
Niekedy  sa začínal rok silvestrovskou zábavou a novoročným ohňostro-
jom. Kultúra v obci pokračovala fašiangami a plesmi. Tohto roku bola  prvá 
spoločenská akcia „testovanie 20.1.2021“. Kultúra v obci je už druhý rok na 
bode mrazu, čo nám veľmi chýba. Chýbajú nám stretnutia s priateľmi, kul-
túrne vystúpenia, opekačky, grilovačky, stretávame sa naozaj len v čo najuž-
šom rodinnom kruhu. Raz je stretávanie zakázané, potom sa bojíme ohroziť 
suseda alebo známych. Tak sedíme doma, spoločnosť nám robia sociálne 
siete a médiá, kde dennodenne počúvame smutné správy o chorobe, počte 
nakazených a chtiac-nechtiac upadáme do letargie.

Akoby toho zlého nebolo dosť, hneď 5. februára 2021 našu obec zasia-
hol výbuch v rodinnom dome Miloša Varkondu (podrobnejšie sa o tom píše 
v ďalšom článku). Bola to strašná tragédia, ale prejavila sa  aj veľká ľudská 
súdržnosť.

Život v obci, hoci je smutnejší, sa nezastavil. Hneď v jari sme mali 
problém s našou obecnou vodou na ,,stočku“ - zhorela nám ponorka. Keď-
že ponorka  je veľká a ťažká, museli sme zorganizovať brigádu a pozháňať 
techniku. Srdečná vďaka patrí našim dobrovoľným hasičom. Sú to Ladislav 
Maťaš,  Ľuboslav Maťaš, Jozef Gajdoš, Miroslav Dobák, Erik Balog, potom 
Ján Mičo ml. Radoslav Varga a Robert Mitník. Ponorku sme vymenili a dúfa-
li,  že budeme mať pokoj aspoň na desať rokov. Mýlili sme sa, od jari sa nám 
vodovod pokazil už možno 20-x. Vodár, elektrikár aj hasiči sa snažia, ale, bo-
hužiaľ, vodovod sa kazí a kazí. Aj touto cestou vás  poprosím o zhovievavosť. 
Snažíme sa, ale nevieme zaručiť, kedy bude voda na ,,stočku “ v poriadku. 
Teraz sme radi,že máme obci verejný vodovod a každá domácnosť má pitnú 
vodu. Táto studňa už nie je taká dôležitá pre našich občanov a cudzí sa musia 
zaobísť.

Trochu radosti pripravili pre deti v materskej školenaši poslanci Ján 
Tomáš, Lukáš Dobák a Peter 
Ľoch, za rodičov Marek Mižik 
a náš pracovník Ladislav Ru-
sič. Obec nakúpila materiál 
a chlapi svojpomocne urobili 
detičkám k MDD krásne nové 
pieskovisko.  Za zmienku stojí, 
že pred časom v nej prebehla re-
konštrukcia, ale ešte sme toto 
leto rekonštruovaliaj WC pre 
zamestnancov. Tým by mala byť 
škola na dlhšiu dobu v poriadku.

Obec vyšla v ústrety aj na-
šim občanom zorganizovaním 
očkovania prvou a druhou dáv-
kou v našom obecnom klube. 
Zabezpečili sme očkovanie vý-
jazdovou jednotkou Košického 

samosprávneho kraja. Zaočkovať sa dalo asi 30 osôb. V prípade záujmu plá-
nujeme aj tretie očkovanie,ktoré by sa malo uskutočniť koncom januára 2021. 
Vtedy uplynie pol roka po druhom očkovaní.

Ako somna začiatku, písala že kultúra v obci je na mŕtvom bode,ale v lete 
sme využili uvoľnenie opatrení. Uskutočnil sa exhibičný  futbalový zápas 
Mladí & Starší páni. Zápas sa odohral na miestnom futbalovom ihrisku za 
krásneho slnečného počasia pri 34 °C. Skončil výsledkom  2 : 2, ale vyhral 
každý, kto v takej horúčave vládal behať. Ďakujem organizátorom a kuchá-
rom, ktorí pripravili chutný guľáš a občerstvenie. Tak isto v tom čase Jednota 
dôchodcov spolu s Úniou žien a obecným úradom  urobili tradičnú opekačku 
v našom parku. Zúčastnilo sa jej iba 20 občanov, čo je veľká škoda, že neprišli 
aj viacerí. Bola to vydarená akcia.

Teraz niekoľko slov o investičných akciách. Tesne na sklonku roka 2020 
sa nám podarilo urobiť cestu na Cintorínsku ulicu, parkovisko pred cintorí-
nom a prvú časť osvetlenia cintorína. Tohto roku sme urobili druhú časť 
osvetlenia cintorína. Kúpili sme do domu smútku  chladiace zariadenie,  na-
koľko pôvodné slúžilo 26 rokov a už dosluhovalo. Pri futbalovom ihrisku sme 
pripravili podklad a osadili novú autobusovú zastávku, ktorá tam už dlhšie 
chýbala.

V záhrade za obecným úradom sme zriadili malú obecnú kompostáreň, 
kde môžu naši občania bezplatne nosiť BRKO, napr. lístie, konáre. Zatiaľ 
drvenie konárov uskutočňujeme  pomocou  dodávateľa. Podali sme žiadosť 
na environmentálny fond, operačný program ,,Predchádzanie vzniku BRKO 
v obci Bánovce nad Ondavou“,  podopatrenie C2 - na nákup drviča drevnej 
hmoty a mulčovača.

Druhá žiadosť bola na podopatrenie C4 a tu sme žiadali financie na ná-
kup traktora, vlečky a čelného nakladača. Obe žiadosti sa zatiaľ  nachádzajú 
medzi nevybavenými.

Tak isto sme podali projekt na oplotenie kompostárne cez obnovu dedi-
ny, tento projekt nám neschválili. Nakoniec ešte jednu informáciu, ktorá vám 
možno unikla. Môžete si do svojho telefónu stiahnuť aplikáciunašej obce. 

Sú  tam správy, hlásenie v rozhla-
se, obecný bazár, správy našich 
cirkví. Môžete tam pridať, ak by 
ste chceli niečo predať, poprípade 
ak máte niečoho prebytok, môžete 
to ponúknuť našim občanom. Bu-
dete tiež dostávať upozornenie, aký 
odpad sa na druhý deň bude zbierať. 
Postup stiahnutia aplikácie je veľmi 
jednoduchý a nájdete ho na našej 
stránke www.banovcenadondavou.
sk

Tak pomaly končíme smutný 
rok 2021 a s nádejou očakávame rok 
2022 s veľkým prianím ..... nech sa 
svet vráti do starých koľají.

Príhovor starostky
Ročník: XX. Číslo: 1/2021 December 2021

Bánovské noviny

Príhovor starostky obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselé Vianoce chcem Vám priať,  
aby človek človeka mal stále rád,  

aby jeden druhému viac šťastia prial,  
aby aj tento nový rok za to stál.  
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2 1/2021Ekonomické okienkoEkonomické okienko
V predchádzajúcich príspevkoch ekonomického okienka sme sa často venovali rozpočtu z celkového pohľadu. 

