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Ak by sme vyberali poplatky podľa skutočných nákladov
a uplatnili 50 % študentskú a dôchodcovskú zľavou, vyzeralo by
to takto:
2 dospelí: 14 x2 = 28 €
2 študenti 50% zľava: 7 x 2 = 14 €
2 dôchodcovia 50% zľava: 7 x 2 = 14 €
Ta istá rodina by zaplatila 56 € / s dôchodcovskou a študentkou
zľavou / t.j. takmer o 18 €ur viac ako dnes. Ešte stále si myslíte že nemáme v našej obci žiadne úľavy???
Existujú obce, kde zase občania majú zase obmedzený počet odpadových nádob - napr. 4 osoby - 1 popolnica, 8 osôb -2
popolnice, u nás to takto nie je. Niektoré domácnosti vykladajú
aj poloprázdne smetné nádoby, čo tiež nie je správne, lebo obec
platí za každú popolnicu manipulačný poplatok. Musím povedať,
že zamestnanci obce a poslanci obecného zastupiteľstva to každoročne podrobne rozoberajú, prepočítavajú a hľadáme to najsprávnejšie riešenie. Už dnes si uvedomujeme tú skutočnosť, že
budeme musieť poplatok za zber komunálneho odpadu zvýšiť,
obec nemôže doplácať skoro 3 000 € ročne. O akú čiastku sa
poplatok za zber odpadu navýši záleží od nás všetkých. Čím viac
odpadu vytriedime, tým menej bude komunálneho odpadu
a tým menej za zber odpadu zaplatíme. Čím viac odpadu vytriedime, tým obec dostane viac peňazí z recyklačného fondu
a tým znížime celkové náklady. A že sa to dá, o tom svedčí aj príspevok z recyklačného fondu, ktorý nám každý rok stúpa – síce
pomaly ale predsa:
v roku 2009 - 111 €ur.
v roku 2010 - 174 €ur.
v roku 2011 -235 €ur.
Bola by som rada, aby ste môj článok nebrali ako kritiku, snažím sa len niektoré veci vysvetliť a hľadať najprijateľnejšie riešenia. A nakoniec pár pozitívnych postrehov. Musím povedať, že
väčšina občanov sa v tomto smere správa uvedomelejšie a záleží im na tom, aby sme žili v čistej obci a sami si neničili životné prostredie. Nevznikajú nám čierne skládky, ak občan má odpad, s ktorým si nevie rady, príde sa opýtať na OU a spolu to vyriešime. To, že chceme žiť v peknej obci sa prejavilo aj na poslednej brigáde „Za čisté Slovensko“, na ktorej sa zúčastnilo viac
ako 50 občanov – detí, mládeže i dospelých. Mládež vyzbierala priekopy k Ložínu a k železničnej stanici ,ďalší upratovali v parku na „Doloch“. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým zúčastneným a verím, že v budúcnosti sa budeme všetci správať
zodpovedne k prostrediu v ktorom všetci žijeme.

O V

Každoročne sa k Vám prihováram v Bánovských novinách
a snažím sa vysvetliť radosti, i starosti, s ktorými sa stretávam
pri svojej práci. Jedným z problémov, o ktorých som v predchádzajúcich novinách už písala, je nutnosť triediť odpad.
V priebehu minulého roku som sa opäť stretla z rôznymi názormi na túto otázku – najčastejšie: Nebudem triediť odpad, lebo
mi to neprináša toho žiadne výhody.
Preto sa k tejto problematike opäť vraciam. Obec vyberá poplatok za likvidáciu odpadu vo výške 7,63 €ur na občana. Získané
poplatky by mali pokryť všetky výdavky, ktoré obec uhrádza za
komunálny odpad, a to nielen za vývoz „kuka nádob „ z domácnosti, ale aj za vývoz veľkoobjemového kontajnera na cintoríne
a veľkoobjemového kontajnera na drobný stavebný odpad, ďalej za nákup vriec na separovaný odpad a tak isto za harmonogram rozvozu. Pri veľkoobjemových kontajneroch sa trochu pristavím. Obec vlastní dva kontajnery - na drobný stavebný odpad,
ktorý je na dvore obecného úradu a na odpad z cintorína. Kontajnery sa majú využívať len na to, na čo sú určené. Vývoz jedného takéhoto kontajnera stojí 325 €, čo nie je to lacná záležitosť.
Občania tam pravidelne nahádžu rôzne elektrospotrebiče, zmiešané plasty ,fólie ,papier, dokonca aj drevo, pričom tieto veci len
stačí správne roztriediť a zoberú vám ich z pred domu a dokonca sa obci vrátia peniaze z recyklačného fondu. Ale vrátim sa k financovaniu a za príklad zoberiem rok 2011. Naša obec za vývoz
odpadu v roku 2011 zaplatila spolu 8 596 €ur. /258 963 Sk/.
Obec mala tieto príjmy: - Z recyklačného fondu sa nám vrátilo za triedený odpad 235 €ur. /7 079 sk /. - Od občanov a firiem
sme vybrali 5 381 €ur. /162 108 sk /. Jednoduchým matematickým odčítaním dôjdeme k záveru, že minulý rok obec doplatila
za odpad 2980 € / 89 772 sk/, čo nie je malá čiastka a za tieto
finančné prostriedky sa mohlo v obci niečo urobiť. A keď už počítame, poďme počítať ďalej. Ako som na začiatku napísala, obec
by mala za odpad vybrať od občanov: 8596 €ur. -235 €ur. /vrátka z recyklačného fondu/ t.j. 8 361 €ur. 8 361 €ur.: 700/počet
občanov/ =11,944 €ur., teda každý občan by mal zaplatiť za odpad na rok poplatok 12 €. A tento poplatok by platil za predpokladu, že nebudeme dávať úľavu študentom a občanom, ktorí sa
tu dlhodobo nezdržujú/ napr. sú v zahraničí/. V našom prípade,
keďže úľavu poskytujeme, čiastka by bola ešte vyššia - na jedného obyvateľa - cca 14 €. Náš poplatok je na občana 7.63€. Ešte
stále sa Vám vidí, že nemáme žiadnu úľavu ? Áno, sú obce
kde občania, ktorí triedia odpad, majú určité výhody. Vo väčšine prípadov ide o obce, ktoré majú aktivačných pracovníkov. Títo
vedú presnú evidenciu, ktorý dom - kedy a koľko - triedeného odpadu odovzdá. Keďže my nemáme ani jedného aktivačného pracovníka, nepraktizujeme to. Tak isto sú obce kde majú dôchodcovia 50% zľavu, na ktorú sa často pýtajú aj tí naši. Urobme si
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Vážení občania!

výpočet za takú pomyselnú rodinu, ktorá má 6 osôb = 2 dospelí, 2 študenti, 2 dôchodcovia. Dnes táto rodina zaplatí 38,15 €ur
/ bez dôchodcovskej zľavy/:
2 dospelí: 7,63x2 = 15,26 €
2 študenti: 50% zľava: 3,81 x 2 = 7,63 €
2 dôchodcovia: 7,63 x 2 = 15,26 €
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Odpad náš každodenný
alebo prečo triediť odpad!

