Pozvánka na

Od 1.7.2010 do 31.12.2010 v Banke:

FašiangovÝ
PLES

 SA NARODILI
Diana Boráková, Damián Lukáček, Andrej Pavlovič,
Jakub Piták, Dominik Šúst.

UZAVRELI SOBÁŠ

v sobotu 5. MARCa 2011 o 19.30 hod.
v kultúrnom dome v Banke.
Do tanca hrá DH Inovčanka.
Bohatá tombola od sponzorov.
Vstupné 10.− euro (v cene guláš, 1/2 l vína, pagáče,
minerálka, káva).
Vstupenky si mÔžete objednať na tEL.
0905380163 alebo 0910834359.

MUDr. Patrik Mihok a Lucia Luhová, Dušan Hanic
a Martina Švecová, Tomáš Šebo a Dana Pechová,
Peter Belica a Judr. Adriana Ručkayová, Jozef Žarnovický
a Ing. Katarína Hajdučková.

OSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov
Margita Zemanová, Mária Samuhelová, Elena Miklášová,
Anna Mikulášová, Daniela Dubovská, Jozef Mészároš,
Štefan Pavlovič, Ing. Marian Ondrášik, Oto Polák, Peter Šmehlík,
Ladislav Záhumenský.

60 rokov
Vážení čitatelia, prinášame vám novú rubriku EKOOKIENKO. Budeme sa
v nej venovať ochrane prírody a životného prostredia.
Ak si spomínate na svoje školské časy, určite si pamätáte, ako vás pobavili
predstavy ľudí o našej Zemi v predchádzajúcich storočiach (Slnko sa otáča
okolo Zeme, Zem ako plávajúca doska na vlnách oceánov a pod.).
Aj v nás ešte doznievajú dve také predstavy: Zem – modrá planéta a príroda
sa dokáže vysporiadať so všetkým, čo jej človek pripraví.
Že tomu tak nie je, sa v poslednom období dennodenne presviedčame zo
správ – záplavy, zosuvy pôdy, na druhej strane požiare a obrovské suchá.
Naša Zem sa búri proti necitlivým zásahom človeka.
Pýtate sa, čo máte s tým vy? Nuž, raz treba začať. Každý na svojom mieste
a od seba – doma, na pracovisku, v prírode...
Problematika ochrany životného prostredia, vážení čitatelia, je veľmi široká.
My sa budeme snažiť vybrať niekoľko zaujímavostí a faktov z rôznych oblastí.
Budeme veľmi radi, ak vás táto téma zaujme a napíšete nám svoj názor alebo
svoje poznatky z danej problematiky.
Na záver myšlienka veľkého anglického dramatika G. B. Shawa:
„Keď sme sa už naučili lietať vo vzduchu ako vtáky a plávať v mori ako ryby,
mali by sme sa už konečne naučiť žiť na Zemi ako ľudia.“
-hh-

Štefánia Vetríková, Janka Hetényiová, Valéria Gabrišová,
Anna Galbavá, Mária Belobradová, Oľga Kohútová,
Zuzana Papučíková, Anna Čechvalová, Štefan Valko,
Miroslav Brenesel, Ing. Ladislav Mokrý, Ladislav Kohút,
Rudolf Rosinský, Jozef Stašák.

70 rokov
Ing. Tatiana Slámová, Marta Rybáriková, Anna Feiglová,
MUDr. Oľga Bošanská, Amália Julinyová, Estera Kojnoková,
Henrich Neuwirth, Koloman Prokeš, Michal Badnárik,
Ing. Viliam Ziman, Stanislav Masaryk.

75 rokov
Antonia Tomanová, Jozef Stolárik.

80 rokov
Anna Kočiová, Božena Stoicová, Margita Gabrišová,
Mária Dubovská, Emília Kuropková, Štefánia Trnková,
Anna Šnajdarová, Helena Hrnčiarová, Katárína Orviská,
Dominik Šebo, Rudolf Paulovič, Dominik Chalás, Jozef Major,
Rudolf Baďura, Mikuláš Moravčík, Kvetoslav Šmehlík.

85 rokov

Ľadový medveď z Banky

Helena Vetríková.

