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Príhovor starostky
Milí Bánovčania!

V úvode môjho článku mi dovoľte, aby som Vám ešte raz takto oficiálne, poďakovala za vaše hlasy, ktoré ste mi dali v minuloročných komunálnych voľbách. Budem sa snažiť nesklamať Vašu dôveru, hoci nie vždy je
v mojej moci vyhovieť každému. Ďakujem za prácu a pomoc poslancom,
ktorí sa rozhodli nekandidovať a verím, že nezanevreli na našu obec a budú
nám aj naďalej nápomocní. Poďakovanie patrí ešte za minuloročnú brigádu, kde starí poslanci“ urobili v tých najväčších horúčavách chodník a mostík do Materskej školy a tiež oplotili náš park.
Môj článok je väčšinou zhrnutím prác, ktoré sa v obci vykonali za obdobie od posledného vydania novín. Keďže v novembri minulého roka boli
komunálne voľby a zhrnutie prác bolo v mojom volebnom letáku, tak sa
nebudem opakovať. Predsa len sa ešte vrátim na záver minulého roka a pochválim krásne folklórne vystúpenie, vianočné zvyky a koledy, v ktorom
účinkovala naša Ondavčanka, parobci z Dvorianok a Harčare z Pozdišoviec.
V jarnom období pracovníci, ktorých máme z úradu práce, vyzbierali
odpad z priekop - smer Ložín a tiež smer železničná stanica. Je pre mňa nepochopiteľné koľko odpadu sa tam za rok nazbieralo a kto ho tam vyhadzuje. Každá domácnosť platí za komunálny odpad, ktorý mu odvezú priamo
spred domu. Napriek tomu sme vyzbierali okolo štyridsať vriec. Keď som
pri odpade, nedá mi nespomenúť kontajner na cintoríne, ktorý ma slúžiť len
na odpad z cintorína. Pravidelne tam nachádzame fľaše, plechovky od piva,
plastové veci,/ dokonca minule tam bol sprchový kút /- všetko odpad, ktorý
sa separuje. Za dvanásť rokov môjho starostovania som nevyrubila žiadnu
pokutu v oblasti životného prostredia, ale ak zistím, kto vynáša odpad do
priekop a na cintorín, určite dostane pokutu na hornej hranici!
Ďalšia stavba, ktorú sa nám podarilo v tomto roku zrealizovať, je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a skladu obecného úradu. Podrobnosti sa
dočítate v článku Ladislava Maťaša. Na dome smútku sa ponatierali rámy
okien a dverí a ostatné drevené časti. Na futbalovom ihrisku sa uskutočnila brigáda, kde sa ponatierali kovové zábradlia, pomaľovala stena javiska
a natreli sa čelá javiska. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa na tejto
brigáde zúčastnili.
V našom parku sme 1. 5. 2019 mali stavanie mája spojené s opekačkou. Pre dobrú náladu nám spievala a hrala Ondavčanka. Rodičia a deti sa
potešili novým lavičkám a pieskovisku, ktoré tiež vyrobili poslanci spolu
s našimi pracovníkmi. To sú veci, ktoré sa zatiaľ urobili v tomto roku.
Hlavnou stavbou, na ktorú sme tak dlho čakali, je výstavba kanalizácie - investor je VVS. Minulý rok bol extrémne suchý, ale pre výstavbu
kanalizácie sme si nemohli priať lepšie počasie. Samozrejme, že sa nám
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prášilo - hlavne v niektorých okrajových lokalitách, kde prechádzali veľké
autá, ktoré dovážali materiál na výstavbu ČOV. Počas výstavby sa vyskytli
rôzne problémy, niektoré sa podarilo odstrániť k spokojnosti občanov iné
nie. Veta ktorá odznela na začiatku výstavby že, všetko sa dá do pôvodného
stavu je pravdivá len v niektorých prípadoch. Sami vieme, že aj doma ak
niečo opravujeme, nikdy sa nám nepodarí opraviť všetko tak, aby to bolo
100%. Niektoré veci sú lepšie ako sme mali predtým iné horšie. Stavba
má päť ročnú záručnú dobu a počas toho obdobia, ak by sa vyskytli vážne
nedostatky, firma ich opraví na svoje náklady. Ďakujem všetkým občanom
za trpezlivosť a ďakujem firme Novicom za jej práce v našej obci. Pokiaľ
vydáme tieto noviny, pravdepodobne už bude kanalizácia dokončená a tu
nastáva ďalšia časť, nemenej dôležitá, a to je pripojenie občanov ku kanalizácii.
Keďže článok píšem v predstihu, dnes neviem presne povedať, kedy
sa budeme môcť začať napájať. Pokiaľ všetko prebehne v poriadku, tak
možno začiatkom júla začne proces napájania. Oznámime Vám to v miestnom rozhlase.
Postup je takýto: Najprv musíme uzatvoriť zmluvu s VVS. Občan
navštívi centrum pre zákazníkov VVS Michalovce. Doklady, ktoré potrebuje k uzatvoreniu zmluvy sú list vlastníctva a mapka pozemku kde je
umiestnená prípojka. Doklady nemajú byť staršie ako mesiac a postačuje,
ak budú vytlačené z Kataster portálu, nemusí byť s kolkovou známkou.
Pokiaľ nemôže na VVS prísť vlastník pozemku, tak musí poveriť niekoho
čestným prehlásením. Vo vodárenskej spoločnosti sa uzavrie zmluva a občan pokiaľ už má pripravenú prípojku, nahlási to VVS, pracovníci prídu
skontrolovať, či je všetko podľa predpisov.Pokiaľ áno, občan sa napojí
a môže užívať kanalizáciu. Jednorazový poplatok za pripojenie sa bude
pohybovať cca 50 €.Stočné sa bude počítať podľa vodného, pokiaľ sú domácnosti, ktoré nevyužívajú vodárenskú vodu, ale sú napojené na vlastné
studne, tie budú mať paušál podľa počtu obyvateľov v jednotlivej nehnuteľnosti. Podrobnosti ohľadne finančných veci sú len informatívne, presne
Vám ich poskytnú na informačnom centre VVS Michalovce.
Vodárenská spoločnosť nás požiadala ešte o jednu informáciu ohľadne
podpísania zmlúv. Príprava a podpisovanie zmlúv zaberie určitý čas. Kapacitne stihnú denne okolo 15 zmlúv, preto prosia občanov o trpezlivosť a ponúkajú možnosť objednať sa cez ich rezervačný systém na určitý čas, aby
sa predišlo nervozite a nespokojnosti. V prípade starších občanov, ktorí nie
sú zbehlí v práci s počítačom, Vám obec ponúka pomoc pri zarezervovaní
sa. Môžeme Vám aj vytlačiť list vlastníctva a mapku.
Stavba kanalizácie Trhovište - Bánovce ja v našej doline prvá. Verím,
že naši občania si to vážia a vzhľadom na ochranu životného prostredia
budeme mať 100% napojenosť. Konečne naša dedina bude čistá a voňavá
a v rigoloch bude len dažďová voda.
Ľudmila Ďurčáková
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KOĽKO NÁS JE? (stav k 31. 5. 2018)
Počet obyvateľov spolu:712
Ženy: 364
Muži: 348
Nadišla tá šťastná chvíľa,
matka dieťa porodila.
Vietor odvial čierne chmáry,
zostal úsmev, radosť v tvári.
Nech vás teší klenot malý,
prajeme zdravie, šťastie,
nech sa vám darí
Mlynárová Diana
Rusičová Dominika
Erdelyiová Zita
Klimová Ester
Čalfová Sofia
Mičová Viktória
Dnes viac ako inokedy
k životu sa upínate,
z piedestálu jubilea
na všeličo spomínate.
Svoje žiale ste
ukrývali v kosodreví
na holi a múdro ste
predpovedali to, čo
bolí, prebolí. Že naozaj
prebolelo, to vám je
len ku chvále. Vyškrtnite si zo spomienok všetky chvíle
boľavé. Možno poviete: Taľafatky, jubilejné uznanie! No
my usilovne hľadáme to najkrajšie vyznanie. Zdravie,
šťastie a spokojnosť, vieme, že sú to len slova, život treba žiť
s úsmevom a každý deň vždy odznova.