V tomto článku o „ekonomike“ obce sme to poňali z iného uhla, a to z pohľadu občana.Každý jeden obyvateľ, či rodina, ktorá má akýkoľvek 
problém, má pocit,že práve jeho potreby nie sú zo strany obce uspokojené. „Veď tu platím dane, tak mám právo mať služby zabezpečené!“ 
Často kladená otázka o tom, kam idú naše dane si pýta aj odpovede. Aj keď je to iba jedna zložka tvoriaca celok, tak sme sa teda zamerali iba na 
peniaze od občanov. Napriek tomu, kvôli prehľadu, nižšie v článku uvádzam aj príjmy, ktoré dostávame aj od právnických osôb, či štátu a iných 
subjektov.Občan chce vidieť, že „jeho dane“ boli zmysluplne a užitočne použité na verejné účely, preto toto rozčlenenie finančných prostriedkov 
uvádzame ako príklad, nie je to pevne stanovené. V princípe ide o to, čo zaplatí náš občan obci vo forme daní a poplatkov – to použijeme na 
úhradu výdavkov na zabezpečenie potrieb všetkých obyvateľov. 
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Dane z nehnuteľností a psa:                    6 305  

 

do rozpočtu ? v Eurách

našej 
obci

Čo zaplatí
občan

Verejné osvetlenie VSD:                         6 136 

Kosenie verejných priestranstiev:                2 108 

Zimná údržba ciest, chodníkov:                   1 581
  

Čo a koľko z toho obec 
zabezpečí a uhradí ... 

Poplatok za odpad:                  7 088 Výdavky za vývoz odpadu:                      11 889
  

 Príjem za drobný stavebný odpad               39 Vývoz kontajnera s drobným stav. odpadom        366 
 

Príjem za nájom hrobových miest             521 Výdavky na cintorín (kosenie,                              1 359 
                                               kontajner, mzda) 

 

Príjem za služby Domu smútku                  185 Výdavky na prevádzku budovy                      551 
(energie, údržba) 
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Príjem za nájom Obecného klubu                  157 Výdavky na prevádzku budovy                   4 358 
 

Príjem za členské do knižnice                       42 Nákup kníh                                                        151 
 

Obec má aj iné príjmy napríklad za dobývací priestor či prieskumné 
územie, za správne poplatky (overovanie podpisov a listín, potvrdenia, 

rozhodnutia), príjmy z dobropisov alebo vrátky a i. (cca 6 tis. Eur za rok 
2020) 

Obec z toho môže financovať napríklad: údržbu, energie za náš 
vodovod z obecnej studne 763; poštové stredisko 305; budova na 
ihrisku, javisko – energie, údržba 405; dobrovoľná požiarna 
ochrana: 1 896; poistenie obecného majetku 1 478; 
protipandemické opatrenia 1 812; dotácie našim organizáciám 
900; kultúrna oblasť (poukážky jubilantom, obecné noviny) 
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 Spracovala: Baková Beáta 

Najdôležitejšie pre obec ako územnú samosprávu, ktorej základnou úlohou 
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, sú 
príjmy zo štátneho rozpočtu a obce ich dostávajú v podieloch z výnosu daní 

z príjmov fyzických osôb. Slúžia na zabezpečenie samosprávnych 
kompetencií, ktoré boli zverené obciam už v roku 1990. (V nich sú už 

zahrnuté aj prostriedky na školstvo a sociálnu oblasť) 

219 402 Eur 

 

 

Primárne sú prostriedky z výnosu daní z príjmov FO určené na samosprávne 
funkcie – t. j. verejné osvetlenie, zásobovanie vodou, miestne komunikácie, 

školstvo, sociálnu a kultúrnu oblasť, duchovnú a náboženskú, telovýchovnú... 
Tieto výdavky sme už začlenili vyššie – do platieb od občanov. 

Na zabezpečenie služieb občanom je však potrebný aj personálny 
aparát a tým aj zabezpečenie zákonných nárokov na mzdy, platy 

a odvody; prevádzka úradov (priestory, kancelárie, počítače 
a pod.)  

Prevádzka obecného úradu vrátane miezd, platov a odvodov 
zamestnancov, (aj „projektoví zamestnanci“), hlavného 

kontrolóra a starostu, odmien poslancov, audit – 112 496 Eur 

Prevádzka Materskej školy a školskej jedálne (vrátane miezd....) – 
62 967 Eur   

Nákup obecného majetku z bežných príjmov:  
malotraktor – 4 040 Eur 
autobusová čakáreň – 1 738 Eur 
I.Etapa osvetlenia cintorína – 3 564 Eur (z toho grant: 1 000 Eur) 
Cintorínska ulica-rekonštrukcia miestnej komunikácie – úhrada 
časti z vlastných prostriedkov 16 672 Eur 
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Vlasta Papcúnová

Narodená v Michalovciach, vyrastala som 
v Bánovciach nad Ondavou. Základnú 
školu som navštevovala v Trhovišti, stred-
nú školu Obchodnú akadémiu zas v Mi-
chalovciach a Technickú univerzitu som 
vyštudovala v Košiciach. V rámci štúdia 
som rok študovala v rôznych európskych 
štátoch, prešla mnoho baní s rôznym ne-
rastným bohatstvom, tunelov a stavieb. 

Ako to začalo? 
Keďže som na baníckej fakulte ukončila štúdium odboru Podzemné 
stavby, geotechniku a tunely, nastúpila som do Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a. s., (ďalej len „NDS“) vtedy v Košiciach, ktorá je naj-
väčším investorom pri výstavbe diaľnic na Slovensku. Pôsobila som 
aj v skupine stavebných dozorov na stavbe, čo bolo veľkou skúsenos-
ťou. Po ukončení stavby som chcela zistiť, ako to funguje v medzi-
národných firmách. Tak som sa presťahovala na 3 roky do stovežatej 
krásnej Prahy. 
Potom prišla pracovná ponuka opäť do NDS, ale už do Bratislavy na 
manažérsku pozíciu. Vyhodnotila som to ako prínos, srdcom diaľniči-
ari sa ťažko odpútavajú od tejto veľmi špecifickej, jedinečnej a nároč-
nej oblasti. Stanovila som si svoj osobný cieľ, získať nové skúsenosti 
a byť súčinná pri spustení výstavby aspoň 3 diaľničných stavieb vo 
východoslovenských regiónoch. Podarilo sa, spustili sme ich viac než 
3! Z čoho sa nesmierne teším, pretože sú to naozaj náročné stavebné 
diela, nielen na výstavbu, ale aj prípravu.Ja viem, v Michalovciach 
ešte nie sme, ale blížime sa 😊

Kedy prišla zmena?
Ako na internom audite, kde sme riešili ministerské kontroly, kontroly 
Najvyššieho kontrolného úradu, riešenie sťažnosti, ale aj pri príprave 
diaľnic, ktorá obnášala verejné prerokovania s občanmi, rokovania s 
dodávateľmi projektov, prierezovo ministerstvami, či so zástupcami 
Európskej komisie, študovanie odborných materiálov, vedenie tímov 
a mnoho iného, to bolo náročné a potrebné to zvládnuť. Dobré vý-
sledky boli podporené aj výchovou, ako ma moja mamka viedla, iste 
to tiež mnohí poznáte, že „neviem a nedá sa 
nemáme v slovníku“, a to mnoho východniarov 
😊 Toto je naša silná výhoda, ktorá nás robí vo 
svete výnimočnými, že hľadáme spôsob, ako 
sa veci dajú urobiť.
V istom čase mi doslova „udrela do očí“ po-
nuka spolupráce s koučkou a mentorkou. Po 
2 rokoch intenzívnej práce na sebe, v zmysle 
ako vedieť povedať jasné „NIE“, stanoviť si 
hranice, aby som vedela efektívnejšie vyhod-
notiť to množstvo požiadaviek z každej strany 
a zároveň to v zdraví prežiť. Určiť si priority 
a s disciplínou ich dodržiavať. To bolo denne 
mojou sekundárnou činnosťou a veľmi ma to 
bavilo, prinášalo to výsledky, až som urobila 
vážne rozhodnutie. Dala som v NDS výpoveď 
a rozhodla sa založiť si vlastnú prax v tejto oblasti. Vyzerá to, že je 
to niečo úplne iné, nové, ale v podstate je to každodennou súčasťou 
našich životov.