Jún 2012
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Ročník XI.

EKONOMICKÉ OKIENKO
Vážení spoluobčania!
Tento rok som riešila otázku, o čom budem písať vo svojom príspevku do obecných novín. Čo ľudí najviac zaujíma, čo je pre nich dôležité ?
Pravidelne sa venujem rozpočtovému hospodáreniu, písala som o tom aké
daňové povinnosti majú daňovníci voči správcovi - obci, analyzovala som
spotrebu energií, citovala niektoré ustanovenia všeobecne záväzných nariadení...
Tento rok sa pozrieme na rozpočtové výdavky obce za rok 2011 z iného pohľadu - z pohľadu občana.
Skutočné čerpanie rozpočtu som spracovala tak, aby som Vám na
otázku: „Kde sú všetky peniaze, ktoré obec počas roka dostane“ ? mohla odpovedať takto:
Všetky príjmy z daní z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za
komunálny odpad, za dobývací priestor a z recyklačného fondu vo výške 30 672,01 € sme použili na:
Na zaplatenie preddavkov na elektrickú energiu - na osvetlenie vo
všetkých budovách, verejné osvetlenie, na vodovod-„stočok“, na plynkúrenie vo všetkých obecných budovách a vodné.
Na vývoz komunálneho odpadu a drobného stav. odpadu, nakup
KUKA nádob, vrecia.
Na poštovné poplatky, cestovné výdavky zamestnancov obce ale aj
požiarnikov na súťaže.
Na všetok spotrebný materiál- nielen kancelárske potreby, odbornú
literatúru ale aj nákup PHM do služobného auta, do malotraktora a kosačiek, náhradné diely-struny do kosačky, ďalej aj knihy do knižnice, nákup čistiacich a hygienických potrieb do materskej školy.....a ostatných
obecných budov.
Všetky ďalšie vlastné príjmy napríklad z prenájmu obecných budov,
pozemkov, za správne poplatky (overovanie podpisov a listín), za predaj Kuka nádob, za relácie v miestnom rozhlase, vstupné z Múzea, školného v MŠ, stravného, z dobropisov.....vo výške 10 175,79 € sme použili
na:
Údržbu obecných budov- napr. k dotácii na fasádu budovy ocú a múzea sme doplatili ešte 1 800 € z vlastných prostriedkov, opravili sa schody pre Domom smútku za 1 700 €.
Údržba ciest (zimná)-odpratávanie snehu, Údržba verejného osvetlenia.
Údržba softvéru-update programov.
DOTÁCIE všetkým organizáciám v obci (napr. TJ FK, Únia žien, Jednota dôchodcov, Poľovnícke združenie, Ondavčanka, finančné príspevky na prevádzku Školského úradu v Trhovišti, členské poplatky napr.
ZMOS atď.

Výnos daní z príjmov, ktorý obec dostáva každý mesiac od štátu
prostredníctvom daňových úradov vo výške 117 168,91 € boli použité na
mzdy, platy a odvody starostu, kontrolórky, pracovníkov obecného úradu, materskej školy, školskej jedálne. Zvyšok prostriedkov z výnosu daní
obec použila na:
Všetky služby napr. vývoz splaškov, poistenie majetku obce, úhrada za audit účtovníctva, odmeny poslancov, financovanie všetkých kultúrnych podujatí, propagácia obce-web stránka, školenia, úprava verejného priestranstva...
Dotácie a granty: V roku 2011 obec dostala zo štátneho rozpočtu
dotácie vo výške: 13 257,31 € a granty od podnikateľov a súkr.osôb vo
výške 2 800,83 €. Tieto dotácie a granty boli použité na presne na taký
účel,
na aký boli poskytnuté a podliehali zúčtovaniu. Napr. na evidenciu
obyvateľstva, na sčítanie obyvateľov, na sklad.CO, na agendu životného prostredia, na financ. predškolského zariadenia, na dotáciu na stravu pre deti na úrovni životného minima, najvyššiu sumu tvorila dotácia
vo výške 10 000 € na fasádu obecného úradu a časti Múzea.
Z bežného rozpočtu sa nepoužilo 2 088,38 €, ktoré sme spolu so sumou 13 661,16 € z rezervného fondu vyčerpali na dokončenie druhej etapy chodníka (9 720,91 €), na nákup malotraktora (2 940,25 €), na vypracovanie územného plánu obce (1 263,68 €) a projekt.práce na dokončenie Javiska na ihrisku (90 €).
Sumu 1 734,70 € obec vrátila naspäť do rezervného fondu.

Ach tie dane a poplatky...
Podľa poslednej novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku.....došlo k viacerým zmenám, ktoré sa dotknú správcu dane – obce ale aj vás daňovníkov a poplatníkov.
Priznanie, ktoré podávajú občania bude spoločné pre daň z nehnuteľnosti aj daň za psa. (Doteraz ste pri zmene k dani za psa mali
dať len oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti-napr. keď
pes uhynul...ale teraz od 1.12.2012 budete musieť podať čiastkové priznanie do 30 dní). Zároveň upozorňujeme, že keď občan zabudne prísť na obecný úrad a nepodá to čiastkové priznanie k dani za psa do tých
30 dní, tak mu zanikne nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej dane
(preplatku).
To isté platí aj pre poplatok „za odpad“ .Občan je povinný nahlásiť každú zmenu písomne do 30 dní kedy zmena nastala-ak chce úľavu-zníženie poplatku, musí predložiť aj doklady, ktoré ju odôvodňujú.
Beáta Baková, účtovníčka
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Pes – priateľ človeka
Aktuálne sa v našej obci nachádza 177 prihlásených psov, z toho je:
66 feniek a 94 psov. Pri oznámení vzniku povinnosti platiť daň občania
musia oznámiť aj údaje ako sú rasa, farba, výška, účel aj meno. Nie každý si však splnil túto povinnosť, preto máme 17 psov u ktorých sú tieto
údaje nekompletné. Všetka táto povinná byrokracia so sebou prináša aj
úsmevné momenty s ktorými sa s vami chcem podeliť. Sú to hlavne mená
psov, ktoré nás často aj pobavia ale zároveň musíme uznať, že máme
kreatívnych občanov...Posúďte sami:
PSY:
Filmové mená:
Rozprávkové:
Muškatieri:
„Čistiaci“:
Kreatívne:
A la šlabikár:
Kozmologické:
Matematické objekty:
Grécke,rímske:
Biblické:
„JEAN“:
Tradičné:

ROKY,CLYDE,
SKUBY, TOMY, JERRY,ALEX,DINO
ATOS, DARTHANAN
AJAX
TEKILA
DUNČO
PLUTO
GRAF
AMOR, ARES, CÉZAR (t.č. nebožtík)
SAMSON
RENO
BODRÍK, ŠARIK

