
Vážení Bánovčania,
 
    raz ročne vydávame obecné noviny a, ako každoročne, aj v tomto roku 

využívam túto možnosť na bilancovanie uplynulého roka a aspoň heslovite sa 
chcem zmieniť o podaných projektoch.

 
Začnem asi najväčšou minuloročnou výzvou, do ktorej sme sa zapoji-

li a to bola 12/PRV/2015  - Prestavba kina a pošty na komunitné centrum. 
Celý rok sme čakali na vyhodnotenie tejto výzvy a nakoniec, ako ste možno 
postrehli, bolo to dosť medializované, táto 
výzva bola zrušená. Z môjho pohľadu je to 
nehorázna vec . Obce pripravili projekty, dali 
do toho kopu svojich finančných prostried-
kov, času, energie a niekto /vinníka už niet/ 
namiesto vyhodnotenia zruší výzvu. Vrátili 
nám dokumentáciu s tým, že vyjde iná vý-
zva, na ktorú sa môžeme prihlásiť. Zatiaľ nič 
nevyšlo.  Potom sa čudujú, že sa nečerpajú 
euro fondy.

 
V rámci životného prostredia čím ďalej, 

tým viacej  kompetencií prechádza na obec.  
Preto ďalšie projekty, ktoré sme podali, 
sú  projekty z environmentálneho fondu  na 
likvidáciu nelegálnej skládky. Tiež  sa  po-
dala žiadosť vybudovať kompostovisko a 
zberný dvor.  Uvidíme, ako pochodíme . Mi-
nulého roku sme podali žiadosť na rozšírenie 
kamerového systému v obci Bánovce nad 
Ondavou. Tohto roku nám dotáciu schváli-
li a behom leta bude projekt zrealizovaný. 
Kamery sa nám osvedčili, zistili sme už 
niekoľko  vandalov, ktorí ničia náš spoločný 
majetok. Čím viac bude kamier, tým je to 
lepšie aj ako psychologický moment v rámci 
prevencie.

 
Ďalšia vec,  ktorá sa nám podarila, bola 

po minuloročnej rekonštrukcii sociálneho 
zariadenia v materskej škole aj rekonštrukcia  
umyvarky v MŠ. Za to veľmi ďakujeme  spoločnosti Nafta, a. s.,  ktorá nám 
finančne pomohla. Keď sme pri Materskej škole, celá budova by si zaslúžila 
rekonštrukciu. Bola postavená v 80-tych rokoch minulého storočia a nespĺňa 
energetické požiadavky. Darmo sme vymenili kotol za úspornejší, aj tak je 
tam veľká spotreba energií . Preto sme dali urobiť energetický audit a tiež 
sme podali projekt  „ Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci 
Bánovce nad Ondavou“  výmenou okien, zateplením fasády a strechy.                           

  Zrealizoval sa projekt „ Úprava parku pred kalvínskym kostolom“, na 
ktorý sme dostali peniaze z obnovy dediny. K tejto úprave niekoľko viet. Pro-
jektant tam naplánoval pergolu  ako oporu pre ťahavé kvety. V novembri, keď 

sa projekt dokončil, sa už nedali kvety posadiť a niektorí občania to pochopili, 
že je to autobusová zastávka a dožadovali sa jej prekrytia. Tohto roku na jar 
sme kvety posadili, a tak dúfam, že pekne vyrastú, žiadny vandal ich nezničí 
a budeme mať peknú „autobusovú zastávku“. 

 
Každoročne podávame žiadosť aj na ministerstvo financií. Tohto roku 

sme požiadali o finančný príspevok na  prekrytie  obecného úradu. Do budovy 
nám zateká, ak ju chceme zachrániť, musíme ju prekryť. Je to investícia, ktorú 
možno veľmi nie je vidieť  tak, ako napríklad prekrytie obecného klubu, ale je 
potrebná. Čakáme na vyhodnotenie.  V našej obci práve prebieha uloženie op-
tického káblu, jedná sa o hlavnú trasu Trhovište – Malčice . Nasledovať bude 

uloženie káblu aj po celej dedine . Optika ur-
čite skomfortní  bývanie v našej obci a ocenia 
ju hlavne mladší občania. Tak isto tohto roku, 
v letných mesiacoch, prebehne rekonštrukcia 
verejného osvetlenia .To bude  zmoderni-
zované a vymenené za úspornejšie, z toho 
dôvodu už budeme svietiť celú noc. To sú v 
skratke investičné akcie, ktoré máme naplá-
nované.

 
 Ešte je dôležitá jedna informácia a týka 

sa veľkoobjemového kontajnera na drobný 
stavebný odpad za obecným úradom . Od júla 
2016  je zmena v zákone a  stavebný odpad 
sa berie za poplatok. Preto prosím občanov, 
aby ste tam nedávali žiaden iný odpad, ako 
je stavebný. To znamená, že stavebný odpad  
treba najprv prísť nahlásiť na úrad, zaplatiť 
poplatok  a až potom ho uložiť.  Poplatok je 
symbolický, ale vychádza zo zákona a pre-
to ho musíme vyberať. Po rozšírení kamero-
vého systému nám pomôže kamera odhaliť 
nespratníkov, ktorí dávajú do kontajnera ne-
zaplatený odpad.

 
  Vážení občania, prosím vás, buďte 

ohľaduplní  k zamestnancom obecného úradu 
a materskej školy. Všetci vieme, že na úra-
doch je uzákonená tridsaťdňová doba na vy-
bavenie administratívnych vecí, len u nás je 
dĺžka vybavenia ,,do prvého autobusu“. Nie-

kedy sa to ozaj nedá stihnúť rýchlejšie vybavovať, preto vás prosím o pocho-
penie.  Zamestnanci  sú vám k dispozícii aj nad rámec svojej pracovnej doby. 
Snažíme sa, aby ste vy, občania, mali zabezpečené základne potreby. Snažíme 
sa, aby obec bola čistá,  hoci nemáme dostatok pracovníkov na obecných 
službách. Hlavne teraz na jar je to veľmi ťažké  s kosením, proste nestíhajú.  .
Aj keď sú objektívne príčiny, prečo nemôžeme túto situáciu urýchliť,  určite 
bude všetko pokosené. Ja som tiež energický človek a tiež nemám rada, keď 
sa vecí vlečú, ale tie naše projekty ma naučili trpezlivosti. Administratíva trvá 
dvakrát tak dlho ako realizácia, no čo už narobíme?!  Na Slovensku je to tak!  

 Ľudmila Ďurčáková
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Rozpočet je základným finančným nástrojom obce. Obec sa 
ním riadi a hospodári v zmysle zákonom stanovených podmienok. 
V tomto príspevku predkladám stručný rozpočet obce a jeho sku-
točné čerpanie za rok 2016. Podľa potreby bol niekoľkokrát zmene-
ný uznesením obecného zastupiteľstva.

v €     Schválený rozpočet    Skutočnosť

Príjmy celkom 223 620,55 232 567,42

z toho :

Bežné príjmy 218 620,55 227 567,42

z toho: daňové príjmy 196 329,00 204 705,11

              nedaňové príjmy 14 646,00 15 216,76

              granty a transfery 7 645,55 7 645,55

Kapitálové príjmy 5 000,00 5 000,00

Finančné príjmy 0,00 0,00

Výdavky celkom 223 120,55 188 032,20

z toho :

Bežné výdavky 205 120,55 180 185,41

Kapitálové výdavky 18 000,00 7 846,79

Finančné výdavky 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 500,00 44 535,22

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že obec hospodárila s kladným vý-
sledkom vo výške 44 535,22 €, ktoré budú predmetom tvorby Re-
zervného fondu za rok 2016. Príjmy ovplyvnil vyšší príjem výnosu 
dane z príjmov (príjem „od štátu“) než sa očakával cca o 10 tis. €. 
Vo výdavkovej časti je úspora v položkách energií, materiálu, bež-
nej údržby a služieb. Nečerpali sa položky, ktoré boli vytvorené na 
spoluúčasť obce pri podaných žiadostiach o dotácie z dôvodu zru-
šenia výzvy alebo nevyhodnotenia žiadostí. V  kapitálovej časti sa 
napríklad nerealizoval investičný výdavok na Komunitné centrum. 
(pripomeňme si: prestavba budovy kina a pošty; presun poštového 
strediska do terajšej klubovne hasičov a v prednej časti urobiť klub 
pre dôchodcov). 

Medzi zrealizované projekty patrí Revitalizácia parku „Pred 
kostolom“, ktorý bol prevažne financovaný z  dotácie 5  000 € 
z  Environmentálneho fondu v  rámci Programu obnovy dediny. 
Spoluúčasť obce tvorila sumu 1  658,79 €. (Celkom: 7 019,99 €). 
Rekonštrukcia stavby Hasičskej zbrojnice pokračovala zatepľova-
ním, omietkami, osadením garážových vrát a  podobne vo výške 
1 574,70 €.

