Srdečne pozývame všetkých občanov
na

FUTBALOVÝ KLUB HAVRAN BANKA

VATRU ZVRCHOVANOSTI
v sobotu 15.7.2005 na AHOJI.
Príďte sa zabaviť
do pekného prírodného prostredia!
Bližšie informácie na plagátoch v obci.

Obecný úrad

Poľovnícka spoločnosť Striebornica
Skupina Banka
Vás pozýva na prvý

usporiada v sobotu dňa 22.7.2006

FUTBALOVÝ TURNAJ

za účasti mužstiev: Ostrov, Ratnovce
Ducové,Banka
Začiatok o 13,30 hod.
Občerstvenie: guláš, pivo, alko, nealko.
Po skončení turnaja tanečná zábava.

NAŠA
FOTOREPORTÁŽ

JULIÁLES

Sobota: 1. júla 2006 o 1930 hod.
Kde: na futbalovom ihrisku.
Vstupné: 100 Sk
(v cene guláš alebo klobása).
Do tanca hrá:
dychová hudba Inovčanka.
Občerstvenie:
poľovnícky guláš a opekaná klobása.
Príďte sa dobre zabaviť !

Strašidlo
Na Banke vedľa kostola mal piešťanský mäsiar L.M.
dom, o ktorom sa hovorilo, že tam straší, lebo tam v noci bolo
počuť rôzne divné zvuky.
Piešťanskí mäsiari sa dohodli s majiteľom domu, že si na
strašidlo počkajú. Cestou na Banku sa im pridal miestny krajčír
D., ktorý mal pod vplyvom alkoholu dobrú náladu.
Mäsiari hrali v izbe karty a krajčíra nechali v kuchyni, aby si
pospal. O polnoci hlásnik odtrúbil dvanástu hodinu a zaspieval:
„Uderila dvanásta hodina, chváľ každý duch Hospodina,
opatrujte svetlo, oheň, aby nebol ľuďom škoden!“ Všetci napäto
čakali, ale nestalo sa nič. Žiadne strašidlo sa neobjavilo. Preto sa
kamaráti dohodli, že aspoň nastrašia spiaceho krajčíra. Jeden
z mäsiarov J.Sch. hodil na seba bielu plachtu a vošiel do
kuchyne. Začal vareškou poklepávať po hrncoch. Krajčír sa
zobudil, zbadal bielu mátohu... Začal kričať na ratu, že už je
strašidlo tu a že ho drží! „Strašidlo“ nečakalo, dalo mu zaucho
a vbehlo medzi ostatných aj so zvinutou plachtou. Všetci
presviedčali krajčíra, že je opitý a že sa mu to iba snívalo. Kľakol
na kolená a odprisahal, že skutočne tam strašidlo bolo. Nikdy
neuveril, že to bol len žart.
A čo to boli za strašidelné zvuky? Pred domom bola vykopaná
hlboká studňa, do ktorej sa vlievala voda z okolitých prameňov.

Sviatok Božieho Očarili svojou krásou! tela slávia a ctia
všetci veriaci na celom svete. V našej obci má však vďaka kresťanskej spolupatričnosti veriacich dávnu tradíciu. A to hlavne v
stavaní oltárikov nie v božom chráme, ale vonku na ulici, priamo
v obci.
Vo štvrtok 15. júna opäť veriaci dokázali, že tradícia oltárikov
v obci nezanikla. Štyri prekrásne oltáriky zdobili sprievod veriacich, idúcich z kostola sv. Martina. Očarili všetkých svojou krásou a jednoduchosťou. A nakoľko táto tradícia v okolitých obciach a v meste Piešťany zanikla, prilákali bananské oltáriky aj
veriacich z blízkeho okolia. Všetku svoju zručnosť, um, fantáziu
a estetické cítenie vložili ľudia dobrej vôle do stavby týchto oltárikov. Preto všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
pri stavbe oltárikov patrí úprimné poďakovanie. Poďakovanie
patrí aj spevákom a našim malým i veľkým hudobníkom, ktorých
vystupovanie dotvorilo dôstojnú večernú atmosféru Božieho
tela. Nech prenikavá vôňa kvetov a materinej dúšky, ktorá sa
šírila dedinou, zavonia v našej obci i o rok.
- redakcia-

