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Srdečne pozývame všetkých
občanov
- deti, mládež i dospelých na

Slávnostné rozsvietenie

VIANOČNÉHO
STROMČEKA

pred kostolom v piatok
4. decembra 2009 o 16.30 hod.

Možno príde aj Mikuláš.

Futbalová jeseň
Tento mesiac sa skončili futbalové súťaže pre družstvá našich futbalistov
v jesennej časti ročníka 2009/2010. Ako v nej obstáli naši futbalisti a futbalistky?
Muži – III.B trieda
Naši muži v najnižšej futbalovej súťaži sklamali na celej čiare, keď už po
polovici súťaže je jasné, že nádej na postup je iba zbožným prianím futbalových
fanúšikov a funkcionárov OTJ, ale nie samotných futbalistov, ktorí svojimi
výkonmi na ihrisku, prístupom k plneniu si záväzkov dokazujú iba to, že im
fanúšik a celá OTJ je ľahostajná, že futbal hrajú pre svoju zábavu
a reprezentácia obce je pre nich neznámy pojem. Katastrofálny herný prejav,
nedostatok sebakritiky, neschopnosť prijať kritiku, nezodpovednosť,
nedodržiavanie a neplnenie uznesení výboru je zo strany tohto družstva ,
napriek výborným materiálnym podmienkam, aké nemá v tejto súťaži žiadna
obec, výsmechom práce ľudí, ktorí pracujú vo futbale . Umiestnenie na 8. mieste,
počet bodov 16, skóre 21:22 hovoria za všetko. Z tohto vyplýva otázka: „Má toto
družstvo právo hrať súťažne futbal?“ Ak sa tréner a hráči konečne nespamätajú
a v jarnej časti nezmenia svoj prístup, tak sa výbor OTJ touto otázkou bude
musieť vážne zaoberať.
Dorast – Oblastná súťaž B

Starosta obce srdečne pozýva
do kultúrneho domu na tradičné

POSEDENIE DÔCHODCOV
v PIATOK 4. decembra 2009
o 17.00 hod.
po rozsvietení vianočného stromčeka.
V programe vystúpia žiaci ZŠ.

Čo
sa
stavia
pri ihrisku?
Do redakcie sme dostali dotaz od občanov, aby sme zistili, čo sa stavia
pri ihrisku. Túto otázku sme adresovali obecnému úradu, a tu je ich
odpoveď:
V zmysle platného územného plánu obce Banka je v lokalite „Za
ihriskom“
plánovaná individuálna bytová výstavba. V rámci
spracovanej stavebnej štúdie začal jeden z majiteľov pozemkov
s výstavbou rodinného domu.
Redakcia

