Obecný úrad Banka
srdečne pozýva
všetkých občanov na

STAVANIE MÁJA

Starosta obce srdečne pozýva všetky
matky, babičky a ženy na oslavu

DŇA MATIEK
piatok 12.5.2006 o 17 hod.

piatok 28.4.2006 o 18.00 hod.
pri sv. Vendelínkovi.
Hrá dychová hudba
INOVČANKA.

V programe vystúpenie detí MŠ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
URBÁRSKEHO SPOLOČENSTVA

Kritickým NkNm

Dňa 7.4.2006 sa konalo Valné zhromaždenie Urbárskeho
spoločenstva Banka. Zhromaždenie otvorila predsedníčka výboru US
Banka RNDr. Margita Lacková, ktorá privítala všetkých prítomných.
Ďalej schôdzu viedol člen výboru US Ing. Ervín Šebo, ktorý bol zvolený
za predsedajúceho VZ.
Na zhromaždení sa prezentovalo 165 členov vrátene tých, čo sa dali
zastupovať inou osobou, teda viac ako 60 % z celkového počtu členov
US. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Program VZ bol
jednomyseľne prijatý.
Správu o činnosti výboru US predniesla RNDr. Margita Lacková,
ktorá zhodnotila majetkovú podstatu a členskú základňu US. Poukázala
na problémy nedoriešených reštitučných nárokov a právneho sporu
ohľadom niektorých parciel a potrebu zosúladiť činnosť US s platnými
právnymi predpismi SR. Poďakovala všetkým členom US, ktorí
pracovali vo volených orgánoch US od roku 2001.
Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami predniesol
podpredseda US Ing. Michal Rusnák.
Správu o stave lesa predniesol lesný hospodár Ing. František Hudák,
ktorý apeloval na členov US, aby sa viacej zaujímali o les, nakoľko sa
rozmohlo rozkrádanie dreva aj v našom okolí.
Správu o činnosti dozornej rady predniesol p. Rudolf Moravčík.
Na Valnom zhromaždení sa uskutočnili voľby do orgánov US na
nové päťročné volebné obdobie, boli zvolení noví štatutárni zástupcovia
a prijaté nové Stanovy US Banka. Úlohou funkcionárov US bude viesť
a riadiť činnosť Urbárskeho spoločenstva Banka tak, aby bola v súlade
so zákonmi SR a smerovala k transformácii na spoločenstvo s právnou
subjektivitou.
Na záver RNDr. Margita Lacková v mene všetkých zvolených
funkcionárov US poďakovala za prejavenú dôveru a Valné
zhromaždenie Urbárskeho spoločenstva Banka skončila.
RNDr. Margita Lacková,
predsedníčka US Banka

v kultúrnom dome.
ROČNÍK IV.

a žiackej dychovej hudby.
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Je obec skutočne čistá aj po akcii Čistá obec ?

NEVÍTANÍ NÁVŠTEVNÍCI
V utorok 18. apríla pod
rúškom noci navštívili
našu základnú školu
nevítaní návštevníci. Ich
poznávacím znamením
je, že pijú lacné víno
a fajčia drahé cigarety.
Pozostatky
totiž
zanechali na schodoch
do
budovy
školy.
Bohužiaľ, zanechali po
sebe
i ďalšie
„navštívenky“: zvratky po kútoch, prestrihnuté pletivo na
bicyklárni a rozbité okná. Jedno na prízemnej chodbe od
ulice a dve rozbité nové okná na triedach – jedno na prízemí
a jedno na poschodí. Tieto nové okná majú sklá hrubé 0,5 cm,
len tak ľahko sa nerozbijú, je tu teda jasný zámer poškodiť
školu. Jedno okno stojí 3 000,- Sk. Je nám ľúto, že takto
zbytočne unikajú financie, ktorých je všeobecne na školstvo
málo a ktoré by škola mohla využiť oveľa užitočnejším
spôsobom.
Vedenie školy žiada o pomoc všetkých obyvateľov, aby
pomohli vypátrať týchto vandalov. Zároveň upozorňujeme
tých, ktorí sa budú zdržiavať v uzamknutom objekte školského
dvora, že vedenie školy podnikne opatrenia s následným
nahlásením na políciu a s náhradou škody.

