Minulý mesiac v Banke:

Pozvánka na

„ SA NARODILI

Fašiangovú
zábavu

50 rokov: Jozefína Sokolová, Dušan Marek
60 rokov: Mgr. Anna Šugárová, Eva Poprádiová, Arnold Molnár
70 rokov: Anna Karabová, Štefan Mihok

v sobotu 18. februára 2012 o 19.30 hod.

90 rokov: Anna Mrláková

v kultúrnom dome v Banke.
Do tanca hrá DH Inovčanka.
Bohatá tombola od sponzorov.
Vstupné 10.- euro (v cene guláš, 1/2 l vína,
minerálka, káva).
Vstupenky si mÔžete objednať na tEL. 0905380163,
0910834359 alebo v reštauráci pri kostole.

Jasmina Kudriková, Melinda Mihalová, Mia Mihalová
ZOSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Srdečne všetkým blahoželáme !

POZVÁNKA
VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

vo štvrtok 1. marca 2012 o 18.00 hodine
do priestorov kultúrneho domu Banka.
Účasť nutná.
predseda E. Šebo

šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport

Ako vidno na
obrázku p. M.
Chamrazovej,
siamské
dvojčatá sa
môžu urodiť
i na jabloni. Takéto jablká urodí každoročne jabloň v záhrade
nášho občana p. Dovčíka.
Redakcia

MOTOKLUB BILANCUJE
Každý športový klub na konci sezóny bilancuje svoju činnosť za
uplynulý rok. Inak tomu nebolo ani so SMF MOTOKLUB AHOJ.
Vlaňajší rok nepatril medzi tie najúspešnejšie, úspechov bolo
podstatne menej ako po iné roky, ale život sa nezastavil. Všetci vieme,
že po finančnej stránke je to veľmi náročný šport a bez sponzorov sa
nedajú dosahovať žiadne oslnivé výkony. V priebehu roka 2011
chýbalo aj trosku „šťastia“, ale na prvom mieste však chýbal kvalitný
tréning, ktorý zmarili nielen úrazy na pretekoch, ale i pracovné
povinnosti.
V sezóne 2012 plánujú členovia odjazdiť tieto preteky:

•
•
•

Róbert Uhrin: MMSR, Meteor cup (CZ),
Jozef Moravčík: MKP, SSP,

Vladimír Moravčík: MKP, SSP.
Pevne veríme, že v sezóne 2012 sa dostavia väčšie úspechy, ktorými by
chcel klub reprezentovať seba i našu obec. Zároveň chceme touto
cestou poďakovať predstaviteľom obce Banka za finančnú podporu. Ku
kvalitnej príprave k pretekom nám môže pomôcť aj naša domáca
tréningová trať, ktorá výlučne slúži len pre vlastných členov klubu.
Bude potrebné, aby sme sa prispôsobili štandardu obtiažnosti, ktorá sa
vyžaduje na súčasných oblastných ale aj medzinárodných pretekoch.
Prísľubom pre náš klub je aj niekoľko mladých nádejí, ktoré sa v našej
obci objavili a veríme, že budeme ešte o nich počuť veľa pozitívneho a
tiež dúfame, že rozvoj motokrosu v obci bude ďalej napredovať.

Vedenie ZŠ s MŠ v Banke oznamuje rodičom,
že

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
SA BUDE KONAŤ
V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY
TOPOĽČIANSKA 50

V DŇOCH 5.3.2012 AŽ 7.3.2012
OD 10:00 DO 13:00 HOD.
PODMIENKY PRIJATIA:
- prednostne sa prijímajú deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou,
- deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
- deti pracujúcich rodičov.

Ing. J. Moravčík
šport*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. E-mail: hlasnik.banka@gmail.com.
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 !
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Vážení spoluobčania, rodáci a návštevníci našej obce!
…ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
Mudr.Viliam Šebo, Mária Dechetová

Siamské
dvojčatá

Dozorný výbor COOP Jednota Trnava, SD,
členská základňa Banka, pozýva všetkých členov na

ČÍSLO 1

ROČNÍK X.