Zo všetkých družstiev našej OTJ sa najlepšie umiestnilo družstvo dorastu,
ktoré prezimuje na peknom 4. mieste a prenasleduje vedúce družstvá. Po
niekoľkých rokoch tu máme kvalitných hráčov, ktorí pod vedením trénera pána
Vercholu vytvorili výborný kolektív, hrajú pekný futbal a čo je hlavné, je to
perspektívne družstvo, ktoré za 1 – 2 roky môže postúpiť. Mladí chlapci majú
o futbal záujem, čo sa prejavuje ich účasťou na tréningoch a najmä nasadením
a túžbou vyhrávať v majstrovských stretnutiach. Možno v tomto kolektíve sa rodí
nový základ, tak potrebný pre prebudovanie družstva mužov.
Žiaci – Okresná súťaž B
Vytúžený a dlho očakávaný postup žiakov sa stal skutočnosťou a naši žiaci
postúpili. Tento úspech je dôkazom toho, že starostlivosť a investície do
družstva v minulom období zo strany výboru OTJ a trénera pána Semana boli
správne a priniesli úspech. Znovu sa potvrdilo to, že futbal na Banke sa
vzhľadom k tomu, v akom stave sa nachádza družstvo mužov, musí začať robiť
od začiatku, od žiakov a od dorastu. Mladí futbalisti musia byť priorita, hoci sa to
nemusí všetkým páčiť. Veď práve do dorastu od žiakov postúpilo 6 hráčov
a všetci podávajú dobré výkony. Celkom nové, omladené družstvo žiakov,
s vekovým priemerom 9,6 roka, hoci je s 9 bodmi na 12. mieste, je zárukou toho,
že o 3 roky v súťaži bude ťažko lepšieho družstva.
Ženy – II. liga
Umiestnenie na 6. mieste našich žien môže byť pre niekoho sklamaním, ale
nie je tomu tak. Dievčatá sa po prechode z I. ligy žiačok do kategórie žien museli
vysporiadať s mnohými problémami, na ktoré neboli zvyknuté. Okrem oveľa
skúsenejších súperiek či už vekom alebo hráčskou praxou to boli nároky na ne
vyplývajúce z pravidiel a ligových rozhodcov. Problémom je i nedostatok hráčok,
ktoré spĺňajú ligové kritériá. Tento problém výbor OTJ vyriešil hosťovaním 4
hráčok z Nového Mesta nad Váhom a 1 z Trnavy. Družstvo je oživením pre
Banku, získalo si svojich priaznivcov, ktorí ho chodia pravidelne povzbudzovať
a ktorí sa vždy tešia na ich ďalšie vystúpenie.
P.Marek
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ZRNKO „MÚDROSTI“
Zarábaj peniaze ako len môžeš.
Aj čestne, ak niet iného východiska.
– 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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Kreslil Vojto Haring
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talo sa vám, že ste sa sťažovali na bolesti chrbtice, šije, stiahnuté
svalstvo, že vás „seklo“ v chrbtici, dostali ste prievan, ofúklo vám kĺby
či ste mali celkovo sťažený pohyb? Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým,
čo to všetko vlastne znamená a čo spôsobuje bolesť? Čo sa skutočne
skrýva
za
našimi
ťažkosťami?...Nie, nebudú to
iba pribúdajúce roky... Vo
väčšine
prípadov bolestiam
kĺbov a svalov predchádza
práve fyzická práca, rýľovanie
v záhrade, zdvíhanie ťažkých
bremien, námaha, stres, nesprávne držanie tela alebo športový výkon.
Seknutia, bolesti chrbtice a kĺbov môžu mať rôzne príčiny, niektoré si
vyžadujú odborné lekárske vyšetrenie. V mnohých prípadoch sú však
bolesti spôsobené len nesprávnym fungovaním chrbtového svalstva
a kĺbov. Počas rýľovania v záhrade ale aj inej každodennej práce sa
potom nesprávne fungujúca chrbtica nedokáže „popasovať“ so zvýšenou
telesnou námahou a následkom je, že sa veľmi dômyselne bráni, čo sa
prejavuje ako zvýšené napätie a svalové kŕče. Takto sa chrbtica chráni
pred ďalším poškodením a možno neskôr aj pred oveľa vážnejšími
problémami. Chronické bolesti sa teda stávajú akýmsi signálom, že niečo
nie je v poriadku.
Musíme byť úprimní a uznať, že tieto signály
často
ignorujeme,
„zaprieme
sa“
a pokračujeme v dennej práci, užijeme
tabletku proti bolesti alebo ostaneme pokojne
