Starosta obce pozýva
všetkých občanov na

Z vašich ohlasov

Silvestrovské stretnutie
s ohňostrojom

Nepravdivé a zavádzajúce
informácie p. Ing. Drahovského

pri obecnom vianočnom stromčeku
31. decembera 2005 o polnoci.
Občerstvenie z vlastných zásob.
privítajme Všetci spolu rok 2006 !

Vážení občania !
Na január 2006 pripravujeme v KD Banka

výstavu obrazov a iných výrobkov
ľudových výtvarníkov
a umelcov z Banky.
Bližšie informácie vám podáme na t.č. 7722620 (ZŠ).
Uzávierka dodania materiálov je
do 10. januára 2006.
Redakcia

Poďakovanie
Výbor Obecnej telovýchovnej jednoty Banka ďakuje
starostovi obce Banka Ing. Jaroslavovi Janečkovi,
poslancom obce, Autobatérie Július Ferkodič, Trade Tising
s.r.o., Stavebniny Ján Forgáč, Autoškola Motyčka a syn,
WIKY, hotel Patrícia, pekáreň Moravany n/Váhom, Gyron
HYFA s.r.o., ZŠ Banka, Rudolfovi Vlnkovi, Ing. Jozefovi
Dubovskému, Stanislavovi Danišovi, Pavlovi Vargovi, Ottovi
Polákovi, Ing. Michalovi Rusnákovi, Arnoldovi Molnárovi,
Ladislavovi Škrabákovi, Imrichovi Margetínovi, Dušanovi
Marekovi, Róbertovi Rybárikovi a všetkým fanúšikom za
priazeň, podporu a pomoc v roku 2005 a praje veľa
zdravia, šťastia, rodinnej pohody a pracovných úspechov v
roku 2006.

GIGANTICKÉ OSIE HNIEZDO
Nezvyčajný pohľad sa naskytol nedávno
o b y v at eľ om ro d in n é h o d om u n a
Topoľčianskej ulici č. 8 keď pri náhodnej
práci na povale objavili obrovské osie hniezdo,
ktoré malo úctyhodné rozmery: 70 cm vysoké
a 40 cm široké... O tom, či sa im podarilo osy z
tohto „činžiaku“ vyhnať, sa v príspevku
nehovorí...
Pozn. redakcie: Pokiaľ môžeme poradiť, ani
to neskúšajte!
-ds– 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 !

H l á s ni k ob c e Ba n k a

Je síce pochopiteľné, ale i smutné, ak bývalý člen výboru US
Banka, p. Ing. Drahovský rôznymi argumentmi obhajuje
nelegálny výrub stromov v Seništiach a tým sa i nepriamo
stotožňuje s netransparentnou činnosťou a praktikami bývalého
predsedu a niektorých členov
výboru US Banka. Svojím
vyjadrením prejavil síce kolegialitu, ale i neznalosť zákona
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Pán Ing. R. Drahovský v článku tvrdí, že výrub nebolo treba
nahlasovať na „životné prostredie“, pretože priemer vyrúbaných
stromov nebol väčší ako 400 mm a „stredný priemer“ vyrúbaných
stromov bol 150 mm.
Podľa jeho tvrdenia bolo možné vyrúbať stromy priemerom
kmeňa do 400 mm, bez povolenia orgánov ochrany prírody, čo
však nie je pravda.
Zákon 543/2002 Z.z. nepozná žiadny „stredný priemer
stromov “, ani žiadny iný priemer, zákon hovorí len o „obvode
kmeňa stromu“, meraného vo výške 130 cm nad zemou.
Citujeme zákon: Súhlas ochrany prírody (Obvodného úradu
životného prostredia) sa nevyžaduje na výrub stromu
s obvodom kmeňa do 40 cm, meraného vo výške 130 cm nad
zemou.
Znamená to, že na výrub každého stromu v Seništiach
s priemerom 15 cm a väčším, mimo lesných pozemkov (LPF), bolo
treba mať súhlas orgánu ochrany prírody a každý zo stromov mal
byť týmto orgánom dopredu označený, pretože obvod kmeňa pri
priemere kmeňa 15 cm je väčší ako 40 cm !!! (je cez 45 cm).
K dispozícii je Odborný posudok Ing. Ivana Greguša,
z ktorého vyplýva, že v lokalite Seništia bolo vyťažených celkovo
416 ks stromov nad 15 cm, vyťaženej bolo 55 – 67 m³ drevnej
hmoty, z toho asi 10,5 m³ v lesnom poraste, ostatné mimo lesa.
Nevieme, akým spôsobom a kde sa dopracoval autor článku
k cene 100.- Sk za 1 m³ vyťaženého dreva, keď cena palivového
dreva na susednom Lesnom závode v Moravanoch n/Váhom sa
pohybuje v rozpätí 400 - 500 Sk za 1 m ³.
Ak p. Ing. Drahovský nechce pri vyčíslení spôsobenej škody zobrať
do úvahy reálnu cenu drevnej hmoty, ani škody spôsobené na
životnom prostredí, ani náklady na vyčistenie lokality od „zbytkov
po ťažbe“, k vzniknutej škode by mal započítať aspoň aj
náklady na benzín a olej, ktoré zakúpil p. M. Macko pre ťažiacich
neznámych živnostníkov v Seništiach, o čom informoval i členskú
základňu na mimoriadnom valnom zhromaždení 18.11.2005. Po
tomto pripočítaní by sa vyšplhala škoda aspoň o niečo vyššie, ako
spomínaných 700.- Sk.., „ ale tiež nič moc“.
Dňa 13. novembra 2005 RNDr. Lacková spolu s Ing. Hudákom
urobila sčítanie a premeranie pňov vyrúbaných stromov „Seništia“mimo lesa. Výsledkom je nižšie uvedená tabuľka, v ktorej sú
uvedené priemery pňov a počty vyrúbaných stromov. Tá hovorí za
všetko:
priemer
v cm
10 cm
14 cm
18 cm
22 cm
26 cm
30 cm
34 cm
38 cm
42 cm
50 cm
54 cm
spolu

