Minulý mesiac v Banke:
ÿUZAVRELI SOBÁŠ
Mgr. Monika Miklovičová a Ing. Pavol Bartovic
ZOSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov: Květoslava Bajkaiová
60 rokov: Ľubica Jakubcová, Viera Reháková, Saadya AI Assar
70 rokov: Ján Hladký
75 rokov: Anna Kováčová
Srdečne všetkým blahoželáme !
…ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
Emil Levčík, Ladisláv Lámer

FUTBAL V NAŠEJ OBCI
Jesenná časť súťažného ročníka 2012/2013 - družstvo prípravky

Družstvo prípravky
po jesennej časti
figuruje v tabuľke na
peknom
druhom
mieste so stratou 6
bodov na vedúce
Veľké Kostoľany, no
máme jeden zápas
k dobru
a to
s družstvom
z Vrbového.
Naši
najmenší futbalisti príjemne prekvapovali a v každom zápase sa snažili vyhrať,
čo sa im aj darilo. Naším cieľom v jarnej časti je pokračovať v doterajších
výkonoch a v zápase pravdy poraziť doma družstvo z Veľkých Kostolian a tým si
vytvoriť predpoklady na celkové víťazstvo v našej skupine.
Strelci gólov: Kohút Alexander 11, Margetín Adam 8, Toth Nicolas 5, Lacuška
Branislav 4, Somogyi Adrian 2, Juríček Denis 1, Klieštinec Filip 1, Németh Bohuš
1. Zostava družstva: Brankári: Hodul Michal, Juliny Gabriel. Obrancovia: Tóth
Nicolas, Németh Bohuš, Tábi Matúš, Patrik Tomáš. Stredoví hráči: Juríček
Denis, Somogyi Adrian , Vido Filip, Bednáriková Natália, Kohút Sebastian, Vatrt
Dominik, Vatrt Matúš, Ročiak Roman, Orviský Richard. Útočníci: Kohút
Alexander, Margetín Adam, Lacuška Branislav, Klieštinec Filip.
Jesenná časť súťažného ročníka 2012/2013 - družstvo žiakov

Naši žiaci sú po
jesennej časti na 13.
mieste. Nerobíme
z toho žiadnu
tragédiu, lebo 10
hráčov automaticky
prestúpilo k žiakom
z kategórie prípravky.
V tejto súťaži
(mimochodom
najvyššia súťaž pre
žiakov v rámci ObFZ
Trnava), ktorú už
hráme štvrtý rok,
máme najmladšie mužstvo, ktorého vekový priemer je 12 rokov. Súťaž môžu
hrávať žiaci, ktorých vekový priemer je 12 - 15 rokov. Za bojovnosť a nasadenie
v každom zápase treba chlapcom vysloviť poďakovanie. Našou túžbou
a želaním je v jarnej časti tohto roka zabojovať a udržať sa v tejto súťaži aj
v budúcom ročníku, aj keď to bude nesmierne ťažké.
Góly za družstvo dali: Kotlár Ľuboš 4,Dékaň Adam 2,Seman Andrej 2, Markech
Daniel 1. Družstvo nastupovalo v tejto zostave: brankári: Hečko Matúš, Korchan
Ivan. Obrancovia: Seman Andrej, Juliny Adrian, Dékaň Adam, Ludwig Daniel.
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 !

Stredoví hráči: Jurák Roman, Jurák Martin, Markech Libor, Novák Tadeáš, Tóth
Nicolas, Kohút Alexander,Vereš David. Útočníci: Markech Daniel, Kotlár Ľuboš,
Margetín Adam.
Ing. Seman Miroslav – tréner družstva prípravky a žiakov
Jesenná časť súťažného ročníka 2012/2013 - družstvo mužov

