vidieka) výzva č.14/PRV/2015 podopatrenie:
7.5 aktivita 1.
Obec Bánovce nad Ondavou má už niekoľko rokov výbornú spoluprácu
s podnikom Nafta a. s., ktorú sme požiadali o pomoc pri rekonštrukcií sociálneho zariadenia v MŠ. Dotáciu sme dostali a projekt zrealizovali počas
letných prázdnin. Tohto roku sme sa opäť obrátili so žiadosťou na Naftu. a.
s., tentokrát na rekonštrukciu detskej umyvárky. Žiadosť bola schválená a
dúfam, že počas letných prázdnin sa nám to podarí zrealizovať.
Výzva, na ktorú sme tak dlho čakali na prestavbu kina, nakoniec vyšla 12/PRV/2015 podopatrenie 7.4 aktivita 1, ale ako býva zvykom podmienky
neboli také ako sa hovorilo. Výška dotácie nemala závisieť od počtu obyvateľov, ani od výšky investícií, ale každá obec mala plošne dostať čiastku vo
výške 300 000 €. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia a platné
stavebné povolenie. Dali sme spracovať projekt na prestavbu celej budovy - kina a pošty na komunitné centrum, ale nakoniec maximálna výška
dotácie bola určená na 150 000 € s DPH. Museli sme pristúpiť k neľahkému rozhodnutiu - buď nepodať žiadosť a všetky výdavky, ktoré boli spojené
s vypracovaním projektu a stavebného povolenia budú čakať na vhodnejšiu
výzvu, alebo rozdeliť projekt na viac častí . Presne to isté sa stalo pri výstavbe
chodníkov, ktoré sme museli dokončovať na etapy. Rovnako aj pri fasáde
obecného úradu, kde sme síce dotáciu dostali, ale v oveľa menšej čiastke ako
sme potrebovali. Takéto riešenie je vodou na mlyn neprajníkom. Poslanci
nakoniec rozhodli, že sa budeme o dotáciu uchádzať napriek spomínaným
skutočnostiam a objekt rozdelíme na etapy. Podali sme žiadosť na prestavbu
časti budovy od hlavnej cesty. Zámerom je presunúť poštové stredisko do
terajšej klubovne hasičov, ktorá je na konci budovy. V prednej časti budovy
plánujeme urobiť klub pre dôchodcov, kde by v prípade záujmu mohlo fungovať aj komunitné centrum a zriadiť tam klub hasičov, sociálne zariadenie
a kotolňu. Pre toto riešenie sme sa rozhodli aj z dôvodu jednej z podmienok
projektu, že sa stavba môže robiť na etapy, ale budova musí byť funkčná.
Žiadosť sme podali 25.2. 2016 a teraz čakáme na vyhodnotenie.
V roku 2016 už máme podpísanú zmluvu na dotáciu na úpravu parku
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- trojuholník pred kalvínskym kostolom. Možno sa pýtate : „ Prečo práve
tento objekt? „ Dlho sme rozmýšľali nad tým, kde pokračovať podľa uvedenej štúdie a ktorú časť obce tohto roku upraviť . Nakoniec sme zvážili, že
všade je naplánovaná kanalizácia a tak nemá význam robiť úpravy a potom
ich rozbiť kanalizáciou. Podľa posledných informácií sa tohto priestranstva
kanalizácia nedotkne, preto môžeme pracovať na jeho úprave a revitalizácii.
Dostávam sa k najčastejšej otázke, ktorú dostávam: „Kedy bude v našej
obci kanalizácia ?“ V minuloročnom príspevku som písala, že Obec Bánovce
nad Ondavou mala spolu s Obcou Trhovište pripravené všetky podklady na
podanie žiadosti ohľadom kanalizácie a čističky. Investorom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., a čakalo sa len na to, kedy bude vydaná výzva. Po roku môžem s radosťou povedať, že výzva vyšla, žiadosť bola
podaná a schválená . Posledné informácie hovoria o tom, že prebieha verejné
obstarávanie na výber dodávateľa, potom sa bude čakať na prvú preddavkovú platbu a začne sa s realizáciou stavby. Dúfajme, že sa nevyskytnú žiadne
nepredvídateľné okolnosti a realizácia kanalizácie sa začne ešte tohto roku.
Obec žije nielen investičnými aktivitami, ale aj kultúrou. Vzhľadom na
to, že tohto roku má obec len jedného aktivačného pracovníka na 32 hodín
mesačne a dvoch na 64 hodín mesačne (to vychádza akoby jeden celý pracovný úväzok), nestíha sa hrabať a kosiť. Preto sme v jari, pri príležitosti Dňa
zeme, usporiadali brigádu, na ktorej sa zúčastnili malí, mladí ale aj tí skôr
narodení. Vyzbieralo sa 20 vriec odpadkov, ktoré hasiči následne pozvážali.
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na brigáde zúčastnili .
Každoročne organizujeme aj „Stavanie mája“ spojeného s opekačkou . Tohto
roku nám neprialo počasie, ale ani táto skutočnosť nás neodradila, opekačku
sme urobili aj po daždi a deti mali nový („mokrý“) zážitok. Pravidelne druhú
májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek. Teraz sme zmenili repertoár a nepozvali sme žiadny ľudový súbor, ale michalovské Divadlo pri Fontáne s veľmi
úspešnou veselohrou „Žimne vre“. Sála bola síce plná divákov, ale mrzí ma,
že bolo veľa ľudí z okolitých obcí a naši domáci, pre ktorých bolo podujatie
pripravené, tvorili len asi polovicu zúčastnených. Deň matiek nám ozvláštnila
aj výstavka obrazov našej občianky Márie Klimovej, maľované enkaustikou .
Obec Bánovce nad Ondavou patrí do školského úradu so sídlom v Trhovišti , kam patrí celkom 14 obcí. Olympiádu MŠ organizuje každý rok
iná škôlka a tento rok táto povinnosť pripadla nám. Na futbalovom ihrisku
bolo v podvečer všetko pripravené. Do prípravy sa zapojili športovci, naši
pracovníci, učiteľky MŠ, rodičia a ráno 18. 5. sme sa zobudili do upršaného
rána. Museli sme improvizovať a všetci organizátori a rodičia od 6.00 hod.
všetko prevážali do obecného klubu, za čo im patrí veľká vďaka. Nakoniec sa
akcia vydarila a detičky odchádzali z Bánoviec n/O spokojné a plné zážitkov.
1. júna organizujeme pravidelne podujatie na Deň detí a 25.6.2016 sa
uskutoční najväčšia kultúrna akcia - Bánovský Čurbes. Dúfam, že aspoň
týmto plánovaným podujatiam bude priať pekné počasie. Ozvučenie a hudbu
nám dlhé roky zabezpečoval DJ, tohto roku sme pozvali živú hudbu. Uvidíme, či sa táto zmena osvedčí a prilákame na podujatie viac našich občanov.
Pre deti sme pozvali uja Ľuba, ktorý bude mať hodinové vystúpenie spolu zo
súťažami, diskotékou a cukríkovým dažďom. Zaujímavá bude určite ukážka
vystúpenia s dravými vtákmi a v hlavnom programe vystúpenie súboru
Čarnica a ďalších účinkujúcich.
Srdečne vás všetkých pozývam, príďte spolu s rodinou, priateľmi a
verím, že spoločne prežijeme peknú sobotu a zábavu do neskorých večerných,
či skorých ranných hodín ???
Ľudmila Ďurčáková
starostka obce
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Ekonomické okienko