Častokrát sa v zimnom období stretávame
so športovcami, ktorí si i napriek mrazivému
počasiu neváhajú obliecť plavky a pohrúžiť
sa do ľadovej vody. Tak tomu býva aj v
Piešťanoch, kde tradične na Štefana otužilci,
prezývaní tiež ,,Ľadové medvede", i tento rok
plávali vo Váhu medzi Kolonádnym a
Krajinským mostom.
Okrem domácich prišli plavci z rôznych
kútov Slovenska, či už zo Žiliny, Galanty, a
pod. Podmienky boli takmer ideálne: voda
+ 3 C, vzduch - 4 C.
Prvýkrát sa vo Váhu na Štefana okúpal aj občan Banky a člen
nohejbalového klubu Pavol Albert. „Aj keď otužovanie nepatrí medzi
moje koníčky, chcel som si to vyskúšať doslova na vlastnej koži.
Pocity po absolvovaní sú priam euforické. Verím, že takto o rok sa ku
mne niekto z Banky pridá,“ povedal po zahriatí náš medveď Pavol.
RM

Srdečne všetkým blahoželáme !



ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

Jozef Rybárik, MUDr. Ján Lipka, Ing. Mikuláš Hašan,
Peter Valko, Margita Krajčiová, Gašpar Marek, Peter Krajči,
Anna Bednáriková, Jolana Benková,
MUDr. Mária Rymarenková, Ing. Vladimír Horažďovský,
Štefánia Drápalová, Štefánia Brenesselová, Ing Juraj Sláma.

