Minulý mesiac v Banke:
„ SA NARODILI

Peter Mitáč
ZOSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov: Katarína Husáková, Gustáv Vozárik, Štefan Mojzeš,
Vladimír Chalás
60 rokov: Mária Kondvárová, Koloman Pavlovič
70 rokov: Imrich Vetrík
80 rokov: Mária Jánošková, Dominik Rybárik

ROČNÍK XI.

ČÍSLO 3

MAREC 2013

Srdečne všetkým blahoželáme !

Paneláková výstava obrazov
Zaujímavú výstavu obrazov zorganizoval a otvoril dňa 16. marca 2013
náš člen redakčnej rady Janko Benka, ktorého koníčkom okrem hudby je
aj maľovanie obrazov najmä z prírody.
Čím bola výstava zaujímavá? Nuž, výstavným priestorom! 45 obrazov
bolo vystavených v suteréne činžiaku v bývalej práčovni, kde pán Benka
býva. Na slávnostnom otvorení nechýbalo nič. Aj keď v stiesnených
podmienkach, nechýbali rôzni pozvaní hostia, televízia, občerstvenie i
spoluobčania z obytného domu. Úvodom nechýbal kultúrny program v
podaní Terezky Lúčnej z Banky, či otvárací príhovor jeho priateľa pána
Vojta Haringa, nám známeho ako autora kreslených vtipov, ktoré
niekoľko rokov uverejňujeme aj v našom Hlásniku.
Otvorenia 1. panelákovej výstavy sa zúčastnil aj starosta obce Ing. J.
Janeček s manželkou, ktorý na margo výstavy povedal osobne pánovi
Benkovi slová uznania a vďaky aj za našu obec, ktorú reprezentuje ako
keby bol jej občanom už niekoľko desaťročí.
A my mu tiež v mene redakcie ďakujeme za šírenie kultúry aj takouto
formou, ako je amatérske výtvarníctvo. Teší nás, že si našiel námety na
obrazy aj z našej obce, ako to bolo vidieť na dvoch vystavených
obrazoch. Ešte raz vďaka.
Redakcia

…ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
Jozef Stolárik
šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport

OTJ BANKA
JARNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2012/2013
MUŽI III.B
14. kolo Ne 24.3.2013
Žlkovce – Banka
15. kolo Ne 31.3.2013
ŠK Šúrovce – Banka
hrá sa o 10,30 hod na ihrisku
v Horných Zeleniciach
16. kolo Ne 7.4.2013
Banka – Koplotovce
17. kolo So 13.4.2013
Nižná – Banka
18. kolo Ne 21.4.2013
Banka – Horné Otrokovce

Vážení priatelia, viacerí ma poznáte. Som Jaroslava
Radovská a dovoľte mi predstaviť Vám svoju
realitnú kanceláriu: Realitná a Obchodná s.r.o., so
sídlom Banka. Našou hlavnou činnosťou je
sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti.
Keďže dobre poznám našu obec, je to priorita pre
Vás, ak sa na mňa obrátite s predajom Vášho domu,
či bytu.
Naše služby: Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti až po finálne
ukončenie predaja, Vyhotovenie kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách,
nájomné zmluvy, atď. Poskytujeme profesionálne služby vrátane obhliadok
nehnuteľností a poradenstva.
Uskutočňujeme oddlžovanie nehnuteľností a napomáhame pri riešení
exekučných a dražobných konaní.
Pracujeme v prospech našich klientov v každej finančnej situáci.
Naše skúsenosti sú zárukou na riešenie Vašich problémov.
Nájdete nás na adrese: M.Bazovského 4813/13, 921 01 Banka, telefonický
kontakt nonstop 0917 110 858.

Ospravedlnenie
Redakcia Hlásnika sa ospravedlňuje, že v minulom čísle zverejnila
naraz všetkých jubilantov, ktorí v roku 2013 oslávia 50 rokov. 50-roční
jubilanti budú naďalej zverejňovaní vždy za predchádzajúci mesiac.
Za pochopenie ďakujeme.
Redakcia
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 !

