Ročník XIV.

Číslo: 1/2015

Jún 2015

Zloženie obecného zastupiteľstvo na volebné obdobie 2014 - 2018:
1. Igor Lukáč, Ing., SIEŤ (zástupca starostu): 147
2. Michal Ďurík, SMER- SD: 136
3. Peter Ľoch, JEDNOTA-ĽSS: 130
4. Peter Ihnát, Ing.,PhD., TIP: 120
5. Ján Tomáš, SMER-SD: 117
6. Mária Čuhaničová, KDH: 107
7. Kvetoslava Vargová, KDH: 105
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Za starostku obce Bánovce nad Ondavou na volebné obdobie
2014 - 218 bola zvolená: ĽUDMILA ĎURČÁKOVÁ

N

Počet zapísaných voličov: 585
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 368
Počet platných hlasov odovzdaných
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva: 350
Počet platných hlasvo odovzdaných pre voľby starostu obce: 364
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N

AKO SME VOLILI
V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 2014 ?

O V

Ľudmila Ďurčáková

Á

V prvom rade mi dovoľte, aby som vám, občanom našej obce, poďakovala za účasť v jesenných komunálnych voľbách a za dôveru vyslovenú
mne a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Chcem vás ubezpečiť, že urobím všetko pre to, aby som naplnila volebné predsavzatia. Tak
isto by som sa rada poďakovala odstupujúcim poslancom za ich štvorročnú prácu, ktorú vykonali pre rozvoj našej obce.
Jednou zo základných podmienok dobrého bývania je aj čisté životné
prostredie. O to sa usilujeme či už kosením a hrabaním verejných priestranstiev, ale aj sadením stromov v parku či zberom komunálneho a separovaného odpadu. Napriek tomu sa však v našom katastrálnom území
nájdu miesta, kde nedisciplinovaní občania vyvážajú domový odpad. Niektoré takéto miesta sme „zdedili“ z predošlého obdobia, ale objavili sa aj celkom nové skládky. Likvidácia čiernych skládok je finančné náročná, preto
sa obec rozhodla požiadať o dotáciu Environmentálny fond z opatrenia činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonným odpadom. Pokiaľ by naša žiadosť
bola úspešná, vyčistila by sa nepovolená skládka za záhradami /za ,,kertu
„ / a tak isto cesta od Pieskov na Ondavu. Dôležité je však nielen vyčistenie , ale aj udržiavanie čistoty . Ani najdrahšie investície nám nepomôžu, ak
sa každý občan nebude správať ako poriadkumilovný človek a chrániť prírodu vôkol nás.
Keďže minulého roku bolo v našej obci niekoľko krádeží, prišli sme k záveru, že je potrebné mať kamerový systém, ktorý by bol nápomocný pri ich
objasnení. V tejto súvislosti sme podali na Krajský úrad v Košiciach projekt
- Prevencia proti kriminalite . Požiadali sme o kamerový systém na obecné budovy a verejné priestranstvá, ktoré vandali často poškodzujú.
V Literárnom múzeu Pavla Horova sa často uskutočňujú rôzne besedy a zasadania . Je to pekné a kultúrne prostredie, ale jeho veľkým nedostatkom sú chýbajúce sociálne zariadenia . Preto ďalšia žiadosť o dotáciu
smerovala na ministerstvo financií a jej obsahom bola Modernizácia a dobudovanie sociálneho zariadenia v budove Múzea P. Horova.
Obec Bánovce nad Ondavou má dlhodobo dobrú spoluprácu s Naftou,
a.s. , preto sme ich oslovili so žiadosťou o pomoc pri rekonštrukcii sociálneho zariadenia v našej materskej škole.
V lete tohto roku sa pripravuje výzva PRV / pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka / a naša obec pripravuje projekt cez opatrenie 7, podoopatrenie
7.4. - rekonštrukcia nevyužitých objektov v obci na komunitnú činnosť. Budovu starého kina by sme chceli prerobiť na komunitné centrum, v ktorom
by mohli mať svoje klubovne naše spoločenské organizácie a zachránila by
sa chátrajúca obecná budova.
Začiatkom tohto roku sme tiež boli úspešní v projekte ,,Športom ku zdraviu „ , ktorý vyhlásil Úrad vlády SR. Naša obec dostala futbalové dresy ,trenky , štulpne, brankárske vybavenie, športové bundy a nohavice, športové
tašky, stôl na stolný tenis, stolnotenisové rakety a loptičky. Tieto veci sa rozdelia medzi futbalistov, hasičov a budú slúžiť na voľnočasové aktivity pre deti
a mládež v našej obci.
Ďalšou často kladenou otázkou je kanalizácia v našej obci. Obec Bánovce nad Ondavou sa pred rokmi spojila s obcou Trhovište a vytvorila aglomeráciu nad 2000 , a tak sme splnili podmienku žiadosti. Je pripravený
projekt, vydané územné a stavebné povolenie na výstavbu kanalizácie Bánovce nad Ondavou - Trhovište , ČOV bude v Bánovciach nad Ondavou .

Investorom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Čaká sa už len
na to, kedy vyjde výzva, aby VVS mohla podať žiadosť. Žiadosť by mala byť
vyhodnotená do 90 dní a potom by sa malo začať s realizáciou stavby, ktorá by mala trvať 2 roky. Kanalizačné potrubie je naprojektované po verejných priestranstvách /nie po súkromných pozemkoch /, a to pri hlavnej ceste, po pravej strane smerom od Trhovišťa .
Obec Bánovce nad Ondavou v roku 2012 oslovila Architektonickú agentúru, s.r.o., na spracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie ,,Centrum
obce Bánovce nad Ondavou“. Štúdia zahŕňa objekt obecného úradu s expozíciou Múzea Pavla Horova s príslušným areálom, vstupnú časť areálu
cintorína, objekty občianskej vybavenosti - nákupné stredisko, pohostinstvo,
kultúrno-spoločenské stredisko. Obec v roku 2013 podala žiadosť Program
obnovy dediny, názov projektu : Úprava vstupnej časti DS. Po podpise zmluvy sa začalo s realizáciou chodníka a bezbariérového vstupu do DS. Ide o prvú
časť vyššie uvedeného projektu , ktorý budeme postupne realizovať podľa prísunu finančných prostriedkov. Možno sa niektorým občanom zdá, že
chodník je neefektívny, ale to je len časť celku, ktorý sa ukáže v celej svojej kráse až po celkovom dokončení.
Na všetkých projektoch, ak budú úspešné, sa /okrem kanalizácie/ obec
musí podieľať spolufinancovaním. To sú investičné zámery. Hlavnou úlohou
obce je, aby fungovala ako taká a aby bol zabezpečený chod obecného úradu a MŠ. Obec pomáha občanom pri riešení ich každodenných problémov,
riešení sociálnych otázok . Je potrebné zabezpečiť osvetlenie obce, zber odpadu a aby obec bola čistá a vykosená . V záujme obce je aj podporovať činnosť záujmových združení, ktoré vytvárajú podmienky na aktívne trávenie
voľného času, a propagovať ich dosiahnuté úspechy. Chcem vás ubezpečiť, že o to všetko sa budeme starať a pokračovať vo zveľaďovaní našej obce.
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Vážení Bánovčania !
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RODÁCI O HOROVOVI

RODÁCI O HOROVOVI
PAVOL HOROV
ŠTYRIDSAŤ ROKOV
OD ODCHODU BÁSNIKA
NA VEČNOSŤ
V septembri tohto roku si široká kultúrna verejnosť pripomenie štyridsať rokov od smrti nášho slávneho rodáka. Pri tejto príležitosti na
neho zaspomínal ten najpovolanejší – pedagóg a publicista Ernest Sirochman – osobný priateľ básnika Pavla Horova.