S
umiestnením
svojho družstva som
spokojný, až na to,
že
sme
viac
nepotrápili vedúce
družstvo z Pečeniad,
ktoré je v tabuľke
pred nami o 7 bodov.
Väčšia vyrovnanosť
kádra,
skúsenejší
hráči v družstve so
skúsenosťami
z
vyšších súťaží, to sú
atribúty prečo za nimi zaostávame. Mrzí ma tiež zbytočná strata bodov na
ihriskách súpera v Koplotovciach, Horných Otrokovciach a Šterusoch, kde sa
veľmi ťažko hráva, no najmä vyhráva. Doma sme nemali problém so žiadnym
súperom a vyhrávali sme zápasy rozdielom triedy.
Pred začiatkom súťaže bol pred družstvo postavený cieľ zabojovať o postup do
vyššej súťaže. Ešte nie je nič stratené, pokúsime sa na jar o nemožné, aj keď sa
na veci pozeráme reálne.
My nemáme dobré alebo výborné podmienky, čo sa týka financií – ide hlavne o
otázku hosťovania hráčov z vyšších súťaží či prenájom trénigových plôch v zime,
ale aj tak hráčom ďakujem za ich prístup k zápasom a tréningom a za to, čo
dokázali, že od marca 2012 až do koncu roka 2012 neprehrali ( okrem Pečeniad)
ani jeden majstrovský zápas. Góly za družstvo dali: Bogora Patrik 12, Gašparik
Milan 8, Bogora Marian 6, Davidek Marek 5 , Abraham Andrej 3, Belan Radoslav
2, Vido Adam 2,Varga Pavel 1, Tomiš Jozef 1. V akej zostave mužstvo
nastupovalo: brankári: Krajčech Peter, Rusnák Maroš, obrancovia: Babiš
Marián, Tomiš Jozef, Vajsábel Marek, Korchan Ivan, Varga Pavel, Šnajdar
Ladislav, Samuhel Štefan, Cíbik Ladislav, záložníci: Bogora Marián, Davidek
Marek, Belan Radoslav, Polák Peter, Gergely Peter, Šnajdar Stanislav, útočníci:
Bogora Patrik, Gašparik Milan, Abraham Andrej, Vido Adam.
Bogora Jozef – tréner družstva mužov

OZNAM
Vážení občania obce Banka, vážení športoví priatelia,

DARUJTE NÁM 2% dane
pre občianske združenie
Obecná telovýchovná jednota Banka,
ktorého základným cieľom je
starať sa o rozvoj futbalu v našej obci
s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu.
Prispejete tak k zlepšovaniu podmienok pre športujúce deti
a to hlavne pre družstvo prípravky a pre družstvo žiakov.
Oslovte svojich známych či kolegov v práci, budeme radi.
Dôležité údaje:
Obecná telovýchovná jednota Banka
Bananska 35, 921 01 Banka
IČO: 34 016 856
Bližšie informácie: štatutár občianskeho združenia
Ing. Seman Miroslav
Tel. : 033 77 45 005 a 0948 029 473
Výkonný výbor OTJ Banka Vám vopred ďakuje.