19. kolo Ne 28.4.2013
Pastuchov – Banka
20. kolo Ne 5.5.2013
Banka – Merašice
21. kolo Ne 12.5.2013
Dubovany - Banka
22. kolo So 18.5.2013
Banka - Šterusy
23. kolo Ne 26.5.2013
Kočín/Lančár – Banka
24. kolo Ne 2.6.2013
Banka – Pečeňady
25. kolo Ne 9.6. 2013
Šulekovo „B“ - Banka
26. kolo Ne 16.6.2013
voľný los
ŽIACI OM-B
14. kolo Ne 4.3.2013 13,00
Siladice – Banka
15. kolo So 30.3.2013 15,00
Sokolovce - Banka
16. kolo So 6.4.2013 15,30
Banka – Madunice
17. kolo So 13.4.2013 13,30
Chtelnica - Banka
18. kolo So 20.4.2013 16,00
Banka – Trakovice

19. kolo So 27.4.2013 10,00
Moravany - Banka
20. kolo So 4.5.2013 16,30
Banka – Malženice
21. kolo So 11.5.2013 14,30
Dubovany/Veselé - Banka
22. kolo So 18.5.2013 14,00
Banka – V.Orvište/Ostrov
23. kolo So 25.5.2013 17,30
Veľké Kostoľany - Banka
24. kolo So 1.6.2013 17,30
Banka – Krakovany
25. kolo So 8.6.2013 17,30
Dvorníky - Banka
26. kolo So 15.6.2013 17,30
Banka – Dolný Lopašov
PRÍPRAVKA OTJ BANKA
9. kolo Pia 5.4.2013 15,30
Vrbové – Banka dohrávka z jesene
10. kolo Ne 14.4.2013 10,30
Banka – V. Kostoľany
11. kolo Ne 21.4.2013 10,30
Kľačany – Banka
12. kolo Pia 26.4.2013 15,00
Banka – Trebatice
13. kolo Pia 3.5.2013 16,00
Krakovany – Banka
14. kolo Pia 10.5.2013 16,30
Banka - Jalšové
15. kolo Ne 19.5.2013 10,30
Červeník – Banka
16. kolo Pia 24.5.2013 16,00
Banka – Drahovce
17. kolo Pia 31.5.2013 16,00
Dolný Lopašov – Banka
18. kolo Ne 9.6.2013 10,30
Banka - Vrbové
Hrací deň a hrací čas sa môže zmeniť
po vzájomnej dohode oboch hrajúcich
klubov.
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V

äčšina obyvateľov si všimla nové ošatenie objektu
materskej školy. Táto investícia sa doplní
o rekonštrukciu vchodového schodišťa a dobudovanie
priestoru za materskou školou vybudovaním plochy pre
vonkajšie vyžitie detí.
Súčasná neudržiavaná plocha za škôlkou sa upraví
vybudovaním oporného
múru
zo strany
jestvujúceho svahu. Týmto
riešením sa rozšíri plocha
okolo
objektu materskej
školy. Terajší nevyhovujúci
zadný vchod do objektu
škôlky sa uzatvorí a odstránia sa jestvujúce nevyužívané
betónové schody.
Zelenou plochou a výsadbou kríkov a vyššej zelene sa
upraví svah v smere k susednej parcele.
Celá plocha nástupu do materskej školy sa upraví
zámkovou dlažbou
a zeleňou pred
vstupom
do
objektu.
D i s poz i č ne s a
nadviaže na už
zrealizované
objekty na ploche
pred materskou
školou, ktoré sa
budujú v rámci
revitalizácie
centrálnej zóny
Obce Banka.
S ukončením prác
na MŠ súvisí i
ukončenie stavby „Revitalizácia centrálnej zóny Obce
Banka“.
V rámci revitalizácie centrálnej zóny sa vybudovali nové
chodníky okolo hlavnej cesty, detské ihrisko, centrálna
plocha pred objektom materskej školy, boli položené nové
asfaltové koberce na časti Horného Majera a na časti
Topoľčianskej ulice, vybudované bolo nové osvetlenie.
Z celej objektovej sústavy stavby okrem drobných
dokončovacích prác ( zeleň, vyčistenie priestoru, atď.) je