S menom Pavla Horova je spätý jeho užší domov, rodný Zemplín,
ktorý on povýšil do umeleckých sfér, po celý život mal ho rád a neustále ho obraňoval. Bol umelcom pevných morálnych zásad a vysokých
ľudských kvalít.
Druhú polovicu 50. rokov som trávil na štúdiách v Bratislave. Boli
zaujímavé aktívnym literárno-recitačným krúžkom, ktorý organizoval
literárne večery a stretnutia s umelcami slova. Podnetné boli napr. rozhovory s Ľudom Ondrejovom, Rudom Fábrym a i. Tu som stretol aj odo
mňa o 23 rokov staršieho Pavla Horova. Bol známy tým, že krajanov
priam vyhľadával a venoval im mimoriadnu pozornosť.
Na konci svojich filozofických štúdií sme sa párkrát stretli v hoteli Krym, ale častejšie som ho mohol vidieť v Štefánke v spoločnosti
V. Reisela, Š. Žáryho, K. Rosenabuma, S. Šmatláka a iných. Bol som
rád a vďačný, že ma uvádzal do vyšších literárnych kruhov. Sprevádzal ma zvláštny a príjemný pocit.
Majstra Horova som navštevoval aj pozdejšie zo Záhoria. Pôsobil som ako pedagóg v Holíči a neskôr vo Veľkých Levároch. Horov riadil Slovesné umenie knižnej kultúry. Nadšene hovoril o bulharskej a poľskej literatúre, z ktorých vtedy prekladal. Stávalo sa, že pri káve a dyme
cigarety zrazu prerušil rozhovor a zapísal si vhodnejší výraz pre pripravovaný verš.
V polovici roka 1963 som sa presťahoval do Michaloviec. Rok som
pracoval v okresnej ľudovej knižnici a potom nastálo na gymnáziu. Odvtedy zas Horov navštevoval mňa. Keď prišiel domov, stále sa ohlásil. Robil som mu osobného šoféra. A veľmi rád. Vyzdvihol som ho u jeho
sestry. Po raňajšej praženici so slaninkou vo veľkej prednej izbe so šafárňou objednal si k obedu svoje obľúbené pirohy.
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Reminiscencie
na bánovského pevca

Počas veľkých prázdnin vybrali sme sa autom na dlhšiu túru. Vybehli sme na Morské oko pokochať sa krásou vihorlatskej prírody, ale
dobre sme sa cítili aj na vtedy novej, rozbiehajúcej sa rekreačnej oblasti Zemplínskej šírave. Reštaurácia Slnečný lúč na Hôrke nám poskytovala priestory na dlhé debaty.
Vtedy som pracoval na personálnej bibliografii o ňom. Poskytol mi
mnoho rád, upozornil na periodiká, ktoré mu uverejňovali básne či články alebo odzneli v rozhlase. Významnú úlohu zohrali jeho pseudonymy. Boli nápomocné pri listovaní v kartotékach ŠVK či bibliografických
časopisoch. Bez jeho usmernenia práca by nebola dostatočne hodnotná
a ucelená.
Pamätná bola aj cesta do Košického rozhlasu, kde pred časom bol
riaditeľom. Na rozhraní Zemplína a Abova, označenom betónovým
stĺpom, na ktorý ma Horov predtým upozornil, som na svojej Škode MB
1000 dostal defekt. Paľo poznamenal: „To máš tak, keď vezieš žida.“
Vtedy totiž nosil briadku.
Okrúhle životné jubileá slávil aj v Michalovciach medzi rodákmi. Päťdesiatiny mu organizovali bratia Čollákovci. Na akadémii v bývalom klube poľnohospodárov mal som úvodný príhovor o umelcovom profile.
V tom čase mi šéfredaktor Zemplínskych novín Kopčík (Niemiec) uverejnil prvý článok o rodákovi pod názvom Ondavský jubilant. Bibliografia
o P. Horovovi, ktorú vydala OĽK, bola zasa mojou prvou knižnou publikáciou.
Dňa 14. mája 1974 sa uskutočnila v Michalovciach verejná nahrávka
s Pavlom Horovom, spojená s literárno-hudobným pásmom V čerení
času v réžií M. Chudu a venovaná umelcovým šesťdesiatinám. Skvelý dojímavý večer. Posledná veľká udalosť s ním v Michalovciach, kedy
sa Horov akoby rozlúčil s milovanými krajanmi a rodákmi, pretože v jeseni nasledujúceho roka sme sa lúčili my s ním v Bratislave.
Celoštátny Hviezdoslavov Kubín roku 1975, na ktorý sme (Fero G.,
Ivan M. a Erno S.) so súťažiacimi vycestovali do Dolného Kubína, bol
pre nás smutný. Poznačila ho smrť nášho obľúbeného rodáka. Na druhý deň prvým spojom som odcestoval do Bratislavy, aby som sa v Redute rozlúčil s drahým Paľom.
V susednom Carltone sme si spolužiaci - účastníci rozlúčky (básnik T. Janovic, prekladateľ J. Koška, publicista P. Hudík a ja) vypili na
jeho plodný život a pokojný odpočinok.
Chcem pripomenúť, že pod Chočom v Dolnom Kubíne skrsla myšlienka zachovať si pamiatku na nášho rodáka otvorením súťaže v interpretácii umeleckého slova Horovov Zemplín, ktorá sa v nasledujúcich rokoch v Michalovciach rozbehla.
Pavol Horov bol vážený a uctievaný nielen medzi rodákmi, ale aj
v spoločenskom živote. Pracoval na vysokých postoch a všade vychádzal v ústrety človeku, obhajoval pravdu a spravodlivosť. Aj pre ľudskosť, ktorú nosil v sebe, som ho mal rád.
E. Sirochman