V príhovore pani starostky ste sa oboznámili o zrealizovaných aktivitách v predchádzajúcom roku a informáciách o nových plánovaných projektoch v aktuálnom roku.
V tomto príspevku vám ich vyčíslim z finančnej stránky a predložím prehľad niektorých
prijatých dotácií inštitúcií verejnej správy, fondu aj od subjektu mimo verejnej správy. Vybrala som Nadáciu SPP (Nafta a.s.), ktorá nám pred rokom 2013 nepravidelne niekoľko
rokov prispievala na každoročné kultúrne podujatie ČURBES. Podľa posledných uzatvorených zmlúv nám nadácia prispieva na rekonštrukcie, opravy a údržbu majetku, ktoré sa
prejavujú nielen trvalejšou majetkovou hodnotou ale aj hygienickým, kultúrnym a spoločenským využitím majetku obyvateľmi.
Nadácia SPP
CELKOVÉ
ROK PREDMET DOTÁCIE-AKTIVITA DOTÁCIA VÝDAVKY

Poznámka

II. etapa opráv soc.
Zariadení v MŠ sa bude
realizovať počas letných
prázdnin
Opravila sa jedna časť
1 000,- € 2 264,09 € sociálneho zariadenia
v MŠ – miestnosť WC.
Fasáda, zamurovanie
1 000,- € 12 413,75 vstupnej časti, dvere
(Obecnom klube)

Uzatvorená zmluva na finančný
2016 príspevok na „SOCIÁLNE ZARI- 1 000,- €
ADENIE – umyvárka v MŠ“
ZARIADENIA
2015 „SOCIÁLNE
V MŠ“
KULTÚR2013 „REKONŠTRUKCIA
NEHO DOMU“

Štátny rozpočet – Ministerstvo financií SR
CELKOVÉ
ROK PREDMET DOTÁCIE-AKTIVITA DOTÁPoznámka
CIA VÝDAVKY
Nákup plyn. kotla-Viessmann, napojenie,
Riešenie
havarijnej
situácie
v
mie2014 stnej MŠ v rámci vykurovania
5 000,- € 5 295,05 tlaková, funkčná, skúška
a uvedenie do prevádzky,
materiál.
Slovenská agentúra živ. prostredia/ Enviromentálny fond
– Program obnovy dediny
CELKOVÉ
ROK PREDMET DOTÁCIE-AKTIVITA DOTÁPoznámka
CIA VÝDAVKY
Po doplnení dokumentáRozhodnutie ministra život.prosrecie a realizácii verejného
o poskytnutí fin. prostriedkov
obstarávania sa plánuje
2016 dia
na rok 2016 na projekt REVITALI- 5 000,projekt uskutočňovať do
ZÁCIA PARKU „Pred kostolom“
októbra 2016
Vyčistenie priestoru od
kríkov a stromov, bagSanácia miest s nezákonne umierovanie odpadu, vývoz
stneným odpadom v obci Bánovce 31 982,- 33 665,27 a vykládka na legálnu
2015 nad Ondavou
skládku, zarovnanie
terénu do pôvodného
stavu.
Výstavba chodníka,
výstavba prístupu-schody
Úprava
vstupnej
časti
Domu
bezbariérový prístup,
2014 smútku
4 977,37 5 2070,54 € abiologická
revitalizácia
riešeného priestoru,
osadenie lavičiek
Spracovanie urbanisticko
–architektonickej štúdie
centra obce – obec podľa
Bánovce
nad
Ondavou
–
centrum
2012 obce
nej už začala v roku
3 200,3 590,- 2014 realizovať úpravy
vstupnej časti Domu
smútku.
2010 Oddychová zóna – Zelená škola
3 480,5 600,- Altánok v parku
Obec samozrejme prijala dotácie aj od iných inštitúcií verejnej správy. V roku 2010
dostala od Pôdohospodárskej platobnej agentúry dotáciu vo výške 323 723,25 € na chodníky a cestu, ktorú vrátane vlastných prostriedkov obce preinvestovala vo výške 342 626,37
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€. Aj keď to bola jednorazová dotácia na výzvu, obec pokračovala vo výstavbe chodníkov
druhou etapou aj v roku 2012 iba z vlastných zdrojov – 19 016,12 € a v tretej etape v roku
2014 dokončila chodníky investíciou vo výške 19 911,85 €.
Kancelária Národnej rady SR v tom istom roku podporila kultúru dotáciou vo výške
1 000 €, v roku 2012 bola uvoľnená dotácia z Rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády
SR vo výške 9 870 € na Javisko na ihrisku. Už v roku 2011sa začali prípravné práce na
podklady pre vypracovanie Územného plánu obce, ktorý bol a stále je nevyhnutný na koncepčné usmerňovanie územného rozvoja obce. V r. 2012 obec požiadala na základe výzvy
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o dotáciu a po úspešnom schválení (5 999,40€) ju mohla investovať v celkovej výške 11 222,68 € do vypracovania tejto
dôležitej územno-plánovacej dokumentácie, ktorá je potrebná pri každej žiadosti o dotácie.
V roku 2014 sa v projekte „Športom ku zdraviu“ z Úradu vlády SR-Sekretariátu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport podarilo podporiť dotáciou aktívny športový život vo
výške 6 926 € a spolufinancovaním obce sa za 7 308,70 € zakúpili športové potreby nielen
pre našich futbalistov ale aj dobrovoľných hasičov. V roku 2015 bola dotáciou 5 000 €
z Ministerstva vnútra SR zabezpečovaná kamerovým systémom bezpečnosť obyvateľov
a majetku obce.(so spolufinancovaním obce spolu 6 252 €)
V závere sa ešte pozrieme na hospodárenie obce v roku 2015. Obec tvorila rezervný
fond za rok 2015 zistený z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu a zostatku finančných operácií vo výške 16 588,48 €. Pripočítame to ku konečnému zostatku z roku 2014
(5 026,39 €), tak nám stav na Rezervnom fonde obce dáva výslednú sumu 21 614,87 €.
V prípade úspešnosti podávaných žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu má obec čiastočne
vytvorenú rezervu na povinné spolufinancovanie projektov.
A aby tento „suchý“ článok o peniazoch nebol taký nudný a nezaujímavý, pripájam
ešte jednu „veselosť“ z tohto prostredia.
„Dvaja ekonómovia popíjajú v krčme. Podnapitý ekonóm vraví druhému:
,,Ešte deci investícií a je zo mňa nehnuteľnosť!“
Beáta Baková, účtovníčka

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. 3.2016
VÝSLEDKY HLASOVANIA vo volebnom okrsku č. 1
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
566
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
326
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
324
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
002
Počet platných odovzdaných hlasov
321
Počet neplatných hlasov
005
% Účasť voličov na hlasovaní
57,60 %
1. SMER – sociálna demokracia
154
2. Slovenská národná strana
34
3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
29
4. SME RODINA – Boris Kollár
20
5. # SIEŤ
16
6. Kresťanskodemokratické hnutie
15
7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) 13
Sloboda a Solidarita
13
8. MOST – HÍD
6
9. Strana TIP
7
10. Strana zelených Slovenska
3
11. ŠANCA
2
Komunistická strana Slovenska
2
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 2
Slovenská občianska koalícia
2
12. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
1
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemkokrata Szövetség
1
PRIAMA DEMOKRACIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kandidáti s najvyšším počtom preferenčných hlasov:
Robert Fico (SMER – sociálna demokracia)
Robert Kaliňák (SMER – sociálna demokracia)
Emil Ďurovčík (SMER – sociálna demokracia)
Peter Pellegrini (SMER – sociálna demokracia)
Peter Kažimír (SMER – sociálna demokracia)
Miroslav Lajčák (SMER – sociálna demokracia)
Marek Maďarič (SMER – sociálna demokracia)
Andrej Danko (Slovenská národná strana)
Boris Kollár (SME RODINA – Boris Kollár)
Ján Figeľ (Kresťanskodemokratické hnutie)

121
97
42
37
32
32
17
17
14
14
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Školstvo
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...Zemplín,Šariš a aj Paríž...