Ďalšie zaujímavé mená: BETHOVEN, DOGI, ARČI, ARLIN, DASTY, ALI, NURI, DANKEN, ČEZY, NIKO, FIDO
Najčastejšie sa opakujúce meno psa:
REX, REXO:
11 krát
BENY:
8 krát
ARGO, ARGOS: 5 krát
DŽEKY:
5 krát
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TOP MENÁ PRE 3 PSOV FIRMY FLAGA s.r.o.: HASAN, PROPAN,
BUTAN (toho času už nebožtík)
FENKY:
Najčastejšie sa opakujúce meno fenky:
SOŇA:
8 krát
NELA:
5 krát
TINA:
4 krát
DONA, DENA:
4 krát
Roztomilé:
ŽOFKA, DAŠKA, DORKA
„Malá po nemecky“: KLAJNA
Ďalšie mená:
LETICIA, LINDA, LEJDY, SINDY, SOFI, FIBI,
PAJDA, FANY, TESA, ŤAPA, DŽESY, LOLA, ASTA...
Zaujímavé údaje sú uvedené aj v kolónke „účel“ držania psa. Od bežných ako je stráženie, chytanie potkanov a „nechcenej zveri“, spoločenský
účel alebo pre zábavu, prípadne ako rodinný miláčik sme zaevidovali aj
také brilantné odpovede ako sú:
„Stopovací“
„Strážny na cigánov“
„Na okrasu“
„Pre radosť deťom“
... a extra špeciálny účel držania psa: „... na pozorovanie okolia
a skúmanie vesmírnych úkazov...“
... a v kolónke zvláštne rozpoznávacie znamenie tohto psa je uvedené: “...BREŠE...!!!!“
Veľmi nás teší, že aj keď sme v tejto ťažkej dobe zaťažení zbytočnou a nezmyselnou byrokraciou občania nestrácajú zmysel pre humor
a takto kreatívne spríjemnia a nadľahčia toto papierovanie...
Beáta Baková

Z HISTÓRIE OBCE
Čo ukrývala hviezda na veži
reformovaného kostola alebo
„Zviatok“ a odkaz budúcim generáciám

Y
Letecká fotografia z roku 1949

N

Zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach sme získali zaujímavý dokument, ktorý mapuje ľudové piesne a tance nášho kraja. Materiál
pochádza z roku 1942 a z textu vyplýva, že piesne zozbieral vtedajší učiteľ /meno nie je čitateľné/
Obecnej ľudovej školy v Bánovciach nad Ondavou.
Vyberám najzaujímavejšie časti textu:
„Pripájam zbierku 46 nápevov piesní, ktoré sú
s obľubou spievané. Najviac textov ľudových piesní vzniká pri „karičkách“ alebo pri „večurkoch“. Zachytil som i niekoľko starších nápevov. Poznamenávam, že v obci je dobrá ľudová speváčka - vd.
Mária Kľučková, 79 ročná gazdiná, ktorá býva v Bánovciach nad Ondavou č.d. 63. Je analfabetka, ale
veľmi dobre vie oboznamovať so všetkými zvláštnosťami folklóru v mieste a piesňami zvlášť.
Náš ľud spieva málo, pri práci vôbec nie, spieva obyčajne pri tanci alebo pri večerných prechádzkach po dedine. Po hudobnej stránke : Hlas nešetrí, vrieska, zvlášť parobci, ktorí čistotu tónu a nápev nevedia vystihnúť. Pri tancoch v našom kraji

Letecká fotografia z roku 1961

I

„Taňec to ňe robota, aľe chto
ňezna, ta psota“

sa nevyskytuje nič zvláštne. Mládež tancuje pri hudbe cigánov „hudakov“ a v prestávkach tancuje kruhový tanec „karičku“. Túto tancujú i počas letných
večerov na dedine a sami si spievajú. Tancujú najčastejšie dievčatá, ale zvykne sa k ním pridať jeden alebo i viac parobkov. Pri tanci karičky, mládež obrátená tvárou do prostriedku kruhu, polapá
sa v páse a pri speve vykonáva prísuvné alebo obkročné kroky do prava alebo do ľava, v takte štvrtinovom alebo osminovom t.j. pomalším alebo rýchlejším tempom. Keď sa zídu lepší tanečníci, potom i figúry tanca sú zložitejšie – mládež „cifruje“.
Pozoruhodné sú ešte názvy niektorých tancov.
Je to „kľuka tanec“ – obyčajná tanečná zábava mládeže na dvore mládenca, ktorý sa žení a pojedná
hudákov, aby hrali deň pred svadbou. „Treščakom“
končí čardáš. Mládenec a dievča sa chytia rukami, dievča robí malé kroky na mieste, mládenec cifruje ako najlepšie vie.
Pri svadbe je pozoruhodný „redovy tanec“. Tancuje sa pri ňom obyčajný čardáš, ktorý s nevestou
začína prvý družba a potom zaradom každý môže
nevestu pojať do tanca. Po skončení tanca dá buď
neveste priamo do rúk peňažný dar alebo na tanier
na stolíku a každého tanečníka počastujú pálenkou.
Pripájam 46 najznámejších nápevov piesni. „
14. II. 1942 nečitateľný podpis

O V

Zo starých archívov

Prvá strana dokumentu
nájdeného v starej hviezde

B

V decembri 2011, v rámci opráv strechy reformovaného kostola ,bola obnovená kupola a hviezda
na hlavnej veži kostola Ing. Antonom Bérešom z Pavloviec nad Uhom. . Stará už bola na viacerých miestach prehrdzavená a hrozil jej pád, a tak sa rozhodlo o jej výmene za novú, ktorá je vyrobená z medeného plechu ako kópia tej pôvodnej.
Pri odstraňovaní starej hviezdy sa v jej útrobách - v medenej rúrke, našiel rukou písaný
4 - stránkový dokument, pravdepodobne z roku 1924,, teda z obdobia, keď v Bánovciach nad Ondavou pôsobil pán farár Jozef Hutka. Zub času a poveternostné podmienky sa podpísali nielen na tom
ako odkaz vyzeral, ale aj na jeho čitateľnosti. Papier bol vysušený, lámal sa a nešetrným zásahom hrozilo jeho zničenie. Po porade s odborníkmi zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach bol dokument, ktorý má názov „Zviatok“ zaslaný do Slovenského národného archívu v Bratislave, kde reštaurujú staré
písomnosti . V priebehu roku 2012 by sa mali pracovníci archívu pokúsiť o jeho reštaurovanie, a tak
o rok v takomto čase budeme vedieť azda viacej o tom aký odkaz nám zanechali naši pradedovia.
Podľa ich vzoru sme sa aj my rozhodli pripraviť odkaz určený pre budúce generácie. Pani farárka Erika Dékányová spísala 6 – stránkový dokument pod názvom “ Dejiny reformovanej cirkvi “, ktorý opisuje dejiny reformovanej cirkvi v našej obci od jej založenia v roku 1610 až po dnešok. Ľudmila Ďurčáková, starostka
Obce Bánovce nad Ondavou a Ľudmila Geročová,, pracovníčka obecného úradu v našej obci zase pripravili
„Správu pre budúce generácie /Informácie o obci Bánovce nad Ondavou/“. Oba dokumenty boli vložené do
trubice, ktorá bola pri inštalácii novej hviezdy uložené do jej útrob. Dúfame, že raz si tento odkaz prečítajú
generácie, ktoré prídu po nás a dozvedia sa z neho aspoň niečo o dobe, v ktorej dnes žijeme.
Ľ.G.