Ťažko povedať. Akcia sa uskutočnila už
po štvrtýkrát a z roka na rok si občania jej
význam vysvetľujú rôzne.
Pre mnohých občanov sa akcia stala
srdcovou záležitosťou
a znova dokázali , že
im na prostredí, v
ktorom žijú, skutočne
záleží a pre obec sú
schopní veľa urobiť.
A títo aj v akcii veľa
urobili.
Upratovali
nielen svoje dvory ,ale
aj
verejné
priestranstvá v obci.
Najaktívnejší boli
opäť žiaci ZŠ pod
vedením svojich učiteľov. Počasie im
neprialo. Bolo chladno a fúkal nepríjemný
vietor, preto sa pohybovali v dosahu školy,
aby sa mohli prísť zohriať a aby
neprechladli. Žiaci I. stupňa si spravia

Redakcia

brigádu v areáli školy, keď bude teplejšie.
Dňa 6. 4. sa chlapci II. stupňa a dievčatá,
ktoré nechodia na plavecký výcvik, podujali
vyčistiť svah pod cintorínom i časť chodníka
pod cintorínom na Topoľčianskej ceste. 7. 4.
upratali priestor od futbalového ihriska po
obchod Jednoty. Skutočne môžu byť vzorom
pre mnohých dospelých. Podľa vyjadrenia
našich žiakov z roka na rok smetí pribúda.
Najväčším prekvapením pre žiakov však
bolo, že poriadok na vyčistených
priestranstvách nezostal ani tri dni. Už v
pondelok 10.4. boli pri bráne do areálu
obchodu hodené tri veľké vrecia
s

Vážení občania!
Ďakujeme Vám, že ste využili šancu
darovať 2% Vašich daní
Občianskemu združeniu pri ZŠ Banka.
Celková nazbieraná suma i jej použitie
budú zverejnené v Hlásniku.
H l á s ni k ob c e Ba n k a

– 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 !

ČÍSLO 4

Kreslil
Vojto Haring

odpadom. V mene našich žiakov sa pýtame:
" Prečo ?"
Podobne ako vlani sa v sobotu s elánom
pustili do čistenia miestneho cintorína
starší občania združení
v Klube dôchodcov.
Radosť bola na nich
pozerať, ako im išla
práca od ruky.
Dôchodcovia
pracovali
aj
jednotlivo. Tak napr.
manželia
Jozef a
Margita
Jánoškovi
vyčistili celý svah pri
hlavnej komunikácii
od
Vápenického
potoka až za autobusovú zastávku, pretože
nemohli pozerať na všetok neporiadok a
skládky odpadu, ktorý tam neznámi vandali
utvorili. Na novej Banke páni Margetín a
Sýkora upratovali všetok neporiadok okolo
kontajnera pri futbalovom ihrisku, kde tiež
nedisciplinovaní občania hromadili mimo
kontajnera nielen haluze, ale aj iný odpad a
tvorili ďalší neporiadok.
Všetkým žiakom, dôchodcom a
ostatným dospelým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri čistení verejných
priestranstiev,
patrí
poďakovanie.
Poďakovanie za to, že zlepšili životné
prostredie, zveľadili obec,
aby bola
krajšia, aby sa nám všetkým lepšie
dýchalo.
Mnohé
priestranstvá v obci sa
však
nepodarilo
vyčistiť, lebo väčšia
časť občanov chápala
akciu
len ako
vypratávanie starých
harabúrd z vlastných
dvorov a to, čo je za
bránou, sa ich netýka.
Alebo sa do akcie
nezapojili vôbec.
Ba viacerí zrejme nepochopili, že ide o
čistenie, a v okolí kontajnerov naskladovali
ďalší odpad. Veď nech to poprace, kto chce.
Novinkou v rámci akcie bolo aj drvenie