Mnohí rodičia sa pýtajú ohľadom odkladu povinnej školskej dochádzky
pre svoje dieťa a tak poskytujem zopár pohľadov psychológov a učiteľov.
Každé dieťa je v inom čase pripravené na školskú dochádzku a tempo vývoja
je individuálne. Netreba ho preto porovnávať s inými deťmi. Dôležitá je zrelosť dieťaťa, správanie, zrozumiteľné vyjadrovanie ,schopnosť udržať pozornosť, plniť zadané úlohy, ktoré musí vedieť aj dokončiť. Dieťa musí byť na
školu pripravené aj po emocionálnej stránke - musí vedieť kontrolovať momentálne impulzy, vydržať bez rodiča niekoľko hodín a prijať autoritu cudzej
osoby - pani učiteľky. Musí spolupracovať s kolektívom a dokázať prijať aj
neúspech či prehru. Potrebné sú aj všeobecné znalosti a hygienické návyky
i základy slušného správania. Termíny zápisov do základných škôl sa tento
rok posunuli z januára a februára až na apríl. Dôvodom je individuálna zrelosť a pripravenosť detí do školy, ktorá sa aj počas niekoľkých týždňov môže
meniť. Práve na zápise sa preukáže pripravenosť dieťaťa na šk. dochádzku
a môžu sa odhaliť aj niektoré nedostatky. Keď sa pri zápise zistí, že dieťa nie
je zrelé, rodičom je odporučené navštíviť poradňu a uskutočniť psychologické vyšetrenie. Ale ak má aj sám rodič pocit, že dieťa nie je pripravené na šk.
dochádzku, môže aj sám požiadať o vyšetrenie školskej zrelosti a na zápise
do školy uviesť, že plánuje odklad povinnej školskej dochádzky. Ak vyšetrenia preukážu, že dieťa zrelé nie je, rodičia ho rešpektovať nemusia, ale ďalší
postup by mali zvážiť. Ku optimálnemu dosiahnutiu školskej zrelosti značne prispieva pobyt dieťaťa v materskej škole, kde výchovou a vzdelávaním
v kolektíve rovesníkov nadobúda základné kompetencie v oblasti kognitívnej,
motorickej i sociálnej. V obci máme 100% zaškolenosť 5-6 roč. detí. Všetky
boli úspešne zapísané do základnej školy.
Našu Materskú školu v škol. roku 2015/2016 navštevovalo 18 detí vo veku
2-6 rokov. Z toho bolo 11 dievčat a 7 chlapcov. Do základnej školy odchádza
5 detí, ku dnešnému dňu máme zapísaných 16 detí na nový školský rok.
Zriaďovateľom MŠ je Obec Bánovce n/Ond. , materská škola je bez právnej
subjektivity .Na škole pracujú na plný pracovný úväzok dve učiteľky, kuchárka/v kumulovanej funkcii upratovačka/,na čiastočný pracovný úväzok vedúca
ŠJ, na dohodu kurič. Všetci majú oprávnenie a vzdelanie pre výkon svojej
funkcie.
Na podporu rastu dieťaťa, či už po mentálnej alebo fyzickej stránke, sme
organizovali aj v tomto šk. roku rôzne aktivity, zúčastnili sme sa rôznych
akcií, ktoré v plnej miera pôsobili na jeho všestranný a harmonický rozvoj.
Materskú školu sústavne dopĺňame novými učebnými pomôckami, obnovujeme materiálne vybavenie triedy, vykonávame drobné a bežné údržby. Počas
letných prázdnin boli zrekonštruované sociálne zariadenia vďaka sponzorstvu
Nafty, a.s. a zriaďovateľa. Ku materiálnemu zveľaďovaniu pomáha aj finančný výťažok zo zberu papiera, na ktorom sa zúčastňuje aj široká verejnosť
obce. Ten pokračuje aj v ďalšom škol. roku. Účasťou v súťaži: Domestos
pre školy - sme aj v tomto šk. roku obdržali čistiace prostriedky v hodnote
500,00€.
V závere sa chcem poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy za nezištnú a neskutočnú pomoc pri organizovaní rôznych aktivít a akcií, najmä
však športovej olympiády/12 MŠ,50 detí, pedagogický dozor/, kde ukázali,
že vedia perfektne spolupracovať, organizovať, prispieť finančne, dobrými
nápadmi i náladou; tiež zriaďovateľovi, súkromným podnikateľom a zamestnancom školy za pomoc pri úspešnom, pre deti podnetnom a veselom, priebehu a ukončení ďalšieho školského roka.
Prajem Vám príjemné ,veselé a bezpečné prežitie letných prázdnin a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu v novom školskom roku.
Jana Ďuríková-riad.MŠ
A teraz niečo od našich najmenších:
 Deti majú na olovrant chlieb s nutelou. Janko je celý umazaný, špinavý
má až nos a uši. P. učiteľka mu ide pomôcť pri umývaní. Keď ho utiera, rožok
uteráka mu podráždi oko.“Au ,džubla si mi do oka!“ ,zahlási rozčúlene Janko.
 Deti sa hrajú na školskom dvore. Miško behá, behá, po čase sa zastaví
zapína si botasky.V predklone sa oprie o kolená a hundre si popod nos: “Ci
pana, aľe me boľa koľena.“
 Pri návšteve hospodárskeho dvora. Anička: “Pani učiteľka, pozrite, aký
je tam veľký vták!““To nie je vták, ale puľak,“ opraví ju Janka.
 Pri oboznamovaní sa so spoločenským prostredí, nárečím.
P. učiteľka: “Na Slovensku poznáme, deti, rôzne regióny - miesta, kde sa rozpráva rôznym nárečím. U nás sa používa zemplínština. Sme na Zemplíne.
Poznáme tiež napr. Šariš...a aj Paríž“ skočí pohotovo do reči učiteľke Evka.

Výroky detí

Učiteľka: teraz vám budem pomaličky po písmenkách diktovať
slovo a vy mi poviete, čo za slovo
som povedala. K-N-I-H-A.
Deti: Koniiiiiiiiiiiiiik!

1. ročník
Učiteľka: vyskúšam si tvoje šikovné uška, zopakuješ po mne nejaké
slovíčka... PUMA.
Dieťa: pu..ehm...tiger

Učiteľka: dám vám hádanku
deti... (prečítam hádanku,
odpoveď je cap).. no
deti, viete mi povedať?
Pomôžem vám. Je to také
biele zvieratko, má rohy
a smrdí. No čo to môže
byť? (deti nič, tuho rozmýšľajú). Nooo, ešte vám trošku
pomôžem. Začína sa to na c... no
už vieme?? (deti zas nič, len tuho
rozmýšľajú). No tak ešte posledná
pomôcka. Je to samec kozy....
Dieťa: jaaaaaaaj už znam! Ceľe!

Materská škola
Učiteľka: ukazujem
obrázok tety malému
3 ročnému chlapcovi.
Kto je na obrázku?
Dieťa: Teta....
oooooooooo aľe jake
ma veľke cicky!

4. ročník
Učiteľka: Deti, prečo sa hovorí
listovej zelenine, že je listová?
Žiak: lebo je zeleninová!
9. ročník
Učiteľka: utvor mi budúci čas od
slovesa robiť
Žiak: skončil som!
1. ročník
Učiteľka: Ukazujem obrázok
povolania - herec – vieš, kto je na
obrázku? (dieťa tuho rozmýšľa),
skús mi aspoň porozprávať, čo ten
ujo robí, ak nevieš povedať presne,
kto to je, alebo mi opis ten obrázok
(stále nič). Tak ti pomôžem. Tento
ujo hra napríklad v divadle, alebo
aj vo filme... (stále nič)... no ešte ti
pomôžem, že povolanie sa začína
na H..... HE....
Dieťa: jaj už znám!! Hery poter!

