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VOLEBNÝ PROGRAM OBCE
Z POH¼ADU STAROSTU
Kadý hospodár vdy keï sa konèí jedno obdobie si prehodnotí, èo
dobré urobil, èo nestihol, èo zarobil, odloil na horie èasy . . . Podobne
je to aj s hodnotením volebného programu naej peknej obce na roky
1998  2002. Veru, ani sme sa nenazdali a sú to u tyri roky, èo ste
mne dali svoju dôveru, zvolili ste si poslancov obecného zastupite¾stva.
Preberali sme svoje funkcie s vedomím, e nás èaká aká
a zodpovedná práca, boli sme odhodlaní urobi ju èo najlepie, k vaej
spokojnosti, veï tu ijeme spoloène.
Do rúk sa Vám dostalo prvé èíslo naich obecných novín, ktorými
Vás budeme aj v ïalom období pravidelne informova o tom, èo sa
nám podarilo urobi, ako máme problémy a ako ich mienime za Váho
aktívneho prispenia aj riei. Uvítame vae dobré nápady, postrehy, tipy,
ktoré môu pomôc.
Kým zaènem bilancova chcem takto verejne poïakova vetkým,
èo akýmko¾vek spôsobom pomohli, prispeli, priloili ruku k spoloènému
dielu. Najmä obèanom Banského, funkcionárom, poslancom, èlenom
komisií, predstavite¾om cirkvi a spoloèenských organizácií  kadému
kto sa prièinil.
Najviac ma teilo, e poèas výkonu funkcie som nepostrehol, aby
moji spolupracovníci konali v duchu vlastných straníckych záujmov,
tzv. trièká li nabok, prvoradé boli obecné záujmy a pevne verím, e
tomu tak bude stále.
Zrejme jednoznaène prioritou volebného programu bola plynofikácia obce. U v roku 1999 sme urobili práce na èasti Vyný konec, ulica
Z a ulica Baláovce. Poèas tohoto obdobia nám bola SPP Bratislava
poskytnutá finanèná dotácia v sume 4,8 milióna korún a obec z vlastného
rozpoètu vyèlenila 500 tisíc korún.
V roku 2000 pokraèovali práce na trase hlavná cesta od zaèiatku
obce. Ani mnohé jednania s dodávate¾om TOPNAM a.s. o finanènom zaúverovaní nezastavili tempo a pokraèovalo sa na prívodnom rade
k Davidovu, odkia¾ majú by napojené IS Koice. Tu dodávate¾ práce
pozastavil a trval na tom, aby obec zakúpila materiál na prívodný rad
v dåke 4,7 km. Obecné zastupite¾stvo sa potom rozhodlo o poiadaní
úveru v PKB v sume 1,5 miliónov korún. Tak boli do konca roka 2001
práce urobené a po zaèiatok obce Davidov, k napojeniu chýbal necelý
kilometer.
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Rok 2002 pokraèoval mnostvom jednaní, iadostí na SPP, P, rôzne ministerstvá, a sa spoloène s dodávate¾skou firmou podarilo pokry celú plynofikáciu v hodnote 20 946 066 Sk. Z ministerstva rozvoja a bývania dola dotácia 480 tisíc, dodávate¾ TOPNAM a.s. odpredal
za vynaloené prostriedky v sume 14 362 030 Sk SPP po odèítaní
svojej finanènej úèasti 3,8 milióna korún a obec Banské ostáva výluèným vlastníkom plynovodu v celkovej dåke 1 462 m v hodnote 2 787
036 korún.
Podpisom kúpnych zmlúv sa práce rozbehli rýchlejie. Prvá etapa
bola odovzdaná 15.8.2002 v celkovej dåke 11 794,10 bm a druhá
etapa 21.10.2002 v dåke 2 056,70 bm. V súèasnosti sa robí na prípojkách a plynofikácií rodinných domov. U zo spomenutého vyplýva, e
táto stavba bola jednoznaènou prioritou obce.
Aj tak sme ale zaèali pracova aj na výstavbe Domu nádeje,
základný kameò bol poloený v jeseni 2000. Aj tomuto predchádzalo ve¾a jednaní, stretnutí, problémy s vlastníkmi nehnute¾ností,
finanèné vysporiadanie . . . Vïaka obèanom, pracovníkom VPP,
iniciatíve OcÚ, funkcionárov sme v relatívne krátkom èase zvládli
aj túto nároènú úlohu, vybavili krásnym interiérom. Je to krása
a pýcha obce.
Do týchto dvoch k¾úèových akcií sme z obecného rozpoètu preinvestovali cez 6 miliónov korún. Ale okrem nich sa robilo aj na mnohom inom:
- betónovanie a murovanie cesty k rómskej osade
- asfaltovanie miestnej komunikácie kríom k Z
- terénne práce na ihrisku, likvidácia zosuvu pôdy, rozírenie ihriska
- prestavba vestibulu a výstavba potového strediska (3.7.2000)
- rekontrukcia sociálnych zariadení KD (WC, sprchovací kút . . .)
- rekontrukcia a obnova Cerkvi s finanèným príspevkom obce
120 tisíc korún
- práce obèanov na VPP (avia, fekál, PV3S, koda 1203 . . .)
- umonenie boskej liturgie v KD, vyma¾ovanie a vyzdobenie KD
- vybudovanie mosta na kriovatke
- dotácia 60 tisíc na kopanie studní v rómskej osade
- pravidelný vývoz odpadu zo úmp
- GO A 31 a zakúpenia Avie 30 na prepravu osôb
- pravidelná údrba komunikácií, odhròovanie snehu
- úpravy verejných priestranstiev (okolie cintorína), kopanie hrobiek
- vianoèná výzdoba obce
Ve¾mi struèný výpoèet prakticky kadodenných prác, ktoré obèania berú takmer ako samozrejmos, ale my, zodpovední musíme na
vetko pripravi podmienky, ¾udí, stroje, financie. Vïaka patrí za to aj
pracovníèkam OcÚ. Darilo sa nám riei aj mnohé medzi¾udské vzahy, problémové situácie. Niekedy to nelo vdy pod¾a predstáv tých
èo sa domáhali nieèoho iného, ale právo a zákon je iba jeden. Kadý
èlovek má právo na omyly a nevyhli sme sa im ani my, ani ja osobne.
Uèili sme sa za pochodu a tak ïakujem kadému za pochopenie
a pomoc.
Kto ma pozná, vie, e ove¾a radej robím, konám, ako rozprávam a píem. Preto berte aj toto moje bilancovanie a vyznanie pod¾a
toho. Bol som a ostanem otvorený, úprimný. Vdy som dával do
popredia záujmy obce. Objektívny èlovek, ktorý pozerá na premeny naej obce mi iste dá za pravdu a verím, e to vetko zvái aj
predtým ako vloí do urny svoj hlasovací lístok. Ete raz úprimná
vïaka vetkým.
tefan Petruò
starosta obce