konárov z orezaných stromov, ktoré sa
podľa informácie v Hlásniku
mali
uskladňovať vedľa kontanerov iba do 7.4. V
tento deň sa všetky postupne drvili. Mnohí z
občanov nevedeli rozoznať konáre od iného
odpadu a miešali všetko dohromady, iní
videli, že je podrvené, a navozili konáre po
termíne. Môžeme to charakterizovať iba ako
neporiadok, ľahostajnosť a marenie práce a
snahy iných.
A tu sa treba,
vážení občania,
zamyslieť nad významom tejto akcie. Ani

v jednej obci na okolí nie je umožnené
občanom urobiť si jarné upratovanie,
pretože to stojí nemalé finančné prostriedky.
A mnohí aj vedia, koľko stojí objednanie a
vývoz kontajnera, preto akciu využívajú
naplno. Nič v zlom, ale keď si upraceme
vlastný dvor, pomôžme vyčistiť aj ten
obecný!
Robme to
kultúrne, ukážme, že
sme
už
environmentálne
dozreli, že chceme žiť
v kultúrnom prostredí
a v čistej obci.
Asi takto to myslel
aj starosta a celé
obecné zastupiteľstvo,
keď pred štyrmi rokmi
naštartovali túto akciu.
Preto
stojí
na
zamyslenie, akým spôsobom v budúcnosti v
akcii pokračovať. Každý pozitívny nápad z
Vašej strany je vítaný.
Redakcia

Dňa 31.marca 2006 o 17.00.
hod. sa v budove OcÚ konalo
tridsiate tretie riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva (OZ)
Obce Ba nka, kt or é, o.i .
prerokovalo a schválilo:
· Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Banka do
roku 2013,
· Záverečný účet obce za rok 2005 a rozdelenie prebytku
hospodárenia za rok 2005,
· Vysporiadanie pozemkov, parc.č. 197 o výmere 55 m2
a parc.č. 198 o výmere 402 m² v dlhodobom užívaní r.
Herákovej, Topoľčianska 46, a usporiadanie pozemku p.č.
616/2 o výmere 148 m² v dlhodobom užívaní r. Šebovej, teraz
v užívaní R. Vlnku a E. Morávkovej Podhorská 35,
· Odpredaj pozemku, parc.č. 1284/9 na o výmere 150 m2
spoločnosti TV Karpaty s.r.o, Jasná 5, Trnava za účelom
výstavby vysielača pre vysielanie regionálnej televízie za cenu
400.-Sk/m2. Cena bola stanovená s podmienkou, že majiteľ
televízie sa zaviaže poskytnúť obci Banka 50%- tnú zľavu
po dobu 10 - tich rokov na vysielací čas obce Banka,
· Odpredaj spevnenej plochy na Sĺňave II Penziónu Zachej,
Cesta Janka Alexyho 34, za cenu 1500.-Sk/m2.
· OZ zobralo na vedomie zámer p. Poturnaya na výstavbu
Areálu zdravia pod Ahojom, ktorý je v súlade s funkčným
využitím územia.
· OZ postúpilo na prerokovanie stavebnej komisii žiadosti: p.
Ľ.Tomana, Bazovského 2, p. J. Vetríka, Adam Trajan 35 a
spoločnosti Banka Invest a.s. Vansovej 2, o odpredaj časti
obecných pozemkov ako i žiadosť MUDr. Marty Šangalovej,
Krakovská 1, Košice o zníženie poplatku za KO.
· OZ nesúhlasilo s odpustením dane z nehnuteľnosti p.
Rudolfovi Jánoškovi, Bananská 21.
· OZ súhlasilo s prenájmom časti ľavého brehu Rimpelovej
važiny na dobu 10 rokov p. Štefanovi Kubičkovi, A.
Dubčeka 5, za podmienky: že zrealizuje na vlastné náklady na

prenajatej parcele v jeseni 2006
výrub starých a suchých stromov
a následne zrealizuje výsadbu
nových stromov.
Prenajatý
pozemok bude voľne prístupný
a o pozemok a výsadbu sa bude prenájomca starať počas
celého roka a po celú dobu prenájmu.
· OZ schválilo žiadosť Farského úradu Piešťany o finančný
príspevok na zakúpenie a inštaláciu vežových hodín na
kostol v Banke.