Taku ženu bim’ chcel

U Banovci šicki zvoni zvoňiľi,
moju milu s čarnu trunu prikriľi.
Na tej truňe na bilo napisano,
toto dzivče od ľubosci umarlo.

Ňebuj še mužu ňič, budze dze zarobic,
pujdzem do doľini nazbiram maľini
a pujdzem na valal, ta predam za taľar.

S
O V

Ja veru ňepujdu, bo ja ci še boju,
bo ja prepil taľar, dze ja ho zarobu.

A kedz vono do večara ňeskona,
pošľeme jej do mesta po dochtora.
Dochtor pridze, staň gu jej posceľi
a tak še jej opituje a cože ce tak boľi.
Ňeboľi me ľem to mojo šerdečko,
bo mi za mojim frajirom bars češko.
Češko, bo vun pošol do Bosnii bojovac
a tam budze druhi dzivče ľubovac.

N

A jak ho vizuje šumňe mu hutori,
podzme mi mužičku vedno do komori.

Á

Taku ženu bim’ chcel, co muža miluje,
kedz jej pridze z karčmi, vona ho vizuje.

É

U Banovci šicki zvoni zvoňiľi

K

Piesne z Bánoviec

N



Z archívnych materiálov vybrala
Ľudmila Geročová
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KULTÚRA – NAŠI MLADÍ
Monika Matinová – Ilustrácia

Vysoké letné nebe (Pavol Horov)
Ako za sudsovskou stolicou
na môstkoch pred domami
sedí patriarchálny tribunál.
A každý, kto ide
v nedeľu popoludní ulicou,
najmä dievčatá s mládencami,
akoby na lavici obžalovaných
štrangami poviazaný stál.
Za čias ich mladosti
Gazdovské dievky dvanásť sukieň mali
a na chrbtoch im viali cudné vrkoče ,
košele parobkov , tie boli vyšívané,
perečko za klobúkom, olovienka v pästi,
hej, a keď si na valale večer zaspievali,
tu sa ti zazdalo, že život klokoce
ako tá vodička, čo vlaží naše stráne,
ako tá Ondava, vodička dudravá,
čo keď sa rozleje,
všetko jej beží z cesty...

Kec som viňis furik hnoju,
robil Deži fajnu goju.
Že da dzecom okoštovac,
ta to še budu radovac.
Natriskaju sebe brucha,
hej a moja sušeda hlucha.
Kedi ja ľen na ňu kričel,
bo z – pivňici jej plin sičel.
Šak še vona i bars zľekla,
kec jej cala chiža kľekla.
To bul bordeľ na dvore,
štiri mački v komore.
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Ňeznam co tam voňi robia,
asi mi ju calu zdobia.
Aňi miši ňelapaju,
ľen hlavi tam opijaju.
Nebudzem tam po ňich pratac,
zaš mi zajace treba lapac.
Včera večar še bešňiľi,
kľitku sebe otvoriľi.
Takoľ pošľi za kurama,
tancovaľi až do rana.
A sušit ľen: „Naj to scišim!“
Coškal dňeška ľen furt hrišim.

Materská škola
Našu Materskú školu navštevovalo v tomto školskom roku 16 detí. Z toho šesť 5-6 ročných. Personálne obsadenie tvoria tri pracovníčky: dve učiteľky a kuchárka, ktorá je v kumulovanej funkcii –školníčka. Touto cestou by
som sa chcela poďakovať bývalej p.školníčke
A.Biačkovej, ktorá odišla do dôchodku, za dlhoročnú prácu a pôsobenie v MŠ a zároveň jej popriať veľa síl a šťastných chvíľ v ďalšom živote.
S deťmi sme pracovali podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu
a učebných osnov pod názvom: Myšky prechádzka rokom. Deti sa oboznamovali v štyroch
tematických okruhoch: Ja som, Ľudia, Príroda,
Kultúra o ľudskom tele, ročných obdobiach a zákonitostiach prírody v súlade s ich striedaním,
o svojej vlasti - Slovenskej republike a štátnych
symboloch, o dopravných prostriedkoch a všetkom, čo súvisí s dopravnou výchovou, o zvieratách. Osvojovali si počítanie a rôzne počtové
úkony, strihanie, lepenie, prácu s počítačom na
elementárnej úrovni a rôzne pohybové zručnosti.
Vyjadrovali sa nielen prostredníctvom slov, ale
aj výtvarne a hudobne. Aby „učenie sa „detí bolo
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Bo mi motor ňeštartuje,
ta mi ho sin opravuje.
Že vraj na ňim bars richlo chodzim.
„No ta šak dokedy dojdzem ta porodzim!“
Minule mi tak fajne rubal,
sobotu zo ženu kohuta skubal.

Lenka Matinová – Busta

Na pokoju (Ján Juhos)

Ta nepovadzili me še?
Že čom mi tak dluho bul u ľeše.
„Ta bo mi spad do jarku, paľe jaka modrina!“
Aľe ja bul zo sušedom. Scahľi me liter vina.
No ňemuši šicko znac!
Dneška idzem skoro spac.
Rano ku dochtoroj stavac,
zaš recepty budze davac.
Šerco, pľuca, noha, ruka,
sieťka mi s praškama puka.
Aj tak mam svojo medicinki,
mušu kupic mliko na palačinki.
Vnučata na noc pridu,
bo rodiče dakdze idu.
Budzeme še nacahovac,
babovo nervi oprobovac.
Vecka šicky poľihame
a ľen jedno pametame!
U fajtoj sebe pomahame,
zato še tak dobre mame.
čo najefektívnejšie, organizovali sme s nimi rôzne exkurzie, besedy, akcie a podujatia.
Keďže v tomto roku Literárne múzeum
P.Horova oslavuje 25 rokov svojho vzniku, rada
by som vyzdvihla aspoň niektoré z mnohých akcií, ktorých sa zúčastnili aj deti našej MŠ: Takmer každoročne sa v našom Literárnom múzeu
organizuje spevácka súťaž ľudových piesní
v podaní detí z 12 materských škôl Poondavskej
doliny - Sláviček z MŠ. V spolupráci s múzeom
sme tiež zorganizovali prehliadku jesenných strašidielok/dýň vydlabaných rodičmi/,ktoré boli
rozmiestnené a rozsvietené v exteriéri múzea.
Mnohokrát sme sa s deťmi zúčastnili v múzeu
na prehliadkach, na posedeniach s knihou, na
premietaní rozprávok, pri recitácii básničiek, s kultúnym programom pri príležitosti rôznych sviatkov, pri predstavovaní ľudových krojov Zemplína.. Deti svojimi výtvarnými prácami už prispeli aj k výzdobe interiéru múzea.
Za výbornú spoluprácu MŠ s Literárnym
múzeom ďakujeme predovšetkým pracovníčke
tohto múzea pani Ľ.Geročovej. Sme hrdí na to, že
Pavol Horov - významný slovenský básnik, ktorý je autorom krásnych básní o našom Zemplíne,
je rodákom z našej obce. Dúfam, že aj naďalej
bude MŠ prizývaná k takýmto zaujímavým akciám