Beáta Baková, učtovníčka

Ekonomické okienko

Všetci vieme, že voda z  vodovodu na Slovensku patrí k  najlepším na svete a je 
ideálna na každodenné pitie. Je pravda, že kedysi pili ľudia vodu zo studní, lebo 
iná nebola, ale životné prostredie bolo predsa úplne iné. 
Obyčajná pitná voda je pre organizmus jednoznačne prínosom, navyše – nezaťa-
žuje srdce a obličky, neobsahuje cukor ani prebytok soli. Samozrejme, opatrnosti 
nie je nikdy dosť a veľmi obozretní by mali byť občania, ktorí majú vlastné studne. 
Veľmi pozorne treba sledovať koncentrácie nebezpečných látok, ktoré môžu spô-
sobiť poškodenie organizmu. Zdravotné riziko predstavujú  napríklad dusičnany, 
pesticídy, ropné produkty, ťažké kovy atď.
Kvalitná voda z vodovodu dokáže bez problémov nahradiť sýtené a sladké nápoje, 
ktoré nielen  že nie sú dobré pre zdravie, ale často po nich ostáva odpad v podobe 
plastových fliaš či plechoviek. Často aj v blízkosti vodných nádrží či vodných tokov. 
Jednoduchým  otočením vodovodného kohútika sa môžeme dostať k nápoju, kto-
rý najlepšie uhasí smäd a nepodpisuje sa negatívne na zdraví a kondícii.
Cena vody je skutočne najčastejší argument obyvateľov a starostov obcí na nena-
pojenie, ale spočítal to niekto dôsledne? Narátal niekto koľko balených vôd  ročne 
kúpi jedna rodina? Okrem toho, že je balená v plaste a skladovaná rôznymi spô-
sobmi, je  niekoľkonásobne drahšia ako kvalitná voda z vodovodu. Ak  1,5 l balenie 
lacnej fľaškovej vody stojí 80 centov, teda 1000 litrov stojí viac ako 533 Eur! Pre 
porovnanie cena 1000 litrov vody z vodovodného kohútika stojí 1,572 Eur. A ide 
o najdôležitejšiu tekutinu, o naše zdravie, zdravie našej rodiny .... Koľko sme teda 
ochotní zaplatiť, keď ochorieme, aby sme boli zdraví?
V obci Bánovce nad Ondavou spolu s obcou Trhovište je v súčasnosti rozpraco-
vaná realizácia verejnej kanalizácie. Budovanie kanalizácií možno nie je na prvý 
pohľad atraktívna záležitosť, ale je to veľmi dôležitá oblasť, pretože kanalizácie 
zlepšujú kvalitu života a  životného prostredia okolo nás, nezanedbateľne však 
zvyšujú aj komfort napojených obyvateľov. Dobudovanie kanalizačnej siete má 
priamy pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov, ako aj na ochranu povr-
chových a podzemných zdrojov pitnej vody. Všetky výhody existencie kanalizácii 
môžu byť využívané, len ak sa obyvatelia s možnosťou napojenia aj skutočne na-
poja na verejnú kanalizáciu.
Najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť svoju neh-
nuteľnosť na vybudovanú verejnú kanalizáciu. 

Zdroj: materiály VVS a.s.  
Bc.. Miroslav Maťaš

Posledná informácia, ktorú sa nám podarilo zistiť ohľadom výstavby našej kanali-
zácie je zverejnenie zápisnice z výberového konania:                                                                                       
Predmet  zákazky:  „ Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV.              
Hodnota zákazky:    10 920 996 €ur. bez DPH
Verejné obstarávanie vyhrala firma Inžinierske stavby a.s. Košice  
a NOVICOM, s.r.o. Slivník 61  Ľudmila Ďurčáková, starostka obce

Prečo sa pripojiť na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu?

„Účtovníci – zvláštny druh.
Keby neexistovali účtovníci, ekonomika by nebola ekonomikou.

Ide o zvláštny druh tvora, ktorý navonok veľmi pripomína človeka. 
Týmto sa jeho podobnosť s človekom končí.

V skutočnosti je to zvláštna čeľaď, ktorá sa vyvinula v prírode na to,
aby za vás riešila problémy, o ktorých ste netušili, že ich máte, spô-

sobom, ktorému nerozumiete.“

Obec aj v roku 2016 finančne podporovala občianske 
združenia a organizácie v obci.

170 €
PZ Lieskovec

FS Ondavčanka

Cirkvi: Reformovaná 
a Rímsko-kat.

TJ Bánovce nad Ondavou 
3 100,00 €

DHZ Bánovce nad Ondavou       
314,69 € *

Jednota dôchodcov –                    
167,40 €

Únia žien Slovenska –                  
168,00 €

*okrem toho obec financuje čiastočne bežnú prevádzku vo výške 1 737,81€
*v r. 2016 zníženie dotácie, kvôli spolufinancovaniu obce opravy PS-12 
vo výške 2 503,21 € v roku 2017.



31/2017 Duchovné slovo
Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi zasvätený Božskému srdcu Ježišovmo. Slovensko patrí 

medzi krajiny, kde je veľmi rozšírená úcta k Božskému Srdcu. Takmer v každom kostole sa 
nachádza socha Božského Srdca. V každej farnosti vo väčšej miere pristupujú veriaci na prvý 
piatok k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.

Avšak aj tak je potrebné stále uvažovať, v čom je podstata a zmysel úcty k Božskému 
Srdcu.

Je to na prvom mieste vzťah ku Kristovi ako k osobe. Zjavenie vo francúzskom  Paray le 
Monial, keď sa Kristus zjavil sv. Margite Márii Alacoque v tej podobe ako ho poznáme z obrazu, 
či sochy Najsvätejšieho srdca Ježišovho, bolo v dobe, keď sa začal vo Francúzsku šíriť blud, 
ktorý sa volal jansenizmus. Kresťanstvo tento blud chápal ako zachovávanie prísnych morál-
nych zásad a dôsledné dodržovanie mravných princípov. Vyzeralo to vznešene. Zásadovosť 
budí obdiv. Ale zastiera sa tým obraz biblického Boha Otca. On je síce zákonodarca a sudca. 
Avšak zároveň je Otec, ktorý má súcit s ľudskou nevedomosťou a slabosťami. Vie pochopiť, 
čo spôsobilo prostredie a dedičné vlohy. Inými slovami: je to Boh, ktorý má srdce, ktorý má 

všetky dobré vlastnosti v najvyššej miere, pretože jeho srdce je súčasne ľudské a Božské.
K úcte Božského Srdca patrí aj tzv. zmierna myšlienka. Vyjadruje sa modlitbami tohto 

druhu: Čím viac ťa svet nenávidí, tým viac ťa chceme milovať. Čím viac sa pohŕda sviatosťami 
tvojej lásky, tým viac my chceme k nim pristupovať. Čím viac ľudia na teba zabúdajú, tým viac 
chceme na teba myslieť. Pritom tu nejde o nejaký sentimentalizmus, akoby sme sa snažili 
Boha dojať alebo uprosiť, aby nebol prísny. Podstata zmierenia je hlbšia. Je v nej vyjadrená 
biblická myšlienka o jednote viny a dobra. Zlo jedného škodí všetkým. Trest padá na všet-
kých, pretože sme spojení. Platí to však aj naopak. Dobrý skutok a každá modlitba pomáha 
záchrane všetkých, dobrých aj zlých.

Božské srdce Ježišovo chce zachrániť každého človeka a táto láska Krista k nám, ktorj 
symbolom je Ježišovo srdce sa prejavila na kríži. Keď pozeráme na ukrižovaného Krista a 
jeho prebodnuté Srdce mali by sme si povedať: To sa stalo kvôli mne. Kvôli mne Kristus visel 
na kríži. Kvôli mne tiekla krv z jeho presvätého Srdca. A mali by sme so sv. Pavlom povedať: „ 
Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého 
za mňa « (Gal 2,20). To nám pomôže v úprimnom nasledovaní Ježiša a v rozširovaní jeho lásky 
na všetkých ľudí.                                                                                        Jozef Eliaš, kaplán Trhovište

Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: 2 je čas narodiť sa a čas zomrieť, 
čas sadiť a čas vytŕhať zasadené, 3 čas zabíjať a čas liečiť, čas rúcať a čas stavať,... 