1.ročník
Učiteľka: vieš, čo je to ryba?
Žiak: Hej, krokodil.
4. ročník
Učiteľka: Vieš mi povedať, aký je
dnes deň? (pondelok, utorok....)
Žiak: pozrie sa von z okna a
zahlási: pekný!
Materská škola:
Učiteľka: Čo majú kuriatka? P...
pe...per...
Dieťa: Perly!
2.ročník:
Učiteľka: Vy ste s Peťkom
súrodenci?
Žiak: nie, my sme bratia
Učiteľka: no veď súrodenci, to
znamená, že ste bratia.
Žiak: ne, my sme bratranci
Učiteľka: tak bratia, ci bratranci?
Žiak: ne... ehm... ja som mu ujco.
...hej, tak.
Výroky zapísala:
Mgr. Monika Vasiľová
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Naše talenty

U Banovci na pašvisku.
Coškaľ huči za humnama.
Co to traktor? Ňe, Yamaha!
Cez šance, pomedzi stromi,
kolo stočka, popred domi.
Treba še nam zbavic stresu,
ľitame aj popri ľesu.
Poľovňikom to asi vadzi
aľe šak ich mame radzi.

Chľeba bi sce chceľi mac cali ročok na stoľe doma
jeden dzeň Vam vľečka šmerdzi už takoj pohroma.
Už volaju, nahaňaju ! Starostok pokoja ňedaju.
Akurat še text učila do postavi še aj vžila.
U ďivadľe tam už bavi naj še trime naj še dari!
Idzem nazat na traktoru,
hasiče už u pozoru.
Obžiraju motor novi co še zvišil ministrovi.
Hasičou treba podporovac, pomahac a bečeľovac!
Začňe horec štrecha vaša s loptama ju nezahaša.

Ivana Geročová

ŽIVOT

Čo je to život ? Nie iba hocijaké slovo !
To je to najkrajšie, čo nám Pán Boh dal.
V živote stretneme hocikoho,
no hlavne toho , čo nám srdce otvorí
a otvorí ho dokorán.
Až vtedy vieme, na čo je ten život dobrý,
pochopíme, že väčšie bohatstvo je dávať ako brať
a hlavným cieľom na čo sme tu prišli
je niečo po sebe zanechať.
A nemyslím tým iba hŕstku detí,
čo zachovajú vám váš rod,
no tiež zostať v srdciach ľudí
ako niekto, kto tu nežil zbytočne ale rád.

Predslov
Moja retro básnička vznikla spontánne
a rýchlo, keď ma oslovila moja obľúbená
sesternica Ľudka. Nečakajte nejakú dokonalú
báseň s pravidelným rýmom. Je to skôr
spomienková úvaha zrýmovaná zo srdca a lásky
k Bánovciam, kde sa stále rada vraciam.
Možno oživí aj Vaše spomienky na detstvo
a pripomenie Vám milé a bezstarostné retro
časy prežité v rodnej dedine.
Iveta Baková

Treba še ľen dohodnuc
a na šicko zapomnuc.
Motorka už odložena do roboti jutre stavam.
Rano me už budzi žena zaš mi zaspal už nadavam.
Ku cinteru odbočujem ja še už ňerozčuľujem.
Draha uzka, motore obchadzam, zavadzaju!
Neznam čom sebe ich do dvora nesprataju!
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Retro spomienky na
Bánovce
Často myslím na svoje rodné Bánovce,
keď sme boli ešte deti
a na záhrade sa nám pásli ovce.
Na ten čas krásny, milý, dobrotivý,
keď zabehnúť k susedom, len tak, neboli
žiadne divy.
Ľudia sa stále niekam nenáhlili
Na stoku - autor Stanka Maťašová
a keď kopu roboty porobili,
spolu sa na lavičku posadili,
aj klebietky si vymenili.
A my deti?
Nuž behali sme poza humná, lúky, cez pole...
Alebo len tak vystrájali na dvore.
Poznali každý strom a krík
a nehľadal nás, aj pol dňa, veru nik.
Spomínam, jak na čerešne sme chodievali
a fialky na cintoríne zbierali.
Aj keď nás pán riaditeľ Lacko naháňali,
tým zakázaným pokušeniam sme neodolali.
V našej starej škole sme toho veľa zažili
a hlavne nás učitelia niečo do života naučili.
Materská škola bola pri obecnom úrade
a my sme v nej šantili v plnej paráde.
A keď sme trochu povyrástli, obliekli pekné šatičky,
pri svadbách a uvítaniach do života sme prednášali básničky.
My iskričky a pionieri sme starších zväzákov obdivovali,
veď oni, v svojom super klube, stále niečo tajne plánovali.
A naše staré dobré kino?
To bola nedeľná udalosť!
Veď zahraničných trhákov nebolo, v tých časoch, nikdy dosť.
A slávnostné vystúpenia deti?
Ako ten čas rýchlo letí.....
Zážitok na pódiu i v hľadisku mali všetci.
Nadšení boli školáci, dospelí, mladí, starí, babky, tety...
Toľko spomienok sa mi v mysli vynára,
zážitkov s kamarátmi plná záplava.
Jednou z nich je aj záhadný kaštieľ a jeho tajné zákutia
alebo naša krásne rozkvitnutá, vlaková stanica.
V zime boli celé lúky zamrznuté ako štadióny,
po nich deti jazdili ako krasokorčuliarski šampióni.
V lete sa slávne výlety a brigády na Ondave konali,
všetci zo školy pokosenú trávu hrabali
a potom spolu spievali a slaninku opekali.
Ej, to boli časy, keď sme sa v tej vode smelo vykúpali!
Iste by sme mnohí ten čas naspäť brali...
Viem, že všetci z Vás, milí Bánovčania,
si srdci svoje osobné spomienky chránia.
Veď spomienky na detstvo sú pre každého iné a výnimočné,
ale vždy krásne a jedinečné.

Bánovce očami Lukáška Sýkoru
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Z histórie

