O tom, že toto
príslovie platí, by
vedeli
určite
rozprávať
priatelia-seniori na
fotografii. Zľava:
Tibor Bokor,
Anton Vetrík,
Ján Ďuračka,
Gašpar Marek,
Anton Moravčík,
Ladislav Vetrík a
Mikuláš Moravčík.
Už niekoľko rokov
každú
nedeľu
popoludní
za
každého počasia
prechádza táto partia pohorím Považského Inovca. Na vrch Havran sa
vyvezú autobusom a odtiaľ sa vždy po inej trase vydajú prekrásnou
prírodou smerom do dediny. Turistické vychádzky spájajú aj so zberom
liečivých rastlín, plodov, húb ako i s ochranou prírody. A keďže sú
členmi urbárskej spoločnosti, ich očiam v lese nič neunikne. V družnej
debate im každá vychádzka rýchlo ubehne a ukončia ju, ako správni
turisti, pri jednom dobrom pivečku v miestnom pohostinstve. O tom, že
tejto vášni neodolajú ani v zime, svedčí naša fotografia - práve zdolávali
kopec AHOJ. /Len, len, že si nenazuli lyže./ Pre mnohých z nás, a najmä
mladých, môžu byť príkladom. Prajeme im, aby ich elán nikdy neopustil
a aby sa v zdraví ešte dlho venovali rekreačnej turistike.

V ZDRAVOM TELE
- ZDRAVÝ DUCH

SNEHULIACI V ŠKÔLKE

Azda
najväčšiu
r a d o s ť
z
tohoročnej zimy a
množstva snehu
mali
naši
najmenší.
Deti
materskej školy to
aj
patrične
prejavili
a
s
chuťou sa pustili
do
stavania
snehuliakov
a
psíkov zo snehu.
Na
fo to gr a fi i
najlepšie vidieť,
akí sú z detí
šikovní umelci.

Vážení občania,
sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane. Venujte 2% z dane pre
Občianske združenie pri ZŠ Banka. Vaše dane tak umožnia
zlepšovanie podmienok našich detí. Ak sa Vám podarí získať 2% aj
od svojich známych a kolegov, budeme radi.
Ako venovať 2%, nájdete na vývesných tabuliach OcÚ, ZŠ a MŠ.
V prípade nejasností Vám potrebné informácie poskytneme na tel.
čísle: 033/ 7722620.
Upozornenie! 2% odvádza daňový úrad z už zaplatenej dane,
takže ich venovaním sa Vaša daňová povinnosť nijako nezmení
(nezaplatíte nič naviac).
OZ sa nedozvie výšku Vašej dane, pretože mu bude poukázaná
iba celková suma. Vaše údaje slúžia iba daňovému úradu na
uskutočnenie prevodu.
Celková nazbieraná suma i jej použitie budú zverejnené
v Hlásniku.
Hlásnik obce Banka

– mesačník vydáva Obecný úrad Banka. Redakčná
rada: Ján Benka, Mgr. Helena Hrdinová, Mgr. Terézia Janečková, Mgr.
Sylvia Molnárová, Ing. Michal Rusnák a Dušan Slovák.

Oznam
Vedenie Základnej školy s materskou školou v Banke
oznamuje rodičom, že

zápis detí do materskej školy
na školský rok 2005/2006
sa uskutoční v dňoch 1.3. – 4.3.2005
od 10,00 do 16,00 hod.
v budove Materskej školy, Topoľčianska 50, Banka.

K zápisu treba priniesť lekársku správu o dieťati.