Kniha Kazateľova 3, 1- 3

Život nám niekedy pripadá ako nekonečný kolobeh. Len čo dokončíme jednu vec, už nás čaká ďalšia. 
Len čo zariadime to, už musíme zariaďovať ono. Deň za dňom sa míňa ako bláznivá 
honba za niečím, čo rovnako raz pominie. Kazateľ vystihuje tento kolobeh výstižným slovom: honba. 
A kladie si otázku: Aký úžitok má človek zo všetkého svojho lopotenia? Navyše sa niekedy udalos-
ti v živote človeka tak skomplikujú, že život pripomína spleť toho najhoršieho, čo si len môžeme 
predstaviť. Mnoho ľudí chápe udalosti svojho života sčasti ako dielo náhody, sčasti ako dôsledok 
nemenných prírodných zákonov. Život je pre nich ako rieka, ktorá sa valí z neznáma do neznáma, 
alebo ako voda, ktorá sa vracia v nekonečnom kolobehu. A príroda, ktorá je hnacím motorom tohto 
diania, je mnohokrát krutá. 
Autor knihy Kazateľ nám však ponúka iný pohľad na svet. 
Vníma život ako smerovanie odniekiaľ niekam, ako dianie v rámci určitého plánu. Všetko má určenú 
chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas . Všetky udalosti, ktoré nás v živote stretnú, majú 
svoje presne vymedzené miesto v čase. Sú súčasťou Božích plánov so svetom. A človek sa smie 
spoľahnúť na to, že Božie zámery s ním sú dobré. 
V živote každého človeka je čas, kedy všetko začína, čas počatia, príchodu na svet, vítania nového 
života. Je v ňom čas hľadania a objavovania sveta, seba samého, blížneho aj Boha. Je v ňom čas, kedy 
plný energie pracuje,  buduje, vytvára. Je v ňom čas lásky a objímania, čas pokoja. Je v ňom čas, kedy 
je potrebné hovoriť a nezostať ticho. Nastáva aj čas, kedy je potrebné pomáhať, liečiť a opatrovať. 
Všetky tieto okamihy majú svoje miesto v Božích plánoch s nami a s naším svetom. Kazateľ však 
zisťuje, že do Božích rádov sú začlenené aj momenty negatívne. Prichádza čas, kedy odchádza, čo 
sa zrodilo. Prichádza čas, kedy strácame, čo sme našli. Strácame tých, ktorých milujeme. Zraňujeme, 
Boha, niekedy aj seba samého. Nastáva čas, kedy búrame, čo sme vybudovali, kedy odhadzujeme, čo 
sme si prisvojili. Je čas, kedy bojujeme, nenávidíme a dokonca aj zabíjame. Sú chvíle, kedy všetky slo-
vá strácajú zmysel, keď nemožno ináč, len mlčať. Tiež všetky tieto bolestné okamihy majú svoje mies-
to v našom živote, v živote, ktorý je napriek všetkému zlému v Božích rukách. A podobne ako tie prvé 
aj tieto majú svoj čas jasne vymedzený. Majú svoje hranice. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť 
pod nebom má vhodný čas. Ani plač, straty a smrť, rúcanie, nenávisť a zabíjanie nebudú trvať večne. 

Aké veci teda v živote vôbec majú a môžu mať zmysel? 
      Často nachádzame zmysel v tom, čo robíme. Kazateľov pohľad na činnosť človeka však vyznieva 
skôr skepticky: Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali..
Práca je síce jednou z vecí, ktoré Boh človeku určil, a človek v nej má napodobňovať Božie tvorenie. 
Ale medzi ľudským dielom a Božím dielom zostáva neprekonateľný rozdiel. Boh všetko urobil krásne a 
v pravý čas a ľuďom dal do srdca túžbu po večnosti. Božie dielo je tak veľkolepé, že ani nedokážeme vy-
stihnúť jeho rozsah. Často nezachytíme Božie pôsobenie ani vo vlastnom živote. Ako by sme potom 
svojou vlastnou prácou mohli dosiahnuť dokonalosť a neporušiteľnosť božského diela? Môžeme po 
nej nanajvýš túžiť. 
Boh a jeho dielo, to je jediná istota, na ktoré možno podľa Kazateľa postaviť svoj život. Spoznal som, 
že všetko, čo robí Boh, zostáva na veky. Nič k tomu nemožno pridať ani z toho ubrať. Keď si človek toto 
všetko uvedomí, keď vzhliadne krásu a nemennosť Božieho diela, potom povstane pred Bohom v 
bázni. To je jedno z dôležitých Kazateľových poznaní a zároveň aj časť odpovede na otázku zmyslu. 
Žiť v bázni pred Bohom, to je zmysluplný životný postoj. Bázeň tu pritom neznamená hrôzu a strach. 
Žiť v bázni pred Bohom, to znamená žiť s úctou voči Tomu, ktorý zostáva na veky, žiť s pokorným 
vedomím vlastnej prchavosti, ale aj žiť s dôverou, že som a navždy zostanem v rukách večného Boha. 
Ďalšie Kazateľove rozpoznanie sa týka života v časnosti: Poznal som, že nie je pre človeka nič lepšie, 
než sa radovať a konať v živote dobro. Nemáme sa nechať ubiť svojím nekonečným pachtením. Oveľa 
podstatnejšie než množstvo odvedenej práce je, aby sme sa v živote radovali a konali dobro. Radosť 
a dobro. Nimi sa meria zmysel ľudského života. To je zmysluplné žitie, keď sa radujeme z toho, čo pre 
nás Boh krásne urobil, keď sa radujeme z bohatstva jeho darov. To je zmysluplné žitie, keď konáme 
dobro, keď robíme to, čo sa páči Bohu. V radosti a  v dobre získava náš pominuteľný ľudský život 
uznanie od toho, ktorý je večný. Nakoniec Kazateľ opäť s istou dávkou skepsy dodáva: Čo sa deje, 
bolo oddávna, a čo bude, aj to bolo. Všetko, čo tvoríme, robíme, prežívame, už tu niekedy bolo. Nie 
je to nič nové pod slnkom, a my si v tom teda môžeme pripadať bezvýznamní, stratení. Ale to nie je 
všetko. Práve túto skepsu Kazateľ prelamuje nanajvýš povzbudivým slovom: Boh znovu vyhľadá, čo sa 
pominulo.   Až tu raz nebudeme, až sa vytratia aj tie posledné spomienky na nás, nezmizneme úplne 
bez stopy. Boh vyhľadá človeka, ktorý žil naplnený bázňou pred ním, vyhľadá aj jeho príbeh, s jeho 
radosťou, so všetkým dobrým. Tak bude  prijatý do večnosti. 

Erika Dékányová
Reformovaná kresťanská cirkev  Bánovce nad Ondavou

Milí Bánovčania, v roku 2017 si gréckokatolíci v našej košickej eparchii pripomíname 
niekoľko jubileí: 230 rokov od zriadenia Košického vikariátu mukačevskej eparchie, 20 rokov 
od zriadenia Košického apoštolského exarchátu, životné jubileum: 60 rokov vladyku Milana 
Chautura a 25 rokov od biskupskej vysviacky vladyku Milana Chautura. Od roku 1999 sa začali 
sláviť sv.liturgie aj vo filiálke Bánovce nad Ondavou. Vďaka starostke obce a členom obecného 
zastupiteľstva bol daný našej gréckokatolíckej cirkvi priestor vo vašej obci Bánovce nad Onda-
vou v Dome smútku. Od požehnania oltára našim vladykom Milanom uplynulo skoro 20 rokov. 
Touto cestou chcem zo srdca vysloviť úprimné Pán Boh odmeň a požehnaj všetkým zástupcom 
obce a jej obyvateľov za vzájomnú pomoc a spoluprácu pri šírení posolstva Evanjelia, ktoré 
môžete prijímať aj prostredníctvom gréckokatolíckej cirkvi. 