javor

dub

buk

hrab

slivka

spolu

52
102
81
26
20
9
4
6
3
1
1
305

0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
0
6

1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
6

13
9
5
1
3
3
6
0
0
0
0
40

2
1
3
6
1
0
0
0
0
0
0
13

68
113
90
36
25
14
10
6
4
3
1
370
Výbor US

ROČNÍK III.

Kritizovať,
ale ako?
Neviem, kto napísal slová:
„Kritizovať znamená, hovoriť,
ako by som to robil, keby som to
vedel...“ Táto myšlienka má
niečo do seba. Neznamená to, že
vyjadrením svojho názoru chcem
presadiť niečo, o čom som
presvedčený, že iným spôsobom
to nejde. Áno, ide „iba“ o akýsi
návrh, či by sa to nedalo urobiť
aj takto...
Pre túto myšlienku sme
navrhovali aj rubriku Z vašich
ohlasov. Očakávali sme, že v nej
budú rôznorodé názory našich
občanov, ich kritické pohľady,
i slová chvály... Veď to všetko
súvisí
so
životom
a spolunažívaním
obyvateľov
Banky. Myslím, že na tom nebolo
nič zlé, zámer to bol asi dobrý...
Mali sme už niekoľko
príspevkov, ktoré chválili i
hanili. Uverejnili sme ich. O čo
teda ide? Začínajú sa objavovať
príspevky,
najmä
kritické,
podpísané iba ako anonym,
prípadne s iniciálkami. A v tom
je pes zakopaný: Niekoľkokrát
sme upozorňovali, že pod
príspevky by bolo potrebné sa aj
podpísať... Prečo? Nuž aj preto,
že iniciálkami môžem skôr
uškodiť, ako pomôcť... Možno
takto sme nechtiac uškodili aj v
minulom príspevku, podpísanom
iniciálkami A.M. A ľudská
zvedavosť je prirodzene taká...
Čítať medzi riadkami... Kto to
mohol napísať? A vinník sa vždy
nájde, aj keď nepravý... Ale veď
ktorý anonym sa podpíše
vlastnými iniciálkami? Žiaden.
Aj A.M. určite neexistuje...
A teraz k tej titulkovej
otázke: Kritizovať, ale ako? Nuž
kritizujme, ale tak, aby sme sa
nemuseli za svoju kritiku hanbiť
a aby sme mali vždy odvahu sa
pod ňu aj podpísať svojím celým
menom. Až to považujem za
správnu kritiku... A vy?
-dsPrepáčte,
Dušan Slovák