VYJEDNÁVANIE PODMIENOK, KOUČING, MENTORING – v 
dnešnej dobe musíme mať rozhľad v mnohých oblastiach, z každej 

strany máme zdroje informácií, média, sociálne siete. Požiadavky zo 
škôl, úradov, banky, z práce. Tiež od šéfov, rodinných príslušníkov, 
priateľov, známych. Zaťažuje to našu myseľ viac ako pred rokmi. A 
tomu je potrebné sa trochu prispôsobiť. Vyjednať si lepšie podmienky, 
napr. v práci, na pracovnom pohovore, zvoliť vhodný postup, vrátiť sa 
po materskej dovolenke späť do pracovného prostredia, nato sú metó-
dy, vedné obory, techniky, ktoré nám uľahčia zistiť, čo je pre nás v 
danej chvíli dobré. Často vieme, čo by sme mali urobiť, ale odsúvame 
to, lebo je to pohodlnejšie, máme obavy, ostávame preto vo svojej 
komfortnej zóne. Kouč - kladie správne cielené otázky, zisťuje, čo z 
tej niekedy naozaj rozsiahlej témy, ktorá nás ťaží, by mohlo človeku 
priniesť upokojujúcu odpoveď on sám si nájde riešenie. Len v be-
žnom uponáhľanom živote sa nad tým nemá priestor zamyslieť. Často 
stačí jednoducho iný uhol pohľadu. Položením otázky usmerníme po-
zornosť správnym smerom. Veci, ktoré nám idú ľahko a dobre si často 
nevšímame. To je nastavenie ľudského myslenia vo väčšine prípadov. 
Dobrá správa je, že je to možné zlepšiť a prešroubovať. Kouč je vlast-
ne partner na diskusiu, ale nie obyčajnú 😊 Nesmie pri koučovaní 
radiť, posudzovať, hodnotiť, ani zachraňovať, aj keď je nám to prirod-
zené. Mentor – používa podobné postupy, s tým rozdielom, že už smie 
človeku aj poradiť na základe vlastných či metodických skúseností. 
Možno to znie jednoducho, tiež som si to v začiatkoch myslela,ale 
je to naozaj náročné. Ľudská psychika je veľkou kráľovnou a svoju 
prax a vedomosti v tejto oblasti zvyšujem aj štúdiom. Po úspešnom 
ukončení výcviku získam medzinárodne uznávaný certifikát kouča. 

Doma, v Bánovciach, keď sedíme s otcom pri káve, zhodnocujeme a 
porovnávame dianie v Bratislave a Michalovciach. Obe miesta majú 

svoje pre a proti. Tam sú to bližšie letiská a 
spojenie so svetom, či pracovné príležitosti s 
náročnými požiadavkami, ale tiež vysoké ži-
votné náklady. Keď prídem domov, stále sa tu 
ráno na dvore zhlboka nadýchnem, pretože v 
Bratislave ten vzduch je úplne inakší. Rovnako 
dianie a život tu, doma, je príjemnejší, o niečo 
pomalší, v mojom ponímaní normálnejší. Urči-
te to mnohí počujete z rozprávania vašich detí 
či vnukov, ktorí vycestovali za skúsenosťami 
a zárobkom do sveta. No myslím si, že práve 
táto náročná doba si vyžaduje viac ľudskosti, 
pochopenia, vymieňania si skúseností a pripo-
menúť si, čo sa nám podarilo, z čoho sa tešíme, 
čím by sme mohli potešiť seba či blízkych.

Pri vydaní tohto čísla, už máme špajze iste zásobené ingredienciami 
pre vianočné pečenie ako aj voňavý teplý punč či varené víno. Tešíme 
sa na radostnú atmosféru, ktorá týmto zimným a zároveň sviatočným 
mesiacom určite patrí.
So srdečným pozdravom a úctou 

Vlasta Papcúnová

Profesijná zmena z diaľničiarky na mentorku a koučkuProfesijná zmena z diaľničiarky na mentorku a koučku
Dianie očami rodáčky z Bánoviec,žijúcej a cestujúcej po svete
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Vážení rodičia,
určite ste postrehli, že od septembra 2021 sa Slovensko pripoji-

lo ku krajinám, ktoré majú zakotvenú povinnosť absolvovať povin-
né predprimárne vzdelávanie. V našich podmienkach je ňou povinné 
predprimárne vzdelávanie detí v dĺžke trvania jeden školský rok, čo 
znamená, že všetky deti vo veku piatich rokov absolvujú vzdeláva-
cím programom riadené vzdelávanie na základe povinnosti, ktorá je 
stanovená zákonom. Smerom k populácii detí príslušného veku je to 
krok vpred. Zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému 
dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom 
vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štar-
tovaciu čiaru akaždé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzde-
lávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj. 
Predprimárne vzdelávanie má dlhodobo svoj vzdelávací program sta-
novený štátom. V súčasnosti platný Štátny vzdelávací program pre 
predprimárne vzdelávanie v materských školách /ŠVP 2016/ je dobre 
zabehnutý, ten si každá materská škola rozpracuje do svojho školské-
ho vzdelávacieho programu. Naša materská škola pracuje s progra-
mom, ktorý sa nazýva “Myšky – prechádzka rokom“. V ňom máme 
zahrnuté témy na dosiahnutie stanovených cieľov /tzv. výkonových 
štandardov/ v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.

Tie sú:
Jazyk a komunikácia – kde hlavným cieľom je rozvinutie komu-

nikačných spôsobilostí dieťaťa s využitím špecifického rozvojového 
potenciálu písanej reči /najmä textov z literatúry pre deti/. Oblasť je 
rozdelená na štyri tematické okruhy: Osvojovanie spisovnej a sociál-
ne primeranej podoby jazyka; Porozumenie textu; Utváranie predstáv 
o písanej reči; Príprava na zvládnutie zvukovej a grafickej formy pí-
sanej reči.

Matematika a práca s informáciami – ide predovšetkým o to, aby 
dieťa objavilo matematiku ako niečo, čo je súčasťou nášho bežného 
života, aby sa rozvíjalo jeho matematické a logické myslenie a jeho 
predpoklady pre neskoršie školské vzdelávanie. Delí sa na tematické 
okruhy: Čísla a vzťahy; Geometria a meranie; Logika; Práca s infor-
máciami.

Človek a príroda - cieľom prírodovednej oblasti rozvoja dieťaťa 
je pracovať s tým, čo už o prírode vie a viesť k získavaniu nových po-
znatkov, prostredníctvom ktorých si rozvinie svoje vlastné predstavy, 
aby sa cítilo kompetentné prírodu pozorovať a zvedavo bádať, učí sa 
objektívne skúmať prírodu. Oblasť tvoria tematické okruhy: Rastliny, 
Živočíchy, Človek, Neživá príroda, Skúmanie prírodných javov.

Človek a spoločnosť – cieľom je rozvoj intelektu dieťaťa, jeho 
osobnostných charakteristík vrátane zvládania emócií a osvojovania 
si schopností spolužitia s druhými ľuďmi. Tvoria ju tematické okruhy:

Orientácia v čase; Orientácia v okolí; Dopravná výchova; Geo-
grafia okolia; História okolia; Národné povedomie; Ľudia v blízkom 
a širšom okolí; Základy etikety; Ľudské vlastnosti a emócie; Prosoci-
álne správanie.

Človek a svet práce – oblasť je zameraná na rozvoj praktických 
zručností, ktoré súvisia nielen s prácou v zmysle profesie, či povo-
lania, ale s akoukoľvek fyzickou aktivitou, ktorá je zameraná na vy-
konávanie bežných činností v domácnosti, na dvore, v záhrade. Po-
zornosť upriamujeme na ekologickú aj ekonomickú stránku práce, na 
počiatočný rozvoj technického myslenia. Tvoria ju tematické okruhy: 
Materiály, ich vlastnosti a spracovanie; Konštruovanie; Remeslá a 
profesie.