ROČNÍK III.
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Podľa dostupných záznamov
sa ochrana pred požiarmi v obci
Banka datuje od roku 1889,
keď bol založený hasičský zbor
s 18 členmi. Zakladateľom
a prvým veliteľom hasičov bol
Ján Jurkovič, zástupcom podveliteľom bol Jozef
Drahovský. Členmi DHZ boli Peter Chalás, Mikloš Gašpar, Michal Gabriš,
Štefan Chalás, Pavol Chalás, Štefan
Chalás ml., Michal Šnajdar, Ján Gabriš,
Jozef Gregorička, Michal Kubáň, Ján
Gašpar, Jozef Rybárik, Ján Rusnák
i ďalší.V roku 1891 DHZ obdržal
výzbroj a rovnošaty a bola zakúpená
ručná štvorkolesová striekačka.
Nielen v Banke, ale i v okolitých
obciach sa často vyskytovali požiare.
Zbor zasahoval pri hasení požiarov
nielen v Banke, ale i v Piešťanoch,
v Moravanoch a ďalších obciach.
Oslavy 40. výročia založenia DHZ
sa uskutočnili 10. mája 1931. Začali sa
kázňou dekana Šišku z Hlohovca
a poľnou svätou omšou. Nasledovala
posviacka práporu hasičského zboru,
ktorú vykonal prepošt Pongratz z Nového Mesta nad Váhom. Po rozvinutí
práporu sa do neho symbolicky zatĺkli klince. V rámci osláv veliteľ DHZ
v Banke Silvester Rybárik prevzal vyznamenanie - záslužný kríž.
Zaslúžilí hasiči boli vyznamenaní. V r. 1933 Jozef Rusnák dostal 35
ročnú služobnú medailu. V r. 1935 za 10 ročnú činnosť medailu dostali
Silvester Rybárik, Stanislav Klampár, Matúš Šnajdar, Štefan Vetrík, Blažej
Klampár, Jozef Šebo, Eduard Dubovský, Ján Rusnák, Ján Macko a Ján
Miškech v r. 1936.
V 50. rokoch bol veliteľom v Banke Rudolf Marek, po ňom bol Gašpar
Moravčík a od polovice 60.rokov Anton Vetrík Posledným veliteľom bol
Dominik Marek.
Okrem veliteľov tu pôsobili predsedovia a tajomníci ZO ZPO, ktorí
zbor spravovali po organizačnej stránke. Prvým predsedom PZ v Banke
bol Jozef Major, od r. 1964 Libor Jahoda a od r. 1986 až po súčasnosť
Jozef Moravčík.
Dlhoročným tajomníkom bol Juraj Rusnák
a hasičský zbor bol práve za jeho pôsobenia na
výslní. Po skončení Juraja Rusnáka nastúpil
Peter Šmehlík. Počet členov sa väčšinou
pohyboval okolo 15 členov.
Ešte i dnes sa bývalí aktívni členovia DHZ J.
Rusnák, A. Vetrik, J. Gašpar, D. Marek L.
Jahoda pravidelne zúčastňujú v nablýskaných
sviatočných uniformách na kresťanských
slávnostiach „Božieho tela“ cez obec Banka so
svojou krásnou a historicky vzácnou zástavou,
čím celej procesii dodávajú slávnostnejší
charakter.