ČÍSLO 12

DECEMBER 2005

V očakávaní Vianoc
Počasie veľmi Mikulášovi neprialo, no predsa sa po
dlhom putovaní objavil spolu s čertom a anjelom v našej obci
pri vianočnom stromčeku pred kostolom. Tu ho už túžobne
očakávali deti i dospelí. Najskôr Mikuláš na želanie detí
rozsvietil vianočný stromček a v tom momente sa rozjasali aj
všetci prítomní. Deti spievali, recitovali a odpovedali čertovi na
jeho zvedavé otázky. Mikuláš
všetky deti obdaroval
sladkosťami. Škoda len, že sa zastavil iba na chvíľočku. Musel
putovať ďalej. Deťom však sľúbil, že ak budú poslúchať, o rok
príde zasa.
Po rozsvietení vianočného stromčeka sa starší občania
obce schádzali do kultúrneho domu na tradičné posedenie so
starostom obce.
Najskôr dôchodcov pobavili pekným
programom žiaci ZŠ, ktorí pre nich zároveň pripravili malé
vianočné prekvapenie v podobe vlastnoručne vyrobených
pozdravov. K príjemnej atmosfére večera prispela svojim
vystúpením žiacka dychová hudba pod vedením p. uč. J.
Benku. Vianočné koledy z úst malých spevákov dojali
niektorých prítomných k slzám a zároveň pripomenuli blížiaci
sa čas Vianoc.
Starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných
dôchodcov a prihovoril sa im milými slovami. Vyjadril radosť z
toho, že tieto spoločné stretnutia sa stali v obci tradíciou ,
ktorá je spojená s rozsvietením obecného stromčeka- symbolu
Vianoc. Zdôraznil, že sú prejavom úcty , lásky, porozumenia a
uznania jeho i celého obecného zastupiteľstva k starším
občanom obce. Poďakoval všetkým za ich prospešnú prácu pre
obec i pre svojich blízkych. Do ďalších rokov života im poprial
veľa zdravia, lásky, pohody, aby ich teplé ľudské slovo a
porozumenie sprevádzalo každodenným životom. Zároveň
vyzval prítomných, aby sa dobre cítili a príjemne sa zabavili.
A veru dôchodcovia, ktorých sa zišlo na posedení veľa,
opäť ukázali, že sa radi zabavia, porozprávajú a zaspomínajú.
Spev sa ozýval celou sálou - nálada bola vynikajúca. Škoda, že
sa toto príjemné stretnutie muselo skončiť. Nevadí - veď o rok
sa snáď zdraví stretneme opäť.
-tj-

Dnes v čísle:
Želáme všetkým svojim čitateľom,
aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc
zabudli na starosti všedných dní
a nový rok prežili čo najlepšie.
Váš Hlásnik

Obecný úrad informuje
Poďakovanie
Dejiny Banky...
Zo školských lavíc
Zápis do 1. ročníka
Silvestrovské stretnutie
Z vašich ohlasov
Kuriozita z Banky

Dňa 6.decembra o 17.00. hod. sa
v budove OcÚ konalo 30. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva
(OZ) obce Banka, ktoré, o.i. :