POSLEDNÉ ZBOHOM

Smutné oči, v nich ukradnutý z duše tieň,
odrážajú zármutok,
pre ktorý skončil sa ten sen.
Len zhasnuté šťastie, uväznený srdca smiech
zostávajú v pamäti,
sťa spomienka mnohých liet.
Kto vie, či i naše šťastie letí s tebou v diaľ
za hranice všedných dní,
bo návrat nie je odtadiaľ,
tak kráčať musíš cestou svojou
tam už sám,
kde zhasínajú ľudské telá,
a duša letí k výšinám

VITAJ DIEŤATKO MEDZI NAMI: 2018

NAŠI JUBILANTI: 2019

Najstarší obyvatelia
Bánoviec nad Ondavou:
Ihnátová Mária 99 r.
Poláková Mária 96 r.
Tirpáková Mária 90 r.
Rusič Ján 90 r.
85 rokov sa dožívajú:
Jarabák Ivan, Ing.
Klimová Mária
Varholová Mária
80 rokov sa dožívajú:
Dobeková Jolana
Korbulec Milan
Marciníková Anna
75 rokov sa dožívajú:

V decembri 2017 bol schválený návrh rozpočtu na rok 2018 ako vyrovnaný.
V priebehu roka bol podľa potreby zmenený siedmimi rozpočtovými opatreniami do uvedenej podoby v tabuľke. Prebytok rozpočtu *30 000 € tvoria nevyčerpané finančné prostriedky prijaté na kapitálové výdavky na Hasičskú zbrojnicu-technické zhodnotenie a opravu budovy. (Pozn. realizácia sa uskutočnila
v roku 2019) Rovnako sa vylučujú z výsledku hospodárenia za rok 2018, takže
na účely tvorby rezervného fondu sa použije prebytok *54 452 € (znížený aj
o nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu).
Obec v rozpočtovom roku 2018 hospodárila s finančnými prostriedkami takto:

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
z toho:daňové príjmy (výnos z príjmov
FO, dane z nehn., za psa, za kom. odpad)
nedaňové príjmy (nájom pozem., budov,
služby, poplatky)
granty a transfery
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy (tvoria príjem z Rezervného fondu na stavbu miestneho
rozhlasu; nevyčerp. prostr. ŠJ z predch.
rokov)

Rozpočet po
%
poslednej Skutočnosť plnezmene
nia
302 936
317 635 104,85
235 482
207 097

260 321
231 206

110,55
111,64

19 139
9 246
38 684

19 869
9 246
38 684

103,81
100,00
100,00

28 770

18 630

64,75

Zomrelí v roku 2018:
RUSIČOVÁ Anna
LUKÁČ Gabriel
VAJDOVÁ Bernardína
MIŽIKOVÁ Anna
MAŤAŠ Juraj
POPOVIČOVÁ Zuzana
ČUHANIČ Anton
ĎURČEK Jozef

Halčinová Anna
Maťaš Michal
Papcunová Alžbeta

Mižík Valerián
Mižíková Ružena
Moško Milan
Papcun Jaroslav
Roka Anton

70 rokov sa dožívajú:
Eštoková Mária
Horňaková Anna
Jenčová Valéria
Peržeľová Mária
Vašková Jolana
65 rokov sa dožívajú:
Geročová Ľudmila
Horovčáková Mária
Ivanovová Anna
Ľochová Mária
Miklošová Blanka

EKONOMICKÉ OKIENKO:

v Eurách
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Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Z toho: Detské ihrisko v Keltskom parku
Miestny rozhlas
Finančné výdavky
Výsledok hospodárenia

60 rokov sa dožívajú:
Božoková Mária
Čuhaničová Anna
Erdelyi Jozef
Mošková Zlata
Tomášová Marta
VŠETKÝM JUBILUJÚCIM
SPOLUOBČANOM
SRDEČNÉ
BLAHOŽELÁME!
272 936