VÝROKY DETÍ
Radšej mám mamičkinu sestru, ako svoju. Mamičkina sestra
je mojou tetou, ale moja je pre mňa ničím.
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Vážení spoluobčania,
V mesiaci máj sme spoločne pred sv. Vendelinkom za účasti dychovej hudby Inovčanka
som rád, že sa Vám môžem na začiatku nového roka prihovoriť. Čas beží neúprosne a
postavili symbol mája a oslávili príchod jari veselicou na futbalovom ihrisku. V druhom
my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok
májovom týždni sme si uctili v kultúrnom dome Deň matiek. Program pripravili učiteľky
predchádzajúci, ktorý sa skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej
MŠ a účinkovali naši škôlkari. Začali sa investičné práce na revitalizácii centra obce.
úspešný.Je to až neskutočné, ale rok 2012 je minulosťou. Minulosťou za ktorou sa dnes
V júni sa v obci uskutočnil ôsmy ročník „Nočnej hasičskej súťaže“, na ktorom sa
chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal
zúčastnilo 12 družstiev. Naše družstvo mužov obsadilo šieste miesto.
nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás
Ako každý rok i v tomto roku sa na Ahoji v mesiaci
Novoročný príhovor starostu obce
záporným, či menej šťastným. Každému sa vryl do
júl uskutočnili oslavy Dňa zvrchovanosti SR, ktoré
pamäti iným spôsobom. Je dobre sa z času na čas
vyvrcholili zapálením vatry. V tom istom mesiaci
pozastaviť - obzrieť sa. Pozrieť sa na chyby, ktoré
organizovali členovia Lyžiarskeho klubu Ahoj
sme urobili a vyvarovať sa ich. Osobne mňa mrzí,
v Lyžiarskom stredisku Ahoj Svetový pohár
že to, čo sme si všetci ľudia želali, porozumenie,
v lyžovaní na tráve detí do 15 rokov FIS KIDS
toleranciu, slušnosť, lásku, hrdosť na svoju rodnú
CUP. Pretekov sa úspešne zúčastnili i naši
obec, na svoju vlasť, sa z nášho každodenného
nádejní lyžiari Vanesa Drahovská, Alex Jánoška,
života akosi vytráca. Čím ďalej tým častejšie sa v našej spoločnosti prejavujú namiesto
Adam Masár a Michael Gabovič.
pozitívnych negatívne spôsoby života, ako sú neúcta, závisť, nenávisť, rôzne druhy
V polovici mesiaca august zorganizoval Nohejbalový klub Banka v areáli ZŠ ôsmy
násilia, drogy a iné neduhy. Rozmáha sa neznášanlivosť medzi susedmi, ničí sa obecný
ročník nohejbalového turnaja o „Pohár starostu obce Banka“. Turnaja sa zúčastnilo
majetok, vytráca sa slušnosť, poškodzujú sa veci verejné. Pritom akosi zabúdame na to,
osem mužstiev.
aký je ľudský život veľmi krátky a utečie nám ako voda medzi prstami... O čo by mohol
V mesiaci september oslávila základná škola 75-ročné jubileum od svojho vzniku.
byť jednoduchší, ľahší a samozrejme aj krajší, keby sme si dokázali vážiť jeden
Výročie si pripomenuli pedagógovia i žiaci slávnostným otvorením školského roka
druhého, vzájomne sa chápať, počúvať sa a pomáhať si. Toto všetko naznačuje, že
a otvorením výstavy z histórie školy pre verejnosť. V tom istom mesiaci sa na
niečo nie je v poriadku v správaní a vo výchove v rodinách a spoločnosti. Aby sme
futbalovom ihrisku uskutočnila vydarená akcia „Rozlúčka s letom“. Súčasťou akcie bola
zamedzili takýmto javom, mali by sme sa viacej zblížiť v rodinách, viacej sa venovať
výstava ovocia, prehliadka a ukážka jazdy na historických motocykloch ako i koncert
svojim deťom, pretože čas venovaný svojim deťom je najlepšia investícia. Mali by sme
dychovej hudby Inovčanka. V tomto mesiaci bol zrealizovaný i nový asfaltový koberec
vedieť, ako trávia svoj voľný čas, kam chodia po večeroch, s kým sa stretávajú. Viac si
na časti komunikácie okolo Vápenického potoka a na časti Lesnej ulice.
všímať život okolo nás v našej obci. Len spoločnými silami môžeme úspešne čeliť týmto
V októbri bol usporiadaný už desiaty ročník „Bananskej buď fit“, ktorej sa napriek
negatívnym javom, ktoré na nás doliehajú.
nepriaznivému počasiu zúčastnilo 68 turistov. V októbri prebehlo výberové konanie na