NA ZÁPIS TREBA PRINIESŤ:
-žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávnie,
-preukaz poistenca dieťaťa,
-lekársku správu o dieťati.

Museli sme prijímať aj nepopulárne opatrenia, ktoré boli nevyhnutné, ak
sme chceli dodržať rozpočet roka.
Dovoľte mi, aby som Vás na prahu nového roku pozdravil a vyslovil
Plány na zveľaďovanie našej obce sú dlhodobé a vyplývajú z volebného
niekoľko želaní. Opäť je tu január – mesiac, kedy začíname nový rok,
programu, z Územného plánu rozvoja obce, z Plánu hospodárskeho a
ale aj mesiac, kedy slávime už devätnáste výročie vzniku samostatnej
sociálneho
rozvoja,
z
Slovenskej republiky.
Novoročný príhovor starostu obce
rokovaní
obecného
Nový
rok
je
obdobím
zastupiteľstva a z potrieb,
kontrastov.
Veselíme
ktoré je nutné riešiť priebežne
sa,
blahoželáme si, ale
v bežnom živote obce.
o niekoľko okamihov neskôr,
Každej obci dávajú život
keď chvíle sviatočné vystriedajú dni všedného života, zvážime, čo nás
občania svojou prácou, svojimi postojmi a práve pre túto skutočnosť
čaká v roku 2012, aký to bude rok. V živote obce mnoho závisí od
budem s Vami v úzkom kontakte, budem počúvať Vaše názory, námety a
podielových daní zo štátneho rozpočtu, od získaných dotácií, ako aj od
pripomienky. Lebo znalosť problémov Vás, občanov, je predpokladom
nás samotných. Keď teda dvíhame pohárik so želaniami, keď stisneme
takých riešení, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám.
podávanú ruku, keď zaleskne sa slza v oku spomienkou na tých, čo
nedožili nový rok, keď objímeme svojich blízkych, pamätajme, že stále Vážení spoluobčania,
platí: „Len život žitý pre iného má zmysel!“
chcem Vám zaželať, aby každému tento rok priniesol pokoj v duši,
pracovné príležitosti, rodinné porozumenie, čo najviac síl a šťastia v
Vážení spoluobčania,
každodennom živote. Príjmite aj želanie pevného zdravia a pohody, nech
žijeme v dobe, keď sa zovšadiaľ na nás valia hrozby rôznych kríz a
Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z
ťažkostí. Žijeme v dobe, keď sa hovorí, že dobre už bolo… Nechcem sa
prítomnosti najbližších.
pridávať k takýmto predpovediam a nechcem ich ani zľahčovať. Neviem
Prajem Vám aj porozumenie, úctu človeka k človeku a schopnosť
ako bude. Viem však to, že
odpúšťať. Nech zmizne nenávisť a
šťastie a spokojnosť človeka
závisť. K životu patrí bolesť aj
vychádza z duše a svedomia
radosť, práca aj zábava. Prajem
každého z nás. Všetko ostatné
Vám aj vyrovnanosť, lebo tá je
dokáže byť tiež dôležité, ale nie
kľúčom
k
pokoju
najpodstatnejšie.
a múdrosti. A na koniec Vám
Nový
rok
je aj časom
prajem humor. Nie výsmech
bilancovania. Aj v našej obci
niekoho, ale úprimnú radosť.
môžeme hodnotiť, čo sa nám
Smiech osviežuje nielen dušu, ale
podarilo a ako máme ďalej
posilňuje aj zdravie.
smerovať, aby boli napĺňané
V mojom želaní je aj prosba
potreby
Vás
obyvateľov.
o vzájomnú tolerantnosť pri
V uplynulom roku sa nám
susedskom
a
občianskom
podarilo ukončiť rekonštrukciu
spolužití. Veď v plnej miere platí,
komunikácie na Karpatskej ulici,
že človek oveľa menej potrebuje,
položiť nový asfalt na časti
ako chce. Ak si toto uvedomíme,
komunikácie na Sĺňave, získať Foto: M.Chamrazová
tak každý spor sa nám bude zdať
dotáciu a započať
výstavbu
oveľa menší a ľahšie riešiteľný.
obecnej bytovky s dvanástimi nájomnými bytmi, zrekonštruovať
Taktiež Vám prajem milí Bananci, veľa pracovných a osobných
elektrické rozvody v budove základnej školy, vymeniť podlahy a stropy
úspechov, veľa energie, elánu, dobrej vôle. Nech sa nám všetkým darí
v materskej škole, zorganizovať akciu Čistá obec. Uskutočnili sa i
dosiahnuť ciele, ktoré sme si predsavzali.
tradičné kultúrno- spoločenské akcie, stavanie mája, oslava Dňa matiek,
Záverom by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou
Nočná hasičská súťaž, Vatra zvrchovanosti, stretnutie s Mikulášom,
prácou a snahou v uplynulom roku prispeli akýmkoľvek spôsobom k
posedenie s dôchodcami, polnočný Silvestrovský ohňostroj. V oblasti
rozvoju a oživeniu spoločenského, kultúrneho a športového života v
športu bol nohejbalovým klubom usporiadaný V. ročník nohejbalového
našej obci.
turnaja žiakov a 7. ročník nohejbalového turnaja mužov. Lyžiari
Poprajme si spoločne, aby tento rok bol výnimočnejším a krajším ako
zorganizovali Medzinárodné FIS preteky detí v lyžovaní na tráve, turisti
predchádzajúci.
a redakčná rada hlásnika zorganizovali 9. ročník turistického pochodu
Ing. Jaroslav Janeček,
Bananská buď fit. Musím zároveň konštatovať, že nie všetky ciele, ktoré
starosta obce
sme si stanovili na rok 2011, sme splnili tak, ako sme si predsavzali.