Umenie a kultúra – Hudobná výchova – cieľom je rozvíjať zá-
kladné hudobné schopnosti a hudobné prejavy detí predškolského 
veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie prijímanie, chápanie, 
či predvádzanie hudby vo všetkých jej podobách. Tematické okruhy: 
Rytmické činnosti; Spevácke činnosti; Inštrumentálne činnosti; Po-
čúvanie hudby; Hudobno-pohybové činnosti; Hudobno-dramatické 
činnosti. 

Výtvarná výchova – cieľom je rozvoj fantázie a tvorivosti, schop-

nosť vyjadriť svoje predstavy obrazom alebo plasticky. Dieťa si pri 
tom cibrí svoje manuálne zručnosti a návyky. Tvoria ju okruhy: Ploš-
né výtvarné činnosti; Priestorové výtvarné činnosti; Výtvarné činnosti 
s farbou; Hravý /spontánny/ výtvarný prejav; Medzizmyslové vníma-
nie; Vnímanie a spoznávanie umeleckých diel.

Zdravie a pohyb – hlavným cieľom je viesť dieťa k osvojeniu no-
vých pohybových zručností, rozvoju pohybových schopností a vytvá-
rať mu príležitosť na osvojovanie si poznatkov týkajúcich sa zdravia. 
Tvoria ju tematické okruhy: Zdravie a zdravý životný štýl; Hygiena 
a sebaobslužné činnosti; Pohyb a telesná zdatnosť; Sezónne aktivity 
a kurzy.

Všetky tieto vzdelávacie oblasti uplatňujeme vo výchovno-vzde-
lávacom procese ako jeden celok v priebehu celého školského roku. 
Od toho sa nám odvíjajú jednotlivé týždenné témy, do ktorých často 
zapájame aj Vás, rodičov, pri plnení a zadávaní jednotlivých úloh, 
montovaní, konštruovaní. Tak tomu bolo napr. aj pri tvorení z odpa-
dového materiálu ku Dňu Zeme, kde sme následne využili krásne a 
nápadito zhotovené výrobky ku projektu: “Miesta preč“ s Natur-Pac-
kom. Naša materská škola sa umiestnila na prvom mieste, deti dostali 
odmenu: knihy s enviromentálnym zameraním. Taktiež sme zareago-
vali na výzvu MŠ SR „Múdre hranie“, kde sme už také šťastie nemali. 
Aj v tomto školskom roku sme naplánovali tvorivé dielne z odpado-
vého materiálu pre rodičov a deti s tvorením doma, avšak zhotovené 
výrobky sú už podelené sezónne. V jarných mesiacoch plánujeme 
zrealizovať ku Dňu Zeme brigádu pre rodičov a deti /zber odpadu v 
jarkoch/. 

Ďakujeme Vám, vážení rodičia, že ste sa taktiež aktívne zapo-

jili do týždňa oboznamovania detí s pracovnými profesiami. Bol to 
veľmi pestrý, zmysluplný, nápaditý týždeň, plný nových poznatkov a 
zážitkov.Za krásami obce, s využitím aktívneho pohybu, praktického 
uplatňovania skúseností z dopravnej výchovy, pozorovania a pozná-
vania prírodných a spoločenských lokalít, sme si s deťmi najstaršej 
vekovej skupiny vyšli na bicykloch. Poznatky z dopravnej výchovy, 
spoločenskej etiky sme si tiež oživili na besede s pani policajtkou-pre-
ventistkou. Nezabudli sme ani na tradičné akcie - Mikuláš, Karneval, 

Zo života materskej školyZo života materskej školy
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Sociálne médiá. V dnešnej dobe nie je neobvyklé využívať ich. 
Vytvorili nám akýsi virtuálny svet, ktorý nás obklopuje. No je potreb-
né uvedomovať si, nakoľko majú vplyv na naše bytie. 

Existuje veľa sociálnych sietí, z ktorých si môžete vybrať. Naj-
známejšie z nich - Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. S ich na-
rastajúcou popularitou po celom svete sa nám javia zmiešané pocity 
o ich dopade hlavne na mladých ľudí. Trávia na nich väčšinu svojho 
času. Áno, má to aj svoje výhody. Do pár sekúnd sa vieme spojiť so 
svojimi známymi a rodinou, nech sme kdekoľvek. Informácie a no-
vinky sa šíria neskutočnou rýchlosťou. Dokážem si vybudovať biznis, 
učiť sa o nových kultúrach, nabrať inšpiráciu, či motiváciu a mnoho 
ďalších. 

Na druhej strane, Internet je neregulovaný svet, ktorý nemá žiad-
nu formu morálky ani zákonov, ktoré by bolo potrebné dodržiavať. 
Mladí ľudia sú vystavení násiliu a explicitnému obsahu, čo môže 
viesť k duševným poruchám. Napríklad začnú mať úzkosti a strach z 
reálneho sveta. Keď na ňom trávia príliš veľa času, stanú sa závislý-
mi. Sociálne siete ich ovplyvnia až tak, že s mobilom vykonávajú kaž-
dú činnosť a prvé čo ráno urobia je, že skontrolujú Instagram. V škole 
sa nedokážu sústrediť. Zoberte im na deň mobil a objavia sa príznaky 
abstinencie. Rovnako ako drogovo závislí, aj sociálne médiá sú dro-
gou. Vedú aj k posadnutosti lajkami, komentármi a teenageri spravia 
čokoľvek aby ich dosiahli. Všetko čo robia, zdieľajú verejne, stanú sa 
niekým iným a strácajú sami seba, len aby dosiahli popularitu. 

Sociálne médiá sú úžasný spôsob, ako tráviť čas a vidieť, čo sa 
deje po celom svete. No tiež veľmi návykové. Tvorcovia týchto sietí 
nečakali, že ich výtvory budú centrami zločinu a sociálneho rozkladu. 
Odstránenie sociálnych médií nemusí byť praktické ani výhodné pre 
spoločnosť.Mala by sa však zaviesť určitá forma regulácie, ktorá by 
zaistila ich chod. 

Tímea Dékányová

Vplyv sociálnych médií na človeka

Zo života materskej školyZo života materskej školy
Deň matiek, Varenie gulášu, Rozlúčka s predškolákmi. Rekonštrukcia 
pieskoviska a osadenie domčeka na školskom dvore boli zrealizova-
né, taktiež bola zrealizovaná časť posedenia na zadnom dvore /lavič-
ky/.Plánujeme ešte osadiť stoly, taktiež zakúpiť počítač- notebook pre 
deti s povinným predprimárnym vzdelávaním, hlavne kvôli lepšej 
dostupnosti a práci na interaktívnej tabuli.

V tomto školskom roku máme zapísaných 21detí, plný stav. Z 
toho 9 detí absolvuje povinné predprimárne vzdelávanie. Zápis do pr-
vých ročníkov základných škôl je v mesiaci apríl, do materských škôl 
v máji. O vzdelanie a pohodu Vašich detičiek sa starajú dve učiteľky, 
kuchárka, školníčka. Zriaďovateľom materskej školy je obec Bánov-
ce nad Ondavou.

V závere mi dovoľte popriať Vám všetkým v mene celého kolek-
tívu materskej školy: Šťastné a veselé prežitie Vianoc v kruhu svojich 
najbližších a taktiež šťastné vykročenie do nového roku.

„Deti nikdy nevedeli dobre počúvať dospelých, ale nikdy ich ne-
prestali napodobňovať.“ /James Baldwin/
Z hlášok Vašich detí - Je búrka, jeden chlapček plače.
U:“Čo ti je, Janko, prečo plačeš?“
D:“Bojím sa, aby moju babku netrafil šľak“./blesk/
Začiatok školského roku, dieťa v triede chodí dookola, naraz sa za-
staví a hovorí: 
“To naco ja mi tu prišla? 
Čom to voni mne tu privedli?“
Oboznamovanie sa s neživou prírodou.
U:“Odkiaľ máme uhlie, deti?“
D:“Od čerta.“, znela pohotová odpoveď detí.