Dominova promenáda
V 30. rokoch 20. storočia navštívil piešťanské kúpele Prof. Dr.
Karol Domin, autor knihy Piešťanská kvetena. Piešťany sa mu veľmi
páčili, aj zdravie sa mu tu polepšilo. Majiteľovi kúpeľov p. Winterovi
prisľúbil, že kúpele ešte navštívi.
A dal návrh. Ak príde o 3 roky do kúpeľov a bude vybudovaná
promenáda i so stromoradím, všetky náklady s tým spojené uhradí on
sám.
Začala sa budovať dvojstranná a dvojprúdová promenáda. Hlavnú
promenádu nasmerovali ku krásnemu výhľadu na hrad Tematín. Na
jej okrajoch po oboch stranách vysadili topole, ich výška v čase
výsadby bola 3 až 5 metrov. Kolmo na ňu viedla druhá promenáda
smerom k teplému ramenu Váhu, po jej okrajoch boli vysadené
javorové sadenice. Od teplého ramena po štátnu cestu na Banke vedľa
terajšieho futbalového ihriska sa na výsadbu použili agáty, javory
a jahňady – rýchlorastúce dreviny.
Od štátnej cesty cez Strážne k Obrázkovej hore, kde sa mohli
s pôžitkom napiť čistej pramenistej vody, cez horu Lipina až po štátnu
cestu do Radošiny bola vybudovaná len cesta a chodníčky a sem – tam
lavička na oddych pre pacientov a iných návštevníkov. Na začiatku
Dominovej cesty na rohu mal bufet pán Neuwirth s občerstvením pre
kúpeľných hostí i turistov. Hostia po tejto ceste mohli prejsť až na
Havran a cez Bacchus villu a Červenú vežu naspäť do kúpeľov.
V Strážnom boli krásne lúky. Konali sa tu majálesy, juniálesy
a ľudové veselice. Varil sa guláš, podávalo sa víno, pivo a hrala
dychovka. Tanečný parket tvorila udupaná zem posypaná ihličím. Ba
dokonca Radošinci tu v prírode hrali divadelnú hru Jánošík. Na tieto
časy si radi zaspomínajú mnohí Bananci i starší Piešťanci.
Kameň, ktorý sa teraz našiel, potvrdzuje, že Dominova cesta bola
vybudovaná a naozaj existovala od roku 1933. Pamätám si, že som
okolo tohto kameňa chodil od roku 1950. Ešte je snáď zaujímavé
dodať, že Prof. Dr. K.Domin bol Poliak a na kameni je vytesaný
poľský znak.
R. Paulovič, Banka
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Po niekoľkých rokoch
stagnácie sa dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) začal
znovu formovať po nástupe do
funkcie starostu obce Banka
Ing. Jaroslava Janečka. Po
krátkych rozhovoroch
s niekoľkými terajšími členmi
DHZ dalo slovo slovu a v r. 2003 sa sformovalo hasičské družstvo
v zložení: Štefan Bučko, Jaroslav Siegel, Marcel Vatrt, Radoslav Ludwig,
Marián Velič, Peter Kováč, Vladimír Stolár, Peter Rusnák, Richard
Orviský, Ivan Frolo.
Všetci oslovení skonštatovali, že spolupráca bude na dobrej úrovni
a treba ju naďalej rozvíjať. Veď jej cieľom je pomáhať našim občanom pri
ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami.
Zanietenie bolo veľké a okamžite sa dali do spojazdnenia a
nastriekania vozidla hasičskej
Avie. Členovia DHZ sa
zúčastnili poriadania Vatry
zvrchovanosti , ako aj dvoch
súťaží.
V súťaži o Pohár
generálneho riaditeľ SLK
Piešťany sa spomedzi 15
zúčastnených družstiev
umiestnili na peknom 4.
mieste. Ešte väčší úspech
však dosiahli o týždeň neskôr
na domácej pôde. V prvom
ročníku nočnej súťaže o
Pohár starostu obce Banka
spomedzi 20 družstiev, ktoré
predviedli svoje schopnosti
v disciplíne požiarny útok s vodou, skončili iba o 0, 20 min. hneď za
víťazným družstvom na 2. mieste, keď sa veľmi dlho držali na 1. mieste.
Bolo to nečakané a veľmi pôsobivé. V príjemnom prostredí
futbalového štadióna za teplého nočného počasia a za hojnej diváckej
účasti sa zvádzali neľútostné súboje, počas ktorých im
znela
reprodukovaná hudba v podaní Ing. Rusnáka. Bolo sa veru na čo pozerať!
Diváci ich veľakrát odmenili potleskom i hlasným povzbudzovaním. Na
záver nechýbala krátka oslava a veselica.
Samotná súťaž pokračovala až do 2. hod. rannej
s predsavzatím, že o rok opäť dovidenia na
domácej pôde.
V roku 2005 čaká členov DHZ veľa práce.
Chceli by za prispenia obce spojazdniť aspoň
jednu z dvoch hasičských striekačiek, aby
v prípade zásahu mohli používať vlastnú a nie
vypožičanú.
Na záver by sme im chceli v ich obetavej
činnosti popriať veľa trpezlivosti a úspechov, aby
obec Banka bola opäť po rokoch stagnácie hrdá
na svoj DHZ.
RMR