Len život žitý pre iného má zmysel !

PF 2012

INFORMÁCIE STAVEBNÉHO ÚRADU...
Drobné stavby z hľadiska Stavebného úradu Banka
Na základe obhliadky obce Banka musíme konštatovať, že na mnohých
pozemkoch a nehnuteľnostiach sa realizovali drobné stavby, prístavby a
nadstavby bez stavebných povolení alebo bez ohlásenia drobných stavieb.
Takto vznikajú v obci nepovolené čierne stavby, ktoré sa dajú dodatočne
legalizovať avšak iba dodatočným stavebným povolením alebo dodatočnou
kolaudáciou stavby.
Podľa stavebného zákona č. 50/1976 a nasledovných noviel podľa § č. 139 b
rozdeľujeme stavby menšieho charakteru na:
- drobné stavby,
- jednoduché stavby.
Drobné stavby majú charakter doplnkových stavieb k hlavnej stavbe napríklad
garáž, pri rodinnom dome alebo hospodárska stavba pri rodinnom dome
a majú plochu do 25 m2. V tomto článku sa nimi budeme bližšie zaoberať.
Drobné stavby:
Pre realizovanie drobných stavieb postačuje ohlásenie, na ktoré stavený úrad
obce Banka vydá súhlas s realizovaním. V prílohe k žiadosti o ohlásenie
drobnej stavby je potrebné predložiť preukázané vlastníctvo k pozemku alebo
nehnuteľnosti, projektovú dokumentáciu v rozsahu aspoň stavebnej časti.
(pôdorys, pohľady, rez, technickú správu a situáciu s vyznačenými
vzdialenosťami od susedných pozemkov).
Stavebný úrad môže požadovať aj podrobnejšiu dokumentáciu.
Projektovú dokumentáciu môže vypracovať stavebný technik alebo stavebný
inžinier bez oprávnenia k projektovej činnosti. Odbornosť preukazuje
maturitným vysvedčením alebo diplomom.
Stavbu je možno realizovať svojpomocne alebo dodávateľsky. V prípade
svojpomocnej výstavby musí mať stavebník stavebný dozor. Stavený dozor
podobne ako pri projektovaní musí mať preukázané odborne vzdelanie
v oblasti stavebníctva. Nemusí mať skúšku odbornej spôsobilosti.
K žiadosti sa vyjadrujú susedia iba v prípade, že stavebník musí použiť
susedné pozemky pri stavaní alebo stavbu umiestňuje na hranici pozemkov.
Táto časť nášho materiálu bola iba na objasnenie stavieb, ktoré musia mať pri
výstavbe ohlásenie drobnej stavby.