ZO ŽIVOTA CIRKVÍ
NOVÁ HISTÓRIA OBCE
Drahí Bánovčania, teším sa, že sa vám môžem prihovoriť aj týmto
spôsobom a podeliť sa s vami o niektoré postrehy z vašej obce.
Článok nesie názov "Nová história obce" a týmto sa ani tak nechcem
vracať k "starej" histórii, ale skôr k súčasnosti a podeliť sa o niektoré veci
z bežného života. Život nám prináša stále nové výzvy a prekvapenia, ktoré v spätnom pohľade ukážu svoju podstatu a pravú tvár. V histórii obce,
ako aj v dejinách Rímskokatolíckej cirkvi nenájdeme žiadnu zmienku o tom,
aby v nejakom čase v obci Bánovce n/Ond. niekedy sídlil rímskokatolícky
kňaz. Stále máme len zmienku o spravovaní z fary v Trhovišti. Situácia
nám priniesla niečo prekvapujúce, čo sa docení až o niekoľko rokov. Približne dva roky v obci mala prechodné sídlo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trhovište. Bolo to vyžiadané na základe havarijného stavu starej fary
v Trhovišti. Ocitli sme sa pred neľahkou situáciou, ktorú bolo nutné riešiť, ale zároveň bola túžba zostať na území farnosti. A po hľadaní miesta našli sme útočisko práve vo vašej obci. Na prvý pohľad povieme, že
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nutnosť, ale ja z môjho hľadiska môžem povedať, že historická vec. Jedná vec je záznam, druhá vec je život. A môžem povedať, že z celkového hľadiska sme prežívali veľmi krásny čas. A toto je veľmi krásna a pozitívna vec, ktorú chcem zdôrazniť. Podať pomocnú ruku a byť nablízko je humánna a kresťanská čnosť. História píše v riadkoch, ale pamäť
píše v srdci. A ten druhý záznam v srdci nám zostane natrvalo vrytý. S hrejivým pocitom stále zostáva bývanie v obci v živote celej farnosti. Každý z nás prechádza v Bánovciach n/Ond. okolo domu č. 227 s názvom
"Fara v Bánovciach". Keď zoberieme život za posledných päť rokov, tak
vidíme tri pohyby v rámci sídla farnosti: Stará fara v Trhovišti, Fara v Bánovciach n/Ond., Nová fara v Trhovišti, ktorá sa dokončuje. Týmto chcem
vyjadriť tretí postreh, ktorý nás vedie k pohybu v našom živote a stvárňovaniu života.
Na záver sa chcem ešte raz poďakovať všetkým ľuďom obce za vaše
svedectvo života a ďalej vzájomne si priať podobné historické okamžiky v živote obce a spoločnosti.
PaedDr. ThLic. Ján Dulin, farár rímskokatolíckej cirkvi

ZO ŽIVOTA CIRKVÍ
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Zo zápisnice vybrala a prepísali Ľ. Ďurčáková a Ľ. Geročová
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Niekedy sa nám ľuďom zdá, že naše starosti a problémy sú najhoršie na svete. Pri čítaní zápisníc z presbyterských schôdzí Reformovanej cirkvi v Bánovciach nad Ondavou si uvedomíme, že podobné starosti mali aj naši predkovia v minulosti . Napríklad v roku 1941 sa na presbyterskych
schôdzach prejednávala žiadosť člena tamojšieho zboru, ktorý prosil o o odhliadnutie od disciplinárnych predpisov cirkvi, ktoré zakazujú účasť pri
sv. večeri Pánovej tým, ktorí žijú nemravným životom.
Zo zápisnice vyberáme :
Člen tamojšieho zboru sa priznáva k tomu, že žije v nemanželskom stave s nerozvedenou ženou grécko - katolíckeho vyznania. Ale udáva,
že k tomu bol donútený svojou životnou úzkosťou, keďže bol vo svojom vdovstve zanedbávaný svojou rodinou. Ďalej uvádza, že tá žena bola od
svojho muža už sedem rokov neverne zanechaná a zaviedla už pred rokom súdne pokračovanie o rozvod. Nakoľko sa veci majú tak ako je uvedené v žiadosti – o čom sa môže tunajší farský úrad zbližšia dozvedieť – a poneváč je v menovanom túžba po pokáni evidentná, tunajší úrad by
nemal námietky proti tomu, aby bol menovaný pripustený – teraz v ý n i m o č n e – k sv. stolu pri zdôraznení toho, že keď sa to pokánie nedokáže v skutku a keď si svoj manželský pomer nedá do žiaduceho, cirkevným zákonom zodpovedajúceho poriadku do určitej lehoty, najďalej do jedného roka, bude zo zborového života úplne vylúčený, a to na čas trvania zákonom sa nezrovnávajúceho stavu.
A tak na záver môžeme len skonštatovať, že roky plynú, časy sa menia, ale naše ľudské problémy ostávajú.
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ZO STARÝCH ZÁPISNÍC REFORMOVANEJ CIKRVI V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

O V

odmenili jeho umenie dlhotrvajúcim potleskom. Z kostola všetci odchádzali naplnení vďakou k Bohu za jedinečný a nezabudnuteľný zážitok,
ktorý utkvel v pamäti veriacich natrvalo.
Ľudmila Geročová

N

Reformovaná cirkev v Bánovciach nad Ondavou má za sebou dlhoročnú históriu, ktorej začiatky siahajú do roku 1610. V uvedenom roku
bol v Bánovciach nad Ondavou zásluhou pani Anny Oroszy postavený
prvý reformovaný kamenný kostol. Do kostola darovala aj všetky sviatostné nádoby, pričom jeden kalich pre užívanie Sv. VP. bol darovaný zboru v roku 1612 a používa sa dodnes . Na ňom je vyrytý veľkými písmenami nápis „Prekliaty je voľakto, kto tento pohár obráti, mimo pravej sviatosti, na iný neslušný nápoj.“ Z tohto obdobia / r. 1642/ sa zachoval aj
zvon , ktorý v kostole slúži do dnešných dní. Koncom 19. storočia starý
kostol už nestačil pojať všetkých veriacich, a tak sa rozhodlo o postavení
nového chrámu. Starý kostol začali búrať 4.6.1867 a v novom chráme
boli prvé služby Božie na tretiu adventnú nedeľu r.1868. Pri týchto službách kázal farár Štefan Szilágyi na text 1.Moj. 28,22.
Na podnet bánovskej pani farárky Mgr. Eriky Dékányovej sa v roku
2014 rozhodol reformovaný cirkevný zbor v našej obci vykonať generálnu
opravu organu , nakoľko odborníci zistili jeho rozsiahle poškodenie spôsobené červotočom a zubom času. Generálna oprava sa uskutočnila za
pomoci finančnej zbierky veriacich domáceho zboru a s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja. Vykonali ju traja organári z Popradu: Ing. Slavomír Števček, Mgr. Peter Franzen a Jozef Jurčík. Až vďaka nim sme sa dozvedeli aký klenot máme v bánovskom chráme. Organ
postavil staviteľ Jozef Angster a syn, ktorého firma sídlila v maďarskom
meste Pésci. Jozef Angster st. sa organárskemu umeniu vyučil v Paríži u staviteľa Aristide Cavaile Coll, ktorý bol považovaný za najvýznamnejšieho francúzskeho organára XIX. storočia a jeho organ dodnes hrá
pod klenbami chrámu Notre Dame . Rok výroby bánovského organu bol
podľa opusového zoznamu 1898 a hoci patril medzi menšie , čo sa týka
veľkosti, kvalitou bol vynikajúci. Najväčší organ postavený na Slovensku firmou Angster a syn je v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Bohoslužby,
ktorých súčasťou bol kolaudačný koncert renovovaného organu sa uskutočnili 14. decembra 2014. Pani farárka Erika Dékányová si v tento slávnostný deň pripravila kázeň rovnako ako jej predchodca Štefan Szilágyi
pred 146 – timi rokmi na text 1.Moj. 28,22. Bližšie k Pánu Bohu v tretiu
adventnú nedeľu boli veriaci aj v ďalšej časti bohoslužieb, ktorou bolo organový koncert v podaní majstra Mareka Vrábela. Marek Vrábel patrí k
najvýznamnejším predstaviteľom slovenského organového umenia.
Doma i v zahraničí úspešne uskutočnil vyše 130 recitálov a na svojom
konte má doteraz 55 zahraničných koncertných ciest v 15 európskych
štátoch na rôznych prestížnych organových festivaloch a prehliadkach.
Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z
rôznych prehliadok a súťaží. Tohto roku mu bola udelená Cena Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha.
Bánovským chrámom zneli v jeho podaní diela autorov J.S.Bacha, J.J.
Frobergera, F.X Brixiho a ďalších, až po našu obľúbenú záverečnú pieseň „Buďže so mnou Pane ...“ v jeho vlastnej úprave. Bánovskí veriaci
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ORGANOVÝ KONCERT
V KOSTOLE REFEORMOVANEJ KRESŤANSKEJ
CIRKVI V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