13. mája 2017 uplynulo 100 rokov od fatimských zjavení Panny Márie. Zároveň to bola 
spomienka na 36 rokov od atentátu na Jána Pavla II. Pápež František pri príležitosti tohto 100. 
výročia zjavenia Panny Márie v Cova da Iria navštívil mariánsku pútnickú svätyňu vo Fatime. 
Apoštolská cesta do Fatimy sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. mája 2017. Trom deťom – 10-roč-
nej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte – sa v roku 1917 šesťkrát, pravidelne raz za 
mesiac, počnúc od 13. mája a končiac 13. októbra, zjavovala Panna Mária. Deti boli čiastočne 
na mimoriadne zjavenie pripravené. Už v predchádzajúcom roku (r.1916) sa im totiž párkrát 
zjavil Boží anjel a žiadal ich, aby sa modlili a obetovali – a to nielen za seba, ale aj za celý svet. V 
deň prvého zjavenia 13. mája 1917 bola nedeľa, keď tri deti pásli ovce v údolí Cova da Iria. Oko-

lo jednej hodiny popoludní sa im nad malým dubom zjavila Panna Mária. Prišla oblečená v bie-
lom, skvejúcom sa šate. Povedala deťom, že prichádza z neba, a chce, aby vždy trinásteho dňa 
v mesiaci prichádzali sem, a to počas šiestich mesiacov po sebe. Potom im povie viac. Správa 
o zjaveniach, a najmä to, že sa budú pravidelne opakovať, vzbudila veľký záujem všetkých oby-
vateľov, nielen veriacich. Preto 13. októbra 1917, keď bolo posledné zjavenie a mal sa udiať aj 
avizovaný zázrak, prišlo do údolia Cova da Iria asi 70 tisíc ľudí. V ten deň pršalo, bola zima a fú-
kal nepríjemný vietor. Deťom sa zjavila Panna Mária a spoza mrakov vykuklo slnko. Krátko nato 
sa stal zázrak nazývaný „tanec slnka“, ktorý videli všetci prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo 
točiť a meniť rôzne farby. Rýchlo rotujúce slnko akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz trval 
asi 10 minút. Zjavenie sa skončilo tak, že na pozadí upokojeného slnka sa ukázala Panna Mária.

Posolstvo našich výročí a zjavenia sa Matky Božej vo Fatime je plné lásky a pokoja. Uka-
zuje nám cestu, ako kráčať k šťastiu. Pokánie je jedinou cestou k šťastnému životu. Pápež Pavol 
VI. v závere tretieho zasadania Druhého vatikánskeho koncilu (dňa 21. novembra 1964) zveril 
ľudstvo Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zároveň vyhlásil Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“. 
Avšak pokánie to nie je len zbožný pohľad do nebies so zopnutými rukami na kolenách... Po-
kánie, to je životný postoj. Pokánie, to je naša cesta životom v konkrétnych okolnostiach, na 
konkrétnom mieste, s konkrétnymi ľuďmi v neustálej istote kráčania s Bohom, ktorý nás neko-
nečne miluje a prostredníctvom svojej Cirkvi nás vedie k prijímaniu Jeho pravdy a uskutočňo-
vaniu v každodennom živote. Prajem všetkým obyvateľom Bánoviec nad Ondavou plnosť Božej 
lásky, pokoj a všetko čo potrebuje každý z Vás k napĺňaniu Božieho plánu v svojich životoch 
a zverujem Vás pod ochranu našej Nebeskej Matky, presvätej Bohorodičky.

o.Maroš Rinik, farár Gréckokatolíckej farnosti Trhovište

Mesiac Božského Srdca Ježišovho

Pokánie – cesta k šťastnému životu
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Keď mamka dcéru vydávala,
tajne si aj poplakala:

Dcérka moja milovaná,
či už pôjdeš svetom sama?
Kdeže, moja mamka milá,

iba som sa zaľúbila.
Veď už nie som vôbec sama,
odteraz sme spolu – dvaja.
Dcéra krásne vystrojená,
nevesta je v bielom celá.

V hnedých vlasoch závoj žiari,
úsmev, radosť v peknej tvári.

Pri neveste ženích stojí,
hrdý, ako rytier v zbroji.
Nedá si ju za celý svet,

krajšej, milšej pre neho niet.
V sobášnej sieni už znie tíško 

piano 
a oni dvaja si chcú povedať 

svoje áno.
No zrazu dych zatají celá sála,

 našej svedkyni sa obrúčka 
odkotúľala.

Nastáva mierna panika, 
v hudbe smiech prítomných 

zaniká.
Svedkyňa sa však rýchlo vy-

nájde 
a pod svadobnými šatami ob-

rúčku nájde.
Všetci sú šťastní v tejto chvíli, 
 mladomanželia si bozkom svoj 

sľub spečatili. 
No keď pred hotelom na Šírave 

zastali,
 všetci svadobní hostia na 

autobus čakali.
Čože sa to deje dneska?

Autobus so Spišákmi mešká...
Zdesenie nastalo, nevesta kvíli,

 veď Spišáci zablúdili.
Ale svadba to bola veru pekná, 

rodina sa spolu celá stretla.
Tí najbližší – veľkí, malí

do rána sa zabávali.
Pili, jedli, hodovali

 a ostošesť tancovali.
Zrazu prišli aj obavy,
keď nevestu unášali.

Ženích ten sa o ňu bojí,
už aj pomstu v duchu strojí.
Veď dnes máme iné plány,

svadba nie je o unášaní.
Spišáci sú nastúpení,

ku gratuláciám pripravení.
Rešpektujme ich tradície,
nehľadajme  hlúpe indície.
No nevesta stále chýba...

Bože, kde sa stala chyba?!
Aj svadobný otec zúri

až sa trasú všetky múry.
Jeho dcéra milovaná

pred polnocou unášaná...?!
Kto to kedy a kde slýchal?
Kto vymyslel tento scenár?
Zrazu chaos a stres vzniká
na svadbe zavládla panika.

Veď už tortu krájať treba!
A nevesta stále chýba...

Aj prípitky sú nachystané,
ale my nič nestíhame...

Už sa blíži Ondavčanka,
našťastie sa mladá našla.
Redovy sa môžu začať

 a nevesta kroj obliekať.
Už sa krúti v jednom kole, 

zahoja sa všetky bôle.
Čo  sa stalo, neodstane,
 darmo bolo plánované.

Svadba pekne pokračuje,
Ondavčanka začepuje

 a pri tom si vyspevuje.
Nevesta vo víre tanca,

 v červenom sa len tak vznáša.
Do náručí poletuje, 

peniažky si vytancuje.
Už  ju ženích pekne stíska, 

do očí jej hľadí zblízka.
Nedám si Ťa za celý svet,

krajšej, milšej nevesty niet.
Aj  rodičia od dojatia 

kde – tu dáku slzu stratia.
Je to krásne prežívanie
 to dcérine vydávanie.

Do srdca sa navždy vryje,
neskazia ho ani svadobné peri-

petie.

Najstarší obyvatelia Bánoviec nad 
Ondavou:

Ihnátová Mária 96 r.   č. d. 97
Poláková Mária 93 r.  č. d. 164

85 rokov sa dožívajú:

Papcunová Anna  č. d. 18
Šurima Anton  č. d. 186
Vaľovská Anna  č. d. 217

80 rokov sa dožívajú:

Gadžinovský Ján  č. d. 12
Horovčáková Justína  č. d. 36
Mižíková Anna  č. d. 107
Ješková Mária  č. d. 196
Maťaš Ján  č. d. 212 

75 rokov sa dožívajú:

Ďurček Jozef  č. d. 92

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE
KOĽKO NÁS JE ? ( stav k 31.5.2017 )

Počet obyvateľov spolu:  726  Ženy: 357 Muži:  369

VŠETKÝM JUBILUJÚCIM SPOLUOBČANOM 
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

Z rannej rosy spektra farieb, z vône 
krehkých ruží, prišlo na svet niečo 
krásne po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami utešené 
dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby 
žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky 
žitia kroky a buď šťastné v svete 
krásnom mnohé dlhé roky.

Grošková Monika č. d. 15
Pacanowska  Zuzana č.d. 44
Osipčáková Barbora č.d. 111
Maťašová Nikola č.d. 121
Lipnická Dominika č.d. 134
Balogová Sofia č.d. 179
Mižíková Laura Lilien č.d. 190

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

70 rokov sa dožívajú:

Janinda Ladislav  č. d. 24
Ihnátová Anna  č. d. 39
Tkáč Michal   č. d. 48
Hṻblerová Mária   č. d. 57
Kočišková Marta   č. d. 95
Halčin Ladislav   č. d. 221

65 rokov sa dožívajú:

Maheľ Gabriel  č. d. 32
Maheľová Miloslava  č. d. 32
Liskovský Anton  č. d. 37
Petruk Ladislav  č. d. 59
Petruková Katarína  č. d. 59
Mižík Ján  č. d. 135 
Parihuzová Mária  č. d. 156
Roman Milan  č. d. 193
Rimár Milan  č. d. 199
Maťaš Michal  č. d. 207
Geroč Jozef  č. d. 208
Hrubá Marta  č. d. 214
Marciník Michal       č. d. 231 

60 rokov sa dožívajú:

 Hurčík Juraj č. d. 71
 Čurma Miroslav č. d. 103
 Božok Anton č. d. 167
 Semjan Jozef č. d. 176
 Vaľovský Ján č. d. 256
 Groško Ján č. d. 257

VITAJ DIEŤATKO MEDZI NAMI: 2016

POSLEDNÉ ZBOHOM: 2016

NAŠI JUBILANTI: 2017
Ako dáždik jarný ticho  

kráča život opodiaľ. 
Do vlasov už sivú vdýchol,  

vráskami tvár rozoral..... 