JÚN 2006

Výstava

1.júna - práve na sviatok detí bola v Kultúrnom dome Banka otvorená
výstava fotografií amatérskych umelcov
a výtvarných prác detí z Banky. Zorganizovala ju redakčná rada Hlásnika za pomoci pani
učiteliek Mgr. A. Baďurovej, Mgr. J. Zatkalíkovej a Bc. J. Ščípovej. Poďakovanie za pomoc a podporu realizácie výstavy patrí OcÚ
v Banke, zvlášť pánu starostovi Ing. J. Janečkovi, za nové panely, ktoré pôsobia veľmi
esteticky a je s nimi jednoduchšia manipulácia.
Výstava bola pripravená ako prierez prác
detí ZŠ a MŠ počas celého školského roka.
Návštevníci výstavy mohli vidieť pozoruhodné diela detí, ktoré vznikli počas hodín výtvarnej výchovy.
„Tvorba detí je vždy príjemný zážitok.
Práce detí prezentované na tejto výstave sú
rôznorodé technikou – od klasických ako
kresba, tempera, akvarel - po netradičné
výtvarné prejavy ako koláž a rôzne kombinované techniky. ... A v neposlednom rade gratulácia žiakom – ich fantázii a šikovnosti.
Možno nás ich práce motivujú k vlastnej tvorbe,“ – takto vyjadrila svoje dojmy pani učiteľka J. Križanová ml., s ktorej výtvarnými
dielami sme sa mohli zoznámiť na predchádzajúcej výstave.

Poďakovanie za ústretovosť
a spoluprácu patrí našim amatérskym fotografom, ktorí vystavovali časť svojej bohatej
tvorby spolu s deťmi. Pani Mirka Chamrazová sa prezentovala fotografiami rôzneho
žánru, ale najviac priťahujú jej objektív príroda a deti. Koníčkom pána Dušana Slováka je
reportážna fotografia a experimentovanie
s fotografiami za pomoci počítača.
Výstava sa konala 1. – 4. júna, v čase otvorenia LKS, napriek tomu záujem o ňu bol
sľubný a dáva podnet na podobné akcie i do
budúcnosti.
Sprievodným podujatím bola v priestoroch
terasy za kultúrnym domom diskotéka pre
deti . Všetci, ktorí sa jej zúčastnili, sa veľmi
dobre zabavili, zatancovali si a povyhrávali
veľké množstvo hračiek, ktoré venoval konateľ spoločnosti Pohostinstva v Banke p. Hubinák. Za každú pieseň alebo báseň si deti odniesli aj sladkosti od hráčov NK Banka pánov R. Vlnku, Ing. M. Rusnáka, J. Vidu, J.
Pavloviča, J. Radovského a Ing. A. Haringa.
Bolo veľmi príjemné pozerať, s akým nasadením súťažili deti pod vtipným a pohotovým
vedením DJ Ing. Michala Rusnáka. Po skončení sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že
v nasledujúcom roku sa opäť stretnú na oslavách MDD.
-hh- + -mr-

Rozlúčka

P

richádza čas, ba rýchlo sa blíži,
keď sem vkročíme
posledný raz,
už my nikomu a nik nám tu
„neublíži“,
zostanú spomienky na prežitý
čas.
Keď sedeli sme v našej triede
a rozpletali klbká múdrosti...
A náhle – ako zo sna
prebudenie –
prišiel čas rozlúčky – čas
nových starostí.

V.Anderle
Kreslil Vojto Haring

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 !

ČÍSLO 6

ROČNÍK IV.

Snáď po rokoch sa znovu
stretneme,
zdobiť nás budú prvé vrásky,
pri čaši vína zaspomíname
na žiacky život, na prvé lásky.
Deviataci

Horný rad: B. Gašparová, L. Tomanová, M. Branderská,
V. Belanová, Mgr.Ľ .Jánoš, M. Cisar, M. Jošťák, M. Tábi,
Dolný rad:J. Vetrík, E. Hromek, M. Benuš, E. Móczi.
Foto: škola

Dňa 31.05.2006 sa uskutočnilo v poradí 34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Banka v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo (OZ) po
prerokovaní schválilo:

•

Obecný úrad informuje

Predajný sortiment
(noviny
a časopisy, kvety, zmrzlina a nanuky)
v prenosnej unimobunke oproti sv. Vendelínkovi, ktorú vlastní a má
prevádzkovať spoločnosť 4 All Trade, s.r.o.

