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TAKTO SME PRACOVALI
Vdy keï sa konèí jedno obdobie a druhé zaèína, je treba hodnoti,
bilancova, èo dobrého sa stihlo urobi, èo sa rozpracovalo a èo nás
èaká v ïalom období. Pribliuje sa záver volebného obdobia a skladanie
úètov starostu obce a poslancov OZ svojim volièom. Do rúk sa Vám
dostáva druhé èíslo Obecných novín, v ktorých hodnotíme obecnú samosprávu za uplynulé 4 roky.
Problémov èi u väèích alebo nepodstatných bolo nemálo. Hlavne
takých, ktorých rieenie sa nedalo odklada a ktoré bola samospráva
nútená riei aj napriek tomu, e nebolo dostatoèné mnostvo finanèných prostriedkov, alebo nae vlastné sily nepostaèovali. Rád vyzdvihnem fakt, e zo zvolených poslancov sa postupne sformoval dobrý
pracovný kolektív a hneï na zaèiatku sme prestali s ve¾kou politikou,
¾udovo povedané, vyzliekli sme politické trièka. Kadý obèan Banského,
ktorý objektívne vníma situáciu v obci a jej výzor, za posledné 4 roky si
môe urobi úsudok zo svojho poh¾adu. Pri svojom hodnotení chcem by
struèný a korektný, lebo som toho názoru, e viac sú potrebné skutky
ako reèi.
Z investièných akcií sa v úvode dotknem tých najdôleitejích, ktoré
nás najviac trápili, kvôli ktorým sme vynaloili nemálo úsilia, aby ste vy
obèania boli s naou prácou èo najviac spokojní.
Najdôleitejou a prvoradou prioritou v rozvoji infratruktúry naej
obce sa stala Kanalizácia, výstavba èistiarne odpadových vôd (ÈOV)
a vodovod obce Banské. U na zaèiatku volebného obdobia sme zaèali
pracova na projektovej dokumentácii, na územnom rozhodnutí, stavebnom povolení a vododopravnom povolení. Kadý kto staval vie èo to
obnáa. Týmto dôleitým dokumentom predchádzali meraèské, geodetické práce, výkopisy obce, obnovenie vrtu vodného zdroja, èerpacie
pokusy... Po získaní týchto povolení obec zaèala s prípravou projektov
a iadosti o finanèné prostriedky európskych fondov. Prvá pomoc prila
z projektu Phare SR Infratruktúra pre rómske osady v sume 690 tisíc
euro, t.j. pribline 27 mil. 600 tisíc slovenských korún. Výberovým konaním bola suma vytendrovaná, z dôvodu ve¾kého poètu uchádzaèov zníená na sumu 604 745,63 euro, t.j. pribline 24 miliónov slovenských
korún. Dodávate¾om stavby sa stala firma ARPROG a.s. Poprad. Stavba
bola zaèatá v januári 2005 a ukonèená v októbri 2005. Po tejto vydarenej
investiènej akcii obec nezaspala a snaili sme sa, aby tieto objekty boli

