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Príhovor starostky
Milí Bánovčania,

neviem či sa to vidí len mne, alebo aj vy máte taký pocit, že čím
som staršia tým rýchlejšie beží čas. Keď som bola dieťa prázdniny boli
nekonečné dlhé a dnes... len teraz boli Vianoce a už je tu leto. Možno
k tomu prispelo aj to, že tohto roku máme náš ,,čurbes“ o tri týždne skôr
. Pozvali sme skupinu Drišľak a aj napriek tomu, že sme ich objednávali
v septembri minulého roka, mali jediný voľný termín 9. jún 2018, tak
preto tá zmena termínu.
Ako je zvykom v našich Obecných novinách trošku zbilancujeme
uplynulý rok .V minuloročných novinách som písala o najväčšej výzve,
do ktorej sme sa zapojili, a to je projekt Prestavba kina a pošty na komunitné centrum 12/PRV/2015, ktorý bol v roku 2016 zrušený. V roku 2017
ho vyhlásili nanovo, tak sme sa zase prihlásili, zatiaľ nie je vyhodnotený.
Ďalšie projekty, ktoré sme realizovali minulého roku je výmena
okien a vstupných dverí v materskej škole. Táto investičná akcia sa nám
podarila vďaka pomoci spoločnosti Nafta, a.s., a použitím vlastných prostriedkov. Pri materskej škole ostaneme, je podaný projekt. Zvýšenie
energetickej účinností MŠ, ktorý ešte nie je vyhodnotený. V lete by sme
chceli opraviť chodník v MŠ a tak isto severnú stenu, ktorá už neznesie
odklad ani do vyhodnotenia projektu. V interiéri materskej školy sa postupne vymieňa nábytok a zariadenie. Vďaka sponzorom a obci chceme
spríjemniť prostredie našim deťom.
Minulého roku sme za pomoci ministerstva financií prekryli strechu obecného úradu a z vlastných prostriedkov sme prekryli havarijnú
časť strechy na Múzeu Pavla Horova. Na prekrytie celého múzea sme
požiadali peniaze z ministerstva financií. Zatiaľ naša žiadosť nie je vyhodnotená. V roku 2017 sme rozšírili kamerový systém v obci,momentálne máme 11 kamier, ktoré chránia všetky obecné budovy. Podali sme
projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ a čakáme na jeho vyhodnotenie.
Prejdeme k parku. Práve prebieha výstavba oplotenia a máme
schválený projekt na rozšírenie detského ihriska, ktoré sa uskutoční
v letných mesiacoch. V parku sa doplnia preliezky a rôzne prvky na hranie pre naše deti. Podali sme žiadosť aj na zriadenie exteriérového fitness v parku. Táto žiadosť ešte nie je vyhodnotená.
Jedna z vecí, ktorá má mrzí, je multifunkčné ihrisko. Projekt je prichystaný, mala by vyjsť výzva cez Miestnu akčnú skupinu /MAS,/ do
ktorej sa zapojíme.
Po minuloročnej rekonštrukcii verejného osvetlenia tohto roku
urobíme prekládku a rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Zase prispejeme ku skrášleniu našej obce odstránením starých a už nevyhovujúcich
rozhlasových stĺpov.
V rámci životného prostredia sme sa spojili štyri obce: Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce a Bánovce nad Ondavou, založili sme združenie
Ondava. Podali sme žiadosť na projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov /BRKO/ vybavením domác-
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ností kompostérmi“. Projekt v celkovej výške 189.983,18 € bol schválený.
Behom tohto roku každá domácnosť dostane kompostér na biologicky
rozložiteľný odpad, ktorý tak nebude končiť v komunálnom odpade.
Nedá mi, nepristaviť sa pri komunálnom odpade. Obec podľa zákona o obecnom zriadení zabezpečuje zber a vývoz odpadu. Poplatky, ktoré občania platia, by mali tento zber pokryť. Zjednodušene povedané
suma, ktorú obec zaplatí za vývoz, by sa mala vydeliť počtom občanov
a toľko by bol poplatok. V našej obci sa momentálne platí 8 € na občana
na rok. Pokiaľ by sme skutočné náklady prepočítali do ceny, vyšlo by cca
20 € na občana na rok!!! Keďže ani ja, ani poslanci a predpokladám, že
ani občania by sme s takou cenou nesúhlasili, musíme hľadať iné riešenie na zníženie počtu kuka nádob. Tieto náklady sa dajú znížiť veľmi jednoducho - SEPAROVANÍM. V našej obci máme separovaný zber, každá
domácnosť dostáva farebné vrecia a rozpis zberu komodít. Je tam jasne
napísané, čo sa zbiera a čo patrí alebo nepatrí k jednotlivým komoditám. O čo viac komodít vyseparujeme, o to menej bude komunálneho
odpadu. Vyseparovaný odpad nám berú zadarmo a za komunálny
odpad platíme 1,00€ za jednu 110,120 l nádobu a 1,80 € za 240 l nádobu. V našej obci momentálne zbierame až 300 nádob. Nie je možné,
aby trojčlenná rodina, ktorá separuje, mala za dva týždne plné 3 kuka
nádoby! Obec ma podpísanú zmluvu s firmou NATUR-PACK a zberovou
spoločnosťou Fúra, s.r.o., ktorá zodpovedá za triedený zber komunálnych odpadov na území obce Bánovce nad Ondavou. Tieto firmy budú
vykonávať v našej obci priebežné kontroly. V deň kontroly zapečatia náhodne vybrané zberné nádoby, odvezú ich na zberné miesto, kde sa obsah najprv zváži, roztriedi podľa komodít a určí sa pomer komunálneho
a triedeného odpadu.
Chodím po dedine, keď zbierajú napr. zmiešané plasty a čuduj sa
svete, sú rodiny, ktoré nikdy nevyložia vrecia. To by znamenalo, že nejedia žiadne potraviny, ktoré sú v plastových obaloch a už nehovorím
o tom, že nepoužívajú ani čistiace prostriedky. Preto vás veľmi pekne
prosím vo vlastnom záujme - začnime viac triediť!
Pri životnom prostredí ešte ostaneme. Po dlhej dobe nesplnených
sľubov sa konečne u nás v obci začalo s výstavbou kanalizácie. Ide o
projekt Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a čistiarne odpadových vôd. Všetci sa veľmi tešíme, lebo kanalizácia zvýši úroveň našej
dediny, zaradíme sa medzi pár obcí v našom okrese ktoré majú plyn,
vodu aj kanál. Na druhej strane sa musíme obrniť trpezlivosťou . Naša
inak pokojná dedina je, ako sa u nás na východe hovorí, hore nohami.
Keď prší, je blato a ešte len bude, ak bude mokrá jeseň a zima. Počas
sucha sa práši, autá chodia podľa nás prirýchlo ale nie dosť rýchlo, aby
už bola stavba ukončená. Chceli by sme, aby práca išla rýchlejšie, a na
druhej strane nechceme, aby nám stroje hučali aj v nedeľu. Všetko má
svoje výhody ale aj nevýhody. Ale keď položíme na misku váh klady
a zápory, čo je oproti 18 mesiacom hluku prachu a blata - čistá voňavá dedina, upravené suché priekopy, ktoré sú mokré len počas dažďa a
upravené verejné priestranstvá?!. Verím, že s veľkou mierou tolerancie
prežijeme aj toto obdobie.
Ľudmila Ďurčáková
starostka obce
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Daňové ,,,pele-mele“

Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov a daň zo stavieb, ktoré sa nachádzajú na území obce Bánovce nad Ondavou. Daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do
31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
Daňová povinnosť vzniká 1. 1. zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, napr. rodičia prevedú rodinný dom a pozemky na svoje deti v roku
2018, takže do 31.1.2019 musia podať noví vlastníci, deti, daňové podanie na
obecnom úrade v Bánovciach nad Ondavou.
Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, kde daňová povinnosť
vzniká dedičovi prvým dňom nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal
vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve
alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.

predložiť obecnému úradu písomnú žiadosť o zníženie poplatku spolu s prílohami. Neprítomnosť v obci musíte preukázať, doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením poplatníka. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, v prípade, že nie sú v slovenskom alebo českom jazyku,
musíte predložiť aj jeho preklad.
Stačí, keď preukážete, že sa viac ako 90 dní nezdržiavate v obci z týchto dôvodov:
• návšteva strednej alebo vysokej školy - potvrdenie o štúdiu, doklad
o ubytovaní
• práca mimo miesta trvalého pobytu - potvrdenie zamestnávateľa alebo
agentúry, ktorá vám prácu sprostredkovala
• dlhodobý pobyt v zahraničí - potvrdenie o štúdiu, kópia pracovnej zmluvy, potvrdenie o pobyte v zahraničí
• celoročný pobyt v inej obci - potvrdenie obce o úhrade poplatku za komunálne odpad

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady :
Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, fyzická osoba ktorá vlastní nehnuteľnosť na území obce
a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Pokiaľ sa osoba nezdržiava
na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období, je potrebné do 28.2.