a tým prispejeme k zlepšovaniu vystupovania detí
na verejnosti, k rozvoju ich estetického a vlasteneckého cítenia, ku oboznamovaniu sa s blízkym
i širším spoločenským prostredím.
Jana Ďuríková - riad.MŠ
A teraz trochu úsmevne z výrokov Vašich
detí:
– Dievčatko prišlo po chorobe do MŠ.
P. učiteľka sa pýta: “Anička, už si zdravá? Čo
ti bolo? Čo ťa bolelo?“ Anička odpovedá: “Ta
z nosa mi kapčelo.“
– P. učiteľka podá chlapčekovi tanier s obedom: “Nech sa páči, Ďurko.“ Chlapček je ticho.“
No, Ďurko, čo povieme?“ vyzve ho p. učiteľka.
Ďurko odpovedá: “Dikipáči.“
– Detské esperanto: Pri jedení sa dieťa pýta
p. učiteľky: “Oni ešte ja? A čom. A ja už zjel.“
– Keď sa karta obráti: Do MŠ priviedla deti
babka .Cestou zrejme poúčala deti, ako sa majú
správať. Pri lúčení sa s babkou mladší zo súrodencov s vážnou tvárou babku poúča : “Babka ,a počúvaj v práci!“
– Duchovný zážitok dievčatka z Veľkej
noci: “A ja som bola v našom kostole aj na prijímaní a milovaní.“

ZEMPLÍNČINA NAŠA

Nataša Hrabovská, vedúca
FS Ondavčanka
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Deň matiek – MŠ

K

É

Výlet ÚŽS – drevené kostolíky

S

Na jar, kedz čľovek uvidzel
peršu lastovičku, mal še pomodľic,
žebi bul cali rok zdravi. Stari babi
co šedzeľi večar na duhľe a ňebars
dobre vidzeľi, veľo raz še modľiľi
i kedz vidzeľi ľecec ňetopira, bo
voňi ľitaju podobňe jak lastovičky.
A dzecom še zaš hutorelo, že
kedz uvidza peršu lastovičku, maju
pošuľkac paľčiki, žebi jich maľi
cali rok žvitki a šicko co bulo zagužľeno vecka še rozmota.
V čaše kedz priľitaľi bocani,
perši chtoroho uvidziš, vivešči ci
jaki budzeš tot rok robotni. Kedz
bocan ľecel, ta i ti budzeš ľitac a robota ci cali rok pujdze od ruki. Aľe
kedz ši ho vidzel šedzec u hňizdze,
ta už po tvojej roboce – tot rok budzeš ľeňivi a budzeš ľem pošidkovac.
Nakoňec išče o hrimeňu. Ľudze še ho furt baľi, bo vedno s ňim
veľo raz prišlo i bľiskaňe a krupi, co
ňičiľi urodu na poľu . A tak kedz perši raz u jari začujece hrimeňe, treba sebe poklopkac po hlave a povedzec: „Moja hlava z kameňa, ňeboji še hrimeňa ! A že vraj budzece mac cali rok pokoj a perun do
vas ňeuderi. Kebi me tak šicki robiľi, ta ušporime, bo bi nam ňetrebalo hromozvodi.

O V

Kedz mi bula mali dzivče, moja
mac mi veľo raz po večaroch hutorela o tim, jaki zviki a pripovitki
čula od od svojej babi a dzeda . Po
dluhej žime, kedz še už ľudze ňemohľi dočekac jari a vecej patreľi
jak še meňi švet kolo ňich, vidumovaľi všeľijaki pripovitki.
Kedz višol novi mešečok na
ňebo a ceňučki kuknul na nas,, ta
še mu čľovek mal pokloňic a tri raz
povedzec: „Ja ce vitam v našim
kraju, ti me vitaj v ščescu zdravju!“
Kedz sce tak spraviľi , ta vas čekal
ščešľivi mešac.
Veľo pripovitkov še hutorelo
o vtačkoch – lastovičkoch a bocanoch.

Stavanie mája

N

Stari zviki
a pripovitki

Podujatie Zemplínsky kroj

Á

„Prekrásni sú našo kroje, každi jich ma choľem troje. Višivani košuľočki i začepki pre dzivočki.“
Naozaj sú prekrásne naše kroje, ale už neplatí to, že každý ho
má. Vytratili sa z našich šatníkov,
ale aj z truhlíc starých mám. Pomaličky sa na ne zabúda. A aby to
celkom neplatilo, rozhodli sa ženy,
ktoré tvoria miestny odbor Matice
slovenskej a Ondavčanku, že
v spolupráci s Obecným úradom
a Úniou žien, zorganizujú stretnutie generácií a pripomenú si náš
zemplínsky kroj.
Podujatie sa uskutočnilo 25.
septembra 2011 a bolo na vysokej
úrovni. Svedči o tom aj účasť vzácnych hostí – MuDr. B. Bančej- zástupca primátora mesta Michalovce, JUDr.M. Kušnírová riaditeľka
domu Matice Slovenskej v Michalovciach, PhDr. A. Vasiľová – riaditeľka okresnej knižnice Gorazda
Zvonického v Michalovciach, riaditeľ michalovského múzea Mgr. M.
Demko. Stretnutie sa konalo
v miestnom literárnom múzeu, ktoré je venované rodákovi Pavlovi Horovovi, ktorý mal rádsvoj rodný „valal“, zemplínske piesne, Ondavu.
Ako vyzeral a vyzerá zemplínsky kroj nám porozprával a aj
ukázal Milan Hvižďák, umelecký
vedúci a choreograf folklórneho súboru Zemplín. Súčasti kroja, doplnky, charakteristické výšivky, farby, materiály z ktorých sa vyrábali i vyrábajú kroje. Aký kroj sa nosil v zime a aký v lete? Aký do prá-