funkèné a nevyli nazmar. Zaèalo sa s prípravou ïalieho ve¾kého projektu a iadosou o finanèné prostriedky z európskej únie na stavbu
Kanalizácia a rozírenie ÈOV pre tisíc ekvivalentných obyvate¾ov. Projekt bol podaný v auguste r. 2005 na MP SR v Bratislave a následne
v decembri 2005 schválený v objeme 49mil. 208 tisíc Sk s 5% podielom
obce, t.j. 2mil. 460 tisíc Sk. Ako u kadý z Vás postrehol, stavba beí
v plnom prúde. ÈOV je prevádzky schopná, je vybudované zhruba 3,5
km kanalizácie, celková dåka kanalizácie obce je 8,6 km a 250 kanalizaèných prípojok v dåke 2,5 km. Stavba má by ukonèená v júli 2007. V tomto
období prebieha jednanie so správcom kanalizaèných a vodovodných
sieti o spustení do prevádzky. Pokraèovanie druhej etapy vodovodu je
plánované na budúci rok, iados je podaná na enviromentálnom fonde
P v Bratislave.
Aj popri týchto nároèných investièných akciách, obec zabezpeèovala aj ïalie kompetencie, ktoré preli zo tátu na obec. Jednou
z najdôleitejích kompetencií, ktoré obec na seba prevzala je oblas
kolstva. Výchova, vzdelávanie a záujmová èinnos sú zhodnotené riadite¾kami Z a M. Najvánejím problémom je dvojsmenné vyuèovanie,
ktoré trápi nielen Vás rodièov ale aj samosprávu. Z toho dôvodu sme u
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v r. 2004 vypracovali a podali projekt na MV a RR SR pod názvom Rekontrukcia a nadstavba Z Banské, ktorý bol komisiou ohodnotený, e
spåòa podmienky na pridelenie finanèných prostriedkov. Z tohto dôvodu
bol posunutý do zásobníka projektov pre nové plánovacie obdobie na
roky 2007-2013.
Na rozhraní rokov 2003-2004 bola splynofikovaná kotolòa Z z grantu
M SR v sume 1,2 mil. Sk. Poèas letných prázdnin sa robila:
- rekontrukcia sociálnych zariadení,
- úprava priestoru pedagogických pracovníkov,
- zakúpil sa nábytok, elektronika, poèítaèe,
- vymenili sa vchodové dvere, okná, radiátory,
- vyma¾ovala sa kola a robili sa rôzne potrebné úpravy.
V týchto dòoch sa zaèala výstavba Zariadenia pre pohybovú kultúru iakov Z Banské (telocvièòa). Mono si kladiete otázku preèo telocvièòa a nie nadstavba? Z jednoduchého dôvodu. Ako som u spomínal, obec má spracovaný projekt v sume 12 mil. Sk. Samotná nadstavba
a rekontrukcia Z si vyaduje ve¾ký obnos finanèných prostriedkov,
hlavne z dôvodu demontáe strechy, stavanie novej strechy a nároèné
výkové stavebné práce, ktoré si vyadujú aj drahé mechanizmy a rýchly
priebeh prác, ktoré si obec nemôe dovoli pre nároènos stavby, pokia¾
nemá silného dodávate¾a a ve¾ký obnos finanèných prostriedkov. OZ
na svojom poslednom zasadnutí rozhodlo o zaèatí stavby telocviène
a poèas jej výstavby bude h¾ada spôsoby získania spoluúèasti M SR
z grantov pre port. Pri realizácii spomínaných prác bola dobrá spolupráca s riadite¾kou Z a zamestnancami koly, ktorí ochotne aj na úkor
vlastného vo¾na pomáhali pri zabezpeèovaní spomínaných prác.
Ïalou originálnou kompetenciou obce je M.
Najväèím problémom, ktorý nás trápi je plynofikácia M (vykurovanie). Doteraz si vypomáhame cez aktivaènú èinnos, dovozom dreva
a pracovnou silou pri kúrení. Z mála finanèných prostriedkov, ktoré obec
dostáva cez podielové dane pre M, sa snaíme v spolupráci s riadite¾kou
èo najviac kadoroène urobi:
- splynofikovali sme kolskú jedáleò,
- vyma¾ovali priestory M,
- vymenili sme vchodové dvere, sociálne zariadenia,
- vybudovali sme nový chodník
- zabezpeèili sme materiálne a technické vybavenie kolskej jedálne
a M
- pravidelne sme udriavali priestranstva M.
Najzákladnejím èlánkom miestnej samosprávy je obecný úrad, ktorý
v plnej miere zabezpeèuje chod obce. V tomto volebnom období preli
na samosprávu ïalie kompetencie, ktoré tát zákonom postupne prevádza bliie k obèanovi. Nie je ¾ahké pre nikoho z nás za pochodu
reagova na nové zmeny, nové povinnosti, vyzna sa v spleti zákonov,
ktoré nám tieto zmeny prináajú. U dávno nie je starosta obce tým
èlovekom, ktorí je viac v teréne ako kancelárii. Aj takéto negatívy prináajú nové povinnosti. Ale nielen tatutár, ale aj ostatní zamestnanci obce si
musia osvojova novú legislatívu mnohokrát samotúdiom a rôznymi koleniami. Poèas tohto volebného obdobia pracovalo 9 èlenné obecné zastupite¾stvo, ktoré pravidelne zasadalo. Na svojich zasadnutiach prijímalo uznesenia, veobecne záväzné nariadenia obce, rozpoèet obec,
hospodárenie obce a ïalie úlohy, ktoré vyplývajú z kompetencii obecného zastupite¾stva. Kontrolór obce pani Helena tovková vykonáva
pravidelne kontrolnú èinnos rozpoètu a financovanie obce, ktoré predkladá obecnému zastupite¾stvu.
Okrem u spomínaného kolstva ïalie kompetencie pribudli:
- osvedèovanie listín a podpisov
- stavebný úrad - vydávanie stavebných povolení
- prvý stupeò ochrany ivotného prostredia
- opatrovate¾ská sluba
- komunitná a sociálna práca
- aktivaèná èinnos.
Aby obecný úrad mohol tieto kompetencie zvláda, rieili sa aj technické a stavebné úpravy priestorov obecného úradu:
- splynofikovali sme KD a kancelárie OcÚ
- rekontruovali kancelárie OcÚ, sociálne zariadenia,
- stavebnú úpravu pôjdu na spoloèenskú miestnos.
Mimo toho upravili sme cintorín a niektoré èasti miestnych komunikácii.
V rómskej osade sa kompletne previedla:
- spomínaná kanalizácia a vodovod s prípojkami,
- vyasfaltovala sa prístupová cesta,
- urobili sa stavebné úpravy nevyhovujúceho mosta,
- rozírila sa elektrická sie.
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Okrem spomínaných stavebných prác obec zabezpeèuje zimnú údrbu miestnych komunikácii, pravidelný vývoz fekálii, TKO, dopravu, úpravu, èistenie, kosenie priestorov obce a cintorínu.
Celkom na koniec ete môeme spomenú, e obec v roku 2004
podala projekt na rekontrukciu Domu kultúry, ktorý v týchto dòoch bol
schválený MV a RR SR v Bratislave v sume cca 5 mil. Sk. Jedná sa
o zateplenie budovy, nová fasáda, kompletná výmena okien, elektrickej
intalácie a kúrenia.
Obec v týchto dòoch uzatvára kúpno-predajnú zmluvu s SPP a.s.
Bratislava o vrátení vloených finanèných prostriedkov obce do plynofikácie obce v sume 2,6 mil. Sk.
Mohli by sme ve¾a písa o tom, èo je potrebné ete urobi, aké sú
koncepèné zámery obecných orgánov, avak stránky týchto novín by
na to nestaèili.
V závere chcem vyslovi presvedèenie, e aj napriek vetkým problémom, ktoré nás aia, spoloènými silami a vzájomnou toleranciou dokáeme aj z mála urobi nau obec takou, aby sme sa v nej vetci dobre
cítili a aby tí, ktorí èi u prechádzajú alebo sa u nás zastavia, mohli poveda, e je to jedna z najkrajích obcí Vranovského regiónu.
Ïakujem vetkým, ktorí prispeli k akejko¾vek dobrej veci pre nau
obec a jej obèanov, ïakujem poslancom OZ, ktorí svojimi rozhodnutiami
pozitívne ovplyvnili rozvoj obce, poïakovanie patrí vetkým zamestnan-

Komunitná sociálna práca v obci Banské
KSP je práca zameraná na
rieenie konkrétnej ivotnej situácie klienta a jeho rodiny, zlepenie kvality ivota., odstraòovanie príèin sociálnej deprivácie
prostredníctvom permanentnej
práce komunitného sociálneho
pracovníka a asistenta KSP v
danej komunite. Cie¾ovou skupinou sú obèania dlhodobo nezamestnaní obèania v hmotnej
núdzi, osoba bez základného
vzdelania, sociálne odkázaný, so

zdravotným postihnutím.
KSP je predovetkým zameraná na rómsku komunitu.
Prístup k cie¾ovej skupine je
zaloený na stratégií sociálneho
zaèlenenia sociálne vylúèenej skupiny do spoloènosti . Poslaním tejto
práce je odstraòovanie bariér znevýhodnení vzniknutých v dôsledku
soc. udalosti a vytvorenie podmienok pre rovnoprávnu úèas ohrozených skupín na ekonomickom
a sociálnom ivote spoloènosti.