potrebné dokončiť premostenie odtokovej priepuste pod
hlavnou cestou
za obecným úradom a osadenie
autobusovej zastávky pri kultúrnom dome.
Problém pri budovaní lávky nad priepustom dažďovej
vody, ktorý odvádza vodu v čase búrok z Poľnej ulice
a priľahlých polí do Vápenického potoka popod cestu
II/499,
vznikol
z
dôvodu
navrhovaného
riešenia, ktoré počítalo
s betónovou pilotážou ako
základom pre umiestnenie
lávky. Vzhľadom na
j es t v uj úc e n aruš eni e
okolitých svahov a nevyhovujúce podložie okolo
priepuste by bola nutná hlbšia pilotáž , ako bolo
plánované. Mechanizmy, ktoré by potrebnú hĺbku pilotáže
zvládli, by narušili plynulosť dopravy po ceste druhej
triedy v smere na Topoľčany na dlhšiu dobu, čo bolo
z hľadiska dopravnej
polície ako i odboru
d o p r a v y
neakceptovateľné
bez vyznačenia
n á h r a d n e j
obchádzkovej trasy.
Z tohto dôvodu sa
h ľ a d a l o
optimálnejšie
konštrukčné riešenie
osadenia lávky.
V súčasnosti už je
spracovaný
jednoduchší variant
riešenia, ktorý na
krátku dobu obmedzí premávku iba v jednom jazdnom
pruhu. Okamžite ako to počasie dovolí, začnú sa práce
na dobudovaní chodníka a na realizácii lávky.
Potom zostáva osadiť už iba autobusovú zastávku pred
kultúrnym domom. Navrhované riešenie je síce
architektonicky zaujímavé, avšak funkčne nevyhovujúce.
Verím, že sa nám podarí prepracovať toto riešenie tak, aby
autobusová zastávka slúžila cestujúcim k plnej
spokojnosti.

Dokončenie prác na budove MŠ
a dobudovanie objektov
okolo materskej školy

Ing. Jaroslav Janeček, starosta obce

Dňa 26.03.2013 sa uskutočnilo 13.
r i a d n e z a s ad n u ti e Ob ec n é h o
zastupiteľstva obce Banka, na ktorom
sa prejednalo nasledovné:

vybavenosťou, OZ schválilo zmenu ÚPN
za podmienky spracovania podrobnej
zonálnej dokumentácie.
- Ivana Orlovská, M.Bazovského 43, 921 01 Banka – jej žiadosť korešponduje
so schváleným územným plánom, nie je potrebné ho meniť, ide o urbanistický
blok 10b.
- Dušan Petroff, Horný Majer 27, 921 01 Banka – žiadal zmenu urbanistického
bloku 5 – U rampy na IBV, OZ schválilo zmenu ÚPN.
- Slovreisen, s.r.o., Kozia 22, 811 03 Bratislava, Immofin, s.r.o., Kupeckého 5,
811 08 Bratislava, Opera Piešťany, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
a Opera Bernolákovo, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava – žiadali
zmenu urbanistického bloku 1a a 1b (od ihriska smer Moravany n/V.) z možnosti
výstavby bytových (nájomných) domov na rodinné domy, OZ schválilo zmenu
ÚPN.
- Ing. Pavol Bublavý, Izbická 14, 915 01 Nové Mesto n/V., žiadal zmenu
urbanistického bloku 21 z možnosti výstavby kúpeľných penziónov na rodinné
domy, OZ schválilo zmenu ÚPN.
- Športový motoklub SMF-Motoklub Ahoj, Krátka 7, 921 01 Banka – žiadal
zmenu urbanistického bloku 28 (lokalita Seništia) z plôch športu a rekreácie na
plochu v budúcnosti využívanú ako trvalú motocrossovú dráhu, OZ schválilo
zmenu ÚPN.
- Komisia pre výstavbu a územný rozvoj a priestupky navrhla zmenu lokality
Veľké Vápništia ako územie určené na rekreáciu a oddych (chatová oblasť), OZ
schválilo zmenu ÚPN.
- Igor Siget, Topoľčianska cesta 22, 921 01 Banka, Miloš Siget, Holubyho
1058/18, 921 01 Piešťany a Ing. Anna Sarvašová, Sasinkova 1118/6, 921 01
Piešťany – žiadali zmenu urbanistického bloku 7 (Na záhradách) z možnosti
výstavby kúpeľných penziónov na rodinné domy, OZ schválilo zmenu ÚPN.
- Jana Kovalčíková, Bananská 1, 921 01 Banka – žiadala preklasifikovať lokalitu
Seništia z rekreačnej (chatovej) na obytnú zónu, OZ zamietlo zmenu ÚPN.
- Ing. arch. Gabriel Ilončiak, Radlinského 22, 921 01 Piešťany – žiadal
preklasifikovať lokalitu Obrázková hora z rekreačnej (chatovej) na obytnú zónu,
OZ zamietlo zmenu ÚPN.