História a súčasnosť
dobrovoľného hasičského zboru
v obci Banka

Z vašich ohlasov

Kreslil Vojto Haring

NAŠA
FOTOREPORTÁŽ

Dňa 11. februára o 17.00 hod
sa uskutočnilo v poradí 21.
riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Banke, ktoré
po prerokovaní schválilo:
• Záverečný účet obce Banka za rok 2004. Plnenie rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2004: celkové príjmy vrátane
školstva dosiahli v roku 2004 čiastku 30 844 tis. Sk a celkové
výdavky vrátane školstva v roku 2004 dosiahli čiastku 21 423 tis.
Sk.
• Žiadosť o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na čiastku 12.075
tis. Sk na výstavbu 16-tich nájomných bytov, žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na nájomné byty vo výške 5 175 tis Sk a na
infraštruktúru k bytom vo výške 1 146 tis Sk. OZ schválilo
spolufinancovať z rozpočtu obce čiastkou 491 tis Sk časť
infraštruktúry k nájomným bytom, na ktorú nedáva štát podporu
v plnej výške.
• Plán investičných akcií na rok 2005,medzi ktoré boli zaradené,
rekonštrukcia časti Podhorskej ulice, rekonštrukcia obecného úradu,
výstavba chodníka okolo Vápenického potoka, dokončenie budovy
OTJ na ihrisku, prepojenie vodovodu a oprava kanalizačnej stoky
Topoľčianska Poľná, vypracovanie projektovej štúdie na
rekonštrukciu a rozšírenie kultúrneho domu, vypracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka pod Červenou
vežou na Topoľčianskej ulici, spracovanie projektovej dokumentácie
na dokončenie vodovodu v obci a na rekonštrukciu starých potrubí.
• V nadväznosti na dokončenie územného plánu obce začať so
spracovaním
plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Banka.

„Rekreačno športového areálu Sĺňava
II“. Komisia otvárala súťažné obálky a
hodnotila úplnosť predložených ponúk
dňa 14.2.2005. Súťažné podklady
doručili do stanoveného termínu Ing. Juraj Kopányi, Námestie
Slobody 1, Piešťany a A.G.Agentúra, s.r.o., Hollého 23 Piešťany.
Komisia konštatovala, že obe ponuky spĺňajú súťažné podklady
a postupujú do ďalšieho hodnotenia.

Obecný úrad informuje

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťami o prenájom
obecných pozemkov, o ktoré požiadali:
• Firma IFF s.r.o, Winterova 62 požiadala o prenájom p.č.1267/1
o výmere 45 693 m² na Červenej veži. OZ sa bude opätovne
žiadosťou zaoberať až po jej doplnení o účel prenájmu, ktorý nebol
v žiadosti uvedený.
• Marek Rudolf, Krajinská 4, Piešťany na základe zmluvy o budúcej
zmluve požiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 48 m² z parcely č.
189, na ktorej má umiestnenú prenosnú garáž. OZ odsúhlasilo
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, pokiaľ nebude pozemok
využitý v obecnom záujme.
• Vladimír Valovič, Poľná 11, požiadal o prenájom časti p.č.189 za
účelom umiestnenia prenosnej garáže. OZ s prenájmom nesúhlasilo,
nakoľko bol spracovaný projekt na rekonštrukciu hudobnej školy
i tej časti, ktorá je t.č. sanovaná a kde chcel p. Valovič garáž
umiestniť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• Komisiu na vyhodnotenie ponúk na prenájom sauny Heinola. Súťažné
podklady si prevzalo 23 záujemcov. Termín predloženia súťažných
návrhov je 18.2.2005 do 13.00 hod. na OcÚ Banka. Komisia začne
hodnotiť
doručené súťažné
ponuky 22.2.2005 o 17.00.hod.
v zasadačke v MŠ.
• Komisiu na otváranie obálok súťažných ponúk na vybudovanie