Daň za psa
Daň za psa sa platí
• za psa staršieho ako 6 mesiacov
• za každého psa
Daňová povinnosť
•
vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa
•
zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo
držiteľom psa.
Oznámiť treba
•
psa, ktorý dovŕšil vek 6 mesiacov, a to do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti
•
zánik daňovej povinnosti, ak zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad.

Kristína Poliaková

Hrobové miesta:
V minulom roku skončili Zmluvy na hrobové miesta uzatvorené
v roku 2007. Od roku 2017 sa uzatvárajú zmluvy na hrobové miesta na obdobie piatich rokov, výnimku tvoria nové hrobové miesta,
ktoré sú uzatvárane na desať rokov.
Jednohrob na 5 rokov - 5,- Eur.
Dvojhrob na 5 rokov - 10,- Eur.		
Ingrid Maďarová

Výstavba kanalizácie a ČOV Trhovište – Bánovce nad Ondavou napreduje
Výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Trhovište – Bánovce nad
Ondavou, s ktorou sa začalo koncom minulého roka, intenzívne napreduje.
Presne o rok nabehne novučičká čistiareň odpadových vôd na skúšobnú
prevádzku a prví obyvatelia oboch obcí sa budú môcť pripojiť na novú kanalizáciu začiatkom leta 2019. Stavbu, ktorá má odkanalizovať domácnosti
s viac než dvetisíc obyvateľmi, realizuje od minulej zimy Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s..
Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie, pričom celková investícia by sa mala vyšplhať na takmer 11 a pol milióna eur. Od začiatku
realizácie stavby od minulého decembra do konca apríla sa preinvestovalo
11% z celkových nákladov. Zhotoviteľom diela pre VVS, a.s. je Združenia
ISK, a.s. Košice – Novicon, s.r.o. Slivník.
Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie v Trhovišti bude mať viac ako 6657
metrov, doposiaľ je vybudovaných 1125,5 metrov. Tlaková, ktorá bude mať
dĺžku 870,64 metrov sa zatiaľ nezačala budovať. V Bánovciach nad Ondavou bude mať gravitačná kanalizácia 3591,62 metrov, momentálne je po-

stavených 425,27 metrov. S tlakovou kanalizáciu v dĺžke 2815,53 metrov sa
pomaličky finišuje. Na stavbe ČOV prebiehajú práce na zakladaní stavby,
vodovodnej prípojke a VN prípojke.
Navrhovaná ČOV bude čistiť splaškové odpadové vody z obcí Bánovce nad
Ondavou, Trhovište a výhľadovo aj z obce Moravany. Je riešená ako mechanicko-biologická ČOV s mechanickým predčistením, jemnobublinnou
aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou, s aeróbnou stabilizáciou kalu
vrátane mechanického odvodnenia kalu.
Nová kanalizácia a čistiareň majú pomôcť v tomto regióne zvýšiť ochranu
životného prostredia pred znečistením splaškovými odpadovými vodami.
V súčasnosti sú jednotlivé domy odkanalizované do žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vodonepriepustné. Dochádza tým k ohrozovaniu
kvality podzemných i povrchových vôd, i zhoršovaniu životného prostredia.
Autor: Agentúra Penelopa, Mgr. Monika Krišková
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Tak si tu žijeme.

Školstvo

Je tu opäť jún. Opäť končíme školský rok a opäť sa za ním obhliadame s pocitom, že neskutočne rýchlo ubehol. Je to možno tým, že robíme s detičkami
a preto máme stále rušno a veselo ,možno aj tým uponáhľaným svetom a možno i ubiehajúcim vekom.
Našu Materskú školu aj v šk.r.2017/18 navštevovalo 18 detí vo veku 2-6 rokov. O ich mentálny i fyzický rozvoj, pohodlie a bezpečnosť sa starali dve kvalifikované učiteľky a kuchárka v kumulovanej funkcii aj ako školníčka. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v súlade so Školským vzdelávacím programom,
ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu.
Aj v tomto školskom roku sme pre deti, ale i rodičov organizovali rôzne akcie ,vymýšľali rôzne aktivity, zúčastňovali sa rôznych podujatí či už v Materskej
škole alebo v blízkom okolí. Spomeniem aspoň niektoré: už tradičné vydlabávanie dýň a netradičné jesenné tvorenie, Mesiac úcty k starším, Vianoce, Karneval
a „karnevalové tvorenie“ z odpadového materiálu, návšteva Planetária a beseda
s pracovníkmi Hvezdárne Michalovce, návšteva divadielka: Rozprávkový hrniec
,účasť na projekte: Veselé zúbky, Deň matiek, návšteva Divočinky, oboznamovanie sa s prácou policajných psíkov a ich psovodov, návšteva SOS dňa a už tradičný Čurbes spojený s oslavou MDD. Pripravujeme obľúbený bicyklový výlet za
krásami obce, pyžamovú párty, kúpací deň, opekačku a slávnostné ukončenie
školského roku. Na mnohých týchto akciách vystúpili deti s kultúrnym programom.
Z rekonštrukcií a modernizovania priestorov Materskej školy spomeniem
napr .výmenu okien a dverí, dokúpenie detského nábytku, gumolitu a závesov
do triedy; zakúpenie umývačky riadu, zrenovovanie a úpravu kvetinových záhonov/sponzor podnikateľ P.Timko /; úprava a oprava altánku na školskom dvore
/sponzor Dobák a podnikateľ J.Vaľovský/; zakúpenie a osadenie detského záhradného náčinia/aj vďaka finančnej pomoci rodičov a zriaďovateľa/. K oživeniu
programov nám prispeli kostýmy a pomôcky zhotovované rodičmi . V značnej
miere ku modernizácii a zakúpeniu rôznych učebných pomôcok nám aj v tomto
roku značne pomohli financie získané zo zberu papiera, na ktorom sa zúčastnila
aj široká verejnosť našej obce. Všetkým, v mene detí, srdečne ďakujeme.
Keďže v tomto období prebieha zápis do materských škôl, zákonných zástupcov detí by som chcela upozorniť na nasledovné: Zápis do materských škôl
sa uskutočňuje v súlade s §59 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. ako aj v súlade s
§3ods.2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR
č.308/2009.Materská škola môže mať vyšpecifikované niektoré body vo svojom
Školskom poriadku školy, ktoré však musia byť tiež v súlade so spomínanými
zákonmi. Takže pravidlá a predpisy nevymýšľa riaditeľka MŠ ani starosta obce.
V závere chcem popriať našim odchádzajúcim školákom veľa úspechov
v škole, prichádzajúcim deťom do Materskej školy skorú adaptáciu a Vám všetkým príjemné ,šťastné a bezpečné prežitie letných prázdnin.
Ďuríková Jana, riaditeľka MŠ
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Lukáš Sýkora