ležať. Za pár dní bolesti pominú a my
pokračujeme v každodenných aktivitách.
Niekoľko mesiacov alebo rokov pominie
a bolesti sa vracajú čoraz častejšie
a intenzívnejšie. Pomaly sa dostávame do
štádia, keď si už nedokážeme sami pomôcť
a hľadáme odbornú radu. Vtedy je už však
často dosť neskoro a je nevyhnutá operácia.
Podobnému scenáru sa však naozaj dá
predísť.
Čo teda môžeme robiť a ako predísť takýmto
následkom?
Bolesti chrbtice a kĺbov, nadmerné svalové napätie sú jedným
z najčastejších zdravotných problémov vo vyspelých krajinách. Nezáleží
na tom, v ktorej krajine žijete. Ako sa teda na podobné problémy
pozerajú napríklad v iných krajinách? Vo Veľkej Británii na rozdiel od
Slovenska majú ľudia niekoľko možností, ako riešiť podobné situácie.
Môžu navštíviť lekára, fyzioterapeuta, osteopata alebo chiropraktika.
Každý z týchto odborníkov má svoj vlastný pohľad a liečebný postup.
Lekár vás vyšetrí, vylúči iné potenciálne nebezpečné choroby, ktoré
môžu spôsobovať tieto bolesti a zvolí ďalší postup. Obstreky, pokoj na
lôžku a lieky sú veľmi často jednou z možností, ako liečiť bolesti
pohybového aparátu. Niekedy vás lekár pošle k fyzioterapeutovi na rôzne
cvičenia spevnenia chrbtice a masáže.
Ľudia majú ešte inú možnosť, a to navštíviť osteopata alebo
chiropraktika. Sú to odborníci, u ktorých ľudia často hľadajú pomoc, ak
majú vyššie uvedené bolesti.
Poďme si vysvetliť, ako rieši tieto problémy osteopatia. Dobré nervové
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zásobenie je podstatné pre fungovanie akéhokoľvek orgánu v ľudskom
tele. Nervová sústava ma svoje riadiace centrum, mozog a miechu,
a samotné nervy. Nervy vychádzajú z miechy vedúcej cez chrbticu.
Neustále vysielajú a prijímajú správy zo všetkých častí tela: telesných
orgánov, svalov či kĺbov.
Vieme, aké sú následky, keď
dôjde k poškodeniu miechy.
Rovnako
aj
nervy
vychádzajúce z chrbtice môžu
byť mechanicky poškodené či
zablokované.
Poškodenie
môže byť rôzne od zničenej medzistavcovej platničky, zaseknutého
chrbtového stavca až po stuhnuté svaly, ktorými nerv prechádza. Tieto
blokády tak zapríčiňujú poruchy nervového vysielania, následkom čoho
môže byť oslabený organizmus náchylný na rôzne choroby.
Udržiavať chrbticu v dobrom stave znamená, že jednotlivé stavce sú
uvoľnené a nespôsobujú nadmerný tlak na medzistavcové platničky
a následne na nervy vychádzajúce z chrbtice. Neprerušené nervové
zásobovanie spĺňa svoju funkciu a celé telo pracuje v optimálnej
kapacite. Preto sa hovorí „v zdravom tele zdravý duch“. Zdravá chrbtica
tak priamo ovplyvňuje našu schopnosť čo najlepšie fungovať v dennom
živote.
Pre
znázornenie
to
prirovnajme
k starostlivosti o zuby. Zuby si umývame
každý deň. Robíme to preto, aby sme mali
zdravý chrup a pekný úsmev. Zdravé zuby
nám dodávajú istotu a sebavedomie. To isté
platí pre zdravú chrbticu. O zdravie chrbtice
sa tiež treba starať.
Osteopatia nielen rieši už existujúce
problémy, ale funguje aj ako prevencia
degeneratívnych zmien v chrbtici, kĺboch či
svaloch.
Pár slov na záver... Osteopatia je bezpečný
a prirodzený prístup ku zdraviu. Je určená
hlavne tým, ktorí majú problémy s pohybovým
aparátom a majú záujem dozvedieť sa niečo
viac o svojom zdraví. Nie je to zázračná metóda liečenia čarovným
prútikom, ale skôr postupná a uvedomelá cesta ku zdraviu. Osteopatia
nám dáva pomocnú ruku na niektoré problémy, ktoré nás tak často
trápia, a učí zobrať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk.
Osteopatická filozofia je dosť komplikovaná na opísanie slovami, a preto
tento článok len sčasti vyjadruje jej skutočnú podstatu, princípy
a užitočnosť. Verím, že osteopatia vás zaujala svojím prirodzeným
prístupom.