•

Odpredaj časti pozemku, parcely č 1334/1, pri vstupe na kúpalisko Sĺňava II za
účelom rozšírenia plánovaného športovo relaxačného centra, firme Bana
Thermal, a.s., za cenu 1300,-Sk/m/2 a p.č.82/1 o výmere 121 m/2, za cenu 500
Sk/m2 firme Banka Invest,a.s.

•

Odpredaj parcely č. 1021, v dlhodobom užívaní R. Baďuru s manželkou, po
odčlenení jej časti geom. plánom, za účelom rozšírenia miestnej komunikácie
Dominova ulica a odpredaj p.č. 1022 v celosti za cenu 20.- Sk/m/2

•

•

•
•

•

Žiadosť A. Mikulášovej o finančnú výpomoc na zahraničný ozdravný pobyt
matky s dcérou v Taliansku.
Odpredaj časti pozemku, parc.č.550/1, nachádzajúceho sa pred rodinným
domom na Podhorskej ul.č.1 p. Floriánovi Mackovi s manželkou a odpredaj
časti pozemku, p.č.395/1, J. Moravčíkovej a spol.

•

Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti Roľníckemu družstvu Moravany n/
Váhom, ktorá nebola podaná v termíne stanovenom zákonom o dani
z nehnuteľnosti a odporučilo pohľadávky Obce Banka vzájomne započítať
so službami, ktoré RD Moravany obci poskytuje počas roka.
OZ odporučilo:

• Termín konania Vatry zvrchovanosti 15.7.2006.
• Presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 4,8 mil. Sk v rozpočte na

rok 2006, z položky „rekonštrukcia miestnych komunikácií „ do položky
„rekonštrukcia ZŠ s MŠ“. Dôvodom presunu je značné časové omeškanie
výstavby kanalizácie na uliciach, kde sa rekonštrukcia plánovala a je
nepravdepodobné, že rekonštrukcie komunikácií stihnú zrealizovať ešte v tomto
kalendárnom roku.

• Prioritou obce i naďalej zostáva oprava

miestnych komunikácií po vybudovaní
kanalizácie, na čo bude i v rozpočte na rok 2007 vyčlenený minimálne rovnaký
objem finančných prostriedkov ako v tomto roku, nakoľko je reálny predpoklad,
že časť splaškovej kanalizácie bude hotová a povrchy komunikácií sa budú
môcť postupne rekonštruovať.
OZ zobralo na vedomie informácie:

• o stave ÚPD (Územnoplánovacej dokumentácie ) obce Banka,
• o výstavbe nájomných bytov v obci, ktoré by mali byť odovzdané do

užívania

v mesiaci október 2006,

POZOR NA FYTOFLÓRU RAJČIAKOV
Aj vám sa vlani stalo, že porasty rajčiakov začali minulé leto
usychať a plody zbrontoveli, ako vidieť na obrázku? Nuž skúsim
vám poradiť. Jedná sa o najvážnejšiu chorobu rajčiakov tzv.
Fytoflóru, ktorá dokáže v priebehu niekoľkých dní zlikvidovať celé
porasty. Je to huba, ktorá na svoje šírenie potrebuje výdatné zrážky,
prípadne husté
alebo zatienené porasty.
Aká
existuje
ochrana? Predovšetkým
s a d e n í m
porastov na slnečné miesta,
dodržovať
väčšie vzdialenosti, aby sa
navzájom
nezahusťovali. U vysokých
typov rajčiakov
vyštipovať zálistky a
vyväzovať na
kolíky. Zalievať najlepšie
podmokom, nie
str ie ka n í m na l is t y.
Samozrejme
nezabúdame na chemickú
ochranu, bez ktorej to sotva pôjde. Postreky sa aplikujú v poľných
podmienkach za daždivého počasia v intervaloch 5 až 7 dní.
Chemických postrekov je na trhu dostatok, vhodné sú meďnaté
prípravky, ktoré majú krátku ochrannú dobu cca 7 dní. Pri dodržaní
týchto zásad si určite predĺžime životnosť našich porastov.
- ds -