Čo povedali deti:
Dieťa sa dožaduje hračky. Pýta si ju od p. učiteľky:
„Ja chcem to biele auto!“ P. učiteľka mu dohovára: “Ale Janko, my predsa poznáme nejaké čarovné slovíčka. Nože si skús na niektoré spomenúť.“
Janko pohotovo odpovedá :“Aha, čary – mary fuk!“
U: „Aký hmyz poznáme ,deti?“
D:“Mucha,komár,včela,včeliak...“
U:“Kto mi vie povedať, deti, ako sa volá „manželka “koňa?“
D:“Konica“
Dieťa príde ráno do materskej školy a hneď sa chváli pani učiteľke:
“A my sme boli na opekačke u tety Silvii.“
U:“A kto je to teta Silvia?“
D:“Veď predsa tá, čo má Larvu/Lauru/!“

50 odtieňov farebnej ...prírody
Keď sa človek prejde zjari
po tom našom chotári,
srdce mu hneď pookreje
oko sa mu rozžiari.
Všade zeleň naokolo,
orgován už rozkvitá,
v povetrí sa hudba vznáša,
vtáčí koncert začína.
V diaľke repka v plnom kvete
nášmu oku lahodí
a jej vôňa láka včely
zbierať nektár do polí.
V úľoch sa to len tak víri,
robotnice pracujú,
opeľujú stromy, kvety,
plasty s medom budujú.
Príroda už v plnej sile
svoju krásu rozvila.
Nie päťdesiat, tisíc podôb
ľudským zmyslom pripravila.

Zastavme sa, ľudia milí,
trochu ďalej od ruchu
a prebuďme naše zmysly,
nech nehlásia poruchu.
Vnímajme tú krásu vzácnu,
čo nám dáva príroda,
nestojí to ani euro,
raju sa to podobá.
Tie odtiene mihotavé
na záhradách, na poliach,
farby, vône, lienky v tráve,
štebotavé vtáčatá.
Tak zapojme všetky zmysly,
nalaďme sa do pohody
a vychutnajme si tých
krásnych
50 odtieňov prírody...
Iveta Baková/Jarabáková/

4

Zo života spoločenských organizácií
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TAKÍ SME BOLI

Cvičíme spartakiádu na školskom dvore

Človek je tvor spoločenský, k životu potrebuje kontakt s inými ľuďmi. A my ľudia sme rôzni – vzhľadom i povahou, máme dobré i zlé
vlastnosti, veď anjeli žijú len v nebi. Práve to je na živote krásne, že nie
je čierno – biely ale pestrofarebný. Nech hovorí o období socializmu
kto – čo chce, jedno je isté, človek k človeku mal akosi bližšie. V rodine
i v dedine. V dnešnej uponáhľanej dobe, plnej stresu, nemáme na nič
čas. Mnohí rodičia pracujú v zahraničí, aby mohla ich rodina slušne žiť
a aby umožnili deťom študovať... Susedia stavajú medzi sebou vysoké
ploty a priatelia nemajú na seba čas.
A my starší už len s nostalgiou spomíname na obdobie, keď sme
sa stretávali na brigádach, chodili na spoločné výlety, či pripravovali
podujatia pre deti i dospelých. Na tom mali veľký podiel spoločenské
organizácie , ktoré v Bánovciach nad Ondavou majú dlhoročnú tradíciu.
V rokoch dospievania to bol Zväz mládeže a neskôr v 70-tych až 80-tych
rokoch - Zväz záhradkárov, Zväz chovateľov, Požiarnici či Slovenský
zväz žien / dnešná Únia žien/, Poľovníci a Jednota dôchodcov.
Dnešní mladí ľudia len ťažko uveria, koľko sme toho spolu zažili –
práce i zábavy, ale hlavne tieto spoločné akcie utužovali vzťahy medzi
ľuďmi. Spomínam si na časy, keď sme kosili a hrabali seno /priekopy
smerom na Piesky/, na výlety na Ondavu na starom Žuku, keď domov
sme došli premočení do nitky, lebo cestou nás chytila búrka či na MDD
so súťažami a vatrou a lampiónové sprievody s deťmi po dedine v predvečer prvého mája. Ale tiež na vznik folklórnej skupiny Ondavčanka, na
ten entuziazmus pri nacvičovaní folklórneho pásma „Paraňe pira“, ale
hlavne divadla „U Banovci na Jana“ . Ondavčanka vznikla z členiek Únie
žien Slovenska v našej obci a do dnešných dní šíri dobré meno Bánoviec nad Ondavou a zemplínskeho folklóru doma i v zahraničí.

Ženy oddychujú po zbere zeleniny na Ondave

Streľba pri starej Pajte, dnes ihrisko TJ

Gubaše

Brigáda Cintorínska ulica

p. riaditeľ Lacko na školskom výlete na Vinnom jazere
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Zo života spoločenských organizácií

A TAKÍ SME DNES

Únia žien Slovenska v Bánovciach nad Ondavou je aktívna do
dnešných dní, len v posledných rokoch pripravujeme spoločné podujatia či výlety s Jednotou dôchodcov. Pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia v Prešove a Košiciach, spolu sme precestovali mnohé
zaujímavé miesta na východnom Slovensku - drevené kostolíky na
severovýchode Slovenska , Bardejov, splav v Červenom Kláštore, Spišský hrad a Levoču. Najčastejšie cestujeme autobusom, ale naposledy
v zime sme boli spoločne vlakom vo Vysokých Tatrách na Hrebienku
pozrieť Ľadové kráľovstvo – pocta rodine. Tohto roku v lete chystáme
jednodňové výlety . Jednota dôchodcov do okolia Košíc - Medzev,
kúpele Štós , Letecké múzeum v Košiach. Únia žien pripravuje zaujímavý výlet loďou po Bodrogu do múzea v Sátoraljaújlely a cestou späť si
chceme pozrieť tokajské vínne pivničky . Krásy Slovenska i susedných
štátov každoročne spoznávame aj vďaka podpore Obce Bánovce nad
Ondavou, ktorá všetkým spoločenským organizáciám v obci poskytuje
finančný príspevok. Ďakujeme.
Na obecnom úrade sme nazreli do „ šuflíka“ so starými fotografiami a zaujímavé kúsky sme pre vás vybrali do tohtoročných novín. My,
skôr narodení, s nostalgiou zaspomíname na zlaté časy našej mladosti
a mladší uvidia , ako sa žilo kedysi. Možno sa mládež pri prezeraní fotografií bude čudovať, za čím vlastne ľutujeme, keď sa viditeľne žilo
chudobnejšie. A ja dodávam, že určite nie duchovne chudobnejšie,
lebo opak je pravdou.
Ľudmila Geročová

1. vystúpenie Kandráčovcov v Bánovciach r. 2001

Prvé vystúpenie Ondavčanky

Lampiónový sprievod

Divadlo Medovník Ľubovník
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Z histórie
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výstava pestovateľov - 70. roky