Vážené občianky, vážení
do dáv at eľ a pr ác na
občania !
rekonštrukciu fasády MŠ.
V ďalšej časti môjho
Najlepšiu ponuku zaslala
príhovoru by som Vás chcel
s t av e b n á f i r m a „S J
i n f o r m o v a ť
Pressburg“, ktorá i práce
o demografickom vývoji v
zrealizovala V rámci obnovy
našej obci. Na začiatku
fasády bolo prekryté i
roka 2012 mala naša obec
vonkajšie schodisko, ktoré
celkove 2165 obyvateľov. V
bude v jarných mesiacoch
roku 2012 sa narodilo 15
zrekonštruované.
detí, zomrelo 22 obyvateľov
V mesiaci november
s trvalým pobytom v obci. Z
zorganiz ov ali členov ia
našej obce bolo v roku
redakčnej rady Hlásnika
2012 evidovaných 18
prvý ročník súťaže v pečení
sobášov. Do obce sa počas
v ianočného peč iv a
rok a prihlás ilo 53
„Pečiem , pečieš, pečieme“.
obyvateľov, z obce sa odhlásilo 42 obyvateľov. Na konci roku 2012 mala naša obec
V mesiaci december sme slávnostne spolu s Mikulášom rozsvietili obecný vianočný
2169 obyvateľov. Zo štatistiky vyplýva, že demografický vývoj bol v roku 2012 pozitívny,
stromček, v kultúrnom dome sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami s krásnym
nakoľko sa zastavil klesajúci počet obyvateľov.
programom žiakov ZŠ.
Vážené občianky, vážení občania !
Rok 2012 sme v obci zavŕšili polnočným silvestrovským stretnutím a ohňostrojom.
Pár slovami sa chcem zmieniť aj o tom, na čom sme pracovali v našej obci v roku 2012.
Minulý rok bol náročný hlavne na prideľovanie finančných prostriedkov a popri
Okrem bežných udržiavacích prác, ako bolo pravidelné kosenie verejných priestranstiev
zvyšovaní cien energií, služieb, súvisiacich činností a znižovaní príjmov obce, bolo
a cintorína, sme pravidelne čistili autobusové zastávky a okolie chodníka okolo
ťažké úlohy obce zvládnuť. Verím, že tento rok hoci ťažký bude stabilnejší.
Vápenického potoka a chodníka pod Červenou vežou od obalov rôznych sladkostí,
Vážení spoluobčania,
cigaretových obalov, ohorkov a prázdnych PET fliaš. Nechce sa mi to ani komentovať,
na záver svojho príhovoru chcem poďakovať všetkým tým občanom, ktorí boli
pretože každý doma vie, kam odpad patrí. Len na verejných miestach nie a nie si to
nápomocní činnosti obecného úradu, ďakujem zamestnancom OcÚ, poslancom OcZ za
uvedomiť a udržiavať poriadok.
korektnú spoluprácu a tvorivé názory počas rokovaní OcZ, členom DHZ, TJ,
Začiatkom roka 2012 sa uskutočnil výdaj potravinovej pomoci odkázaným občanom
pedagogickému zboru základnej a materskej školy, spoločenským organizáciám,
a dôchodcom obce. Výdaja sa okrem pracovníkov obecného úradu aktívne zúčastnil
právnickým osobám a podnikateľom v našej obci, ako aj Vám všetkým, vážení
i poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Michal Rusnák, za čo mu patrí naše
spoluobčania. A ďakujem tým, ktorí ste aktívne spolupracovali a prejavovali záujem
poďakovanie. 10. marca 2012 sa na Slovensku uskutočnili voľby do Národnej rady
o dianie v obci Banka.
Všetkým Vám prajem veľa zdravia, splnenie všetkých prianí a želaní. Aby sme
Slovenskej republiky. V našej obci z 1830 oprávnených voličov svoje volebné právo
nasledujúci rok prežili v spokojnosti v kruhu svojich rodín. Prajem Vám veľa osobných
uplatnilo 1075 občanov, pričom najviac hlasov získala strana SMER.
a pracovných úspechov, veľa tolerancie a pochopenia vo vzájomných vzťahoch a pevné
V mesiaci apríli sa v čase od 17.4. do 22.4.2012 uskutočnila akcia „Čistá obec“. Akcie
zdravie. Vážení spoluobčania, prajem Vám úspešný nový rok 2013.
sa tradične zúčastnili: Klub dôchodcov, žiaci základnej školy a niektoré spoločenské
organizácie. Všetkým zúčastneným patrí naše poďakovanie. V tomto mesiaci sa začali
i prípravné práce na investičnú akciu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Banka“ a boli
Ing. Jaroslav Janeček, starosta
obnovené firmou „Obistav“práce na výstavbe obecného nájomného domu na Sĺňave.
Foto: Banka v zime 2013, D.Slovák