Ako začať realizovanie drobnej stavby
Povinnosť ohlásiť výstavbu drobných stavieb veľa našich obyvateľov
obchádza.
Rastú nám v obci nové altánky, garáže, prístavby, bazény, oplotenia, atď.
Táto skutočnosť má za následok problém porušovania dvoch zákonov:
-stavebného zákona (nepovolené stavby)
-finančného zákona (neplatenie daní za nové stavby)
Podľa stavebného zákona sa jedná o stavby bez ohlásenia, čo má za

Humor má jednu vzácnu prednosť: nestarne. Anekdotické príbehy zo
života „obyčajných“ muzikantov nestrácajú svoju dobovú
dokumentárnosť a vierohodnosť, aj keď sa mnohé možno ani nestali,
len sú dobre vymyslené. Sú to väčšinou vtipy inteligentné, s osobitným
kúzlom tých, ktorí ich kedysi vyslovili, alebo aj prežili. Takmer vždy sa
však stotožňujú so skutočnosťou.
Bolo to ešte v polovičke päťdesiatych rokov minulého storočia,
presnejšie písal sa rok 1955, keď som ako čerstvý
absolvent vojenského konzervatória bol umiestnený
do vojenskej dychovej hudby v jednom okresnom
meste na Morave neďaleko Brna. Keďže dychová hudba mala vyše
dvadsať členov, nebol problém vytvoriť aj tanečnú skupinu v malom
obsadení a tak sme si utvorili, bez vedomia kapelníka, takzvanú džezovú
kapelu v obsadení: dva saxofóny, trúbka, trombón, harmonika a bicie
nástroje. Po večeroch sme nacvičovali staré i novšie pesničky a tak, asi
po dvoch mesiacoch sme mali ponuku účinkovať na tanečnej zábave
v neďalekej obci. Keďže to bolo v auguste, zábava sa konala pod holým
nebom, v záhrade na okraji dediny. Záhrada bola dosť veľká, mládež
tancovala na betónovom okruhu a dobre sa zabávala. Okrem
prechádzajúcich sa mladých ľudí parkom, páslo sa na jeho okrajoch aj
niekoľko kŕdľov mladých húsat so starými husami a bezstarostne
ozobávali trávu, aby sa napásli. Bolo približne 19 hodín a začalo sa
pomaly zvečerievať.

následok vyzvanie stavebníka, aby si stavebné dielo dodatočne legalizoval
a nutnosť riešenia priestupkového konania proti stavebníkovi.
Podľa finančného zákona každá stavba spojená so zemou sa zdaňuje
a správcom dane je obec. Z tohto hľadiska je to utajovanie dane. Základom
pre výpočet dane z nehnuteľnosti je list vlastníctva. Z dôvodu, že stavebníci
stavby nenahlásia na obec ani kataster, realizovaním stavby sa dopúšťajú
priestupku. Každá zmena pozemku alebo vlastníka sa musí nahlasovať na
katastrálny úrad. Pri drobnej stavbe je to zmena účelu pozemku (napr. zo
záhrady na zastavovanú plochu).
Nepovolenými stavbami unikajú obci nemalé finančné prostriedky.