 Jana Ďuríková, riaditeľka MŠ Bánovce nad Ondavou

Ľudmila Róková
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Dvanásť šikovných „sudičiek“ sa dalo 
do kopy. Kúpili si látky, ušili kroje a ...spie-
vali. Trúfli si aj na ľudové pásmo, dokonca na 
zemplínske divadlo. Obyčajné, dedinské žien-
ky zažívali úspech, radosť. To ich posilňovalo 

a dodávalo elán do ďalšej práce. Žienky sa venovali spevu i napriek rôznym 
zmenám v súbore. Svojim spevom tešili mladých, starších. Vystupovali na ro-
dinných oslavách, dedinských slávnostiach, mestských jarmokoch, festivaloch, 
čepili mladuchy.

No prišla ťažká doba, covidová, ktorá zasiahla aj do činnosti našej folklór-
nej skupiny. Prestali sa usporadúvať oslavy, svadby, festivaly. A tak nám ostali 
iba spomienky. A tie sú krásne.

Spomíname na nacvičovanie divadla, na jednotlivé vystúpenia,na ktoré 
sme chodili s aviouplnou rekvizít. Krajské prehliadky divadiel, na ktorých sme 
v očiach poroty boli“ iní“ lebo sme hrali divadlo v zemplínskom nárečí, čo v 
súčasnosti je „IN.“

Spomíname na nahrávanie prvého CD nosiča, vo vysokoškolskom internáte 
v Košiciach, kde sme cestovali s plnými taškami jedla. Nezabudnuteľné boli 
vystúpenia na Ukrajine, kde sme prišli o dve hodiny skôr. Vystúpenia u Čučky- 
pečená zmrzlina. Nahrávanie CD so železiarom v našom múzeu, nahrávanie CD 
v Raslaviciach. Spomienok je veľa. Všetky krásne , nezabudnuteľné. Vybrala 
som z nichjednu aj pre vás.

Našou veľkou túžbou bolodostať sa - zviditeľniť sa prostredníctvom te-
levízie. A tak u Gajdošových v pivnici robíme nahrávku, ktorú posielame do 
Slovenskej televízie, do relácie Kapura. Hneď začiatkom roka sa nám ozval pán 
Hudák, režisér relácie, aby sme sa pripravili na natáčanie, ktoré sa uskutoční 
18. januára. A tak, začala „makačka.“Skúšky, skúšky, skúšky. Hľadáme vhodný 
priestor, nejaký starý dom, kde by sme nahrávku mohli urobiť. Domček sa na-
šiel. V obci Moravany. Dom, ktorý rodine slúži ako sklad na starý nábytok. Skri-
ne, kreslá, postele, stoly, stoličky... no nemali sme na výber. V sobotu sadáme do 
áut a ideme robiť poriadok. Vynášame staré a nevhodné nábytky do druhej izby 
. Umývame , upratujeme. Zo skladišťa je nakoniec krásna , stará dedinská izba s 
posteľou, šafárňou, kasnou... staré tkané pokrovce ( izbu nespoznal ani sám ma-
jiteľ ). Nastal deň „D“ - 18. január 2012. Počasie sa náhle zmenilo. Začalo sne-
žiť, teploty klesli, fúka vietor. Čakáme ,či vôbec televízny štáb z Košíc dorazí.

Nahrávku sme začali poobede, v múzeu Pavla Horova. Natáčali sme hudbu, 
spev. Nahrávanie šlo na prekvapenie v pohode. A tak nasadáme do áut a presú-
vame sa všetci do Moravian. Technici natiahli káble , nastavili svetlá a ide sa na 
vec. Vonku zima, fujavica, v izbe zima. Kameraman, režisér vo vetrovkách, s 
rukavicami na rukách....my v oplečku s krátkym rukávom. Pritom ešte spievať, 
tancovať a hlavne usmievať sa. Klapka, záber, nová klapka, nový záber...Neko-
nečný príbeh. Po niekoľkých hodináchsadielo podarilo. Stálo to za to, bolisme v 
televízií... naozaj ako v rozprávke.

...a po niekoľkých rokoch sme si natáčanie zopakovali. No už v inom zlože-
ní, v novom prostredí a za krásneho, slnečného dňa.

Nataša Hrabovská

Ach, tie časy stratené...
Tak, ako ľuďom rôčky pribúdajú,

čoraz viac na detstvo a mladosť spomínajú.
S vekom si neraz každý povzdychne:

,,Ach, kdeže sú tie časy stratené!“

Ako deti sme sa na ulici hrávali,
a z dvora do dvora voľne behali.
Ľudia mali stále otvorené brány
a v srdci nemali žiadne zábrany.

Ach, kdeže sú tie letá plné smiechu,
keď deti robili po dedine neplechu?

Teraz len doma smutne sedávajú
a pomaly sa ani rovesníci nepoznajú.

Ach, kdeže sú tie zimy plné snehu,
keď sme sa na sánkach spúšťali po brehu?

A kdeže sú tie lúky ľadom zamrznuté,
keď sme mali korčule aj celý deň obuté.

Ako deti sme po stromoch večne skákali
a na bánovskom cintoríne čerešne oberali.
Skoro na jar v zelenej tráve trhali fialky,
čo krásne voňali až ďaleko do diaľky.

Do bánovského kina sme radi chodievali
a tam nám dobré filmy večer premietali.
V škole básne, piesne, tance nacvičovali

a v starom kine na pódiu hrdo vystupovali.

V lete sa na Ondave brigády konali
a všetci poctivo pokosenú trávu hrabali.

Mnohí odvážlivci sa aj v rieke kúpali
a podvečer pri ohníku špekáčiky opekali.

A tie vychýrené bánovskézábavy,
čo sa v našom kultúraku pravidelnekonali?
V sobotu sa mladí z celej okolice schádzali
a v rytme tanca až do rána bieleho vznášali.

Dievčatá na čokoládový tanec čakali,
a po chlapcoch tajnepokukovali.

Veru sa niekedy aj sklamali,
keďich do tanca, tí praví, nepozvali.

Bánovská svadobka vo švíkoch praskala,
keď sa tam veľká svadba konala.

Neraz sa i na svadbe chlapi pobili,
keď im nevestu tí druhí prebrali.

O zábavu sa aj Ondavčanka starala,
veď pesničky a scénky pekné nahrala.

A keď ľudová rozprávačka Ľudka začala,
tak sa celá dedina v smiechu váľala.

Na Vianoce po dedine Ondavčanky kráčali
a s harmonikou vianočné koledy spievali.

V každom dome ich pekne privítali,
veď radosť a pokoj v piesňach rozdávali.

Bánovské čurbesy dodnes vychýrené sú,
každý rok pred letom kultúru prinesú.

Celá dedina sa na ihrisku zíde,
veľký aj malý si pre tombolu príde.

Detičky zo škôlky ako prvé tancujú
a naše srdiečka sa s nimi radujú.

Nálada všade dobrá panuje,
spieva sa, zabáva, aj hoduje.

O pestrý program je dobré postarané,
naša skvelá starostka v hanbe neostane.

Premyslený má dobre každý krok
a preto je to super každý rok.

Ach, kdeže sú tie časy stratené,
prečo dnes sami doma sedíme?

Či sa tá hrozná doba už raz pominie?
A či sa do dobrých čias znova vrátime?

V živote veľa krásnych vecí odvial čas,
ten večný a stály nepriateľ náš.

Ale spomienky nám nikto nevezme,
tie navždy v svojom srdci chránime.