Literárny počin Zemplínčanov

Európske nábožensko–reformačné hnutie sa zo západnej Európy dostalo aj do Uhorska už
v prvej polovici 16. stor. Najprv dochádzalo k šíreniu luterizmu. Skoro súbežne s ním sa objavilo aj ďalšie náboženské reformačné hnutie kalvinizmus, ktorého zakladateľom bol Ján Kalvin.
Toto vierovyznanie sa stalo základom vzniku Reformovanej kresťanskej cirkvi. V Uhorsku sa
ujalo a rýchlo sa šírilo po celej krajine. Onedlho sa dostalo aj medzi obyvateľstvo v severovýchodnej časti, teda medzi Slovákov v Zemplínskej, Užskej a Abovskej stolici. Toto náboženstvo
sa stalo lákavým aj tým, že vo svojej obradovej praxi uplatňovala racionálnu zásadu, prevzatú
ešte z čias 9. stor. od slovanských vierozsvestov, že ako bohoslužobnú reč používalo domáci
jazyk veriacich. To umožňovalo, že obsah služieb Božích i všetkých modlitieb bol pre veriaceho zrozumiteľný, vnímateľný, a tým duchovne najhlbšie preciťovaný. Reformácia sa úspešne
rozširovala aj zásluhou stále sa zvyšujúceho počtu reformačných kazateľov s vysoko kvalitným
vzdelaním, získaným štúdiom na chýrnych zahraničných univerzitách v Bazileji, Zurichu, Ženeve a Wittenbergu. Rýchlo sa udomácnila na Východoslovenskej nížine, v údolí rieky Laborec
až po Zbudské Dlhé a Ondavy až do okolia Stropkova. V prvej polovici 17. stor. na východoslovenskom území existovalo 378 cirkevných zborov, z nich bolo130 farností a 248 filiálok.
Od kňazov sa vyžadovala schopnosť uspokojiť duchovné potreby veriacich aj v domácom
jazyku. Kazatelia mali ovládať maďarský, ale aj slovenský jazyk. Do jazyka miestnej pospolitosti si kňazi či kapláni potrebné obradové texty museli prekladať z maďarčiny, prípadne z češtiny. Nakoľko slovenské služby Božie sa zanedbávali, veriaci volali po ich dôslednosti, o čom
sa zachovali aj písomné doloženia. Najvehementnejšie sa dožadovali slovenských bohoslužieb
veriaci v zemplínskych obciach Bežovce (1724), Stretava (1758), Bánovce nad Ondavou a Trhovište (1759) a Tušice (1762).
Významným kalvínskym náboženským centrom sa stalo juhozemplínske mestečko Blatný
Potok. Vyše dvestoročné úsilie východoslovenských veriacich reformovanej cirkvi o zavedenie
slovenských bohoslužieb a vydanie pre ne potrebnej obradovej literatúry bolo v polovici 18.
stor. úspešne zavŕšené. Získalo sa cirkevné povolenie na vydanie piatich najpotrebnejších kalvínskych náboženských kníh v reči ľudu. Na realizovanie tohto zámeru sa podujali tri osobnosti,
ktorých mená zostali viac-menej v anonymite. Najaktívnejším i najproduktívnejším z nich bol
vtedajší bánovský farár, neskôr malčický farár Juraj Jessenius. Bol hlavným editorom pravdepodobne všetkých piatich kníh a prekladateľom dvoch a zrejme aj tretej knihy. Knihy vyšli vo
vtedajšej zemplínčine v maďarskom pravopise a boli vytlačené v Debrecíne. Uvádzame ich
v neskoršej zemplínskej nárečovej úprave.
Obsah prvej z nich Mali katechizmus (1750) je podávaný formou otázok a odpovedí. Druhá kniha Śvetoho Davida kraľa a proroka sto i pedześac žoltari (1752) pozostáva z 360-ich
očíslovaných strán a obsahuje zbierku starozákonných žalmov či starožidovských posvätných
spevov. Tretia zo zemplínskoslovenských kníh, pozostávajúca zo 140 strán, Hlas pobožnoho
śpivaňa (1752) je bohoslužobným spevníkom, obsahuje nábožné piesne, hymny a chvály zo
žalmov a iné staré spevy pre služby Božie jednotlivých sviatočných dní roka. Meno prekladateľa je uvedené iniciálkami S.A. (Spacay András). Text piesní je písaný vo veršovanej forme. Pri
štvrtej knihe Radosc śerca pobožnoho (1958) ide o zbierku kalvínskych modlitieb na sviatočné
i všedné dni náboženského života jednotlivca i spoločenstva veriacich. Obsahuje modlitby na
ráno, poludnie, večer, polnoc, pred jedlom a po jedle, na odpustenie hriechov, ďakovné modlitby k Synovi Božiemu za vykúpenie, modlitby pri krstoch, sobášoch, chorobách, modlitby
pocestného a pri zomierajúcom. Piata kniha Agenda ekleziarum reformatorum (1758) je bohoslužobnou knihou, ktorá slúži pre duchovných na jednotné vysluhovanie obradov sviatostí
v slovenských zboroch Reformovanej kresťanskej cirkvi.
V polovici 18. stor. zemplínski Slováci vydali prvé slovenské tlačené knihy slúžiace pre
náboženské obrady východoslovenských veriacich kalvínskeho kresťanského vierovyznania.
Tieto aktivity zostali bez náležitého spoločenského povšimnutia. Je zaujímavé, že to ostalo
bez odozvy slovenských lingvistických a literárnohistorických kruhov. Keď sa tieto literárne
aktivity stali predmetom záujmu zahraničných slovakistov, vyjadrili sa aj domáci vzdelanci,
viacerí aj s nejasnými, nezaujatými postojmi. Prvými písomnosťami v slovenskom jazyku boli
dokladové materiály, úradné zápisy zo súdnych pojednaní, rôznych uznesení a nariadení mestských rád, evidencie žiadostí, sťažností a pod. K vážnejším literárnym pamiatkam (omšové
knihy, modlitby) písané v latinčine pribudli česky písané texty, neskôr slovakizovanou češtinou
prevažne z levočskej tlačiarne (katechizmy...). Významnou udalosťou predspisovného obdobia
slovenského písomníctva je vznik prvej samostatnej tlačenej literatúry. Predstavuje ju pätica
spomínaných náboženských kníh z rokov 1750 – 1758 v jazyku kultúrnej zemplínčiny. Táto
vzácna kultúra pamiatka zostala bez väčšieho povšimnutia. Neuvádza sa ani v Riznerovej šesťdielnej Bibliografii písomníctva slovenského (Martin 1929 – 1934).
Dejinná udalosť literárneho činu Zemplínčanov na svoju dobu bola aj obdivuhodným
verejným prejavom slovenského národnostného cítenia východných Slovákov. Obyvateľstvo
východného Slovenska, hoci bolo v minulosti najviac zanedbané, vždy sa hlásilo k Slovensku
a svojimi počinmi dokázalo, že aj v ranom novoveku bolo stálou súčasťou kultúrnej Európy.
PhDr. E. Sirochman
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE
KOĽKO NÁS JE ? ( stav k 31.5.2016 )
Počet obyvateľov spolu: 722
Ženy: 354
Muži: 368
VITAJ DIEŤATKO MEDZI NAMI: 2015
,,Vitaj, dieťa, medzi nami,
vitaj v rodnej dedine.
Nad kolískou z dlaní mamy,
v piesni, ktorú dedíme,
ako staré mamky vravia
vtáča naše jediné.
Želáme ti šťastia, zdravia,
na spevavej pevnine.“

Mlynárová Denisa 		 č. d.96
Soročinová Scarlett 		č. d.160
Dobias Tomáš 		 č. d. 73
Lojan Dominik 		 č. d. 61
Babjáková Hana 		 č. d. 3
Mižík Damián 		č. d. 135
Urbanová Sofia 		č. d. 265
Sopková Petronela 		 č. d. 18
Lukačovská Lilly 		 č. d. 27
Dankanin Šimon 		č. d. 172

POSLEDNÉ ZBOHOM: 2015
Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári nekonečne dlho páli,
len minútku s tebou-to mi stačí,
či len okamih krátky a ospalý.
Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím, prosím, prosím
nech sa mi o tebe aspoň sníva.

Fonod František 		 č. d. 49
Ľochová Alžbeta 		 č. d. 29
Saňo Eugen 		 č. d. 86
Ivanov František 		 č. d. 69
Papcun Milan 		 č. d. 50
Feďová Anna 		č. d. 103
Gordová Elena 		č. d. 201
Mihaľová Anna 		 č. d. 13
Servanská Alžbeta 		č. d. 226

NAŠI JUBILANTI: 2016
70 rokov sa dožívajú:
Život je úžasný v každom veku,
Vaško Ján 		 č. d. 83
je ako pieseň stále živá,
Hudacká Zuzana 		 č. d. 85
a je to pieseň o človeku,
ktorá sa v ľudských rokoch skrýva... Maťaš Juraj 		 č. d. 126
Bak Tibor 		 č. d. 131
Ondo Juraj 		 č. d. 140
Horňak Juraj 		 č. d. 197
Maťašová Alžbeta 		 č. d. 212
Ivanová Dana 		 č. d. 241
Peržeľ Ladislav 		 č. d. 253
Najstarší obyvatelia Bánoviec nad
Ondavou:
Ihnátová Mária
96 r. č. d. 97
Ivanová Mária
95 r. č. d. 27
Poláková Mária
93 r. č. d. 164
Papcun Anton
90 r. č. d. 18
85 rokov sa dožívajú:
Rusičová Anna 		 č. d. 99
Poľáková Zuzana 		 č. d. 156
Vajda Andrej		 č. d. 175
Jarabáková Anna 		 č. d. 208
80 rokov sa dožívajú:
Gubaňar Štefan 		 č. d. 10
Gadžinovská Albína 		 č. d. 12
Dudašová Helena 		 č. d. 75
Vajdová Bernardína 		 č. d. 175
Tkačová Pavlína 		 č. d. 213
75 rokov sa dožívajú:
Papcun Milan 		 č. d. 58
Smrigová Anna 		 č. d. 124
Hrehová Mária 		 č. d. 200
Kočiško Ladislav 		 č. d. 221

