Oznam

Od 1.7.2004 do 31.12.2004 v Banke:

Občianske združenie pri ZŠ Banka v tomto roku spĺňa podmienky
na prijatie 2 % zo zaplatenej dane.
Veríme, že využijete možnosť rozhodnúť sa o použití
na finančnú podporu pri zlepšovaní materiálneho zázemia školy
a vyučovacieho procesu.
Podrobný popis, kto môže poukázať 2 % zo zaplatenej dane
a akým spôsobom, sa dozviete v mzdových učtárňach. Informácie
budú zverejnené i vo vývesných skrinkách obecného úradu
koncom februára.
Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie i v škole.
Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť
v základnej škole, materskej škole, na obecnom úrade,
v obchode u p. Pišného a v COOP Jednota od začiatku februára.
Vedenie Občianskeho združenia pri ZŠ Banka
i vedenie školy Vám vopred ďakuje.
šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*špor

Vianočný stolnotenisový turnaj
Koncom decembra 2004 sa v priestoroch kultúrneho domu
uskutočnil 4. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce
Banka. Zúčastnili sa ho 12 neprofesionálni hráči: P.Drápal, Dr.
P.Kubranský, B.Németh, J.Jošťák, Š.Štefanka, J.Radovský, T.Gabriš, G.
Silný, F.Klampár, A.Rigo, R.Vlnka a D.Pavlovič, ktorí zvádzali súboje
vo dvojhrách i vo štvorhrách. Po krátkom rozcvičení sa začali zvádzať
tuhé boje, o čom svedčili i jednotlivé výsledky zápasov. Turnaj mal
pomerne veľmi dobrú
úroveň a z roka na rok
má stúpajúci trend. Že
nie sú to stále tí istí hráči
svedči fakt, že postupne
pribúdajú aj mladší
hráči, čo je veľmi
pozitívne.
Pred samotným
turnajom sa tipovali
víťazi, za ktorých
pasovali hlavne hráčov
Jošťáka, Radovského, Németha ako aj posledného víťaza M.Rusnáka.
No všetkým zobral vietor z plachiet jediný hráč, ktorý si pocit víťazstva
dokonale vychutnal 2 krát a tým bol celkový víťaz Peter Drápal. Mohol
si povedať, ako kedysi rímsky cisár Július Cézar: Veni, vidi, vici.
(Prišiel som, videl som, zvíťazil som.) A navyše bez prehry.
Konečné poradie po dvojhrách: 1. Drápal, 2. Dr. Kubranský, 3.
Németh. Konečné poradie vo štvorhrách: 1. Drápal, Németh, 2.
Gabriš, Hladký, 3. Jošťak, Radovský.
Víťazom turnaja prišiel osobne odovzdať ceny starosta obce
Banka Ing. Janeček, ktorý poprial všetkým veľa športového šťastia do
ďalších ročníkov a vyslovil želanie, aby v tejto športovej činnosti
naďalej pokračovali.
RMR

„ SA NARODILI
Zuzana Julinyová, Roxana Florence Macovei,
Karolína Jakubcová, Natália Raffesbergová.

ÿUZAVRELI SOBÁŠ
Martina Ručkayová a Ing. František Fuňák,
Ivana Blaková a Miroslav Juliny, Renáta Palkovičová
a Michal Tatranský, Lucia Poprádiová a Martin Chalás,
Zuzana Galíková a Dušan Šúst, Ivana Boorová a Andrej Rigo,
Mária Gabrišová a Martin Mihala, Ing. Petra Strechayová
a Ing. Martin Sova, Eva Bočáková a Ľubomír Kondvár.

ZOSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov
Emília Ábelová, Marta Mozerová, Milada Horváthová,
Anna Drahovská, Mária Ferancová, Irena Moravčíková,
Eva Halásová, Anna Miklovičová, Janka Kalnová,
Mária Košľabová, František Chrupka, Marián Mikuláš,
Rudolf Šnajdar, Ladislav Lipka, Ing. Zdenek Pátek,
Karol Pavlíček, Ladislav Rusnák.

60 rokov
Anna Jánošková, Anna Mareková, Jolana Masaryková,
Vlasta Turasová, Veronika Gažová, Jana Karabová,
Katarína Schedlingová, Milan Gašpar, Jozef Klčo,
Ing. Pavol Filipovič, Jozef Rock, Peter Valko,
Viliam Masaryk.

