POZVÁNKA
Obec Banka Vás srdečne pozýva na

Výstavu prác
amatérskych umelcov z Banky,
ktorá sa uskutoční v dňoch 27. - 29. januára 2006
v kultúrnom dome na Topoľčianskej ulici v Banke.
Výstava bude prístupná verejnosti:
v piatok 27. januára 2006 1700 - 1900
v sobotu 28. januára 2006 1400 - 1900
v nedeľu 29. januára 2006 1400 - 1700

Od 1.7.2005 do 31.12.2005 v Banke:

„ SA NARODILI
Paulína Bielescharí, Filip Sova, Emil Poturnay, Soňa Orlovská,
Adriana Nedelková, Pavel Larisch, Lea Horniaková,
Roman Ročiak, Kristína Čunčíková, Tereza Pataiová.

ÿUZAVRELI SOBÁŠ
Ing. Dušan Kalavský a Mária Varačková,
Andrea Albertová a Rastislav Jakubek,
Mgr. Miriam Šugárová a Ing. Štefan Gregor,
Michaela Lukáčková a Ing. Roman Ročiak,
Gabriela Stachová a Martin Petic,
Jana Dovčíková a Ľuboš Poturnaj,
Eva Klimčíková a Marek Bučko,
Marianna Valovičová a René Vrábel.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport

JUBILEJNÝ V. ROČNÍK
STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
Už piatykrát sa stretli 17. decembra 2005 nadšenci rakety, loptičky a
stola na vianočnom
turnaji o pohár
starostu obce. 11
hráčov si zmeralo
sily v dvoj- a
štvorhre na dvoch
stoloch
v
kultúrnom dome.
A turnaj bol určite
napínavý, veď do
poslednej chvíle
nebol víťaz jasný...
Bude to opäť vlaňajší víťaz Peter Drápal? Boje boli neúprosné, ale
kamarátske.
Výsledky dvojhry: 1. miesto: B.Németh, 2. miesto: P.Drápal, 3.
miesto: MUDr. P.Kubranský.
Výsledky švorhry: 1. miesto: Mudr. P.Kubranský-J.Jošťák, 2.
miesto: J.Hladký-T.Gábriš, 3. miesto: Š.Štefanka-G.Silný.
Večerného vyhodnotenia sa zúčastnil starosta obce Ing. J.Janeček a
poslanec L.Škrabák, ktorí odovzdali víťazom ceny a zaželali všetkým
veľa športových zážitkov. Hráči zakončili turnaj posedením v družnej
debate pri dobrej večeri a pohári piva, ktoré im určite padli vhod. Nuž
teda, na zdravie, nech žije nový 6. ročník tejto súťaže!
-ds-

Silvestrovský turnaj v kolkoch
Kolkársky oddiel v Nitrianskej Blatnici opäť usporiadal vydarený
kolkársky turnaj za účasti ôsmich družstiev. Už tradične sa na tomto
turnaji zúčastnili aj kolkári OTJ-BANKA.
Víťazný pohár za prvé miesto si odniesli kolkári z FKM Piešťany,
ktorí zvalili 949 kolkov. Na druhom mieste sa umiestnili hráči
Nitrianskej Blatnice s 932 kolkami . Na treťom mieste sa umiestnilo
mužstvo OTJ-BANKA s počtom 917 zvalených kolkov. Hráči OTJBanka hádzali nasledovne: M.Gašpar 194, O.Halás 236, P.Gocký
239, L.Škrabák 248 zvalených kolkov. V hodnotení jednotlivcov
získal L. Škrabák pekné tretie miesto. Všetkým hráčom srdečne
blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu obce.
-tjšport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport
H l á s ni k ob c e Ba n k a

– me s a č ní k v y dá v a O be c ný ú ra d B a n ka .
Redakčná rada: Ján Benka, Mgr. Helena Hrdinová, Mgr. Terézia
Janečková, Mgr. Sylvia Molnárová, Ing. Michal Rusnák a Dušan Slovák.
Uzávierka príspevkov vždy 20-teho v mesiaci.
Vy h rad zu je me s i p rá vo re d a kč ne j ú p ravy p rí s p e v k o v !

ZOSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov
Mária Vizinová, Mgr. Jarmila Zatkalíková, Jolana Svobodová,
Žofia Klampárová, Anna Hiklová, Helena Mokrá, Alena Belicová,
Oľga Rusnáková, Elena Oravcová, Jozef Melicher, Miloš Toman,
Ján Šmehlík, Pavol Kukliš.

60 rokov
Edita Moravčíková, Anna Császková, Anna Révayová,
Eva Číderová, Mária Baďurová, Zdenka Antolíková, Anna Sýkorová,
Jozef Margetín, Milan Kobelár, Ivan Matušík, Štefan Gábriš.

70 rokov
Antónia Tomanová, Jozef Stolárik.

75 rokov
Anna Kočiová, Božena Stoicová, Margita Gabrišová,
Mária Dubovská, Štefánia Trnková, Vilma Kubištíková,
Anna Šnajdarová, Helena Hrnčiarová, Katarína Orviská,
Dominik Šebo, Dominik Chalás, Rudolf Paulovič, Jozef Major,
Rudolf Baďura, Mikuláš Moravčík, Kvetoslav Šmehlík.

80 rokov
Helena Vetríková, Ibolyka Pavlejová.

95 rokov
Pavla Moravčíková.

Srdečne všetkým blahoželáme!

…

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

Anna Dubovská, Gizela Heráková, Rudolf Šebo, Vladimír Šebo,
Paula Ferancová, Cecília Gregoričková, Pavol Kičin,
Paula Gregoričková, Jozef Stacho.

Smútočné oznámenie
Dňa 18.1.2006 zomrel vo veku 78 rokov
bývalý člen DH Inovčanka

pán Emil Polák
z Moravian n/Váhom. Bol aktívnym členom DH a na sklonku
svojej hudobnej kariéry pôsobil v 80-tych rokoch ako dirigent.
Posledná rozlúčka bola dňa 20.1.2006
na cintoríne v Moravanoch n/Váhom
Česť jeho pamiatke.