Ako legalizovať už realizované drobné stavby
Stavby, ktoré boli realizované pre rokom 1976, je možné zlegalizovať čestným
prehlásením. Stavebník u notára alebo na matrike dá čestné prehlásenie, kde
uvedie:
-rok postavenia objektu (Musí byť do konca roka 1976.)
-meno toho, kto stavbu postavil
-meno vlastníka pozemku v čase stavby
-súčasného vlastníka
Na základe tohto čestného prehlásenia Stavebný úrad Banka preverí
pravdivosť realizovania priamo na stavbe, a keď podklady súhlasia, Obecný
úrad Banka vydá stavebníkovi číslo nehnuteľnosti a drobná stavba je
zlegalizovaná.
V prípade, že stavba bola postavená po roku 1976, musí súčasný vlastník
postupovať nasledovne:
-Musí sám podať žiadosť o dodatočné legalizovanie stavby.
-Stavebný úrad ho vyzve, aby stavbu dodatočne legalizoval.
Oba spôsoby je možné legalizovať iba dodatočným stavebným
povolením spojeným s priestupkovým konaním.
Aj keď sa jedná o drobnú stavbu, ktorá sa pri normálnej stavbe rieši ohlásením
drobnej stavby, dodatočne je možné takúto stavbu legalizovať dodatočným
povolením.
K žiadosti o dodatočné povolenie je potrebné doložiť :
-list vlastníctva k pozemku
-snímku z mapy EN so zakreslenou stavbou
-zjednodušenú realizáciu skutkového stavu
-stanovisko stavebného znalca alebo stavebného dozoru, že stavba je
po technickej stránke v poriadku
-súhlasné stanovisko obce
Účastníkmi stavebného konania sú priamo dotknutí susedia, projektant
a stavebný dozor.
Vydanie stavebného povolenia v prípade, že stavba je už kompletne
zrealizovaná, je možné spojiť s kolaudáciou stavby.
Ing. J.Lázar

Vtedy to prišlo. A prišlo to na trombonistu Miloša, že „musel ísť“. Ale
kam? V neznámom prostredí bolo ťažké nájsť vhodné miesto, pretože
krčma, kde sa nachádzalo WC, bola mimo záhrady, trasa tam bola príliš
dlhá a tak náš Miloš zamieril do kúta záhrady, kde boli tuším dva
stromy a niekoľko kríkov, ktoré ako–tak zakrývali výhľad na pódium.
Vzdialenosť do kúta záhrady bola možno 80 metrov. Išlo o sekundy. Na
čo náš Mirko zabudol a čo nasledovalo, bolo až komické. Mirko nemal
pri sebe ani kúsok papiera. Chvíľu váhal, ale nič nevyhútal. Ako tak
čupel, blížil sa k nemu kŕdeľ malých žltých húsatiek
a bezstarostne trhali trávu, až sa dostali do tesnej
blízkosti nášho Mirka, ktorý akoby skamenel.
Húsatká nič netušili a to bola pre jedno z nich
„osudná“ chyba. Bleskovým chmatom Mirkovej ruky sa jedno z nich
ocitlo v jeho dlani a potom už nebol problém húsatko nahradiť ako
celkom príjemný „papier“. Húsatko síce spísklo, no po vypustení
z Mirkovej dlane odcupkalo k svojmu kŕdľu a páslo sa ďalej. Všetko sa
to odohralo veľmi rýchlo, ani prestávka netrvala príliš dlho.
Mirko pribehol udýchaný a sčervenený na pódium a o malú chvíľu
zábava pokračovala. O niekoľko minút sa zotmelo a tak nám Mirko
v nasledujúcej prestávke vyrozprával svoj príbeh, ktorý bol pre nás
ostatných jedinečným oživením celej zábavy. Len sme sa nedozvedeli,
ako na prefarbenie svojho húsaťa reagovala stará hus. Domysleli sme
si však, že určite na dvojité sfarbenie jedného húsaťa s údivom hľadela
domáca gazdiná.
J.B.