ZO ŽIVOTA CIRKVÍ
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SVÄTOSŤ
2. augusta 2009 som bol uvedený do farnosti Trhovište a živo si
spomínam na túto chvíľu. Po sv. liturgii nás veriaci privítali v novej farskej budove a v čiastočne zrekonštruovanom chráme. Od toho času
sme sa pustili do ďalších prác nielen v materiálnej, ale aj duchovnej oblasti. S Božím požehnaním a mnohými štedrými darcami sa nám podarilo zrekonštruovať sakristiu, odvodniť vlhké múry, vymeniť okná, opraviť
fasádu a vybudovať chodníky okolo chrámu. Vo vnútri sme vymaľovali
novými nástennými maľbami svätyňu. Počas odpustovej slávnosti v roku
2014 sme inštalovali relikviár s desiatimi svätcami a dve nové ikony –
ikonu svätých a blažených našej cirkvi a kópiu ikony Klokočovskej Bohorodičky, patrónky Zemplína. V júni 2014 sa začalo so stavbou nového
ikonostasu. V dvestoročnej histórii chrámu je to najväčšia rekonštrukcia
za posledné desaťročia. Ikonostas a obnovený chrám bol slávnostne
posvätený 31. mája 2015 počas našej odpustovej slávnosti. Posviacku
vykonal náš preosvietený vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny
biskup. Týmto chcem vysloviť úprimné Pán Boh odmeň a požehnaj všetkým darcom a dobrodincom, členom farskej rady, veriacim, obyvateľom
vo vašej obci a pani starostke Ľudmile Ďurčákovej.
Gréckokatolícky chrám v Trhovišti, do ktorého často prichádzajú aj
veriaci z Bánoviec nad Ondavou, je zasvätený všetkým svätým. Keď
počujeme svätý väčšinou nám napadne čosi umelé, vyumelkované. Dokonalý človek, ktorý sa nikdy nenahnevá, stále sa usmieva, nič iné nerobí len sa modlí... človek, ktorý robí zázrak za zázrakom... táto
predstava však je falošná. Svätý nezačína svoj život tým, že si povie:
„odteraz budem svätý“. Svätý nevie o tom, že je svätý. Ani sa s tým nezaoberá. Žije si svoj život.
Svätý v hebrejčine sa môže odvodiť od slovesného koreňa iný. Boh
je svätý, lebo je iný. Ináč zmýšľa, ináč sa pozerá na život a človeka, má
iné hodnoty, iné veci sú pre neho dôležité ako bežne pre väčšinu alebo
pre človeka vôbec. My chceme mať, Boh chce, aby sme žili. My chceme
brať, Boh chce dávať. Boh sám zjavil svoje zmýšľanie prorokovi Izaiášovi: „Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje
cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty
vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.“ (Iz 55,
8-9). Svätý žije život normálne, naplno. Zároveň si je vedomý svojich
chýb a hriechov. Žiť život naplno, ináč ako ho žije táto kultúra, a byť si
vedomý svojich hriechov. Toto sú dva základné prvky, ktoré privádzajú
k svätosti. Aj my všetci sme povolaní k svätosti. Sme povolaní načrieť
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do Božieho života a žiť z neho tam, kde sme. V dobe a kultúre, v ktorej
sme sa narodili. Žiť život naplno. Apoštol Pavol pripomenie prvým kresťanom: "Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli".(Gal 3,27)
Duch v hebrejčine znamená aj vietor, vánok. Niečo čo nemôžeš chytiť, kontrolovať a vidieť. Vidíš len jeho prejavy. Strom sa hýbe, konáre
tancujú, počuješ šelest listov... lebo sa ich vietor dotýka. Tak aj Duch.
Vidíš jeho prejavy. Nevieš odkiaľ a kam ide, vnímaš len jeho prejavy.
Tak aj človek, ktorý zisťuje, že nemá v sebe síl žiť dokonalo - tak ako
nám to zjavuje sv. Písmo - že zlyháva a mrzí ho to, ten človek už je pod
pôsobením Ducha. Dotýka sa ho Duch a otvára oči. Dotýka sa ho Duch
a ženie ho, aby chcel byť lepší. Dotýka sa ho Duch vo chvíli, keď hľadá
cestu ako sa zmeniť. Duch spôsobuje zmenu. V jednom zo spevov
sviatku Zoslania Sv. Ducha spievame: "odvahu dostali tí, čo sa pred tým
báli, lebo Svätý Duch dnes zostúpil zhora na učeníkov."
Účinky Svätého Ducha sú predovšetkým vedomie vlastnej nedokonalosti a obmedzenosti, videnie vlastných hriechov a túžba po zmene.
Kvôli tomu slávime sviatok všetkých svätých. Sviatok patrónov našej
farnosti. Sviatok tých, ktorí videli seba v pravde a túžili po zmene. A zmenili sa na normálnych, autentických ľudí, ktorí vo svojej dobe a kultúre
mnohorakým spôsobom milovali druhých ako seba samých.
o.Maroš Rinik, farár Gréckokatolíckej farnosti v Trhovišti

Banovce,
dzedzinka naša …
Banovce dzedzinka naša,
coškal u rozhlaše hlaša,
že chlapci z dzedzini,
pokradľi dzivčatom perini.
Ej dobre še mi tu mame,
kec sebe tak zašpivame.
Ceče tu Ondava,
frajirka še mi už odava.
Ej svadba to budze veľka,
richtuju ju od pondzelka.