ROČNÍK IV.
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Rok 2005
nočná hasičšká
sa naplnil
súťaž,
Vatra
Novoročný príhovor starostu obce
a
my
zvrchovanosti,
naplŇme ulice väčšou mierou vzájomného porozumenia
prežívame
nohejbalový
prvé
dni
t u r n a j ,
roku 2006.
stretnutie
Na prahu nového roka zvykneme sa obzrieť späť, aby sme
s Mikulášom, posedenie s dôchodcami, silvestrovké
zhodnotili ten starý, a hľadíme do budúcnosti, aby sme si
stretnutie pri stromčeku s ohňostrojom.
naplánovali rok nový. A tak sa na chvíľku zastavme
Vážení občania, rok 2006 sa iba začína. Čakajú nás nové
a pripomeňme si, čím žila naša obec v uplynulom roku.
úlohy a ciele. Medzi najdôležitejšie patrí odkanalizovanie
Poslanecký zbor na svojich zasadnutiach riešil problémy
splaškových vôd v ostávajúcej časti obce a následná úprava
a úlohy, aby zabezpečil plynulý chod života v obci, jej rozvoj
miestnych komunikácií, dobudovanie vodovodu v obci,
a spokojnosť Vás – obyvateľov. Všetkým poslancom
odvodnenie komunikácií od povrchových vôd, vybudovanie
a členom komisií patrí úprimné
obecného
rozhlasu,
dokončenie
poďakovanie
za prácu vykonanú
územného plánu obce, oprava fasády
v roku 2005. Spoločne sa nám podarilo
a strechy na budove materskej školy,
počas uplynulého
roka vyčistiť
dokončenie interiéru budovy na
Vápenický potok, zorganizovať akciu
ihrisku a rad ďalších úloh.
Čistá obec, vybudovať chodník okolo
Vážení spoluobčania, opätovne sme
Vápenického potoka, odstrániť
prekročili prah jedného roka. Podali
nebezpečné a prestarnuté
topole
sme si ruky a zaželali si novoročné
z Bananskej ulice a nahradiť ich
vinše. Priali sme si navzájom šťastie,
okrasnými čerešňami, zrekonštruovať
zdravie,
lásku
a úctu
človeka
priestory obecného úradu, odizolovať
k človeku.
Počas
uplynulých
od vlhkosti pivničné priestory MŠ,
sviatočných dní každý o niečo viac
kde je sklad CO a archív obce,
a intenzívnejšie
vnímal
pokoj
vymeniť časť poškodenej kanalizácie na Poľnej ulici a
domova, teplo rodinného krbu, vzájomnú spolupatričnosť.
zároveň vybudovať novú vodovodnú prípojku a betónový
Vážení občania! Veľmi by som zi želal, aby sa nám
povrch na uvedenej ulici, odvodniť a vybudovať nový
v našej krásnej obci počas nového roka podarilo naplniť
asfaltový koberec na Podhorskej ulici, Hlavine a na Lesnej
ulice väčšou mierou vzájomného porozumenia, radosťou,
ulici, zrekonštruovať časť povrchu na chodníkoch na
ľudským dobrom, čo nám môže priniesť i pocit, že v dnešnej
Bananskej ulici a začať s očakávanou výstavbou 16-tich
tvrdej dobe nie sme osamelí, že sa oplatí žiť v duchu
dvojizbových nájomných bytov v obci. Podarilo sa nám opäť
ľudských hodnôt a pomáhať jeden druhému. Priateľské
získať nenávratný finančný príspevok z PHARE, tentoraz
slovo, úsmev, malá pomoc či vyjadrenie súcitu nič nestojí.
na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnych
Ak niekto urobí za jeden deň iba jeden malý a dobrý skutok,
komunikácií v obci. Spracovaná je projektová dokumentácia
za rok je ich 365! Motto, ktoré sa snažím dodržiavať, je:
na rekonštrukciu chodníka pod Červenou vežou a na novú
„Vtedy má Tvoj život zmysel, keď žiješ pre dobro iných
komunikáciu na
Dominovej ceste, oporný múr
ľudí.“ Preto hľadajme v ľuďoch dobro, ponúknime plným
a odvodnenie. Podstatne sme pokročili v jednaniach
priehrštím spolupatričnosť, priateľstvo a pomoc!
o výstavbe aquaparku na Sĺňave II. Počas roka sme sa
Nech je rok 2006 pre všetkých lepší ako tie minulé.
snažili udržiavať obec, cintorín, miestne komunikácie
Nech prinesie zdravie, šťastie, lásku, úspechy a spokojnosť
a verejnú zeleň v čistote a poriadku.
do Vašich rodín a na Vaše pracoviská. Nech na svojich
V oblasti kultúrno-spoločenskej sa i za aktívnej
cestách v roku 2006 stretávate len samých dobrých ľudí.
spolupráce redakčnej rady Hlásnika uskutočnili: slávnosť ku
Želám Vám veľa spokojne prežitých dní, dobré zdravie
Dňu matiek, otvorenie kúpeľnej sezóny, stavanie mája,
a veľa lásky.
slávnostné otvorenie chodníka okolo Vápenického potoka,
Ing. Jaroslav Janeček, starosta obce

Obecný úrad informuje

v termínoch: 3. februára, 17. marca, 28. apríla, 9. júna a 21. júla.

Dňa 20. decembra 2005 o 16.30 hod. sa v budove OcÚ konalo 31.
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Banka, ktoré po
prerokovaní schválilo:

· Rozpočet

obce Banka na rok 2006 vo výške príjmy (bez školstva)
36 300. tis. Sk a výdaje (bez školstva) 18 401. tis.Sk. Podrobný
rozpočet je zverejnený vo vývesných tabuliach obce.

· Odpredaj časti parciel č. 440, 438, 447 o celkovej

výmere 335 m² vo
vlastníctve obce za účelom vysporiadania majetku p. Antonovi
Samuhelovi a spol. v cene 20 Sk/m². Uvedené parcely boli žiadateľom
a ich rodičom vyvlastnené v r. 1976 za účelom výstavby v lokalite
Karpatská ulica.
OZ zrušilo uznesenia č. 251/2005 o predaji p.č. 1339 o výmere 2393
m² firme CW Invest s.r.o. a odsúhlasilo predaj uvedenej parcely firme
BANA THERMAL s.r.o. za cenu 1000 Sk/m².
Obecný úrad týmto ďakuje pánom Vlastimilovi Klesňákovi a
Jaroslavovi Vidovi za krásny silvestrovský ohňostroj.