232 651

85,24

234 748
38 188
10 188
18 000
30 000*

204 602
28 049
10 188
17 861
84 984

87,16
73,45
100,00
99,23

Kapitálové výdavky boli použité na realizáciu projektu „Rozšírenie Keltského
parku o detské ihrisko“ s finančnou podporou Úradu vlády (8 500 €) v celkovej
hodnote 10 188,52 € a stavby miestneho rozhlasu z vlastných prostriedkov
(rezervného fondu obce) v celkovej hodnote 17 860,46 €. Plánovaná realizácia Komunitného centra sa neuskutočnila z dôvodu nevyhodnotenia žiadostí
o dotáciu a prístavba WC k Múzeu P. Horova z dôvodu nerealizácie stavby zo
strany dodávateľa.
Ďalšie aktivity realizované v rámci rozpočtu obce: materiálno – technické vybavenie a osobné ochranné pracovné prostriedky členov DHZ 3 014 €. Dotácia
z DPO SR tvorila sumu 3 000 €, športové zariadenia fitnessparku – 2 052 €;
Dotácia EPH (nadácia Nafty) vo výške 1 000 €, športové náradie a materiál na
zabudovanie na školskom dvore materskej školy v sume 1 211,74 €, materiál
na opravu chodníka a schodov pred budovou MŠ – 1 621,13 €, oprava steny
v kuchyni obecného klubu – 540 €.
Beáta Baková
účtovníčka
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Školstvo
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Okienko do života v našej Materskej škole.
Do našej materskej školy bolo
v šk.r.2018/2019 ku 1.septembru zapísaných
19 detí vo veku 2-6 rokov, z toho je 8 chlapcov
a 11 dievčat. Štyri deti nám odchádzajú do ZŠ,
na predprimárne vzdelávanie na nový školský
rok sme prijali sedem detí. Zriaďovateľom MŠ
je Obec Bánovce n/Ond. V zariadení pracujú
dve učiteľky, kuchárka v kumulovanej funkcii
upratovačka, sezónne kurič a na skrátený pracovný úväzok vedúca ŠJ.
Koncepčný zámer a ciele našej materskej
školy vychádzajú z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je všestranný
rozvoj osobnosti, tiež dosiahnuť optimálnu
perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti
na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa,
aktívne učenie sa a začleňovanie do skupiny
a kolektívu. Dieťaťu napomáhame získavať poznatky vlastnou aktivitou
prostredníctvom zážitkového učenia. Podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť. Dieťa si tak utvára systém návykov, zručností, vedomostí a postojov. Usilujeme sa usporiadať denné činnosti tak,
aby sa život detí stal radostný, zaujímavý a príťažlivý, aby sa vytvoril časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa, aby sa dodržiaval pevne stanovený
čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu. K naplneniu tohto cieľa sme si
stanovili a prispôsobili rôzne ciele, úlohy, aktivity.
Verím, že spoločným úsilím ich úspešne zvládneme. V našej škole
máme zanietený pracovný tím, ktorý sa s nimi dokáže stotožniť a zrealizovať ich. Spolu vytvoríme školu, v ktorej budú dobré, múdre, aktívne, zdravé
a šťastné deti, pripravené na život v spoločnosti. Aj v tomto šk. roku sme
v MŠ organizovali a zúčastnili sa rôznych akcií a aktivít určených pre deti,
ale aj rodičov. Pravidelnými sú napr.- jesenné tvorenie; Šarkaniáda; Mesiac
úcty k starším; Vianoce; Karneval; Stavanie mája a opekačka; Deň matiek;
Športová olympiáda hviezdičiek MDD; Bánovský Čurbes; opekačka na
školskom dvore; pyžamová párty.
Tieto tradičné aktivity oživili tiež podujatia ako: zaujímavá a poučná
beseda a „vesmírne“ hry s pracovníkmi michalovskej hvezdárne; podujatie-„ Súčasné bývalým“ -posedenie s bývalými pracovníčkami materskej
školy pri príležitosti MDŽ;návšteva bábkového predstavenia “Ferdo mra-

vec“ v MŠ Markovce; návšteva divadelného bábkového predstavenia v bábkovom divadle v Košiciach
a prehliadka mesta, poniektoré deti prvýkrát okúsili aj cestu vlakom; návšteva detského zábavného centra „Divočinky“ v Michalovciach, kde sme
využili autobusovú prepravu; Na bicykloch za krásami obce sme zašli na vlakovú stanicu, ochutnali
vynikajúce moruše; školský dvor sme premenili na
plážové kúpalisko.
Vonkajšie aj vnútorné priestory materskej školy
neustále modernizujeme, dopĺňame učebnými pomôckami, opravujeme a upravujeme.Na školskom
dvore bol vydláždený prístupový chodník, vykonali
sa terénne úpravy, boli pretreté preliezky i oplotenie, boli vymenené okná v hospodárskej časti budovy. Vybavenie kuchyne bolo doplnené umývačkou
riadu a robotom. Do triedy bol zakúpený mikrosystém, detská sedačka, detský pracovný montážny
stolík a rôzne stavebnice, logické hry, hračky.
Za výdatnú pomoc a spoluprácu pri organizačnom a materiálnom zabezpečovaní podujatí ďakujeme zriaďovateľovi, Rade školy, všetkým rodičom a pracovníkom Materskej školy; za materiálne zveľaďovanie zriaďovateľovi, súkromným podnikateľom, rodičom, ale aj Vám, vážení občania,
ktorí nám prispievate do zberu papiera a tie peniažky za predaj v plnej miere využívame na nákup hračiek a učebných pomôcok. Zber papiera pokračuje aj v ďalšom školskom roku.
Do ďalšieho školského roku prajem všetkým deťom, ale aj Vám, šťastný, zdravý a bezproblémový vstup, dochádzku i pobyt v našej materskej
škole. Nezabúdajme, že:
„Škola má byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato
a šťastne prežiť vlastné detstvo.“
Jana Ďuríková, riaditeľky MŠ

Čo povedali deti:

Deti sú na pobyte vonku. Je zima, počuť lietadlo. Betka behá po
dvore, na zvuk lietadla sa zastaví a kričí:
„Učiteľko, hirmi, budze šnih padac!“
Učiteľka na to:-„ Nie, Betka, v zime nezvykne hrmieť, to letí lietadlo.“ Betka na to : -„Ne? Ale šnih budze padac, ne?“