com, lebo je aj ich ve¾kou zásluhou, e sa obec uberá správnym smerom. elám Vám vetkým dobré zdravie, astie, spokojnos a rados zo
ivota. Verím, e nás výsledky spoloèného úsilia ete viac zjednotia
a poteia.
starosta obce

Náplòou práce KSP je mapovanie lokality obce  zber demografických údajov,.
Poskytovanie klientovi individuálnu pomoc a základne poradenstvo, navrhuje spôsoby rieenia
a pomáha mu pri rieení, jedna
v záujme klienta
Spolupracuje s príslunými intitúciami, koordinátorom soc. pracov.
Absolvuje vzdelávacie kolenia
a tréningy.
Náplòou AKSP starostlivos
o rodiny, ktorým poskytujú pomoc

a usmeròujú ich ( jedná sa o pomoc
klientom s vyplòovaním tlaèív, doprevádzanie klienta)
Osobitnú pozornos venuje starostlivosti o detí a mláde a ich
vývin, o ich riadnu dochádzku do
koly, stravovanie , hygienu.
Spolupracujú s KSP, OcÚ, Z,
M, Zdravotnými strediskami.
Absolvuje vzdelávacie kolenia
a tréningy.
Komunitnú sociálnu prácu
v naej obci vykonávajú KSP- ¼uboslava Kimáková, AKSP- Miroslav
matár, Peter Kot¾ár
L.K.
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NIELEN CHLEBOM JE ÈLOVEK IVÝ

Aj keï Obec u nemá
v pracovnom pomere zamestnanca vyèleneného na kultúru, napriek vetkým agendám, ktoré obci
pribudli po prenose kompetencii,
pokraèujeme v kultúrnych aktivitách a spoloèenských podujatiach
v zmysle schváleného rozpoètu.
Niektoré kultúrne podujatia sa u nás
u tak udomácnili, e si bez nich

u ivot v obci jednoducho nevieme predstavi - staèí ich u len natartova a za pomoci nadencov,
dobrovolníkov idú akosi samé.
Vetko sa dá zvládnu, len treba
chcie. Aj keï niektoré kompetentie pribudli, ale pribudli aj noví pracovníci ,hlavne èo sa týka kôl
a kolských jedálni. Práve aj vïaka
ním zvládneme okresnú súa
Roztoky ,ktorá sa v tomto roku konala po 15. krát, ove¾a prunejie.
Táto súaná prehliadka folklórnych skupín a spevákov ¾udových
piesní je známa nielen v obci, okrese, ale oslovuje irokú folklórnu
obec i mimo okresu. e táto súa
má ve¾kú ob¾ubu úèinkujúcich
o tom svedèí aj tá skutoènos, e
kadoroène k nám prichádzajú
skoro vetky folklórne skupiny
pôsobiace v naom okrese a poèet
súaiacich je od 150  170. Okrem nich kadoroène hosujú rôzne telesá . Na naich Roztokoch
sme mali monos vidie Dri¾ak
keï bol ete na zaèiatku svojej ka-

riéry, Jaenovský esnastorák ,
boli tu u FS Vranovèan, Zamutovèan, Chemlon Humenné, Dúbrava z Preova, a v tomto roku Zemplín Michalovce. Vïaka sponzorom, ktorí inklinújú ¾udovej piesní ,
zvládneme spomínanú súa ¾ahie aj po finanènej stránke.
Rada by som spomenula niektoré ïalie kultúrne akcie organi-

zované
zo
strany
obce
v spolupráci s poslancami OZ
a organizáciami pôsobiacimi v obci.
Nový rok zaèíname u tradiène
ohòostrojom a po òom sa u nás
udomácnil faiangový ples, ktorý
tradiène organizujú poslanci OZ so
svojimi manelkami.
V spolupráci z HZOS kadoroène striedame pred Ve¾kou nocou ma¾ovanie ve¾konoèných
kraslíc, kde máme monos vidie
nové techniky, ale oivujeme aj starie techniky - ako ma¾ovanie
voskom a pred Vianocami viaeme ikebany, vytvárame pomocou
nití a vodného skla vianoèné gule,
èi zvonce. ienky si nakúpia ozdoby, stuky, èi korálky a ikovné ruky
p. Hitmarovej maliarky a aranérky
z Vranova, vykúzlia umelecké diela, ktoré ozdobia nae príbytky
poèas najkrajích sviatkov v roku.
Ve¾kou udalosou je aj oslava
Dòa matiek. Program chystajú deti
M, Z za pomoci svojich p. uèiteliek.V tomto roku bola mamièkám

zaspieva p. Monika Kandráèová
so svojim synom, predtým ¾udový
rozprávaè Joko ako Joka.
Z ïalích akcií spomeniem V r.
2003 Jánsky veèer , kde na ihrisku pri ve¾kom ohnisku poslanci OZ
podávali peèené prasiatko. Kadý
si mohol pri velikánskej vatre prichystanej pracovníkmi VPP opiec
klobásku èi slaninku .
Deti sa zasa teia na svoj sviatok - Deò detí. Tento sa väèinou

cirkus.
V r. 2003 k nám zavítal Otto
Weiter so svojim vianoèným koncetom. Záitok mali hlavne deti ,
ktoré si s ním v závere zaspievali
krásnu ko¾adku  Tichá noc.
V sále KD si mláde organizuje
diskotéky a taneèné zábavy.
Ani dôchodcovia nelenia. Aspoò 2x v roku si urobia spoloèenské posedenie a v lete si vycestujú na kúpalisko do neïalekého

naplánuje v prírode, no keï poèasie nevyjde upeèieme deom klobásky v kuchyni KD , kde si deti
môu zasúai alebo si zatancova.
M a Z usporadúvajú karneval v kultúrnom dome alebo si prídu pozrie koèovné divadielko èi