súťaže MDD

futbalové družstvo Bánovce nad Ondavou

kaplica - dnes súčasť kostola

škola Bánovce nad Ondavou

Únia žien - MDD
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PZ Lieskovec
Vážení spoluobčania,
v krátkosti Vám chcem predstaviť jednu zo spoločenských organizácií našej obce, ktorou je Poľovnícke združenie „LIESKOVEC“.
Poľovnícke združenie „LIESKOVEC“ Bánovce nad Ondavou bolo
založené v roku 1995, po odlúčení (osamostatnení) sa od obce
Trhovište a Pozdišovce. Výmera nášho revíru je 996 ha poľovnej
plochy a je najmenším poľovným revírom v okrese Michalovce, v
ktorom vykonávame právo poľovníctva. Rovinatý terén nášho revíru pretína pozdĺž rieka Ondava. Naše poľovnícke združenie má
9 členov a vedie ho trojčlenný výbor na čele s predsedom PZ Ladislavom Ihnátom. Poľovný revír je zaradený do II. bonitnej triedy, chovateľskej oblasti s chovom srnčej a drobnej úžitkovej zveri,
ktorou je zajac poľný a bažant. Veľkú časť poľovného revíru tvoria
priľahlé poľnohospodárske polia s poľnohospodárskou kultúrou,
ktorú rada navštevuje zver prevažne srnčia, no občas do týchto
kultúr zavíta aj jelenia a diviačia zver, ktorá je v posledných rokoch
premnožená. V časti poľovného revíru rieka Ondava so svojou početnou flórou a faunou, poskytuje domov a útočisko pre množstvo
vodného vtáctva prevažne kačice divej a v posledných rokoch aj
bobrovi európskemu, ktorý sa tu tiež usídlil na toku.
Počty stavov malej zveri neustále klesajú v dôsledku veľkého
počtu predátorov, hlavne dravcov ktoré sú zákonom chránené
a tieto hlavne v čase kladenia mláďat spôsobujú značné straty na
drobnej zveri. Novodobý veľkoplošný trend hospodárenia, taktiež
prispieva k poklesu drobnej zvery, ktorá obľubuje skôr malé políčka s rôznorodou kultúrou plodín. Obávame sa, aby do budúcna nedošlo aj k ich úplnému vyhynutiu ako tomu bolo pri jarabici poľnej.
Základom dobrého genofondu je starostlivosť o zver počas
celého roka, nielen v zimnom období. Už od leta sa všetci členovia
snažia zabezpečiť dostatok krmiva na zimné prikrmovanie zveri. Tu
musíme vyzdvihnúť a veľmi pekne poďakovať majiteľom RD TRHOVIŠTE a farme PIESKY, ktorí nám týmto smerom veľmi a ústretovo
pomáhajú s kŕmnym odpadom pre zver. Každoročne kupujeme jadrové krmivo - kukuricu zhruba 40 vriec aj medikamentnné liečivo,
ktoré predkladáme srnčej zveri, aby sme zabránili šíreniu podkožných strečkov, ktoré napádajú srnčiu zver.
Každý člen združenia má svoj pridelený úsek k osobnej starostlivosti, za ktorý zodpovedá, má na ňom vybudované poľovné
zariadenia, kŕmne zariadenia a soliská pre zver, o ktoré sa musí
pravidelne starať, dezinfikovať a dopĺňať krmivom podľa potreby.
V dnešnom ponímaní predstavuje poľovníctvo súhrn činností zameraných na chov a produkciu zveri, zveľaďovanie životného prostredia, ochranu zveri a v konečnom dôsledku aj na lov.
Snahou našich členov je taktiež zabrániť úpadku stavom drobnej zveri prevažne bažantej aj tým, že vynakladáme nemalé financie z členských príspevkov na nákup mladých bažantov a sliepok
z polodivokých chovov, ktoré následne vypúšťame do revíru, aby
sme ako tak stabilizovali stav zveri.
Príkladnou starostlivosťou a dobrou selekciou v revíri sme vybudovali vysokokvalitný genofond srnčej zveri, čo dokazujú každoročne chovateľské prehliadky. Niektorí naši poľovníci za dobre
odvedenú prácu v revíri vlastnia aj hodnotné medailové trofeje
srnčej zveri, ktorá má v revíri ideálne podmienky pre svoj prirodzený vývoj.
Odmenou za celoročnú prácu v združení sú spoločné poľovačky, od začiatku mesiaca november do polovičky januára, na drobnú zver zajace a bažanty. Pri týchto poľovačkách naši členovia a ich
hostia nadobúdajú pekné zážitky, vytvárajú sa nové priateľstvá
a pekné spomienky na naše združenie pričom úspešnosť týchto
poľovačiek býva striedavá.
Naše združenie vyvíja veľkú aktivitu aj v oblasti osvetovej činnosti. Každoročne organizujeme na počesť mesiaca poľovníctva
v mesiaci jún Poľovnícky deň, posedenie členov PZ s rodinnými príslušníkmi, taktiež pozvaných hostí, kde organizujeme rôzne súťaže
pre deti a pri dobrom guláši utužujeme kolektív a priateľské vzťa-

hy. Každoročne pri prípravách na oslavy obce /ČURBES/ sa snažíme
byť nápomocní a pomáhame pri výstavbe a organizácii podujatia.
Do budúcna by sme chceli podchytiť mládež našej obce, založiť krúžok mladých ochrancov prírody. Na deň obce Bánovce n/O.
chceme zaviesť tradíciu „Poľovníckeho dvora“, kde budeme vystavovať trofeje ulovenej zveri, organizovali súťaže pre deti a ponúkali
návštevníkom špeciality z diviny. Mesiac jún je zároveň mesiacom
poľovníctva a ochrany prírody. Chceme ho teda využiť na informovanie širokej nepoľovníckej verejnosti o našom poslaní v prírode.
V neposlednom rade nezabúdame ani na boj proti pytliactvu.
Preto sme zakúpili a rozmiestnili po revíri fotopasce, ktoré nám
dúfajme pomôžu pri kontrole pohybu neznámych osôb a vozidiel
pohybujúcim sa v poľovnom revíri denných a nočných hodinách.
Chceme predísť tomu, aby osoby na terénnych vozidlách presvecovali a brázdili polia a tak pytliačili zver v nočných hodinách. Už
sme boli svedkami daných praktík, pričom sa im podarilo utiecť.
Z radov poľovnej stráže chceme zvýšiť aktivitu pri kontrole revíru,
pohybu osôb a vozidiel v revíri.
V tomto roku máme pred sebou množstvo úloh a predsavzatí,
ktoré sa budeme snažiť v priebehu roka realizovať.
S pozdravom Lovu zdar
PZ „Lieskovec“ Bánovce nad Ondavou
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„Folklórní festiválek v Hořičkách.“ VEŠEĽOVO OBIČAJE ZO ZEMPLINA

Hořičky. Malá dedinka okresu Náchod v Karlovskohradeckom
kraji v Čechách.. Dedinka, ktorá má rozlohu na 666ha a približne
550 obyvateľov. Dedinka menšia ako sú Bánovce. No majú tam
Obecný úrad, poštu, zdravotné stredisko, lekáreň, ubytovňu, autodielňu, kaderníctvo. No a samozrejme obecnú „hospodu“ s reštauráciou. Táto malá dedinka žije aj folklórom. A tak každoročne sa tu
koná „folklórní festiválek“, na ktorý prizývajú účinkujúcich nie len z
Čiech a Moravy, ale aj zo zahraničia – Poľska, Ukrajiny, Španielska....
V roku 2017 sme sa tohto festivalu zúčastnili aj my- Folklórna
skupina Ondavčanka. Ako sme sa tam dostali? No to musím začať
od začiatku.
Pred desiatimi rokmi sme sa zoznámili s úžasnými ľuďmi. V
rámci spolupráce Obecných úradov zo Slovenska- Mikroregión
Poondavie a z Čiech – Miestna akčná skupina Kráľovstvy Jestřebí hor, sa konali pravidelne výmenné, poznávacie návštevy. Naši
starostovia a zamestnanci obecných úradov, poslanci, členovia
spoločenských organizácií cestovali do Čiech a Česi k nám na Slovensko. Vzájomne spoznávali krajiny, dediny, ich život a kultúru.
Pri prvej návšteve českých priateľov v Bánovciach, v našom múzeu
Pavla Horova, nechýbala ani Ondavčanka. Svojím spevom, krojmi,
tancom karičky sme učarili českým hosťom. A tak v roku 2009 Ondavčanka cestuje po prvý krát na návštevu do Čiech, kde sme absolvovali niekoľko vystúpení. Priateľské vzťahy sme stále udržiavali
a tak sme minulý rok znova dostali od našich priateľov pozvanie,
pozvanie na folklórny festival s medzinárodnou účasťou.
Folklórny festival trval dva dni. V prvý deň- vystupovali miestne
dedinské detské súbory a deti miestnej materskej a základnej školy. V podvečer sa stavala tradičná májka. Stavali ju podľa tradície,
chlapi z Hořičiek a Kyjova. Stavanie 30m vysokej májky, sprevádzané spevom domácej folklórnej skupiny, trvalo dve hodiny. Druhý
deň účinkovali súbory- detský súbor Hadáček z Českého Kostelce,
Folklórna skupina Pajtáše, Folklórny súbor Karpaty z Bratislavy a
Folklórna skupina Ondavčanka. I napriek zlému počasiu, dažďu
a silnému vetru,bola tu nádherná a nezabudnuteľná atmosféra.
Všade sa ozýval spev, ľudia sa tešili, bavili a keď sme začali spievať
pesničku „Okolo Hradce..“ pridali sa k nám a spievali , tlieskali...mali
sme veľký úspech.
Sme veľmi radi, že sme sa po rokoch vrátili na miesta, kde sme
sa stretli s dobrými a srdečnými ľuďmi a že sme našim mladým
členkám ukázali krásne miesta na ktoré stále spomíname.
Nataša Hrabovská

