Deň narcisov
4.4.2003
spája srdcia a mysle proti rakovine
V tento deň i v našej obci budú žiaci ZŠ spolu
s členkou Ligy proti rakovine rozdávať kvet živého alebo
umelého narcisu každému, kto prispeje čo i len minimálnou finančnou čiastkou do tejto verejnej zbierky.
Oslovia Vás v obchode, ma ulici, verejných priestranstvách, na obecnom úrade a navštívia aj drobných podnikateľov v obci. Očakávame Vašu priazeň a podporu.
Ďakujeme Vám, že sa zamyslíte nad významom Dňa
narcisov a podporíte jeho poslanie.
Ďakujeme, že v Deň narcisov budete aj Vy, občania
Banky, zdieľať túžbu ľudstva po víťazstve nad zákernou
chorobou.

ZO ŠPORTU*ZO ŠPORTU*ZO ŠPORTU*
Futbalový oddiel OTJ Banka informuje:
Oddiel má registrovaných 43 hráčov: 13 dospelých – tréning vedie
p. Bogár, p.Babiš, 15 dorastencov – trénerom je p. Drápal Peter,
15 žiakov – trénerom je p. Drápal Peter a p. Gašpar Dominik. Tieto družstvá hrajú okresnú súťaž – 7. ligu. P. Gašpar Dominik vedie
aj prípravku žiakov – táto kategória súťaž nemá. Po jesennej časti
sú žiaci na 7. mieste, dorast na 10. a družstvo dospelých na 12.
mieste. Z tohto je vidieť, že je čo dobiehať.
Jarná časť sa začína 23. marca 2003 domácim zápasom
s Bojničkami, o týždeň neskôr hráme doma s Nižnou, a potom nasleduje derby stretnutie v Ratnovciach.
Dúfame, že tieto zápasy budú pre naše mužstvá úspešné a na všetky srdečne pozývame aj našich fanúšikov.

***
Naša obec má dobré zastúpenie aj v kolkárskej lige.
Tabuľka mestskej kolkárskej ligy:
1.DOMPEK 11 10 0 1
9877
20
2.POVODIE-I. 11 7 0 4
9712
14
3.BANKA
11 6 0 5
9395
12
4.Winterpress 11 5 0 6
9297
10
5.FKM
11 4 0 7
9302
8
6.POVODIE-II.11 4 0 7 9278 8
7.Byt.podnik
11 3 0 8
9158
6
8.DRUŽBA-C
11 3 0 8
8952
6
V 11. kole mestskej ligy nastúpilo mužstvo Banky proti Winterpressu. Derby susedov v tabuľke sa skončilo víťazstvom Banky
s výsledkom 918:890 zvalených kolkov. Za Banku: Ďuriš 238,
Škrabák 236, Mjartan 233, Hubinský 211.
Ladislav Škrabák