Maïarska. Pomôu brigádou a za
tú si vyslúia príspevok na èinnos z obecného rozpoètu.
V obci má irokú základòu
i èervený krí, ktorý sa venuje hlavne mladím deom, pre ktoré usporiadava detskú diskotéku.
Najväèie zásluhy a stálicou
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kultúrneho ivota obce je naa folklórna skupina Banèan.Okrem vystúpení v naom okrese nás reprezentuje i v zahranièí a mimo okresu. Minulého roku v decembri nás
reprezentovala na Ukrajine na
prehliadke názvom Slovenský betlehem, kde mala ve¾mi ve¾ký
úspech so svojimi ko¾adkami . Excelovali hlavne Gubae. V tomto
roku nám dobré meno vyspievala
v obci Telgárt na súai Krytá¾ová ozvena , kde sa súailo vo viachlasnom speve piesòami spievanými v staroslovienèine. V tomto
roku vedúca FS Banèan p. Mgr.
Anna Guziová oivila nau FS mladuèkými èlenkami , s ktorými nacvièili spoloèné Chorovody, ktoré

nám predviedli na oslave ivotných jubileí naich tohoroèných
oslávencov. Oslavu pre naich jubilantov kadoroène pripravujeme v mesiaci novembri.
Snaíme sa zo strany obce
organizova aspoò raz roène
návtevu divadla. Minulého roku
sme boli na Báthorièku a v tomto
roku keïe p. Maèoková bola
krstnou mamou CD naej FS Noki mojo bile- zúèastnili sme
sa koncertu p. Maèokovej pri
príleitosti 50 výroèia jej speváckej kariéry. Za vetkých naich obèanov starosta obce
odovzdal oslavenkyni krásnu
kyticu.
Sme ve¾mi radi, ak sa Vám kul-

túrne a spoloèenské akcie, ktoré
pre Vás pripravujeme, páèia
a oslovia Vás. V budúcnosti by
sme radi v oblasti kultúry skvalitnili nau prácu. Samozrejme to nezáleí len na nás, ale hlavne na
poslancoch OZ ko¾ko financií vyèlenia na kultúru v rozpoète. Dobrou správou je aj tá skutoènos, e
vïaka starostovi naej obce sme
k tohoroèným vianociam dostali
krásny 5 miliónový darèek na rekontrukciu náho kultúrneho
domu, ktorý bude slúi vetkým

nám na kvalitnejie usporiadavanie kultúrnych a spoloèenských
podujatí.
Dúfame, e na akcie, ktoré pre
Vás pripravujeme prichádzate a
budete radi prichádza i v budúcnosti, aj keï máte mnoho iných
povinností doma, v práci èi na záhrade. Ale v tej dnenej uponáh¾anej dobe, si èlovek musí nájs
èas na seba - èas na oddych èi
zábavu. Veï nielen chlebom je èlovek ivý...
Mitriinová Katarína

Banèanské noviny o obyvate¾och
Evidencia obyvate¾stva:
K 31.10.2006 mala naa obec 1564 obyvate¾ov. Z toho 779 muov,
785 ien, evidovaných nezamestnaných 216, z toho 110 muov a 106
ien. Na Obecnom úrade v Banskom je zamestnaných na aktivaèných prácach 143 obèanov.
Nad Banským bocian letí,
v zobáku má plno detí.
nedám iadne, krièí zdiali,
o to ste sa vy sami postarali.
V roku 2002 sa narodilo 26 deti
2003
47 deti
2004
34 deti
2005
30 deti
2006
23 deti

Najstarími obyvate¾mi sú:
1. Zuzana amková r. 1910
2. Juraj Gera
r. 1913
3. Ján Litvin
r. 1916
4. Juraj Litvin
r. 1920
5. Anna Litvinová r. 1920
6. Anna Jacková r. 1920

U odchádza, h¾a kvietim obsýpaný.
Kto sa tu lúèi?My s nim, èi on s nami?
V roku 2002 sme sa rozlúèili so 14 obyvate¾mi
2003
s 10 obyvate¾mi
2004
s
8 obyvate¾mi
2005
so 14 obyvate¾mi
v roku 2006 nás navdy opustili títo spoluobèania:
1. Ján Nemèík vo veku
85 rokov
2. Richard David
novorodenec
3. Juraj Nemèík
91 rokov
4. Ján Ucha¾
85 rokov
5. Vojtech Olaj
90 rokov
6. Mária Begalová
79 rokov
7. Juraj matár
70 rokov
8. Juraj Litvin
20 rokov
9. Michal Vajda
59 rokov
10. Bartolomej Feko
66 rokov
i, i, pre lásku i ...
Manelstvá uzavreli:
V roku 2002
15 páry
2003
11 páry
2004
36 páry
2005
16 páry
v roku 2006 to boli:
1.
Jaroslav Lovász a Marta Gaèová
2.
Peter Chovanec a Miroslava Lemeová
3.
Ján Mucha a Marta Kot¾arová
4.
Slavomír Kot¾ar a Lucia matarová
5.
Peter Poèekajla a Martina Paèutová
6.
Miroslav Kot¾ar a Patrícia Dunová
7.
JUDr. ¼ubomír Daèar a Ing. Linda Kulíková
8.
Igor Èerveòák a Martina matárová
9.
MUDr. Kpchanga Chemwotei Sakonk a Lenka Miková
10.
Luká Franzki a Martina Dargajová
11.
Martin Kimák a ¼uboslava Nemèíková
12.
Richard Mitriin a Frantika Ga¾ová
13.
Ing. Marián Farká a Mgr. Katarína Jacková
14.
Slavomír Hromadník a Monika Jacková
15.
Viktor Paèuta a Anna Nemèíková
16.
Ján Vidlièka a Monika Davidová
V roku 2003 boli zaznamenané 3 rozvody
2005
1 rozvod
2006
1 rozvod
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FARNOS - MIESTO
STRETNUTIA SA S KRISTOM
Boh, ktorý je nekoneène dokonalý, zo svojej dobroty, zo svojej slobodnej vôle stvoril èloveka, aby mu dal úèas na svojom blaenom
ivote. Preto v kadej dobe a na kadom mieste sa Boh pribliuje k
èloveku. Volá èloveka a pomáha mu, aby Boha h¾adal, poznával ho a
miloval zo vetkých svojich síl. Boh povoláva ¾udí, aby sa stali jeho
adoptívnymi demi, a tým aj dedièmi jeho blaeného ivota. Zvoláva
vetkých ¾udí k jednote vo svojej rodine - v Cirkvi.
Základnou bunkou spoloènosti je rodina. Základnou bunkou Cirkvi je
farnos. Farnos je miesto, kde vetci veriaci môu by zhromadení
na slávení Eucharistie, vyuèuje spásonosné Kristovo uèenie, praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch (porov. KKC 2179).
Vo Svätom Písme èasto môeme by svedkami toho, ako mnohí
¾udia prichádzajú k Jeiovi len preto, e ho túili vidie, stretnú sa s
ním, by v jeho prítomnosti. Po tomto túia mnohí ¾udia i dnes. A práve
farnos je miestom stretnutia sa s Kristom.
Hneï od zaèiatku môjho pôsobenia som sa usiloval o to, aby som
mohol by prostredníkom tohto stretnutia. Bolo to v prvom rade pravidelným kadodenným slávením Eucharistie, ohlasovaním Boieho Slova, sprostredkovaním Boieho odpustenia vo sviatosti zmierenia - spovedi.
Ve¾kou mierou k týmto stretnutiam s Jeiom prispievajú aj èlenovia
mládeníckeho zboru pod vedením Lenky Ucha¾ovej, ktorí skrá¾ujú
svojím spevom sväté liturgie nie len v nedele a sviatky, ale aj piatkové
sväté liturgie pre deti a mláde. Milými slávnosami, pri ktorých sme
chválili Pána a na ktorých vystupovali nai mládeníci, boli okrem iného
aj Sviatky narodenia Pána, Pascha, odpustová slávnos èi slávnos
prvého svätého prijímania.
Ïalou monosou zai stretnutia s Kristom nám ukazujú aj mladí
zo skupiny Plamienok, ktorí sa pravidelne stretávajú. Sú rozdelení pod¾a
veku do dvoch skupín. Obe skupiny vedie Mgr. Beáta Baranová, za èo
jej patrí ve¾ká vïaka.
Keï hovoríme o mládei, nedá mi nespomenú aj stretnutia minitrantov, ktoré sú zamerané nie len na asistenciu pri oltári, ale ponúkajú

