Srdečne pozývame všetkých občanov
na

VATRU
ZVRCHOVANOSTI
v sobotu 16.7.2005 na AHOJI.
Príďte sa zabaviť
do pekného prírodného prostredia!
Bližšie informácie na plagátoch v obci.

Pozývame všetkých na
2. ročník

NOČNEj SÚŤAŽE
HASIČOV

O putovný pohár starostu obce Banka

V SobotU 23.7.2005
Futbalové ihrisko Banka.
Začiatok O 21.00 hod.
PríĎte povzbudiť domáce družstvo !

Liečivé myšie hniezdo
Okolie Havrana bolo známe tým, že tam na jar kvitlo
mnoho snežienok. Z toho dôvodu tam na jar chodilo veľa
ľudí.
Raz do hostinca Havran prišiel mladý pár s tým, že
mladú slečnu začal bolieť žalúdok. Prosila krčmára, aby jej
dal niečo proti bolesti, čo by jej pomohlo. Ondrej povedal
slečne, že jej uvarí čaj, ktorý jej zaručene pomôže. Šiel do
kôlne po liečivé bylinky, zistil však, že v bylinkách si
urobili hniezdo myši. Nič na to nedbal, zobral liečivé
bylinky z hniezda a navaril čaj.
Slečna musela čaj vypiť aj napriek tomu, že jej vôbec
nechutil. Ako ho vypila, hneď ho aj vyvrátila. A teda takto
jej čaj dobre pomohol.
V.Anderle
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.
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Pekné slnečné ráno 4. júna priam lákalo
všetkých občanov do sprievodu v rámci
otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Tu
mohli už po tretíkrát prezentovať svoju
obec. A mnohí aj prišli a dokázali, že im
na obci záleží a sú hrdí na jej kultúru,
tradície a históriu.
V sprievode za označením obce opäť
nechýbali naši športovci s dievčenskou
futbalovou jedenástkou. Žiaci a žiačky v
prekrásnych bananských krojoch - súbor
Lusk sprevádzaní folklórnou skupinou
pánov Klampárovcov
roztancovali
okoloidúcich. Sprievodu udávala rezký
pochodový krok Bananská dychová
hudba a skupina „mažoretiek“ - žiačok
ZŠ. Svojimi peknými vystúpeniami sa
nedali zahanbiť ani pred hlavnou
tribúnou a zožali veľký potlesk. Sprievod
dotvárali ostatní občania a podnikatelia
obce.
Dúfame len, že túto regionálnu
spoluprácu medzi obcou Banka a
mestom Piešťany príde podporiť v
ďalšom roku viac občanov aj poslancov.
-tj-

Sviatok Božieho tela si aj tento rok uctili veriaci našej obce dôstojne.
Dňa 26. mája, už od rána, ľudia dobrej vôle pracovali na stavbe štyroch
oltárikov, ktoré zdobia trasu sprievodu veriacich idúcich z Kostola sv.
Martina. Fantázia, estetické cítenie a zručnosť veriacich sa opäť
odzrkadlila v kráse všetkých oltárikov. Poďakovanie preto patrí všetkým
obetavým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri stavbe
oltárikov, a tak pomohli utvoriť dôstojnú atmosféru tohoto kresťanského
sviatku. Sviatku, ktorý má vďaka kresťanskej spolupatričnosti našich
veriacich v obci už dávnu tradíciu.

-tj-

MDD NA BANKE
Dňa 1. júna 2005 pri príležitosti MDD sa uskutočnila
v priestoroch kultúrneho domu diskotéka pre žiakov materskej
a základnej školy. Aj keď účasť bola z dôvodu iných kultúrnych
podujatí i pre nedostatok informačných plagátov nižšia, dá sa
konštatovať, že deti, ktoré sa zúčastnili, sa dobre zabavili,
vytancovali a povyhrávali veľké množstvo plyšových hračiek,
ktoré venoval konateľ spoločnosti pohostinstva Banka p. Marcel
Hubinák. Pri príchode na diskotéku dostalo každé dieťa čokoládu
a tatranku, ktoré deťom venoval p. Rudolf Vlnka. Hudobný
sprievod zabezpečil Ing. M. Rusnák, ktorý deťom vyhlásil súťaž,
ktorá pozostávala zo spevu piesní a recitovania básní. Za každú
pieseň alebo báseň si deti odniesli hračky a sladkosti. Záverom
bolo vyhodnotenie 3 troch najúspešnejších a hlavná cena bola
obrovská plyšová kačica. Bolo veľmi príjemné pozerať, s akým
entuziazmom tancovali, spievali, recitovali všetky deti v snahe
získať 1. cenu. Po skončení sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že
v nasledujúcom roku by sa oslava MDD mala uskutočniť za väčšej
účasti rodičov, obecného zastupiteľstva, školy, ako
i podnikateľov našej obce.
-MR-