ce, aký na sviatok? O tom všetkom
s veľkým zanietením rozprával
ten, ktorý celý svoj život zasvätil
zemplínskym piesňam, tancom,
zvykom. Do diskusie sa zapojili aj
prítomní, hlavne tí skôr narodení,
ktorí dosvedčili že naozaj aj v našom regióne sa nosili kroje doma,
na pole, ale hlavne tie najkrajšie vo
sviatok a do kostola. Dokumentovali to fotografiami.
Tanečníci súboru Zemplín nám
urobili prehliadku dievčenských,
ženských i chlapských krojov.
V peknej atmosfére sa prelínalo hovorené slovo so spevom. Spevom
detí miestnej materskej školy a Folklórnej skupiny Ondavčanka, ktorá reprezentuje náš zemplínsky
kroj a krásne piesne, zemplínske
nárečie nielen v svojom okolí ale aj
v zahraničí .Svoje kroje si veľmi cenia. Už nie na jednom vystúpení získali obdiv za krásne výšivky, ktoré si ženy zhotovili samé . Aj na
tomto podujatí sa pochválili novými začepkami, ktoré im symbolicky pokrstil MUDr.Bančej.
Uchovávajme si dedičstvo ,ktoré nám zanechali naši starí rodičia. Rozprávajme o ňom našim deťom, vnúčatám. Pochváľme sa
ním kde sa len dá, veď bolo tvorené s veľkou láskou a hrdosťou
našich predkov.
„Kroje su pre Zempľin zlato,
ňehaňbime mi še zato. Tišic roki
jich nošime a pred švetom še pišime.“ (Kepki zo Zemplľina)

Ľudka Ďurčáková

Brigáda – Deň zeme

B

Zemplínsky kroj

TAK SEBE U BANOVCI ŽIJEME
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ OBCE
KOĽKO NÁS JE? (stav obyvateľov k 31. 5. 2011)
Počet obyvateľov spolu:
Muži:
Ženy:

715
360
355

VITAJ DIEŤATKO MEDZI NAMI:
„Vitaj človiečik malý,
vitaj pod nebíčkom, na zemičke,
pri svojom ockovi a pri mamičke...“
Sophia Jereňak
Dorota Danišová
Ema Roková

č.d. 133
č.d. 95
č.d. 88

Kalamita v zime

POSLEDNÉ ZBOHOM:
„Keď duša dostane krídla,
vznesie sa ku hviezdam.
Pomaly stúpa k nebesám
a žiadna sila ju nezastaví,
žiadne slová ju nevrátia k zemi,
žiadny ľudský hlas ju nezavolá späť ...“
Jozef Róka
Miroslav Dobák
Anna Lešková
Mária Tomášová
Ján Surmin
Valéria Orosová
Anna Marciníková
Ján Repko

č.d. 88
č.d. 107
č.d. 34
č.d. 61
č.d. 235
č.d. 179
č.d. 8
č.d. 35

57 rokov
52 rokov
73 rokov
76 rokov
81 rokov
61 rokov
77 rokov
78 rokov

NAŠI JUBILANTI:
„Život je nádherný, život je krásny,
zavše jak vánok ihravý,
no neraz prudký víchor
aj s búrkami a bleskami ...“

Mária Ihnátová
Mária Ivanová
Alžbeta Ľochová
Mária Poláková
Mária Ľochová
Anna Peržeľová
Mária Romanová
Anna Fonodová
Anton Papcun
Alžbeta Servanská

č.d. 97
č.d. 27
č.d. 29
č.d. 164
č.d. 33
č.d. 222
č.d. 194
č.d. 46
č.d. 18
č.d. 226

80 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Anton Šurima
Michal Marciník
Anna Vaľovská
Anna Papcunová
Zuzana Korbulcová

č.d. 186
č.d. 72
č.d. 217
č.d. 18
č.d. 139

75 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Ján Maťaš
Ján Gadžinovský
Mária Ješková
Anna Mižíková
Justína Horovčáková

č.d. 212
č.d. 12
č.d. 196
č.d. 107
č.d. 36

70 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Jozef Ďurček

č.d. 92

65 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Michal Tkáč
Ladislav Janinda
Ladislav Halčin
Marta Kočišková
Anna Ihnátová
Mária Hublerová

č.d. 48
č.d. 24
č.d. 221
č.d. 95
č.d. 39
č.d. 57
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NAJSTARŠÍ OBYVATELIA BÁNOVIEC N./O.:
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60 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Ladislav Petruk
Milan Rimár
Ján Mižík
Michal Marciník
Michal Maťaš
Milan Roman
Gabriel Maheľ
Anton Liskovský
Jozef Geroč
Miloslava Maheľová
Mária Parihuzová
Mária Bučková
Marta Hrubá
Katarína Petruková

92 rokov
91 rokov
91 rokov
89 rokov
88 rokov
87 rokov
86 rokov
86 rokov
86 rokov
85 rokov

č.d. 59
č.d. 199
č.d. 135
č.d. 231
č.d. 207
č.d. 193
č.d. 32
č.d. 37
č.d. 208
č.d. 32
č.d. 156
č.d. 195
č.d. 214
č.d. 59

ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
Sv. Florián – patrón hasičov
Vážení spoluobčania, po dlhšom čase nám dovoľte prostredníctvom nasledujúcich riadkov informovať vás o stave dobrovoľných hasičov v našej obci.
V uplynulom období sa v našom hasičskom zbore udiala zásadná
zmena na poste predsedu, keď zo zdravotných dôvodov nám odišiel Ladislav Kočiško a nahradil ho novozvolený predseda Ladislav Maťaš. Pod
jeho vedením, už druhý rok sa znovu začína zviditeľňovať náš dobrovoľný
hasičský zbor v okrese Michalovce. Novozvolený výbor musel začať pracovať takmer od začiatku a na plné obrátky. Iste ste si všimli miesto, kde
kedysi stála stará Požiarna zbrojnica. Dnes tam zostalo iba prázdne miesto. Pre jej narušenú statiku sme ju museli zbúrať. Nová Hasičská zbrojnica je postavená vo dvore za Obecným úradom a v súčasnosti sa ešte
niektoré veci dokončujú. Za finančnej pomoci Obce Bánovce nad Ondavou
sme sfunkčnili našu techniku, dokúpili sme nové hadice a dali vyrobiť súťažné tričká pre našich hasičov. Pre veľký záujem reprezentovať náš zbor
sme poskladali viacero súťažných družstiev. V súčasnosti máme 4. družstvá, a to žiakov – do 15. rokov, družstvo dorasteniek – do 18.rokov, družstvo mužov a družstvo žien. Len máloktorý DHZ sa môže pýšiť toľkými
družstvami naraz. Samozrejme, že toto všetko je veľmi náročné po finančnej stránke, preto sme nútený získavať financie aj prostredníctvom
diskoték a hľadaním sponzorov. Na niektoré súťaže sa dopravujeme aj
na vlastné náklady, lebo náš ročný rozpočet z obce je veľmi malý.
Súťažný ročník 2011. nám priniesol tieto výsledky:
Družstvá žiakov:
• Hra Plameň – chlapci 4. miesto / dievčatá 4. miesto.
• Deň mladých hasičov – chlapci 4. a 14. miesto / dievčatá 5. a 6. miesto.
• Pohár Prezidenta DPO SR – Svit: chlapci 35. miesto.
(z 88.zúčastnených)
• Halové majstrovstvá – chlapci 2. a 6.miesto / – dievčatá 3. a 7.miesto.
Družstvo Dorasteniek:
• Obvodové kolo Trhovište – 1. miesto.
• Krajské kolo Zemplínska Teplica – 4. miesto.
Družstvo Mužov:
• Obvodové kolo Trhovište – 8. miesto.
Súťažný ročník 2012.
Družstvá žiakov sa v tomto roku pod vedením Štefana Kandu zúčastnili
hry Plameň a umiestnili sa na 3. a 4.mieste v kat. chlapcov a dievčat.