Technika hrou aj v našej Materskej škole
Vďaka nadácií Volkswagen budú naše deti v materskej škole spoznávať
princípy techniky a to hravou formou. Nadácia Volkswagen každý rok
otvára program Projekty zamestnancov Volkswagen a vďaka zamestnancovi Volkswagenu, ktorý pochádza z obce Slavkovce sa nám podarilo získať
pre Materskú školu Bánovce nad Ondavou finančný príspevok vo výške
1.000 € na zakúpenie rôznych stavebníc a pracovných zošitov podporujúcich technické zručnosti, fantáziu, kreativitu a logické myslenie. Deti z materskej školy, tak budú spoznávať princíp ozubených koliesok, silu magnetu a systém spájania. Jednoduchou hravou formou spoznajú naši malí
výskumníci ako roztočiť ozubené kolieska, silu magnetu spoznajú pri skladaní rôznych geometrických tvarov. Mladšie deti sa budú tešiť z rôznych
puzzle skladačiek a z lega. Celý projekt sa realizuje od mája do októbra
a zavŕši sa veľkou staviteľskou súťažou. Dúfam, že nové stavebnice prispejú k zdokonaleniu jemnej motoriky, k rozvoju predstavivosti a deti počas
skladania a stavania rozvinú svoju fantáziu naplno. Moja vďaka patrí aj
pani riaditeľke Jane Ďuríkovej a pani učiteľke Jane Lojanovej za realizáciu
projektu.			
PaedDr. Lenka Kaľavská Patzová
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Milá moja Ondavčanka,

prešlo dlhých dvadsať rokov od tvojho založenia. Spomínam na zrodenie nášho
súboru a sú to krásne spomienky. V Bánovciach nad Ondavou sa v minulosti hrali divadlá, cvičili estrády, ale folklórna skupina tu neexistovala. Aj preto založenie
Ondavčanky bolo výnimočnou udalosťou. Bolo to akoby sa narodilo dieťa. Všetky
sme boli o dvadsať rokov mladšie, tešili sme sa a Ondavčanka bola pre nás darom.
Dieťatko bolo malé a robilo nám neskutočnú radosť. Prichádzali prvé úspechy, z ktorých sa tešili nielen členky Ondavčanky ale aj ľudia okolo nás. Boli to predovšetkým
naši najbližší – manželia, rodičia, deti, ale myslím si, že aj väčšina Bánovčanov bola
na Ondavčanku hrdá. Necelý rok po založení sme vyhrali s pásmom o páraní peria
súťaž v Budkovciach a prekvapili účinkujúce skupiny i porotu. Najväčším úspechom
z môjho pohľadu bolo v tom čase divadlo „ Medovnik – ľubovnik abo U Banovci na
Jana „. Dnes už v zemplinčine hrá kde – kto, ale vtedy pred rokmi to nebolo v móde
a my sme boli prví! Našim divadlom sme žili všetci. Bolo ušité na mieru ženám zo súboru ale tiež nášmu jedinému parobkovi – Števovi Hrabovskému. Cvičili sme, zháňali
kostýmy ale aj sa nasmiali, keď sme ich skúšali. Všetci sme sa snažili, jednoznačne
však hviezdou predstavenia bola Ľudka Ďurčáková, ktorá vedela svojimi výmyslami
rozosmiať nielen obecenstvo, ale aj nás –účinkujúcich, a to aj úplne nečakane priamo
na javisku. V úlohe hlúpučkej Helenky excelovala a začala svoju hereckú kariéru, ktorá pokračuje dnes v michalovskom divadle „Pri fontáne“. Pomáhali a z úspechov sa
tešili aj ďalší – vtedajší starosta Miško Maťaš, ktorý nám robil zvukára, Handa Majerníková – šepkárku, ale aj pani profesorka Mária Stojáková - naša krstná mama, ktorú
pozdravujeme do nebíčka. S divadlom sme chodili po mestách a dedinách a zožínali
jeden úspech za druhým. S nostalgiou spomínam aj na spoločné výlety na Ružín, kde
sme nacvičovali divadlo, oddychovali, stmeľovali kolektív a zažili kopu srandy. Aj
tam sme zažili pamätné vystúpenie, kde sme sa na miesto predstavenia presúvali cestami – necestami v dodávke Gabija Lukáča a prišli vytrasení a spotení. A takých milých
i vtipných spomienok bolo neúrekom a všetky na ne radi spomíname.
Život však nezastavíš, pokračuje ďalej a súbor dnes oslavuje dvadsať rokov. Z Ondavčanky vyrástla krásna mladá „dzivka“ a dievčatá, ktoré s nami chodili ako deti na
Ružín, sú dnes plnohodnotnými členkami súboru. A mňa teší, že v diele, ktoré som
kedysi začala, pokračujú ďalší a to veľmi úspešne. To je zárukou, že o dvadsať rokov
bude z Ondavčanky „gazdiňa“ v najlepších rokoch a ponesie ďalej dedičstvo zemplínskeho folklóru a bude ním tešiť ďalšie generácie.
Ľudmila Geročová

Jak našo dzivčata perširaz vistupovaľi na Ukrajiňe.