Ku hoscom
Počľivi svadzbeni, prebačeňe pitam, že pomali chodzi, na
kridlach ňeľitam. Zato ja šicko znam, co še tu dňeška staňe,
naco še tu schodza panove i paňe. Tak, počľivi ľudze, budze tu
hoscina a kedz še najime budzeme pic vina. Aľe perši vipijeme
sladkej paľenočki, žebi me vec znaľi oblapjac dzivočki. Tak
počľivi ľudze, družba, nakadzim tu stupil, perši do kuchňi mi
nakuknuc mušel. Vidzel mi kucharki, jak še obracaju, hňeca,
soľa, varja, z jednim okom patrja na bok do pohara. U mašiňe
peču, harki naľivaju a pokradzme ľem tak popijaju. Aľe jak mi
hev-tam pokradzme nakukal, ta z jednu varechu pris piska mi
dostal. A tak mi poskočil, že až me zaklalo, bodaj še nam bodaj šickim dobre stalo. Dobre še richtuje na veľku robotu,bo
tu užijeme preveľku dobrotu. Na mňe šicki dobre spominajce
a poki še tu vracim zbohom zostavajce. Bo ja teraz idu i zjednu dzivočku, žebi už kucharki daľi poľivočku.
JEDZEŇE
Tu je perša miska , jedzeňe bars horuci, až dobre ňepušču, tak
mi peče ruki. Včera mi dal zarezac dvojročnu jalovku a dal mi
navaric bars dobru poľivku. A tiž mi hutorel s jednim gavaľirom, co mal polni žebňe so zlatom i štribrom. Taki bul tlusti,
až na pokajaňe a vun hutorel, že nad poľivku ňit lepši jedzeňe.
I svadbeni ocec še Dňeška bars ceši, že še mu gu stolu teľo
hosci zešľi. Zato dobri jedzeňe dal vam narichtovaca zo mnu
toto šicko dal na stul šikovac. Tak mili našo hosce v zdravi
uživajce, poľivku pochľipajce a meso mňe zochapce.

Počľivi svadzbeni, pitam prebačeňe, že pečiňku dňeška užnijakim koncom dzeľic ňebudzeme. Bo tota riška, co ju maľi rezac,,ceňki štrandžok urvala a ucekla i z valala. Teraz , co na
stoľe mace, jice, pijce, uživajce vecka zubi vidlubajce. A kebi
še našol medži vami taki, co zna mocno behac s dluhima nohami, naj zdohoňi rišku, budze na paprikaš, kedz še ci ňebači,
hutor ty , kedz ľepši znaš!
REDOVI
Počľivi svadbeni, pitam prebačeňe, ňechcem ja figľovac, ľem
vam chcem ukazac, že jak treba s mladu tancovac. Tu už stoji
mlada, šumňe začepena a chce tak tancovac, jakľem mlada
žena. Zos každim do šoru, kto tu povolani, ľem naj to statočňe
a počľivo oznami. Jeden kratki taňec, dva – tri vikrucance,
ľem merkovac treba, baržej takin jak ja, co maju ostrohi, žebi
jej ňepoklal nohi. Ta ľem šumňe na mňe popatrajce a jak ja
dokončim, vi ju vikrucajce. Nohi napred sebe podmetujce a tiž
do taňira daco oferujce. Bo i s tich filerov sparenim kucharkom, žebi še jim ušlo, choľem s jednim harkom a vec co še
zviši, mladej na chustočku .
Text poskytla Anna Smrigová
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE
KOĽKO NÁS JE ? ( stav k 31.5.2018 )
Počet obyvateľov spolu: 723
Ženy: 358
Muži: 365
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO,
STAROSTKA OBCE
Vás srdečne pozývajú na

VITAJ DIEŤATKO MEDZI NAMI: 2017

,,BÁNOVSKÝ
ČURBES 2018“
Ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku

v sobotu 9. júna 2018 o 10.00 hod.
PROGRAM:
Od 10,00 do 12,00 Súťaže pre deti
Od 14,00 do 15,00 Príhovor starostky obce,
Deti z Mš,
FS Ondavčanka,
Duo Petrašovský
Od 15,00 do 16,00 Drišľak
Od 16,00 do 17,00 Podávanie guľášu
pre občanov obce
Od 17,00
Tombola
Do 24,00
Diskotéka,
do tanca hrá
DJ - Fero
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Drevený kolotoč
Balónová šou
Aquazorbing

Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa
úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám, nech
veľa šťastia prinesie i Vám.
Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia
majú.
Dobák Dominik
Sopko Peter
č. d. 18
Šandor Martin
Janinda Tobias
č. d. 24
Fedorko Bella Aurora
Róková Júlia
č. d. 88

č. d. 107
č. d. 153
č. d. 254

POSLEDNÉ ZBOHOM
Až my, žijúci, zomrieme,
nič sa na tom svete nestane, nezmení,
len niekoľko sŕdc sa zachveje,
ako v rannej rose kvetiny.
Až zomriem, nič na tomto svete
sa nestane a nezmení.
len ja stratím svoju biedu
a zrieknem sa všetkého...
Zomrelí v roku 2017:
Ivanovová Mária
č. d. 27
Liskovský Anton
č. d. 37
Popovič Pavel
č. d. 54
Koribaničová Marta
č. d. 54
Čuhaničová Alžbeta
č. d. 106
Magurová Mária
č. d. 138
Ondová Anna
č. d. 140
Kanda Štefan
č. d. 185
Gorda Ján
č. d. 201
Ihnátová Zuzana
č. d. 211

Zomrelí v roku 2016:
Eštoková Anna
č. d. 9
Papcun Anton
č. d. 18
Papcunová Mária
č. d. 47
Vajda Andrej
č. d. 175
Kočiško Ladislav
č. d. 221
Beláková Mária
č .d 225

NAŠI JUBILANTI: 2018

Ako ten čas rýchlo letí!

Najstarší obyvatelia Bánoviec nad Ondavou:
98 r. č. d. 97 Matejová Mária		 č. d. 1 Kosec Milan		 č. d. 259
95 r. č. d. 164 Janindová Mária		 č. d.24
60 rokov sa dožívajú:
Bajužíková Anna 		 č. d.43
85 rokov sa dožívajú:
Maťašová Ľubomíra		 č. d.46
Tkáčová Helena		 č. d.48 Sopková Danka 		 č. d.18
Mižík Pavol 		 č. d. 107 Ľoch Emil		 č. d.56 Dobek Jaroslav		 č. d.91
Horovčáková Anna		 č. d. 202 Dankaninová Mária 		 č. d. 120 Mižíková Mária 		 č. d. 135
Balická Anna 		 č. d. 132 Šmidová Anna 		 č. d. 207
80 rokov sa dožívajú:
Tothová Jolana		 č. d. 146 Rudy Ladislav		 č. d. 213
Ondová Jana		 č. d. 158 Pivarníková Mária		 č. d. 226
Popovičová Zuzana 		 č. d. 54 Popeľašová Veronika		 č. d. 162 Ješko Juraj		 č. d. 261
Čuhaničová Mária 		 č. d. 181 Smutný Jiří		 č. d. 210
Danková Mária		 č. d. 223 Hrubý Ján		 č. d. 214
65 rokov sa dožívajú:
75 rokov sa dožívajú:
Gubaňarová Anna		 č. d.10
Hṻblér Štefan 		 č. d.57 Platonov Štefan 		 č. d.4
Saňová Agnesa 		 č. d.86 Rimárová Anna 		 č. d.73
Tkáčová Katarína		 č. d. 105 Ortutaiová Emília		 č. d.96
Popeľaš Ján 		 č. d. 162 Tkáč Michal		 č. d.97
Staroškovič Michal 		 č. d. 182 Varga Juraj		 č. d.98
Šurimová Anna 		 č. d. 186 Kráľová Mária 		 č. d. 113
Biačko Dušan		 č. d. 222
70 rokov sa dožívajú:
Biačková Anna		 č. d. 222
Papcunová Hana		 č. d. 230
Ihnátová Mária
Poláková Mária

Všedných dní rad, občas sviatky.
A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.
Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali
i čo smútok v dušu vtisli.
Mnohé chvíle v ušlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.