Obecný úrad informuje

Tohtoročný začiatok apríla
prekvapil
nás
všetkých
nezvyčajne chladným počasím.
A predsa
7.
apríla
celé
Slovensko rozkvitlo žltou farbou – farbou jari i farbou
nádeje. Žltý narcis, doteraz
najväčší, pripnutý na kabátoch ľudí
v mestách i na dedinách... Ľudia
s úsmevom
a s porozumením
pozerali naň i na seba.
Deň
narcisov
–
symbol
najväčšej verejnej zbierky – za
desať
rokov
trvania
svojej
existencie nabral široké rozmery.
Tento rok sa len v Bratislave
vyzbieralo 4 milióny 600 tisíc Sk,
v Piešťanoch 367 784 Sk.
U nás v Banke opäť vďaka
organizácii pani učiteľky Mgr. Michnovej a všetkých
vyučujúcich, vďaka dobrovoľníkom z našich žiakov –

OZNÁMENIE
o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce
Banka, v zmysle §22 zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov
orgán územného plánovania - Obec Banka, obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie obce, týmto oznamuje
občanom a širokej verejnosti, že

od 3. apríla 2006 je návrh
Územného plánu obce Banka
vystavený na verejné nahliadnutie na obecnom úrade.
Výkres č.2: „Komplexný urbanistický návrh “ je vyvesený
od 03.apríla 2006 na obecných tabuliach.
Návrh riešenia je v súlade so schváleným súborným
stanoviskom, vypracovaným na podklade výsledkov
prerokovania aktualizácie konceptu Územného plánu obce
Banka. Súborné stanovisko bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom Obce Banka dňa 14.10.2005.
Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky,
v zmysle §22 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov, k návrhu riešenia
Územného plánu obce Banka do 2.mája 2006. Na
stanoviská uplatnené po tomto termíne sa neprihliada.
Ing. Jaroslav Janeček
starosta obce

G.
Branderskému,
D.
Buchmanovej, L. Hanšutovi, J.
Chudíkovi, A. Kalavskej, L.
Kuklišovej, K. Masarikovej, S.
Novotnej, D. Petroffovovej a P. Valkovi – a vďaka
všetkým ľuďom dobrej vôle sa
vyzbieralo 8 072 Sk.
Zdravie sa naozaj nedá kúpiť, ale
keď ho už raz stratíš, dá sa mu
pomôcť.
V relácii
Slovenského
rozhlasu 8. apríla sme sa mohli
dozvedieť, že prognóza nie je
radostná . V priebehu 20 rokov
rakovinové ochorenia majú vzrásť až
o 50 %. Preto je dobré vedieť, že
získané financie sa opäť vrátia k nám
– širokej verejnosti v podobe
podpory v oblasti prevencie, výskumu,
konkrétnej pomoci onkologickým pacientom vo
všetkých regiónoch Slovenska.