Obecný úrad informuje

·

OZ po prerokovaní schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o financovaní
originálnych kompetencií obec Banka na úseku školstva.

·

OZ po prerokovaní schválilo výšku dotácie z podielových daní na
prevádzku Centier voľného času pri Základnej škole sv. M.Gorettiho vo výške
95,46 €/dieťa/rok a výšku dotácie na žiaka v Centre voľného času Ahoj
Piešťany vo výške 333,58 €/dieťa/rok, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom
v obci Banka.

· OZ po prerokovaní odporučilo starostovi vyzvať Mesto Piešťany, aby
oznámilo Obci Banka ktorí žiaci ktoré CVČ navštevujú nakoľko niektoré deti
navštevujú súčasne dve Centrá voľného času, pričom platné Všeobecne
záväzné nariadenie o financovaní originálnych kompetencií umožňuje obci
Banka poskytnúť finančné prostriedky na žiaka najviac na jedno Centrum
voľného času zriadené na území okresu Piešťany.
· OZ po prerokovaní zobralo na vedomie informáciu o investičnej akcii
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Banka“ a o výstavbe Nájomného domu na
Alexyho ceste. OZ po prerokovaní schválilo prefinacovanie prvej dodávateľskej
faktúry z vlastných zdrojov do doby, pokiaľ neprebehne úhrada finančných
prostriedkov z ROP-ky. Termín splatnosti požadovaný dodávateľom je
01.04.2013.
· OZ po prerokovaní zobralo na vedomie informáciu o investičnej akcií
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Banka“ a zároveň schválilo úhradu prvej
faktúry z vlastných zdrojov.
·

OZ po prerokovaní schválilo termín konania obecných akcií: „Čistá obec“ –
od 16.04. do 18.04., „Nočnú hasičskú súťaž“ – 15.06.2013 a „Vatru
zvrchovanosti“ – 13.07.2013.

·

OZ po prerokovaní schválilo odkúpenie viacbytového rodinného domu,
prestavaného na nájomné byty od majiteľa pána Jaroslava Samuhela, bytom
Lesná 2, 921 01 Banka. Kúpa sa uskutoční iba za podmienky, že bude plne
vyfinancovaná cez úver zo ŠFRB a dotáciu určenú na nájomé byty, že
prestavbu bude riadiť nezávislý stavebný dozor určený obcou tak, aby
prestavba splnila všetky kvalitatívne ukazovatele a náležitosti nájomného bytu.

·

OZ zobralo na vedomie informáciu o vyhlásení novej verejno-obchodnej
súťaže na odpredaj obecných pozemkov parcelné čísla 1347/3 a 1351, ktoré sa
nachádzajú v k.ú. Banka, lokalita Sĺňava II.

·

OZ po prerokovaní schválilo preklasifikovanie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely, ide o pozemky vo vlastníctve pána Petra Golského,
Teplická 117, 921 01 Piešťany a pána Igora Siráckeho, Robotnícka 27, 921 01
Piešťany.