strana 3

Farnos  spoloèenstvo cirkvi
s ktorou ijeme a s ktorou kráèame
Kam? Katechizmus katolíckej cirkvi v èlánku 781hovorí :  Bohu
je zaiste v kadom èase a v kadom národe milý ten, kto sa ho bojí
a koná spravodlivo. Bohu sa vak zapáèilo posväcova a spasi
¾udí, nie kadého osve bez akéhoko¾vek spojenia, ale vytvori z nich
¾ud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúil.
Pozna Boha a opravdivo mu slúi spolu s inými v bázni
a spravodlivosti. Od poèiatku som vo farnosti pocioval to, èo vade
inde. Boh tu chce kona svoje dielo. Tento èlánok zo ivota naej
farnosti nie je iba kúskom kroniky a spomienok, ktoré si mono
preèítame v obecných novinách, je poh¾adom na cestu, ktorá chce
budova dobrý ivot a dobré vzahy skrze poznanie a vieru v Jeia
Krista. Budovanie nie ¾ahké , ale nádejné. Prvé stretnutia a plány
prehodnocované na spoloèenstve farskej rady, vychádzali z vízie
obnovy a prehåbenia pravého ivota viery. Bolo vak potrebné pripravi podmienky. U v novembri sa zariadila farská pastoraèná
miestnos pre spoloèné stretávanie a farské aktivity. Stretnutia ktoré dodnes v rôznych podobách budujú spoloèenstvo a farnos. Túba, aby chrám bol miestom radostného stretnutia k oslave Boha
a posily nás priviedol v posledný deò roka l999 na polnoènú adoráciu do chrámu. Jubilejný rok 2OOO bol spojený predovetkým
s bohatým programom Misií v naej farnosti. Bol to vak i rok konkrétnych príprav a prác na obnove chrámu. Keïe máme práve rok
od posviacky, vráme sa v spomienkach do tohto obdobia. U v apríli
2OOO bola daná anketa, kde sme sa vyjadrovali za tri alternatívy.
Najviac hlasov bolo za rozírenie chrámu . Po schválení projektu
Ing. Jána Zajaca Pamiatkovým úradom v Preove a Stavebnou
liturgickou komisiou preovského biskupstva-/èo bolo dôleité aj
zo strany pár jedincov , ktorí sa saovali a boli naladení proti
obnove chrámu i iným potrebným zmenám/ sa na jeseò zapoèali
zbierky prevane na východe Slovenska. Za nazbieraných vye pol
milióna korún patrí vïaka nielen darcom ale i tým naim veriacim,
ktorí sa viackrát obetavo vydali na túto cestu získavania finanèných
prostriedkov. tedros sa prejavila i cez mnohé nae rodiny, kde
vyzbieraná èiastka predstavovala vye dvoch miliónov korún. Zo
strany obecného úradu to bol dar l00 tis. korún a l60 tis. korún
z Kirche in Not z Nemecka cez biskupský úrad v Preove. To vetko v rámci poloiek príjmov a výdajov zaznamenával Ing. Marián
Baran, èlen farskej rady . Dôleitý faktor vzh¾adom i na meniace sa
nálady bol, e Okresný úrad práce schválil l5 zamestnancov na
VPP pre farský úrad a to sme denne cítili ako ve¾kú pomoc, keï
kadý deò bol dôleitý v posune k cie¾u. Získanie p. Antona Pribulu
za stavbyvedúceho bolo dôleitým èlánkom vzh¾adom na jeho
skúsenosti i postoje. Brigádnicky sme zaznamenávali úèas, ktorá
napriek výkyvom bola urèite prínosom . Tu chcem poukáza i na
úsilie prevanej èasti èlenov farskej rady, ktorí niesli archu mnohých úloh. Obnova a rozírenie chrámu si vyiadala finanèné prostriedky, ktorých suma dosiahla cca 4 milióny korún. Vïaka boiemu poehnaniu, i cez mnohé obety a modlitby, bolo moné u
25.ll.minulého roka uskutoèni slávnostné posvätenie chrámu sídelným preovským biskupom Mons. Jánom Hirkom. Pripomíname
si rok od posviacky.
Ak máme pred sebou cestu, tá povedie cez nae srdce. Bohosluobný ivot chráme nás vedie do ohniska milostí a boích darov.
Boská Liturgia je dennou skutoènosou, ku ktorej sa pripájajú
stretnutia detí a veriacich v rámci mariánskeho veèeradla a piatkové
adorácie pred n. Eucharistiou . Je to výzva da Bohu odpoveï. Odovzdáva Bohu seba, blízkych, farnos. Stretnutia mládeníckeho
zboru, modlitbových skupín, minitrantov nám napomáhajú da Boha
na prvé miesto. V tomto úsilí môe èosi rás. Spomenú môeme
mnohé púte, z ktorých iste v pamäti zostáva pú do Medugorja, púte
do Ríma ,Krakova a iných miest. Toto okienko o ivote cirkvi je aj
pozvánkou podie¾a sa na ivote a raste náho farského spoloèenstva cirkvi , ktorá èerpá ivot z Krista, ktorá daruje ivot z Krista
a do ktorej patríme od sv krstu a ktorá nás chce vies a po prah
veènosti.
V tomto príspevku chcem vyjadri vïaku vetkým úprimným veriacim, tým, ktorí konajú slubu pre dobro náho farského spoloèenstva, vetkým zborom a spoloèenstvám.
Mgr. tefan Kopèák
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Z KULTÚRY