H lá sn ik ob ce Ba nk a

– me s a č ník vy dá va Obe c ný úra d B a nka .
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. E-mail: hlasnik.banka@gmail.com.
V y h ra d z u je me s i p rá v o re da k č ne j ú p ra v y p r í s pe v k o v !
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Rok 2010 sa naplnil a my prežívame prvé týždne roku 2011.
s dôchodcami, polnočné silvestrovské stretnutie pri stromčeku
Na prahu nového roka sa zvykneme obzrieť späť, aby sme si
spojené s ohňostrojom.
pripomenuli ten starý, hľadíme do budúcnosti a pýtame sa, čo
V oblasti
športu
bol
členmi
nohejbalového
klubu
nám prinesie ten rok nový, či sa nám podarí naplniť naše
zorgani zovaný šiesty ročník turnaja amatérskych trojčlenných
predsavzatia a plány, ktoré sme si naplánovali na rok nový.
družstiev. Členovia klubu Ahoj zorganizovali pri príležitosti
Na chvíľu sa zastavíme
tridsiateho výročia lyžovania
a pripomenieme si, čím žila
na Ahoji Medzinárodné FIS
naša obec v uplynulom roku.
preteky detí do 14 rokov
No vo ro čný p r ího vo r st ar os tu o bce
Poslanci
na
svojich
v lyžovaní na tráve, členovia
zasadnutiach riešili problémy
redakčnej rady Hlásnika
a úlohy,
aby
zabezpečili
spolu s členmi turistického
plynulý chod života v obci, jej
klubu zorganizovali siedmy
rozvoj a spokojnosť Vás –
ročník turistického pochodu
obyvateľov. Všetkým poslancom a členom komisií patrí úprimné
„Bananská buď fit“.
poďakovanie za prácu vykonanú v roku 2010. Spoločne sa nám
Vážení občania, rok 2011 sa iba začína. Čakajú nás nové
podarilo počas uplynulého roka zorgani zovať pravidelnú akciu úlohy a ciele. Medzi najdôležitejšie patrí ukončenie rekonštrukcie
„čistá obec“, dokončená bola kompletná rekonštrukcia priestorov
na Karpatskej ulici, revitalizácia centra obce, dobudovanie
bývalej hudobnej školy a priľahlých skladovacích priestorov, na
vodovodu v obci, rekonštrukcia verejného osvetlenia, odvodnenie
celej budove MŠ boli vymenené okná a vchodové dvere, podané
komunikácií od povrchových vôd, oprava fasády na budove
boli žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ
materskej školy, zariadenie interiéru budovy TS a rad ďalších
na „Rekonštrukciu verejného
osvetlenia“, „Vybudovanie
úloh.
a prevádzku
zberného
Vážení spoluobčania,
dvora“
a na
opätovne sme prekročili
„Vybudovanie prevádzky
prah
jedného
roka.
na
zhodnocovanie
Podali sme si ruky
biologicky rozložiteľného
a zaželali si novoročné
odpadu v obci Banka“.
vinše. Priali sme si
Spracovaná
bola
navzájom
šťastie,
projektová dokumentácia
zdravie, lásku a úctu
na rozšírenie vodovodu
človeka k človeku. Počas
v obci Banka a zároveň
uplynulých sviatočných
bola podaná na MŽP SR
dní každý o niečo viac
žiadosť
o financovanie
a intenzívnejšie
vnímal
týchto
stavieb
pokoj
domova,
teplo
z Envirofondu.
rodinného
krbu,
Spracovaná
bola
spolupatričnosť človeka
projektová dokumentácia
k človeku.
na 12 bytový nájomný
Prajem si, aby sa nám
dom,
s výstavbou
v našej
krásnej
obci
ktorého by sa malo začať
v novom roku podarilo
v r. 2011. V januári bola
naplniť
ulice
väčšou
podaná
žiadosť
mierou
vzájomného
o financovanie
porozumenia, radosťou,
nájomného domu zo
ľudským dobrom, čo nám
štátneho fondu rozvoja bývania a bola podaná i žiadosť o dotáciu môže priniesť i pocit, že v dnešnej tvrdej dobe nie sme osamelí,
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
Koncom
že sa oplatí žiť v duchu ľudských hodnôt a pomáhať jeden
minulého roku sa začalo sa s rekonštrukciou posledného úseku
druhému. Priateľské slovo, úsmev malá pomoc či vyjadrenie
komunikácie Karpatská, ktorá by mala byť ukončená položením
súcitu nič nestojí. Ak niekto urobí za jeden deň iba jeden malý a
nového asfaltového povrchu v apríli 2011.
V spolupráci
dobrý skutok, za rok ich môže byť 365! Motto, ktoré sa snažím
s predsedom dozorného výboru Jednoty Banka p. Ing. Šebom
dodržiavať je: „Vtedy má Tvoj život zmysel, keď žiješ pre dobro
a vedením COOP Jednoty SD Trnava sa podarilo zrekonštruovať
iných ľudí.“ Preto hľadajme v ľuďoch dobro, ponúknime plným
a rozšíriť predajňu potravín COOP na Banke a otvoriť tak prvý
priehrštím spolupatričnosť, priateľstvo a pomoc!
supermarket v piešťanskom regióne. Počas roka sme sa snažili
Nech je rok 2011 pre všetkých lepší, ako tie minulé. Nech
udržiavať obec, cintorín, miestne komunikácie a verejnú zeleň
prinesie zdravie, šťastie, lásku úspechy a spokojnosť do Vašich
v čistote a poriadku.
rodín a na Vaše pracoviská. Nech na svojich cestách v roku 2011
V oblasti
kultúrno-spoločenskej
sa
za
aktívnej
stretávate len samých dobrých ľudí. Želám Vám veľa spokojne
spolupráce redakčnej rady Hlásnika a ZŠ s MŠ uskutočnili: prežitých dní v roku 2011, dobré zdravie a veľa lásky.
slávnosť ku Dňu matiek, stavanie mája, Nočná hasičská súťaž,
Ing. Jaroslav Janeček
Vatra zvrchovanosti, stretnutie s Mikulášom, posedenie

Oplatí sa žiť v duchu ľudských hodnôt

PF 2011

Foto: M.Chamrazová

Obecný úrad informuje

18. Obec Banka v 1. polovici 19.
stor. - 3. časť (zemepáni a poddaní)

VÝVOZ SEPAROVANÝCH KOMODÍT V 1. POLROKU 2011

Začiatkom 19. stor. bol zemepánom
Piešťan a Banky gróf Jozef Erdődy. Pri
termálnych prameňoch stáli dve drevené
kúpeľné budovy, jedna s vaňovými
kúpeľmi a druhá so štyrmi bazénovými
kúpeľmi.
K významnému
pokroku
vo
výstavbe kúpeľných objektov došlo
v roku 1821, niekoľko rokov po
ukončení napoleonských vojen. Gróf
Jozef Erdődy dal zbúrať drevenú
budovu vaňových kúpeľov a na jej mieste
nechal postaviť murovanú klasicistickú
budovu
s vaňovými
kúpeľmi
a zrkadliskom. Objekt bol dokončený
v roku 1822 a zachoval sa podnes pod
názvom Napoleonské kúpele I.
V roku 1824 zomrel gróf Jozef Erdődy
bez potomkov. Správu Hlohoveckého
panstva, ktorého súčasťou bola aj Banka,
prevzala potom ešte pomerne mladá
a ambiciózna vdova Alžbeta Erdődyová,
ktorá žila do roku 1855.
V 1. polovici 19. stor. v Uhorsku ešte
pretrvávalo poddanstvo. Poddaní ešte stále
nemali rovnaké práva a privilégiá ako
zemepáni a šľachta, čo sa týkalo aj
obyvateľov Banky.
Na základe celokrajinského súpisu
mala Banka v roku 1828 – 451 obyvateľov
a 64 domov. Poddanské obyvateľstvo sa
delilo na sedliakov – 14 rodín, želiarov –
50, podželiarov – 5 a sluhov – 8. Vlastnili
59 koňov, 51 kráv, 4 jalovice, 27 volov,