Osteopatia - bezpečný
a prirodzený prístup ku zdraviu

Boris Gašpar BSc,
osteopat

Pozn. redakcie:
Autorom č lánku je 30-ročný obyvateľ Banky, ktorý v roku 2001 odišiel do Austrálie, kde vyštudoval
jeden z najuznávanejších alternatívnych kurzov v Austrálii ukončené Diplomom Integrovanej terapie,
Diplomom lieč ebnej masáže, Aromaterapie a Reflexológie. Po návrate v roku 2005 začal študovať
vo Veľkej Británii a v tomto roku i úspešne ukončil 4-roč né univerzitné štúdium Bakalára
Osteopatickej Medicíny na Surrey Institute of Osteopathic Medicine v Londýne. Nakoľko má bohaté
skúsenosti v oblasti manuálnej alternatívnej terapie, redakcia Hlásnika pripravuje začiatkom januára
2010 prednášku spojenú s besedou i pre verejnosť, o čo vás budeme informovať v budúcom čísle
nášho mesač níka.

Dňa 12. októbra o 18.00. hod. sa
v budove
OcÚ
konalo
mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva (OZ) obce Banka,
ktoré prerokovalo:

OZ zvolilo vedúceho a členov
Výdajne odberných oprávnení VOO
01:
vedúci
Ing.
Dáša
REHÁKOVÁ, členovia - Ing. Ervín ŠEBO, Alena BELICOVÁ,
Tatiana SLÁVIKOVÁ.

Obecný úrad informuje

•

OZ zobralo na vedomie informáciu o stave a rozpracovanosti
projektu kúpaliska Sĺňave II, ktorú pred poslancami OZ
odprezentovali architekti poverení spoločnosťou Bana Thermal,
s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.
• OZ po prerokovaní žiadosti spoločnosti Elite Group, s.r.o.,
Odborárska 5175/22, 921 01 Banka o zámenu častí pozemkov vo
vlastníctve spoločnosti za časti pozemkov vo vlastníctve obce
Banka odporučilo návrh na posúdenie stavebnej komisii.
• OZ po prerokovaní žiadosti pani Heleny Tomanovej, Podhorská
3916/147, 921 01 Banka o odkúpenie pozemkov parcelné čísla
887/1, 882/6, 888/2, 888/5 a 888/6 a odsúhlasilo, že sa k žiadosti
vráti po vypracovaní GP zo strany pani Tomanovej a jeho doručení
OZ.
• OZ neodsúhlasilo s dlhodobý prenájom pozemku parcelné číslo
257/1, za účelom výstavby billboardu, ktorý žiadala spoločnosť
Fobos advertising, s.r.o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany.
OZ po prerokovaní a odporučení poslankyne pani Aleny Belicovej,
ktorá bola na návšteve u pani Boženy Hunkovej, Cesta Janka
Alexyho 23, Banka, ktorá viackrát žiadala OZ o sociálnu výpomoc,
schválilo jednorazový finančný príspevok vo výške 100,- €.
• OZ zriadilo Krízový štáb obce Banka v súlade s § 10 písm. a)
zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov.
• OZ zvolilo predsedu, podpredsedu, členov a zapisovateľa
Krízového štábu obce Banka: predseda - Ing. Jaroslav JANEČEK,
starosta obce, podpredseda - Ladislav ŠKRABÁK, zástupca starostu
obce, členovia-Ing. Anton HARING, Dušan MAREK, Imrich
MARGETÍN, Jozef MORAVČÍK, zapisovateľ - Ľubomír
DOJČAN, zamestnanec obecného úradu.

Jeden môj zážitok z detstva
Narodila som sa na Banke a tu žijem doteraz. Som veľmi hrdá na to, že
som tu vyrastala. Veď málokto sa môže pochváliť takou krásnou panorámou,
horami, bočinou, vodou a možnosťou kultúrneho vyžitia. To všetko nám
poskytuje naša obec Banka.
Prežila som krásne detstvo. Vyrastala som v uličke, kde sme žili ako jedna
veľká rodina. Vzájomne sme si pomáhali. Keď bolo treba, dobrosrdeční
a prajní ľudia boli by sa rozdali a rozdelili aj s tým málom, čo mali.
Postrádam všetky tetky a strýčkov , ako sme ich volali. Už nie sú medzi nami.
Vyrastalo nás veľa detí – vrstovníkov. O hry, zábavy, šantenia, radosti
nebola núdza. Tak raz sme sa rozhodli s kamarátkou, že ideme do chotára,
vraj na „Rybníkoch“ dozrieva hruška. Tak sme aj šli. Ona mi povedala: „Ty
merkuj, ty sa bojíš.“ Podsadila som ju na hrušku. Konečne bola hore na
strome. Ale vtom sme počuli, že niekto hádže hrudy a kričí: „Ty škrátek, ideš
z tej hrušky dole, ale pomaly, lebo sa dolámeš!“ Ja som zostala od strachu
ako vrastená do zeme. Nevládala som ani utiecť. Kamarátka bola hore na
strome. Babka prišli až ku mne, otočili sa na mňa a vravia: „Ešče aj to ščena
pánske!“ Hrôza. Čo keď to požaluje rodičom? Radšej by som zniesla bitku,
ako výčitky od rodičov. To sa nesmie, to sa nepatrí, to je hriech a podobne.
Nič takého sa však nestalo, babka nežalovali.
Prešli roky, vyrastala som, dospela. A stalo sa to, že som sa do tej rodiny
vydala. No a ako to už býva pri určitých rodinných stretnutiach, spomenula
sa aj táto historka. No a manželova babka pohľadom na mňa s úsmevom len
prehodili: „No vidíš.“
Mám rada svoju rodnú dedinu, v ktorej som prežila najkrajšie roky svojho
života.
Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili
o zveľadenie, skrášlenie a skultúrnenie našej peknej obce Banky. Môžem to
porovnať – voľakedy a dnes.
Helga Jánošková
Pozn. redakcie: Práca v kategórii Vlastná tvorba - próza k 800. výročiu obce.