70 rokov
Mária Rybáriková, Emília Šmehlíková, Judita Stolárová,
Ladislav Vetrík.

75 rokov
Margita Staneková, Cecília Gregoričková,
Mária Miklovičová, Saloména Vetríková, Tibor Bokor,
Jozef Minárik, Jozef Piešťanský, Rudolf Šebo,
Ladislav Jančár, Július Valovič.

80 rokov
Ján Sklenár.

85 rokov
Filoména Samuhelová, Zuzana Hirešová, Jozef Šebo.

90 rokov
Anna Šebová.

95 rokov
Anna Gabrišová.

Srdečne všetkým blahoželáme!

…
Kreslil Vojto Haring

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.

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

Jozef Gašpar, Viktor Rosinský, Jozef Grežo,
Lýdia Murínová, Katarína Vondráčeková,
Robert Rybárik.
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ROČNÍK III.
ážení
spoluobčania,
opäť prežívame prvé
dni nového roka,
podávame si ruky s
priateľmi a známymi,
vyslovujeme
svoje
želania pre rok, do
ktorého sme vstúpili. Rok 2004, ktorý sme prežili v
každodenných radostiach i starostiach, zostane už
len v našich spomienkach a v našich činoch.
Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako
najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej
alebo osobnej.
Mne prichodí obzrieť sa dnes späť za
prežitým rokom a zhodnotiť aspoň v
krátkosti to, čo sa nám podarilo alebo
nepodarilo v našej obci zrealizovať.
Rok 2004 bol prelomovým v oblasti
financovania a organizácie školstva.
Výrazne bola posilnená zriaďovateľská
zodpovednosť obce, došlo k zrušeniu
okresných úradov. V záujme efektívneho
vynakladania finančných prostriedkov
obce v tejto oblasti sme pristúpili k
organizačným zmenám, ktoré viedli k
vzniku nového právneho subjektu,
základnej školy s materskou školou. V
priebehu roka sa podarilo na školskom
dvore vybudovať viacúčelové ihrisko a
tým čiastočne skvalitniť športovú prípravu
žiakov. Vďaka ústretovosti a štedrosti
sponzorov
sa
viditeľne
zlepšilo
materiálne zázemie základnej školy i
materskej školy. Otvorením ďalšej
počítačovej triedy sa naštartoval i trend
kvalitatívnych zmien v oblasti výučby a
práce s modernými informačnými
technológiami.
V práci obecného úradu sme zaostrili
pozornosť na zvýšenie stupňa využitia
výpočtovej techniky v jednotlivých
agendách OcÚ a v účtovníctve, realizujú sa
prípravné práce na rozšírenie a skultúrnenie
priestorov obecného úradu.
Mnohí sa zapojili do osláv 795. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci, ukázali svoj vzťah
k miestu, kde žijú, kde je ich dnešný domov. A to
napriek zložitosti doby, stále ťažšej hospodárskej
situácii v rodinách i v miestnej samospráve. Doba
vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť a súdržnosť nás
všetkých.
V rámci povstupovej pomoci EÚ Slovensku sa
vytvorili podmienky aj pre našu obec, aby sme
mohli požiadať o pridelenie finančných
prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov.

V

Novoročný príhovor starostu obce

JANUÁR 2005
Veríme, že v tomto roku
budeme mať viac
šťastia pri prideľovaní
dotácií na výstavbu
bytov.
Rozpracovaných
máme niekoľko ďalších
akcií,
s
riešením
ktorých sa denne zaoberáme. Možno sa Vám
niekedy zdá, že napredujeme pomaly, ale každá
akcia či projekt si vyžaduje čas na prípravu,
schvaľovanie, či samotnú realizáciu. A tá je vždy
závislá od finančných zdrojov, ktorých nikdy nie je
dosť na všetky naše potreby a zámery.