Mladé požiarničky
Naše dorastenky sa zúčastnili 5.mája 2012 na súťaži o Pohár Zemplína vo Veľkých Revištiach a umiestnili sa na 4. mieste. V tomto družstve
je obrovská zanietenosť pre hasičský šport a preto budeme aj naďalej
v tejto činnosti pokračovať. V tomto roku nás ešte čaká viacero súťaží
ako je napr. obvodové kolo Malčice a pohár starostu obce Trhovište.
Novým trendom v hasičskom športe je aj organizovanie Nočných súťaží, kde začiatok je o 22:00 hodine. Takáto súťaž sa bude konať v obci
Žbince. Naše družstvá muži a ženy sa na takejto súťaži predstavia po
prvýkrát. Na futbalovom ihrisku sme preto umiestnili nádrž s vodou a každú sobotu mávame tréningy. Cisternu s vodou nám dováža traktor z farmy od Gabriela Lukáča.
V tejto sezóne sa chceme naďalej umiestňovať len na popredných
priečkach a vzorne reprezentovať našu obec a náš zbor. Touto cestou
sa chceme poďakovať našim súťažiacim, ale aj ich trénerom, za už dosiahnuté výsledky.
S pozdravom výbor DHZ
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Veľmi vydarené bolo spoločné podujatie s FS Ondavčanka - „Zemplínsky
kroj“ a tiež predvianočné stretnutie v literárnom múzeu Pavla Horova, ktoré malo bohatý program. Jeho súčasťou bola beseda so spisovateľkou Annou Garbinskou, ktorá veľmi zaujímavo rozprávala o svojom živote, profesii učiteľky ale hlavne o tom, čo ju inšpirovalo k písaniu jej básní. Naše ženy
pripravili zase vianočné dobroty - členky upiekli svoje obľúbené vianočné zákusky a vymenili si navzájom recepty a Ľudka Róková doniesla pre každú
účastníčku tradičný plnený pardubický perník. Pani Anna Smrigová piekla
vianočné oplátky, ktoré rozvoňali celú miestnosť a navodili tú pravú vianočnú
atmosféru. Je to všestranná žena, ktorá má veľa záujmov a aj na tomto podujatí zdobila steny miestnosti jej krásna paličkovaná čipka. Podujatie malo
výborný ohlas u prítomných žien a dobre sa u nás cítila aj pani Garbinská,
ktorá prisľúbila, že príde aj o rok - po vydaní novej knihy.
V roku 2012 máme v pláne práce ďalšie zaujímavé podujatia . V marci sme uskutočnili členskú schôdzu, ktorá bola spojená s besedou na tému
- Ako sa zbaviť brušného tuku a spevniť si postavu . Veríme, že aj tie ďalšie budú zaujímavé / návšteva divadelného predstavenia „Pokrvní bratia“, beseda s p. Garbinskou a Dományovou a iné/ a srdečne pozývame na ne nielen naše členky ale i Vás ostatných.
Ľudmila Geročová, predsedníčka ZO ÚŽS
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Predvianočné stretnutie

B

Hlavným poslaním občianskeho združenia Únie žien Slovenska, rovnako ako jej predchodkyne – Slovenského zväzu žien – je obhajovať záujmy žien vo všetkých oblastiach politického, spoločenského i kultúrneho
života a riešiť problémy žien a ich rodín . Možno to na Vás pôsobí ako fráza a mnohí z Vás si pomyslia, že v dnešnej demokratickej a civilizovanej
Európe ide o zastaralý a prekonaný názor, ale nie je tomu tak. Aj dnes vidíme a cítime rozdiely pri hodnotení mužov a žien, ako v pracovnej oblasti,
tak aj v starostlivosti o rodinu. V pracovnej oblasti sú ženy nedocenené /česť
výnimkám/ a v starostlivosti o rodinu je na nich kladená omnoho väčšia
záťaž. Terajšia stredná generácia /tesne pred dôchodkom / doplatila na zmeny a vývoj po roku 1989 predĺžením veku pri odchode do dôchodku, či možnosťou zamestnať sa po strate zamestnania. Mladšie ženy majú zase iné
problémy spojené so sebarealizáciou, starostlivosťou o rodinu a pod. Práve preto má byť hlavným cieľom programu ÚŽS práve zabezpečenie všestranného rozvoja osobnosti ženy a vytváranie priestoru pre jej realizáciu
v pracovnom, spoločenskom i rodinnom živote.
Ľahko sa povie, ale ťažšie realizuje, hlavne v regiónoch kde je vysoká nezamestnanosť, ktorá do značnej miery ovplyvňuje aj zhoršujúcu sa sociálnu situáciu v regióne a tým aj život v rodinách. V tomto smere je veľmi aktívna Krajská organizácia ÚŽS v Košiciach pod vedením
predsedníčky Márie Huštatyovej. KO ÚŽS každoročne pripravuje Fórum
žien a Okrúhle stoly, kde pozýva predstaviteľov verejného života a vedie dialóg o riešení problémov žien, rodín ako aj pripomienkuje pripravované zákony týkajúce sa týchto skupín.
Základná organizácia ÚŽS v Bánovciach nad Ondavou má v súčasnej
dobe 50 aktívnych členiek. Naša činnosť sa zameriava predovšetkým na
aktivity v kultúrnej oblasti, nakoľko o tieto prejavujú naše členky najväčší
záujem. Z členiek ÚŽS sa pred 13 rokmi vytvorila aj ženská spevácka
skupina Ondavčanka, ktorá šíri zemplínsky folklór a úspešne reprezentuje našu obec doma i v zahraničí.
ZO ÚŽS v Bánovciach nad Ondavou pripravila v minulom roku viacero zaujímavých podujatí. Väčšinu z nich sme organizovali v spolupráci s Jednotou dôchodcov v našej obci - napr. v máji podujatie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré bolo spojené s besedou so psychologičkou na tému „Ako sa zbaviť stresu“, v lete sa naše členky zúčastnili spoločného zájazdu na kúpalisku v Maďarsku . V auguste sme pripravili namiesto tradičnej návštevy divadla
celodenný zájazd, počas ktorého sme navštívili časť Slovenska, ktorá je pomerne blízko a predsa sme ju nepoznali - nádrž Starinu, drevené kostolíky
v Uličnom krivom, Ruskom Potoku a nakoniec Sninské rybníky.