•

Výzva
Obecný úrad týmto vyzýva občanov Lesnej a časti
Topoľčianskej ulice, ktorí nemajú uhradený odber vody,
aby si svoju povinnosť čo najskôr splnili.

Upozornenie
Upozorňujeme občanov, ktorí v tomto roku napriek
upomienkam neuhradili daň za nehnuteľnosť, daň za psa
a poplatok za komunálny odpad, že uvedené nedoplatky
budú po novom roku postúpené exekútorovi na exekučné
konanie.

Takto by to malo vypadať na Sĺňave po vybudovaní.

15. Obec Banka v 16. storočí
– 2. časť
Bitkou pri Moháči sa v strednej Európe
ukončil stredovek a začal sa novovek, nové
obdobie v našich dejinách. Jedným z jeho
znakov bolo šírenie myšlienok humanizmu
a renesancie, ktoré sa vyznačovali záujmom
o pozemský život a potreby človeka, tiež
i novým
myslením.
Renesančné
myšlienky sa šírili v rôznych oblastiach
spoločenského života – vzdelávania,
náboženstva,
literatúry,
vedy,
architektúry a pod.
Napríklad na
Slovensku sa v 16. stor. objavili nové
kresťanské náboženstvá – evanjelické a.v.,
kalvinizmus i novokrstenstvo.
A ako sa prejavila renesancia v našom
regióne? Napríklad v náboženstve, keďže
v druhej
polovici
16.
stor.
okrem
rímskokatolíkov žili v Piešťanoch a v Banke
už aj evanjelici, ktorí mali svojho kazateľa.
Renesančné hnutie sa však prejavilo aj v inej
oblasti. V tom čase sa do povedomia širokej
verejnosti dostávajú správy o liečivých
termálnych
prameňoch
pri
Banke
a Piešťanoch. Šírili sa nielen v Uhorsku, ale aj
za jeho hranicami a to jednak ústnym
podaním, ale aj prostredníctvom renesančnej
literatúry.
V roku
1549
vojenský
veliteľ
a prírodovedec Juraj Wernher vydal knihu „O
podivuhodných vodách Uhorska“. Opisuje
v nej 22 slovenských minerálnych prameňov,
medzi nimi aj termálne pramene pri
Piešťanoch a Banke. V tom čase tu ešte neboli

kúpeľné
ani
ubytovacie
a stravovacie
zariadenia. Kto sa chcel kúpať, musel si na
brehu vyhĺbiť jamu, v ktorej sa vyvierajúca
horúca liečivá voda ochladila priliatím
studenej vody. Kúpeľní hostia bývali vo
svojich stanoch alebo búdach, tiež sa
ubytovávali v domoch obyvateľov Banky
a Piešťan, ktorí im poskytovali aj stravu.
V tom období mali k prameňom bližšie zo
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starej Banky (cca 0,5 km) než zo starých
Piešťan (cca 1,5 až 2 km). Počet kúpeľných
hostí postupne stúpal a tým aj rástol význam
tunajšieho regiónu ako kúpeľného centra.
O tom svedčí aj tá skutočnosť, že tunajší
zemepáni, sídliaci na hrade v Hlohovci,
presunuli Banku a Piešťany z Tematínskeho
do Hlohoveckého panstva. Po smrti Alexeja
Turzu v roku 1543 boli vlastníkmi oboch
panstiev postupne jeho žena Magdaléna, po
nej ich dcéra Alžbeta, od roku 1570 vnučka
Anna a v roku 1598 sa vlastníkom panstiev
stal Annin príbuzný Stanislav Turzo.
Prichádzali sa liečiť i významné osobnosti.
V roku 1550 sa tu liečil uhorský palatín Tomáš
Nádašdy a v roku 1589 i s veľkým sprievodom
prišiel vojvoda z Parmy, ktorý sa tu i uzdravil.
Aká bola spoločenská situácia v druhej
polovici 16. stor.? V Habsburskej monarchii
po Ferdinandovi I. sa panovníkmi stali
Maximilián II. (1564 – 1576) a Rudolf II.