65 rokov sa dožívajú:
Platonová Paulína 		 č. d. 4
Sopko Vladimír 		 č. d. 18
Tormová Emília 		 č. d. 51
Ortutai Ján 		 č. d. 96
Balogová Helena 		 č. d. 108
Kráľ Marián 		 č. d. 113
Horovčáková Božena 		 č. d. 218
Papcun Martin, Ing. 		 č. d. 230
Kmetoný Stanislav 		 č. d. 234
Pituk Štefan 		 č. d. 248
60 rokov sa dožívajú:
Urbanová Anna 		 č. d. 81
Harbula Imrich 		 č. d. 111
Harbulová Darina 		 č. d. 111
Ihnátová Anna 		 č. d. 115
Klimová Mária 		 č. d. 125
Bereš Anton 		 č. d. 134
Mikloš Ján
		 č. d. 203
Pivarník Ján
		 č. d. 226
Mičo Ján
		 č. d. 232
Dudašová Božena 		 č. d. 255
Korbulcová Katarína 		 č. d. 260

VŠETKÝM JUBILUJÚCIM SPOLUOBČANOM
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !
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Zo života spoločenských organizácií
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Ako sme sa dostali do Národnej rady alebo „Vlajky vlajú“
Naša folklórna skupina „Ondavčanka“ navštívila 16.06.2015 Národnú radu
Slovenskej republiky v Bratislave (NR SR). Pozvanie sme dostali od poslankyne PhDr. Ľubice Roškovej.
Skoro ráno si nás pri Obecnom úrade vyzdvihol autobus smerujúci do Bratislavy. Cesta ubiehala rýchlo, vďaka neutíchajúcemu akordeónu a nášmu spevu.
V Národnej rade nás už očakávala a vrelo privítala pani poslankyňa, ktorá nám
pripravila aj chutné, malé občerstvenie. Neskôr nás zverila pracovníčke Národnej rady, ktorá nás sprevádzala budovou parlamentu a upútala zaujímavým
výkladom a množstvom informácií.
Boli sme oboznámení so štátnymi dokumentmi, prezreli sme si pečate, kópiu
originálu Ústavy SR i zástavu prvého slovenského parlamentu z roku 1848.
Hneď na prvom poschodí budovy NR SR sme sa mohli pokochať najvzácnejšími umeleckými dielami, ktoré svojou krásou, originalitou a skrytou myšlienkou priam vyrážali dych. Jedná sa o súbor siedmich malieb od Albína
Brunovského, namaľovaných na dreve z orecha, ktoré schlo pred samotnou
maľbou dlhých 15 rokov. Obrazy sú umiestnené na chodbe pred vstupom do
rokovacej sály.
Po prezretí týchto umeleckých skvostov sme sa presunuli do rokovacej sály
NR SR. Pani poslankyňa nám umožnila aj vstup na balkón, odkiaľ sme si mohli vypočuť a prezrieť priebeh samotného rokovania. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o výboroch NR SR a ich činnosti, o počte a rozdelení poslancov,
zasadacom i rokovacom poriadku NR SR.
Celý čas našej návštevy v NR SR sa nám pani poslankyňa PhDr. Ľubica Rošková ochotne venovala.
Z prehliadky parlamentu smerovali naše kroky priamo na Bratislavský hrad.
Pracovníci hradu nám dovolili voľne sa po hrade pohybovať. Zodpovedne sme
si hrad prezerali, až v jednom krídle hradu nás zastavila hradná stráž, ktorá
nám už vstup do tejto časti nepovolila. Tu sa už objavil aj sprievodca hradu
a vysvetlil nám, že v týchto priestoroch sa práve v tomto momente nachádza
pán prezident a tieto priestory nie sú pre verejnosť otvorené.
Neskôr sme sa dostali až do hradnej veže, odkiaľ bol úchvatný výhľad na celú
Bratislavu.
Prehliadkou parlamentu a hradu sa ale návšteva Bratislavy nekončila. Pokračovali sme spoznávaním histórie Starého Mesta až sme skončili v nákupnom
centre. Domov sme cestovali vo večerných hodinách unavení, ale spokojní.
Mária Matinová

Ďalší rok je za nami
Folklórnu skupinu Ondavčanka dnes tvorí deväť žien a doprevádza ich akordeonista Ján Onder. Jednou z členiek je aj výborná ľudová rozprávačka Ľudmila Ďurčáková.
Väčšia časť vystúpení, čo sme počas roka absolvovali, bola adresovaná jubilantom pri okrúhlych životných jubileách, vystupovali sme na rôznych folklórnych podujatiach, zaujímavé a veľmi pekné máme aj čepčenie nevesty.
28.05.2016 sme sa prihlásili na Okresnú súťaž v speve ľudových piesní
s názvom Hudobný folklór dospelých, ktorá sa konala v kultúrnom dome
v Pozdišovciach. Z 15 folklórnych kolektívov sme opäť skončili v krásnom
zlatom pásme.
Za folklórny súbor Ondavčanka v kategórii sólo a duet, vystúpili Lenka Matinová a Ján Onder, tiež sa umiestnili v zlatom pásme. Ohodnotenie a ocenenie
poroty (predseda poroty Mgr. Ľubomír Varinský Košice) bolo veľmi pozitívne, a pre nás povzbudzujúce, čo nás samozrejme nielen potešilo a dobre
naladilo, ale nabilo nás energiou, z ktorej budeme čerpať ešte veľmi dlho.
Teší nás povzbudenie a podpora našich priaznivcov, najmä v tomto období,
keďže pripravujeme nahrávanie nového CD s ľudovou hudbou Stana Baláža
z Raslavíc. Na rôznych súťažiach a prehliadkach hudobného folklóru získavajú stále popredné miesta a to nielen na Slovensku ale aj za hranicami našej
vlasti, napr. v Poľsku získali 1. Miesto v medzinárodnej súťaži cimbalových
kapiel.
Veríme, že sa naše nové CD vydarí a do konca tohto roka už uzrie svetlo sveta.
Mária Matinová
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Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov v SR