Obecný úrad upozorňuje !
Vývoz 240 l plastových kontajnerov v prvom polroku 2006 bude

Výstavba
nájomného domu
pokračuje
V minulom roku sa obci podarilo získať dotáciu 5 175
tis. Sk z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 12 075
tis. Sk na výstavbu obytného nájomného domu v obci.
S
výstavbou nájomného domu začala firma K+K,
stavebno-obchodná spoločnosť z Piešťan, začiatkom
septembra 2005. Spolu so začiatkom zemných
a
výkopových
prác prebiehal
i
nariadený
ar cheol ogi cký
pr i es kum,
n a k o ľ k o
v minulosti boli v
tejto
lokalite
zdokumentované
p ozoru h od né
ar cheol ogi cké
nálezy. Terajší
prieskum pod bytovkou bol negatívny, ale
bude
pokračovať i pri budovaní infraštruktúry k nájomnému
domu. Súčasný stav stavebných prác dokumentuje
fotografia z 22.11.2005.
Stavba nájomného domu by mala byť ukončená
dvanásť mesiacov od začiatku stavebných prác, čiže v
septembri tohto roka. V obytnom nájomnom dome bude 16
dvojizbových bytových jednotiek. Výstavbu infraštruktúry,
na ktorú obec dotáciu nedostala,
bude musieť
financovať z vlastných prostriedkov.
K dnešnému dňu je na obecnom úrade evidovaných
viac ako 130 žiadostí o pridelenie bytu. Z tohto je viac ako
jasné, že záujem o nájomné byty v obci je značný
a ďaleko prevyšuje terajšie možnosti obce.
Limitujúcim faktorom, ktorý výstavbu obytných
domov v obci obmedzuje, je neexistencia vhodných
obecných pozemkov, na ktorých by sa výstavba mohla
realizovať. Obecné zastupiteľstvo sa týmto problémom
intenzívne zaoberá. Rysujú sa určité možnosti, ktoré by
po vzájomnej dohode obce s vlastníkmi pozemkov mohli
tento problém posunúť k lepšiemu.
-OÚ-

POZOR !
Po 3. februári 2006 mení firma PETMAS ONYX systém zberu
papiera a plastov v obci . Do 240 l plastových nádob sa bude po 3.
februári 2006 zbierať iba papier a ostatné plasty (sáčky, fólie, kelímky,
bez stlačených PET fliaš). Stlačené PET flaše sa budú zbierať do 120
l vriec, ktoré obdržia separujúci občania začiatkom februára. Pred
obytné domy a bytovky budú rozmiestnené nové žlté kontajnery, do
ktorých sa budú zbierať iba stačené PET flaše, pôvodné 1000 l nádoby
zostávajú iba na zber papiera a ostatných plastov.
Prvý termín zberu PET fliaš je naplánovaný

na sobotu 4.3.2006

(vrecia i kontajnery).

VÝZVA !
Obecný úrad Banka vyzýva občanov, z ulice Lesnej (za Hlavinou)
a časti ulice Topolčianskej (Polomy), ktorí boli pripojení v r. 2004
a 2005 na verejný vodovod a zatiaľ nenahlásili stav vodomeru
alebo nebola s nimi uzatvorená zmluva o odbere vody, aby sa dostavili
čo najskôr na obecný úrad.

INFORMÁCIE STAVEBNÉHO ÚRADU...
V dnešnom príspevku chcem upozorniť na niektoré chyby a nedostatky, ktoré
sa vyskytujú pri podaniach o stavebné konanie, informácie, prípadne sťažnosti.

Vypĺňanie tlačív
Tlačivo, ktoré podľa druhu konania dostanete na obecnom úrade, si prečitajte
a vypĺňajte podľa predtlače. V prípade, že niečomu nerozumiete, opýtajte sa
pracovníkov obecného úradu alebo stavebného úradu, prípadne môžete na
niektoré druhy tlačív dostať aj návod na vyplnenie. Stránky zabúdajú žiadosti
podpísať, nevypĺňajú stavebný dozor, susedov a projektanta. Upozorňujem, že
pri určení mien musíte napísať aj adresu so smerovacím číslom miesta pobytu.
Adresy sú dôležité preto, že uvedené osoby sú účastníkmi konania a musia im byť
doručené všetky listy. Nezabúdajte na prílohy, ktoré sú na tlačivách vyznačené.