(1576 – 1608), ktorý sídlil v Prahe a bol
známy tým, že sa obklopoval vedcami
a umelcami,
ale
aj
dobrodruhmi
a podvodníkmi
a tiež
bol
zberateľom
rôznorodých predmetov. Obaja cisári boli síce
katolíci,
avšak
voči
nekatolíckym
náboženstvám boli pomerne tolerantní, najmä
voči evanjelikom.
Obyvateľov tunajšieho regiónu však
koncom 16. stor. postihla ďalšia turecká
pohroma. V roku 1593 sa začala tzv. 15
– ročná vojna medzi Habsburskou
a Osmanskou ríšou. Koncom 16. stor.
prenikli turecko-tatárske vojská na
územie Slovenska. Uhorský historik
Mikuláš Ištvánfi, ktorý v tom období žil, to
opísal vo svojej knihe O dejinách Uhorska.
V nej píše, že neskorú jeseň roku 1599 prišlo
k termálnym prameňom veľké množstvo
chorých i zdravých ľudí. Prekvapil ich však
nečakaný nájazd Turkov od Hlohovca, ktorí
prešli rieku po drevenom kolovom moste.
Chorých zabili, ostatných vzali do otroctva.
Potom urobili výpad na druhý breh Váhu a cez
Banku prešli až k Beckovu. Vyvraždili
a odvliekli do zajatia obyvateľov aj na pravej
strane Váhu, vypálili Vrbové, Borovce, Veľké
Kostoľany i ďalšie dediny.
O osude obyvateľov Banky sa nepísalo.
Možné je, že viacerí sa zachránili v okolitých
lesoch. Mali na to trochu času, keďže Turci
svoju pozornosť upriamili najprv na
kúpeľných hostí pod Bankou pri Váhu.
Pred tureckým vpádom bolo v Banke
v rokoch 1598 – 48 a po roku 1601 32
poddanských domov.
Ing. Alexander Murín

Bana Thermal – o krok bližšie k realite
Z podnetu predstaviteľov spoločnosti Bana Thermal, s.r.o, sa
uskutočnilo dňa 12. novembra 2009 na Obecnom úrade v Banke
pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti s poslancami obecného
zastupiteľstva. Cieľom stretnutia bolo informovať pána starostu, pánov
poslancov a širokú verejnosť, v akom štádiu sa nachádza projekt
výstavby rekreačno-ubytovacieho komplexu Bana Thermal, ktorý má
stáť na Sĺňave namiesto pôvodného termálneho kúpaliska. V našom
Hlásniku sme v minulosti niekoľkokrát písali o tomto zámere.
Významným krokom je, že projekt za približne 50 miliónov eur je
už v súčasnosti na posúdení u rôznych štátnych orgánov /cez
ministerstvá až po obec - tzv. Enviromentálna štúdia vplyvu na životné
prostredie/ a po ich schválení bude nasledovať územné rozhodnutie,
stavebné konanie a samotná výstavba komplexu. Bližšie informácie sú
prístupné
všetkým
občanom
na
internetovej
stránke
www.enviroportal.sk.
Pre zaujímavosť uvediem z takmer 400 stránkového materiálu
niekoľko údajov: projekt sa zrealizuje na pozemku o výmere 3,9 ha, na
dvojpodlažnej podnoži budú stáť dva 9 poschodové hotely s kapacitou
284 izieb, pod budovami sú plánované dvojpodlažné garáže pre 770
parkujúcich áut, saunový svet, mestská pláž, nákupná zóna, a pod. Firma
počíta s kapacitou 1106 návštevníkov a maximálnou dennou
návštevnosťou 2300 ľudí. Pre nich bude pripravených niekoľko
vonkajších bazénov o vodnej ploche vyše 1000 m2 ako aj kryté kúpele
o ploche 2000 m2. Atraktivitu má zvýšiť termálna voda, nachádzajúca sa
priamo na pozemku. Nezanedbateľným faktom je i vytvorenie cca 300
pracovných miest v obci Banka, ktoré budú zabezpečovať celoročnú
prevádzku komplexu a zvýšia zamestnanosť v obci.
Z pripomienok, ktoré vyjadrili na stretnutí poslanci, vyplynula
jedna zásadná, a tým je odďaľovanie termínu výstavby, čo zástupcovia
firmy Bana Thermal odôvodnili vysokou náročnosťou projektu na
prípravu, realizáciou štúdie realizovateľnosti, architektonických štúdií,
cez schvaľovacie procesy až po začiatok výstavby. Zástupcovia firmy na
záver prisľúbili informovať poslancov a verejnosť cestou Hlásnika o
každom významnom posune termínov, čo je i v ich záujme.
-ds-