JÚN 2005

Z OTVORENIA LETNEJ KÚPEĽNEJ SEZÓNY

KRÁSA OLTÁRIKOV

N

a začiatku
roka
sme
boli pripravení na
náročný a dlhý rok.

Kreslil Vojto Haring

Obecný úrad

ČÍSLO 6

ROČNÍK III.

Museli
sme
prekonať
veľa
ťažkých
skúšok
ako MONITOR 9
a prijímacie pohovory. Všetko
sme však zvládli a dosiahli sme
svoje vytúžené ciele.
Deväť
rokov
sme
navštevovali školu, ktorá nám
poskytla veľa vedomostí,
poznatkov a skúseností do
života. Z nej odchádzame ako
múdri a inteligentní ľudia,
ktorí vedia, čo chcú v živote
dosiahnuť.
Za pomoci učiteľov sme
zvládli prvú, veľmi dôležitú
etapu nášho života. V mene
všetkých deviatakov ďakujeme
učiteľskému zboru a svojim
rodičom za pomoc. Veríme, že
1. rad: Triedna učiteľka Mgr. P. Lehutová, M. Gašpar, D. Nedelka, dokážeme čeli ť ďalším
R. Gabrišová, B. Uhrinová, Z. Brišková, 2. rad: O. Horváth, M. Chudík, skúškam života.

Rozlúčka so školou

Z. Bohuš, M. Chalás, L. Vittek, M. Surová, P. Smoláková.
Foto: škola

Deviataci

DÔSTOJNÁ
ROZLÚČKA
Neuplynul ani rok
a
veriaci našej obce sa v
nedeľu 19. júna rozlúčili s
pánom dekanom J.Vlasákom
a
pánmi kaplánmi
J.Hanzlíkom a M.Sitárom,
ktorí na základe preloženia z
farnosti v Piešťanoch budú
vyk on á va ť pa st or a čn ú
činnosť v iných farnostiach.
Starosta obce
poďakoval
všetkým za ich krátku ale
plodnú spoluprácu a za
všetko, čo vykonali v
prospech veriacich našej
obce. Do ďalších rokov
kňazského poslania im
poprial pevné zdravie,
láskavých veriacich a
spokojnosť.
-tj-

Dňa 4.6.2005 sa naša obec
zúčastnila na otvorení letnej
kúpeľnej
sezóny.
Ďakujeme
všetkým, ktorí
svojou účasťou
prispeli k dôstojnej reprezentácii obce, poslancom OZ, deťom
a pedagógom ZŠ, športovcom OTJ Banka, dychovej hudbe a občanom
obce.
Dňa 9.6.2005 o 17.00 hod. sa v ZŠ na Banke uskutočnilo
prerokovanie pripomienok ku konceptu ÚP obce Banka s občanmi,
ktorých pripomienky neboli akceptované. Obecné zastupiteľstvo
dodatočne prerokuje zámery, ktorých sa dotklo zmenené stanovisko
KÚ, Odboru životného prostredia zo dňa 9.6.2005 a pripomienku
občanov, ku ktorej sa jednoznačne nevyjadrilo z dôvodu jej nejasnej
formulácie.
Dňa 22.6.2005 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Banka (OZ), ktoré prerokovalo:
- Odstúpenie p. Brošovej od prenájmu sauny Heinola. Nakoľko vybraný
záujemca od prenájmu neočakávane odstúpil, OZ schválilo zámer na
odpredaj Sauny Heinola a priľahlých pozemkov. OZ poverilo starostu
obce zverejniť predaj v regionálnej tlači a v denníku s celoslovenskou
pôsobnosťou.
- Investičný zámer firmy CW Invest s.r.o, na vybudovanie Športovo
relaxačného centra na Sĺňave II. OZ prijalo uznesenie o odpredaji
areálu kúpaliska Sĺňava II spoločnosti CW Invest s.r.o., Vansovej 2,
811 03 Bratislava a súhlasilo s odpredajom priľahlých pozemkov
okolo kúpaliska vyššie uvedenej spoločnosti.
- Žiadosť manželov Zachejových o odpredaj spevnenej plochy, tzv.
parkoviska Slza, ktoré má t.č. v prenájme „Penzión Zachej“. OZ
poverilo Stavebnú komisiu preveriť možnosť predaja s ohľadom na
pripravovaný investičný zámer na Sĺňave II a OZ žiada predložiť