***
Športové aktivity v obci pomáhajú rozvíjať tieto športové kluby:

ROČNÍK I.
Záber z besedy s D. Pastirčákom

Zo školských lavíc

5 Lásku ku knihám pestujeme v deťoch rôznymi spôsobmi.
Jedným z nich je aj osobné stretnutie so spisovateľom. Takúto
možnosť mali dňa 27.2.2003 žiaci 7., 8., a 9. ročníka. V
Mestskej knižnici Piešťany sa stretli na besede so spisovateľom
a výtvarníkom D. Pastirčákom. Prejavili sa nielen ako pozorní
a vyspelí poslucháči, ale svojimi zvedavými a inšpiratívnymi
otázkami dokázali aj oni zaujať autora. Obohatení o nevšedný
zážitok a s pkným darčekom od D. Pastirčáka - knihami s
venovaním autora - takto vykročili „pravou nohou“ do Marca Mesiaca knihy.
5 Volejbalové družstvo chlapcov sa dostalo do finále okresného
kola a z 10 družstiev sa umiestnilo na peknom 5. mieste.
5 Na výstave prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ sme našli i
práce žiakov z oddelenia Banky pod vedením p.
uč.
Križanovej: P. Labudovej, N. Lúčnej S. Wieckovej, F. Kukliša,
R. Tábiho, R. Veliča, L. Kuklišovej, D. Petroffovej a M.
Tábiho.
5 7.3. sa začal II. Turnus plaveckého výcviku pre žiakov 2. - 4.
ročníka, tento finančne hradí Obecný úrad v Banke. Je to už
dlhoročná a chvályhodná tradícia. OcÚ podporuje športové
aktivity detí a šetrí peňaženky rodičov.
5 Od tohto termínu začal zároveň rozširujúci plavecký kurz pre
chlapcov 5. - 8. ročníka.
5 Chrípkové ochorenie neobišlo ani žiakov našej školy, hlavne
žiakov II. Stupňa. Vedenie školy vyhlásilo na dni 14. 18.3.2003 chrípkové prázdniny. Z tohto dôvodu bol odložený
aj Deň otvorených dverí.
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(Motoklub „Ahoj“ Banka – prezident Jozef MORAVČÍK
(Lyžiarsky klub „Ahoj“ – predseda Ing. Jaroslav JANEČEK
(Obecná telovýchovná jednota Banka – futbalový oddiel a
stolnotenisový oddiel - predseda Štefan ŠTEFANKA
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V polovici mesiaca vysievame letničky priamo na záhony
Presádzame izbové kvety a rozmnožujeme ich odrezkami
Zakladáme nový trávnik a kosíme starý
Robíme jarný rez broskýň
Rozsádzame priesady zeleniny
Vysádzame predklíčené zemiaky
Ošetrujeme
-jadroviny proti chrastavitosti a múčnatke a kvetovke
jabloňovej
-neskôr pučiace ovocné dreviny proti prezimujúcim
škodcom
-vinič v čase pučania proti akarinóze a erinóze
-cibuľu proti mínerke pórovej
Pokračujeme v ošetrovaní broskýň proti kučeravosti listov
najmä za chladného a daždivého počasia

Dnes v čísle:
Obecný úrad informuje
Z histórie obce
Za čistú obec
Zo školských lavíc
Rady záhradkárom

Práva čitateľa
Právo nečítať
Právo preskakovať strany
Právo nedočítať knihu
Právo znovu si ju prečítať
Právo čítať čokoľvek
Právo čítať kdekoľvek
Právo paberkovať
Právo čítať nahlas
Právo mlčať

ČÍSLO 2

MAREC 2003

Marec – Mesiac knihy

Máme za sebou marec. Neviem, či je marec ešte stále mesiacom knihy. Ale možno ani
nie je dôležité, aby kniha mala svoj mesiac. Dôležité je, aby sme čítali.
Čítanie ničím nenahradíš! Píšeme na počítači, počítame na kalkulačke, len čítať musíme
sami. A pritom naučiť sa to vôbec nie je jednoduché. Nemôžeme čakať, že si dieťa čítanie
hneď obľúbi. Až keď prečíta asi 60 až 70 slov za minútu, vníma obsah a nemusí slová lúštiť.
K čítaniu v súčasnosti sa „priznáva“ iba málo žiakov. Dieťa, ktoré si na čítanie
nezvyklo, má však sťažený prístup k ďalšiemu vzdelaniu. Školákov ich „negramotnosť“
netrápi, spoliehajú sa na počítače. Na internete sa príjemne surfuje, ale máloktorý študent sa
dokáže „potápať“ do jeho hlbín za pokladmi skutočných informácií. Pritom stále sa rozširuje
okruh profesií, pre ktoré je základným predpokladom schopnosť publikovať. To, čo sa
vyžadovalo včera, dnes už nestačí.
Vzdelanie by malo mladého človeka pripraviť na to, aby bol v dospelosti úspešný. Učí
premýšľať, riešiť problémy, učí myslieť logicky, rozoznávať fakty, rozpoznávať, čo je
rozumné a čo nie. Podať mu pomocnú ruku v tejto činnosti - to je práve úlohou školy
a učiteľov, ale nemalý podiel má i vplyv rodiny.
Kto chce zapaľovať, musí sám horieť. Kto chce, aby deti a mladí ľudia čítali, mal by
čítať tiež. Kde na to vziať čas a peniaze? Presne tam, kde nimi často zbytočne mrháme. Ešte
teplý, voňavý koláč je výborný, ale nedá sa porovnať s teplom a vôňou výbornej knihy.
Každý si môže vybrať, čo mu dlhšie vydrží, väčšmi pomôže žiť.