Odvoz plastov - PET fľaše
/PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave/
18.2., 1.4., 13.5. a 24.6.2011 vždy v piatok.
Papier a ostatné plasty v plastových 240 l kontajneroch
/Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, tel.
zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, sáčky, fólie, igelity/
25.2., 8.4., 20.5. a 1.7.2011 vždy v piatok.

NOHEJBALOVÝ KLUB BILANCOVAL

Galéria vyznamenaných
pri príležitosti 800. výročia obce Banka
Do plejády vyznamenaných Pamätným listom pri príležitosti
800. výročia prvej písomnej zmienky o Banke právom patrí
aj pán

LIBOR JAHODA (74)
Požiadal som ho o odpovede na niektoré moje zvedavé
otázky.

V ktorom období vzniklo na Banke prvé družstvo
hasičov?
Po skončení mojej základnej vojenskej služby, v roku 1958 vznikla táto
myšlienka a už o niekoľko mesiacov, v roku 1959 bola aj realizovaná. Prvé
družstvo hasičov tvorili členovia: P. Vetrík (veliteľ), S. Vetrík, A. Vetrík, L. Jahoda,
J. Gabriš, J. Moravčík, S. Macko, D. Marek, J. Košinár a R. Uhrin st.

Aká bola v tom čase náplň práce družstva?
Prebiehali rôzne školenia, zaúčali sme sa do tajov hasičského povolania. Dominik
Marek a Jozef Gabriš sa venovali výchove mladých
požiarnikov. Po čase sme sa začali zúčastňovať
súťaží hasičských zborov v okresnom meradle, kde
sme získali viacero prvých miest. V sedemdesiatych
rokoch sme boli vybraní zo Západoslovenského kraja
na celoštátnu súťaž v Martine.

V sobotu dňa 15.1.2011 sa v podvečerných hodinách v spoločenskej miestnosti
ihriska Banka stretli členovia na svojej v poradí už 7. výročnej schôdzi NK
Banka, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 2010. Schôdzu otvoril
a všetkých zúčastnených členov privítal viceprezident nohejbalového klubu
Jaroslav Vido. Zo správy prezidenta NK Banka Ing. Michala Rusnáka bolo cítiť
spokojnosť nad uplynulým rokom.
Každý člen mal možnosť vyjadriť sa k uplynulému roku i vyjadriť svoje názory
k nastavujúcemu roku 2011. Do NK Banka bol prijatí noví členovia Pavol Albert
a Tomáš Rubint. Oproti roku 2009 sa účasť na pravidelných tréningových
zápasoch, ktoré sa uskutočňovali každý štvrtok, podstatne zlepšila takmer u
všetkých. Počas roku v klube panovala medzi členmi veľmi dobrá nálada
a snaha posunúť úroveň celého klubu na ešte vyššiu úroveň. Turnaje, ktoré
nohejbalový klub usporiadal či už pre žiakov ZŠ Banka alebo v rámci klubu
turnaj o „Pohár starostu obce Banka“ , boli na veľmi dobrej úrovni a z roka na rok
si získavajú väčšiu popularitu. Snahou všetkých členov NK Banka bude
usporiadať turnaje aj v roku 2011. Spolupráca s vedením školy, na ihrisku
ktorej sa tréningové zápasy uskutočňujú, bola veľmi dobrá.
Na záver poprial prezident NK Banka Ing. Michal Rusnák všetkým veľa
športových úspechov v nastávajúcej sezóne a úspešne reprezentovanie obce
Banka na súťažných podujatiach.
RM

Aká funkcia pripadla v družstve Tebe?

INFORMÁCIE STAVEBNÉHO ÚRADU...