Kultúra má pevné miesto
v naej obci vïaka miestnej folklórnej skupine, ktorá tu pôsobí viac
ako dvadsa rokov. Dominantou
kultúrneho ivota obce Banské je
okresná súa folklórnych skupín
a spevákov ¾udových piesní  èas
dospelá známa pod názvom Roztoky. V tomto roku sa v naej obci
konala u jedenásty krát a práve
naa FS postúpila na krajskú súa. Je to jediná súa v okrese,
na ktorej sa stretávajú vetky FS
z Vranovského regiónu. Vekové
zloenie týchto skupín je vyie ale
o to obdivuhodnejie, e aj napriek
rodinným
povinnostiam
a pracovnej zaaenosti si títo
skvelí ¾udia nájdu v dnenom uponáh¾anom svete èas, aby sa zili
zaspievali a tým uchovávali zvyky
a oivovali tradície naich predkov.
Preto táto naa súa nie je vôbec
boj o výhru, ale vetky skupiny,
ktoré k nám prídu ukáu krásy hlasov i krojov, ale vytvárajú nádhernú atmosféru, kde sa raz roène
takto svorne ako jedna rodina zídu
a spoloène si zaspievajú, èím oije celá naa dedina. Medzi naimi
obèanmi je táto súa ob¾úbená.
Teia sa na folklórne skupiny
z okolitých obcí . Pravidelne k
nám chodia folklórne skupiny zo
Saèurova, Vechca, Èaklova, Èièavy, Seèovskej Polianky, Dlhého
Klèova, Kladzian, alobína, Vranova. Zo sólistov sú u nás najèastejími hosami Joko Urban Pavol
Zubko, Andrej Begala, zo ien
Helenka ulkovièová, Mária Demková a iní. Na naich roztokoch
sme za ten èas mali monos vidie mimosúané kolektívy ako FS
Vranovèan, Zamutovèan, Dúbravu,
primáom ktorej je syn náho rodáka Jána tovku, súrodenci Gajdoovci, rodina Revi¾áková, humenské Trio, vystupovali tu p. Maèoková , Monika Kandráèová, Top¾anský parobok, Dri¾ak, Jaenovský esnástorák, ¾ud. rozprávaèka Araòa. Nau súa ako hostia navtevujú aj predstavitelia
sploè. ivota a politiky. Ani jeden
roèník nevynechal PVDr.Igor Pribula  prednosta OÚ, èasto nás
navtevuje p. Bak Bartolomej. Bol
u nás p. Fige¾ , p.Cupper, p. Hudec, p. Sedlák a p. Leo z Matice.
Táto súa je finanène nákladná,
pretoe kadoroène tu máme
pribline l7O úèinkujúcich. Zvládame to s pomocou tátneho fondu kultúry Pro Slovakia, nadácie
Prebudená pieseò, ale hlavne
vïaka sponzorom. V obci funguje
kninica aj keï sú ve¾mi malé
priestory., kniný fond hlavne pre
deti l-5
roèníka je bohatý
a pravidelne doplòovaný.. V tomto
roku cez projekt Knihy deom sme
zakúpili tituly v hodnote 5000 Sk.