Paru roki nazad, Ondavčanka mladňe, kedz gu nam špivačkom kus dzivčat pribudňe. Dohodľi śe medži sobu, že kedz jedna pujdze, ta i druha, treca, štvarta, z ňima
špivac budze. Ženi takoj pookreľi pri hlasočkoch mladich, špivanočki jich učiľi, i dze
nadich-vidich. Hlaski perši slabi maľi, nič nevišpivani, pomaľučki sebe voňi na špiv
privikaľi.
Kedz už slova ňe ľem čitac, ale špivac znaľi, rozdumovaľi furt ženi, dze bi jich
už vžaľi. Jednoho dňa prišlo pismo, akcia śe kona, dzivki, ženi, štartujeme, Ukrajina
vola!Oslavi paradne śe tam richtovaľi, ta i Ondavčanku špivac zavolaľi, repertoar veľki me nacvičovaľi. Ženi vidumaľi tri vstupi špivankov, naj ňebudze malo, kebi teľo
ňetrebalo, na mesce śe dohodňeme, chtoru špivanočku stamac vimetňeme. Dzivčata
śe iśče u autobuśe učiľi, slova šickich špivankov, śe jim komoľiľi. Ponosovaľi śe, že
voňi tam nejdu, že voňi s podija zaraz žvitko zejdu. Špivanki ňeznaju, naraz na ňich
veľo: „kedz ňebudzeš slova poznac, ľem usta otviraj, to śe skrije teľo“! Čekaju už
dva hodzini, už budze i treca, voľela mi robic nervi u svojoho źeca. Naraz stavi motor
čarni, ľudze piśča-vreśča, vijdze z ňoho chlop preveľki, ci pana, či dobre vidzim, šak
to KĽIČKO s telki. Šicki śe z ňim focic chceju, podpisi pitaju, na program aňi zdaľeka
už ňepopatraju. Čas śe kraci, už śe scmiva, cerpňa našo ženi, či mi iśče zaľehňeme,
doma do posceľi. Na podijum zapomňime, žebim‘ tu nespaľi, doraz sebe každi coľňik
kabeločku baľi. Kedz odrazu objavi śe znami naš kamarat: „do večara tu budzece,
tak skoro na šor bizovňe ňepujdzece! Ňeidzce už vistupovac, pozivam vas gu mňe,
u mojej karčmičke najice śe šumňe. Ta mi jedľi biftek, meso i pečenu zmeržľinu,
koňec bulo našomu vistupeňu. Pofociľi me śe, i podiškurovaľi, na usmevni prihodi me
pospominaľi. Ta tak našo dzivčata perširaz vistupovaľi, že sebe na ukrajinskim podiju
aňi raz ňezašpivaľi, a na coľňicu me na poslednu minutu dobehovaľi.
Monika Vasiľová
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„ Pekných dvadsať rokov“

V dedine je skupina žien, ktorá pôsobí ako Zbor
pre občianske záležitosti, účinkuje pri uvítaní do života,
životných jubileách, pri oslavách v obci. Do svojho
repertoáru postupne zaraďujú ľudové piesne. A tak
vystupovanie v čiernych sukniach a parádnych blúzkach sa
im vidí nevhodné.
Preto sa rozhodli ušiť si z vlastných prostriedkov
kroje.Kvetované sukne, oplečka, lajblíky...Prvé vystúpenie
v nových krojoch absolvujú v Košiciach na Vansovej
lomničke. V tomto období sa ustálil počet členiek, ktoré si
vybrali aj príznačný názov, ktorý by reprezentoval aj obec
– Ondavčanka. Od tohto roku -r.1999 sa dátuje vznik našej
Ondavčanky.V Ondavčanke začína účinkovať aj mladá
harmonikárka, Katka Jarabáková,a tak sa spieva oveľa
lepšie. Vedúcou sa stala Ľudka Geročová, ktorá je vlastne
zakladateľkou súboru. Stálice, ktoré účinkovali dlhé roky
boli- Anička Šmidová, Danka Sopková,Marta Hrubá,
Monika Hvižďáková, Anička Bajužíková, Ľudka Róková,
Mery Matinová, Alenka Fedorová, Nataša Hrabovská.
Ondavčanka nacvičila ľudový- zemplínsky muzikál, s
ktorým sme prešli celý okres Michalovce. Účinkovali sme
s ním nie len v Košickom ale aj v Prešovskom kraji.Počas
nácvikov a na vystúpeniach sme zažili krásne a príjemné
chvíle, zážitky. Boli sme jedná veľká rodina. No postupne
v „rodine“ nastávajú zmeny. Katka Jarabáková sa vydala
a na jej miesto prišiel Laco Pastír, ktorý nás dal „do laty“.
Postúpne opúšťajú súbor- Števo Hrabovský ,ktorý s nami hral
divadlo, Monika Hvižďáková. Po rokoch je znova zmena na
poste harmonikára- prichádza Jožko Sabol, ktorý do súboru
doviedol ďalšieho harmonikára, Janka Romančáka.V r. 2010
odchádza Ľudka Geročová a ďalšie členky. No na ich miesta
prichádzajú mladé dievčatá , z ktorých s nami zostávajú
Nikolka Fedorová, Monika Matinová, Lenka Matinová a
Olívia Baková a harmonikár Janík Onder.
Ondavčanka za svojho pôsobenia nacvičila okrem
divadla aj pásma- páranie peria, pranie na potoku, čepčenie.
No hlavne sa prezentovaal doma i v zahraničí spevom
našich tradičných zemplínskych piesni.Svojím spevom sme
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potešili stovky , ba i tisíce sŕdc .
Účinkovali v blízkom i širokom
okolí. Vystupovali v Košiciach,
v Martine, v Žiline, na Ukrajine
i v Čechách. Účinkovali sme
v televíznej relácií Kapura.
Nahrali sme CD nosiče. V r.
2012 CD „Zo šipara ruža“ s
ľudovou hudbou Železiar a v r.
2017 CD „ U Bánovci na valale“
s ĽH Stana Baláža.
Prežili sme krásnych
dvadsať rokov, ktoré boli pekné,
tvorivé a veselé.Spoznali sme a
stretli tisíce dobrých a tvorivých
ľudí, ktorí nám pomáhali,
fandili a tešili sa s nami.
Dúfam že tých rokov bude ešte
aspoň toľko,alebo aj viac, a že
Ondavčanka tu bude aj v rokoch,
keď už my tu nebudeme.
Vedúca FS Ondavčanka
Nataša Hrabovská