V novembri 2013 podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák prišiel do Košíc medzi dobrovoľných hasičov predstavovať projekt celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území Slovenskej republiky. Mnohí z nás jeho slovám nechceli
veriť. Projekt sa však naozaj rozbehol a v súčasnej dobe máme pred sebou už
jeho štvrtý rok existencie. Musím vám ešte pripomenúť, že do tohto systému
sme zo súhlasom obce vstupovali medzi prvými v roku 2013. Na všetkých
úradných dokumentov DHZ sa uvádzajú dve mená štatutárnych zástupcov:
Kanda, Maťaš – Veliteľ a Predseda DHZ. Teraz môžem s radosťou povedať,
že do dnešného dňa bolo vyhovené vo všetkom o čo sme Ministerstvo vnútra
SR požiadali.
V krátkosti mi dovoľte, aby som vám opísal o čom tento projekt vlastne je. Samotný názov tohto projektu hovorí o tom, že dobrovoľné hasičské
zbory v obciach na celom Slovensku budú nápomocné profesionálnym hasičom. Teda nebudú sa venovať len športovej činnosti ako sú rôzne súťaže,
ale v prvom rade budú spolupracovať a pomáhať pri rôznych zásahoch spolu s profesionálmi. Všetky dobrovoľné hasičské zbory, ktoré sa do systému
prihlásili boli podrobne zmapované Ministerstvom vnútra SR a zatriedené do
kategórii podľa časov dojazdu profesionálnych jednotiek zo stanice v danom
okrese. Obce na celom Slovensku boli rozdelené do kategórií : A,B,C,D. Do
týchto kategórií sú raz ročne poukazované aj finančné prostriedky formou
dotácií z rozpočtu MV SR a DPO SR. Kategórie: A – 3000 €, B – 2000 €,
C – 700 €, D – 0 €. Tieto prostriedky je možné používať na vybavenie sa
hasičským materiálom, nakupovať zásahové ochranné pracovné prostriedky
a zdokonaľovať sa formou hasičských školení.
Kategória A: Vykonáva samostatný prvotný zásah do 10 minút až do
príchodu profesionálnych hasičov napr. vstup do uzatvorených priestorov, pri
požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie
vodou (TATRA – 815) a podobne. Vo väčšine prípadoch sa v tejto kategórii
nachádzajú koncové obce okresov, ktorým štát pomohol postaviť nové hasičské zbrojnice. V našom okrese je to obec Malčice.
Kategória B: Hasičské jednotky sú určené na podporu zborov – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky (TATRA
– 148, 815), tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských
jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác. V našom okrese
je to obec Staré.
Kategória C: Je najrozšírenejšou kategóriou na celom Slovensku. Zbory
v tejto kategórii sú určené najmä na pomoc v oblastiach pri dlhotrvajúcich
a zložitejších zásahoch ako sú napr. veterné a snehové kalamity, ale hlavne
v našom prípade - povodne. Taktiež musí na vyzvanie operačným strediskom
vykonať prvotný zásah do 10 minút pri menších požiaroch v exteriéri a v
prírodnom prostredí na technike IVECO – DAILY. V našom okrese v tejto
kategórii sú obce: Ložín, Bánovce nad Ondavou, Falkušovce, Kačanov,
Žbince, Sliepkovce, Hatalov, Trnava pri Laborci a Jastrabie pri Michalovciach.
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Kategória D: V tejto kategórii sú neaktívne zbory, ktoré nepožiadali
o registráciu do systému, preto sú bez finančnej podpory štátu. Sú to obce:
Pozdišovce, Trhovište - ešte v r. 2015, Horovce, Tušice, Bracovce, Markovce, Oborín , Petrikovce, Budkovce, Slavkovce a Dúbravka.
Ďalším zo sľubov Podpredsedu vlády SR pri týchto stretnutiach, na
ktorých sa pravidelne zúčastňujeme, bolo odovzdanie 550 kusov hasičských
vozidiel IVECO – DAILY pre činnosť dobrovoľných hasičov. K nám na
tomto hasičskom aute prišiel Minister vnútra SR Róbert Kaliňák 22.novembra 2015 a slávnostne nám ho odovzdal do užívania. Od podania našej žiadosti dňa 29.9.2014 do odovzdania ubehlo necelých 14 mesiacov. IVECO
– DAILY patrí Ministerstvu vnútra a Hasičskému a Záchrannému zboru
SR. Je zmluvne zapožičané po dobu 4. rokov pre našu obec. Až o 4 roky
sa prevedie do majetku obce už na trvalo. Takto je to vo všetkých obciach
po Slovensku. Toto auto musí byť riadne udržiavané v kondícii podľa nariadení Okresného a Krajského riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru
SR a zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o DPO SR , Vyhlášky č. 611/2006 Z.z.
a vyhlášky č. 201/2015 Z.z. ,tak ako by slúžilo na Okresnej hasičskej stanici. Ľudovo povedané „Toto auto musí jazdiť a čím menej stáť v zbrojnici“. Hodnota tohto vozidla je 115 000 € (4 milióny korún) a niektoré súčasti
vo vybavení sa musia počas jazdy dobíjať inak sa poškodia a znehodnotia.
Táto nová technika bude už každoročne pravidelne kontrolovaná Okresným
a Krajským riaditeľstvom HaZZ SR vo všetkých obciach kam bola pridelená.
Ostáva nám splniť už iba poslednú z mnohých podmienok a to zatepliť našu
hasičskú zbrojnicu. Práce na novom garáži č.2 sme zahájili v mesiaci február
2016 a v súčasnosti ešte stále na budove svojpomocne pracujeme. Ukončenie
prác je naplánované na október 2016.
Ďalší projekt, ktorý nadväzuje na projekt celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov je z dielne Ministerstva vnútra SR a Ministerstva životného
prostredia SR s názvom „Aktívne protipovodňové opatrenia“ a schválený
Európskou komisiou. Projekt je financovaný z Kohézneho fondu Európskej
únie prostredníctvom operačného programu Životné prostredie. Viac ako 900
obcí na Slovensku dostalo balíčky prvej pomoci vo forme protipovodňových
vozíkov. Dňa 2.marca 2016 sme tento povodňový vozík prevzali aj mi do našej obce. Odovzdávka prebehla na hasičskej stanici v Košiciach. Hodnota
tohto prívesu je 14 500 €.(skoro pol milióna korún). Techniku, ktorá k nám
prišla plánujeme predstaviť našim občanom na Bánovskom čurbese.
Pevne verím, že obyvatelia našej obce dokážu oceniť naše vynaložené
úsilie pri získavaní tejto techniky pre potreby obce a DHZ. Dobrovoľní hasiči
by sa tak mali postupne približovať profesionálnym hasičom, aby mohli
kvalifikovane a odborne zasiahnuť.
Občania, sme tu pre vás, dôverujte nám !
S pozdravom