Ja na ňu ňepujdzem,
radšej še prepadňem pod tu žem.
A dňeška me še tu zišľi,
pripic na tich co odišľi,
muzika, zabava,
každa sušeda nadava.
BANOVČAN
P.S. Autor vam ľudze odkazuje,
že keby sca sebe chceľi
zašpivac, ta poprobujce
joho basňičku na špivanku
„V pondelok doma nebudem…“

ŠKOLSTVO – KOTNROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolná činnosť na Obecnom
úrade v Bánovciach nad Ondavou
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Marta Mišková, Hlavná kontrolórka obce

N

Vstup do MŠ je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie
dieťaťa od matky, rodičov, rodiny a adaptácia na prostredie znamená pre
dieťa vždy určitú psychickú záťaž. Deti na túto zmenu veľmi citlivo reagujú. Adaptácia dieťaťa, prispôsobovanie sa novým sociálnym podmienkam je zložitý proces tak pre dieťa, ako aj pre jeho rodiča, ale aj pre
učiteľa. Každé dieťa adaptáciu zvládne individuálne. Reakcie detí na nové
prostredie sú odlišné, ale nakoniec ich každé dieťa zvládne. Pokiaľ sa
dieťa teší do materskej školy, je v pohode; včleňuje sa do činnosti; má
kamarátov; ľahko sa lúči s rodičom; je aktívne; rešpektuje dohodnuté pravidlá a denný poriadok znamená, že na prostredie MŠ je už adaptované.
Našu Materskú školu v škol.roku 2014/2015 navštevovalo 20 detí vo veku
2-6 rokov. Z toho bolo 11 dievčat a 9 chlapcov. Do základnej školy odchádza
5 detí, ku dnešnému dňu máme zapísaných 19 detí na nový školský rok.
Zriaďovateľom MŠ je Obec Bánovce n/Ondavou, Materská škola je
bez právnej subjektivity. Na škole pracujú na plný pracovný úväzok dve
učiteľky, kuchárka/v kumulovanej funkcii upratovačka/,na čiastočný pracovný úväzok vedúca ŠJ. Všetci majú oprávnenie a vzdelanie pre výkon
svojej funkcie, učiteľka si dopĺňa kvalifikáciu.
Na podporu rastu dieťaťa či už po mentálnej alebo fyzickej stránke
sme organizovali aj v tomto šk.roku rôzne aktivity, zúčastnili sme sa rôznych akcií. Všetky korenšpondovali s ročnými obdobiami a kalendárom
výročí. Pri ich realizácii nám v značnej miere pomáhali rodičia, tiež zriaďovateľ. Materskú školu sústavne dopĺňame novými učebnými pomôckami, obnovujeme materiálne vybavenie triedy, vykonávame drobné a
bežné údržby. Ku materiálnemu zveľaďovaniu pomáha aj finančný výťažok zo zberu papiera, na ktorom sa zúčastňuje aj široká verejnosť obce.
Vďaka začleneniu sa do projektu - Elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva sme na zariadenie dostali modernú didaktickú techniku .Účasťou v súťaži - Domestos pre školy - sme sa v rámci Slovenska
umiestnili v prvej desiatke ,čo však nestačilo na finančnú pomoc, ale pre
potreby MŠ sme dostali čistiace prostriedky v hodnote 500,00€.
V závere sa chcem poďakovať všetkým rodičom, zriaďovateľovi, súkromným podnikateľom a zamestnancom školy za pomoc pri úspešnom a
pre deti podnetnom a veselom priebehu a ukončení ďalšieho školského roka.
Prajem Vám príjemné ,veselé a bezpečné prežitie letných prázdnin a
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom školskom roku.

O V

Zo života materskej školy

Nad dodržiavaním zákonov a právnych predpisov v súlade so zákonom číslo 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení na Obecnom úrade v Bánovciach nad Ondavou funkciu hlavného kontrolóra vykonáva p. Marta
Mišková, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom 23.3.2013 na
obdobie 6 rokov. Hlavná kontrolórka je zamestnancom obce a za svoju
činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
Kontrolná činnosť na tunajšom obecnom úrade v roku 2014 bola vykonávaná v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. O finančnej kontrole a
vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
schváleným plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2014.
V priebehu celého roka bola vykonávaná kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov, príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien
a záverečného účtu obce, na kontrolu dodržiavania zásad rozpočtového
hospodárenia, účtovníctva a vykonaných pokladničných operácií a hospodárenia s finančnými prostriedkami, ako aj na dodržiavanie všeobecne
záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov.
Vykonávanou kontrolou neboli zistené nedostatky, všetky účtovné doklady obsahujú preukázateľne obsah účtovného záznamu, každá finančná operácia je ihneď zaúčtovaná, rozdiely vo finančnej hotovosti v
pokladniciach neboli zistené. Priebežne bola sledovaná vecná a číselná
správnosť na došlých faktúrach a ich úhrady a zároveň čerpanie rozpočtu.
Na záver bolo konštatované, že starostka obce dodržiava krízový režim
v hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami, dodržiava sa šetrenie a účinné a účelné nakladanie s týmito prostriedkami.
Okrem kontrolnej činnosti boli vypracované odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v
obecnom zastupiteľstve
- o možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky.
Ďalšie kontroly boli zamerané na kontrolu plnenia uznesení OZ , kontrolu vybavovania sťažností a petícií, ako aj aktualizáciu interných smerníc a spolupráca pri vypracovávaní VZN obce.
Pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s
obecným úradom a zúčastňuje sa zasadnutiach obecného zastupiteľstva
s hlasom poradným.
V závere zhodnotenia výsledkov jednotlivých kontrol nebolo zistené
závažné porušenie zákonov a iných právnych predpisov.
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Jana Ďuríková - riaditeľka MŠ
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Pita še turista zemplinčana: „Dze še tu u vas paľi šlivovica ?“
A vun mu hutori: „Vidzice na štredku valala tot koscel?
„Hej, vidzim“ hutori turista! „Ta okrem ňoho, všadzi!“
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Zo srandi i dospravdi

SPOLOČENSKÉ OKIENKO
KOĽKO NÁS JE?
(stav obyvateľov k 31. 5. 2015)
Počet obyvateľov spolu:
Muži:
Ženy:

716
367
349

VITAJ DIEŤATKO MEDZI NAMI:
Tak vitaj, púčik sedmokrásky,
si naša jar i čistý biely list.
Človek sa rodí z radosti a lásky
a s láskou mal by celým žitím ísť ...
Jakub Marciník
Daniel Osipčák
Peter Chromý
Alžbeta Demčišáková
Oliver Lukáč

č.d. 85
č.d. 111
č.d. 153
č.d. 70
č.d. 200

POSLEDNÉ ZBOHOM:

Jozef Šmid
Dušan Horovčák
Anna Kandová
Anna Peržeľová
Milan Feďo
Mária Romanová

č.d. 128
č.d. 218
č.d. 185
č.d. 222
č.d. 16
č.d. 194

NAŠI JUBILANTI:
Každý má svoju hviezdu na oblohe,
po ceste k nej si šliapeš sám.
A život postaví ti ciele strohé,
raz privráva sa a potom nemá slov,
raz k boju núti ťa a raz k hrám ...

NAJSTARŠÍ OBYVATELIA
BÁNOVIEC NAD ONDAVOU :
Mária Ihnátová
Mária Ivanová
Mária Poláková
Anton Papcun
Alžbeta Servanská

95 r.
94 r.
92 r.
89 r.
88 r.

č.d. 97
č.d. 27
č.d. 164
č.d. 18
č.d. 226

Každý máme svoj kríž
a len my ho musíme niesť.
Každý máme svoju bolesť
a musí prebolieť.
Čas nám berie silu z tela,
ale vie aj zahojiť životné rany,
až kým nepríde okamih,
keď len ticho ostane za nami ...