Marec – mesiac knihy sa tohto roku zavŕšil slávnostným oceňovaním
slovenských knihovníčok. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková vyznamenala jedenásť žien, ktoré zasvätili svoj profesijný život knihovníctvu. Svoje
povolanie vykonávajú už desaťročia s plným nasadením a zanietenosťou
a vďaka svojmu elánu pre túto úctyhodnúprácu prispievajú veľkou mierou ku kultúrno-spoločenskému rozvoju. Knihovníčky počas slávnostného

podujatia prevzali z rúk ministerky kultúry ďakovný list za celoživotnú prácu a prínos v oblastí knihovníctva.
Ako uviedli pri predstavovaní - Ľudmila Geročová, nar. 7. 8. 1954,
bydlisko z Bánovce nad Ondavou pracovala od roku 1973 vo viacerých
knižniciach v okrese – v Michalovciach, Malčiciach, Bracovciach a naposledy v rodnej obci v Bánovciach nad Ondavou, kde zároveň sprevádzala
v Literárnom múzeu Pavla Horova. Pripravovala besedy o knihách, besedy s autormi a s literárne pásma.
Zameriavala sa najmä na regionálnu kultúru a prácu
s deťmi, mládežou a ženami. Veľkou mierou sa podieľala na naštudovaní amatérskeho divadelného predstavenia, prvého v zemplínskom jazyku, opisujúceho
život rodín, ktorých členov vyhnal ťažký život za zárobkom do Ameriky.
Ľudmila Geročová spracovala aj publikácie
o dvoch významných zemplínskych básnikoch, a to
k 100-tému výročiu narodenia bánovského rodáka Pavla Horova - „Ako sa rodí básnik“ a k 95-mu výročiu narodenia básnika Juraja Padu – „Básnik rodného kraja“.
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Z histórie

PAVOL HOROV 1914 - 2015

V tomto roku si pripomíname 105. výročie narodenia nášho rodáka, velikána, predstaviteľa modernej slovenskej poézie, ktorý mal blízko k nadrealizmu,
človeka s veľkým srdcom, v ktorom malo miesto jeho rodisko, jeho rodný Zemplín, brehy milovanej Ondavy…. S takýmito a možno ešte krajšími, či poetickejšími prívlastkami by sme mohli pokojne pokračovať ďalej.
S Pavlom Horovom, resp. s jeho tvorbou som sa po prvý krát vážne stretla
počas štúdia na vysokej škole, keďže som študovala slovenský jazyk a literatúru.
A aj keď som od detstva vedela, že je to môj rodák, tak paradoxne až počas vysokoškolského štúdia na západnom Slovensku som pocítila tú pravú hrdosť na
nášho rodáka. Keď počas prednášky spomenul prednášajúci meno Pavol Horov,
tak som sa prihlásila a pred celou aulou, v ktorej bolo cca 120 študentov som
priznala, že je to básnik, autor, ktorý pochádza z mojej rodnej dediny. Z dediny,
o ktorej tak rád samotný básnik písal. Jeho rodný Zemplín, jeho valal, brehy
Ondavy, pri ktorých trávil čas a čerpal inšpiráciu na svoju tvorbu. Jeho malá
chyžka a v neposlednom rade jeho mamička, ktorú nadovšetko miloval, čo často
dokazoval aj v svojich básňach. Poézia bola zmyslom jeho života. V nej vyjadroval lásku, smútok, radosť, ale aj úzkosť, prázdnotu a márnosť. Prostredníctvom
básni dokázal nádherne opísať svoj rodný kraj, všetko, čo miloval. Vo svojich
zbierkach však reagoval aj na spoločenské dianie v danej dobe. Zaujímal sa
o dané problémy doby. Nešlo mu len o vonkajšok faktov, viac mu záležalo na odhalení ich podstaty a zmyslu. Rozprávala som študentom, spolužiakom a jeho –
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našom rodisku, našom krásnom rodnom kraji,
našej Ondave a cítila som neuveriteľnú hrdosť na
nášho rodáka. A nielen hrdosť na Pavla Horova,
ale aj hrdosť na kraj, z ktorého pochádzam a do
ktorého patrím aj ja.
Jeho výročia sa nesú v tóne skromnosti. Ale
práve zo skromných pomerov malej dedinky sa
v minulosti vydal do ďalekého sveta. Preč a ďaleko od jeho milovaných brehov Ondavy. Rodní
však naňho nezabudli a vždy si pripomínajú jeho
výročia a pevne verím, že aj naďalej budú, a že
autor: Sára Lengyelová
nezabudneme na nášho básnika.
A v závere si dovolím použiť slová Petera Cabadaja: „ Z vysokého letného
neba nám nezištne pošle koráb, aby sme sa neutopili v zradných vodách spodných a nezostali z nás len ľudské torzá. A keď svitne poludnie a slnce bude nad
nami, vybaví sa nám v pamäti defilé spomienok na Janov, snežnú báseň i babie
leto. Po nociach sa nám bude v sne ozývať balada o matke Niobe, ktorá z posledných síl varuje pred krutým prebudením. Azda to nakoniec s nami v hodinách
úzkosti dopadne dobre. Búrky a dažde pominú a na malom jarnom plátne nám
labute zaspievajú pieseň o domove. A v čerení času si budeme môcť všetci aj
naďalej slobodne vychutnávať dúšky z očistnej ponornej rieky nášho ticha.“
Mgr. Alexandra Dankaninová