mladým zai Jeiovu prítomnos pri rôznych portoch, súaiach èi
pri posedení pri ohni.
Vo farnosti sa taktie stretávajú modlitbové spoloèenstvá. Tieto
stretnutia nám pomáhajú da Boha na prvé miesto v naich ivotoch,
i v jeho blízkosti a jemu odporúèa svojich najbliích.
V rámci aktivaèných prác je pre farský úrad zamestnaných 15
zamestnancov, ktorí sa starajú najmä o úpravu okolia chrámu a fary.
Vetci ijeme vo farnosti. A práve ona nám ponúka mnostvo príleitostí k stretnutiu sa s Kristom. Je len na rozhodnutí kadého z nás,
ako túto monos vyuijeme. Tento príspevok nie je len obyèajným
èlánkom v miestnych novinách, ale aj krátkym obrazom o ivote vo
farnosti. Zároveò je aj pozvaním usilova sa o stretnutie sa s Jeiom,
ktorý nám chce darova plnohodnotný ivot.
Na záver sa chcem poïakova vetkým veriacim, spoloèenstvám,
zborom a vetkým, ktorí sa snaia o zlepenie ivota v naej farnosti.
o. Mgr. Marek Saraka

VIETE E...

V jari v roku 1949 sa zaèalo s výstavbou garáe na autobus .
28.5.1949 zaèal do naej obce pravidelne premáva autobus a tým bola aj naa obec zapojená na pravidelnú autobusovú linku
V jeseni 1949 z vozovej cesty sa zapoèala výstavby hradskej
cesty v dåke 800 metrov, po ktorej mohli premáva aj nákladné autá,
s výstavbou tátnej cesty sa zaèalo v r. 1968.
V roku 1951 do obce bola zavedená 1.telefónna linka
9. júna 1960 o 18.oo hodine sa po prvýkrát v obci rozsvietili
iarovky v domoch a po uliciach
12.júna 1960 vïaka ve¾kej výmoenosti ako je zapojenie
obce na elektrický prúd sa prvýkrát premieta film na premietaèke na filmy v kole/terajia budova Makovice/
V r. 1962: v obci sú 3 televízory a 70 rádií
V mesiaci august bol k nám dovezený drevený barák
a tak nai obèania mali trvalé miesto na kanceláriu MNV
a miestnos na taneèné zábavy. Predtým kancelárie boli rôznych domoch naich obèanov
Prvé auto v obci - MB 1000 si kúpil v r. 1965 miestny uèite¾ p.
Schudich Emil
M.K.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre vo¾by poslancov Obecného zastupite¾stva
v Banskom 2. decembra 2006

Zaregistrovaní kandidáti na poslancov Obecného zastupite¾stva do komunálnych volieb
v Banskom dòa 2.12.2006.
Smer:
Ján Baran, è.d. 306, Michal Baran, è.d. 323, Ing. Ján Begala,
è.d. 328, Juraj Bihár, è.d. 227,
Duan Mitriin, è.d. 110, Pavol Olejar, è.d. 318, Michal Ivanèo, è.d. 102, Marika Mitriinová, è.d. 58, Mgr. Jolana Sèerbová, è.d. 3.
Slobodné fórum:
Ing. Milan Paèuta, è.d. 308
KDH:
Juraj Guzi, è.d. 301, Mgr. Slavka Maloová, è.d. 173, Juraj
Mika, è.d. 13, Duan Baran, è.d. 46, Michal Mati, è.d. 305,
Mária Dzurovèinová, è.d. 299, Marta Matiová, è.d. 269

SDKÚ-DS:
Ján Bombár, è.d. 25, Jozef Bombár è.d. 25, Juraj Mihaliin,
è.d. 191
RIS:
Martin Èerveòák, è.d. 371, Ján matár è.d. 370, Rudolf Gábor è.d. 389
¼S-HZDS:
Juraj Litvin, è.d. 289, Milan Mati, è.d. 99
Nezávislí kandidáti:
Duan Turták, è.d. 379, Jaroslav matár, è.d. 386, Zdeno
Feko, è.d. 387

ZRS:
Slávka Derengová, è.d. 82, Ján Litvin, è.d. 115, Michal Litvin,
è.d. 115

Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce do komunálnych volieb v Banskom dòa 2.12.2006.
1. Juraj Guzi, è.d. 301 - KDH-DS
2. Ing. Milan Paèuta, è.d. 308 - SF
3. tefan Petruò, è.d. 302  Smer

ZLOENIE VOLEBNEJ KOMISIE
Predseda
Podpredseda
Èlenovia

Zapisovate¾ka

- Katarína Mitriinová
- Stanislav Malo
- Mária Bombárová
Mária Èumová
Jozef Gábor
Mária Jacková
- Veronika Kimáková

Oznámenie o èase a mieste konania volieb
Pod¾a § 27 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do
orgánov samosprávy obci v znení neskorích predpisov.
Vám oznamujeme, e:
1./ vo¾by do orgánov samosprávy obce sa uskutoènia: 2. decembra 2006 od 07.00 hod. do 20.00 hod.
2./ miestom konania volieb je volebná miestnos
v kultúrnom dome.
Upozornenie:
Voliè je povinný sa preukáza pred hlasovaním preukazom totonosti.