Vážiť si jeden druhého
a vzájomne sa chápať

PF 2013

NOHEJBALOVÝ
KLUB
BANKA
BILANCOVAL
V sobotu dňa 19.1.2013 sa v podvečerných hodinách v spoločenskej
miestnosti ihriska Banka stretli členovia NK Banka na svojej už 8.
výročnej schôdzi. Zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 2012.
Schôdzu otvoril a všetkých zúčastnených členov privítal viceprezident
nohejbalového klubu Jaroslav Vido. Zo správy prezidenta NK Banka
Ing. Michala Rusnáka bola vycítiť výrazná spokojnosť nad uplynulým
rokom.
Každý člen sa mal možnosť vyjadriť k uplynulému roku ako i vyjadriť
svoje názory k nastavujúcemu roku 2013. Do NK Banka bol prijatý
nový člen Jaroslav Stacho. Oproti roku 2011 sa účasť na pravidelných
tréningových zápasoch, ktoré sa uskutočňovali každý štvrtok,
podstatne zlepšila takmer u všetkých. Počas roku panovala v klube
medzi členmi veľmi dobrá nálada ako aj snaha posunúť úroveň celého
klubu na ešte vyššiu úroveň. Turnaje, ktoré nohejbalový klub
usporiadal či už pre žiakov ZŠ Banka, alebo v rámci klubu turnaj o
“Pohár starostu obce Banka“, boli na veľmi dobrej úrovni a z roka na
rok si získavajú oveľa viac priaznivcov. Turnaj získal na popularite aj
tým, že boli prizvané mužstvá z iných obcí. Snahou všetkých členov
NK Banka bude usporiadať turnaje aj v roku 2013. Spolupráca
s vedením ZŠ, na ihrisku ktorej sa tréningové zápasy uskutočňujú, bola
prospešná pre obe strany. Na záver poprial prezident NK Banka Ing.
Michal Rusnák veľa športových úspechov všetkým v nastávajúcej
sezóne a úspešné reprezentovanie obce Banka na rôznych súťažných
podujatiach.
mr

O fajčení

Kreslil Vojto Haring

Priznám sa, pred rokmi som sám bol dosť silným fajčiarom
a obdobie tohto zlozvyku sa mi občas v mysli ešte vynorí, hlavne, keď
vidím veľa mladých ľudí, žiakov či študentov, fajčiť na verejnosti.
Znepokojuje ma fajčenie 14- až 16-ročných chlapcov a čo je zarážajúce,
aj dievčat. Obyčajne ráno, cestou do obchodu, míňam skupinku 3 – 4
dievčat na chodníku, ako si krátia čas čakania na prvú vyučovaciu
hodinu fajčením popri vchodovej bráne do vlastnej školy. Je to výsmech,
ba priam dehonestácia inštitúcie školy.
O škodlivosti fajčenia sa toho popísalo už veľa. Niektoré médiá aj
v posledných dňoch venovali tejto téme
viacero diskusií. No i napriek tomu nezaškodí,
keď budeme o škodlivosti fajčenia písať aj
v našom Hlásniku, pretože je všeobecne
známe, že Hlásnik sa dostane do všetkých
domácností v našej obci, kde sa nachádzajú
deti, žiaci, či študenti škôl, spolu s rodičmi.
Fajčenie je závažným problémom, ktorý sa
týka miliónov ľudí. Okrem značných
zdravotných rizík fajčenie spôsobuje mnohé
ťažkosti a problémy, napr. pri výchove
mladistvých v utváraní ich osobnosti, ich
vzťahu k práci, k povinnostiam, k ľuďom, k bezpečnosti pri práci atď.
Fajčenie je ovplyvňované a upevňované aj rôznymi sociálnymi
podnetmi. Napríklad, mladistvý fajčí v snahe prispôsobiť sa svojej
skupine, byť akceptovaný, imponovať, cítiť sa dospelým. U mladých
dievčat to býva túžba „byť dámou“. Často býva pohnútkou pre fajčenie
uvoľnenie psychického napätia a úzkosti. Mnohí fajčením zastierajú
podráždenosť a nervozitu.
Hoci vo všeobecnosti sa uznáva škodlivosť fajčenia a mnohí fajčiari
si želajú zbaviť sa svojho návyku, je veľa takých, ktorí nie sú schopní
sami prestať fajčiť. Tuhí fajčiari, ktorí celé roky tvrdili, že nemôžu
prestať fajčiť, skoncovali s týmto návykom zo dňa na deň. V prvom rade
si fajčiar musí uvedomiť, že fajčenie nie je potrebou jeho organizmu, iba
škodlivým návykom.
V bežnej diskusii o škodlivosti fajčenia fajčiari uvádzajú množstvo
návodov, ako sa zlozvyku zbaviť. Viem však, že cesta k abstinencii je
zložitá. Zažil som to sám na sebe.
Ján Benka