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
• Informáciu o uskutočnení užšej vyzvanej verejnej súťaže na výstavbu
chodníka okolo Vápenického potoka. Do súťaže predložili ponuky
štyri firmy (Raving, Staprostav, Zempres a VIS), z ktorých
najvýhodnejšiu ponuku predložila firma Raving Piešťany,
ktorá skončila na prvom mieste.
* * *

UPOZORNENIE
Obecný úrad upozorňuje občanov, že:
• Termín predloženia daňových priznaní na daň z
nehnuteľnosti je do konca mesiaca februára. Zároveň
upozorňujeme občanov, aby si plnili oznamovaciu
povinnosť a nahlasovali všetky zmeny, týkajúce sa
vyrubovania poplatkov a daní (za komunálny odpad, dane za
psa a podobne). Predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam
po vydaní platobných výmerov.
• Vývoz plastových 240 l nádob na separovaný zber papiera
a plastov bude v prvom polroku 2005 v termínoch:
4. marca
15. apríla
27. mája
8. júla
* * *

OZNÁMENIE
o začatí prerokovania aktualizácie konceptu Územného
plánu obce Banka
Orgán územného plánovania – obec BANKA, obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie obce týmto oznamuje
občanom a širokej verejnosti, že od 15. februára 2005 je
kompletný elaborát aktualizácie konceptu Územného plánu
obce Banka vystavený na verejné nahliadnutie na obecnom
úrade. Výkres č. 2 : „Komplexný urbanistický návrh“ je
vyvesený na obecnej tabuli pri kostole.
***
Dňa 3. marca 2005 – vo štvrtok o 10.00 hod. sa uskutoční
v Kultúrnom dome v obci Banka

verejné prerokovanie
aktualizácie konceptu ÚP za účasti spracovateľa, ktorý podá
odborný výklad k vystavenej dokumentácii.

Ožila fašiangová tradícia...
...a to vďaka obetavým členom Bananskej dychovej hudby. Títo, v sobotu 5. februára,
vyhrávali v uliciach obce, aby zvestovali, že končí obdobie veselosti- fašiangov a začne
obdobie pôstu pred Veľkou nocou. Počasie bolo krásne a ešte krajšie melódie dychovky
vylákali z príbytkov veľa občanov. Ľudia boli nadšení ,že opäť ožíva jedna z mnohých
dávnych tradícií a ponúkali hudobníkom šišky, fánky, ba i pohárik dobrej pálenky. O tom, že
hudobníci hrali pod šable, nebolo pochýb, veď na šabli, ktorú niesol jeden z mládencov už
bola ponapichovaná slanina a klobásy. Pred domami, kde hrali, vytancovali dievky i gazdinú
a takto pozývali občanov na fašiangovú zábavu do kultúrneho domu. Túto poriadali
členovia dychovej hudby spolu s členmi Motoklubu AHOJ. Zábava bola veľmi dobre
pripravená a najväčšou vďakou pre organizátorov bol pohľad na roztancovaných a dobre sa
zabávajúcich občanov. Organizátorom tejto vydarenej akcie patrí poďakovanie nielen od
spokojných občanov, ale aj od starostu obce. Ten je veľmi rád, že sa ľudia opäť dobre
zabavili a zároveň sa obnovili staré zvyky a tradície . V nich treba i naďalej pokračovať.
-tj-

22. časť – Banka v období medzivojnovej
Československej republiky – obecní
zamestnanci, šport
Lesy a polia strážili ozbrojení hájnici.
Obecným hájnikom v Banke bol Gašpar
Macko
a neskôr
v období
Slovenskej
republiky Michal Minárik a Rudolf Bednárik.
Platila ich obec a urbariálny spolok.
Barónovým hájnikom bol Izidor Minárik.
V období medzivojnovej ČSR boli
v Banke ešte obecní hlásnici. Chodili
s trúbou a halapartňou. Ich poslaním
bolo v noci strážiť a chrániť majetok
obyvateľov pred zlodejmi a pred
požiarmi a tiež odtrúbiť a odspievať
nočné hodiny v rôznych miestach obce.
Ohlasovala sa nočná 11. hodina. Hlásnik
11-krát zatrúbil a mocným hlasom
zvolal: „Odbila jedenásta hodina“.
Polnoc sa iba odspievala, lebo to bola hodina
duchov. Hlásnici si privyrábali aj ako hrobári
alebo ako pastieri. Obecnými hlásnikmi boli
Klampár, Chalás a posledným do polovice 30tych rokov Karol Pavlíček.
V Banke bol i obecný pastier. V tom
období bol ním Vinco Rybárik, ktorého rodina
bývala v lokalite Hlavina. Trúbou sa
ohlasoval, po obci zbieral kozy, ovce a kravy,
ktoré pásol na bočinách pod Ahojom. Na
Hlavine pod skalou Kolovrat vyvieral prameň
vody. Vodu z prameňa využívali obyvatelia
v domácnostiach (bola vhodná na varenie
fazuľovice) a tiež sa používala na napájanie