Y

Čím žije únia žien v Bánovciach n. O.

ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
TJ FK Bánovce nad Ondavou
Vážení spoluobčania, priaznivci športu, najmä futbalu.
Prešiel ďalší rok, a tak mi dovoľte prostredníctvom nasledujúcich riadkov o stručné zbilancovanie činnosti nášho futbalového klubu za posledné
obdobie. Po skončení sezóny 2010/2011 naše družstvo mužov obsadilo 12-te a družstvo dorastencov 5-te miesto. Počas letnej prestávky náš
futbalový klub usporiadal turnaj“ O Pohár starostky obce“ za účasti mužstiev Markoviec, Trhovišťa a domáceho klubu. Ďalším turnajom na ktorom sme sa zúčastnili bol turnaj v Bracovciach, kde sme obsadili tretie
miesto. Pred začatím súťažného ročníka 2011/2012 k nám neprestúpil
žiaden hráč. Túto sezónu sme začali domácou remízou s Čičarovcami
„B“ v pomere 1:1. Potom nás potešil zápas v Močaranoch, keď sme ich
deklasovali na ich vlastnom ihrisku 0:6. Výraznou mierou k tomuto výsledku pomohol Pavol Staroškovič, ktorý zaznamenal 4 góly. Po tomto
zápase prišla séria nie veľmi presvedčivých výkonov. Spomeniem aspoň
niektoré. Domáca remíza s Trhovišťami, prehra s Bracovcami a Budkovcami taktiež na domácej pôde. Najviac nás môže mrzieť zápas s Moravanami, v ktorom bol hlavný rozhodca (podľa jeho názoru) inzultovaný. Pre tento incident nám budú po skončení súťaže stiahnuté 3 body
a kontumovaný zápas v náš neprospech. Popritom sme zaplatili pokutu vo výške 100 eur a náš hráč mal zastavenú činnosť na pol roka. Aj napriek smole, ktorá sa nám lepila na päty, sme dokázali uhrať aj pekné
zápasy, ako som už spomenul zápas v Močaranoch, ale aj domáce zápasy s Romou Trhovište, keď sme po psychicky a fyzicky vyčerpávajúcom boji vyhrali 1:0 a zápas s Kapušanskými Kľačanmi, ktorý sme vyhrali 3:1. Po jesennej časti naše družstvo obsadilo 12-te miesto s počtom 12 bodov. Všetko nasvedčovalo zostupu do nižšej triedy, ale vďaka tímovému duchu sme sa nevzdávali a chceli bojovať o zotrvanie v ll
triede.
Zimná príprava, ktorá začala koncom januára 2012, priniesla požadovaný efekt. Po spriemerovaní účasti na tréningoch a prípravných zápasoch som dospel k zaujímavému číslu. Priemerne na jednom tréningu bolo 10, 69 hráčov a percentuálna účasť hráčov za celé mužstvo bolo
62, 89%. Za takéto čísla sa nemusí hanbiť ani klub vo vyššej súťaži. Počas zimnej prípravy sme získali na polročné hosťovanie Martina Bodnára z Ložína a na rok brankára Petra Kollára z Michaloviec. Do Petroviec
nad Laborcom odišiel na polročné hosťovanie Pavol Staroškovič. Jarnú
časť mužstvo začalo prehrou v Čičarovciach „B“ 1:0, domácou prehrou
s Močaranami 1:2 a prehrou v Trhovištiach 3:2. Po tomto zápase sa šťastie naklonilo trocha aj k nám, keď sme neprehrali 4 zápasy po sebe. Najviac nás teší bod dovezený z Moravan a 3 body s Bracoviec. Momentálne
po 22-om kole sme na 11-tom mieste s 25-timi bodmi. Aj v tomto súťaž-

nom ročníku je prihlásené družstvo dorastencov. Ich výkony nie sú veľmi presvedčivé, ale dúfame že postupom času, až sa spolu zohrajú budú
tvoriť jeden tím, ktorý dosiahne oveľa lepšie výsledky. Po 14-tom kole sú
na 9-tom mieste. Náš klub v súčasnej dobe disponuje týmito hráčmi:
Štefan Šoltés, Peter Kollár, Jaroslav Polák, Peter Mičo, Marek Maďar, Jozef Parihuz, Matúš Harčarik, Peter Jurišta, Gabriel Timko, Miroslav Harčarik, Martin Bodnár, Peter Ihnát, Martin Stropkovič, Patrik Sinčák, Jaroslav Stropkovič, Martin Lojan a Marián Mičo.
Na konci roku 2011 sa nám podarilo doriešiť 2 % z daní, o ktoré sa
plánujeme uchádzať aj v tomto kalendárnom roku. Preto by som Vás chcel
vážení občania aj touto cestou poprosiť o darovanie tohto príspevku z Vašich daní. Tento rok by sme chceli využiť tieto prostriedky na začatie stavby tribúny , alebo aspoň na zakúpenie materiálu.
V závere by som sa chcel poďakovať obci, ktorá je naším hlavným
sponzorom, za podporu a pomoc. Taktiež ďakujeme všetkým ostatným
sponzorom, ktorí prispievajú na rozvoj klubu, celému vedeniu ako aj hráčom za ich ústretovosť, ochotu a snahu pomôcť riešiť problémy kolektívne aj za súčasných neľahkých okolností. Ale hlavne sa chcem poďakovať Vám-fanúšikom, lebo Vaša podpora a radosť z dobrých výsledkov
nás poháňa vpred a je pre nás najväčšou motiváciou.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Jozef Parihuz, predseda FK Bánovce nad Ondavou

Futbalový zápas Bánovce n. / Ondavou – Trhovište


P R O G R A M :
15,oo

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

15,10
15,15 – 17,00

„BÁNOVSKÝ ČURBES
2012“,

17,00 – 17,40
18,30

ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku
v sobotu 23. júna 2012

Otvorenie Bánovského čurbesu
- Deti z MŠ a Ondavčanka
Príhovor starostky obce a hostí
Hlavný program:
FS Bystrančan
FS Lučane
FS Ondavčanka
Mladé talenty z Bánoviec n/O.
Tombola
Diskotéka pre mladších, starších
a pokročilých
Sprievodné podujatia:
súťaž vo varení guľášu, koníky pre deti

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
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BÁNOVSKÉ NOVINY. Redakčná rada: Ľudmila Geročová a členovia Kultúrnej komisie pri OZ
Schválilo: Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 9. júna 2012.
Neuverejnené príspevky sa nevracajú a sú k nahliadnutiu a prečítaniu na obecnom úrade.
Foto: Ľudmila Ďurčáková, Beáta Baková. Sadzba a tlač: Mgr. Michal Klima – mydesign.
Počet: 300 kusov. Vychádza raz ročne. Neprešlo textovou úpravou.
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