Knihy. Knihy a ľudia, ktorí ich čítajú. Knihy a ľudia, ktorí ich píšu.
Spisovateľ nie je len ten, kto vie, chce a má o čom písať. Potrebuje podmienky a podporu. Môžeme byť hrdí na to, že aj
v Banke majú spisovatelia svoj druhý domov. Mnohí z nás tento dom poznajú ako dom Dr. Horvátha, dlhoročného obyvateľa Banky
a starostlivého lekára všetkých jej obyvateľov, ktorý už vyše dvadsať rokov odpočíva na cintoríne v Banskej Bystrici.
Tento dom sa nachádz na Topoľčianskej ulici č. 6. Od roku 1982 nesie meno Dom slovenských spisovateľov a patrí
Literárnemu fondu. Z rozhovoru s jeho správcom pánom L. Kollárom sme sa dozvedeli, že najviac návštevníkov majú od polovice
mája do polovice októbra. Niekedy sa prídu zrekreovať, inokedy okúsiť liečivú silu piešťanského bahna, ale najčastejšie ide o pobyty
tvorivé. Pracujú dlho vo svojej izbe, každý má nejakú obľúbenú. Majster J. Solovič napríklad má rád izbu č. 1, hoci je situovaná do
ulice, a teda je oproti ostatným rušnejšia.
Častými návštevníkmi sú mnohí
spisovatelia, ktorých mená sú čitateľskej
verejnosti dobre známe ako ako Majster M.
Krno, M. Andráš, P. Kováčik, L.Švihran, I.
Izakovič, V. Švenková a mnohí ďalší.
Výsledkom ich tvorivej činnosti sú i diela,
ktorých „rodiskom“ je Banka. Napríklad
Študentské lásky od V. Švenkovej, v časopise
Život seriál na pokračovanie o vrbovskom
svetobežníkovi M. Beňovskom od L.
Švihrana, P. Kováčik spracoval biografie o
spisovateľovi Ľ. Zúbkovi a o zakladateľovi
Tatrabanky Ing. Krupcovi.
Svoje obľúbené miesta tu majú i
herci M. Kráľovičová a P. Debnár, bývalý
riaditeľ STV I. Stadtrucker, rozhlasová
redaktorka E. Horváthová-Čisáriková, z
režisérov sú stálymi návštevníkmi E. Grečner, F. Chmiel. Vlani tu pobudli i páni Stanislav Štepka s režisérom F. Renčom.
Okrem svojho literárneho domova majú obľúbené miesta i v Banke. Radi si zájdu do pivničky na víno, zaujíma ich cintorín,
hlavne staré náhrobné pomníky, niektorí radi navštevujú kostol. Sú tu spokojní, lebo je o nich dobre postarané. A my snáď môžeme
(hh)
dúfať, že si raz niečo prečítame i o Banke.

Obecný úrad informuje

Dňa 6.3.2003 o 17oo hod. sa v budove ZŠ v Banke konalo 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2003, ktorý je v príjmoch a výdajoch vyrovnaný a bez dotácie na
činnosť MŠ a ZŠ príjmy a výdaje činia čiastku 10 439 000 Sk.
Rozpočet v roku 2003 počíta s čiastkou 3,5 mil. Sk na rekonštrukciu časti komunikácie Podhorská, Krátka a Kamenná.
OZ prejednalo i ponuku p. Jaroslava Samuhela na finančnú spoluúčasť pri rekonštrukcii komunikácie medzi
Topoľčianskou cestou a Lesnou ulicou. Zastupiteľstvo súhlasilo so spolufinancovaním a odporučilo obecnému úradu
pripraviť zmluvu s p. Jaroslavom Samuhelom.
OZ súhlasilo s prenájmom obecného pozemku pre osadenie novinového stánku pri sv. Vendelínkovi
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v obci Banka ako i v jej blízkom okolí existuje niekoľko divokých skládok, ktoré
majú na svedomí nezodpovední jedinci a ktorých odstránenie bude stáť obecnú kasu nemalé prostriedky. OZ apeluje
týmto na občanov obce, aby pomohli odhaľovať takýchto jedincov. Títo svojím konaním nielenže porušujú Všeobecne
záväzné nariadenie o odpadoch, ale z okolitej prírody robia smetisko.
OZ sa zaoberalo skutočnosťou, že v katastri obce Banka i naďalej dochádza k vydávaniu štátnych pozemkov
prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu Bratislava reštituentom bez vedomia obce. Zastupiteľstvo odporučilo
starostovi upozorniť oficiálnym listom na uvedené skutočnosti, vzbudzujúce u občanov rôzne pochybnosti, generálneho
riaditeľa SPF Bratislava ako i riaditeľa regionálneho pracoviska SPF v Trnave.
OZ zobralo na vedomie obnovenie súdneho sporu firma Bachár proti obci Banka o zaplatenie čiastky 1 198 377,30 Sk
a čiastky 148 513,60 Sk s príslušenstvom a odporučilo starostovi zabezpečiť pre uvedený súdny spor pre obec Banka
právnu pomoc.
Ďalej zobralo na vedomie správu o činnosti „Dočasnej kontrolnej komisie“, zaoberajúcej sa kontrolou majetku obce ako
i kontrolou investičnej činnosti v obci za ostatné roky. Vzhľadom na náročnosť preverovania jednotlivých skutočností
predĺžilo danej komisii mandát na uzatvorenie kontroly do 31.5.2003.