dobytka. Zo studne voda vtekala rúrkami do
napájadiel, pri ktorých počas teplých letných
dní odpočíval dobytok. Za starostlivosť
o zvieratá obecnému pastierovi gazdovia na
jeseň platili.
Obecný pastier sa popri pasení dobytka
zaoberal aj chytaním a údením sysľov. Po
okolitých kopcovitých poliach ich bolo
mnoho. Obyvatelia ich najčastejšie chytali tak,
že ich vodou vyháňali z dier. Na vyúdených

DEJINY BANKY

židovskému cintorínu v chotárnej časti „Pod
vŕbami“. Medzi prvých hráčov BŠK Banka
patrili brankár Rudolf Ondris, Jozef Albert,
Jozef Drabant, Jozef Babač, Mikloš Lehuta,
Michal Švec, Rudolf Drahovský, Imrich
Kičin,
Michal
Brezovan
i ďalší.
V predvojnovom období za Banku hrávali tiež
bratia Lehutovci, bratia Stolárikovci, J.
Rusnák, J. Papšo, M. Stacho, R. Sumer, A.
Fabian, Š. Nikodem, R. Julíny i ďalší.
Niektorí hráči boli z Piešťan. Súpermi
Banky v tom čase boli mužstvá
Hlohovca, Veľkých Kostolian, Trebatíc,
Hornej Stredy a pod. Na zápasy vonku sa
cestovalo na rebriňákoch.
Okolie Banky bolo vhodné na
lyžovanie. Kopec Ahoj ležiaci medzi
Bankou a Havranom bol obľúbeným
miestom turistov, hríbarov a bylinkárov.
Lokalita bola navštevovaná nielen ako
výletné miesto, ale využívaná aj na zimné
športy. Povrch Ahoja bol bez buriny s nízkou
horskou trávou vhodný na pasenie kôz
a oviec. V júli 1934 tam Ladislav Bakoš
z Piešťan otvoril turistickú chatu. Slúžila na
odkladanie lyží a tiež ako šenk s výčapným
pultom. Šenkárkou bola pani Zita (s
prezývkou Ahojka). Vtedy tam ešte nebol
zavedený elektrický prúd, voda sa musela
nosiť z údolia. V roku 1936 bol na kopci
osadený veľký nápis AHOJ. Chatu na konci
roka 1944 vypálili nemeckí vojaci, aby ju
nepoužívali partizáni.

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

• Na

PO SÚČASNOSŤ
sysľov si radi pochutnávali, najmä počas
veľkonočných sviatkov. Obyvateľov Banky
preto prezývali „syslári“.
V roku 1934 vznikol v Banke futbalový
Bananský športový klub. Založili ho Silvester
Rybárik, Ján Malinka, Štefan Hrdina a Jozef
Drabant. Pre mužstvo zohnali jednu výstroj,
futbalovú loptu zadovážil Róbert Mitošinka.
Predsedom BŠK Banka bol starosta obce
Silvester Rybárik, tajomníkom Michal
Brezovan.
Futbalové ihrisko sa nachádzalo vedľa
Obtokového ramena Váhu pri starej štátnej
ceste Piešťany – Topoľčany oproti