Na kultúrne vyitie obèanov slúi
sála KD, ktorá je pravidelne vyuívaná. Robia sa v nej rôzne podujatia v spolupráci s M a Z Deò
detí, karneval, diskotéku, ples rodièov a detí. Pre starích obèanov
oslavu ivotných jubileí. Vyuíva sa
na zábavy: Kadoroène usporadúvame ples èi u silvestrovský,
alebo faiangový. Minulého roku
slúila ako bohostánok na sv.
ome., z dôvodu opravy chrámu .
Slúi na rodinné oslavy ale i kary.
Keïe v obci pracuje MO Èerveného kría, po¾ovnícke zdruenie,
Klub dôchodcov, portový klub, Poiarnici,, Telovýchovná jednota ,
Rómska obèianska iniciatíva, Urbárska spoloènos, Folklórna skupina ,poskytujú sa priestory KD na
organizovanie schôdzí, skúok, èi
spoloèenských posedení. Kadoroène pred Ve¾kou nocou
v spolupráci s HDS Vranov p. Hitmarová prichádza k naim gazdinkám a uèí ich techniku ma¾ovania
ve¾konoèných kraslíc. Pred Vianocami aj v tomto roku budeme
aranova ikebany a robi vianoèné ozdoby.
Ve¾kou udalosou v tomto roku
bolo pri príleitosti l0. výroèia Deklarácie o zvrchovanosti SR
miestny odbor Matice Slovenskej
v spolupráci s OPMS Vranov osadili pamätný kameò pred budovou
OcÚ, hlavne vïaka zanietenosti
p. tefana Petruòa  starostu
obce, ktorý sa osobne postaral
o dovoz v spolupráci s Michalom
Ivanèom.
z histórie:
l7.9.l998 nau obec navtívil
vtedají minister kultúry Ivan Hudec. V zasadaèke Ocú èlenky FS
so starími gazdinkami ministra
uctili tradiènou maèankou, ktorú
varila p. Baranová Mária, pirohami od m Mitriinovej a H . Baranovej, lokami od p. Pertunovej¡. Minister navtívil ná chrám, kde
najviac obdivoval ikonostas.
na Miss Baby v Saèurove Jarko Dargaj vtedy iak M Banské
obsadil l. miesto
- vznikla MO Èerveného kría
zorganizovali nákupný zájazd do
Po¾ska, usporiadali tefanskú
zábavu
-v MO dôchodcov vystriedala
dlhoroènú predsedníèku Máriu
Jurèovú p. Anna Jacková:
Dôchodcovia usporiadali výlet do
Maïarska a spoloèné posedenie v sále KD.
- v spolupráci s miest. farárom sme usporiadali turistický
pochod na Makovicu s demi
Z a mládeou, odkia¾ vïaka
Michalovi Ivanèovi deom bol
umonený výh¾ad z vee na
okolitú krajinu.
- 25.3. 1999 Jacko Michal, Dar-

gaj Ján, Litvin Michal
na Saèurovskej krídlovke s dychovou hudbou obsadili v súai
2. miesto.
- V mesiaci december sme starý
dom m. Jacka zvnútra zariadili ako starú
slovenskú izbu. Rekvizity ako poste¾, zrkadlo, obrazy poskytol Ján Jacko, obrusy
a prikrývky zapoièala H. Baranová, krásne vankúe p. Gaduová, ma¾ované tanilere
p.Kriváková,
ma¾ované
vedrá
a dbány p. embová. Pri zariaïovaní
interiéru najviac pomohla èlenka FS p.
Litvinová .26.l2 l999
bol v STV odvysielaný dokument o vianoèných zvykoch v naej obci, natoèený
v tomto dome. Izba ostala asi týdeò zariadená to vyuili na exkurziu deti Z a M, kde im p.
uèite¾ky podrobne vysvet¾ovali èo
jednotlivé symboly ako reaz, náradie pod stolom, zviazané lyice znamenali . l6.4.l999 sme zorganizovali návtevu divadelného
predstavenia
Popoluka
v Koiciach. Zúèastnilo sa ho 76
detí a rodièov.

- 29.8.1999 pri príleitosti SNP
na ihrisku bola zapálená vatra.
V spolupráci . s ÈK sme pre deti
robili rôzne súae. Veèer sa niesol v znamení spevu a tancov.
- 12.2.2000 FS krstila CD
s názvom Noki mojo bile. Krstnou mamou bola p. Maèoková.
Vïaka CD FS dostala pozvánku
do TV Markíza a v 2001 úèinkovala v relácii Anderov rebriòák.
Katarína Mitriinová
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre vo¾by poslancov Obecného zastupite¾stva
v Banskom 6. a 7. decembra 2002
Miestna volebná komisia v Banskom pod¾a § 18 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov vyhlasuje, e pre vo¾by poslancov obecného
zastupite¾stva zaregistrovala týchto kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Duan Baran,
Ján Baran,
Ján Baran,
Juraj Baran,
Ján Begala, Ing.,
Ján Bombár,
Mária Dzurovèinová,
Rudolf Gábor,
Marián Gera,
Juraj Guzi,
Juraj Hanusin,
Ján Horocký,
Michal Ivanèo,
Mária Jacková,
Peter Kot¾ár,
Juraj Litvin,
tefan Litvin,
Imrich Majorský,
Slávka Maloová, Mgr.,
Ján Mati,
Martin Mati,
Michal Mati,
Milan Mati,
Michal Mitriin,
Pavol Olejár,
Andrej èerba,
Jozef matár,
Slavomír tovka, Ing.,
Ján Ucha¾,
Marek Ucha¾, Ing.,

Zaregistrovaní boli vetci.