Pokyn pre volièov
V obci Banské budeme voli 9 poslancov do obecného zastupite¾stva, take voliè môe na hlasovacom lístku
zakrúkova najviac 9 poradových èísiel /môe menej no nie viac ako 9/.
Pre vo¾bu starostu môe zakrúkova iba jedného kandidáta.
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ZÁKLADNÁ KOLA

Základná kola prela od posledného verejného hodnotenia mnohými zmenami. Jednou z najväèích
bol prechod vetkých kompetencií
z okresných kolských stredísk pod
obec. Dnes je obec naim tatutárnym zástupcom, ktorý riadi kolu
na prvom stupni.
Naa kola je ná druhý domov.
A tak ako doma aj v kole sa opravuje, renovuje vïaka novému financovaniu t. j. kola ije z kadého
iaka, na ktorého obec dostáva
dotáciu od tátu. Pri premyslenom
rozpoète sa nali finanèné prostriedky aj na rekontrukciu budovy interiéru koly. Vstupný priestor
presvetlili nové vchodové dvere.
Pre uèite¾ov sa urobila nová zborovòa vybúraním prieèok v bytovej
èasti. Taktie sa zakúpil úèelový
nábytok do riadite¾ne a zborovne.
V triedach boli vynovené hygienické kútiky, zakúpené nové lavice,
doplnené uèebné pomôcky pre
kadý predmet, no najviac pre telesnú výchovu. Celkom na zaèiatku
sa v kole urobila rekontrukcia
kotolne. Preli sme na vykurovanie
plynom. A celkom nakoniec sa vymenili okná za plastové. Zabraòujú
úniku tepla a taktie plnia estetickú
funkciu. Vyma¾ovala sa celá kola,

vymenili sa svietidlá na chodbách,
previedli sa údrbárske práce na
toaletách, boli vymenené záchody
a umývadlá.
Vetko sa to dialo za dobrej vôle
zamestnávate¾a a zamestnancov
koly.
Sme kola s 1. - 4. roèníkom.
V súèasnosti t. j. v kolskom roku
2006/2007 chodí do základnej koly 139 iakov. Vyuèujú sa v 10. triedach. Pri základnej kole je aj jedno zmieané oddelenie kolského
klubu, v ktorom je zapísaných 28
iakov.
Vyuèovanie prebieha v dvoch
zmenách. Kapacita koly je nepostaèujúca. Ale dobrých iakov sa
vade ve¾a zmestí. Na rozírenie
a nadstavbu koly bol vypracovaný projekt, ktorý pod¾a posledného
vyjadrenia MV a RR je ve¾mi dobre
spracovaný, uloený v zásobníku
a teraz èaká na pridelenie financií
z rozpoètu na roky 2007 - 2013.
Pevne veríme, e nový kolský rok
sa zaène v u zrekontruovanej
kole.
Pracuje tu 10 èlenný uèite¾ský
kolektív. Riadite¾kou koly je Mgr.
Anna Guziová. Ostatní pedagogickí zamestnanci sú pani uèite¾ky: Mgr.
Mária Homo¾ová, Daniela Olejaro-

M a t e r s ká  ko l a

U tri desaroèia sa otvárajú
brány materskej koly pre najmeních obyvate¾ov obce. Jej
história je zaznamenaná v kronike. Pri listovaní kroniky vidie, èím
vetkým ila poèas svojich tridsiatich rokov. A ko¾ko ¾udí sa tu u
stretlo. Vetkým doterajím zamestnancom vdy ilo o spokojnos, pohodu a vestranný rozvoj detí. Dnes sú z prvých navtevujúcich detí u dávno mamièky a ockovia a tí nám privádzajú svoje ratolesti do zariadenia. Zriaïovate¾om materskej koly je obecný úrad.
V tomto kolskom roku 20062007 je prihlásených do materskej koly 50 detí vo veku od 2-6
rokov. Je ve¾kým pozitívom pre
výchovy a vzdelanie mladej generácie, e aj rómski spoluobèania prejavujú zvýený záujem o
pripravenos detí do základnej
koly. Z toho dôvodu u tretí rok
v materskej kole je zriadená trieda s poldennou starostlivosou,
ktorú navtevujú 5-6 roèné rómske deti. Okrem nej sú u dlhodobo fungujúce dve triedy s celodennou starostlivosou.
Na výchove a vzdelávaní detí
sa podie¾a päèlenný pedagogický kolektív- Jana Uchalová riadite¾ka materskej koly a uèite¾ky
Anna Dargajová, ¼udmila Majorská, Lucia Gazdová a Marianna
Kolcunová. Nepedagogickými zamestnancami koly sú Anna Rakociová, Mária Jacková a Marta
Baranová.

Poèas celého pobytu deti v
materskej kole sa snaíme pestova u detí kladný vzah k ¾uïom,
k prírode, k ¾udovým tradíciám a
zdravému ivotnému týlu a to aj
plnením úloh z projektov profilácie materskej koly.
Máme dobrú spoluprácu s rodièmi, základnou kolou, poradenskými intitúciami v okrese a s
obecným úradom. Vïaka p. starostovi, ktorý podporuje predkolskú výchovu v obci, sa zvyuje
úroveò materiálneho vybavenia
koly a technický stav budovy.
Svojim záujmom sa podie¾a aj na
úpravách a a skrá¾ovaní interiéru a exteriéru zariadenia. A to sa
potom spätne prejavuje na spokojnosti a pohode detí a rodièov.
Iba útulné a podnecujúce prostredie prispieva k rozvoju detí.