cenovú ponuku na odkúpenie
spevnenej plochy.
- Prípravu a konanie akcie „Vatra
zvrchovanosti“, ktorá sa uskutoční
na Ahoji v sobotu 16.7.2005 a nočnej hasičskej súťaže, ktorá sa
uskutoční na futbalovom ihrisku 23.7.2005. Na pripravované akcie Vás
poslanci OZ srdečne pozývajú.
OZ prerokovalo a odsúhlasilo výstavbu chodníka pred OcÚ na
Topolčianskej ulici a nákup zariadenia do zrekonštruovanej budovy
obecného úradu.
PREZENTÁCIA
Dňa 23.6.2005 o 17.00 hod., sa
v kultúrnom dome na Banke
uskutočnila verejná prezentácia pripravovaného
investičného
zámeru na Sĺňave s pracovným názvom „BANA – AQUA
THERMAL CITY“. Zámer predstavila firma CW Invest, s.r.o,
Bratislava. Prezentácie sa zúčastnili majitelia firmy CW invest, s.r.o.,
p. M. Žiak a Ing. Baník a ich spoločník Ing. Lukeš. Investičný zámer
predstavil hlavný architekt projektu Ing. archt. I. Kubík. Prezentácie sa
okrem poslancov, podnikateľov a občanov našej obce zúčastnil i
primátor Piešťan Ing. R. Cicuto a Ing. V. Nižňanský.

Obecný úrad informuje

POZVÁNKA
Dňa 30.6.2005 o 11.00 hod. sa za prítomnosti pozvaných hostí,
uskutoční slávnostné otvorenie „Chodníka okolo Vápenického
potoka s turistickým prístreškom a informačnými tabuľami“
spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, na ktoré srdečne pozývame i
občanov našej obce.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, že vývoz kontajnerov na papier a plasty sa
uskutoční, podľa harmonogramu, dňa 8.júla 2005 !!!

INFORMÁCIE
STAVEBNÉHO ÚRADU...

Ladislav ŠKRABÁK
1. Pred rokom sme dali priestor Vašim predstavám, ako chcete pracovať pre rozvoj
a spoločenský život obce ako poslanec obecného zastupiteľstva. Čo konkrétne ste
v tomto smere urobili, a čo plánujete ešte urobiť do konca svojho volebného obdobia ?
- Nebudem opakovať všetky aktivity, ktoré už predo mnou spomenuli moji kolegovia, ale
pripomeniem zdanlivo okrajové aktivity, ktoré sa tiež nerealizovali ľahko, ako napr.: vyčistenie
priestranstva pred kostolom od chátrajúcich budov, odstránenie topoľov na Bananskej ulici,
ktoré už dávno prekročili ťažobnú zrelosť a svojím vzrastom ohrozovali okolie. Koncom
mesiaca sa uskutoční otvorenie novovybudovaného chodníka / Bananskej promenády/ okolo
Vápenického potoka a verím, že to bude jeden z prvých krokov k tomu, aby sa Banka stala
plynulým pokračovaním pekného a príjemného prostredia Kúpeľného ostrova. A toto by malo
byť cieľom nielen obecného zastupiteľstva, ale všetkých občanov Banky.
2. K práci poslanca patrí i záujem o rozvoj obce a kultúrno-spoločenský život voličov.
Ktorých akcií ste sa vy osobne aktívne zúčastnili, a ako ste sa spolupodieľali pri ich
organizovaní ?
- Myslím, že jednou z najväčších kultúrno-spoločenských akcií bolo zorganizovanie osláv
výročia vzniku obce. Už tradične Vatra zvrchovanosti a je predpoklad, že tradíciou sa stane aj
vlaňajšia vydarená súťaž hasičov o Putovný pohár starostu obce ako i ďalšie kultúrnospoločenské aktivity. Na všetkých som sa aktívne podieľal a zúčastnil, čo by malo byť
samozrejmosťou pre každého poslanca obce. Nedá sa nespomenúť, že zlepšením podmienok
na futbalovom ihrisku, vzniklo v Banke futbalové družstvo žien. To ma jednoznačne
presvedčilo, aké potrebné je vytvárať podmienky pre ďalšie športové aktivity. Teraz , keď sa
tvorí nový územný plán rozvoja obce, budem sa aktívne spolupodieľať na tom, aby sa športový
areál v Banke rozšíril o ďalšie priestory s možnosťou vzniku nových športovísk tak, aby sa do
športovej činnosti mohla zapojiť väčšia časť obyvateľov obce.
3. Aké zmeny by ste urobili v prospech obce, keby ste boli starostom ?
- Poslanec nemusí snívať o tom, čo by robil lepšie, keby bol starostom, pretože všetko
dôležitejšie z diania v obci sa prejednáva na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. A tak ako
starosta, aj poslanec má možnosť predkladať dobré nápady, týkajúce sa nielen rozvoja obce,
obecnému zastupiteľstvu. A naviac má možnosť svoj návrh aj podporiť svojim hlasom pri
hlasovaní. Starosta túto možnosť nemá .
-dsPozn. redakcie: Príspevok uverejňujeme bez redakčnej úpravy v pôvodnom znení.