Iveta Baková /rod.Jarabáková/
Svadobné peripetie..

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...

Lucia Gajdošová

Lukáš Sýkora
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19. február 2017- krásne zimné , nedeľné odpoludnie.
Sála kultúrneho domu v Bánovciach nad Ondavou sa postupne zapĺňa 

ľuďmi. Prichádzajú pozvaní hostia, obyvatelia obce, známi, milovníci folklóru 
z blízkeho okolia. Všetci, ktorí si prečítali oznam:

„Naše nové bábätko je konečne na svete. A keď sa už narodilo, treba ho aj 
pokrstiť, uviesť do života...Ak máš rád ľudové piesne, príď sa pozrieť a podporiť 
nás...“

A dnes , je ten veľký deň. Veľký deň Ondavčanky, ktorá uvádza do života 
svoje druhé dieťa- druhý céde nosič.

Prvé cédečko sme nahrali v roku 2012 s ľudovou hudbou Železiar a po-
menovali sme ho „Zo šipara ruža“. Od roku 2012 do roku 2016 , počas štyroch 
rokov, došlo vo folklórnej skupine k zmenám. Jedni odchádzali, iní prichádza-
li. Objavovali sme nové piesne z nášho blízkeho okolia , mnohé pre nás napísal 
Janík Onder a Mária Matinová. Piesne sme zaradzovali do našich vystúpení 
a tieto, mali úspech. Poslucháčom sa páčili. Tak sme sa rozhodli dať ich na 
cédečko .Oslovili sme Mgr. Stana BalážaPhD., ktorý vlastní nahrávacie štúdio 
NEW FOLK STUDIO v Raslaviciach. Mgr. Mišo Germuška urobil hudobnú 
úpravu piesni a Ľudová hudba Stana Baláža urobila nahrávku hudby .

A my sme cvičili, cvičili. Spievali, spievali. Až v jedno  novembrové ráno  
v plnej zostave, za podpory pani starostky Ľudky Ďurčákovej, sme nasadli do 
pristaveného autobusu. Ten nás odviezol do Raslavíc,  kde sme v štúdiu začali 
nahrávať nové cédečko.  Nahrávka trvala dva dni. Potom prišla  úprava zvuku, 
fotenie, grafická  úprava, výroba …

A naše  druhé dieťa bolo na svete. Pomenovali sme ho „ U Bánovci na va-
laľe“, podľa jednej z  dvadsiatich troch pesničiek, ktoré sú na cédečku. 19.feb-
ruára sa konal slávnostný krst nášho cédečka. Slávnostného krstu sa zúčastnili 
tí, ktorí boli s nami pri jeho zrode. Ľudová hudba Stana Baláža nás doprevá-
dzala pri speve piesní a sama sa prezentovala svojou hudbou . Samotný akt 
krstu uskutočnili naši krstní rodičia- PhDr. Mikuláš Koščo a Mgr. Stano Baláž 
PhD. Pokrstili ho perím a popriali mu veľa úspechov. Vyjadrili sa ,že sú radi 
že sa Ondavčanke podarilo zozbierať nové piesne v ktorých sa ospevujú krásy 
Zemplína. Ľudová hudba, tradície majú hodnotu, ak sa robia s láskou a citlivo. 
A v tomto projekte sa to naplnilo.

A prečo sme si zvolili krst perím? Aby pesničky z cédečka „ U Banovci na 
valaľe“ leteli k srdciam  všetkých dobrých ľudí a aby sa tak ľahko počúvali ako 
ľahko naň leteli pierka peria . Aby zohrievali ich duše ako tá najlepšia perina. 

Nataša  Hrabovská
vedúca súboru Ondavčanka

Milí Bánovčania!
Bola som oslovená starostkou obce, aby som napísala niečo o našej kro-
nike. Možno viete, že kronika sa píše v každej obci a ani tá naša nie je 
výnimkou. Pôvodná kronika zo starých rokov sa nezachovala , takže po-
vojnové a vojnové udalosti nie sú zdokumentované. Pamätníci hovorili, 
že kronika sa písala aj vtedy, no po vojne sa záhadne stratila. Ale toto už 
nezistime, ľudí, ktorí by si na to pamätali, je už málo, Kronika v súčasne 
dobe sa píše celkom v inej rovine, ako to bolo predtým. Doba sa neustále 
mení,  a tak aj udalosti majú celkom iný vývoj a spád. Preto aj písanie je 
odlišné. Zapisujú sa tam dôležité skutočnosti, týkajúce sa obce- od čoho sa 
všetko odvíja. Začínam  počasím a potom nasleduje všetko o živote našej 
obce, teda všetky udalosti ako sa v uvedenom roku  stali a nakoniec trochu 
štatistiky. Týmto som Vás chcela aspoň v skratke informovať o čom súčasná 
kronika vlastne je.
A nakoniec by som Vám chcela trochu na oživenie priblížiť príbeh  jednej 
našej statočnej obyvateľky, ktorá mala ťažký život, no nikdy nereptala. Je to 
príbeh, ktorý sa začal písať v roku 1894, jej narodením. Keď mala 15 rokov, 
vlastne jak sa dakedy hovorilo išlo jej 2 mesiace na 16 –ty  , vydala sa. Do 
svojich 18-tich rokov porodila 2 detí. Manžel narukoval v čase  1. svetovej 
vojny na front a už  sa nikdy nevrátil . Nikdy sa nedozvedela kde padol 
a ona 18-ročná vdova ostala sama s dvoma malými deťmi, a to v čase keď  
ešte sama bola dieťa. No postavila sa k životu čelom. Začala sama „gazdo-
vať“, aby zaopatrila deti. Výdatne jej v tom pomáhal svokor, ktorý jej radil, 
keďže fyzický nemohol, lebo bol pripútaný na lôžko. Naučila sa  orať, siať, 
kosiť, a postupne sa  vypracovala na uznávanú „gazdyňu“. Nikdy ona ani 
jej detí netrpeli hladom. Dokonca v čase vojny a plnenie tzv. „kontigentov“ 
/povinné dávky štátu/  musela veľa odovzdávať pre potreby vojska. Pamät-
ná veta vtedajšieho  komisára bola , že „ľem tam idzeme dze jest“. Raz, 
keď neodovzdala povinnú dávku, zobrali ju do väzenia. Ako sama neskôr s 
úsmevom spomínala, boli to najkrajšie chvíle v jej živote. Nič tam nemuse-
la robiť, len spala a jedla, čo povedané dnešnou rečou bol  nesmierny relax. 
Dozorcovia často chodili pozerať, či vôbec žije, keďže stále len spala. A 
keď sa vrátila domov, až  do smrti  spomínala, že lepšie parené knedle ako 
tam, nikdy  nejedla. Krátky príbeh, no dlhý na jeden život. Nakoniec Vám 
prezradím, že je to príbeh mojej  prababky. Ja si na ňu pamätám, zomrela 
keď  som mala 13 rokov. Volala sa Mária Horovčáková, ale každý ju volal 
„Mariša Blacká“.