•
•

•

•

•
•

Obecný úrad informuje

Prerokovalo správu o plnení rozpočtu a hospodárení obce za trištvrte
roka 2005,
Schválilo plán investičných akcií na rok 2006, medzi ktoré boli
zaradené:
- dobudovanie infraštruktúry k obecném nájomnému domu,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií Karpatská, Inovecká, ktorá
bude nadväzovať na vybudovanie splaškovej kanalizácie v danej
okalite,
- dobudovanie časti verejného vodovodu na Inoveckej, dobudovanie
vodovodných a kanalizačných
prípojok na Topoľčianskej,
Bananskej ulici a Lesnej ulici,
- vybudovanie miestneho rozhlasu, spracovanie projektových štúdií
na rekonštrukciu kultúrneho domu, garáže a skladových priestorov
pre obecnú a požiarnu techniku, dobudovanie detského ihriska
v areáli
MŠ, dopracovanie projektovej dokumentácie na
zosilňovaciu stanicu pre rozšírenie verejného vodovodu na
Podhorskej ulici.
OZ prerokovalo a po zapracovaní pripomienok, schválilo zmluvu
o budúcej zmluve na odpredaj nehnuteľností v lokalite Sĺňava firme
BANA THERMAL s.r.o., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou
firmy CW Invest, s.r.o Bratislava. OZ prerokovalo
žiadosť
spoločnosti BANA THERMAL s.r.o.
o odpredaj
ďalších
nehnuteľností v lokalite Sĺňava II. a rozhodlo rokovať o odpredaji
po obdržaní návrhu kúpnej ceny od spoločnosti BANA THERMAL
s.r.o.
OZ súhlasilo s odpredajom časti parcely č 1248/1 o výmere cca 250
m² firme S-J Pressburg Slovakia s.r.o., za účelom výstavby novej
trafostanice a rozšírenia parkovacích miest pri hoteli Patrícia, za
cenu 500 Sk m²,
OZ zobralo na vedomie list p. M. Rybu, v ktorom vyjadruje svoj
nesúhlas so stanoviskom OZ zachovať nad Horným Majerom
biokoridor- zelený pás bez výstavby,
OZ prerokovalo žiadosť R. Rybárika o prenájom nebytových
priestorov v budove OTJ za účelom prevádzkovania bufetu.
OZ odsúhlasilo R. Rybárikovi sezónny prenájmom nebytového
priestoru na rok 2006 - od 1.5.2006 do 31.10.2006 s tým, že
nájomca bude mať zmluvne zabezpečené prednostné právo nájmu
i v ďalšej sezóne, ak o prenájom požiada. Výška nájmu bola
stanovená na 7 tis. Sk mesačne + spotrebované energie a voda.
Bližšie
podmienky prenájmu budú zapracované v zmluve
o prenájme.

Výzva
OcÚ Banka vyzýva všetkých občanov, ktorí užívajú pozemky vo
vlastníctve obce Banka, alebo majú na nich postavené stavby, aby sa za
účelom majetkoprávneho vysporiadania prihlásili na Obecnom úrade.

•

Roľníckeho družstva Moravany n/V.
Ing. Jánovi Mitošinkovi, pani
Tapušíkovej (r. Piešťanskej), gen.
riaditeľovi Veľkopeku a.s. Piešťany
Ing. Milanovi Čulenovi a Jaroslavovi Samuhelovi,

Starosta obce ďakuje
sponzorom posedenia s dôchodcami p. Júliusovi Šebovi, predsedovi

POĎAKOVANIE
Občania
obce
touto
cestou
vyslovujú
poďakovanie manželom CHALÁSOVÝM, ktorí
34 rokov vykonávali funkciu kostolníka,
zvonára
a
zároveň
riadili
všetko
pri
pobožnostiach.
Svojou
obetavosťou,
svedomitosťou
urobili
veľa
pre
miestne
spoločenstvo veriacich a nás všetkých. Za túto
dlhoročnú prácu ešte raz ďakujeme a do
ďalších rokov života prajeme veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody v kruhu najbližších.
Vďační a spokojní občania obce Banka

•
•
•

•
•

žiakom, učiteľom a vedeniu ZŠ v Banke, p. J. Benkovi a jeho
mladým hudobníkom za pekný kultúrny program pri posedení s
dôchodcami ako i všetkým, ktorí pomáhali pri tejto vydarenej akcii,
rodine MUDr. Vojtecha Benku z Karpatskej ulice
vianočného stromčeka pre našu obec,

za darovanie

všetkým podnikateľom, sponzorom, obetavým občanom, ktorí
v tomto roku
prispeli
k napĺňaniu spoločenského, športového
a kultúrneho života, tým, ktorí pomohli a pomáhajú sponzorskými
darmi škôlke a ZŠ ako i všetkým, ktorí šíria dobré meno našej obce,
obecnému hasičskému družstvu za organizovanie nočnej hasičskej
súťaže, za reprezentáciu obce a starostlivosť o obecnú požiarnu
techniku, SLK Piešťany za materiálnu a odbornú pomoc pri
hasičských súťažiach,
členom redakčnej rady za ich obetavú a záslužnú prácu pri zrode
každého nového čísla nášho Hlásnika.