Ako funguje stavebný úrad
Od roku 2003 prešli právomoci výkonu
štátnej správy v oblasti životného prostredia na
obce. To znamená, že vydávanie územného
rozhodnutia, stavebných povolení, kolaudácii
stavieb, sťažnosti, riešenia priestupkov a iných
činnosti stanovených Stavebným zákonom sa
riešia na obci. V roku 2003 sa vytvoril Spoločný
stavebný úrad pre obce Banka, Moravany nad
Váhom, Hubina, Ducové
so sídlom
v Moravanoch nad Váhom.
V roku 2005 so spoločného stavebného úradu
vystúpila obec Moravany nad Váhom. Od tohto
roku spoločný stavebný úrad je vytvorený pre
obce Banka, Hubina, Ducové a tiež pre výstavbu,
ktorú realizuje mesto Piešťany.
Pracovníkom stavebného úradu je Ing. Ján
Lázar, ktorý vykonáva
stránkové hodiny
v každej obci jeden deň v týždni. V pondelok od
14,00 hod. do 17,00 hod na Ducové, utorok od
14.00 hod do 17,00 hod. na Hubine a v stredu od
9,00 hod do 11,00 hod a od 14,00 hod do 17,00
hod v Banke.
Na Banke stavebný úrad sa vykonáva
v priestoroch suterénu materskej škôlky na
Topolčianskej ulici.
Podávanie žiadosti sa vykonáva na
príslušnom obecnom úrade, kde si môžete
vyzdvihnúť aj potrebné tlačiva pre jednotlivé
stavebné činnosti. Podania žiadosti môžete
podávať v stránkových hodinách na Obecnom
úrade. Poplatky za podania a rozhodnutia sa
platia iba v peniazoch priamo na obecnom úrade
pri podaní (nie je možné platiť v kolkoch).