Anna Majerníková
Kronikárka Obce Bánovce nad Ondavou

FS Ondavčanka

Z obecnej kroniky

Zo života spoločenských organizácií
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Rok s rokom sa stretol, opäť  hodnotíme ,bilancujeme, plánujeme 
.Niekomu sa možno zdá, že život v  materskej škole je jednotvárny 
,nudný, opak je však pravdou .Pri 18 deťoch ,ktoré tento rok na-
vštevovali tunajšiu Materskú školu ,je to jednoducho nemožné. Aby 
aj pre deti bol tento pobyt v „škôlke“ zaujímavý, zúčastňujeme sa 
s  nimi rôznych súťaží, projektov, vymýšľame rôzne aktivity, akcie.  
V  tomto školskom roku sme začali vydlabávaním dýň a  tvorením 
z plodov záhrad, púšťali sme si  šarkany, vystupovali pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k starším, výtvarnými prácami prispeli ku mliečnej 
súťaži s  TAMI, oslavovali sme Vianoce ,na  Fašiangy nesmel chý-
bať veselý karneval, privítali sme návštevu z  hvezdárne a  zároveň 
sa deti zúčastnili aj výtvarnej súťaže: Vesmír očami detí. Veľmi za-
ujímavé,  prínosné a  poučné pre deti boli: beseda s  pani policajt-
kou – preventistkou, na tému: Pola radí deťom, tiež  dopravné hry 
a modulové  situácie s pánmi policajtmi. So záujmom si pozreli báb-
kové divadelné predstavenie známej rozprávky v  kultúrnom dome 
v  Ložíne  – Kocúr v  čižmách. Pekným kultúrnym programom si 
deti uctili svoje mamky, zasúťažili si na športovej olympiáde hviez-
dičiek v Bracovciach, aktívne sme sa s detičkami zapojili do súťaže 
čisté ruky s  Bupi, kde prispeli svojimi výtvarnými prácami aj ve-
selou rozcvičkou, za čo boli odmenené prezentom od firmy Bupi. 
MDD sme oslávili návštevou michalovskej Divočinky a slávnostným 
obedom, nechýbala ani účasť na SOS dni kde sme cestovali autobu-
som, okúsili si aj cestovanie vlakom do neďalekého Trebišova na Deň 
otvorených dverí vo vojenských kasárňach,ale aj spoločné bicyklo-
vanie za krásami našej obce. Veľmi sa tešíme na vystúpenie na bá-
novskom Čurbese, po ktorom nás ešte čaká opekačka, letné kúpa-
nie na dvore, oboznamovanie s  pracovnými profesiami -návšteva 
vojakov so svojou technikou a slávnostné ukončenie školského roka.                                                                                                                                        
Za zveľaďovanie interiéru a exteriéru našej Materskej školy ďakujeme 
zriaďovateľovi, ako aj Nadácii SPP, ktorí sa spolupodieľali na rekon-
štrukcii detskej umyvárky; zriaďovateľovi za nové stoly a stoličky do 
triedy ,vydláždenie zádveria; mamke za vypracovanie projektu v súťa-
ži s Nadáciou Volkswagen Slovakia ktorý prešiel a naša Materská ško-
la si mohla zakúpiť učebné pomôcky súvisiace s dopravnou výchovou 
za viac ako 2400,00€; súkromnému podnikateľovi za nové skrinky do 
šatní a lavičky na dvor; ockovi za zhotovenie  záhradného nábytku do 
altánku, všetkým rodičom za nezištnú materiálnu i finančnú pomoc 
a Vám  všetkým za zber papiera, v ktorom pokračujeme aj v budúcom 
školskom roku.

V  závere by som Vám všetkým chcela popriať príjemné ,šťastné, 
veselé a bezpečné prežitie leta, našim  šiestim odchádzajúcim školá-
kom veľa úspechov v škole a nezabudnite ,tešíme sa Vás v septembri.      

Jana Ďuríková  - riad.MŠ        

Rok v materskej škole. Výroky detí:
Zo života spoločenských organizácií

Pri rozhovore o karnevale: Anička pri opise svojej masky:  bola 
som brušnou tanečnicou a v ruke som držala také čerkace...

Pri obliekaní sa: “Pani učiteľka, zaonačte mi to,p rosím.“

Po návšteve WC prišiel chlapček za p. učiteľkou:“ Pani učiteľka, 
trošku mi šlo krivo, ale nakoniec som trafil.“

Janko prišiel do materskej školy. Keďže bol ešte len sám s pani 
učiteľkou, jazýček sa mu nezastavil. Pani učiteľka sa „zapájala“ 

do rozhovoru len svojim „uhm“. Keď to už bolo asi piaty krát, 
Janko to nevydržal a upozornil ju : „Učiteľka hovor!“

Pokojné spolunažívanie dôchodcov v Bánovciach nad Ondavou
Dedinská organizácia Jednoty dôchodcov v  Bánovciach nad Ondavou  má 
v súčasnosti 54 členov. Každoročne sa stretávame  na našej výročnej schôdzi, 
kam pozývame aj predsedov ostatných spoločenských organizácií v obci – 
Úniu žien Slovenska,  futbalistov, hasičov a poľovníkov.  Túto vzájomnú spolu-
prácu veľmi oceňujeme, lebo si máme možnosť vymeniť vzájomné skúsenosti 
a názory. Jednota dôchodcov  najbližšie spolupracuje s  Úniou žien . V letných 
mesiacoch  po vzájomnej dohode organizujeme  vždy zájazd na kúpalisko do 
Šárošpatáku a  tiež poznávací zájazd  - tohto roku by našim cieľom mal byť 
Spišský hrad, Spišská Kapitula a Levoča. Koncom leta by sme chceli spoločne  
pripraviť, po dobrom ohlase z minulého roku,   aj „opekačku“ v našom parku. 
Dedinská organizácia JD  sa  každoročne zúčastňuje  aj na športových hrách, 
ktoré organizuje Okresná organizácia JD v Michalovciach a naši členovia tam 
dosahujú pekné výsledky.  Členovia majú možnosť získať aj týždňové  pobyty 
v kúpeľoch za výhodné ceny  a pri príležitosti Dňa matiek  a významných ži-
votných jubileí ich  oceňujeme malými darčekmi.  Členmi našej organizácie sa 
môžu stať nielen dôchodcovia,  ale aj mladší občania  resp.  sympatizanti a aj 
touto cestou vás srdečne pozývame. 

A nakoniec prajem našej organizácii ešte veľa úspešných rokov a členom  veľa 
zdravia  a pokojnú starobu.

Michal Tkáč, predseda JD
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Úvodom tohto článku mi dovoľte aby som vás informoval  o tom, čo sa v našom zbore 
udialo za posledné obdobie. 

Rok 2016 bol pre nás veľmi náročný z pohľadu úloh, ktoré na nás ešte len čakali, ale aj 
smutný , lebo nás navždy opustil vo veku 75 rokov náš najstarší člen a bývalý predseda DHZ 
Ladislav Kočiško. Bol to výnimočný človek a hasič celým svojim srdcom. Do radov Dobrovoľ-
ných hasičov vstúpil v roku 1973 a hasičskému zboru ostal verný až do konca svojho života. 
Všetok svoj voľný čas venoval práci s mládežou, pomáhal pri tréningoch dorastencov a do-
rasteniek. Pravidelne sa zúčastňoval na hasičských súťažiach ako rozhodca a tiež s družstvom 
mužov. Mnohých z nás priviedol k dobrovoľnému hasičstvu.  Pôsobil  vo viacerých obecných 
organizáciách  -  Jednota dôchodcov, COOP Jednota s.d. a pre miestny futbalový klub dlhé 
roky - každú nedeľu hlásil v obecnom rozhlase futbalové  zápasy . V našom DHZ bol držiteľom 
viacerých ocenení a najvyšších vyznamenaní - medaila „Za Príkladnú prácu“ , medaila „Za zá-
sluhy“, medaila „Za výcvik „ medaila Miloslava Schmidta,  medaila „Za mimoriadne zásluhy“ 
a medaila „Za vernosť 40 rokov“. Funkciu predsedu DHZ vykonával 12 rokov.  Obec Bánovce 
nad Ondavou tiež ocenila jeho aktivity a obecné zastupiteľstvo mu udelilo diplom a vecnú cenu  
za celoživotnú prácu  v hasičskom zbore.    „Česť jeho pamiatke“.

V roku 2016 sme pokračovali na dostavbe Hasičskej zbrojnice a jej úpravách. V novembri 
2015 sme dostali nové hasičské auto IVECO – DAILY a aby sme ho mali kde zaparkovať, museli 
sme priestory našej zbrojnice rozšíriť o jednu garáž. Obec nám hneď poskytla vedľajší priestor 
obecnej dielne  - bývalej školskej drevárky. Ten bolo potrebné  opraviť a upraviť tak, aby sa nám 
toto auto vošlo do vnútra. Za finančnej pomoci obce a našich sponzorov sme vo februári 2016 
začali pracovať na úpravách novej garáže. Všetky práce sme urobili  svojpomocne bez náro-
ku na finančnú odmenu, veď sa jednalo o našu zbrojnicu.  Práce na zbrojnici boli ukončené 
v mesiaci október 2016. Touto cestou sa chcem všetkým, ktorí priložili svoju ruku k dielu a nie 
je vás málo, čo najsrdečnejšie poďakovať. Svojou odvedenou prácou ste pomohli obci a dob-
rovoľnému hasičskému zboru. Tiež sa chcem osobitne poďakovať aj starostke obce Ľudmile 
Ďurčákovej a poslancom obecného zastupiteľstva za to, že nám  vyšli v ústrety a finančne  po-
mohli  tento projekt zrealizovať. V súčasnosti už pracujeme na zhotovení novej vstupnej brány 
do dvora k zbrojnici. Materiál na túto bránu  zaplatila obec zo svojho rozpočtu. Osadiť novú 
širšiu bránu plánujeme v lete. V marci 2016 sme v Košiciach  prevzali  aj protipovodňový vo-
zík, ktorý k nám bol pridelený Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky.  V júni 
sme sa s touto technikou  zúčastnili povodňového cvičenia okrsku Malčice, ktoré sa konalo na  
Zemplínskej Šírave. Teraz máme v zbrojnici - povodňový vozík, IVECO – DAILY ,  Volksw-
agen golf a 2 mašiny PS-12. Dalšiu  športovú mašinu,  s ktorou chodíme po súťažiach sme po 
finančnej dohode s obcou odviezli do Čiech na úpravu motora 1,8. Aby si niektorí nemysleli, že 
nám všetko platí iba obec, v jeseni sme   usporiadali dve brigády na zber starého železa. Za tieto 
peniaze sme kúpili v Čiernej nad Tisou polomotor zo Škody 1203 a spolu s mašinou sme ho 
odviezli do Čiech na výkup, aby sa cena úpravy motora znížila. Za týmto účelom sme oslovili aj 
našeho sponzora firmu PROTRANS Michalovce, ktorá nám tiež prispela finančnou čiastkou. 
Z rozpočtu, ktorý nám dáva každoročne obec na našu činnost sme v roku 2016 dokázali usporiť 