Doba vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť
A súdržnosť nás všetkých
Vypracovali sme niekoľko projektov ako napríklad
Vybudovanie chodníka okolo Vápenického
potoka, Rekonštrukcia budovy základnej školy,
Rekonštrukcia
budovy
hudobnej
školy,
Rekonštrukcia strechy kostola a na ďalších

Vážení spoluobčania,
rok 2005, do ktorého práve vstupujeme,
bude rokom náročným na prácu a
zaujímavým z pohľadu spoločenského.
Našich volených zástupcov do orgánov
samosprávneho kraja - vyššieho územného
celku- budeme voliť ku koncu roku.
Samosprávu obce čaká množstvo práce,
vyplývajúcej nielen z každodenných
povinností, ale aj zo zmien, ktoré pre nás
vyplynú z pripravovaných legislatívnych
krokov vlády a Národnej rady Slovenskej
republiky.
Verím, že všetky pripravované zmeny budú
prinášať predovšetkým pozitíva, ktoré budú
pociťovať v kladnom slova zmysle aj
občania našej obce.

PF 2005
aktuálnych výzvach a projektoch pracujeme.
V roku 2004 boli začaté rekonštrukčné práce
na
niektorých
komunikáciách,
niektoré
nespevnené komunikácie boli spevnené,
pokračovala rekonštrukcia budovy na futbalovom
hrisku. Dokončená bola projektová dokumentácia
na odkanalizovanie obce a na stavbu bolo
vydané stavebné povolenie. V súčastnosti firma
TAVOS, a.s. pripravuje medzinárodný tender na
výstavbu kanalizácie v rámci schváleného
projektu ISPA.
Nepodarilo sa nám začať s najväčšou
plánovanou investičnou akciou, ktorou mala byť
výstavba 16-tich nájomných bytov v našej obci.

Milí spoluobčania,
za všetko dobré, čo sa pre obec urobilo v
roku 2004, sa chcem úprimne poďakovať.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o jej rozvoj a
zveľaďovanie: poslancom, pracovníkom
obecného
úradu,
podnikateľom
i
živnostníkom,
ostatným
úradom,
organizáciám a inštitúciám. No nielen im,
ale aj všetkým občanom, ktorí zodpovedne
pristupovali k základným občianskym
povinnostiam, udržiavali dobré susedské vzťahy,
boli nápomocní pri skrášľovaní a zveľaďovaní
obce a pri vytváraní podmienok pre pokojný život
v obci pre naše deti, mladých i tých skôr
narodených. Jednoducho pre nás všetkých, ktorí
v tejto obci žijeme.
Na prahu nového roku 2005 vám z úprimného
srdca želám predovšetkým pevné zdravie,
rodinnú pohodu a úspechy v pracovnom živote.
Zároveň sa teším na ďalšiu dobrú spoluprácu
a stretnutia s Vami.
Ing. Jaroslav Janeček,
starosta obce

Obecný úrad informuje
• Obecný úrad v Banke obdržal tlačivá na daň z nehnuteľnosti,
ktoré sme
spolu s Hlásnikom doručili do každej
domácností. V prípade, že daňovník z nejakého dôvodu
tlačivá neobdržal, je potrebné si ich vyzdvihnúť na obecnom
úrade. Ak je daňovník vlastníkom viacerých nehnuteľností,
napr. domov, bytov, pozemkov rôzneho druhu a podobne,
chýbajúce tlačivá získa buď okopírovaním doručeného
tlačiva, alebo si chýbajúce tlačivo vyzdvihne na obecnom
úrade.
Termín podania daňových
priznaní k dani z
nehnuteľnosti je do 28.02.2005.
• Obec Banka zrušila k 1.1.2005 nájomnú zmluvu s nájomcom
sauny Heinola p. M. Faiglom z dôvodu neplatenia
nájomného a vyhlásila výberové konanie na prenájom sauny
a penziónu na Sĺňave II. Súťažné podmienky výberového
konania schválilo OZ na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 13.01.2005 a záujemcovia o prenájom si ich môžu
vyzdvihnúť za poplatok 200.- Sk na OcÚ Banka do
28.01.2005.
• Obec Banka vydala v spolupráci s podnikateľmi pôsobiacimi
v našej obci propagačný materiál Orientačný plán obce,
ktorý si môžu záujemcovia zakúpiť na OcÚ Banka.
• OcÚ Banka ďakuje podnikateľom z obce, obzvlášť
p. V.Klesňákovi a p. J.Vidovi za prekrásny polnočný
silvestrovský ohňostroj v našej obci a všetkým občanom
obce, ktorí sa spoločne zišli pri vítaní Nového roku 2005 na
námestí pred kostolom pri obecnom vianočnom stromčeku.
• Upozorňujeme občanov obce na zmenu úradných hodín
Spoločného stavebného úradu v našej obci. Úradné hodiny
boli presunuté zo štvrtka na stredu, čiže Spoločný stavebný
úrad má na Banke úradné hodiny každú stredu v týždni,
od 09.00. hod do 11.00. hod a od 14.00. hod do 17.00 hod.