p.
Samekom, p. Bacharom, p. I. Mojtom
a spoločnosťou Incaso Capital Bratislava,

• list Mgr.M. Šugára a M. Rusnákovej
v ktorom žiadali Obec Banka o vyjadrenie sa k možnosti výstavby vlastných
rodinných domov na pozemkoch v ich vlastníctve, p.č.2014/4 v lokalite
Červená veža.
OZ odporučilo odpovedať menovaným v súlade so stanoviskom KÚŽP
Trnava k návrhu územného plánu, v ktorom KÚŽP Trnava odporúča uvedenú
lokalitu vylúčiť z plánovanej individuálnej bytovej výstavby, prípadne celú
lokalitu presunúť do rezervy.
Dňa 7.6.2006 o 17.00 hod. sa uskutočnilo mimoriadne, v poradí 35. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Banka v zasadačke OcÚ Banka.
Obecné zastupiteľstvo (OZ) po prerokovaní schválilo:

•

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Banka o miestach určených na
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do Národnej Rady
SR v obci Banka.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo:

• o príprave výstavby obecného rozhlasu,
• o súdnych sporoch obce Banka s

Všeobecne záväzné nariadenie obce Banka o podmienkach prideľovania
nájomných bytov, návrh Žiadosti o pridelenie nájomného bytu a návrh
Nájomnej zmluvy na nájomný byt,
vybudovanie bezdrôtového obecného rozhlasu v obci
podanie návrhu na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalitách Červená veža
a pri ihrisku do doby vypracovania a schválenia zóny v lokalitách „Červená
veža“ a „pred školou“,

•

prenájom časti obecnej parcely 1366/1 susediacej s pozemkom sauny Heinola
v prospech SL GROUP za celoročnú údržbu
uvedenej parcely
a priľahlej parcely č.1366/12 počas 5-ročnej doby prenájmu.
OZ prerokovalo petíciu záhradkárov z lokality Červená veža a záhradkárskej
osady Bacchus villa, týkajúcej sa zlého stavu prístupovej komunikácie ako
i neobrábaných a zaburinených susedných pozemkov v lokalitách, susediacich
s týmito záhradkovými osadami.
OZ odporučilo starostovi obce, aby vyzval firmy zaoberajúce sa opravou
komunikácií na predloženie ponúk na opravu uvedenej komunikácie. OZ
odporučilo listom vyzvať majiteľov neobrábaných pozemkov v danej lokalite ako
i v ďalších lokalitách v katastri obce na odstránenie buriny z neobrábaných
pozemkov a v prípade že majitelia nezareagujú na výzvu, vec riešiť v zmysle
zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy ako i ochrane životného prostredia
uložením poriadkovej pokuty.
Ako dopadli voľby do NR SR v našej obci.
Volebná účasť v našej obci bola v I. volebnom okrsku 58,49% a v II. volebnom
okrsku 52,60%. V oboch volebných okrskoch sa na prvých šiestich miestach
umiestnili strany v rovnakom poradí a obdržali spolu v oboch volebných
okrskoch nasledovný počet hlasov:
Poradie strán :
počet platných hlasov :
1. miesto
SMER – sociálna demokracia 287
2. miesto
SDKÚ
230
3. miesto
SNS
147
4. miesto
ĽS- HZDS
113
5. miesto
KDH
65
6. miesto
Slobodné Fórum
49

Dejiny Banky od najstarších čias
súčasnosť
38. časť – Dychová hudba v Banke

Dychová hudba v Banke vznikla v roku
1908, ešte v období Rakúsko – Uhorska. Jej
zakladateľom a prvým učiteľom bol občan
ruskej národnosti. Prvými muzikantmi boli Š.
Dubovský, V. Klampár a M. Rusnák
(krídlovka), M. Vetrík a J. Julíny
(klarinet), J. Samuhel a J. Gašpar (Es
trubka), J. Šnajdar (bas krídlovka), J.
Stolárik (bas heligón), Dubovský
a Gašpar (korno), Kališ (bubon).
V 40 – tych rokoch 20. stor., t.j.
v období prvej Slovenskej republiky,
organizačným vedúcim Dychovej hudby
v Banke bol Ján Hrudka. Kapelník Jozef
Klampár vyučoval mladých, ktorými
v tom čase boli Jozef Rusnák, Ján
Dubovský, Michal Samuhel, Emil Kramarovič
a Ján Chalás (krídlovka), Ján Rusnák a Timotej
Masarik (klarinet), Mikuláš Šebo (pikola),
Tomáš Samuhel a Oliver Petruš (bas), Rudolf
Bílený a Tibor Rybárik (trombón), Štefan
Orviský (Es trubka), Rudolf Komadel (B
trubka), Hulman (barytón).
V období socializmu dychovka hrávala na
slávnostiach a oslavách významných výročí
a sviatkov (v 1. – májovom sprievode
v Piešťanoch, keď súbor sa viezol na
vyzdobenom aute a obed býval v reštaurácii
U vrabca, pri kladení vencov 9. mája, pri vítaní
N. S. Chruščova v Trnave a pod.), na
veseliciach, maškarných plesoch, tanečných
zábavách a ďalších podujatiach (aj v okolitých
obciach, v Hlohovci a v Piešťanoch, napr.