„Pod šable“
Dychová
hudba
„Inovčanka“
pravidelne
už
desaťročia udržuje v obci jeden pekný fašiangový zvyk hranie „Pod šable“. Fašiangy začínajú deň po troch
kráľoch a končia tzv. popolcovou - škaredou stredou.
Fašiangy sú obdobím veselosti, zábav, jedenia a pitia.
Večer pred popolcovou stredou sa pochováva
muzikantská basa a nasleduje štyridsaťdňové pôstne
obdobie, v ktorom sa nekonajú žiadne oslavy, zábavy
a svadby, ale hlavne sa drží pôst nielen od jedla, ale aj
od našich nerestí –
pitia, fajčenia a pod.
Toto obdobie je ako
stvorené
na
odvyknutie
od
týchto
zlozvykov.
Fašiangové
zvyky
zahŕňajú
aj
obchôdzky
sprievodu v maskách
a s hudbou po domoch, čo má rituálny význam.
Znamenajú dobrožičenie pre navštívený dom. Želá sa
zdravie a hojnosť. Masky mali vyháňať zlých duchov
z navštívených domov a tým ho po celý rok chrániť od
zlých a nečistých síl. V prvej polovici 20. storočia sa
sprievodov v maske začal zúčastňovať aj vojak so šabľou
(zrejme pod vplyvom I. svetovej vojny, aby naše obydlia
boli ušetrené aj od tejto pliagy). Na túto šabľu napichujú
gazdiné slaninu alebo klobásu pre sprievod. Z tohto
pochádza aj výraz „Pod šable“. Zábava sa obvykle končí
večernou veselicou kde sa vyzbierané „dobroty“
spoločne skonzumujú.
Aj tento rok, poslednú sobotu pred popolcovou
stredou - v sobotu 9.2.2013 od 9.00 hod. hrá Inovčanka
„Pod šable“. Ak chcete ochrániť svoj príbytok od zlých
síl, zavolajte (0905 380 163, 0910 834 359), prídeme
zahrať, povinšovať a vyhnať zlých duchov aj z Vášho
domu.
Vaša INOVČANKA

Základná škola s materskou školou,
Bananská 46, 921 01 Banka

29. Banka – volebné obdobie 1999 – 2002,
1. časť (politický a verejný život)
Ku koncu roka 1998 sa skončilo 1. volebné
obdobie orgánov obecnej samosprávy v Banke,
4 roky po osamostatnení obce. Opäť sa
zintenzívnila činnosť tunajších politických
strán.
V dňoch 25. a 26. septembra 1998 sa na
Slovensku konali voľby poslancov do
Národnej rady SR. V Banke najviac
hlasov z politických strán získalo HZDS
– 494, Slovenská demokratická koalícia –
366, Strana demokratickej ľavice – 180,
Slovenská národná strana – 141, Strana
občianskeho porozumenia – 74, atď.
V dňoch 18. a 19. decembra 1998 sa
uskutočnili voľby do samosprávnych
orgánov obce Banka pre volebné obdobie
1999 – 2002. Za starostu Banky bol opäť
zvolený Gašpar Haring, kandidát KDH. Za
poslancov 15 – členného Obecného
zastupiteľstva obce Banka boli zvolení –
Rudolf Bednárik, MUDr. Stanislav Čársky,
Ing. František Červeňanský, Dpt. Jozef
Drahovský, Dominik Gašpar, Jozef Gažo, Ing.
Ľubomír Chalás, Juraj Julíny, Jarmila Lipková,
MUDr. Štefan Lúčny, Dušan Marek, Imrich
Margetin, Jozef Moravčík, Peter Samuhel
a Ing. Ervín Šebo. V priebehu volebného
obdobia sa niektorí vzdali poslaneckého
mandátu, nahradili ich Rudolf Paulovič, JUDr.
Alexander Kostolanský, Rudolf Moravčík, Ivan
Mojto, Josef Nyč a Ján Ďurček. Voľby sa
uskutočnili v dvoch volebných okrskoch – č. 1
v budove ZŠ (ulice Bananská cesta,
Bazovského, Dominova, Hudobná, Inovecká,