VŠETKÝM JUBILUJÚCIM SPOLUOBČANOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME !
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Pekný život dôchodcov

Keď je človek mladý, plný elánu a energie, nemyslí na dôchodok.
Roky utečú ako voda v rieke a ani sa nenazdáme a už sme dôchodcovia. Som veľmi rada, že v našej obci existuje DO Jednoty dôchodcov, ktorej členmi som aj ja s manželom. Veľmi nám pri našej
činnosti pomáha Obecný úrad a bližšie spolupracujeme s Úniou
žien Slovenska. Raz v roku pripravíme výročnú schôdzu, kde zhodnotíme našu činnosť za uplynulý rok. Naše členky oceníme na Deň
matiek malým darčekom a rovnako dostanú darček aj členovia,
ktorí dovŕšia okrúhle jubileum. Každý rok v lete chodievame na
kúpalisko do Maďarska a s Úniou žien na jednodňový výlet. Tiež sa
tešíme na spoločné posedenie a opekačku v našom parku. Stále
nás pribúda a teší ma, že sa môžeme v rámci našej organizácie
stretnúť s rovesníkmi, spolužiakmi , porozprávať a vymeniť
skúsenosti. Ďalšou výhodou
je, že naši členovia poberajúci
dôchodok môžu ísť na týždňovú rekreáciu, ktorú prideľuje
Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov v Michalovciach.

Schôdza Jednoty dôchodcov

Milí dôchodcovia, čakáme aj na
vás, ale pozývame aj mladších,
ktorí môžu byť sympatizantmi.
Dôchodok neznamená totiž
ešte starobu a verím, že pred
nami je ešte veľa zaujímavých
zážitkov.			
Marta Tkáčová

Výlet v Tatrách

Výlet v Bardejove

1/2018

1/2018
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Bánovské hasičky sú majsterky Zemplína a vicemajsterky Košického kraja 2017

Rok 2017 bol pre nás, čo sa týka súťaží, mimoriadne úspešný. Hneď prvá súťaž 5. mája 2017
nám priniesla nečakaný úspech na Zemplínskom Pohári v Sečovciach, keď naše ženy tento
pohár vyhrali a stali sa majsterkami Zemplína pre rok 2017. Na obvodovom kole vo Falkušovciach skončili na 1. mieste a tak isto vyhrali aj okresné kolo v Žbinciach. Po okresnom kole
vždy nasleduje kraj. Krajská súťaž Košického kraja sa konala v Rožňave. Po našom príchode
som dával ženám šance asi tak na 5. miesto, ale opäť sme dokázali nemožné - 2. miesto na
kraji hneď po Smižanoch (SNV) je pre nás veľkým úspechom. Veď komu sa čosi také podarilo
naposledy z nášho okresu a našej doliny? Zdolali sme také tímy ako sú Gemerská Poloma (RV),
Novosad (TV) , Kecerovce (KE). Preto moje pochvalné slová patria našim ženám za roky poctivej driny na tréningoch a súťažiach. V histórii hasičského zboru našej obce sú tieto úspechy
výnimočné - v roku 2013 na krajskej súťaži v Odoríne (SNV) získali ženy 3. miesto, v roku 2011
na kraji v Z. Teplici (TV) 3. miesto a v minulom roku 2. miesto, čo sa nepodarilo nikomu z okresu
Michalovce.
Za dosiahnuté výsledky ď a k u j e m : Milici Vajdovej, Tatianke Kiovskej, Natálii Kiovskej,
Michaele Ďuríkovej, Veronike Kačkošovej, Lenke Magurovej, Eve Magurovej, Danielke
Dobákovej a Katke Čuhaničovej.
Ženské družstvo pôsobí v rámci hasičského zboru už 7 rokov a donieslo spolu asi 90 pohárov
zo súťaží po Východnom Slovensku, ktoré máme uložené v našom hasičskom klube. Počas
siedmich rokov sa v družstve vystriedalo viacero dievčat, na ktoré nezabúdame a ktoré pomohli
k našim úspechom : Marta Džubanská, Tatiana Ďuríková, Iveta Šoltésová, Ivana Papcúnová, Andrea Popeľašová, Aneta Juričová, Andrea Staroškovičová, Michaela Poľaková,
Kristína Šaraničová, Nikola Kandová a Gabriela Klimová.
V lete 2017 naše rady nečakane navždy opustil, vo veku 59 rokov , náš dlhoročný člen a Veliteľ
DHZ – vrchný inšpektor - Štefan Kanda. Do radov dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1973
a hasičskému zboru bol verný až do konca svojho života. Bol absolventom dvojročnej hasičskej
školy DPO SR v Martine, v rokoch 1986 – 88 a bol členom Výcvikového štábu na ÚzV DPO
v Michalovciach vo funkcii Okrskový inštruktor. Všetok svoj voľný čas venoval práci s mládežou
a pomáhal pri tréningoch na súťaže. Pravidelne sa zúčastňoval na hasičských súťažiach ako
rozhodca a bol organizátorom našich nočných súťaží. Mnohých z nás priviedol k dobrovoľnému hasičstvu. V našom DHZ bol držiteľom viacerých ocenení a najvyšších vyznamenaní ako
medaila „Za Príkladnú prácu“ , medaila „Za zásluhy“, medaila „Za výcvik „ medaila „Miloslava
Schmidta,“ medaila „Za mimoriadne zásluhy“ a medaila „Za vernosť 40 rokov“. Funkciu Veliteľa
DHZ vykonával posledných 5 rokov, no vo výbore pracoval vyše 20 rokov. Na poslednú rozlúčku
prišlo veľa priateľov, hasičov a funkcionárov z HaZZ SR a DPO SR. „Česť jeho pamiatke“.
V systéme Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v SR sme boli zaradení ešte v roku
2017 do kat. C. Od 1.1.2018 sme už zaradení do kat. B.
Práce na dokončení našej zbrojnice z prostriedkov obce boli v roku 2017 pozastavené z dôvodu
zverejnenia výzvy MV SR na predkladanie žiadostí na rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Spoločne so starostkou obce sme na túto výzvu zareagovali a pripravili všetky podklady k projekt
a do stanoveného termínu sme tento projekt vo výške 30 000 € podali. V prvom kole sme bohužiaľ neuspeli a projekt nám bol s pripomienkami chýb vrátený. Opätovne sme zareagovali
na ďalšiu výzvu MV SR a vylepšený projekt sme opätovne podali. V súčasnosti čakáme na
zverejnenie zoznamu úspešných uchádzačov v druhom kole.
Každý rok sa zapájame do usporadúvania obecných akcií. V júni sme vypomohli pri MDD a Bánovskom čurbese, kde sme si zasúťažili aj vo varení guľášu. Našu novú techniku sme vystavili
na ukážku pre ľudí na ihrisku. V obci Trhovište sme spoločne na fare strávili Farský deň s mládežou. Tiež sme sa zúčastnili na volejbalovom turnaji v Starom. DHZ Malčice nás požiadali o výpomoc a so súhlasom starostky obce pomáhame zabezpečovať asistenčný požiarny dozor na
futbalových a hokejových zápasoch v Michalovciach. Aj touto formou si pre náš zbor finančne
prilepšíme. Úspešne sa nám darí každý rok zaregistrovať na notárskom úrade k poberaniu
2% z daní fyzických a právnických osôb . Len nedávno nás požiadali dobrovoľní hasiči z obce
Bracovce o technickú a materiálnu pomoc pre ich hasičský zbor, ktorý bude po 20 rokoch orga-