Obecný úrad oznamuje, že dňa 31.3.2003 od 830 do 14oo bude celá obec Banka odstavená od
elektrickej energie.
Obecný úrad v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a vzdelávanie vyhlasujú akciu „Čistá

obec“, zameranú na vyčistenie
verejných priestranstiev, ako i obydlí občanov a priestranstiev pred svojimi domami v dňoch od 31.3. do 7.4. 2003. V týchto dňoch
bude v obci umiestnených 8 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú priebežne vyvážané a podľa potreby občanov i premiestňované.
Kontajnery budú umiestnené na týchto miestach: Karpatská ulica, pri futbalovom ihrisku, pri reštaurácii Papagáj, pri Vápenickom
potoku oproti Petrofov, na križovatke ciest Krátka a Podhorská (pri Danišov), na Hlavine, na Alexyho ulici a pod cintorínom.
Vyzývame týmto občanov, aby do kontajnerov nedávali konáre stromov, ktoré zaberajú
zbytočne veľký objem. Každý ich môže
likvidovať lacnejším spôsobom.
Prosíme občanov, aby sa v najväčšom počte zúčastnili pri čistení obce. Veríme, že terajší ako i minulí poslanci OZ budú v akcii „Čistá
obec“ príkladom.
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Ing. Alexander Murín
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K zápisu do materskej školy.....

AKCIA

ČISTÁ OBEC
Kedy?
Obecné zastupiteľstvo zľava: Ladislav Škrabák, Imrich Margetín, starosta obce Ing. Jaroslav Janeček, Jozef Moravčík, Alena Belicová, Ing. Ervin
Šebo, Dušan Marek, Mudr. Marián Kališ, Ing. Anton Haring a Ján Šugár.

od 31.3. – 7.4.2003

V šk. roku 2003/2004 je zapísaných 17 detí. Materská škola je pre dieťa dôležitá a nezastupiteľná, najmä z hľadiska sociálneho učenia. Rané
detstvo je najdôležitejším obdobím aj preto, že z neho vychádzajú základy pre ďalšie obdobia. Vytvorením príležitosti navštevovať materskú školu
sa rešpektuje sociálna potreba dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi, ktorá sa objavuje medzi druhým a tretím rokom veku človeka. Najdôležitejšími vývinovými úspechmi predškolského veku sú osvojenie reči a socializácia dieťaťa, ktorá sa završuje dosiahnutím sociálnej spôsobilosti
dieťaťa, ako jednej zo zložiek školskej zrelosti alebo školskej pripravenosti.
Deti sa s príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života. Mení sa aj denný poriadok detí a ich doterajší život sa obohacuje o nové zmyslovo – pohybové, poznávacie a citové podnety, ako aj sociálne
kontakty s rovesníkmi a dospelými osobami. Deti nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ neznámych oblastiach.
Majú dostatok príležitostí na individuálne, skupinové a frontálne hry a výchovno – vzdelávacie činnosti, ktoré sa realizujú v rôznych organizačných
formách, napr.: v hrách a činnostiach podľa vlastného výberu, v rannom cvičení alebo v telovýchovných chvíľkach, zamestnaní, didaktických aktivitách, pobyte vonku a v záujmových činnostiach.
Usilujeme sa usporiadať denné činnosti tak, aby sa stal život detí v materskej škole radostný, zaujímavý a príťažlivý.
V našej materskej škole zabezpečujeme tento šk.rok výchovu a vzdelávanie 40 deťom. Z toho je 21 chlapcov a 19 dievčat.
Od 1. septembra 2003 zasadne do školských lavíc 15 detí.