Už v roku 1966 som sa stal predsedom družstva,
kde som zotrval 16 rokov.

Počas polstoročia trvania hasičského zboru sa
iste vyskytli aj kritické situácie pri hasení
požiarov.
Iste, bolo aj niekoľko vážnych situácií. Napríklad pri
hasení požiaru lesa.

Minulý rok obec pridelila hasičskému zboru novú „strechu nad hlavou“, kde
môžete uskladňovať svoju techniku.
Je to chvályhodný počin obecného úradu a jeho zastupiteľstva. Nám však ešte
chýba doplniť vybavenie novými technickými pomôckami.

Dobrovoľný hasičský zbor na Banke by si za viac ako päťdesiatročnú
činnosť zaslúžil podrobnejšie hodnotenie v regionálnom meradle. Nemyslíš?
Áno, na tento účel by bolo vhodné čerpať materiály z kroniky zboru. Žiaľ, kronika,
ktorá bola vedená od založenia zboru, nie je dostupná. Aj touto cestou prosím
občanov o akúkoľvek informáciu o kronike, prípadne o jej majiteľovi, aby to nahlásili
na obecný úrad, alebo na adresu Hlásnika...

Sme na začiatku roku 2011. Čo by si zaželal ľuďom pre tento, ale aj ďalšie
roky?
Ľudia by mali byť voči sebe tolerantnejší. Neosočovať sa a chovať sa tak, ako sa
človek k človeku chovať má.
J. Benka
Pokračovanie v budúcom čísle.

Naša obec
Každá obec býva niečím zvláštna a jedinečná,
tá naša je krásna vyše osemstoročná slečna.
Celý svoj dlhý život si pokojne leží pri Váhu,
zveľaďovať ju dalo iste veľkú námahu.
Táto slečna starne pomaly, ba skoro vôbec,
mali by sme ju chrániť, veď je to naša obec!

Rok 2010
Na záver každého roku sa vykonávajú štatistiky a vyhodnotenia
z celého roka. Aj stavebný úrad Banka pripravil krátky rozbor
činnosti za rok 2010.
V roku 2010 bola uskutočnených 189 podaní. Z tohto počtu bolo
vydaných 134 rozhodnutí. Ostatné podania boli doplnky
k podaným žiadostiam, doplnky ku konaniam. Rozhodnutia boli:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územnícke informácie: 8
Územné rozhodnutia vydané: 5
Stavebné povolenia novostavieb a zmien stavby po dokončení:
17
Vydané kolaudačné rozhodnutia: 12
Vydané súhlasy k terénnym úpravám: 6
Drobné stavby: 50
Zmeny účelu využitia objektov: 3
Ohlásenia udržiavacích prác: 5
Dodatočné legalizovanie stavieb: 2
Rozkopávkové povolenia: 4

Stavebný úrad Banka od roku 2006 je určený výkonom stavebného
úradu pre Mesto Piešťany, ak sa riešia konania, kde je stavebníkom
alebo vlastníkom objektu mesto Piešťany.
V rámci výkonu stavebného úradu pre mesto Piešťany bolo
vydaných 22 rozhodnutí. Činnosť stavebného úradu pre Mesto
Piešťany sa štvrťročne fakturuje Mestu Piešťany.
Z týchto čísiel je zjavné, že najviac riešení bolo pri výstavbe
drobných stavieb (prípojky inžinierskych sietí a stavby doplnkové
do 25 m2 zastavovanej plochy). Drobné stavby boli riešené hlavne
budovaním nových kanalizačných prípojok.

Viktor Vrábel
Vlastnú tvorbu - poéziu k 800. výročiu obce nám zaslal v minulom roku 13-ročný študent gymnázia z Banky.
Redakcia.

Dokončenie v budúcom čísle.