85 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Pavel Popovič
Anna Miháľová
Alžbeta Čuhaničová
Blanka Varkondová

č.d. 54
č.d. 13
č.d. 106
č.d. 169

80 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Jolana Pavlova

č.d. 149

Jolana Čižmárová
Mária Mižíková
Štefan Ľoch
Mária Ľochová
Ján Dudáš

75 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Milan Pacun
Jolana Kandová
Anna Jarabáková
Mária Rimárová

č.d. 50
č.d. 178
č.d. 209
č.d. 26

č.d. 113
č.d. 190
č.d. 228
č.d. 33
č.d. 75

Obyvatelia Košíc môžu každoročne v jednu májovú sobotu na Hlavnej ulici obdivovať umenie folklórnych súborov a skupín zo Zemplína.
23.mája 2015 sa v Košiciach uskutočnil už jubilejný XX. Zemplínsky majáles, nad ktorým prevzal záštitu predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa. Zemplínsky majáles je najväčšou akciou Klubu Zemplínčanov.
Tohto krásneho podujatia sme sa zúčastnili aj my - folklórna skupina Ondavčanka.
Celodenné oslavy sa začali sprievodom krojovaných folklórnych súborov a skupín zo Zemplína, ktoré pokračovali neskôr pri Dolnej bráne v programe „Zemplínska svadba.“
Našou úlohou bolo pripraviť „hostinu na svadbu“, pretože sme dostali zadanie na tému:
„Kuchárki na vešeľu“. Už tradične sme boli zasa „iní“. Keď sme hrali zemplínske divadlo, resp. zemplínsky muzikál, pre porotu na krajskej prehliadke „Zemplínskych divadiel“,
boli sme iní, lebo sme ho hrali v zemplínskom nárečí. Párali sme perie - boli sme iní, lebo
sme so sebou ťahali jednu áviu rekvizít. Aj teraz, všetky súbory a skupiny si kráčajú uli-
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„Kucharki z Bánovec.“

70 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Ján Ihnát
Michal Megis
Július Tóth
Dušan Dankanin
Ing. Mikuláš Kočiško
Jolana Gáliková
Mária Magurová
Anna Kajanovičová

č.d. 39
č.d. 3
č.d. 146
č.d. 120
č.d. 95
č.d. 31
č.d.138
č.d. 80

65 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Ing. Ladislav Ondo
Dušan Rimár
Vladimír Polák
Anna Baková
Terézia Maťašová

č.d. 158
č.d. 73
č.d. 164
č.d. 131
č.d. 126

60 ROKOV SA DOŽÍVAJÚ:
Jaroslav Majerník
Ján Dudáš
Ján Tomáš
Ján Urban
Ján Korbulec
Miloš Varkonda
Anna Pituková
Anna Feďová
Mária Papcunová
Anna Majerníková
Marta Tkáčová
Ľudmila Róková
Ľudmila Timková
Mária Liskovská
Mária Roková

č.d. 217
č.d. 255
č.d. 61
č.d. 81
č.d. 260
č.d. 169
č.d. 248
č.d. 16
č.d. 198
č.d. 217
č.d. 97
č.d. 88
č.d. 160
č.d. 37
č.d. 258

VŠETKÝM JUBILUJÚCIM SPOLUOBČANOM
SREDEČNE BLAHOŽELÁME!