50%  z týchto financií. Dnes môžem skonštatovať, že  investícia do prerábky stroja sa vyplatila 
a prvé súťaže v roku 2017 družstvu žien úspešne pomohla získať dve prvé miesta na súťažiach 
ako je napr. Zemplínsky pohár, ktorý sa konal 6. mája 2017 v Sečovciach. Na tejto súťaži môžu 
štartovať len víťazi  zo 7 okresov Zemplína. Naše ženy reprezentovali okres Michalovce a v kat. 
ženy obsadili 1. miesto. Domov si tak odniesli pohár Zemplína 2017.  Úspešne sa nám darí 
každý rok zaregistrovať na notárskom úrade k poberaniu 2% z daní fyzických a právnických 
osôb . Aj v roku 2016 tomu tak bolo a za financie ktoré sa nám podarilo vyzbierať, sme kúpili 
nové športové dresy od firmy Bison (ČR) pre našich mužov i  ženy. K dresom nám prispel aj náš 
nový sponzor z Čiech firma SILENTIUM. Každý rok sa zapájame do usporadúvania obecných 
podujatí. V apríli ku Dňu zeme sme spoločne pomohli vyzbierať odpadky z obecných pries-
transtiev , v júni sme vypomohli na Bánovskom čurbese a súťažili vo varení guľášu. Našu novú 
techniku sme pre záujemcov vystavili počas Čurbesu na ihrisku. V októbri sme na požiadanie 
pomohli zabezpečovať akciu s názvom Kvapka krvi v obci Vyšná Myšľa. Na tejto akcii sa po-
niektorí z nás stali aj darcami krvi.  V priebehu roka pravidelne aktualizujeme našu  interneto-
vú stránku na Facebooku ,na ktorej sa nachádzajú fotografie a videá zo  súťaží a rôzne informá-
cie o našom DHZ. V mesiaci júl na št. sviatok Cyrila a Metoda sme zorganizovali už 4.ročník 
„Nočnej hasičskej súťaže o pohár starostky obce“ zo začiatkom o 22 hodine. Na nočnú súťaž 
sa prihlásilo spolu 25 súťažných družstiev z piatich okresov,  z toho 21 družstiev v kategórii 
mužov a 4 ženské družstvá. Naši muži skončili na 19. mieste a  ženy obsadili 2.miesto. Pohár za 
1. miesto v kategórii žien získala obec Modrá nad Cirochou a 3.miesto získali ženy zo Starého. 
1 miesto v kategórii mužov získali chlapci z DHZ Staré  a tiež si zo sebou odniesli aj Putovný 
pohár, 2 miesto získali chlapci z DHZ Žbince a 3. miesto získali muži z Belej nad Cirochou. 
Počas roka  sme celkovo s družstvom žien absolvovali 13 súťaží , družstvo mužov 8 súťaží a naši 
žiaci sa zúčastnili 4 súťaží.  Naša mašinka absolvovala  spolu 42 útokov.  

Účasť na súťažiach v roku 2016:
Družstvo ženy: Ok PP Trhovište – 1.miesto, Novosad - 1.miesto, Budkovce - 2.miesto, Le-

károvce - 2.miesto, Bánovce Nočná - 2.miesto, Belá nad Cirochou - 2.miesto, Kamenica nad Ci-
rochou - 3.miesto, Čečejovce Nočná - 4.miesto a Naberačka  - 3.miesto, Nová Kelča - 4.miesto, 
Trhovište – 2. miesto, Staré Nočná - 4.miesto, Čičava – 1.miesto,  Sečovská Polianka -  1.miesto. 

Družstvo muži: Belá nad Cirochou - 11.miesto, Bánovce Nočná - 19.miesto, Ok PP Trho-
vište – 6.miesto, Čičava - 4.miesto, Staré Nočná - 10.miesto, Nová Kelča – 7. miesto, Sečovská 
Polianka – 4. miesto, Budkovce - 9.miesto. 

Družstvo žiaci: Plameň: chlapci - 8.miesto, Deň Mladých hasičov – Vinné Jazero: dievčatá 
- 6.miesto, chlapci - 2.miesto, Halové majstrovstvá mladých hasičov Michalovce - dievčatá - 
4.miesto, chlapci - 8.miesto,  Pohár prezidenta DPO SR – Svit – dievčatá 40. miesto.

V  mesiaci február 2016 sme sa na hasičskej stanici v  Košiciach zúčastnili školenia na 
obsluhu vozidla IVECO – DAILY pre firmu WISS. V marci 2016 sme poslali na psychologické 
vyšetrenie  do Košíc  štyroch vodičov skupiny C. (na Právo prednosti v jazde – VRZ) a ďalších 
troch do Michaloviec na školenie veliteľov. V marci 2017 sme boli vyškolení na používanie 
vysielačiek a tie nám hneď oficiálne už aj sprevádzkovali. Všetky náklady spojené zo školenia-
mi boli a sú hradené z dotácií MV SR, ktoré dostávame  každý rok. V roku 2016 sme mali 8 
výjazdov k zásahom – 2  požiare komínov (jeden v obci Trhovište a jeden u nás),  5 technických 
výjazdov ( spadnuté stromy, ťahanie studní a previerkové cvičenia), 1 dopravná nehoda v našej 
obci. Doposiaľ máme evidované už 3 zásahy za rok 2017 - snehová kalamita, (odhrňovanie 
chodníkov v obci ) a 2 požiare suchej trávy v obci Trhovište. Všetky naše správy o zásahoch boli  
včas odoslané na operačné stredisko HaZZ  SR č. 150 a sú tam zaevidované.

Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať sa všetkým, ktorí sa v priebehu roka podieľali 
na plnení úloh, propagácii a šírení dobrého mena nášho zboru a obzvlášť sa poďakovať naším 
sponzorom, ktorí nám poskytujú nielen materiálnu ale aj finančnú pomoc.

  Aj v tomto roku na nás čaká ešte veľa práce s mládežou, v preventívnej činnosti, hľadanie  
nových  sponzorov a ďalšie úlohy vyplývajúce z nášho poslania.                                                                                                               