Karpatská, Pokojná, Spojovacia, Športová,
Žiacka a Červená Veža) a v objekte Jednoty na
Topoľčianskej ceste (ulice Kamenná, Krátka,
Lesná,
Lyžiarska,
Nám. M.
Benku,
Topoľčianska cesta, cesta Janka Alexyho,
Odborárska, Poľná, Tehelná, Podhorská).
Hlavným kontrolórom obce Banka sa stal
Ing. Pavel Profous. Pracovníkmi Obecného
úradu v Banke boli Marianna Chalásová, Anna

HISTÓRIA BANKY
Dojčanová, neskôr pribudol Ľubomír Dojčan.
Kronikárom Banky sa stal Ing. Alexander
Murín.
Zasadnutia OZ sa spočiatku konali
v suteréne objektu materskej školy, neskôr
v priestoroch objektu Jednoty (kultúrneho
domu).
Ustanovujúce zasadnutie OZ obce Banka
sa uskutočnilo 15. januára 1999. Starosta zložil
predpísaný sľub starostu obce, poslanci
predpísaný sľub poslancov OZ. Za zástupcu
starostu obecné zastupiteľstvo zvolilo Ing.
Chalása. Zároveň bola zvolená 5 – členná
obecná rada v zložení – Ing. Ľ. Chalás, R.
Bednárik, Dpt. J. Drahovský, Ing. F.
Červeňanský a D. Marek (neskôr došlo
k zmenám v jej zložení).
Na 2. zasadnutí OZ 29. januára 1999 boli
schválené Komisie OZ obce Banka, ich
predsedovia a členovia – pre ekonomiku
a financie, pre výstavbu a životné prostredie,

·

tabuľou, ako vedia čítať,
Dňa 13.12.2012 sa
ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
počítať, uvažovať i spievať.
v ZŠ Brezová Piešťany
Na záver odovzdali svojim
uskutočnilo
okresné
mladším kamarátom pamätné plaketky a darčeky,
kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Našu školu na ňom reprezentovala žiačka 9.ročníka
D. Bieliková, ktorá sa umiestnila na 7.mieste ako
úspešná riešiteľka. Za prípravu ďakujeme pani
učiteľke Mgr. K. Cíbikovej.

· Deti materskej školy si v predvianočnom
období tiež vyskúšali ozdobovanie medovníčkov.

Zápis detí do materskej školy
ktoré im urobili. Otvorenej hodiny sa zúčastnili
riaditeľka školy Mgr. H. Hrdinová, zástupkyňa RŠ
pre MŠ J. Gabrišová, vedúca MZ Mgr. E. Valková
a učiteľka predškolákov A. Vetríková. (obr.)

Riaditeľka ZŠ s MŠ , Bananská 46, Banka, v zmysle § 59 ods.3
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje miesto a termín na
podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa
do materskej školy pre školský rok 2013/2014 nasledovne:
Termín konania zápisu:

11.3.2013 – 13.3.2013
V čase:

od 9.00 – do 12.00 hod.
Miesto konania zápisu:

Materská škola, Topoľčianska 50, Banka
Podmienka prijímania detí :
1. Do materskej školy budú prednostne prijímané deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou,
2. Deti s trvalým bydliskom v obci Banka.

·
Ako vidno, práca ich plne zaujala a tešili sa z toho,
čo dokázali. Poďakovanie posielajú všetkým
rodičom a občanom Banky, ktorí v roku 2012
deťom MŠ pomáhali. (obr.)

·

Dňa 17.01.2013 sa v ZŠ Holubyho Piešťany
uskutočnilo OK olympiády v anglickom jazyku. Za
našu školu sa ho zúčastnil M. Lúčny, 7.tr., ktorý sa
umiestnil na veľmi peknom 4.mieste.