Lehoty pri stavebných a územných konaniach
Zo skúsenosti môžem konštatovať, že veľa problémov majú účastníci konania
pri začiatku stavebných konaní. Zabúdajú vzniesť námietky a pripomienky
v stanovených lehotách, alebo podceňujú korešpodenciu v čase otvorenia
konania.
Pre informáciu Vás oboznámim s alternatívami vypísania začiatku stavebných
konaní. Konanie na podnet žiadateľa sa začína tromi spôsobmi:
1) Zvolaním miestneho zisťovania s ústnym konaním. V tomto prípade dostanete
oznámenie o začatí konania s termínom, kedy bude konané zisťovacie konanie
s ústnym konaním. Do tohto termínu môžete zaujať stanovisko ku konaniu,
pričom posledným termínom, kedy sa môžete ku konaniu vyjadriť je termín
zvolania ústneho konania so zisťovacím konaním.
2) V prípade, že stavebný úrad pozná situáciu výstavby, môže od ústneho konania
a zisťovania odstúpiť a stanoví lehotu, do ktorej sa môžete k stavebnému konaniu
vyjadriť. Táto lehota sa počíta od termínu, kedy Vám bolo doručené oznámenie
o začiatku stavebného konania. Pozor, ak si poštu nepreberiete, platí termín, kedy
pošta pošle list naspäť. V takomto prípade sa považuje pošta ako doručená. Ak na
adrese nebývate, pošta sa vráti ako „adresát neznámy“. Znamená to, že pošta
nebola doručená a stavebný úrad musí zistiť novú adresu účastníka konania.
3) V prípade, keď je v konaní veľa účastníkov alebo sú neznáme adresy
účastníkov konania, oznámenie o začatí konania vykonáva stavebný úrad
verejnou vyhláškou. Známym účastníkom konania sa doručí začatie konania
poštou. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na dostupnom mieste, najlepšie na
oznamovacej tabuli obecného úradu. Verejná vyhláška musí byť vyvesená
minimálne 14 dní. Po zvesení vyhlášky je možne do 15 dní podať stanovisko ku
konaniu na miestnom obecnom úrade. Z tohto dôvodu upozorňujem na to, aby si
občania obce všímali verejné tabule a všetky vyhlášky, ktoré sú na tabuliach.
V prípade, že stavebný úrad zabudne upovedomiť niektorého účastníka konania,
tento má možnosť sa prihlásiť do konania do troch mesiacov od začiatku konania.
Na záver upozorňujem, že za účastníka konania sa môže prihlásiť každý
občan obce aj keď nie je priamo dotknutý konaním. Prihlásiť sa musí na
obecnom úrade a zdôvodniť, prečo sa chce stať účastníkom konania. Stavebný
úrad posúdi požiadavku a rozhodne, či bude záujemca účastníkom konania.
Ing. J. Lázar

33. časť – Banka v období socializmu (roky
1948 – 1989) – priemysel, obchod, služby
Priemysel. V Banke bolo niekoľko tehelní.
V období Slovenskej republiky bola v rokoch
1943 – 1945 v lokalite Tobolka oproti starej tzv.
Osvaldovej tehelni postavená moderná tehelňa
Nemca Reichstädtera. Táto bola v prevádzke do
polovice 60 – tych rokov. V období Slovenskej
republiky bola v prevádzke aj tzv.
barónova tehelňa (Leonhardyho), ktorá sa
nachádzala v hornej časti Podhorskej ulice
smerom na Ahoj.
Začiatkom 50 – tych rokov (keď bol
predsedom MNV Pavol Nedelka) bola
v prevádzke aj menšia, tzv. komunálna
tehelňa. Jej zriaďovateľom bol MNV
Banka a nachádzala sa pod Bananským
Trtavcom. Táto obecná tehelňa zanikla
v polovici 50 – tych rokov.
V Banke
bolo
v minulosti
viacero
kameňolomov, ktoré však po vojne zanikli.
V 60 – tych rokoch bola v bývalej pekárni
Antona
Waltera
zriadená
prevádzkareň
piešťanského závodu.
Obchody, krčmy.
V tom období bolo
v Banke niekoľko obchodov, avšak iba
s obmedzeným sortimentom tovaru. Začiatkom
50 – tych rokov Jednota SD Piešťany zriadila na
rohu Štuchalovho domu oproti kostolu
predajňu mlieka a pečiva, kde vedúcou
a predavačkou bola dlhé obdobie Emília
Vetríková.
V priestoroch družstevného domu na
Topoľčianskej ceste sa nachádzal obchod so