                                                                                      Ladislav Maťaš – Predseda DHZ

Byť dobrovoľným hasičom je česť a poslanie.
Zo života spoločenských organizácií
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Vážení  Bánovčania, priaznivci športu, hlavne futbalu.
   Rok utiekol ako voda a my sa Vám opäť prihovárame v mene výboru 
Telovýchovnej jednoty Bánovce nad Ondavou. Chcem v tomto článku 
v krátkosti opísať uplynulý rok. 
   Ročník 2015/2016 bol pre TJ Bánovce nad Ondavou pádom. Nebol 
to výsledok len  tejto sezóny, ale procesu, ktorý trval dlhšie. Jarnú časť, 
hlavne prípravu, ktorú sme absolvovali bez prehry sme odštartovali na 
výbornú. Potom však došlo k odchodu hráčov, ktorí nastupovali za iný 
klub bez RP. K týmto sa už viac vyjadrovať nechcem. Nikdy som sa ne-
vyhováral, ale keď Vám odídu 3 hráči zo základu,  na začiatku jarnej 
časti,  je ťažké bojovať, hlavne keď bojujete o záchranu. Výsledok tejto 
sezóny je jasný.  Nedokázali sme sa prebojovať vyššie -  A- mužstvo vy-
padlo do 8.ligy. K návratu do 7.ligy nám pomohlo to, že TNV  vypadla 
zo 6.ligy a do súťaže sa neprihlásila. Radosť nám robia jedine dorastenci, 
ktorí sa umiestnili na 3.mieste v  V .lige západ.  V prvej 5 najlepších 
strelcov sme mali na 3.mieste Erika Maťaša /16 gólov / a na 4.mieste 
Patrika Čuhaniča /15 gólov/. Chlapcom patrí moja veľká vďaka,  lebo 
pristupovali k zápasom zodpovedne. Tí, ktorí mohli,  nastupovali pravi-
delne aj za A – mužstvo.   Popravde mysleli sme, že najhoršie máme za 
sebou. No to horšie nás ešte čakalo. Dohodli sme sa s trénerom p. Pla-
chetkom. Po sezóne bol obrovský dopyt po Tomášovi Ďuríkovi, ktorý 
nakoniec prikývol ponuke do Petroviec nad Laborcom. Nášmu klubu to 
pomohlo finančne, keďže prestúpil do 5.ligy. No na kvalite sme stratili. 
Po jeho odchode sa s odchodmi  ďalších hráčov roztrhlo vrece - Matúš 
Harčarik (Trhovište- prestup), Patrik Maďar, Marek Maďar (Žbince – 
prestup), Dalibor Cígler (Jastrabie pri Michalovciach – prestup), Maroš 
Fajner (Trhovište, Jastrabie pri Michalovciach – hosťovanie). Ostali sme 
bez hráčov a riešili sme otázku,  či má vôbec zmysel pokračovať s fut-
balom , keď tu nie je záujem medzi domácimi hráčmi. Každý tu chcel 
zmenu a nový impulz. Všetko  sa  pomaly mení a dostáva do normálu,  
len blbých rečí a ľudí pribúda. Každý vie kritizovať doma od stola a po 
5 pive, ale nikto tu ruku k dielu nepriloží. A  taký malý odkaz hlavne 
pre Banovčanov, ktorí vedia iba na FB stránky vypisovať, že koľko je 
v  Bánovciach hráčov, čo chcú hrať, ale nehrajú pre vedenie. Treba sa 
opýtať p. Mižíka, ktorý chodil od domu do domu za hráčmi, že koľko 
hráčov má záujem. Hráčov, ktorí tu nechceli hrať za bývalého trénera p. 
Včelárika bolo pol dediny a kde sú??? Tak isto ako  sa tu očiernil aj p. 
Miglec, ktorý tiež trénoval. Pravda je taká, že domáci hráči sú strašne 
pohodlní na to, aby si prišli v nedeľu zahrať zápas za obec. Popravde ma 
teší práca, ktorú som odviedol s dorastom. Ale aj tam sa to odzrkadľuje, 
že dlho sa tu nepracovalo s mládežou a výsledok je taký, že dorastencov 
je málo. Keby nebolo našich „ciganikov“ nevyskladali by sme dorast. 
Ale vráťme sa k  dospelým. Začiatok sezóny bol ohrozený, lebo sme 
nemali mančaft. Potom prišli nejaké stretnutia a  rozhovory a  ďalšom 
fungovaní TJ. Rozhodli sme sa pokračovať a dať do kopy nový kolektív. 
Do klubu sa nám podarilo získať Jaroslav Peter, Matej Janok, Dávid Ba-
ník (Parchovany – prestup),Jozef Chmelnický,  Milan Šimai, Patrik Silaj, 
Marek Barna (Dvorianky – prestup), Štefan Capulič  (TNV – prestup), 
Roman Kapura, Ladislav Tolyog (Roma Trhovište – prestup), Ján Rebič 
(Lastomír – hosťovanie výmena za G.Timka) Vladimír Starenčák (Par-
chovany – hosťovanie). Do dorastu sme získali Mirka Ďurinu (Trhovište 
– prestup), Denis Podraný, Dominik Podraný, Jožko Kryštál (nové re-
gistrácie). Takže sezónu sme zahájili 6 prehrami. Kolektív bol super, hra 
vynikajúca, ale pohoreli sme na poste brankára. Martin Čuhanič  pre 
prácu nemohol a jednoducho sme to nemohli nechať tak. Siahli sme po 
brankárovi z vyššej súťaže, čo sa ukázalo ako správny krok. Prišiel k nám 
Mikuláš Šimkanin (Zámutov – hosťovanie).  Od jeho príchodu sme zak-
nihovali 3 výhry doma a 2 remízy zo zápasov von. Potom prišla prestáv-
ka a čas na zimnú prípravu. Tu náš klub posilnili bratia Gadžovci, kde 
ml. z nich Marek má veľa ligových skúseností a  je obrovskou posilou. 
V zimnej príprave odišiel aj tréner p.Plachetka, kde sa toho tiež veľa po-
písalo, že prečo odišiel. Pán Plachetka bol aj pred výborom , kde sa rieši-
lo, prečo z TJ odišiel, aby sa k tomu vyjadril. Lebo popísaného toho bolo 
veľa a hlavne dôvodov ,prečo odišiel. Nie kvôli peniazom, ako už bolo 

povedané,  lebo mal priestor na vyjadrenie pred výborom a do klubu sa 
chcel vrátiť a stroskotalo to na hráčoch.  Hlavne oni dostali priestor na 
vyjadrenie a chlapci sa rozhodli nepokračovať pod jeho vedením. Tento 
priestor chcem venovať  všetkým, čo na každom kroku zhadzujú prácu 
s  futbalom u  nás. Do vedenia TJ ma zvolili ľudia, ktorým na futbale 
v našej obci ešte záleží. Nie je nás veľa! Keby nás tu bolo toľko ako majú 
iné obce,  futbal u nás by sa dlhodobo nepohyboval na priečkach, ktoré 
zaručujú boj o záchranu v 7.lige západ. Veľká vďaka patrí aj obecnému 
úradu, ktorý moju a našu prácu ohodnotil zvýšením rozpočtu o 500 eur. 
Podotýkam, že rozpočet  sa niekoľko rokov nemenil.  Ale tak, ako všade 
aj u náš sa nájdu neprajníci, ktorí len čakajú na každú chybu a stratu 
bodov, aby nás mohli ohovárať. A toho ohovárania bolo už dosť vážení 
a  hlavne na adresu  mňa a  mojej rodiny. Anonymov na obecný úrad 
a podobne. Každý si môže skúsiť túto prácu a potom mudrovať. Venu-
jem futbalu sobotu, nedeľu a kopec času, ktorý ma toto všetko stojí. A za 
chrbtom sa dočkáte akurát ohovárania a kopec špiny, ktorá sa na našu 
adresu dostáva. Aj napriek tomu ma táto práca teší a  dáva chuť pra-
covať ďalej. Na výročnej schôdzi sa zvolilo nové vedenie,  kde sme do 
výboru zvolili nových členov.  Obrovská vďaka patrí  zase  obecnému 
úradu, ktorý nám do našich priestorov zakúpil stolnotenisový stôl a celú 
sadu na stolný tenis. Tu sa musím poďakovať naším chlapcom - Pat-
rik Lukačovský, Ján Popeľáš, Rado Lucovič a hlavne Riško Maťaš, ktorý 
zorganizoval chlapcov a dali do kopy dorasteneckú šatňu, ktorú si celú 
prerobili, aby sa v nej stolný tenis mohol hrať. Zároveň vymaľovali celé 
priestory. Obrovská vďaka. Táto sezóna je takým novým začiatkom pre 
lepší futbal u nás. Máme veľa nových hráčov, ktorí nám tu dochádzajú 
desiatky km, aby si mohli prísť zahrať futbal pre radosť. A touto cestou 
pôjdeme aj naďalej. Lebo sa nám osvedčila. Teší ma aj Vaša podpora na 
zápasoch, ktoré hráme u  súperov. A  neprajníkom odkazujem, že keď 
nemajú chuť podporiť náš futbal, tak nám choďte z  cesty,  lebo tými 
poznámkami a komentármi na sociálnych sieťach nerobíte zle mne, ale 
celému vedeniu obce, vedeniu TJ a hlavne chlapcom, ktorí reprezentujú 
našu obec. 

Milan Babjak, predseda TJ
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE 
A OBECNÝ ÚRAD V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

Vás srdečne pozývajú na

,,BÁNOVSKÝ ČURBES 2017“

PROGRAM:   
	Otvorenie Bánovského čurbesu
	Deti z MŠ 
	Príhovor starostky obce

HLAVNÝ PROGRAM:  
	Zemplínsky heligonkári
	FS Železiar
	Tombola
	Ujo Ľubo 
	Do tanca hrá DJ Fero

SPRIEVODNÉ PODUJATIA: 
	Balónová show
	Súťaž vo varení guľášu TEŠÍME SA NA 

VAŠU ÚČASŤ !

Ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v sobotu

17. júna 2016 
o 15.00 hod.

BÁNOVSKÉ 
NOVINY