Krátko o výsledkoch
volieb v obci Banka do Trnavského
samosprávneho kraja (TSK):
V prvom kole volieb do TSK 26.11.2005 sa z celkového počtu 1766
oprávnených voličov zúčastnilo na voľbách celkovo 231 voličov, čo je
13,08 %. Z kandidujúcich poslancov do TSK najviac hlasov - 84, získal
v obci MUDr. Peter Ottinger, ďalší v poradí boli: Ing. Remo Cicutto,
Ing. Iveta Babičová, JUDr. Jozef Boliešik a Ing. Karol Jasenovský. Vo
voľbe predsedu získal najviac hlasov Ing. Tibor Mikuš a na druhom
mieste skončil Ing. Jozef Klokner.
Druhého kola volieb 10.12.2005 do TSK na funkciu predsedu sa
z celkového počtu 1769 oprávnených voličov zúčastnilo volieb 178
voličov, čo predstavuje 10,06 %. Odovzdaných bolo celkovo 177
platných hlasovacích lístkov. Víťaz volieb v našej obci Ing. Tibor Mikuš,
získal 104 hlasov.

Upozornenie
Nezabudnite, že vývoz
kontajnerov separovaného
odpadu papier - plasty je v piatok 23. decembra 2005 !
Termíny pre rok 2006 prinesieme v januárovom čísle
Hlásnika.
***

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám zaželal v nastávajúcich sviatočných
dňoch pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
svojich najbližších. Do nového roka 2006 Vám všetkým prajem
veľa zdravia, pokoja a lásky. Želám Vám všetkým, aby rok
2006 bol lepší ako ten predchádzajúci a naplnil očakávania
každého z Vás.
Ing. Jaroslav Janeček,

ZMLUVA
O VYBUDOVANÍ
AQUAPARKU
PODPÍSANÁ
Ešte v mesiaci august sme vás v
č l á n ku „ B u d e n a S ĺ ň a ve
aquapark?“ informovali o zámere firmy CW Invest, s.r.o Bratislava
vybudovať do štyroch rokov na Sĺňave športovo-relaxačné centrum.
Tento zámer sa začína pomaly napĺňať, čoho dôkazom je i
podpísaná zmluva. Na fotografii pri podpise zmluvy zástupcovia
firmy CW Invest s.r.o , Bana Thermal s.r.o a Obecného úradu.
-ds-

32. časť – Banka v období socializmu (roky
1948 – 1989) – poľnohospodárstvo
Po februári 1948 sa v ČSR uskutočnila
ďalšia etapa povojnovej pozemkovej reformy.
Zoštátnené boli poľnohospodárske podniky nad
50 ha. Barón Anton Leonhardy vlastnil
v Banke okolo 120 ha pôdy (lokality Plešiny,
Štepnica, Pudy – za ihriskom smerom
k Moravanom n/V, Jama – na juhovýchodnej
strane Bananského vŕšku) a v Piešťanoch
(Floreát a Bodona). S obyvateľmi Banky
vychádzal dobre. Na Vianoce 1949 A.
Leonhardy spolu s manželkou Alžbetou
(rod. Winterovou) a synom Jánom odišli
natrvalo do Austrálie. V Banke zanechali
malý kaštieľ a hospodársku usadlosť. Syn
Ján (John) sa usadil v austrálskom Perthe,
kde podnikal v kozmetike.
JRD 1. typu v Banke Začiatkom 50
– tych rokov sa začala kolektivizácia
v poľnohospodárstve.
Jednotné
roľnícke
družstvo 1. typu v Banke bolo založené v roku
1950. Prvým predsedom družstva bol Gašpar
Vetrík, ďalšími Jozef Gašpar a Vojtech
Wagner. JRD hospodárilo iba na bývalých
cirkevných a obecných poliach. Nevstupovali
ešte doň súkromne hospodáriaci roľníci.
Družstvo zaniklo po 3 – 4 rokoch.
V tom období nastal útlak jednotlivo
hospodáriacich roľníkov.
Museli
plniť
stanovené dodávky pre štát, tzv. kontingenty
(mäso, vajcia, masť, zemiaky, obilie a pod.).
Kto ich neplnil, bol sankcionovaný. Bol
zavedený lístkový systém na potraviny
a oblečenie. Neplniči kontingentov nedostávali

lístky na potravinové produkty (maslo, múka,
cukor a pod.) a ani body na šatstvo.
Celoobecné JRD v Banke
Vzniklo
v roku 1957. Do družstva vstúpilo až 85%
súkromne hospodáriacich roľníkov. Od roku
1957 až do marca 1974 bol predsedom JRD
v Banke Štefan Jánoška, od apríla 1974 do
konca roka 1975 Ján Vetrík. K 1. januáru 1976
bolo JRD Banka pričlenené k JRD Moravany
n/V.