·

Otvorená hodina pre predškolákov sa
uskutočnila dňa 22.01.2013. So žiakmi prvého
ročníka ju odučila pani učiteľka PaedDr. D.
Petláková.
Prváci ukázali svojim mladším
kamarátom, že školy sa netreba báť, lebo sa v nej
deje veľa zaujímavého a aj sa veľa naučia.
Predviedli, ako vedia pracovať s interaktívnou

Dňa 23.01.2013 sa v ZŠ Brezová uskutočnilo
OK matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka.
Našu školu reprezentovali za 5. ročník M. Tábi,
ktorý sa umiestnil na 14.mieste a D. Bieliková,
ktorá sa umiestnila na 4. mieste. Pripravovali Mgr.
S. Gašparová a RNDr. K. Šišanová.

· 31. januára dostanú žiaci výpisy hodnotenia.
Výpis nie je verejnou listinou, neobsahuje pečiatku
školy a podpíše ho triedna učiteľka. Na konci
školského roka dostanú žiaci riadne vysvedčenia so
všetkými údajmi za obidva polroky.
·
·

1.februára (v piatok) sú polročné prázdniny.

Vedenie ZŠ s MŠ v Banke aj touto cestou
ďakuje pani Lýdii Lukáčovej za darovanie
rukávcov, pruclov, šatiek a mašlí bananského
kroja.

pre kultúru, školstvo a šport, pre bezpečnosť
a verejný poriadok, pre dopravu, obchod
a služby, pre sociálne a zdravotné veci.
Vo februári 1999 sa v Kostole sv. Martina
slúžila sv. omša, v rámci ktorej sa uskutočnilo
posvätenie symbolov obce.
Za zvukov
slávnostných fanfár v podaní členov DS
Inovčanka predstúpili pred oltár predstavitelia
obce. Priniesli obecné insígnie, erb, štandardu,
zástavu a kroniku obce, ktoré počas
bohoslužby posvätil správca fary vdp. Ján
Bederka.
V 2. polovici roka 1999 došlo k nezhodám
medzi
starostom
obce
a väčšinou
poslancov OZ. Ing. Ľ. Chalás bol
poverený zastupovaním starostu obce, zároveň
boli vyhlásené predčasné voľby starostu
obce. G. Haring z funkcie starostu odstúpil,
ako dôvod uviedol zdravotné problémy. Nové
voľby sa konali 11. marca 2001, za starostu
obce bol zvolený Ing. Ľubomír Chalás.
Počet obyvateľov Banky v tom čase bol
2097.
V obci sa začali tiež konať nové významné
verejné podujatia.
17. júla 1999 sa v lyžiarskom areáli na
Ahoji
uskutočnilo
podujatie
Vatra
zvrchovanosti. Usporiadala ho obec Banka
v spolupráci s obcami Ratnovce a Sokolovce.
Z iniciatívy riaditeľky ZŠ Mgr. Heleny
Hrdinovej sa vo februári uskutočnil
Valentínsky karneval pre deti.
V predvianočnom období sa začali konať
stretnutia dôchodcov s predstaviteľmi obce.
Ing. Alexander Murín

Vážení občania,
sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane.
Venujte 2% z dane pre Občianske združenie
pri ZŠ Banka,
ktoré sa snaží v čo najväčšej miere
napomáhať rozvoju školy.
Umožníte tak zlepšovanie podmienok
našich detí
a skvalitňovanie materiálnej základne
i vyučovacieho procesu v škole.
V roku 2012 naše občianske združenie
získalo 2073,22 € a zabezpečilo
za ne kúpu a inštaláciu
interaktívnej tabule a dataprojektora
do triedy na II. stupni.
Ak sa Vám podarí získať 2%
aj od svojich známych a kolegov,
budeme radi.
Dôležité údaje:
Občianske združenie pri Základnej škole,
Bananská 46, 921 01 Banka, IČO 37847228.
Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť
v ZŠ a MŠ od februára 2013.
Informácie Vám podáme i telefonicky
na čísle 033/7722620.
2% odvádza daňový úrad z už zaplatenej dane,
takže ich venovaním sa Vaša daňová povinnosť
nijako nezmení (nezaplatíte nič naviac).
Celková nazbieraná suma i jej použitie
budú zverejnené v Hlásniku.
Vedenie Občianskeho združenia
pri ZŠ Banka i vedenie školy
Vám vopred ďakuje.