Iveta Baková /Jarabáková/

„Bolo to ako v rozprávke“.„Bolo to ako v rozprávke“.
Zo života našej obce
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5. február 2021 -deň ako každý iný.Aspoň to tak vyzeralo . Bol 
piatok a obec Bánovce nad Ondavou sa zobúdzala do ďalšieho rána.O 
pol ôsmej sa všetko zmenilo. Ozval sa mohutný výbuch, ktorý zrov-
nal rodinný dom popisné číslo 169 so zemou. Býval v ňom, po smrti 
svojej matky, 65 ročný Miloš Varkonda. Zostal zavalený pod troskami 
a málokto veril, že po takom výbuchu mohol ostať nažive. No stal sa 
zázrak a záchranári, ktorí prehľadávali zrúcaniny domu, v zadnej časti 
začuli volanie o pomoc. Z trosiek domu ho akoby zázrakom vyslobo-
dili a s ťažkými zraneniami vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby 
transportovali do košickej nemocnice. Ľudská solidaritaa spolupatrič-
nosť sa vždy prejaví v takýchto ťažkých chvíľach. Na obecný úrad 
volali občania obce, ale i mnohí ďalší z bližšieho i širokého okolia s 
otázkou, ako by mohli pomôcť... 

A tak sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva rozhodlo, že bude 
vyhlásená zbierka na pomoc poškodeným, a tona zabezpečenie so-
ciálnych, materiálnych a finančných potrieb. Okrem spomínaného 
domu, ktorý výbuch plynu celkom zrovnal so zemou, boli viac či me-
nej poškodené ďalšie štyri rodinné domy. Zbierka trvala od 15.2.2021 
do 30.4.2021. Vytvorilo sa 5 transparentných účtov s menami majite-
ľov poškodených domov, aby sa každý darca mohol sám rozhodnúť 
akou čiastkou a komu prispeje.

Vyhodnotenie vyhlásenej zbierky na pomoc občanom obce Bá-
novce nad Ondavou postihnutým po výbuchu rodinného domu č.169 
v piatok 5.2.2021 vyhlásenej 15.2.2021 uznesením OZ číslo 99. 

V zbierke sa vyzbieralo spolu 8 740,16 €: 
 Moško Milan č.d.150
- suma na účte 212 €ur a v pokladni OU35 €ur. spolu 247 €ur.
 Božoková Mária č.d. 167 
-  suma na učte 340 €ur a v pokladni OU55 €ur. spolu 395 €ur.
 Papcunová Ivana č.d. 168 
-  suma na účte 2 340 €ur a v pokladni OU115 €ur. spolu 2 455 €ur. 
 Miloš Varkonda č.d. 169 
-  suma na účte 2 558,16 €ur a v pokladni OU115€ur.  spolu 2 673,16 €ur.
 Ďurčáková Ľudmila č.d. 170
- suma na účte 2 625 €ur a v pokladni OU 345 €ur. spolu 2 970 €ur. 

Mrzí nás, že pán Miloš Varkonda nakoniec v nemocnici po 77 
dňoch zomrel a vyhodnotenia zbierky sa nedožil. Obecné zastupiteľ-
stvo a Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou by sa chcel aj touto 
cestou, v mene všetkých poškodených, poďakovaťza každé euro, kto-
rým ste prispeli a prejavili svoju spolupatričnosť.

„Svet nie je až taký zlý, ako sa nám niekedy zdá .“
Ľudmila Geročová

zástupkyňa starostky obce

Výbuch plynuVýbuch plynu
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Saška:

 Do prvého ročníka na strednej škole som nastúpila druhého sep-
tembra. Všetko išlo podľa plánov. Kolektív michalovského gymnázia 
prekročil všetky moje očakávania. Lenže, mohlo to všetko dopadnúť 
inak, keby sme po mesiaci nezostali doma.
 „Zatvorení budeme len na dva týždne, uvidíte. Všetko sa ustáli a 
budete naspäť v škole.“ Tešili sme sa ako malé deti. Predstava, že 
ráno nemusíte vstávať hodinu pred odchodom autobusu bola a aj stále 
je veľmi príjemná. Prešiel jeden mesiac, potom ďalší, zrazu boli Vi-
anoce a Nový rok a ja som si len priala, nech sa vrátime do školy čo 
najskôr. Poznámky mojich spolužiakov, že by chceli zostať doma čo 
najdlhšie, boli absurdné. Na hodinách slovenčiny sa zbabelo osprave-
dlňovali pani učiteľke a vymýšľali chabé výhovorky, že im nefunguje 
kamera alebo mikrofón, aby predišli skúšaniu a hlavne zlej známke. 
Ja som to brala s pokorou. Veď, predsa, som v škole. Tam by to určite 
inak nebolo. Každý deň som kontrolovala stránky novín, kde som st-
riehla na dátum, kedy by sme sa konečne mohli vrátiť späť. Kontakt 
s neznámymi ľuďmi mi mimoriadne chýbal. Deň pred začiatkom ešte 
stále prebiehajúceho školského roka som cítila motýle v bruchu, ako 
keby som si zopakovala prvý deň školy. Teraz som už svojich spo-
lužiakov poznala, no len cez malú uhlopriečku počítača a ich ikonky 
mien na online hodinách. 

Lenka:
Určite si nikto z nás minulý rok nepredstavovalani sčasti tak, aký v 
skutočnosti bol. V mojom prípade, to bol posledný ročník bakalár-
skeho štúdia. V priebehu prvého výukového týždňa mi do schránky 
prišiel email oznamujúci uzatvorenie školy krajskou hygienickou 

stanicou v Brne. Neznamena-
lo to nič iné, ako uzatvorenie 
internátov pre cudzincov a za-
čiatok distančnej výuky, ktorá 
sa niesla v znamení aplikácie 
Teams (platforma umožňujúca 
komunikáciu, ako aj zdieľanie 
dokumentov).Teda môj návrat 
domov a začiatok prednášok a 
seminárov len cez video hovo-
ry.Povinná “online” dochádzka 
v konkrétnych predmetoch tak 
celkom neponúkala priestor 
k iným aktivitám. No som si 
takmer celkom istá, že som ne-
bola jedinou študentkou, ktorá 
slovom „TU“ alebo „PRÍTOMNÁ” zároveň svoju pozornosť presu-
nula k iným, v danom momente dôležitejším veciam.
Najťažšou časťou distančnej výučby bolo dohodnúť sa so spolužiak-
mi na čase vypracovania skupinových projektov, pretože sme boli 
častokrát viac zahltení úlohami a rôznymi časovo náročnými zadania-
mi, ktoré sme od vyučujúcich dostali. Práve tu, sme ako deti našich 
rodičov, mali chuť ich konečne poslúchnuť a vypnúť počítač.Ako-
náhle ten čas prišiel, ja osobne som to spravila s veľkou radosťou. 
Zároveň som vďačná, že tieto výdobytky súčasnosti napredujú takou 
rýchlosťou a mám tú možnosť ich používať.
Ako to častokrát býva v situáciách, na ktoré nie sme zvyknutí, čas 
plynul akosi prirýchlo. Zvykli sme si na online výučbu, triedu v do-
mácom prostredí ako aj najťažšiu vec - odopretie kontaktu so spo-
lužiakmi, rovesníkmi, kamarátmi a doteraz nepovšimnutými ľuďmi, 
ktorých sme stretávali počas cesty do školy. Som rada, že sa život as-
poň na chvíľu a sčasti vrátil do pôvodných koľají v lete, a ja som mala 
možnosť úspešne „zoštátnicovať“ bez rúška a osobne pred komisiou.
Nikto z nás nevie čo bude ďalej. No dovolím siapelovať na ľudí, aby 
na seba dávali pozor a zároveň svojou ohľaduplnosťou mysleli aj na 
ostatných doteraz nepovšimnutých ľudí vo svojom okolí.

Lenka a Alexandra Magurové

Ninka Dankaninová – žiačka ZUŠ sv. Cecílie Sečovce

Ninka Dankaninová – žiačka ZUŠ sv. Cecílie Sečovce Evka Parihuzová – žiačka ZUŠ Michalovce

Evka Parihuzová – žiačka ZUŠ Michalovce
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Najstarší obyvatelia  
Bánoviec nad Ondavou: 
TIRPÁKOVÁ Mária 92 r. 