vá, Ing. Katarína Velèková, O¾ga
Zejmunovièová, Janette Ucha¾ová,
Miroslava Pihulièová, Mgr. Antónia
Danèová, Bc Mária Nemèíková
a pán uèite¾ Matú Guzi. Asistentmi
uèite¾a sú Katarína Polaèíková
a Matú Dargaj. Vychovávate¾kou
KD je Jana Hanusinová. Uèite¾om
náboenskej výchovy je o. Mgr.
Marek Saraka. Ïalej THP je pani
Darina Petruòová, kolníèkou - upratovaèkou je pani Anna Baranová,
kurièkou - upratovaèkou je pani Helena Gerová, riadite¾kou kolskej
jedálne je pani Anna Litvinová
a kuchárkou pani Mária Glogovská.
So kolou ve¾mi úzko a hlavne
spo¾ahlivo spolupracujú sociálnoterenní pracovníci a to pán Peter

Kot¾ar a Miroslav matár.
Nai iaci majú monos pracova v ktoromko¾vek zo 14 záujmových krúkoch.
kola pracuje pod¾a svojho plánu práce. Hlavným cie¾om plánu
práce je výchova mladého pokolenia, múdreho, vzdelaného, svedomitého, schopného komunikácie.
Je mesiac október. Kadoroène
okrem iných kultúrnych podujatí, je
aj podujatie zamerané k úcte
k starím. Aj v tomto roku si viac ako
inokedy hovoríme o generácii, ktorej plody práce uívame, ktorá je
nám vzorom, a tak aj touto cestou
vzdávame èes jej edinám.
Mgr. Anna Guziová - riadite¾ka Z

Aktivity a akcie v materskej kole
V materskej kole majú deti
pestrý ivot z dôvodu striedania
rôznych organizaèných foriem
poèas dòa. Striedajú sa pokojné
chví¾ky s runejími, aby bola zachovaná psychohygiena detí. Poèas celého roka sa deti stretnú s
aktivitami rôzneho charakteru a to
s kamarátmi celej materskej koly,
so svojimi rodièmi a aj s kamarátmi zo základnej koly. Sú to napríklad:
- výstavka jesenných plodov
a zhotovených výrobkov zo záhradných a lesných plodov
- deò zdravej výivy s ochutnávkou ovocných a zeleninových
alátov - v spolupráci s rodièmi
- návteva starých a osamelých obyvate¾ov obce s odovzdaním kvetu a pozdravu

- vystúpenia detí v kultúrnom
dome k rôznym sviatkom a oslavám
- branno-turistická vychádzka
do lesa s mamkami spojená s púaním arkanov arkaniáda
- Deò duchov spojený so
zhotovovaním masiek
- podveèer s Mikuláom
- vianoèná besiedka - sviatoèné chvíle strávené s rodièmi aj
demi zo základnej koly
- karneval
- slávnostný zápis do l. roèníka základnej koly
- návteva okresnej kninice v
spojení s divadelným predstavením
- návteva poiarnej zbrojnice
v obci, miestneho rybníka, krajèírskych dielní, obchodov, potového strediska
- Deò matiek
- Deò detí
- plavecký výcvik detí vo Vranove n. T.
- kolský výlet
- výchovno-vzdelávacia aktivita detí pred rodièmi
To zïaleka ete nie je vetko,
èo zaujímavé a veselé stretá deti,
ktoré navtevujú nau materskú
kolu. Je v záujme celého kolektívu, aby deti nachádzali v predkolskom zariadení pohodu, rados, zábavu a vdy usmiate tváre
svojich kamarátov.
Jana Uchalová, riadite¾ka M
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BANÈANSKÁ DESIATKA

Zaloeniu beeckého podujatia predchádzalo vznik K Banské.
Samozrejme nadenie èlenov zabehnú si aj doma na beeckej trati.
Preteky ,ktoré sme dovtedy absolvovali bol: vdy vonku po okolitých
mestách a obciach. Mylienka zaloi toto beecké podujatie mala od
1.roèníka, ktorý bol 21.7.1996 základný cie¾, oivi portový ivot
v Banskom a reprezentova obec Banské portovej verejnosti v irokom okolí doma aj v zahranièí. Beh vo svojej podstate je najmenej
nároènou disciplínou, je urèitým prirodzeným pohybom èloveka a
najme dostupný vetkým vekovým kategóriám. Naa Banèanská desiatka, ktorá sa beí dos nároèným terénom po dedine si získala
ve¾a priaznivcov a prilákala k nám mnohých skvelých becov. Za
jedenás roèníkov sa na tarte postavilo spolu mui eny 815 pretekárov k tomu ete treba pripoèíta 1233 pretekárov v detských kategóriách. 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 rekordmanom 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
Katarzyna CZUBSKA z KKB Mosir Krosno /Po¾sko/ èasom 37:02 min.
V roku 1988 bol tartérom olympionik Jozef Plachý, majster Európy
na 800 metrov.
Rekord podujatia v poète becov mui, eny hlavná kategóriaje
89 pretekárov. Prirodzene, e takýto pretek je nemyslite¾ne zorganizova bez aktívneho prispievania sponzorov, pomoci OcÚ aj obetavej práce dobrovo¾ných pomocníkov. Ostáva veri, e krásny beh
bude aj v ïalích rokoch písa mnohé pekné stránky svojej histórie.

PORTOVÝ KLUB BANSKÉ
Zaloila ho skupina rekreaèných becov, pravidelne súaiaca na
rôznych beeckých podujatiach u od roku 1985. Zakladajúcimi èlenmi
boli Michal Ivanèo, Mgr. Jaroslav Gera, Andrej Ivanèo a Ján Èièvara.
Oficiálne bol klub zaregistrovaný na U SR 23.4.1996. Za predsedu bol
zvolený Michal Ivanèo, tajomníkom Mgr. Jaroslav Gera, èlenmi výboru
Andrej Ivanèo a Ján Èièvara. Od zaloenia sa jeho èlenovia aktívne
zúèastòovali na pretekoch u pod jeho zátitou a obec Banské reprezentovali v klubových dresoch K Banské.
Od roku zaloenia to bola reprezentácia obce na pribline na 356
podujatiach po celom Slovensku, ale aj v zahranièí.
Michal Ivanèo - /kategória do 40 rok./ - 46 umiestnení na. stupni
víazov.
Andrej Ivanèo - /kategória do 60 rok. a kat. nad 60 rok. - 76 umiestnení
na stupni víazov.
Alena Oberleová - /kategória eny/ - 12 umiestnení na stupni víazov.
K Banské v dlhodobej histórii na rôznych podujatiach reprezentovali aj Ján Èièvara, Mgr. Jaroslav Gera, tefan Baran, Ján Ivanèo ktorý
dosiahli tie pekné umiestnenia. Na 11. roèníku Banèanskej desiatky nás
ve¾mi pekne reprezentovali Peter u¾, Peter Veselovský, Juraj Baran,
Michaela Ivanèová a Mária Baranová za èo im patrí ve¾ké poïakovanie.
Veríme, e úspechy naich atlétov budú ete výraznejie a tým spropagujú dobré meno naej obce.
Michal Ivanèo, predseda K Banské