34 r.,
38 r.,
35 r.,
43 r.,
27 r.,
45 r.,
37 r.,
34 r.,
39 r.,
46 r.,
41 r.,
35 r.,
54 r.,
51 r.,
39 r.,
46 r.,
48 r.,
52 r.,
28 r.,
36 r.,
33 r.,
39 r.,
52 r.,
29 r.,
39 r.,
47 r.,
46 r.,
27 r.,
33 r.,
27 r.,

vodiè,
vodiè,
lesný robotník,
vodiè,
likvidátor v poisovni,
invalidný dôchodca,
ièka,
robotník,
lesník,
ivnostník,
elektromontér,
ivnostník,
vedúci LOM,
kuchárka,
robotník,
mechanik,
ivnostník,
vodiè,
ekonóm,
elektrikár,
ivnostník,
ivnostník,
prevádzkový zámoèník,
vodiè,
lesník,
dispeèer,
robotník,
vojak z povolania,
ivnostník,
profesionálny vojak,

è. d. 25,
è.d. 306,
è.d. 315,
è.d. 41,
è.d.154,
è. d.46,
è.d. 299,
è.d. 372,
è. d. 309,
è.d. 305,
è.d. 313,
è.d. 6,
è.d. 102,
è.d. 32,
è.d. 353,
è. d. 289,
è. d. 52,
è.d.140,
è.d. 173,
è. d. 19,
è. d.24,
è.d. 305,
è. d. 99,
è. d. 319,
è.d. 318,
è.d. 3,
è.d. 368,
è. d. 77,
è.d. 234,
è.d. 181,

DS
HZDS
ZRS
HZDS
HZDS
DS
KDH
ROISR
PSNS
KDH
KDH
SMER
HZDS
ZRS
ROISR
HZDS
SMER
SMER
KDH
HZDS
ZRS
KDH
HZDS
ZRS
SMER
KDH
ZRS
HZDS
ZRS
KDH
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre vo¾by starostu obce
v Banskom 6. a 7. decembra 2002
Miestna volebná komisia v Banskom pod¾a § 23 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov vyhlasuje, e pre vo¾by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. tefan Litvin,

48 r.,

ivnostník

è. d. 52,

SMER

2. tefan Petruò,

41 r.,

majster OV,

è. d. 302,

HZDS

Pod¾a § 27 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov, Vám oznamujeme, e
1./ vo¾by do orgánov samosprávy obce sa uskutoènia:
6. decembra 2002 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
7. decembra 2002 od 7.00 hod. do 14.00 hod.
2./ miestom konania volieb je volebná miestnos v kultúrnom dome.
Upozornenie:
Voliè je povinný sa preukáza sa pred hlasovaním preukazom totonosti.
V Banskom 11.2002

ZLOENIE VOLEBNEJ
KOMISIE
predseda 
èlenovia 

Ján Bombár
Helena tovková
Anna Guziová
Veronika Klimáková
Helena Gerová
zapisovate¾ka  Katarína Mitriinová

POKYN PRE VOLIÈOV
V obci Banské budeme voli 9 poslancov
do obecného zastupite¾stva.
Take voliè na hlasovacom lístku môe zakrúkova najviac 9 poradových èísel.
Pre vo¾bu starostu môe zakrúkova iba
jedného kandidáta.
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Banské to je valal...
A naozaj!

Stal sa pre mòa druhým domovom. Tu som preila pekných 25
rokov. Iba o tri roky menej tu ije folklórna skupina Banèan, ktorej
krédom je objavova astie a astie aj rozdáva ¾uïom v okolí.
Za tých 23 rokov môem smelo poveda, e sme mali ve¾ké astie
na seba samých, ktorí v tej skupine aktívne pracujeme.
Nezabudnute¾né sú pre nás chvíle, keï sme svojou usilovnosou a
prirodzenosou mohli potei ¾udí prekrásnymi spevmi doma, v okrese,
ale aj na Ukrajine, v Po¾sku, Maïarsku, na Krá¾ove j Holi, v Telgárte, v
Brusne, Chrenovci a podobne.
Nezabudnute¾né sú pre nás chvíle, keï sme vïaka týmto podujatiam spoznali ve¾a nových ¾udí, umelcov. Napr. p. Michalicu, p. J.V. Grusku, p. Kovaèovièa a iných.
Poèas tých neuverite¾ne rýchlo ubehnutých 23 rokov sme sa teili
nejednému oceneniu, èi u ako jednotlivci alebo skupina.
V tomto roku to bolo prvé miesto muov na okresnej súai na
domácej pôde a druhé miesto v kategórii duo, trio.
Na okresnej prehliadke, Nositelia ¾udových tradícií v alobíne opä
prvé miesto spolu s folklórnou skupinou Zámutovèan, ktoré nám dáva
príleitos bojova o ïalie umiestnenie na krajskej prehliadke v Papíne
u 24. novembra 2002.
Neopísate¾ným záitkom bola pre nás úèas na Ozvenách staroslovienèiny pod Krá¾ovou Ho¾ou v Telgárte, odkia¾ sme si opä priniesli
ocenenie Kritá¾ová ozvena.
Blíia sa Vianoce, èas radosti, veselosti. Aj v tomto roku by sme
chceli oivi niektoré zabudnuté koledy a potei nimi svojich blízkych.
Za vetkých èlenov môem poveda, e sa teíme zo vetkého pekného, neprestávame veri v dobro a dobro chceme rozdáva okolo seba.
Dobro je naa záchrana, ktorá dáva námu ivotu zmysel a iskru.
Anna Guziová, riadite¾ka Z