Hasičky v minulosti

nizovať obvodovú súťaž. V priebehu roka pravidelne aktualizujeme našu internetovú stránku
na Facebooku ,na ktorej sa nachádzajú fotografie a videá zo súťaží a rôzne informácie o našom DHZ.
Účasť na súťažiach v roku 2017:
Družstvo ženy:
Obv.K PP Falkušovce: 1.miesto, Okr.K PP Žbince: 1.miesto, Kraj.K – Rožňava: 2.miesto, Zemplínsky pohár- Sečovce: 1.miesto, 120 Výročie – Staré: 1.miesto, Šarišské Bohdanovce (okres
Prešov):2.miesto do 1500 cm, 2.miesto nad 1500 cm, Bánovce Nočná: 2.miesto, Jasenov
Nočná (okres Humenné):1.miesto, Modrá nad Cirochou Nočná (okres Humenné): 2.miesto,
Čečejovce Nočná (okres Košice – okolie): 3.miesto, Hankovce (okres Bardejov): 3.miesto,
Trhovište: 2. miesto, Staré Memoriál: 2.miesto, Žbince: 2.miesto, Novosad (okres Trebišov):
3.miesto.
Družstvo žiaci:
Plameň - SPTš: chlapci: 1.miesto, Deň Mladých hasičov - Vinné Jazero: dievčatá - 3.miesto,
chlapci - 8.miesto, Halové majstrovstvá mladých hasičov Michalovce : dievčatá - 3.miesto,
chlapci - 6.miesto.
Pravidelne organizujeme „Nočnú hasičskú súťaž o pohár starostky obce“, v roku 2017 to bol
už 5. ročník so o začiatkom o 22 hodine. Na našu Nočnú súťaž sa prihlásilo spolu 22 súťažných
družstiev z piatich okresov z toho 17 družstiev v kategórii mužov a 5 ženských družstiev. Naši
muži neštartovali a naše ženy obsadili 2.miesto. Pohár za 1. miesto v kategórii žien získala obec
Modrá nad Cirochou a 3.miesto získali ženy z Novosadu. 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
Trhovište B a 3. miesto získali muži z DHZ Novosad.
Na výročnej členskej schôdzi podala starostka obce návrh, aby sa Nočná súťaž premenovala
na „Memoriál Štefana Kandu“. Výročná členská schôdza tento návrh prijala a schválila. A tak
7.7.2018 sa tak bude konať 1. ročník nočnej hasičskej súťaže pod názvom „Memoriál Štefana
Kandu“.
Vo februári sme u nás mali školenie na používanie rádiostaníc, prednášali lektori z Martina ,
ktorí nám naše vysielačky už nastavili na hasičské frekvencie. Tohto školenia sa zúčastnilo
15 našich členov. V júni sme sa s našou technikou zúčastnili povodňového školenia na stanici
HaZZ v Michalovciach. V auguste sa u nás konalo školenie na používanie a obsluhu elektrocentrál – zúčastnilo sa 6 členov. V obci Vyšná Rybnica sa konala základná príprava členov hasičských jednotiek a tohto školenia sa zúčastnili 3 naši členovia. V zimnom období pracujeme
na údržbe a opravách našej techniky v Hasičskej zbrojnici. Postavili sme novú vstupnú bránu
a nové oplotenie okolo areálu dvora k hasičskej zbrojnici za finančnej pomoci obce. Na dvore za
obecným úradom v súčasnosti realizujeme drobné stavebné úpravy.
Teraz máme v zbrojnici - Povodňový vozík, 4 povodňové zábrany Gumotex, kalové benzínové
čerpadlo, 8KW elektrocentrálu HONDA, elektrické ponorné čerpadlo 380V, prenosné plávajúce
benzínové čerpadlo HONDA, IVECO – DAILY, benzínový stroj TOHATSU - 1500, Volkswagen Golf,
3 hasičské stroje PS-12 a 1 hasičský stroj PS – 12 šport 1,8 ktorú sme dali upraviť v Českej Republike vo firme Radek Vincker a v apríli 2017 sa k nám vrátila. Počas roka sme ešte stihli dokúpiť
nožnicový stan a aj nové športové a zásahové hadice s ktorými sa už bude behať sezóna 2018.
V roku 2017 sme mali 4 výjazdy k zásahom:
3. požiare suchého trávnatého porastu (v obci Trhovište),
1. technický výjazd (snehová kalamita – čistenie chodníkov v obci).
Na pokyn starostky obce sme začali s prečisťovaním obecnej kanalizácie. Zatiaľ prvé čistenie
sme urobili na kanáli pod cestou pri Materskej škôlke a časti „stočok“. Na ďalších častiach
kanalizácie v obci budeme ďalej v čistení podľa možností pokračovať. V roku 2017 sa urobilo
v našom združení veľa práce a aj v tomto roku budeme v našich úlohách a v poslaní pokračovať. Moje stanovisko, ako predsedu združenia Dobrovoľných hasičov v obci je také, že pre
rozvoj našej obce treba aj niečo pozitívne urobiť a nie len poberať finančnú dotáciu od obce na
fungovanie tej či inej organizácie.
Ladislav Maťaš – Predseda DHZ.