Ing. J.Lázar

26. časť – Banka v období prvej Slovenskej
republiky (roky 1939–1945) – politika
a verejný život
Koncom roka 1944 v Banke vznikol ilegálny
Revolučný národný výbor. Jeho predsedom
sa stal Silvester Rybárik.
22. decembra 1944 v Banke v byte Jána
Macku sa odbojári Silvester Rybárik, Vojtech
Minarovič, Albert Wondraschek a Ján Rybárik
stretli s pplk. Františkom Borským, ktorý
pochádzal z Borského Mikuláša. Tu sa
dohodli na založení vojensko – politickej
organizácie Považský prápor slobody.
Jeho veliteľom sa stal F. Borský.
Spočiatku býval v rodine Mackových,
neskôr v bunkri v Seništiach nad Bankou.
Jedlo mu v noci nosil Ján Macko, neskôr
spolu so švagrom Mikulášom Gabrišom.
Na začiatku mal PPS 16 členov, ich
počet však neustále rástol. V polovici
marca 1945 ich bolo 64 a rozdelili sa do dvoch
čiat. PPS sa postupne rozrástol až na 119 osôb.
Boli z Banky, Piešťan, Ratnoviec, Hubiny,
Ardanoviec, Šalgoviec, Koplotoviec, Sv. Petra,
Hlohovca, Topoľčian, Behyniec, Nitrianskej
Blatnice, Veľkých Ripňan a pod. V prápore
bolo aj dvadsať Rusov a Rumunov, ktorí utiekli
z nemeckého zajatia. PPS nadviazal kontakt
s partizánskou
brigádou
plukovníka
Snežinského operujúcej v okolí Novej Lehoty,
do ktorej prešlo dvadsať členov práporu.
PPS vyvíjal rozmanitú odbojovú činnosť –
politickú,
vojenskú
a po
oslobodení
i verejnoprospešnú.
V rámci politickej činnosti sa členovia
práporu podieľali na zakladaní ilegálnych
národných výborov v obciach v okolí Piešťan,

Hlohovca a Topoľčian, na šírení letákov a pod.
Vytlačili dvesto letákov v nemčine, ktoré boli
určené nemeckým vojakom.
Ako partizánsky bojový oddiel pôsobil PPS
od konca decembra 1944 do začiatku apríla
1945.
Došlo
k bojovým
stretnutiam
s nemeckými vojenskými hliadkami 16.
januára, 26. februára, 3. marca a 30. marca
1945. Pri prestrelkách boli ranení i mŕtvi, napr.
26. februára padol nad obcou Svrbice

DEJINY BANKY

žandársky strážmajster Horňák a 4. skupiny
npor. Albert Wondraschek. Členmi PPS
z Banky boli tiež Ján Baďura, Jozef Baďura,
Július Nemček, Ján Chalás, Štefan Neboška,
Peter Orviský, Aladár Bučko, Rudolf Kohút,
Rudolf Gašpar, Ján Mocko, Jozef Lepej,
František Šebo, Rudolf Valko, Štefan Kohút,
Michal Chalás i ďalší.
Do odboja sa zapojili a s PPS spolupracovali
i obyvatelia Banky a to Rudolf Julíny, Rudolf
Stolárik, Jozef Klampár i ďalší. Do odboja
sa zapojila rodina Rybárikova, Mackova,
Chalásova, Samuhelova, Šiškova i ďalší.
Nápomocný bol aj pekár Anton Walter,
ktorý práporu dodával chlieb.
Tesne pred oslobodením Banky
a Piešťan sa zvýšila bojová aktivita PPS.
1. skupina zaútočila na nemeckých
vojakov v polohe Lipina – Chotár, 2.
skupina ukoristila pri Ardanovciach od
Nemcov rozličný materiál (kone, povozy,
vysielačku), 3. skupina strážila horský priechod
na Hubinu, kde zajala niekoľko ustupujúcich
Nemcov a 4. skupina sa zúčastnila oslobodenia
Banky sovietskymi a rumunskými vojakmi 3.
apríla 1945. Jadro PPS na čele s veliteľom
Borským vtiahlo 4. apríla do Moravian, kde ich
obyvatelia srdečne vítali.
Piešťany boli oslobodené 4. apríla. Cez Váh
prechádzali vojaci na člnoch, pretože Nemci
pri ústupe zničili Kolonádový most a poškodili
Krajinský most. Sovietski vojaci ihneď začali
s opravou Krajinského mosta, čo trvalo asi
desať dní. Na oprave mosta museli pracovať aj
občania Banky a Piešťan (napr. i Ján Vetrík
z Banky).
Ing. Alexander Murín

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

•

PO SÚČASNOSŤ
slobodník Kari. 30. marca nemeckí vojaci
uskutočnili vyčisťovaciu akciu, avšak bez
úspechu. Objavili síce bunkrový tábor
v lokalite Brodičné járky, partizáni však
zavčasu unikli. Hlavnou operačnou zónou PPS
bol priestor v inoveckých horách nad Bankou
smerom na Radošinu, Hlohovec a Novú
Lehotu.
Začiatkom apríla 1945 od Topoľčian
postupovali sovietske a rumunské vojská.
Počet členov PPS presiahol stovku. Štáb
práporu pozostával z veliteľa pplk. Františka
Borského, politického zástupcu Štefana
Rybárika a vojenského zástupcu kpt. letectva
Kollára. Prápor bol rozdelený na 4 skupiny.
Veliteľom 1. skupiny bol čatár Štefan Rybárik,
2. skupiny rotný Gustáv Šiška, 3. skupiny