Spoloèenská kronika
Svetlo sveta uzreli

Milada Gáborová
Marko Mitriin
Kristián Turták
Anna Motý¾ová
Helena matárová
Viktória Gáborová
Martina Dargajová
Mirón Mucha
Aneta Mitriinová
Ivana Davidová
Dávid Fejko
Marta Jacková
Marek Jacko
Kristán matár
Juraj matár
Laura Turtáková
Jaroslav Zeleòák
Elena Gáborová
Ivan Gábor
Alexandra Gáborová
Mário Gábor
Kristián Koper
Michaela Maaová
Viktória Èerveòáková

31. 1.
9. 2.
11. 2.
25. 2.
25. 2.
15. 3.
18. 3.
28. 3.
16. 4.
23. 4.
26. 4.
24. 5.
14. 6.
27. 6.
20. 6.
3. 7.
7. 8.
9. 8.
16. 8.
14. 8.
17. 9.
18. 9.
27. 9.
31. 10.

Sviatos manelstva uzavreli

Marek Jacko a Katarína Jurèová
Jozef Katin a Danka imková
Jozef Bober a Michaela Kochanová
Ing. Miroslav Jacko a Ing. Silvia Fedorková
Michal Baran a Martina Bernátová
Gabriel Hominda a Miriam Dzurovèinová
Peter Litvin a Petra Petraniková
Jozef Èaèko a Martina Litvinová
Pavol Dargaj a Mgr. Anna Kunírová
Juraj Nemèík a Mária Paèutová
Vladimír Marcinèin a Viera Haòová
Milan Kimák a Helena Fivulièová
Marek Jacko a tefánia Ivanèová

12. 1.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
11. 5.
1. 6.
7. 6.
31. 8.
14. 9.
21. 9.
5. 10.
16. 10.
23. 10.

Navdy odili v roku 2002

Frantiek Kot¾ár
Jozef Bartko
Michal Gera
Jozef matár
Ján ulc
Albeta Begalová
Adrej Litvin
Ján Jurèo
Juraj Mati
Ján Baran-Krivák
Slavomír amko
Ján Tanco
Juraj Hanusin

Najstarí obyvatelia obce

Zuzana amková
Juraj Gera
Juraj Nemèík
Anna Petruòová
Ján Litvin
Vojtech Olaj

nar. 29. 11. 1910
nar. 17. 2. 1913
nar. 26. 3. 1915
nar. 4. 4. 1915
nar. 20. 6. 1916
nar. 26. 11. 1916

Najstarím obèanom Banského eláme zdravie,
pohodu a porozumenie blízkych.
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ZÁKLADNÁ KOLA

Neoddelite¾nou súèasou obce Banské je Z 
s 1.  4 . roèníkom . V nej si kadodenne derú
svoje nohavice tí, ktorí sa zaúèajú do tajov písma, èísel, prírody a iných oblastí, ale hlavne uèia
sa by dobrými, disciplinovanými, uèenými
a ¾udskými jedincami. Èo iak, to osobnos.
Dvadsiateprvé storoèie privítala naa kola
so 119 iakmi, ktorí sa uèili v siedmych triedach. Teraz v kolskom roku 2002/ 2003 navtevuje nau kolu 112 iakov, ktorí sa uèia
opä v siedmych triedach . Máme aj jedno oddelenie kolského klubu, v ktorom je l6 iakov.
V kole pracuje 7 èlenný uèite¾ský kolektív
a jedna vychovávate¾ka a to: Mgr. Anna Guziová  riad. koly, Mgr. Renáta Mikèová, Mgr.
Martina Bruzdová, Bc. Mária Nemèíková, p.uè.
Miroslava Pihulièová, p.uè.O¾ga Zejmunovièová, p.uè. Verona Mikuová a vychovávate¾ka

Daniela Olejárová.
Cie¾om práce uèite¾ského kolektívu
a vychovávate¾ky je vychova vlastenecky
cítiaceho èloveka, schopného komunikácie
a zruènosti uplatni v praxi, demokraticky sa
správa, kona a rozhodova.
iaci majú monos aj v tomto kolskom roku
pracova v krúkoch.
Najviac iakov pracuje v spevácko-taneènom krúku, ktorý vedie p. Mgr. Mikèová. Cie¾om
prác krúku je oivova zabudnuté ¾udové tradície obce a okolia a príprava iakov na rôzne
súae s danou témou. Nemenej príalivým
krúkom je krúok výtvarný. Tam sa pod vedením Mgr. Bruzdovej rozvíja talent iakov a svojimi
výtvormi prezentujú kolu taktie na súaiach.
Menej lákavým je krúok ikovných rúk, aj keï
talent, zruènos a fantáziu nai iaci majú.