DEJINY BANKY

repa, zemiaky a pod.). Obilie sa spočiatku
skladovalo na povalách rôznych objektov –
kravínov v dolnom hospodárskom dvore,
školy,
kultúrneho
domu
a piešťanskej
Drevovýroby. Po dostavaní výkrmne ošípaných
sa obilie skladovalo na povale ošipárne. Pôdny
fond družstva bol 312 ha ornej pôdy.
Od roku 1963 sa postupne začala
uplatňovať nová technika – traktory, kombajny
a pod., čím sa odstránila ťažká fyzická práca.
Horný
hospodársky
dvor
bol
v prevádzke do roku 1963, dolný až do
roku 1980. Po ich zrušení sa hospodárilo
už iba v hospodárskom dvore medzi
Bankou a Moravanmi n/V.
Aj keď JRD Banka malo spočiatku
ťažkosti, postupne sa stabilizovalo. Hoci
hospodárilo v sťažených ekologických
podmienkach,
zaznamenalo
mnohé
výrobné úspechy. Finančné prostriedky sa
získavali z rastlinnej a živočíšnej výroby
a z pridruženej výroby. Družstvo vykonávalo
tiež rôzne služby, najmä prevoz materiálu
(drevo, štrk, piesok a pod.), pričom
spolupracovalo s Technickými službami mesta
Piešťany,
Poľnohospodárskymi
stavbami
v Piešťanoch
a Pozemnými
stavbami
v Piešťanoch. Finančne to pomáhalo nielen
členom družstva, ale aj ďalším obyvateľom
Banky. Každoročne sa konali dožinkové
slávnosti.
K 1. januáru 1973 bola Banka zlúčená
s Piešťanmi. Samostatné JRD Banka existovalo
ešte 3 roky, k 1. januáru 1976 bolo pričlenené
k JRD Moravany n/V.
Ing. Alexander Murín

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS
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PO SÚČASNOSŤ
JRD Banka bolo založené v októbri 1957.
Na jar 1958 sa uskutočnilo sústredenie dobytka
a ošípaných. V dolnom hospodárskom dvore
(dolnom majeri) bol umiestnený hovädzí
dobytok a kone, v hornom hospodárskom
dvore ošípané, kde sa pre ne postavili drevené
chlievy.
Za Bankou v katastrálnom území Moravian
n/V si družstvo vybudovalo nové hospodárske
stredisko. Postavila sa tam slepačiareň.
V rokoch 1959 – 1971 sa na stredisku
živočíšnej výroby postavil teľatník, pre dojnice
veľký kravín a ošipáreň.
Pestovali sa prevažne obilniny (pšenica,
jačmeň, kukurica) a technické plodiny (cukrová