KELLY´S. Úsmev na tvárach nám
25. mája sa žiaci I. stupňa
vyvolala prezentá cia pred
zúčastnili v MsK Piešťany besedy
O
ŠKOLSKÝCH
LAVÍC
tribúnou, kde nás predstavili ako
so spisovateľom Júliusom Balcom
f ol k l ó r n u s k u p i n u LUS K
o knihe Vrabčí kráľ. Beseda bola
a mažoretky z Banky.
prínosom, len škoda, že pracovníčka knižnice sa mnohé otázky pýtala
• V korešpondenčnej matematickej súťaži MAKS sa naši žiaci
za žiakov a na besedovanie zostalo málo času.
• 28. mája sa v základnej škole umiestnili nasledovne: N. Lúčna, 5.tr., F. Kukliš, a R. Tábi, 6.tr. získali
diplom s 3 hviezdami matematického neba a darčeky pero a fotoalbum.
uskutočnilo stretnutie bývalých
Diplomy
s 2 hviezdami matematického neba získali M. Julínyová, 7.tr.,
žiakov triedy p. uč. M. Židekovej –
M. Jošťák a M. Tábi, 8.tr.
ročník ukončenia 1965/66 –

Z

v peknom zastúpení : z 33
spolužiakov sa stretli 23. Na
stretnutí sa zúčastnili vzácni hostia
– pani učiteľky, ktoré dlhé roky
pôsobili v škole, vychovali celé
generácie žiakov a aktívne sa zúčastňovali aj spoločenského života
obce. (Na obrázku: p. E. Kurdelová, p. D. Rusnáková (Lovecká), p. J.
Stroblová, p. J. Ondrášiková (Zacharová), p. M. Žideková a p. M.
Mucinová.) Vďaka dobrej organizácii p. J. Halása sa stretnutie vydarilo
a všetkým zostanú príjemné spomienky.

•

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Banke ďakuje bývalým žiakom triedy p.
uč. Židekovej za sponzorský dar 2 050,- SK, ktorý venovali škole pri
príležitosti svojho stretnutia.

•

Svoj sviatok – Deň detí – oslávili naši žiaci tradične v prírode.
V ich mene ďakujeme za sponzorské dary na občerstvenie:
Občianskemu združeniu pri ZŠ Banka v sume 1 458,- SK a Urbárskemu
spoločenstvu v Banke za 1 000,- SK.

•

Na otvorení Letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa pod
zastúpením obce zúčastnili a pekne reprezentovali i naši žiaci. Folklórnu
časť pripravila p. uč. Barančíková so žiakmi 5. a 6. ročníka. Pohybovú
skupinu dievčat 6. a 7. ročníka s mávačkami pripravila p. uč. Škarková.
Šport zastúpili súrodenci Chalásovci, majstri v jazde na bicykloch

•

14. júna sa žiaci 7., 8. a 9.
ročníka zúčastnili exkurzie do SND
v Bratislave. Doba si čoraz
nástojčivejšie žiada nielen ľudí
vzdelaných, ale aj citlivých
a empatických. Takéto pocity
celkom určite môže navodiť
Popoluška – v opernom spracovaní
talianskeho romantického autora G.
Rossiniho a v režijnom stvárnení Jozefa Bednárika. Exkurziu pripravila
Mgr.H. Hrdinová. Touto cestou ďakujeme rodičom za spoluprácu
a ústretovosť pri polnočnom stretnutí pred školou.

•

Dobrá spolupráca ZŠ a MŠ pri
bezproblémovom prechode detí cez
j e d n ot l i vé s t u p n e š k ol s k ej
dochádzky pokračuje v zavedených
akciách. Dňa 21. júna predviedla p.
uč. T. Škrabáková otvorenú hodinu
s budúcimi prváčikmi. Ukázali, že
sú na prácu v škole veľmi dobre
pripravení. Otvorenej hodiny sa
zúčastnili RŠ Mgr. Hrdinová a pani učiteľka budúcich prváčikov Mgr.
Zatkalíková.