DEŇ NARCISOV

-hh-

36. časť – Banka v období socializmu
(roky 1948 – 1989) – školstvo
6. Základná deväťročná škola Piešťany,
miestna časť Banka – pokračovanie.
Od škols. roka 1980/81 z dôvodu malého
počtu žiakov bol 9. ročník presunutý zo 6.
ZDŠ v Banke na 2. ZDŠ na Rázusovej ul.
v Piešťanoch. Do dôchodku odišla učiteľka
Sidónia Marková.
V škols. roku 1983/84 riaditeľkou
školy bola naďalej Anna Daňová, jej
z á s t u p k yň o u s a s t a l a V l a s t a
Kucharovičová. Učiteľmi boli Matilda
Mikušová, Magdaléna Mináriková,
Anna Tretinárová, Emília Kurdelová,
Jana Mlynáriková, Brigita Petrušová,
Bernard Hulman, Daniela Arbetová
a nastúpila Anna Farkašová, pretože
Vojtech Jakubek odišiel do dôchodku. Školu
navštevovalo 186 žiakov. Skupinovou
vedúcou PO SZM bola Mária Hulmanová.
V školskej družine bolo jedno oddelenie,
ktoré viedla vychovávateľka Adela
Kapustová.
Od škols. roka 1985/86 bola riaditeľkou
školy Vlasta Kucharovičová, jej zástupkyňou
bola jeden rok Drabantová a po nej
Mlynáriková.
Družobné styky mala škola v Banke so
školou v Moravskom Žižkově, okr. Břeclav.
Aj v 70 – tych a 80 – tych rokoch žiaci zo
školy v Banke dosahovali vynikajúce
výsledky v športovobranných disciplínach.
V škols. roku 1974/75 v krajskom
a republikovom kole Behu Smeny a Mladej
fronty získali prvenstvá Mária Vetríková
a Iveta Uhrinová, v škols. roku 1983/84

získali ti tul y majstr ov repu bli ky
v Dukelských pretekoch brannej zdatnosti J.
Košinár a M. Julínyová.
Materská škola v Banke. Vznikla 1.
decembra 1948. Dočasne bola umiestnená
v Národnej škole v Banke, kde mala
k dispozícii jednu učebňu. Riaditeľ NŠ J.
Eliáš bol zároveň prvým riaditeľom MŠ,

DEJINY BANKY

Od škols. roka 1962/63 sa riaditeľkou MŠ
na dlhšie obdobie stala Jozefína Wneková,
rod. Vetríková. Učiteľkou bola Sidónia
Nedelková, od škols. roka 1965/66 Elena
Vetríková. Lekárske prehliadky detí
vykonával MUDr. Ctibor Kopány. Nájomný
dom však nevyhovoval požiadavkám MŠ,
ktorá bola stále iba jednotriedna. Každoročne
mohlo byť zapísaných iba cca 35 detí,
ďalšie neboli prijaté. Stále nebolo
zabezpečené stravovanie detí.
V januári alebo februári sa konali
detské karnevaly, ktoré spoločne
pripravovali škola a materská škola.
Po zlúčení Banky s Piešťanmi sa
v rokoch 1973 – 75 uskutočnila v kaštieli
prestavba priestorov bývalého MNV pre
umiestnenie MŠ. Na začiatku škols. roka
1975/76 bol objekt odovzdaný MŠ do
užívania i s jedálňou. Do MŠ mohlo byť
prijatých 50 detí, ktoré boli rozdelené na 2
skupiny – staršie a mladšie. Riaditeľkou bola
Jozefína Wneková, učiteľkami Elena
Petrgálová, Elena Vetríková a Elena
Hvizdáková, školníčkou Marta Babišová.
Vedúcou školskej stravovne bola Terézia
Beňová.
Koncom 70 – tych a 80 – tych rokov boli
učiteľkami v MŠ aj Beáta Dvorská, Viera
Buntová, Vlasta Kubicová, Anna Belanová –
Blašková, Viera Petrová, Tatiana Sláviková,
Jana Gabrišová, Bohuslava Kucharíková
a Alena Haringová. Riaditeľkou bola naďalej
Jozefína Wneková.
MŠ v Banke udržiavala družobné styky
s MŠ v Moravskom Žižkově, okr. Břeclav.