·

OZ po odporučení Komisie pre výstavbu a územný rozvoj a priestupky,
ktorá zasadala dňa 30.01.2013 prerokovalo jednotlivé návrhy na zmeny
a doplnky Územného plánu obce Banka nasledovne:
- GOSI TRADE, s.r.o., Teplická 117, 921 01 Piešťany – žiadali zmenu v lokalite
Škarbalovské a Šindlerov diel zo zelených plôch na IBV s občianskou

V minulých dvoch číslach Hlásnika som
poukázal na problematiku dvoch
návykových fenoménov, ktoré
negatívne pôsobia na ľudskú
spoločnosť vo všeobecnosti.
Písal som o fajčení
a alkoholizme. V tejto súvislosti nemožno
nespomenúť ďalší problém, a tým sú
nesporne drogy,
ktoré sa taktiež
stali
súčasťou
k a ž d o d en n é h o
života
veľkej
časti populácie
ľudstva.
Drogy sa jednoducho nachádzajú všade
a tak je lepšie niečo o nich vedieť, ako sa
tváriť, že nás sa to netýka, že neexistujú,
alebo mať skreslené informácie z masmédií.
O drogovej problematike sa množia správy
v televízii, novinách i časopisoch.
Reportáže o ich ilegálnej výrobe a predaji

V roku 1000 vzniká Uhorské kráľovstvo,
súčasťou ktorého sa stalo aj Slovensko. Prvý
uhorský kráľ Štefan I. zaviedol na území
kráľovstva štátnu správu a vytvoril cirkevnú
organizáciu. Z obyvateľov Slovenska sa
postupne stali kresťania. V dedinách sa začali
stavať kostoly a fary. Aj v Banke bol v tom
období postavený kostolík sv. Martina, ktorý
mohol byť súčasťou hradu Bana.
Pohanské obrady postupne zanikli
a zaviedli sa kresťanské sviatky. Boli to
predovšetkým Veľká noc (umučenie,
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista)
a Vianoce (narodenie Ježiša Krista).
Najvýznamnejší kresťanský sviatok je
Veľká noc.
Každoročne sa obdobie fašiangov končí
niektorý februárový utorok (v tomto roku 12.
februára), zvyčajne sa v ten deň koná podujatie
„pochovávanie basy“. Nasledujúci deň je
Popolcová streda, počas ktorej veriaci
dodržiavajú prísny pôst. Potom nasleduje 40 –
dňové pôstne obdobie, ktoré trvá až do Veľkej
noci. Názov Popolcová streda pochádza
z dávnej minulosti. Ľudia Blízkeho východu sa
na znak kajúcnosti obliekali do vrecoviny
a sypali si na hlavu popol, čo bolo uvedené už
v Starom zákone.
Obdobie veľkonočných sviatkov sa
každoročne mení, keďže Veľká noc je

stanovená na prvú nedeľu po jarnom splne
mesiaca.
Týždeň pred Veľkou nocou býva Kvetná
nedeľa. Nazýva sa tak preto, lebo Ježiša pri
vstupe do Jeruzalema, do ktorého prišiel
v období židovských sviatkov, vítali olivovými
a palmovými ratolesťami. U nás si ľudia
v tento deň dávali posvätiť bahniatka, ktoré si
potom ako posvätnú vec vzali domov a dali do
izby, ale i do maštale, ba i na pole.

HISTÓRIA BANKY
Na Zelený štvrtok slávil Ježiš Poslednú
večeru so svojimi učeníkmi. Svoj názov dostal
deň
pravdepodobne
podľa
zelene
v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš v noci
modlil pred svojím zatknutím vojakmi.
Veľký piatok je dňom utrpenia,
ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Veriaci
v tento deň dodržiavajú prísny pôst, najesť sa
počas dňa možno iba raz a bez mäsitého
pokrmu. V ten deň bol Ježiš pochovaný do
židovského
hrobu
zavaleného
veľkým
kameňom.
Biela sobota dostala svoj názov podľa
bielej plachty, do ktorej bol Ježiš po sňatí
z kríža zavinutý a tak uložený do hrobu.
Veľkonočná
nedeľa
je
dňom

zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Kristovo
zmŕtvychvstanie je najväčší kresťanský zázrak
a je základom kresťanskej viery.
Veľkonočný pondelok je posledným
sviatočným dňom Veľkej noci. Je známy aj
šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Je to už
deň radosti a veselosti.
Na Bielu sobotu večer sa začína obdobie
veľkonočnej slávnosti, ktorá trvá 50 dní
a končí sa večer na sviatok Zaslanie Ducha
Svätého, na tzv. Turíce (tento rok 19.
mája).
Naši predkovia boli veľmi poverčiví.
S uctievaním sviatkov bolo spojených aj
viacero povier a zvykov.
Na Kvetnú nedeľu chodili skupiny dievčat
po dedine koledovať so zdobenou vŕbovou
ratolesťou. V každom dome zaspievali koledu
a nechali machový venček a slamený ruženec.
Popolcová streda sa nazývala aj škaredou.
Podľa ľudovej tradície sa v tento deň nesmel
nikto mračiť, lebo potom by sa mračil cez
všetky stredy v roku.
Na Zelený štvrtok chceli ľudia urobiť niečo
pre svoje zdravie a preto jedli niečo zelené –
špenát, zelený šalát a pod.
Na Veľký piatok ľudia vstávali ráno pred
východom slnka a umyli sa vodou z potoka.
V tento deň sa nesmeli požičiavať žiadne veci
z domácnosti, nesmelo sa pracovať a ani
bielizeň sa nesmela prať.
Ing. Alexander Murín

·

OZ prerokovalo petíciu občanov Banky ohľadne „pridelenia nového
obvodného lekára“ s tým, že obec je ochotná poskytnúť na prenájom priestory
v technickej budove pokiaľ bude mať nový lekár o to záujem.

·
·

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

OZ zobralo na vedomie informáciu o zosuve pôdy v lokalite Strážne.

OZ zobralo na vedomie informáciu o ekologickej havárii v súkromnom
objekte Hotela Dopravár na Sĺňave (majiteľ hotela je nezvestný). Neznáme
osoby urezali horákom dve tretiny z kovovej nádrže na ľahký vykurovací olej,
rozkradli strechu objektu pričom dažďová voda stekala zo strechy priamo do
poškodenej otvorenej nádrže a spolu s vykurovacím olejom sa vyliala do
objektu. Haváriu by mal riešiť Obvodný a Krajský úrad životného prostredia.

Oznam
Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľnosti, psa a poplatok za
komunálny odpad sa bude vyberať na OcÚ Banka len v stredu v
čase od 13.00 do 17.00 hod. Prosíme občanov, aby dodržiavali
stanovený čas.

sledujeme sústavne. Čo je však zarážajúce,
do tejto problematiky je zaradená vo veľkej
miere najmä mládež, ktorá
s drogami experimentuje, alebo
im už prepadla. Diskotéky sú
plné drog, ulice sú plné drog,
školy, parky, domácnosti, jednoducho
drogy sa nachádzajú všade.
To, že droga je prírodná alebo umelo
vyrobená omamná látka, netreba
pripomínať. Všetky drogy sú návykové a ich
dlhodobé a nadmerné užívanie poškodzuje
organizmus a môže spôsobiť smrť. To, čo
môže zapríčiniť napríklad sústavné
užívanie alkoholu, platí aj pri užívaní drog.
Problém, ktorý som v troch častiach
nášho mesačníka načrtol, je deprimujúci
a tak zložitý, že jeho minimalizovanie v
súčasnej dobe je pre ľudstvo ťažko
riešiteľný, pretože je to problém
celosvetový.
Ján Benka

Drogy

30. História sviatku Veľkej noci

VÝZVA pre všetkých občanov
jarné upratovanie - akcia

ČISTÁ OBEC
od 16.4. – 18.4.2013
Pomôžte vyčistiť
verejné priestranstvá v obci,
Nech je naša obec ČISTEJšia !