Moja rodná dedina

Bánovce nad Ondavou

Poznám niekoľko miest, ktoré ma očarili svojou krásou, no ani jedno z nich
nie je môjmu srdcu také blízke, ako rodná dedinka. Dedinka nie je ani hospodársky, ani historicky výnimočná, a predsa je pokladom, ktorého cena sa nedá
vyčísliť.
Ako je možné, že práve táto dedina zasiahla moje srdce? V tejto dedine som
prežila svoje detstvo a prežijem aj časť budúcnosti pokiaľ z nej nevyletím. Samozrejme dedinka nezasiahla moje srdce tak ako ľudia, ktorých milujem no hrá
v mojom živote nejakú rolu. Rolu, ktorú hrá je najdôležitejšia hlavne v období
detstva, keď začíname spoznávať okolie a miesto v ktorom máme vyrásť. Už ako
deti vnímame, čo pojem dedina znamená, ale ako? Ako dokáže človek, vyrastajúci v tejto dedine behom sekundy odpovedať na otázku: „Aké je tvoje miesto,
kam sa vždy rád vraciaš?“ Niektorí nevedia na túto otázku odpoveď hneď a rovnako, no myslím, že odpoveď každého jedného terajšieho aj minulého obyvateľa
Bánoviec nad Ondavou bude: „ Miesto, kde som vyrastal a prežil svoje detstvo.“A prečo? Každé miesto na nás nejako vplýva, či už prostredím, kultúrou,
obyvateľmi… A taktiež aj dedina, v ktorej sme vyrastali má určitý vplyv na nás,
rodákov tejto dediny. Vplýva na nás napríklad jej prostredím.
Okolie aj miesta Bánoviec pozná každý, a aj keď poniektorí ho
môžu mať dosť, vždy sa radi vraciame domov z nejakých dovoleniek, menších výletov. Veď ako sa hovorí: „ Všade dobre,
doma najlepšie.“ Žiaden šperk, najnovšia kolekcia Gucci, ba
ani najrýchlejšie a najdrahšie auto, nám nevyčaria úsmev na
tvári a nevryjú sa nám do sŕdc tak, ako časy strávene naháňaním
sa v parku, hraním sa na ihrisku, prechádzaním sa po dedine
aj päťkrát na deň, pretože sú to iba chvíľkové potešenia, nie
potešenia na celý život. A preto je rodná dedina taká dôležitá.
Veď predsa nie je nič lepšie, ako vrátenie sa do rodnej dediny
so svojimi deťmi, prechádzať sa s nimi po dedine a spomínať
na staré dobré časy. Na tieto časy si dokážete spomenúť, aj keď
sa vraciate do rodičovského domu k svojim rodičom a zacítite
vôňu štrúdle, ktorú vám mama robievala, keď ste boli malí.
A pre všetky tieto spomienky, ktoré nám dedina poskytla,
je cena rodného miesta nevyčísliteľná. V tejto dedine sú spomienky každého jedného z nás, či už dobré alebo zlé. A na tieto
spomienky sa nedá zabudnúť. Rodné miesto je rodné miesto
a my sme radi, že sme v ňom mohli prežiť nezabudnuteľné
autor: Eva Parihuzová
chvíle. Chvíle lásky, pokoja a radosti.
Sára Lengyelová

Na území Východoslovenskej nížiny leží dedina, ktorá sa nazýva Bánovce nad
Ondavou. Nachádza sa v okresnom meste Michalovce. Je domovom mnohých
rodín, krásnej prírody, ale aj človekom vypracovanými dielami.
V dedine Bánovce nad Ondavou žije okolo 700 ľudí, ktorí sa každé ráno
prebúdzajú do krásneho bánovského dňa. Bánovské dni sú spestrené rôznymi
podujatiami, ktoré si pre obyvateľov prichystala naša pani starostka. Hovorím
o podujatiach, ako takzvaný,Čurbes’’, ktorý sa každoročne koná v letných dňoch
na našom futbalovom ihrisku. Na svoje si príde každý, kto obľubuje či už ľudové
tance alebo spev. Obecná spevácka skupina Ondavčanka je veľmi obľúbená, čo
sa domácich ľudí týka. Tie naše žienky sú veľmi úspešné a my sme za to len radi!
Spevom a tancom nás sprevádza aj materská škola, ktorá si pre divákov pripraví
krásne vystúpenie. Pozvané sú aj iné ľudové súbory. Vo večerných hodinách je
pre nás v programe pripravená aj zábava, na ktorej každý tancuje a spieva. Ešte
mesiac pred týmto zhromaždením sa v našom parku stavia máj. Je to každoročná tradícia, pri ktorej sa môže aj opekať a stretne sa tam celá dedina. Obecný
hasičský zbor vyhráva jednu súťaž za druhou. Na Deň detí je na futbalovom
ihrisku pre deti pripravená zábava a rôzne súťaže.
Hasiči sa na tejto udalosti podieľajú takisto.
Odštartujú súťažiaceho a stopujú mu čas. Najlepší
vyhráva. No nie je to len o tomto. Samozrejme
najdôležitejšia je účasť a čas strávený medzi ľuďmi.
Organizujú sa rôzne brigády, pri ktorých môžu
ľudia pomôcť upratať okolie kostolov, či sa podieľať na ich oprave. Každá pomocná ruka sa počíta. K obyvateľom patril aj Pavol Horovčák, skôr
známy ako Pavol Horov. Bol slovenský spisovateľ
a prekladateľ. Ako mladší navštevoval gymnázium v Michalovciach, ktoré teraz nosí jeho meno.
Narodil sa 25. mája 1914 a zomrel 29. septembra
1975. Medzi jeho známe diela patrila napríklad
Nioba matka naša, Zradné vody spodné, či Ponorná rieka. Jeho múzeum je zriadené vedľa obecného úradu. Obyvatelia sú na jeho tvrdú prácu veľmi
pyšní a sú za to radi.
. Vitajte v našej dedine!
Alexandra Magurová
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Hasičská zbrojnica prešla rekonštrukciou.
Vážení spoluobčania!
Pred nejakým časom som zisťoval presný dátum vzniku nášho DHZ.
Za pomoci starostky obce a zamestnancov obce som sa nakoniec k tomu
dopátral. Zakladacia listina má dátum 26. január 1890. Na budúci rok tak
budeme oslavovať 130 rokov od založenia DHZ.
Obec Bánovce nad Ondavou požiadala 6. 4. 2018 Prezídium Hasičského a Záchranného zboru SR o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dotáciu 30 000,00 € na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci
Bánovce nad Ondavou. Prezídium Hasičského a Záchranného zboru SR
rozhodlo 31. 8. 2018 o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 € (v 2.kole).
Projekt bol financovaný 95% z rozpočtu MV SR a obec sa spolupodieľala
na financovaní 5%. Hneď na to prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa,
ktoré vyhrala firma DOMBYT s.r.o. s vysúťaženou cenou 29 950 €. 1. marca 2019 bola podpísaná zmluva o dielo a budova bola zhotoviteľovi odovzdaná na rekonštrukciu. Na budove sa urobili práce ako výmena okien za
plastové, bola osadená nová elektrická garážová brána, vymenila a zateplila
sa strecha, boli urobené nové elektrické rozvody a bleskozvod, odvodňovacie a izolačné práce, betónovanie podláh, vymaľovanie vnútorných priestorov, vonkajšie opláštenie budovy polystyrénom a nakoniec aj nová fasáda.
Zhotoviteľ práce na budove ukončil 4.mája a hasičskú zbrojnicu nám do
užívania odovzdal 6.mája 2019. V súčasnosti už máme vypracovaný ďalší
projekt na prístavbu šatne a garáže č.3 k budove z východnej strany. Čakáme už len na schválenie obecného zastupiteľstva, aby sme projekt mohli
podať. Dňa 7. mája 2019 bola zverejnená výzva z MV SR na predkladanie
žiadostí na rekonštrukcie hasičských zbrojníc a staníc do výšky 30 000,00 €
(posledné 3.kolo). Aj v tomto 3.kole chceme s našim projektom zabojovať
a byť úspešný. Do 21.júna je potrebné projekt podať. Som presvedčený, že
obecné zastupiteľstvo nám náš projekt odobrí.
V systéme Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v SR sme
boli zaradený do kat. B.
K tomuto zaradeniu je možné žiadať aj o dotácie na techniku, školenia, výzbroj a výstroj z prostriedkov DPO SR. V rokoch 2018 a 2019 nám
boli poskytované dotáciez DPO SR po 3 000 €,ktoré sme využili na nákup
potrebného výstroja a výzbroja. Náš DHZ pomáha aj iným DHZ – poskytli
sme materiálno-technickú pomoc pre DHZ Bracovce a pre DHZ Malčice
sme pomáhali zabezpečovať asistenčnú hliadku na futbalových zápasoch
MFK Zemplín Michalovce na ich domácich zápasoch. S našou technikou
sme sa zúčastnili taktického previerkového cvičenia vo firme FLAGA
Bánovce nad Ondavou, v súčinnosti s KOS HaZZ SR v Košiciach. Tento
rok už máme za sebou aj Povodňový výcvik na Zemplínskej Šírave. V roku
2018 sme mali 6 výjazdov k zásahom. Tento rok evidujeme už 4 výjazdy
na zásahy. Dali sme vyškoliť ďalších 5 chlapcov do zásahovej jednotky
DHZO. V auguste sme 3 dni na Motozraze sveta motocyklov na Zemplínskej šírave pomáhali DHZ Šírava s požiarnou asistenciou. Len nedávno
sme boli 3 dni na hasičskej výstave FirEco 2019 v Trenčíne, kde sme vystavovali techniku DHZ Šírava. Na pokyn starostky obce sme pokračovali
s prečisťovaním obecnej kanalizácie. Vyčistený už máme kanál pod cestou
pri materskej škôlke časti stočok a kanál pod hlavnou cestou pred domom
Biačkových. Na ďalších častiach kanalizácie v obci budeme ďalej v čistení
pokračovať. Usporiadali sme 1.ročník dennej hasičskej súťaže s názvom
Memoriál Štefana Kandu. Táto súťaž nadviaže na tradíciu nočných súťaží
konaných u nás v obci. Minuloročná súťažná sezóna, po zhodnotení všetkých súťaží a celkových výsledkov, sa dá považovať za úspešnú. Družstvo
žien skončilo v Zemplínskej hasičskej super lige 2018 na 1. mieste. Do
hasičských súťaží sme zapojili aj družstvo dorastencov a teraz už pripravujeme a trénujeme aj družstvo dorasteniek. Záverom nesmiem zabudnúť aj
na našich žiakov, ktorí nám robia radosť a na súťažiach sa umiestňujú na
popredných priečkach. Ako vidíte náš Dobrovoľný hasičský zbor má veľmi
široké spektrum pôsobenia či už v zásahovej činnosti a pomoci pre obec,