cami Košíc so spevom za sprievodu hudobných nástrojov, a my, tiež so spevom, no „s harčkami, miskami a varechami“. „A vi co budzece robic„? vypytovali sa zvedavci,
ktorým nešlo do hlavy, načo to všetko „trepeme“ so sebou. Keďže náš program spočíval v príprave svadobnej
hostiny - polievky a hlavne tradičných zemplínskych holúbkov, spomínané rekvizity nesmeli chýbať. Kuchárky parili kapustu, spievali svadobné piesne ale hlavne hovorili príhody, ktoré sa stali v dedine, klebetili o všetkom zaujímavom, čo sa na valale udialo.
Vystúpenie bolo pekným spestrením celého programu hlavne vďaka našej skvelej herečke Ľudke Ďurčákovej, ktorá rada improvizuje a do predpísaného textu pridá svoje vlastné, vtipné texty. A tak my po rokoch
sme zasa boli INÍ.
Nataša Hrabovská, vedúca FS Ondavčanka
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CO SPRAVI S CHLOPOM
ŠĽIVOVICA ?
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1. poharik: Prestaňe ci šmerdzec z ustov
2. poharik: Prestaňe ci buc žimno na nohy
3. poharik: Prestaňe ce boľec bruch
4. poharik: Prestaňu še ci trajs ruky
5. poharik: Začňeš špivac
6. poharik: Začňeš mladnuc
7. poharik: Začňu še ci ľubic cudzi ženi
8. poharik: Začňe še ci ľubic i tvoja vlastna žena
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ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
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Únia žien Slovenska /predtým Slovenský zväz žien/ má v našej obci
dlhoročnú tradíciu. Jej činnosť vychádza zo zloženia členskej základne
a záujmov žien . K žene však neodmysliteľne patrí rodina , deti a pri tvorbe plánu činnosti na jednotlivé roky zohľadňujeme aj túto skutočnosť. A tak
naše aktivity sú veľmi rôznorodé:
- Kreatívne tvorivé dielne - pletenie košíkov z papiera, maľovanie horúcim voskom
- Besedy - Ako sa zbaviť stresu, Bezpečná jeseň života / v spolupráci
s Jednotou dôchodcov/
- Besedy o knihách – s autorkami Tinnou van der Holland, A. Garbinskou, M.Hamzovou , spolupráca na podujatí k stému výročiu narodenia
básnika Pavla Horova
- Spolupráca s MŠ – podujatia Janko Hraško, Šípová Ruženka
- Návštevy divadelných predstavení v Prešove a Košiciach a ďalšie
V posledných rokoch sme nadviazali veľmi dobrú spoluprácu s Jednotou dôchodcov , a to pri príprave podujatí , ale tiež 1- dňových zájazdov. Zatiaľ čo Jednota dôchodcov vsadila na osvedčené maďarské kúpele, Únia žien Slovenska sa rozhodla lepšie poznať Slovensko, hlavne to naše východné. A tak sme postupne navštívili : V roku 2011 – drevené kostolíky Uličné Krivé, Ruský Potok, vodnú nádrž Starina a Sninské rybníky, v roku 2012 - Bardejov a Bardejovské Kúpele, v roku 2014 Červený Kláštor . Tohto roku - 6. júla 2015 - plánujeme zájazd do kúpeľov Vyšné Ružbachy, spojený s návštevou hradu Stará Ľubovňa. A čo vymyslíme o rok? Poraďte!
Ľudmila Geročová, predsedníčka ZO ÚŽS
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Jednou z ušľachtilých ľudských vlastností je spolupatričnosť. Vystupuje
do popredia najmä vtedy, keď sa dá prejaviť činom. A práve ona je charakteristická pre prácu hasičov – pomáhať a zachraňovať majetok a život spoluobčanov pri požiaroch. Vystihuje to aj hasičská modlitba a hasičské desatoro. S týmto cieľom bol pred 125 rokmi založený DHZ v našej obci. Dobrovoľní hasiči majú svoje opodstatnenie a napĺňajú ľudí istotou pri vzniku krízových situácií zapríčinených nielen ohňom. V súčasnosti sa 49 členov nášho DHZ zodpovedne stará o zverený majetok.
Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou bol založený 26.
januára 1890. Prvé menné zoznamy pochádzajú zo zasadania obecného
zastupiteľstva. Vtedajší richtár - Ján Ľoch zvolal členov obecného zastupiteľstva, ktorými boli: Imrich Revický, Herman Weiss, Pavol Papcun
a Juraj Papcun. Ako notár na zápisnici je uvedený Tomáš Kolonay. Za
prvú právnu úpravu v dejinách Uhorska, ktorá mala aj dlhodobú účinnosť,
bolo považované nariadenie MV z roku 1869. Toto nariadenie obsahuje viaceré, doteraz platné preventívne protipožiarne opatrenia, napr. zákaz skladovania sena, slamy na pôjdoch (povalách), pri komínoch a v blízkosti domov, pravidlá dohľadu nad ohňom a zápalkami, povinnosť obcí
kúpiť hasičské stroje a starostlivosť o ich údržbu. Nariadenie vyžadovalo
primeranú nádrž na vodu, riadne vymetanie komínov. V obciach vyžadovalo hasičské stráže a ustanovenie hasičských spolkov. Najvhodnejšou formou zabezpečenia ochrany pred požiarmi bolo zriadiť dobrovoľný hasičský zbor. Na základe výzvy č. 1770 Okresného úradu v Michalovciach a nariadenia č. 53888/1888 Ministerstva vnútra vtedajšej uhorskej vlády, bola obec (Bánocz) Bánovce nad Ondavou povinná postaviť družstvo protipožiarnej ochrany, keďže dovtedy nemala ani platenú
ani dobrovoľnú protipožiarnu organizáciu. Preto obec vybrala z mužského
obyvateľstva medzi 20 – 40 rokov 21 členov povinne na 3. roky. Za veliteľa DHZ bol menovaný Imrich Revický ml. , za členov DHZ boli menovaní- Michal Soták, Ján Tirpák, Andrej Ondrej, Michal Kočiško, Ondrej
Palkovík, Juraj Mižík, Samuel Waiss, Ondrej Ihnát, Michal Horovčák, Pavol Lukáč, Ján Peržeľ, Juraj Marciník, Juraj Matina, Ján Čižmár, Ján Maťaš, Juraj Papcún, Ondrej Papcún, Ondrej Marciník, Michal Papcun, Juraj Papcun a Ján Eštok. V prípade požiaru boli povinní upovedomiť ostatných obyvateľov obce, ktorí boli povinní pomáhať pri hasení požiaru. V zápisnici zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26. januára 1890
je tiež spomenutá aj kúpa prvej hasičskej striekačky. Nariadením číslo
53888/1888 Ministerstva vnútra a na základe výzvy číslo 1770 Okresného úradu v Michalovciach , na zabezpečenie protipožiarnej ochrany
obce a dodržiavania vládneho nariadenia bola obec povinná zabezpečiť zakúpenie požiarnickej striekačky. Z ponúk od výrobcov striekačiek
a príslušenstva bola uznaná ako najvýhodnejšia a najúnosnejšia ponuka firmy Walser, ktorá ponúkla predaj na 10 ročné splátky.
A tak veľkomožný statkár – Imrich Revický , richtár - Ján Ľoch, notár - Tomáš Kolonay, pre potreby obce podpísali dlžobný úpis na ťarchu
obce na 10 rokov, splátky po 210 forintov. Obec začala splácať dlh od
1. januára 1891. Tieto , pre nás historické dokumenty , objavil v archíve v Maďarsku ešte bývalý starosta obce p. Michal Maťaš pri hľadaní prvej písomnej zmienky o obci Bánovce nad Ondavou. Ako plynul čas a menili sa aj starostovia, dokumenty bez prekladu do slovenčiny zapadli prachom. V decembri 2014 po výzve Územného výboru DPO v Michalovciach zistiť a opísať históriu DHZ, nám dokumenty poskytla terajšia starostka obce Ľudmila Ďurčáková. Uvedené dokumenty sme dali preložiť
a z výsledku sme boli sami prekvapení, keďže dovtedy sme o histórii nášho DHZ vedeli len málo. V dejinách požiarnej ochrany v okrese Michalovce bol rok založenia DHZ Bánovce nad Ondavou r. 1925, čo je o 35
rokov neskôr. DHZ mal v tom čase 32 členov a veliteľom bol Anton Danko, 1.n. veliteľ bol Michal Tomaš, tajomník bol Ján Maťaš, pokladníkom
bol Michal Janinda. Funkciu revízorov vykonávali Pavel Rimar a Anton
Balog. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj naša konská hasičská
striekačka od firmy Stratílek , vyrobená pre obec Bánovce nad Ondavou
v r. 1933. Do dnešných dní je plne funkčná a v súčasnej dobe je umiestnená v budove Literárneho múzea Pavla Horova v našej obci. Prešli dve
svetové vojny a historická dokumentácia o dobrovoľných hasičských zboroch v okrese Michalovce sa v mnohých obciach nezachovala. Preto sme
veľmi radi, že sa nám podarilo objaviť zabudnutú časť histórie DHZ a dozvedieť sa niečo o našej minulosti. Pri príležitosti osláv 125. výročia sme
dali vyrobiť našu zborovú zástavu, ktorú už majú aj okolité obce v našom
regióne. Zástava bude vysvätená priamo na Okresnom kole previerky pri-

pravenosti dobrovoľných hasičských zborov 14. júna 2015 v Bánovciach
nad Ondavou. Počet členov hasičského zboru v roku 2015 je 36 mužov
a 13 žien. Veliteľom je Štefan Kanda, tajomník - Jozef Semjan, pokladník – Milica Vajdová a revízor – Ľubomír Maťaš.
Vo svojich začiatkoch mal dobrovoľný hasičský zbor iba 21 členov,
ale počas 125 ročnej histórie sa v jeho radoch vystriedali stovky členov,
ktorí pomáhali chrániť majetok a životy svojich spoluobčanov pred požiarmi, povodňami a inými živelnými pohromami, za čo im patrí naša vďaka a ocenenie.
Ladislav Maťaš predseda DHZ