Ing. Alexander Murín

svojho Bezpečnostného
Majstrovstvách kraja
programu oboznámil žiakov
v plávaní žiakov sa naši
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC s rôzny mi nebezpečnými
pretekári
v zložení
V.
situáciami, ktoré môžu nastať v
Belanová, M. Cisar, E.
ich živote, uviedol spôsoby, ako sa v nich správne zachovať alebo
Hromek, K. Masariková, D. Nedelka, M. Samuhel a R. Uhrin
im predchádzať. Venoval pozornosť aj prevencii drogových
prezentovali veľmi dobre. Najúspešnejšia bola opäť V. Belanová,
závislostí. Žiakov beseda zaujala, mnohí sa aktívne zapájali
žiačka 8. tr., ktorá v pretekoch na 50 m skončila na víťaznom
a kládli otázky. (Mgr. A.Baďurová)
3.mieste, z chlapcov bol úspešný mladý nádejný pretekár R.
• Aj v tomto školskom roku sa môžeme tešiť z výborných výsledkov
Uhrin, žiak 5. triedy.
našich
žiakov
v OK
geografickej
olympiády.
V.
• V tomto školskom roku sa MONITORu 9 zúčastnili všetci žiaci 9.
Geschwandtnerová,
7.tr.,
sa
vo
svojej
kategórii
umiestnila
na
ročníka. Svoje individuálne výsledky sa dozvedia do konca
víťaznom 2. mieste, N. Lúčna, 5.tr., M. Mikešová, 6.tr. a L.
februára.
Kuklišová, 7.tr. sú úspešnými riešiteľkami. Za prípravu ďakujeme
• Konečne udreli prvé
p. učiteľke Mgr. B. Šoltisovej.
zimné mrazy. Školské
• Už po dva roky sa nedarilo zorganizovať pre našich žiakov
viacúčelové ihrisko sa
lyžiarsky výcvikový kurz vďaka finančne náročnejším
zmenilo na klzisko. Hoci
podmienkam, ktoré už rodičom nevyhovujú. Vďaka ponuke pána
otvorená školská brána
starostu Ing. J.Janečka sa aj tento problém podarilo vyriešiť.
ponúkala
možnosť
Ponúkol nám na výcvik svahy Ahoja aj so zabezpečením vleku pre
vykorčuľovať
sa
do
našich žiakov. Určite všetci
sýtosti, najväčší
rodičia ocenili fakt, že vlek bol
nápor na ľadovú
k dispozícii po celý čas výcviku
plochu nastal až
a nemuseli zaň nič platiť.
po
polročných
I počasie vydržalo a tak tri dni
prázdninách. Ľadová plocha bola dokonale využitá od
boli všetci žiaci 7. a 8. ročníka
rána až do večera. Vďaka pochopeniu a pomoci pána
pod vedením inštruktorov
starostu Ing. Janečka a zabezpečeniu pána Jozefa
Mgr. K. Michnovej a Mgr. Ľ.
Moravčíka bolo klzisko osvetlené aj večer. Ak niekto
Jánoša plne zaujatí športom.
videl pohybujúcu sa postavu v neskorých nočných
Lyžiarskym výcvikom sme
hodinách, to bol náš údržbár pán Michal Klampár.
splnili úlohy v rámci výcviku,
Čistil ľadovú plochu, aby ju mohol obnoviť, ba dokonca
žiaci sa naučili lyžovať
hokejistov milo prekvapil tým, že im namaľoval čiary
i chodiť na vleku. Počas celého
ako na pravom hokejovom klzisku.
výcviku
nedošlo
• Do 1. ročníka pre školský rok 2005/2006 je prihlásených 12 žiakov.
k mimoriadnym situáciám, preto výcvik môžeme hodnotiť kladne.
• Dňa 8.2. prišiel medzi žiakov I. stupňa pán Schlesinger z mestskej
Poďakovanie patrí aj rodine Benušovej za úschovu športového
polície, ktorý sa venuje prevencii kriminality mládeže. V rámci
náradia, aby ho žiaci nemuseli denne znova vynášať.

Z