Príjemné preitie adventného obdobia,
poehnané, astné a radosou i oddychom
naplnené Vianoèné sviatky, preité v kruhu
rodiny a oèakávaní príchodu Jeia Krista,
úspené vykroèenie do Nového roku,
aby sa kadému podarilo splni svoje predsavzatia
a úspene napredova za svojimi rodinnými, pracovnými
èi osobnými cie¾mi zo srdca praje
starosta obce a kolektív pracovníkov OcÚ.
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Z FUTBALOVEJ KUCHYNE
Zákon o porte rozpráva, e obec utvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry,
najmä na rozvoj portu pre vetkých
a podporuje organizovanie telovýchovných
, turistických a portových podujatí, vykonáva výstavbu, údrbu a správu obecných
zariadení.
Jedným z najpopulárnejích portov
v obci je ete stále futbal, pre ktorý obec
vykonáva podmienky a zabezpeèuje jeho
chod. O plnohodnotnom futbalovom ivote
v Banskom svedèí hrá futbalových kolektívov iakov, dorastu a dospelých. Pri hodnotení výkonu naich futbalových mustiev
s radosou kontatujeme, e mládenícke
mustva iakov a dorastu nám robia rados
a poteenie. Z tohto následne vyplýva, e
nám vyrastajú do budúcnosti kvalitný hráèi
pre mustvo dospelých.

Pokia¾ by sme chceli v globále struène hodnoti mustvo dospelých, môeme poveda e
máme v priemere dobré mustvo, s urèitými
známymi nedostatkami, schopné ïalieho rastu. V porte je to jednoducho tak. Sú lepí a sú
slabí. Aký budeme my, to záleí od nás samotných. Treba premý¾a a váne sa zamyslie
nad príèinami, preèo sme uplynulé roèníky ahali za kratí koniec. Niekde sa stála chyba
a mono ich bolo aj viac. Preto v ïalom období bude potrebné zosúladi tréningový proces,
prípravné zápasy tak, aby sme postupne chyby odstraòovali. Nebude to ¾ahké, ale pri dobrej vôli, ochote a disciplíne sa to dá dosiahnu.
Potrebné je aby hráèi mali uvedomelý prístup
a schopnos podrobi sa kolektívu. Je potrebné klás dôraz na morálne a vô¾ové vlastnosti
hráèov a rozvíjaní pohybových schopnosti,
z h¾adiska techniky a taktiky.

Dobrej futbalovej pohode je potrebné budova nielen hráèsky kolektív, ale aj kolektív
zodpovedných funkcionárov, èo je u nás ve¾mi potrebné. Do výboru futbalového klubu je
potrebné, aby sa zapojili aj ïalí fanúikovia, ktorí svojou trokou prispejú k skvalitneniu
futbalu v obci. Obecný úrad aj naïalej bude
vytvára dobré podmienky pre rozvoj futbalu, aby sa rozírili rady zanietených funkcionárov, fanúikov, ktorým bude zálea na dobrom futbale obce Banské. Veríme, e nae
úsilie bude korunované dobrými výsledkami
naich iakov, dorastencov, no hlavne mustva dospelých. Nae poïakovanie patrí naim hráèom, funkcionárom, zamestnancom
obecného úradu, fanúikom a hlavne manelkám a rodinným prísluníkom, ktorí tolerujú úèasti na zápasoch svojim manelom, otcom èi synom.
Ale chlapi - hlavy hore, obec èaká, e
v novom roku bude na naom ihrisku veselie.

VÝSLEDKY FUTBALOVÝCH SÚAÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hencovce
K. Poruba
Komárany
Èaklov
Sedliská
Vechec
Holèíkovce
S. Polianka
Merník
Rudlov
Hermanovce
Banské
N. Hrabovec
Zámutov
Lomnica
Medzianky

Okresná
15
13
15
10
15
8
15
8
14
8
14
7
14
7
15
7
15
6
15
5
15
5
15
4
l5
4
15
4
15
3
14
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vechec
Saèurov
N. Hrabovec
Sedliská
V. ipov
Banské
Hencovce
Holèíkovce
S. Polianka
Hlinné
K. Poruba
Rudlov
Komárany
Lomnica
Merník
Medzianky

15
15
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.

iaci
Vechec
S: Polianka
Banské
D. Klèovo
Hlinné
Èemerné
Èaklov
Hermanovce
Saèurov

liga
0
2
3
2
4
3
3
4
2
4
2
5
2
5
1
7
2
7
3
7
1
9
4
7
2
9
2
9
1
11
2
10

51:16
52:17
32:21
53:40
36:23
24:17
29:23
35:40
30:23
23:42
22:30
24:45
27:38
27:44
20:47
25:44

39
33
28
27
26
23
23
22
20
18
16
16
14
14
10
8

80:21
82:20
47:25
82:26
49:20
70:20
61:35
46:40
21:28
33:63
25:86
41:73
25:72
22:68
24:82
21:57

38
36
33
31
30
28
27
22
20
14
14
13
11
10
10
8

po jesennej èasti
8
8
0
0
54:4
8
6
1
1
30:4
8
4
1
3
27:14
8
4
1
3
27:23
8
3
2
3
25:24
8
3
1
4
26:29
8
2
0
6
14:43
8
2
0
6
18:61
8
1
0
7
5:24

24
19
13
13
11
10
6
6
3

Dorast
12
2
12
0
11
0
10
3
10
0
9
1
9
0
7
1
6
2
4
2
4
2
4
1
3
2
3
1
3
1
2
2

1
3
3
0
4
5
6
7
7
9
9
10
10
11
11
10
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