v LD Slovan), tiež na pobožnostiach
a pohreboch, na družstevných podujatiach (na
dožinkoch, doplatkoch a pod.), pri stavaní
májov, na meniny (napr. na Jozefa), na
futbalových turnajoch a pod.
Súbor získal viacero ocenení a pochvalných
uznaní. Spočiatku sa nacvičovalo v priestoroch
starej školy tiež v dome Juraja Stolárika,
neskôr v kultúrnom dome a v priestoroch

DEJINY BANKY

Rudolf Stolárik, Jozef Moravčík, Jozef Toráč
a Eduard Gašpar (klarinet), Jozef Mózer
(flauta, pikola), Ján Moravčík (veľký bubon).
V 60 – tych rokoch nacvičovala 3. skupina
mladých muzikantov pod vedením Rudolfa
Stolárika, brata Juraja Stolárika. Patrili do nej
Michal Rusnák a Pavol Šebo (krídlovka),
Eduard Gašpar (klarinet), Štefan Samuhel (Es
trubka), Juraj Vetrík (malý bubon), Jozef
Rusnák (bas krídlovka) i ďalší.
V období rokov 1974 – 1979 tunajšia
dychová hudba stagnovala, pretože došlo
k rozkolu medzi niekoľkými staršími
muzikantmi.
V roku 1979 sa z podnetu Ing. Michala
Rusnáka a Petra Valku začala dávať opäť
dohromady skupina muzikantov, ktorú
okrem nich tvorili Štefan Gabriš a Jozef
Margetín a zo starších muzikantov Juraj
Stolárik, Michal Samuhel, Jozef Samuhel,
Emil Polák, Janko Dubovský, Gašpar Haring
i ďalší.
V tomto období si Dychová hudba v Banke
odsúhlasila nový názov. Po návrhoch G.
Haringa Úsvit a Š. Gabriša Banančanka sa ujal
návrh Ing. Michala Rusnáka Inovčanka.
V roku 1979 začal Ing. Michal Rusnák písať
kroniku Dychovej hudby v Banke. Spolu
s Petrom Valkom navštívili vtedy najstaršieho
žijúceho tunajšieho muzikanta J. Hrudku, ktorý
im poskytol viacero informácií o založení
dychovej hudby i niekoľko starých fotografií.
Od roku 1994 pokračoval v písaní kroniky
dychovej hudby Ing. Anton Haring.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

•

PO SÚČASNOSŤ
požiarnej zbrojnice.
Od roku 1947 bol vedúcim Dychovej hudby
v Banke Juraj Stolárik. Nacvičoval postupne
s viacerými mládežníckymi skupinami.
Výučba prvej skupiny mladých chlapov sa
začala v roku 1947. Tvorili ju Rudolf Gašpar
a Viktor Vetrík (krídlovka),Emanuel Čirka
a Alojz Valent (klarinet), Jozef Boďo (tenor),
Štefan Nedelka (barytón), Emil Uhrín (bas),
Gašpar Haring (veľký bubon, bicie) iďalší.
Druhá mládežnícka dychovka nacvičovala
v rokoch 1957 – 60. Hrávali v nej Michal
Julíny, Milan Stolárik, Jozef Šebo a Ján Vido
(krídlovka), Štefan Gabriš (tenor), Peter Valko
(barytón), Anton Lepej a Jozef Margetín (bas),
Jaroslav Borik (bas trubka), Anton Gašpar,
Milan Julíny a Anton Chalás (Es trubka),