spolupráce s OR HaZZ v Michalovciach, preventívnej činnosti, v športovej
činnosti ako je účasť na rôznych súťažiach, práca s mládežou a poskytnutie
pomoci iným obciam a DHZ.
Ďakujem za pozornosť.
Ladislav Maťaš – Predseda DHZ.
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BÁNOVSKÁ STANICA
Ach, kde sú tie dávne nostalgické časy,
keď bola v móde kratučká sukňa a trvalá na vlasy?
My, šestnástky, sme na strednú školu chodievali
a na pekných chlapcov tajne pokukovali.
Vlakom sme každú nedeľu cestovali
a Bánovskú stanicu dôverne spoznávali.
Mladí, starší, ale hlavne študenti tadiaľ prechádzali
a často sa tu prvé lásky, i keď platonické, odohrávali.
Pod košatými stromami sme radi sedávali
a nekonečné témy dookola preberali.
Kto s kým chodí, či sa nám písomka podarí
a kedy sa ten náš idol konečne objaví.
Bánovská stanica bývala veru prekrásna,
aj prvé miesto získala, správa to bola jasná.
Záplava farebných kvetov a uprostred fontána,
paráda pre oči v celom kraji nevídaná.
Atmosféra na stanici bola veru rušnou,
povetrím sa vznášal piskot starých rušňov.
Vlaky každú chvíľu výpravcovia vypravovali,
cestujúci neustále vystupovali a nastupovali.
Na peróne stále nejaké mladé slečny čakali
a frajerskí chalani sa pred nimi predvádzali.
Tvárili sa síce, že ich to vôbec nebaví,
no stanica bola pre nich zdrojom zábavy.
Neraz sme sa z vlaku neskoro večer vracali
a peši domov sa poriadne báli.
Poľným chodníčkom sme si cestu skracovali,
no pri kríži a cintoríne sa vždy do behu dali.
Veď po dedine sa v tom čase šírili fámy,
že tam nejaký zloduch chytá mladé dámy.
Šuškalo sa, že upír striehne v kríkoch pri kríži
a čaká, kým sa nejaká obeť bližšie priblíži.
Našťastie to boli asi iba klebety
lebo sme nikdy žiadny prízrak nestretli.
Na stanicu sme aj naďalej chodievali,
a vzrušujúce chvíle tam prežívali.
Bánovská stanica nádherná bola,
keď ružami zakvitla, voňala celá.
Vedľa nej krčmička útulná stála,
na pohár pivečka pocestných zvala.
Kde sa len stratili tie dávne a pekné časy,
keď bola stanica plná ľudí a kvetinovej krásy?
Tie sa už nevrátia, ostanú len nostalgiou takou…
Bánovská stanica – železničná križovatka vlakov.
/očami vtedy šestnásťročnej Ivety Jarabákovej/
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