Lekár radí: O CHRÍPKE
Chrípka je nákazlivé ochorenie dýchacích ciest. Vyskytuje sa hlavne
na jar a na jeseň.
Prameňom nákazy je chorý človek. Nákaza sa prenáša hlavne
kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní. Tlecí čas je
krátky: 18 – 72 hodín. Ochorenie sa začína náhle malátnosťou,
bolesťami svalov končatín, chrbta a kĺbov. Teplota vystúpi na 39 –
40° C, postihnutý pociťuje únavu až vyčerpanie.
Chrípka býva sprevádzaná suchým, dráždivým kašľom, ktorý sa
neskôr mení na vlhký. Opuchne sliznica nosa a hltana, môže nastať
zápal spojiviek.
Chrípku je potrebné liečiť pokojom na lôžku. Chorému
podávame teplé tekutiny, lieky proti teplote, proti bolesti, proti
kašľu, vitamíny – podľa lekárovho predpisu. Často vetráme byt.
Ak chrípku nevyležíme, môžu nastať komplikácie v podobe
zápalu pľúc, zápalu srdcového svalu alebo obličiek.
Dôležité je predchádzať ochoreniu telesným otužovaním,
správnou životosprávou, príjmom dostatočného množstva tekutín,
ovocia a zeleniny.
Hlavne v jesennom období je možné dať sa preventívne
zaočkovať proti chrípke. Očkujeme hlavne chronicky chorých
a starších ľudí, vojakov a zdravotníkov.
V chrípkovom období nie je vhodné zhromažďovať sa
v uzavretých priestoroch.
Mudr. S. Čársky

Z vašich ohlasov
Desať rokov akcie solidarity
Katolícka akcia Dobrá novina, do ktorej sa zapája
viac ako 24 tis detí a dobrovoľníkov na Slovensku
organizovaná eRkom - Hnutím kresťanských spoločenstiev
detí, vstúpila so svojho desiateho ročníka. V našej farnosti
sa začala v roku 2003. Na Vianoce 2004 sa na koledovanie
pripravovalo 14 detí a vedúcich. Deti navštívili 15 rodín
a vykoledovali 2700,- Sk.
Tento rok budú z výťažku zbierky podporené
predovšetkým projekty zamerané na rozvoj školstva. Jedným
z nich je i projekt vzdelávania dospelých v Turkane, ktorá
patrí medzi najmenej rozvinuté oblasti KENE. Diecéza
LODWAR pripravuje už niekoľko rokov kurzy, kde sa dospelí
učia čítať a písať.
Prostredníctvom Dobrej noviny sa na Slovensku
podarilo obnoviť starodávnu tradíciu koledovania a spojiť
ju s rozmerom pomoci ľuďom v núdzi. O tom, že táto
myšlienka bola úspešná, svedčí fakt, že počet zapojených
koledníkov sa za desať rokov takmer zdesaťnásobil
a každoročne rastie i vyzbieraná suma.
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí
neváhali a otvorili nám aj tento rok dvere svojich domovov.
Nech je ich život naplnený duchom spolupatričnosti a ochoty
pomáhať svojim blížnym, hodnotami, ktoré majú veľkú cenu
v očiach Božích a nezostanú bez odmeny a požehnania.
Nech Pán aj do ďalších rokov sprevádza dielo Dobrej
noviny a tiež všetkých, ktorí sa na ňom nezištne podieľajú.
Za všetkých koledníkov Vám ďakujú
Janka, Peter a Lukáš