iaci sa majú monos stravova v k. jedálni pri Z . Riadite¾kou k. jedálne je p. Anna
Litvinová a kuchárkou p. Mária Glogovská.
O poriadok a èistotu v kole sa stará p. Helena Gerová, ktorá zastupuje p. Annu Baranovú t.è. na materskej dovolenke. Poèas zimných
mesiacov o teplo a pohodu sa stará kuriè Ján
Jacko. kola ije poèas roka naplno. Mnostvo
podujatí dáva príleitos kadému na vlastnú
realizáciu . V mesiaci október  ktorý je mesiacom Úcty k starím, pripravili nai iaci pekné
pozdravy pre starých ¾udí, ktorí ijú osamelo.Za tú námahu a ochotu potei ich sa dostalo kole aj poïakovanie.
Ve¾ký podiel na dosiahnutých výsledkoch
má aj pán starosta tefan Petruò, ktorý je vdy
ochotný poda pomocnú ruku.
Mgr. Anna Guziová
riadite¾ka Z

M a t e r s ká  ko l a

V tomto kolskom roku uplynulo 26 rokov, èo sa prvýkrát otvorili
brány Materskej koly. V kadom tele ije citlivá dua, kadé telo
oivuje myse¾ omladzovaná premý¾aním vadeprítomných a ne¾ahkým h¾adaním odpovede na otázky. To je èas ivota, ktorou sme
preli, do ktorej sa radi vraciame a ktorej hovoríme detstvo.
V tomto k. roku je v M 44 detí, o výchovu a vzdelávanie ktorých
sa starajú riadite¾ka ¼udmila Majorská, tri uèite¾ky: Jannette Ucha¾ová,

Jana Ucha¾ová, Anna Dargajová, kolníèka Eva Matiová a kuchárka
Mária Jacková. Riadide¾kou k. jedálne je Marta Baranová. V kôlke
máme zriadené dve triedy.
Robíme rôzne akcie v spolupráci s rodièmi a obecným úradom, ako
sú: posedenie pri vianoènom stromèeku, karneval, deò matiek, oslava
MDD, zúèastòujeme sa detskej olympiády, chodíme sa sánkova...
Máme vytvorené dobré pracovné podmienky, máme dostatok
nábytku, hraèiek a uèebných pomôcok. Spolupráca s rodièmi je zameraná na zve¾aïovanie a skrá¾ovanie okolia materskej koly.
¼udmila Majorská, riad. M
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BANÈANSKÁ DESIATKA
Vzniku pekného beeckého podujatia predchádzalo zaloenie K Banské. Mylienka zaloi toto podujatie mala
od 1. roèníka, ktorý bol 21. 7. 1996 základný cie¾, oivi
portový ivot v Banskom a prezentova obec portovej
verejnosti v irokom okolí.
Beh vo svojej podstate je najmenej nároènou disciplínou, je urèitým prirodzeným pohybom èloveka a najmä dostupný vetkým vekovým kategóriám. Naa Banèanská desiatka, ktorá sa beí dos
nároèným terénom po dedine si získala ve¾a priaznivcov a prilákala
sem mnohých skvelých becov. Za sedem roèníkov sa na tart
postavilo spolu 957 pretekárov, z toho v detských kategóriách 502.
Okrem slovenských becov tu boli atléti z Lýbie, Po¾ska, Ukrajiny,
Ruska, Nemecka, Maïarska a Holandska.
Podujatie je súèasou Slovenského pohára a Ve¾kej regionálnej ceny
Koíc. Traovým rekordérom je Ali Ezayedi z Lýbie, v roku 1998 dominoval za 30,34 minúty. Skvelý beec, ktorý svoju krajinu reprezentoval
na Olympiáde v Sydney. enskou rekordmankou je Helena Sluková
z Obal servisu Koice a raritou je, e v roku 1998 bol tartérom olympionik Jozef Plachý, majster Európy na 800 metrov.
V tomto roku sme uskutoènili u 7. roèník a poèet becov 85
znamenal nový úèastnícky rekord. Prirodzene, e takýto pretek je
nemyslite¾né urobi bez aktívneho prispenia sponzorov, pomoci OcÚ
aj obetavej práce dobrovo¾ných pomocníkov. Ostáva veri, e krásny beh bude aj v ïalích rokoch písa mnohé pekné stránky svojej
histórie.
Michal Ivanèo, predseda K Banské

portový klub Banské
Zaloila ho skupina rekreaèných becov, pravidelne súaiaca na rôznych pretekoch u od roku 1985. Zakladajúcimi èlenmi boli Michal Ivanèo, Mgr. Jaroslav Gera. Andrej Ivanèo a oficiálne bol klub zaregistrovaný na Ú SR 23.
4. 1996. Za predsedu bol zvolený Michal Ivanèo, tajomníkom Mgr. Jaroslav Gera, èlenmi výboru Andrej Ivanèo
a Ján Èièvara. Od zaloenia sa potom jeho èlenovia aktívne zúèastòovali na pretekoch u pod jeho zátitou a obec
Banské reprezentovali v dresoch K Banské.
Od roku zaloenia to bola úèas na 256 podujatiach po celom Slovensku, ale aj v zahranièí. Mnohé výsledky boli
skutoène pozoruhodné a prispeli k íreniu dobrého mena obce. Spomeniem niektoré:
Michal Ivanèo /kat. do 40 rokov/ 1. miesto  Horovce (2001, kros 8 km), 3. miesto  Klokoèov, 3. miesto 
Michalovce, 4. miesto  S. Kajòa, 8. miesto  Koický polmaratón.
Andrej Ivanèo /kat. nad 60 rokov/ 1. miesto  Budimír, 1. miesto  Hruov, 1. miesto  Stropkov, 1. miesto 
Valaliky, 2. miesto  Koice a v roku 2002 15 krát umiestnenie do 3. miesta.
K Banské na rôznych podujatiach reprezentovali aj Ján Èièvara, Jaroslav Gera, tefan Baran a Ján Ivanèo.
V tomto roku aj prvá ena Alena Oberleová z Koíc. Za K Banské tartovala na viacerých pretekoch a v S. Kajni
dokonca zvíazila.
Veríme, e úspechy naich atlétov budú stále výraznejie a tým spropagujú dobré meno naej obce.