Doborvoľní hasiči

Dievčatá na súťaži v Tovarnom s predstaviteľmi DPO SR a HAZZ SR

12

Zo života spoločenských organizácií

Vážení Bánovčania, priaznivci športu hlavne nášho futbalu.
Ďalší rok utiekol a opäť sa k Vám prihováram, tento krát už naposledy,
v mene celého výboru TJ Bánovce nad Ondavou. V krátkosti Vám opíšem
rok 2017.
Koniec sezóny dopadol tak ako aj posledné sezóny. Skončili sme predposlední, aj keď už nebolo o čo bojovať , lebo vypadávajúci bol už jasný niekoľko kôl
pred koncom súťaže. Stratili sme brankára a bez neho bolo ťažké uhrať nejaké
body. Miki odišiel do Nemecka , kde dostal dobrú prácu. Vedeli sme o tom
pred sezónou, len sa mu to odťahovalo. V polovici jarnej časti odišiel najlepší
hráč Marek Gadžo, ktorého finančné nároky už boli neúnosné. Preto sme sa
rozhodli ukončiť spoluprácu. Navyše predposledný zápas, kde sme cestovali
do Lesného, tu začal štrajk a hráči ostali radšej v krčme ako by mali pomôcť
, pripomínam, že domáci. Posledný zápas sme hrali v s Malčicami a na ihrisku
Rakovca nad Ondavou. Tam by to bolo rovnaké ako týždeň predtým. Zápas
sa hral v sobotu. Nebyť dorastencov, tak zápas ani nezačneme lebo nás bolo
málo. Záver sezóny sme ukončili víťazstvom 10:5, kde nás podržali dorastenci. Po tomto som už ďalej pokračovať nechcel. Nechal som sa presvedčiť a pokračoval ďalej. Novú sezónu sme začali obmenou kádra. Samozrejme poväčšine s cudzími hráčmi. Ďakujem
domácim - Peter Mičo, Martin
Janinda, Marek Maďar, ktorí bez
problémov a s ochotou chodili
vždy ako im to práca dovolila.
Prišla nová sezóny s ňou odchody
a aj príchody. Menovite to rozpisovať nebudem, lebo Tí čo futbal sledujete, viete o prestupoch
všetko a Tí čo nechodia, ich to
asi veľmi nezaujíma. Akurát spomeniem jeden prestup - Dávida
Baníka, ktorý ešte dodnes nie je
vyriešený. Pustili sme ho v dobrej
vôli a po dohode s TJ Družstevník Parchovany, že nám za neho
vyplatia podľa tabuliek 1000 eur
alebo 500 eur a dajú nám k tomu
ešte jedného hráča na trvalý
prestup alebo 2 hráčov na hosťovanie do konca sezóny 2017/2018. Nestalo sa nič z toho. Jediná naša záchrana
bola, že som s nimi ešte pred potvrdením prestupu podpísal zmluvu, kde
bolo všetko zaznamenané. Dlho nám nič neplatili a tak som sa rozhodol riešiť
to cez DK VsFZ. Tam som síce uspel, ale niekto mal asi silnejšie slovo. Bolo
to pozastavené. Až po konzultácii s pánom sekretárom Marcelom Eperješim
sa veci pohli a nabrali správny smer. Do veci sa už zapojil aj pán Igor Lukáč
a síce to trvalo dlhšie (7 mesiacov), no čiastku 500 eur nám zaplatili. Ale
predchádzalo tomu veľké „divadlo“ zo strany TJ Družstevník Parchovany.
Najprv tvrdili, že nám 500 eur dali, ale nemôžu nájsť doklad. Po pár mesiacoch na konfrontácii na VsFZ tvrdili, že sme im ho nedali. DK rozhodla, že
do 7 pracovných dní nám to majú uhradiť. Tam už prosili, aby sme im to dali
na splátky, že nemajú peniaze. DK nekompromisne rozhodla, že na splátky
mali čas doteraz. Volali nám chceli sa prísť dohodnúť. S pánom Lukáčom
sme ich nasmerovali na našu stránku a naše údaje o klube, kde je aj číslo účtu.
Ďalej sme s nimi nekomunikovali. O pár dní nás kontaktoval pán Eperješi, že
mu e-mailom doložili PPD na sumu 500 eur s našou pečiatkou a podpisom,
aby som mu potvrdil prevzatie sumy. Ostali sme zaskočení a hneď na to sme
požiadali pána sekretára, aby nám to preposlal. Okamžite nasledovalo trestné
oznámenie. To bolo pozastavené lebo TJ Družstevník Parchovany nedoložili
originál dokladu na políciu, aby sa mohol dať porovnať na expertízu “môj“
podpis a naša pečiatka. Samozrejme zas ten doklad nemohli nájsť, aby ho
doložili na políciu. Po tomto divadle už pán sekretár rázne zakročil. Ďalších
500 eur musíme žiadať cez arbitráž a komoru pre riešenie sporov v Bratislave
na SFZ. A to už nebudem hovoriť, že sa mi domov prišli vyhrážať páni v uniformách, kde jeden pán pochádza práve z obce Parchovany. A za chrbtom
každý len ohovára a prikladá a podobne. Prejdem ešte na rýchlo k dorastu.

BÁNOVSKÉ
NOVINY

Zostavila:
Redakčná rada:
Schválila:
Sadzba a tlač:
Náklad:		
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Začiatok sezóny bol katastrofa. Postúpili sme do 4.ligy U19. Čo čert nechcel,
niektorí dorastenci prestúpili. A boli sme v situácii, kedy sme ich mali málo.
Situácia je taká, že dospelí nemôžu hrať bez mládeže. Chodil som na zväz,
chcel som dorast odhlásiť aj za cenu pokuty. Chceli sme ju vyplatiť zo svojho, aby sme predišli problémom v súťaži. Na ŠTK sme nepochodili, ale našli
sme spoločnú debatu o dokončení sezóny. Nakoniec sa zo súťaže odhlásili
Žbince a pán starosta a pán Ivan nám ochotne pustili 6 dorastencov k nám.
Dorast máme momentálne kompletný aj keď všetko cudzích. Bohužiaľ nebudem chodiť od domu k domu a prosiť, aby chlapci prišli. Dospelí mali sezónu
2017/2018 vynikajúco rozbehnutú. Nazbierali sme body, posilnili sme a výsledky boli super. Zimovali sme 5.mieste,čo tu už veľmi dlho nebolo. Druhá
časť nám nevychádza, máme tu veľa hráčov, ktorí pracujú v štátnej správe
(policajti, colníci) a je problém nazbierať sa v plnom počte. Predali sme cigánikov, ktorí nás držali a vedeli zakončiť a aj to je problém, lebo nemáme
strelca. Prišla výročná schôdza a nikto z ľudí, čo ma najviac ohovárajú poza
chrbát, ani nedošiel. A ten, čo má ohovára najviac tam síce bol, ale tváril sa,
že je spokojný a so všetkým súhlasí. A pod stolom ukazoval grimasy s rukami
sám pre seba. Pán Mižík a Hrubý veľké ďakujem za skvelý guľáš. Táto sezóna
je v TJ pre mňa posledná. Rozhodol som sa, že po tejto sezóne už v TJ Bánovce nad Ondavou nebudem
pokračovať. Je tu veľa ľudí aspoň s rečami, čo túto funkciu
zvládnu lepšie. Tak nastal čas
im to prenechať. Sobota s dorastom, nedeľa s A-čkom, cez
týždeň prať doma dresy, vybavovať všetko okolo toho. Upratovať šatne pred zápasom. Nie,
už dosť. Stačilo!!! A dostanete
za to akurát urážky za chrbtom a ohováračky. Pripravím
vyúčtovanie pre TJ, všetci
si sadneme, každý člen TJ si
papiere pozriete a všetko si
nechám podpísať. Aby som sa
o mesiac nedozvedel, že som
tu spreneveril nejaké peniaze.
Tak ako to je tu zvykom. A tie
reči už išli. Zastavovali ma ľudia, že po obci sa hovorí, že p. starostka podala trestné oznámenie, že som
spreneveril peniaze. Čo je veľa, to je veľa, aj keď teraz sa na tom smejem.
Chcem sa touto cestou poďakovať verným fanúšikom, čo chodili na každý
zápas a ich slová niekedy potešili. Hlavne chcem poďakovať chlapcom, ktorí
tu hrajú a hrali a pomáhali, aj keď sa tu na nich nakladalo. Namiesto toho,
aby ste im boli vďační, že vôbec mali chuť reprezentovať obec a zadarmo, tak
namiesto toho ich za chrbtom ohovárate (poniektorí). Pre chlapcov, ktorí tu
prišli za môjho vedenia už mám kluby kde budú pôsobiť ďalej, takže peniaze,
ktoré sa vynaložili na ich nákup sa do klubu vrátia. A Tí, ktorých som tu
dotiahol zadarmo aj zadarmo odídu, maximálne za poplatky, ktoré boli vynaložené na ich štart. Taká je dohoda a na papieri. V prípade, že budú chcieť
odísť. Byť predsedom mi veľa dalo, spoznal som veľa ľudí. Sú tu zaregistrovaní
dorastenci, ktorí sa dajú predať. Konečné vyúčtovanie dám na konci sezóny.
Prebral som klub v situácii, kde som nemal čo predať a nemohol ani kúpiť
žiadneho hráča. Teraz je klub v situácii kde si môžete dovoliť fungovať normálne a kupovať pravidelne. Igor Lukáč samostatná vďaka, že si mal nervy
riešiť všetky problémy a situácie, ktoré nastali. Ďakujem aj nášmu „Pištoj“
za to, že nám stále pripravoval ihrisko, pán Mižík Vám, že ste bez slova vždy
opravil, čo bolo potrebné a pomáhal ste ako ste vedeli. A veľké ďakujem
fanúšikom, ktorí chodia na futbal vždy, či sa darí alebo nedarí. Odchádzam
spokojný, ako som vedel, tak som pomohol. Stálo ma to veľa času, peňazí a
hlavne nervov, ale stálo to zato. Mrzí ma tu jediná vec. Do futbalu som vstúpil
pre chlapcov, ktorí ma poprosili, aby som sa im venoval. A taká partia tu už
nebude a to je veľká škoda.
Novému vedeniu želám veľa úspechov
Milan Babjak
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