Jasličková pobožnosť

Skončil sa krásny čas vianočný. Už mesiac sa tešíme z darčekov,
ktoré sme si našli pod stromčekom. Mohli sme si ich chytiť do rúk,
potešiť sa z ich hmatateľnej krásy.
Sú však aj darčeky nehmotné. Pripravované dlho a s láskou.
Takýto darček dali deti všetkým prítomným na jasličkovej pobožnosti
dňa 28. decembra v podobe
takmer
hodinového
programu. O to cennejšieho,
že bol darovaný v čase
prázdnin.
Mnohé
z účinkujúcich detí odložili
plánované návštevy a všetky
príjemné činnosti,ktoré sa
dajú robiť len cez prázdniny.
Účinkujúci boli všetci
a všetci boli zaskočení oveľa
menším záujmom, aký ľudia
prejavovali po minulé roky.
Určite si kládli otázku: Prečo? Ako minúty ubiehali, kostol sa pomaly
napĺňal.
Koniec dobrý, všetko dobré. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám,
rodičom, starým rodičom, pánu kaplánovi Hanzlíkovi, nášmu
organistovi Lukášovi a všetkým prítomným ľuďom za to, že sme
spoločne strávili príjemnú a zmysluplnú hodinu.
Vďaka láskavosti starých rodičov súrodencov Gotthardovcov si
túto chvíľu môžeme pripomínať aj inokedy, lebo nám ju nahrali na
videokazetu. Ďakujeme.
- hh -

2 1. č a sť – B a nk a v ob d ob í
me dz i voj n ove j Če sk osl ove n sk e j
r e publik y (r ok y 1918–1939) –
poľnohospodárstvo, obchody, krčmy,
hostince
Poľnohospodárstvu sa venovali súkromne
hospodáriaci roľníci. Väčšie sedliacke
gazdovstvá mali rodiny Vetríkových,
Julínyových, Rusnákových, Šebových,
Ch al ás o vý ch , J án oš k o vý ch ,
Gabrišových i ďalší.
Veľké hospodárstvo v obci mal Anton
Leonhardy. Patril mu hospodársky dvor
(majer) a tiež v Banke a v Piešťanoch
vlastnil cca 120 ha pôdy. V Banke mu
patrili lokality Štepnica, Pudy (za
ihriskom smerom na Moravany), Jama
(na druhej strane Bananského vŕšku),
Zajacová (vinohrad), v Piešťanoch
pozemky na Floreáte a v Bodone.
V okolí Banky bolo rozšírené pestovanie
hrozna. Vínne pivnice sa nachádzali na
pravej i na ľavej strane Topoľčianskej cesty
stúpajúcej smerom ku kostolu. V 20–tych
rokoch 20. stor. však časť vinohradov zničila
peronospóra, a preto niektoré vínne pivnice
zanikli.
V Banke v tom období bolo niekoľko
obchodov a krčiem (šenkov). Obchod
a šenk Rudolfa Štuchala (tzv. robotnícky)
sa nachádzal neďaleko kostola na ľavej
strane štátnej cesty Piešťany – Topoľčany.
Po Štuchalovej smrti si ho v roku 1935
prenajal Stanislav Klampár.
Družstevný obchod a šenk sa nachádzal
oproti Štuchalovmu obchodu a šenku na
druhej strane štátnej cesty. Vznikol v roku

1921 po založení Potravného družstva
v Banke. Prvým obchodníkom a hostinským
bol Ligač, v rokoch 1928–1935 Stanislav
Klampár. Po ňom nastúpil Augustín Katoš,
ktorý prišiel z Hlohovca.
Šenk bol aj v Novej Banke. Nachádzal sa
pri ceste smerujúcej od Dominovej cesty k
„Obrázkom“ a patril Vanečkovi z Piešťan.
V Banke boli dve pohostinsko –

DEJINY BANKY

divadelná a tanečná sála, miestnosti na
ubytovanie a kuchyňa a tiež i byt. Bola tam
letná záhradná reštaurácia, ktorá pozostávala
zo záhradného výčapu, tanečnej verandy
a záhrady so stolmi a stoličkami okolo lipy.
Boli tam aj dve kolkárne. V nedeľu sa
poriadali zábavy, príležitostne i svadby,
oslavy štátnych sviatkov a významných
výročí. Konali sa tu tiež divadelné
predstavenia a premietali filmy.
Hostinec U Rybárky sa nachádzal
na pravej strane štátnej cesty Piešťany
– Topoľčany oproti mäsiarstvu
J.Hrdinu. Pomenovanie dostal podľa
majiteľky, ktorú prezývali Rybárka.
Hosťom totiž ponúkali jedlá z rýb,
ktoré do hostinca prinášali miestni
rybári. Majiteľom hostinca bol
Kropáček a po ňom jeho dcéra
(prezývaná Rybárkou), ktorá sa
vydala za Vadrnu z Piešťan. Prvým
hostinským bol cigán Peter, potom hostinec
mal v prenájme a zároveň bol hostinským
učiteľ Parma a po ňom Štefan Mišura.
Majiteľka objekt renovovala a dala postaviť
kolkáreň. Poriadali sa tam zábavy, na ktorých
vyhrávala do tanca cigánska kapela
Farkašovcov. Bývali tam svadobné veselice,
manželov privážali na vyzdobených fiakroch.
Konské povozy požičiaval barón Leonhardy,
ktorý poskytoval aj výzdobu zo svojho
záhradníctva.
Pri odbočke na Moravany zo štátnej cesty
Piešťany – Topoľčany bolo mäsiarstvo Jána
Hrdinu. Vedľa neho bola krajčírska dielňa
Jozefa Váhovského a pekáreň Antonína
Valtera.