zmiešaným tovarom, kde vedúcim bol Emil
Uhrín. Nachádzala sa tam aj krčma s 55
stoličkami a dvoma pracovníkmi, vedúcim bol
Augustín Katoš mladší. Obchod a krčmu
prebrala v roku 1957 Jednota SD Piešťany (od
roku 1960 Jednota SD Trnava).
Mäsiarstvo Jána Hrdinu sa nachádzalo oproti
hostincu U Rybárky, tiež ho prebrala Jednota
SD Piešťany.

DEJINY BANKY

hostinec ešte v prevádzke. Okolo roku 1960 bol
objekt zbúraný, zostal po ňom neupravený
voľný pozemok. Jeho majiteľmi sa stali Ján
Rybárik s manželkou, ktorá bola sestrou pani
Prosmanovej.
O niekoľko rokov dlhšie bol v prevádzke
hostinec U Rybárky. Posledným hostinským
bol Štefan Mišura z Piešťan. V polovici 60 –
tych rokov objekt odkúpil Ján Chalás, v polovici
70 – tych rokov bol asanovaný.
Pohostinské zariadenia Červená
veža a Benátky navštevovali nielen
obyvatelia Banky a Piešťan, ale i početní
kúpeľní
hostia,
rekreanti
a turisti.
Poskytovali im reštauračné i ubytovacie
služby, zábavu, hudbu, tanec.
Výletnú reštauráciu Červená veža
s kaviarňou
a vyhliadkovou
vežou
prevádzkovalo
riaditeľstvo
kúpeľov.
V roku 1953 vznikli Reštaurácie a jedálne
Piešťany (neskôr Reštaurácie, š.p. Trnava),
ktoré ju prevzali od kúpeľov.
Reštauračné
a ubytovacie
zariadenie
Benátky dal v rokoch 1942 – 1943 vedľa
Krajinského mosta postaviť Bartovic z Piešťan
ako drevenú budovu. Pozemok odkúpil od
Urbárskeho spoločenstva v Banke. Plánoval ho
prestavať ako murovanú stavbu, k čomu si
zadovážil potrebný stavebný materiál. Ten však
použili sovietski vojaci v apríli 1945 na opravu
poškodeného Krajinského mosta. Objekt
Benátok v 50 – tych rokoch prevzali Reštaurácie
a jedálne Piešťany. K výstavbe murovaného
objektu Benátok sa prikročilo okolo roku 1955.
Ing. Alexander Murín

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

· 20.

PO SÚČASNOSŤ
Obchod bol aj na Novej Banke, kde
predával Antal z Piešťan. Za ostatnými nákupmi
chodili obyvatelia Banky do Piešťan.
Služby.
V Banke bolo holičstvo, ktoré
však v 60 – tych rokoch zaniklo. Nachádzalo sa
vedľa hostinca U Rybárky, holičom bol Jozef
Rusnák.
V Banke neboli zariadenia neplatených
služieb. Zdravotnícke služby v obci neboli,
zabezpečovali sa v Piešťanoch.
Hostinec pána Urbana, ktorý poskytoval
stravovacie a ubytovacie služby (v období 1.
ČSR sa nazýval Pod lipou slobody), odkúpil od
pani Urbanovej po 2. svetovej vojne pán
Prosman z Topoľčian. V 50 –tych rokoch bol