B

125. výročie založenia DHZ
Bánovce nad Ondavou
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ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
Vážení spoluobčania, priaznivci športu, najmä futbalu.
Dovoľte mi, aby som sa vám opäť po roku prihovoril prostredníctvom našich obecných novín a stručne zbilancoval fungovanie nášho futbalového klubu za posledný rok.
Súťažný ročník 2013/2014 sme ukončili domácou výhrou nad Ruskou v pomere 4:0. Umiestnenie v tabuľke zodpovedalo našim výkonom - obsadili sme
13-te miesto s 19-timi bodmi. Posledný zápas na pôde Oborína sme neodohrali z dôvodu ich odhlásenia sa. Naši dorastenci skončili na peknom 7-mom
mieste s 18-timi bodmi. Počas letnej prestávky bol z funkcie odvolaný tréner František Včelarik a nahradil ho Ján Miglec, ktorý sa ale po 7-mom kole vzdal svojej funkcie. Dočasným vedením mužstva bol poverený Jozef Parihuz. V lete sme
sa zúčastnili turnajov v Bracovciach a v Ložíne. Na hosťovanie do Brekova odišiel Tomáš Ďurík a Jánovi Dobiašovi sme predĺžili hosťovanie z Lastomíra. Najciteľnejšou stratou bolo pre naše mužstvo vycestovanie za prácou do zahraničia nášho brankára Martina Stropkoviča, ktorého nahradil Martin Čuhanič. Jesennú časť súťažného ročníka 2014/2015 sme začali štyrmi zápasmi odohranými na ihriskách súperov, pričom ani v jednom zápase sme nebodovali. Až v piatom kole sme bodovali naplno v domácom stretnutí s Romou Trhovište. Potom
nasledovala krutá prehra na ihrisku v Topoľanoch, prehra na domácom ihrisku s Lesným a prehra vo Vojanoch, kde sa nedostavil hlavný rozhodca . Malým zadosťučinením bola domáca výhra nad Veľkými Kapušanmi „B“. V tomto jedinom zápase z celej jesennej časti sme podali kolektívny a výborný výkon, ktorý sme korunovali tromi gólmi. Mrzieť nás môže domáca prehra s Trhovišťami a prehra v Bracovciach, kde sme na polčas viedli 0:1. Jesennú časť sme
ukončili domácou kontumačnou výhrou, keď mužstvo Ruskej sa nedostavilo ani
po čakacej dobe. Jesennú časť súťažného ročníka 2014/2015 sme ukončili na
13-tom mieste s 9-timi bodmi a vysoko pasívnym skóre 20:49. Aj z tohto skóre je vidieť, že nám chýbala útočná fáza. Veď predsa je nemysliteľné, aby obranca dal najviac gólov za celú jesennú časť. Mám na mysli Petra Miča, ktorý
rozvlnil sieť súperov 6-krát. Našou prvoradou úlohou počas zimnej prestávky
bolo posilniť ofenzívnu činnosť. To sa nám aj podarilo. Na polročné hosťovanie z Iňačoviec sme získali Daniela Bašistu, Lukáš Borko prišiel na pol roka z Dúbravky a Peter Vaľo takisto na pol roka z Lastomíra. Títo všetci hráči absolvovali s naším mužstvom zimnú prípravu v plnom nasadení. Ale na druhej strane od nás hráči odišli hoťovať na pol roka do iných klubov - Tomáš Ďurík išiel
do Brekova, Marek Maďar do Žbiniec a Tomáš Mikloš do Dúbravky. Príchod nových hráčov znamenal oživenie hry a samozrejme sa to pozitívne odrazilo na
psychike ostatných spoluhráčov. Spomínanú zimnú prípravu mužstvo začalo
v prvú februárovú nedeľu, pod vedením staronového trénera Františka Včelárika. Po niekoľkých víkendových tréningoch sme odohrali niekoľko prípravných
zápasov s viac ako uspokojivým výsledkom. Prvé štyri kolá z jarnej časti 2014/2015
sme odohrali na domácom ihrisku. Z toho boli tri výhry a jedna remíza. Do tabuľky nám pribudlo 10 bodov. Potom nasledovali dva prehraté zápasy s Romou Trhovište a na domácej pôde s Topoľanmi . Tešiť nás môžu body dovezené z Lesného, kde sme dokázali vyhrať 2:3 a body získané doma s Vojanmi. Momentálne , po 22-om kole, je naše umiestnenie veľmi uspokojivé, keď
sme na 8-om mieste s 22-mi bodmi a skóre 29:59.Ak mám pravdu povedať,
pred začatím jarnej časti som nedúfal že sa mužstvo dokáže takto sceliť a podávať takéto výkony. Za to všetkým hráčom patrí moja obrovská vďaka. Ale zase
na druhej strane mi nedá, aby som nebol aj trocha kritický . Už mnohokrát som
sa zamýšľal nad otázkou , prečo bolo naše umiestnenie také, aké bolo. Po mnohých rozhovoroch s fanúšikmi, s členmi výboru a so širokou verejnosťou som
dospel k názoru, že chyba je v prístupe niektorých hráčov. Veď predsa nie je
možné, aby sme 10 minút pred začiatkom zápasu boli v šatni traja poprípade

štyria hráči. Týka sa to samozrejme aj niektorých dorastencov, ktorí si myslia ,
že keď vedia kopnúť do lopty , sú už majstri sveta. Je to možno spoločenským
smerovaním, možno výchovou, možno partiou a kamarátmi, ale v každom prípade nerobí to dobré meno futbalu v našej dedine .Ale aj v tomto prípade, či
už u mužov alebo u dorastencov platilo, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Pevne verím, že sa futbal v Bánovciach dostane na priečky, na ktoré patrí, pretože ja som naše umiestnenie cítil ako pokles, nie ako pád. K tomuto cieľu prispievajú svojou mierou a zásluhou aj naši dorastenci, ktorí sú momentálne na
8-om mieste s 20-timi bodmi.V jeseni 2014 sa nám podarilo zakúpiť dve nové
sady štulpní spolu s ôsmimi kusmi nových lôpt, všetko v celkovej hodnote 268
€. V auguste som vypracoval projekt s názvom „Nakopni to s Kickom“. V tomto projekte išlo o podporu a rozvoj futbalu na dedinách a menších mestách, presnejšie o získanie štyroch sád dresov rôznych veľkostí od textilnej spoločnosti
Kick. Medzi výhercami tohto projektu sme boli aj my a dresy používame v plnom
prúde. V závere chcem predniesť želanie, či skôr prosbu - ťahajme za jeden
koniec povraz, zahoďme predsudky, škodoradosť a ďalšie nepriazne, čo len ťažko vnesú pohodu do tréningov a zápasov.
Ďalej mi dovoľte poďakovať obci, ktorá je naším hlavným a jediným sponzorom a s ktorou budú , dúfam, aj naďalej takéto dobré vzťahy ako doteraz. Ďakujem taktiež všetkým hráčom za ich nesmiernu obetavosť a predvedenú hru,
všetkým členom výboru FK za ich pomoc pri riešení mnohých problémov, ale
hlavne mi dovoľte poďakovať vám fanúšikom , pre ktorých sa budeme snažiť
hrať čo najkrajší futbal, lebo niet lepšieho lieku na futbalovú dušu , ako keď odchádza fanúšik usmiaty a spokojný s naším výkonom.
Športu zdar a futbalu zvlášť !
Jozef Parihuz
predseda TJ Bánovce nad Ondavou
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BÁNOVSKÉ NOVINY. Redakčná rada: Ľudmila Geročová a členovia Kultúrnej komisie pri OZ
Schválilo: Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 17. júna 2015.
Sadzba a tlač: Mgr. Michal Klima – mydesign.
Počet: 300 kusov. Vychádza raz ročne. Neprešlo textovou úpravou. Neuverejnené príspevky sa nevracajú a sú k nahliadnutiu a prečítaniu v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.
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