Ing. Alexander Murín

Ing. Alexander MURÍN

vedia dobre orientovať a že sú na školu dobre pripravení. OH sa
V dňoch 23. – 25. mája 2006
zúčastnila Mgr. E. Valková, TU
sa konal už IV. Ročník
budúcich prvákov.
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC
festivalu rozhlas ových
• 1. júna bolo v priestoroch
rozprávok Zázračný oriešok.
Aj v našej škole sa uskutočnila
školy veselo a zaujímavo už od rána. Na návštevu k našim
beseda s realizát orm i
žiakom zavítali policajti.
festivalovéh o titulu Juraj
Malých i veľkých zaujala
Jánošík s p. J. Križkovou,
praktická ukážka práce
spoluautorkou knihy, a p. M.
ps ovodov, nas ledoval o
Kákošom, režisérom rozhlasovej
pokračovanie v triedach
hry. Hostia sa cítili medzi našimi
ukážkami výstroja, zbraní
žiakmi príjemne, páčila sa im
a besedou o práci policajtov.
predvedená scénka z knihy aj
Všetci skonštatovali, že to bol
pripravenosť našich žiakov na besedu hodnotili veľmi pozitívne.
pekný začiatok osláv Dňa
(Na obrázku: R. Kováčová, J. Meszároš, D. Daniš, A. Garec, R.
detí.
Uhrin, Z. Julínyová.)
• Vedenie školy ďakuje pánovi J. Halásovi za vecné dary ku Dňu

Z

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
V rámci spolupráce medzi obcou Banka
a mestom Piešťany sa mohli občania obce
zúčastniť 3. júna na otvorení letnej kúpeľnej sezóny a tak prezentovať svoju obec v
slávnostnom sprievode. I keď počasie nenaznačovalo veľké zmeny po májových
chladných dňoch, skalní predsa prišli.
Za označením obce, ktoré niesli dorastenci a žiaci futbalového klubu so svojimi
trénermi, vyhrávala do pochodu a na pobavenie dychová hudba Inovčanka. V sprievode opäť nechýbali žiaci a žiačky
ZŠ, pani Michalková so svojou dcérou a vnučkami, všetci v prekrásnych ľudových krojoch.
O zábavu v sprievode sa postarali ako každoročne otec a syn Klampárovci. Hrou na harmonike a ozembuchu sa stali stredobodom
záujmu všetkých hostí, priateľov a predstaviteľov mesta. V závere sprievodu kráčali predstavitelia obce, vedenie ZŠ a niekoľko občanov, ktorí prišli dokázať, že sú
hrdí na svoju obec, na jej kultúru, tradície a históriu. V budúcnosti by sme
radi uvítali v sprievode i ostatných poslancov a tých občanov, ktorí stáli na
chodníku a povzbudzovali našu obec.
- redakcia-

po

•

Zo športových aktivít:
23. mája na letnom biatlone boli najúspešnejší z našich žiakov
ôsmaci P. Valko a M. Julínyová.
25. mája naši tretiaci reprezentovali školu v súťaži Na bicykli
bezpečne.
30. mája na krajskom kole v orientačnom behu boli
najúspešnejší naši žiaci J. Chalás, 7.tr. a Z. Šmehlíková, 6.tr.
•V
r á m c i
s n a h y
o bezproblémový prechod detí cez
jedn otlivé stupne školskej
dochádzky sa v materskej škole
uskutočnila otvorená hodina,
k to rú od v ied la p . J a n k a
Gabrišová, zástupkyňa RŠ pre
MŠ. Malí predškoláci ukázali, že
v matematickom kráľovstve sa

detí.

• Vedenie

školy v mene žiakov ďakuje OZ pri ZŠ Banka za
občerstvenie ku Dňu detí a za kúpu pomôcok na vyučovanie
predmetov I. stupňa.
• Po uzávierke MAKSa sú trojnásobnými hviezdami
matematického neba N. Lúčna, 6.tr., A. Petroff, R. Kováčová, S.
Martinkovičová, F. Julíny,4.tr., R.
Tábi,7.tr., dvojnásobnou hviezdou
je F. Kukliš, 7.tr.

• S plaveckým výcvikom tento rok

za čali u ž naši škôlka ri.
Abs olvova li jeden turnus
plaveckého výcviku, kde sa
zoznámili so základmi plávania.