•

technológie.
Naši žiaci sa
oboznámili
s rizikami
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC
a nástrahami, ktoré využívanie
moderných
elektronických
predposledný deň v škole pred jesennými komunikácií deťom prináša, aby sa im vedeli účinne brániť.
prázdninami, tento rok 27. októbra.. Pre
•
Dňa 19.11.2009 sa
svojich spolužiakov ho pripravili žiaci 9.
v našej škole uskutočnilo
ročníka v spolupráci s triednou pani
informačno-vzdelávacie
učiteľkou Mgr. M. Adamčovou.
podujatie Energia okolo
Zaujímavé
súťaže
sa
striedali
nás, ktoré pre žiakov 5. – 9.
s diskotékou
v pekne
vyzdobenom
ročníka
pripravili
prostredí na hornej chodbe. V mene
zamestnanci
odboru
našich žiakov ďakujeme Občianskemu
komunikácie
JAVYS,
a.s.
združeniu pri ZŠ Banka za občerstvenie
Počas prednášky sa žiaci
a nášmu bývalému žiakovi M. Vráblovi
oboznámili s procesom výroby elektriny z rôznych zdrojov, ale
za výbornú diskotéku.
hlavne jadrovej energetiky a jej špecifík a ich vplyve na človeka
• Na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka v ZŠ a životné prostredie. Prednáška bola praktickým doplnkom učiva
Mojmírova Piešťany dňa 4.11.2009 reprezentovala našu školu viacerých predmetov a žiakov veľmi zaujala.
žiačka 9. ročníka Dominika Strečanská.
• Dňa 23.11.2009 sa v škole skončil zber papiera. Vzhľadom na
• 6.11. 2009 sa začal I. turnus plaveckého výcviku žiakov 2. až 4. zmenené podmienky (vylúčenie kartónov) sme nenazbierali toľko
ročníka z prostriedkov rodičov.
papiera ako po minulé roky, ale aj tak je výsledok veľmi pekný –
•
V dnešnej dobe už 11 920 kg papiera, čím sme zachránili 199 stromov. Najúspešnejší
nikto z nás nepochybuje jednotlivci: 1. miesto P. Klampár, 7. roč., 1047 kg, 2. miesto K.
Klampárová, 2.roč., 694 kg, 3. miesto R. Bednárik, 2. roč., 629
o dôležitosti
multimediálnej výchovy. kg, 4. miesto V. Drahovská, 1.roč., 582 kg a 5. miesto S.
Mobil, počítač, televízor Schmittová 410 kg.
sú predmetmi každodennej Najúspešnejšia bola II. trieda (triedna učiteľka Mgr. A. Baďurová)
potreby nielen dospelých, 2 507 kg, na 2. mieste sa umiestnila IV. trieda (triedna učiteľka
ale aj detí. Dňa 10.11.2009 Mgr. E. Valková) 1 980 kg a na 3. mieste sa umiestnila V. trieda
sa v 5. – 7. triede ZŠ (triedna učiteľka Mgr. A. Bolješiková) 1182 kg. Víťazní žiaci
uskutočnila beseda s Mgr. Galkovou v rámci informačno- i víťazné triedy budú odmení ako každý rok. Všetkým rodičom
vzdelávacieho projektu Orange Deti a moderné komunikačné a priateľom školy ďakujeme za pomoc.

Stalo sa už ďalšou peknou
tradíciou, že Halloween sa koná
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