·

Hoci sa marec začal prázdninami, v našej škole bolo rušno.
Pripravovali sme nové rozvody elektrickej energie pre počítačovú
učebňu žiakov I. stupňa. Vedenie školy ďakuje pánovi V. Stolárovi
a pánovi L. Šnajdarovi za materiálnu a technickú pomoc.

· Dňa 13.3.2013 sa uskutočnilo Testovanie 9 - 2013. Podľa
predbežných výsledkov môžeme byť s úrovňou pripravenosti našich
deviatakov spokojní.

Prírodný živel úradoval

·

V noci z 23.02. na 24.02.2013 sa v lokalite Strážne zosunula časť hlinitého
svahu spolu s porastom drevín na miestnu komunikáciu a do koryta Hraničného
potoka. Príčinou zosuvu bol náhly odmäk snehu, vytvorenie obrovskej kaluže
vody na roli nad svahom a s tým spojené podmáčanie svahu. Zával bol tak
rozsiahly, že nebolo možné po komunikácii prejsť vozidlom a ani pešo. Pri
zosuve svahu došlo k zahataniu Hraničného potoka a vytvoreniu umelej zdrže,
kde sa postupne hromadilo značné množstvo kalu a vody. Po naplnení zdrž
nevydržala tlak vody a kalná voda prívalom strhávala štrk z miestnej
nespevnenej komunikácie a dorazila až k futbalovému ihrisku. Nutné bolo cestu
sprejazdniť čo najskôr, aby sa uväznení chatári a domáci mohli dostať zo
Strážneho do obce. Vďaka ochote p. Struhárika, podnikateľa z Lúky, sa so
sprejazdňovaním komunikácie a odpratávaním závalu začalo už v nedeľu
24.02.2013 v dopoludňajších hodinách. Pri odpratávaní bahna a zeminy bolo
potrebné odstrániť zo závalu dreviny, ktoré zemina strhla spolu so svahom.
Práce na odstránení závalu prebiehali v nedeľu až do večerných hodín a na
druhý deň pokračovali počas celého dňa. Bolo potrebné premiestniť niekoľko
desiatok kubíkov bahna a zeminy, spriepustniť Hraničný potok a opraviť vymletú
miestnu komunikáciu navážkou štrku. Práca to nebola vôbec jednoduchá.
Týmto Obecný úrad ďakuje p. Struhárikovi a p. Gešvantnerovi,
podnikateľom zabezpečujúcim zemné práce a dovoz materiálu na poškodenú
komunikáciu, a pracovníkom OcÚ, zvlášť p. Š. Krajčechovi, za ochotu pomôcť
pri odstraňovaní následkov zosunu bezprostredne po havárii i napriek tomu, že
bola nedeľa - deň pracovného pokoja.
Komunikácia je teraz sprejazdnená, ale na odstránení závalu a oprave
komunikácie budeme musieť ešte popracovať po zlepšení počasia
a hlavne preschnutí rozbahneného okolitého terénu.
-oú-
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· V dňoch 19. a 20. marca sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády.
Za našu školu sa ho zúčastnili D. D. Kusovský, 3.tr., B. Németh, 4.tr.,
A. Jánoška a T. Lúčna, 5.tr. T. Červeňanská a M. Jankechová, 6.tr.,
boli úspešnými riešiteľkami. M. Lúčny, 7.tr., sa umiestnil na víťaznom
1. mieste. Víťazovi a úspešným riešiteľkám blahoželáme a za prípravu
ďakujeme pani učiteľke RNDr. K. Šišanovej.
· Dňa 21.3. sa uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády.
Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: T. Lúčna, 5.tr., P.
Jarošová, 6.tr. a M. Lúčny, 7.tr., ktoré sa umiestnilo na víťaznom 3.
mieste. Žiakom blahoželáme a za prípravu ďakujeme pani učiteľke
Mgr. D. Lúčnej.
VÝROKY DETÍ
Veľmi som sa zľakol, keď nám mamička ochorela,
lebo som myslel, že otec nám bude variť.