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

ZO
· Družstvo

PO SÚČASNOSŤ
prvou učiteľkou bola Regina Gajdošová.
Počet prihlásených detí bol 30.
V období od škols. roka 1949/50 do škols.
roka 1961/62 boli riaditeľkami a učiteľkami
v MŠ Regina Gajdošová, Antónia Lőrincová,
Anna Málinková, rod. Machalíková, Jozefína
Vetríková, Margita Kusá, Terézia
Schotertová a Anna Buchelová. Učiteľkami
boli aj Štefánia Vetríková a Hermína
Samuhelová. Po zdravotnej a hygienickej
stránke sa o deti staral MUDr. Benca.
Po vzniku Osemročnej školy v Banke
zanechala MŠ učebňu v budove školy
a v októbri 1954 sa presťahovala do
nevyhovujúcich priestorov starého obecného
domu, keďže MNV sa presťahoval do
kaštieľa. Od škols. roka 1956/57 sídlila MŠ
vo voľnom obytnom dome v obci, kde mala
k dispozícii 3 miestnosti.

ŠKOLSKÝCH LAVÍC

biblickej
olympiády v zložení: N.
Lúčna, M. Jankech a R.
Tábi
postúpilo
z krajského
kola
do
výberového kola, víťazi
ktorého
postúpia
do
celoslovenského kola. Za
prípravu
a pomoc
ďakujeme
pani
katechétke Štreicherovej
a pani Mgr. Lúčnej.
· Na
okresnom
kole
matematickej olympiády
sa naši žiaci pekne
umiestnili: F. Kukliš, 7.tr.
– 3. miesto ( vyučujúci
Mgr. Ľ. Jánoš), J.
Chudík, 8.tr. – 2. miesto
( vyučujúca Mgr. S.
Gašparová).
Blahoželáme!
· Výsledky po 4. sérii
MAKS: A.Petroff, R.

Kováčová,
S.
Martinkovičová, 4. tr. 1.
– 8. miesto v kraji, F.
Julíny, 4. tr.
23. 24.
miesto, N. Lúčna, 6. tr. 1.
10. miesto, R. Tábi , 7.tr.
26. miesto,
F. Kukliš,
7. tr. 37. – 42 miesto, M.
Julínyová, 8. tr. 16. – 17.
miesto, J. Chudík, 8.tr.
23. miesto, M. Jošťák, 9.
tr. 56. – 57. miesto, M.
Tábi, 9. tr. 61. – 62.
miesto.
· Žiaci I. stupňa mali
pekný začiatok krátkeho
týždňa po veľkonočných
prázdninách. Zúčastnili
sa na predstavení SĽUKu
s tanečnou
rozprávkou
pre deti Gašparko.
· Vedenie školy ďakuje
družstvu nohejbalistov za
obnovenie
čiar
na
školskom ihrisku.

Ing. Alexander Murín

ABSOLVENTKA
RADKA
Blíži sa záver školského roka a tak
mnohí žiaci a študenti bilancujú, pripravujú
sa na záverečné skúšky, resp. maturity.
V základnej umeleckej škole sú to po
niekoľkoročnom štúdiu absolventské vystúpenia a koncerty vo všetkých
odboroch.
V hudobnom odbore, v triede dychových hudobných nástrojov v našej
obci máme jednu absolventku. Je ňou klarinetistka Radka Kováčová
(na snímke). Poviete si, nič zvláštne. Treba však pripomenúť, že Radka
má iba desať rokov a svojím talentom učivo prvého cyklu ZUŠ zvládla
za necelých päť rokov. Ale to nie je všetko. Okrem klarinetu si výborne
počína aj v hre na klavír. V priebehu tohto šk. roka koncertovala na
mnohých podujatiach v Piešťanoch, napr. v Spoločenskom centre SLK,
vo Fontáne alebo vo Vojenskom kúpeľnom ústave. Treba ešte
pripomenúť, že Radka navštevuje aj tanečný odbor ZUŠ.
Je obdivuhodné, že i tak technicky náročné diela skladateľov Bacha,
Mozarta, Beethovena, ale aj súčasných skladateľov hrá spamäti. Nuž,
posúďte.
Radka Kováčová bude mať svoj absolventský koncert 27. apríla 2006
vo dvorane Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch.
– ba –