Húsatko to vyriešilo

24. Banka v období socializmu –
samostatná obec (roky 1948 - 1972) –
1. časť (politické udalosti, výstavba,
priemysel, poľnohospodárstvo)
Už koncom 2. svetovej vojny si víťazné
mocnosti – Sovietsky zväz, USA a Veľká
Británia podelili sféry vplyvu na jednotlivé
európske štáty. Do sovietskeho bloku sa
dostali štáty, ktoré obsadila Červená
armáda, t. j. Poľsko, Československo,
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, do
západného bloku sa dostali štáty, ktorými
prešli angloamerické vojská, t. j.
Francúzsko, Taliansko, Grécko i ďalšie.
Nemecko bolo rozdelené, súčasťou
východného bloku sa stala Nemecká
demokratická republika.
V 50 – tych a 60 – tych rokoch 20. stor. v
dôsledku rozdielnych politických systémov
pretrvávala medzi Východom a Západom tzv.
studená vojna. Oba bloky si vytvorili svoje
vojenské zoskupenia (Východ tzv. Varšavskú
zmluvu, Západ Severoatlantickú alianciu NATO) i hospodárske združenia (RVHP resp.
EHS).
Do roku 1948 bol v Československu ešte
pomerne demokratický systém. Vo februári
1948 však došlo k prevratu a politická moc
prešla do rúk komunistov. Začalo sa
b u d ova n i e s oci a li zmu , a vš a k ni e
demokratického ale totalitného. Vládnucou sa
stala iba jedna strana – Komunistická strana
Československa ako predvoj robotníckej
triedy.

V 50 – tych rokoch prebiehali zmeny vo
všetkých oblastiach spoločenského života, v
ideológii, vo vlastníckych vzťahoch,
priemysle, poľnohospodárstve, kultúre, športe
a pod. Ľudia síce mali istú prácu, sociálne
istoty a bol i mier, avšak panovala totalita,
ktorá potláčala občianske práva a slobodu
prejavu. V roku 1960 boli dobudované základy
socializmu a názov štátu sa zmenil na

HISTÓRIA BANKY
Československú socialistickú republiku
(ČSSR).
V roku 1968 svitla v ČSSR nádej na
premenu totalitného systému na demokratický.
Snaha o vytvorenie „socializmu s ľudskou
tvárou“ pod vedením komunistu Alexandra
Dubčeka však bola zmarená vojenskou
intervenciou štátov Varšavskej zmluvy. Od
roku 1969 sa všetko vrátilo do starých koľají,
nastalo obdobie tzv. normalizácie, čo
znamenalo návrat k totalitnému socializmu.
Aspoň niečo sa však v roku 1968 dosiahlo ČSSR ako štát sa stala federáciou dvoch
republík – Českej socialistickej republiky a
Slovenskej socialistickej republiky.
Samozrejme, že od roku 1948 došlo k
spoločenským zmenám aj v Banke. Správu
obce vykonával Miestny národný výbor v
Banke, viedli ho predseda MNV a tajomník
MNV. Sídlo MNV bolo v kaštieli. MNV
pracoval pod dohľadom MO KSČ. Správy
občanom oznamoval obecný rozhlas.