Ladislav Maťaš – predseda DHZ.
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Vážení Bánovčania, priaznivci športu, hlavne futbalu.
Aj tento rok sme dostali priestor v našich obecných novinách na stručne zbilancovanie a hodnotenie výsledkov TJ Bánovce nad Ondavou za posledný rok.
Súťažný ročník 2015/2016, hlavne jesennú časť, zhodnotím v krátkosti keďže
v klube ako predseda pôsobím od januára 2016. A - mužstvo pod vedením p. Včelárika
zimovalo na 11. mieste s bilanciou 13 zápasov, 4 víťazstvá, 2 remízy, 7 prehier a skóre
25:31. Pod tieto výsledky sa podpísal aj odchod hráčov ako bol Lukáš Borko (hosťovanie Vinné), Tomáš Ďurík (prestup Hatalov), Martin Stropkovič (práca v Nemecku)
a Martin Čuhanič (práca), kde poslední dvaja spomínaní zastávali post brankára .
A po zmene štruktúr v OBFZ Michalovce, kde sa rozhodlo počas sezóny, že 3 kluby
vypadnú, sa mužstvo ocitlo na priečkach, ktorým zrazu hrozí vypadnutie do VIII. ligy.
Dorastenci pod vedením Milana Babjáka zimovali na peknom 3. mieste s bilanciou 8
zápasov, 4 víťazstvá,1 remíza, 3 prehry a skóre 36:21. Tu zamrzí iba posledný zápas
proti Pozdišovciam, kde sme mali problém s počtom hráčov, lebo nám nepustili hrať 2
nových hráčov a zápas sme prehrali. Túto sezónu chlapci odštartovali vynikajúco a je
len na nich, aby ju dotiahli do úspešného konca. Musím tu vyzdvihnúť výkony hlavne
najmladších, kde sa Patrik Lukačovský ukazuje v bráne vo vynikajúcom svetle. Erik
Maťáš a jeho finálna prihrávka, Richard Maťaš tvorca hry v strede poľa, Patrik Čuhanič
najlepší strelec, Rado Papcún a jeho bojovnosť a tvrdá strela, Miroslav Dobák, Jaroslav
Baňacký, Róbert Ješko - to sú piliere obrany a práve od nich to celé začína. Pre malý
počet dorastencov sme museli zháňať posily a podarilo sa nám zaregistrovať Adriána
Eliáša a Marka Havrilu. Zvyšok máme na hosťovaní do konca sezóny. Teším sa aj prítomnosti Jožka Gajdoša a Petra Popeľáša, ktorí aj napriek tomu, že ešte hrať nemôžu,
trénujú a chodia s nami na zápasy. Dúfam, že tá súdržnosť, ktorú ukazujú na ihrisku im
vydrží aj do budúcnosti a hlavne mimo ihriska.
Začiatkom roka 2016 sa z klubu rozhodol odísť dlhoročný predseda a zároveň aj
hráč Jozef Parihuz. Preto sa na výročnej schôdzi volil nový predseda. Členovia výboru
a aj členovia TJ Bánovce nad Ondavou hlasovali a zvolili nového predsedu, ktorým sa
stal doterajší tréner dorastu Milan Babják. Teraz sa Vám budem prihovárať vo svojom
mene, aby to bolo osobnejšie. Po prevzatí agendy som sa pustil do práce. Z klubu odišiel tréner A- mužstva p. Včelárik, ktorému nevyhovovali naše podmienky. Zároveň
sa z klubu rozhodol odísť aj Jozef Parihuz (Pozdišovce), Marek Maďar (Močarany
– hosťovanie). Na hosťovanie k nám prišli brankár Peter Počatko (Močarany), Daniel
Bašista (Iňačovce), Marek Janák (Zbudza) a na hosťovaní ostal aj René Petro (Lastomír). Kúpili sme Patrika Maďara (Žbince), Tomáša Ďuríka (Hatalov). Do dorastu nám
pribudol nový člen Dušan Tolyog a na hosťovanie prišiel Matej Hospodár (Topoľany).
V klube sa museli urobiť určité zmeny a rázne rozhodnutia. Aj preto sa zimná
príprava začala o trocha neskôr ako obvykle. Hráči sa k situácii v klube postavili zodpovedne a aj napriek tomu, že sa v klube robili určité zmeny začali kondičné tréningy.
Po uvážení a možnostiach klubu a po dohode s hráčmi som A – mužstvo prebral ako
tréner. A začala sa tvrdá práca. Strašne milo ma prekvapili a po výkonoch, ktoré zo
seba odovzdali pri príprave sa čudujem, že im patrí miesto v spodnej časti tabuľky.
Prípravné zápasy sme mali začať doma s Pustým Čemerným, ale súper nám hodinu
pred zápasom zápas zrušil. Začali sme teda doma s Malčicami, kde súper v 70. minúte
zápasu odišiel z ihriska za stavu 5:2. Následne k nám zavítal Trebišov B, s ktorým
sme vyhrali 2:0. Ďalší zápas sme odohrali opäť doma a tu aj Tušická nová Ves okúsila
chuť prehry 2:1. Pokračovali sme v príprave na pôde Dúbravky, kde sme vyhrávali už
4:1 a rozhodol som sa do hry zapojiť aj dorast a zápas sme udržali a vyhrali sme 4:3.
Následne nám odriekli zápasy Budkovce, Trebišov B (odveta). V príprave stratiť zopár
zápasov urobí veľkú dieru a nájsť súpera už počas je nereálne. Výnimku nám urobili
iba Močarany a odohrali sme s nimi generálku na umelej tráve v Michalovciach na
Zemplíne B. Aj napriek terénu, na ktorý nie sme zvyknutí a v oklieštenej zostave sme
tam uhrali výsledok 3:3, kde sa nám darilo dlho vyhrávať 2:0. Za túto celú prípravu
chcem hráčom strašne poďakovať , lebo do nej vložili srdce a vôľu a to im tu bolo dlho
vyčítané. Nemôžem povedať krivé slovo ani na jedného hráča , lebo na každý zápas
nastupovali ako kolektív a dobrá partia. Kapitánsku pásku prevzal Martin Bodnár, ktorý
dokáže hráčov povzbudiť a vnáša do kolektívu vynikajúcu náladu. Ostatné mená vidíte
na fotke. Všetko sú to pevné piliere TJ Bánovce nad Ondavou a do konca sezóny ešte
zamiešajú karty v tabuľke. Myslím, že poviem za všetkých, keď prehlásim, že taká
partia tu už dlho tu nebola. Čo ma teší najviac je, že do kolektívu majú zrazu čo povedať aj dorastenci. Zapájajú sa do tréningov a majú odhodlanie hrať. Podarilo sa nám
urobiť dobrú partiu a dúfam, že to vydrží. Odozva od Vás fanúšikov je skvelá. Dorast
odohral tiež prípravné zápasy. Prvý súper bola susedná dedina Trhovište, kde chlapci
remizovali 5:5 a zápas doma s Bidovcami kde sme prehrali 2:6. Prípravné zápasy pre
dorast je dosť ťažko riešiť, lebo každý má problém dať do kopy dorast pred súťažou.
A v prípade, že súper je ochotný, tak je to dosť ďaleko a z finančného hľadiska je to náročné. Z toho dôvodu je dorast dosť zanedbávaný, ale poctivo trénujú s A – mužstvom.
Momentálne mi s dorastom pomáha aj Patrik Maďar, ktorý chlapcov vedie na tréningu
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a budeme ich spoločne viesť aj na zápasoch. Dlho sa tu mládež zanedbávala a musíme
to nasmerovať správnym smerom, aby sme na našej mládeži mohli stavať do budúcna.
Budem sa snažiť nájsť skúseného trénera do A – mužstva, ktorý to povedie správnym
smerom a ja sa opäť budem naplno venovať mládeži.
Osobitne sa chcem poďakovať obci, ktorá je hlavným sponzorom nášho klubu
a verím, že táto spolupráca bude čoraz lepšia. V minulom roku sa obci podarilo zapojiť
do projektu Športom ku zdraviu, kde poskytovateľom projektu bol Úrad vlády Slovenskej republiky. Obec, zastúpená starostkou obce Ľudmilou Ďurčákovou odovzdala dňa
7.6.2015 predsedovi T Bánovce nad Ondavou 16 ks futbalových súprav (dres, trenky,
štulpne), 6 ks futbalových lôpt, 11 ks športových súprav (nohavice, bunda), 1 ks brankárska súprava (dres, trenky, rukavice), 11 ks športových tašiek a to všetko značky
Nike a 10 ks chladivých sprejov. Za tento dar patrí obci obrovská vďaka. Ďalej moja
vďaka patrí členom a funkcionárom TJ Bánovce nad Ondavou za ich pomoc a podporu futbalu v Bánovciach nad Ondavou. Samozrejme vrátane komplet všetkých hráčov
A- mužstva, ale aj dorastu. Posledná vďaka patrí Vám, milí priaznivci športu, hlavne
nášho futbalu. Futbal dostal nový impulz a myslím, že sme v jarnej časti vykročili
správnym smerom, tak dúfam, že sa Vám naša hra páči a výsledky zvlášť. Chcem Vás
poprosiť! Sami viete, že na výkony rozhodcov sa občas pozerať nedá, ale musíme sa
cez to preniesť a povzbudzovať našich chlapcov. Strašne sa teším, že ste sa na prvom
domácom zápase zišli v takom hojnom počte a urobili ste nám poriadne prekvapenie
a veľmi slušnú podporu. Výkony, ktoré chlapci nechávajú na trávniku sú aj vďaka Vám.
Milan Babják
predseda TJ FK Bánovce nad Ondavou

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE
A OBECNÝ ÚRAD V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU
Vás srdečne pozývajú na

,,BÁNOVSKÝ ČURBES 2016“
Ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v sobotu

PROGRAM:
 Otvorenie Bánovského čurbesu
 Deti z MŠ a FS Ondavčanka
 Príhovor starostky obce

25. júna 2016
o 15.00 hod.

HLAVNÝ PROGRAM:
 FS Čarnica z Košíc
 Tanečný súbor Slniečko
 Tombola
 Ujo Ľubo
 Do tanca hrá hudobná
skupina: MEGALIFE
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
 Ukážky dravých vtákov
 Ukážka hasičskej techniky
 Súťaž vo varení guľášu
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