Michal Ivanèo, predseda K Banské
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Zelená je tráva, futbal to je hra ...
Urèite najpopulárnejím portom v obci je futbal. Aj obecní funkcionári sa podie¾ali na tom, aby boli vytvárané pre túto hru dobré podmienky.
ia¾, pri hodnotení výkonov náho A mustva musím poveda, e stanovené ciele sa nedarilo splni a postup do najvyej okresnej súae ostáva stále v oblasti fantázie a snov futbalových fanúikov. Nae
mustvo prezimuje na takom mieste odkia¾ sa veru nepostupuje.
Kladiem si spolu so zainteresovanými
otázky preèo je to tak? Kde sa robia, èi
urobili chyby? Preèo aháme stále za kratí koniec ? My, èo sme vo¾akedy koené
èudo naháòali, funkcionárèili, vieme najmä
to, e na hru treba predovetkým zanietenie, srdce, obetavos, hrdos na meno obce,
ktorú reprezentujem. Prirodzene, e okrem
kvalít futbalistov treba súbene zabezpeèova mnostvo organizaèných otázok. Financiami poèínajúc, administratívou konèiac. Nedá sa zabezpeèova vetko niekedy
tesne pred zápasom, h¾ada oféra na prepravu, niet dresov, registraèných preuka-

zov, èím zaplati disciplinárne priestupky,
vèas zasla zápisy...
Veru, aj toto sú samozrejmosti, ktoré patria k futbalu. V takmer l,5 tisícovej obci
máme bohatú základòu, je z èoho vybera.
Ale treba ich u od skorého futbalového
veku vies usmeròova, uèi futbalovo
a takticky myslie. Len tak z nich môu vyrás kvalitní futbalisti, ktorí potom môu nájs uplatnenie aj sluný zárobok vo vyích súaiach.
Krátko povedané treba h¾ada chyby
v sebe samých, vo vlastných radoch. Nekritizova, napoukazova na cudzie nedo-

statky. Vieme, e dobrý futbal sa hrá tam,
kde je pohoda, priaznivé ovzduie. Kvalite
napomáha aj poriadanie futbalových aktivít
cez letnú prestávku  je to turnaj o pohár
starostu obce a tzv. ulièkový turnaj. To len
na okraj. Netajím, e ve¾mi dôleitá je materiálna oblas, veï v kadej oblasti dnes
hrajú prím peniaze. Ale aj tie treba dáva
predovetkým za kvalitu, nie za ochotu
obliec si dres.
Obecné orgány majú aj v ïalom období
eminentný záujem povýi kvalitu futbalu
v obci na vyiu úroveò, prekona obdobie
stagnácie. Tuho premý¾ame nad tým vetci. Hráèi aj funkcionári lebo ná futbalový
fanúik èaká, e na naom trávniku bude
viac peknej hry, uteených gólov v sieti, súperov. Verme, e povestné Banské do toho
priláka na ihrisko i trávnik ete viac zanietencov tejto krásnej hry.
tefan Petruò

VÝSLEDKY FUTBALOVÝCH SÚAÍ
II. Trieda - seniori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sedliská
Banské
N. Hrabovec
R. So¾
R. Zámutov
Lomnica
Vy. ipov
Kvakovce
Sl. Kajòa

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
3
3
3
2
2
2

I. Trieda skupina B. - dorast
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lomnica
Hencovce
Sl. Kajòa
Èierne
R. So¾
V. ipov
Banské
Sedliská
Saèurov
Komárany

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
5
4
4
3
3
2
2
1

0
2
1
1
1
0
2
1
0

1
1
2
4
4
5
4
5
6

27 : 12
25 : 12
23 : 15
21 : 18
21 : 30
12 : 17
8 : 13
10 : 14
10 : 26

21
17
16
10
10
9
8
7
6

0
0
2
1
1
2
2
2
2
2

2
2
2
4
4
4
4
5
5
6

32 : 10
27 : 8
22 : 14
21 : 18
24 : 24
23 : 20
18 : 22
16 : 30
12 : 26
10 : 33

21
21
17
13
13
11
11
8
8
5

II. Trieda - starí iaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. ipov
Saèurov
Èaklov
Èierne
Hermanovce
Banské
N. Hrabovec
Hlinné

7
7
6
7
7
7
5
6

6
4
3
3
3
2
1
1

1
1
2
1
0
0
1
0

0
2
1
3
4
5
3
5

24 : 5
13 : 8
14 : 6
21 : 8
12 : 40
6 : 20
16 : 18
24 : 25

19
13
11
10
9
6
4
3

Do toho!
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