rodičom, že v I.
decembra
polroku dostanú
2005 sa žiaci 1.
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC
žiaci
výpis
– 4. ročníka
z katalógového
zúčastnili exkurzie v Planetáriu Hlohovec.
listu a na konci školského roka vysvedčenie za
Najviac ich zaujal pohľad na nočnú oblohu cez
celý školský rok.
deň. Zaujímavý komentár pracovníka Planetária
· V januári sa uskutočnilo okresné kolo stolného
deti upútal a z exkurzie si odniesli veľa nových
poznatkov. Exkurziu pripravila
vedúca
tenisu. Dievčatá sa tejto súťaže pre choroby
metodického združenia I. stupňa Mgr. E.
a zranenia nezúčastnili. Za chlapcov nás
Valková v spolupráci s triednymi učiteľkami I.
reprezentovali M. Benuš, M. Jošťák a M. Tábi,
stupňa.
9.tr., ktorí v I. kole zvíťazili 4: 2 nad
športovcami z Moravian. V II. kole bola
· Výsledky po 2. sérii matematickej
silnejším súperom Chtelnica, do finále sme
korešpondenčnej súťaže MAKS: Najlepšia N.
nepostúpili.
Lúčna, 6. tr. – 1. – 11. miesto

Z

v kraji, F.Kukliš, R. Tábi, 7.
tr. – 1. – 26. miesto v kraji,
M. Julínyová, 8. tr. – 11. –
13. miesto v kraji, A. Petroff,
4. tr. – 1. – 30. miesto v kraji,
R.
Kováčová,
S.
Martinkovičová, 4. tr. – 38. –
39. miesto v kraji, M. Jošťák,
M. Tábi, 9. tr. – 46. – 51.
miesto v kraji.

· Vedenie

ZŠ s MŠ ďakuje
pánu Tóthovi za vedenie PC krúžku žiakov 3.
ročníka a za pomoc pri údržbe počítačovej
učebne a pánu Radovskému za zaregistrovanie
Občianskeho združenia pre ďalšie
obdobie
a za pomoc pri dovezení nábytku do školy.

· Koniec januára tento rok neznamená len koniec
I. polroka, ale aj koniec tradičným
vysvedčeniam. Vďaka finančným prostriedkom
občianskeho združenia škola zakúpila softvérový
program na tlač vysvedčení. Oznamujeme

· Stalo

sa už peknou tradíciou,
že deti predškolského veku
zavítajú pred zápisom do
základnej
školy,
aby
sa
zoznámili s prostredím a aby im
prváci predviedli, čo sa za
polrok vo „veľkej škole“ naučili.
Pestrú a zaujímavú otvorenú
hodinu, v ktorej mohli svoju
šikovnosť prejaviť nielen prváci,
ale aj predškoláci, pripravila
pani učiteľka Mgr. J. Zatkalíková. (foto-škola)

· 7.

februára čaká našich deviatakov ich prvá
životná skúška – MONITOR 9, čo znamená
písomné testy z matematiky a zo slovenského
jazyka a literatúry. Už druhý rok budú tieto testy
robiť všetci žiaci 9. ročníka. Upozorňujeme
rodičov: ak sa žiak nezúčastní tohto termínu
v škole, bude absolvovať náhradný termín 14.
marca 2006 o 8,15 hod. v krajskom meste
(Trnava) v školách, ktoré určí príslušný krajský
úrad.

Vážení občania,
sami rozhodnite, kto potrebuje
Vaše dane.
Venujte 2% z dane pre Občianske
združenie pri ZŠ Banka. Vaše dane tak
umožnia zlepšovanie podmienok
našich detí a skvalitňovanie
materiálnej základne i vyučovacieho
procesu v škole.
V roku 2005 naše občianske združenie
získalo 25 327 Sk a zakúpilo za ne
učebnice a metodické pomôcky pre
žiakov na vyučovanie cudzích jazykov.
Ak sa Vám podarí získať 2% aj od
svojich známych a kolegov,
budeme radi.
Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť
v ZŠ a MŠ od začiatku februára 2006.
V prípade nejasností Vám potrebné
informácie poskytneme na tel. čísle:
033/7722620.
Upozornenie!
2% odvádza daňový úrad z už
zaplatenej dane, takže ich venovaním
sa Vaša daňová povinnosť
nijako nezmení
(nezaplatíte nič naviac).
Občianske združenie sa nedozvie
výšku Vašej dane, pretože mu bude
poukázaná iba celková suma. Vaše
údaje slúžia iba daňovému úradu
na uskutočnenie prevodu.
Celková nazbieraná suma i jej použitie
budú zverejnené v Hlásniku.
Vedenie Občianskeho združenia
pri ZŠ Banka i vedenie školy
Vám vopred ďakuje.