JARABÁKOVÁ Anna 90 r.

 85 rokov sa dožívajú: 
GUBAŇAR Štefan

DUDAŠOVÁ Helena 
TKÁČOVÁ Pavlína 

80 rokov sa dožívajú: 
SMRIGOVÁ Anna 

75 rokov sa dožívajú: 
BAK Tibor 

HORŃAK Juraj 
HUDACKÁ Zuzana 

IVANOVÁ Danuška 
ONDO Juraj 

PERŽEĽ Ladislav 
VAŠKO Ján 

70 rokov sa dožívajú: 
BALOGOVÁ Helena 

HOROVĆÁKOVÁ Božena 
PAPCUN Martin 

PLATONOVÁ Paulína 
SOPKO Vladimír 

TORMOVÁ Emília 

65 rokov sa dožívajú: 
BEREŠ Anton 

DUDAŠOVÁ Božena 
HARBULA Imrich 

HARBULOVÁ Darina 
IHNÁTOVÁ Anna 
KLIMOVÁ Mária 

KORBULCOVÁ Katarína 
MIČO Ján 

MIKLOŠ Ján 
PIVARNÍK Ján 

URBANOVÁ Anna
 

60 rokov sa dožívajú: 
BENETIN Michal

 IHNÁT Valér 
JEŠKOVÁ Ľubica 

KLIMA Dušan 
KORBULEC Juraj 

SEMJANOVÁ Mária

KOĽKO NÁS JE? (stav k 30.11.2021)
 Počet obyvateľov spolu: 704 Ženy: 356 Muži: 348

Poklad zlatý maličký,
naťahuje ručičky,

nech sa snaží, mocuje,
rastie, hraje, raduje.

Zdravie, šťastie, radosti veľa,
to mu celé okolie želá.

Zomrelí v roku 2020:

ŠURIMA Anton
MIŽÍK Pavol

KLIMOVÁ Mária 
PAPCUN Milan
SMUTNÝ Jiří 

HREHOVÁ Mária
GADŹINOVSKÁ Albína 
VARKONDOVÁ Blanka

DOBEK Jaroslav 
POLÁKOVÁ Mária

POSLEDNÉ ZBOHOM

NAŠI JUBILANTI:v roku 2020

Rodičovský dom je opustený.
Odišli otec i mať. Zrazu. Nepozamykali.

Dvere škrípu v pántoch. Osireli steny.
Na stole pukol plný kalich sĺz.

Týmito tromi schodíkmi som celé
detstvo prechádzal.

Tá riava nádejí. City nedospelé,
ale strhujúce. Teraz po schodoch steká žiaľ.

Odišiel gazda domu zodretý do koreňa,
nevediac, že život možno prežívať.

A mamka, tá neúnavná, hrdá žena,
akoby šla odtrhnúť nám sviežu vňať,

ticho nás opustila.
Aká je slabá v oku sila

a v rukách, ktoré nedomilovali dospelé deti.
Chcel by som byť jeden týždeň malý.
Za zlú známku schovávať sa za pec.

Čo len dníček keby v tom kozube detstva 
praskalo.

Chcel by som byť dobrý, milujúci chlapec
a povedať ,, ďakujem vám“ vrúcne láskavo.

Lenže dom je prázdny, opustený,
na stenách suché žily- trhliny.

- Tato a mama, všetko odpusťte mi,
márne šepkám do vetra a do hliny.

Prázdne ticho z páľavy.
Bolesť stúpa do hlavy.

VITAJ DIEŤATKO MEDZI NAMI: 2020

Vzhliadni k tomuto dňu!  Pretože je to život, sám život života. Na jeho krátkej ceste sú všetky rôznorodosti a skutočnosti tvojej existencie:
požehnanie rastu, veľkoleposť činu, nádhera krásy. Pretože včerajšok je už snom  a zajtrajšok iba vízia, no dobre prežitý dnešok spraví z 
každého včerajška šťastný sen, z každého zajtrajška víziu nádeje. Nuž dobre vzhliadni k tomuto dňu!
Taký je pozdrav úsvitu!

(Hinduistický text)

Pavel Koyš: Rodičovský domDeti narodené v roku 2020 DOBIASOVÁ Viktória
PAPCUN Jaroslav
KLIMOVÁ Lujza
ERDELYITomáš

MIĽOVČÍK Patrik
MATEJ Michal

ERDELYIBranislav
MLYNÁR Ján

VŠETKÝM JUBILUJÚCIM SPOLUOBČANOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME !
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Vážení spoluobčania,
blíži sa záver roka 2021 a preto mi dovoľte , aby som vás oboznámils 
tým, čo sa v našom dobrovoľnom hasičskom zbore za tento rok udia-
lo. Dnešná doba , s pandémiou covidu,nie je ľahká. Presne pred ro-
kom počas Vianoc sme tu mali lockdown a dnes je tu zase. Postupne, 
po Veľkej noci,sa opatrenia začali pomaly uvoľňovať a my sme mohli 
pomýšľať nad súťažnou sezónou 2021. Pre rôzne opatrenia a vyhláš-
ky regionálnych hygienikov podľa covid automatu sa len veľmi po-
maly a nesmelo rozbiehali rôzne pohárové súťaže a ligy. Po dohode 
s rodinou neb. Štefana Kandu sme nočnú súťaž s názvom „Memoriál 
Štefana Kandu“ ktorá bola plánovaná na 4. júl, už druhý rok po sebe 
neuskutočnili. Mnohí z vás isto viete, že takú súťaž treba dopredu 
naplánovať a pripraviť, no covidové opatrenia to ešte vtedy neumož-
ňovali. Čo sa však rozbehlo bola Okresná hasičská liga – Trebišov. 
Medzi našim DHZ a Územnou organizáciouDPO SR Trebišov panujú 
veľmi dobré vzťahy. Do tejto ligy sme prihlásili družstvo mužov i 
žien. Celé štyri kolá, ktoré liga mala,sme boli ťahúňom ligy sdvo-
mi družstvami. Okrem nás sa tam prihlásilo ešte ďalších päť obcí z 
okresu Trebišov. Napokon naši muži túto ligu vyhrali a ženy skončili 
na 4. mieste. Veľakrát nás požiadali o pomoc s doplnením členov do 
súťažných družstiev aj iné obce, ktorým sme tak pomohli. 

Naše výsledky:
Okresná hasičská liga Trebišov 9.ročník: celkové poradie- ženy 4. 
miesto a muži 1. miesto.
Zemplínska Teplica – muži 1. miesto a ženy 4. miesto, 
Veľký Horeš- muži 5. miesto a ženy 4. miesto, 
Kuzmice – muži 3. miesto a ženy 4. miesto, 
Novosad – muži 1. miesto a ženy 4. miesto. 
Obvodové kolo Previerky pripravenosti DHZ – Ložín - ženy – 1. 
miesto, muži - 2. miesto.
Okresné kolo Previerky pripravenosti DHZ – Žbince – muži 3. mies-
to.
Muži sa zúčastnili aj Nočnej súťaže v obci Horňa. Tam sa umiestnili 
na 7. mieste.

Môžem povedať,že aj napriek tejto ťažkej covidovej dobe sme boli 
účastníkmi niekoľkých súťaží, ktoré sa mohli konať počas roka 2021. 

Zaslúžilý člen DPO SR.
Toto ocenenie sa udeľuje iba niektorým členom Dobrovoľných hasič-
ských zborov nad 60 rokov. Takého člena máme aj mi v Bánovciach 
nad Ondavou. V mesiaci júl bol na návrh Územnej organizácie DPO 
SR v Michalovciach v dome hasičov DPO SR v Bratislave pán Jozef 
Semjan z rúk prezidenta DPO SR pána Pavla Ceľucha si prevzaltoto 
najvyššie vyznamenanie, ktoré sa dá v DPO SR dosiahnuť.Touto ces-
tou mu všetci srdečne gratulujeme.