je všetko, lebo
Vedenie
sme
sa
školy ďakuje
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC
zapojili
do
p.
L.
súťaže
Škrabákovi za pekné a hodnotné knihy, ktorými sme
Papierový les. Ak budeme úspešnejší ako iní
potešili záchrancov stromov i milovníkov zvierat.
prihlásení, ešte môžu naši víťazi získať aj ďalšie
• Nečakaný a prekvapivý „predmikulášsky odmeny. Poďakovanie patrí aj pani školníčke Ľ.
Šnajdarovej, cez ktorej ruky a evidenciu tieto tony
darček“ dostali naše deti v podobe kúzelníckeho
papiera prešli.
predstavenia. Veľa radosti i zábavy si užili
predškoláci a mladší žiaci, ale ani tí starší neboli
• Program pre seniorov dňa 5.12. a pozdravy
ukrátení, dokonca niektorí z nich sa stali aktívnymi
pripravili pani učiteľky: Mgr.Baďurová, Mgr.
spolupracovníkmi kúzelníka. Najväčší úspech zožal
Barančíková, Mgr. Krkošková, Bc. Ščípová a p.
„bruchomluvec“
–
siedmak
Miško.
Toto
Makarová, Mgr. Šoltisová, Mgr. Valková a Mgr.
prekvapenie sa podarilo vďaka Občianskemu
Zatkalíková.
združeniu pri ZŠ Banka, ktoré uhradilo za všetky
• Naši žiaci sa vedia zapojiť aj do neziskových,
deti vstupné v sume 3 000,- Sk.
dobročinných akcií. Naši ôsmaci dali podnet
• V decembri sa začal plavecký kurz začiatočníkov ale
na zbieranie použitých autobusových
lístkov.
pre žiakov I. stupňa a plavecký kurz pre pokročilých
Zapojila sa celá škola – učitelia, žiaci
– skupina chlapcov. Aby všetci rodičia platili
i nepedagogickí zamestnanci. Poďakovanie patrí
rovnakú čiastku, rozdiel medzi vyzbieranou sumou
i všetkým občanom, ktorí sa do tejto peknej akcie
od rodičov a potrebnými 3 500,- SK dopláca
zapojili. Ak bude milión lístkov, jeden postihnutý
Občianske združenie pri ZŠ Banka.
chlapec dostane nový invalidný vozík. Doteraz sme
• Do akcie Zachráň aspoň jeden strom sa zapája nazbierali 10 900 lístkov.
čoraz viac žiakov i rodičov. Zber bol predĺžený až
• V mene detí i pani učiteliek MŠ ďakujeme
do začiatku decembra. Záchrancovia stromov
rodičom, ktorí rôznym spôsobom pomohli materskej
naplnili 5 kontajnerov
15 380 kg papiera
škole, menovite p. Páleníkovej, p. Mladému, p.
a zachránili 256 stromov. Najúspešnejšie triedy: 1.
Horňákovi, p. Drozdovej, p. Pavličkovej, p.
miesto získala 6.trieda – 4 220 kg, 2. miesto získala
Čunčíkovej, p. Vdoviakovej, p. Chalásovej, p.
5. trieda – 2 666 kg a na 3. mieste sa umiestnila 2.
Mašanovej, p. Pišnému a
p. Grnčalovej.
trieda – 2 131 kg.
(M.Motyčková)
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Najúspešnejší jednotlivci: 1.m. 1 487 kg T.Horňák,2.tr., 2.m. 950kg - J. Chalás, 7.tr., 3.m.
834kg - D. Chalás, 6.tr., 4.m. 814kg - L.Haring,
5.tr., 5.m. 670kg - P.Klampár, 3.tr., 6.m. 577kg S. Wiecková, 6.tr., 7.m. 490kg - D. Strečanská,
5.tr., 8.m. 472kg - R.Uhrin, 6.tr., 9.m. 471kg - P.
Moravčík, 6.tr., 10.m. 409kg - R. Belan, 6.tr.
Triedy i jednotlivci dostali pekné odmeny. A to nie
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Vedenie ZŠ s MŠ ďakuje obecnému úradu,
občianskemu združeniu, sponzorom, všetkým
rodičom a priateľom školy za pomoc v roku
2005.
Želáme všetkým krásne a pokojné Vianoce,
veľa zdravia, lásky a úspechov v novom roku.

Vedenie ZŠ s MŠ v Banke oznamuje rodičom, že

zápis do 1. ročníka
sa uskutoční v dňoch

piatok 20.01.2006 od 14,00 do 18,00 hod.
sobota 21.01.2006 od 8,00 do 12,00 hod.
Možnosti:
• Jednozmenné vyučovanie pre 1. až 9. ročník.
• Školský klub detí od 6,30 do 16,15 hod.
• Stravovanie v školskej jedálni.
• Počítačové krúžky od 1. ročníka.
• Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.
• Vyučovanie nemeckého jazyka od 5. ročníka.
• Vyučovanie ruského jazyka
podľa záujmu žiakov.
• Individuálny rozvoj schopností žiakov.
• Bohatá krúžková činnosť
podľa záujmu žiakov.
• Možnosť pracovať vo dvoch počítačových
učebniach v rámci vyučovacieho procesu,
krúžkovej činnosti i samostatne.
• Nízke počty žiakov v triedach.
• Plavecký výcvik pre žiakov 2. až 9. ročníka.
• Matematická súťaž MAKS
s celoslovenskou pôsobnosťou.
• Činnosť školy podľa projektov:
• Zdravá škola, Zelená škola, Otvorená škola,
Infovek, eSlovakia a iné.
• Dôraz na bezproblémový prechod cez
jednotlivé stupne školskej dochádzky.
• Spoločensko-kultúrne aktivity pre žiakov
v mimovyučovacom čase.
Informácie o škole: www.zsbanka.webz.cz
PROSÍME RODIČOV, ABY SI PRINIESLI
PREUKAZ TOTOŽNOSTI
A RODNÝ LIST DIEŤAŤA.