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS
PO SÚČASNOSŤ
ubytovacie zariadenia (hostince).
Majiteľom hostinca Pod lipou slobody bol
Gašpar Urban. Objekt sa nachádzal pri
štátnej ceste Piešťany – Topoľčany
a odbočujúcej ceste na Moravany. Gašpar
Urban pochádzal z Ostrova, v roku 1900 ako
dvadsaťročný odišiel do USA. Tam sa oženil
s Pavlou, rod. Pánikovou, ktorá pochádzala
z Veľkého Orvišťa. V roku 1920 sa z USA
vrátili a v Banke si kúpili hostinec. Gašpar
Urban bol v rokoch 1923 – 1931 starostom
Banky. Po jeho smrti hostinec od roku 1935
viedla Pavla Urbanová. Urbanovci mali 4
deti. Prvé tri sa narodili v USA, najmladší
Eduard v roku 1922 v Banke. Edo hrával
futbal za ŠK Banka a podieľal sa na
obnovení futbalového klubu a vybudovaní
nového ihriska po 2. svetovej vojne.
V hostinci Pod lipou slobody bol výčap,

Ing. Alexander Murín

školu výborne pripravení.
• Naši športovci sa zúčastnili
Pani riaditeľka ukázala
majstrovstiev
okresu
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC malým deťom učebne celej
v stolnom tenise. Turnaj
školy. Páčilo sa im hlavne
chlapcov sa uskutočnil dňa
v
počíta čovej učebni.
11.1. v Moravanoch, turnaj dievčat
Piešťany. Témou boli povinnosti
Odchádzali
spokojní,
plní pozitívnych
18.1. v ZŠ Mojmírova Piešťany. Obe
chodcov a cyklistov v cestnej
družstvá v zostavách: M.Tábi, Benuš,
premávke. Deti sa hravou formou
Cisar, Jošťák, Dányi – všetci 8. ročník –
oboznámili s danou problematikou a na
Uhrínová,9.roč., Tomanová, 8. roč.,
záver si svoje vedomosti z dopravnej
Pavlovičová a Mikešová, 6. roč. mali
výchovy preskúšali na obrázkovom
smolu, že si vylosovali oveľa silnejších
teste. ( Mgr. K. Michnová).
súperov. Bojovali však statočne a hoci • Dňa 18.1. navštívili deti MŠ otvorenú
nevyhrali, ich výkon bol vo väčšine
hodinu v 1. triede u p. učiteľky Mgr. A.
prípadov
s veľmi
Baďurovej. Budúci
malým rozdielom
školáci so zaujatím
na víťazov.
sl ed ova l i
s voj i ch
kamarátov prvákov. Tí
• Vedenie ZŠ s MŠ
im predviedli, čo sa už
ďakuje pánu R.
naučili. Nerobia im
Baďurovi za pomoc.
zážitkov, s krásnymi darčekmi, ktoré
problémy písmenká,
Na
vyučovací
zhotovili prváci. (A. Vetríková).
slová, spájanie slov do
proces pre žiakov
• Vedenie ZŠ s MŠ oznamuje rodičom
viet,
ba
ani
zdarma vytvoril dve
žiakov, že polročné prázdniny
m
a
t
em
a
t
i
ka.
Pan
i
magnetické tabule.
z prevádzkových dôvodov prekladá
učiteľka hravou formou
• Dňa 13.1. prišiel ku
z 1. februára na 4. februára (piatok) .
zapojila do vyučovania
žiakom I. stupňa na
Tento deň v prípade potreby bude
aj škôlkarov, ktorí
besedu pán Danko
fungovať školský klub detí, ak sa
preukázali, že sú na
z Mestskej polície
prihlási aspoň 12 detí.
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