Spoločenské a kultúrne podujatia sa konali v
družstevnom (kultúrnom) dome a v
priestoroch školy. Banka bola samostatnou
obcou do konca roka 1972.
V 60 – tych rokoch sa stavali rodinné
domy na Topoľčianskej ceste a na Novej
Banke. Pri Obtokovom ramene Váhu si kúpele
vybudovali hospodárske stredisko a bytovky
pre svojich zamestnancov. V roku 1959 bola
dobudovaná vodná nádrž Sĺňava. Pri nej
na strane Banky vznikla rekreačná oblasť
Sĺňava II, kde začali vznikať podnikové
rekreačné zariadenia. V roku 1971 bola
daná do užívania sauna Heinola a v roku
1972 kúpalisko Sĺňava, tiež vznikla
chatová osada a autokemping.
Tehelňa v lokalite Tobolka bola v
prevádzke do polovice 60 – tych rokov. Ťažba
v kameňolomoch tiež zanikla. Ťažbu
farebných hliniek na úpätí Bananského vŕšku
po súkromníkovi Vojtechovi Wágnerovi
prevzal v roku 1952 Komunálny podnik mesta
Piešťany. Hlinka sa ťažila do roku 1966.
Barón Anton Leonhardi vlastnil v Banke
pôdu a hospodársku usadlosť. Koncom roka
1949 odišiel i s rodinou do Austrálie.
Jednotné roľnícke družstvo v Banke bolo
založené v roku 1957. Po počiatočných
ťažkostiach sa stabilizovalo a začalo
prosperovať. Uplatňovala sa nová technika –
traktory, kombajny a pod. JRD hospodárilo na
hornom a dolnom hospodárskom dvore.
Družstvo sa venovalo rastlinnej a živočíšnej
výrobe a tiež i pridruženej výrobe.
Ing. Alexander Murín

• Posledný deň v škole pred
•
V dňoch 17. a 18. januára sa
ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC v ZŠ s MŠ Moravany uskutočnilo OK v
vianočnými prázdninami sa niesol
v znamení kultúry. Zavítali k nám
stolnom tenise. Našim súťažiacim
manželia Hlbockí s výchovným koncertom Nesieme vám novinu.
chlapcom i dievčatám športové šťastie neprialo. Napriek športovému
V tomto
koncerte
nasadeniu sa na víťazných miestach neumiestnili.
oboznámili
našich
• Pred zápisom do prvého ročníka navštevujú škôlkari svojich
žiakov od 1. po 9.
starších kamarátov – prvákov, aby sa presvedčili, čo sa už naučili,
ročník so slovenskými
a aby sa zoznámili s prostredím školy. Dňa 19.1.2012 naši prváci so
zvykmi
a tradíciami.
svojou pani učiteľkou Mgr. K. Michnovou, ozdobení vlastnoručne
Vianočnú
atmosféru
zhotovenou „korunou múdrosti“, ukázali, ako vedia čítať, písať,
nám
navodili
počítať,
spievať
koledovaním,
i tancovať. V závere
spievaním vianočných
odovzdali
svoje
piesní,
kolied,
koruny
múdrosti
vinšovaním
mladším kamarátom
a prezentovaním
so želaním, aby aj
vianočných
zvykov.
oni
boli
takí
Zároveň mohli naši žiaci vidieť a počuť typické slovenské ľudové
úspešní, keď budú
hudobné nástroje. (obr.)
prváci. Otvorenej
•

Sviatočná atmosféra pokračovala programom, ktorý naši žiaci
predviedli na Mikuláša pre seniorov. Program sa všetkým páčil a
hlavne tanečné čísla
roztlieskali všetkých
prítomných.

•

Naši
druháci
nezabudli s vianočnou
nádielkou
ani
na
vtáčiky. Do kŕmidiel S.
Petlákovej, A. Hanica
a D. Vatrta im pred
odchodom
na
prázdniny
nasypali
dobroty. (obr.)

hodiny sa zúčastnili
riaditeľka
školy
Mgr. H. Hrdinová, učiteľka budúcich prvákov PaedDr. D. Petláková
a učiteľky MŠ M. Motyčková a T. Sláviková. (obr.)

•

31. januára 2012 žiaci po prvýkrát nedostanú riadne
vysvedčenia, ale výpisy hodnotenia. Výpisy nemusia obsahovať
údaje o počte zameškaných hodín, prehľad o navštevovaných
útvaroch záujmového vzdelávania, údaje, ktoré sa obvykle vpisujú
do doložky a pod. Výpis nie je verejnou listinou, neobsahuje
pečiatku školy a podpíše ho triedna učiteľka. Na konci školského
roka dostane žiak riadne vysvedčenie so všetkými údajmi za
obidva polroky.

•

3. februára 2012 sú polročné prázdniny.