Naša zásahová činnosť v roku 2021:
Výbuch rodinného domu č.169 u neb. Miloša Varkondu – Táto ne-
šťastná udalosť sa stala
5. februára o 7:26 hod. ráno. Na miesto udalosti naša jednotka dorazi-
la medzi prvými zo všetkých záchranných zložiek IZS do 6 minút od 
výbuchu v počte 1+5 členov. Po odstavení plynu a elektriny a po prí-
chode profesionálnej jednotky hasičov z Michaloviec sme na pokyn 
veliteľa zásahu začali s prehľadávaním trosiek. Pána Varkondu sme 
našli v zadnej časti pod troskami domu. „Žije, žije !!!“kričali sme. 
Hneď sa všetci záchranári zbehli k nám a začalo vyslobodzovanie. 
Boli sme hrdí na to, že sme to boli práve my- obecní dobrovoľní ha-
siči, ktorí ho našli. Po niekoľkých týždňoch sme sa dozvedeli smutnú 
správu, že pán Varkonda zomrel na následky po výbuchu. Čas ide 
ďalej a my sa stále riadime našim heslom:
 „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ 
Medzi naše technické zásahy patrili aj zásahy pri odčerpávaní vody z 

pivničných priestorov rodinného domu č. 265 u pána Urbana a taktiež 
odčerpávanie vody na obecnej studni na lúkach pri viacerých opra-
vách čerpadla. V obci sme pomáhali aj pri asistencii na odberovom 
mieste na COVID-19. 

Odkiaľ majú hasiči financie?
Mnohí z vás sa ma pýtajú , ako sú financovaní dobrovoľní hasiči ? 
Predovšetkým sú to dotácie.Z rozpočtu obce sme dostali dotáciu na 
činnosť pre rok 2021, ktorá je už druhý rok po sebe znížená o 50% 
pre pandémiu covid – 19 zo súčasných 1000 eur len na 500 eur. Sa-
mozrejme, že to nie je všetko, čo má obec narozpočtované na hasičov. 
Sú tam ešte výdavky obce na servisné prehliadky a pohonné hmoty 
doIVECA DAILY , spotreba elektrickej energie a vykurovanie zbroj-
nice. Tieto položky hradí obec zo svojho rozpočtu. Na brigáde pri 
zbereželezného šrotu sme zarobili 900 eur a napokon tu máme ešte 
zriadené 2% z dane, kde sa nám podarilo vyzbierať 1100 eur.Tieto fi-
nančné prostriedky boli použité pri opravách a servise našej techniky, 
pri generálnej oprave motora do auta Volkswagen golf, kde hrozilo 
že na 100% neprejde STK a EK. Skrátka museli by sme ho vyradiť a 
dať zošrotovať. Práve na opravu tohto auta sme použili prostriedky z 
dotácie obce a doplatili sme faktúru za opravu z vlastných prostried-
kov-z 2 % z daní. Na hasičské súťaže potrebujete niekedy zakúpiť aj 
športové veci, ktoré si zo štátnych dotácií nekúpite,lebo sú to peniaze 
účelovo poukázané k zásahovej činnosti, nie na šport. Preto sme zo 
zarobených peňazí zo zberu železa zakúpili najmodernejšie športo-
vé karbónové prúdnice, super ľahký naklepávací sací kôš a športové 
savice s profi závitmi, ktoré budeme používať na hasičské súťaže. V 
ďalšom rade je ešte našou šikovnosťou, že sme dokázali vybaviť si v 
Michalovciach na zimnom štadióne zabezpečovanie hokejových zá-
pasov v sezóne 21/22 pre HK INGEMA Michalovce. Príjem z celej 
sezóny základnej časti tak predstavuje okolo 1200 eur. Naše hasičské 
auto IVECO si tak dokáže zarobiť aj samo na seba (PHM). Zabezpe-
čovali sme hokej aj v sezóne 19/20 a zo zárobku sme kúpili ku autu 
IVECO – DAILY nový prívesný vozík s plachtou. No a v poslednom 
rade tu máme ešte jednu dotáciu. Z rozpočtu MV SR sme ohľadom 
našej žiadosti do DHZO dostali št. dotáciu podľa kategorizácie a za-
radenia do skupiny B v Celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov 
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Posedenie s Kandovými
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SR pre rok 2021 sumu 3000 eur. 
Z týchto financií sme postupne za-
kúpili zásahové oblečenie a obuv 
pre zasahujúcich hasičov, nové 
hasičské hadice a nafukovací gu-
mený čln pre 4 osoby s komplet 
výbavou ako doplnenie protipo-
vodňovej výbavy. Z tejto dotácie 
sa hradia aj rôzne školenia a vý-
cvik zásahových hasičov. Mnohí 
si teraz pomyslia: „ však majú 
dosť, tak čo ešte chcú ?“ Viem, 
nie je to málo,ale keď si predsta-
víte, že komplet výbava na jed-
ného zásahového hasiča stojí cez 
1200 eur, tak si predstavte koľko 
peňazí potrebujete na desiatich 
hasičov,aby ste splnili podmienku 

kategorizácie v systéme Celoplošného zaradenia a nevyhodili vás pre 
nesplnenie podmienok. Toto všetko mi teraz spĺňame a dodržujeme 
preto môžeme aj naďalej v tomto systéme fungovať a čerpať dotácie 
z rozpočtu MV SR. 

Odkiaľ je pred zbrojnicou toľko hasičských áut a člnov?
Veľa ľudí sa ma pýta,odkiaľ sú hasičské autá, ktoré stoja pred zbroj-
nicou na dvore ? Sú to autá z DHZ HASIČI Šírava o.z. a preto obci 
nepatria a obec na nich nemá žiadne finančné náklady. Sú u nás do-
časne uložené so súhlasom starostky obce a v prípade potreby obce 
ju môžeme zo súhlasom Šíravy používať na náklady DHZ.DHZ HA-
SIČI Šírava o.z. vznikla ako Dobrovoľný hasičský zbor – občianske 
združenie. Funguje na báze ako Dobrovoľná záchranná brigáda, ktorá 
má špecifikáciu na ekologické havárie a záchranné práce na vode. Do 
tejto organizácie môže vstúpiť ktokoľvek kto chce ľuďom pomáhať. 
Doposiaľ nemal vlastnú základňu, a preto bola technika na požiada-
nie členov rôznych DHZ rozdelená na štyri miesta. Je to technika, 
ktorá bola vyradená z HaZZ SR bývalým prezidentom štátnych hasi-
čov Alexandrom Nejedlým. V súčasnosti sa už všetka technika začí-
na pomaly sťahovať na jedno miesto, kde vzniká ich nová základňa. 
Viac prezradiť nemôžem. Aj nám veľakrát pomohla táto technika pri 
čistení obecných kanalizácií a ciest,ale hlavne na tréningoch na na-
šom futbalovom ihrisku, kde sme si dovážali vodu autom TATRA 815 
CAS 32.

Ako ukončiť tento článok? 
Predovšetkým chcem našim občanom obce popriať veselé Vianoce 
a šťastný nový rok 2022, aby ste boli všetci zdraví a vyhýbali sa čo 
najviac tej pliage s názvom korona. Aby už domy nevybuchovali, ne-
boli požiare a povodne, skrátka aby sme mohli žiť v pohode a pokoji. 
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa v priebehu roka 
podieľali na plnení úloh, propagácii a šírení dobrého mena nášho zbo-
ru, obzvlášť sa poďakovať naším sponzorom, ktorí nám poskytujú 
nielen materiálnu ale aj finančnú pomoc a DHZ HASIČI ŠÍRAVA o.z. 
za poskytnutie ich techniky pre naše potreby v obci.
Ďakujem za pozornosť.

Ladislav Maťaš – predseda DHZ

Redakčná rada:  Členovia kultúrnej komisie pri OZ v Bánovciach nad Ondavou
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