Ing. J. Lázar

268 oviec a pod. Dane platili – Adam
Trebatický, Michal Rusnák, Michal
Jánoška, Martin Julíny, Jozef Gabriš, Juraj
Julíny, Ján Julíny, Juraj Hanšut, Adam
Rybárik, Martin Halás, Štefan Halás, Juraj
Halás, Michal Gabriš, Ambroz Stolárik,
Ján Turza, Martin Vetrík, Adam Hanus,
Filip Bernár, Pavol Štefanovič, Pavol

HISTÓRIA BANKY
Rusnák, Štefan Vencel, Ján Rybárik,
Michal Hanus, Matej Samuel, Ján
Klampár, Pavol Bábsky, Štefan Rusnák,
Štefan Moravčík, Michal Sýkora, Jozef
Manyhard, Juraj Galbavý, Juraj Burzik,
Martin Rybárik, Michal Michalek, Andrej
Trebatický, Štefan Noška, Pavol Majerník,
Martin Dubovský, Juraj Dubovský, Pavol
Dubovský, Ján Moška, Jozef Rusnák, Ján
Andrášik, Ján Šnajdár, Juraj Šnajdár, Ján
Brezovský, Jozef Rybárik, Jozef Jánoška,
Štefan Michalek, Michal Hanus, Ján
Moravčík,
Adam
Michalek,
Juraj
Michalek, Juraj Kubáni, Juraj Šebo, Martin
Gašpar, Štefan Gašpar, Juraj Moravčík,
Ján Luby, Cyril Zamečník, Adam Rusnák,
Adam Petrík, Juraj Nedorost, Alojz Steger,
Andrej Šlezárik, Jozef Zeman, Šalamon
Abo, Jozef Neumana Dávid Deusch.
Viacerí z nich sa zrejme dožili aj konca
feudalizmu a teda aj zrušenia poddanstva,
k čomu vtedy chýbalo ešte 20 rokov.
V roku 1831 vypukla na Slovensku

• Vedenie ZŠ
• Každý z nás
s MŠ v Banke
ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC má obavy pred
ďakuje pánovi
niečím novým,
Hubinákovi za bezplatný dovoz stravy
neznámym. Aby sme aspoň čiastočne odbúrali
v kalendárnom roku 2010.
stres našich najmenších - budúcich prváčikov
• Dňa 13.1.2011 sa v CVČ Ahoj Piešťany - už niekoľko rokov pripravujeme pre nich
Deň otvorených dverí, kde sa zúčastnia na
uskutočnilo oblastné kolo súťaže Šaliansky
vyučovacej hodine svojich starších kamarátov.
Maťko. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci.
Tak tomu bolo i 19. januára 2011. Malí
Na víťaznom 3. mieste v I. kategórii sa
predškoláci
si prezreli svoje budúce
umiestnila žiačka 3. ročníka T. Lúčna.
„pracovisko“, zúčastnili sa na vyučovacom
Pripravovala Mgr. A. Baďurová.
procese a zistili, čo všetko sa prváci za polrok
• Výsledky matematickej korešpondenčnej v škole naučili a že to vôbec nie je také strašné.
súťaže MAKS našich
• Otvorenú
hodinu
žiakov v Trnavskom kraji
pripravila pani učiteľka
po 2. kole:
Mgr.
E.
Valková.
V súťaži mladších žiakov
Zúčastnili
sa
na nej
Maksík sú na 1. - 321.
riaditeľka školy Mgr. H.
mieste A. Jánoška a T.
Hrdinová, zástupkyňa RŠ
Lúčna, 3. tr., na 1. – 348.
pre materskú školu J.
mieste P. Jarošová, 4. tr.,
Gabrišová
a triedna
na 1. – 496. mieste B.
učiteľka
budúcich
prvákov
Németh, 2. tr.
Mgr. K. Michnová.
V súťaži starších žiakov
• V piatok 28. januára
Maks najlepšie výsledky
dosiahli D. Bieliková, 7.
2011
dostanú
žiaci
tr. na 5. mieste, M. Červeňanský, 8. tr., na
polročné vysvedčenia a v pondelok 31.
12. – 13. mieste, F. Julíny, 9. tr., na 12. – 15. januára 2011 sú polročné prázdniny.
mieste, L. Némethová, 5. tr., na 14. - 15.
Vyučovanie v II. polroku sa začne 1.
mieste, M. Lúčny, 5. tr., na 21. mieste a J.
februára 2011 v utorok.
Vlnka, 8. tr., na 25. mieste.

epidémia cholery. V priebehu troch
mesiacov, od augusta do októbra jej na
Banke podľahlo 22 ľudí, v Piešťanoch až
387.
V marci 1848 bolo v Uhorsku zrušené
poddanstvo. Všetci obyvatelia boli
zrovnoprávnení zákonom, stali sa z nich
občania. Zemepáni na svojich panstvách
prišli o urbársku pôdu, ktorá prešla do
vlastníctva roľníkov. Tí za túto pôdu
prestali zemepánom platiť poplatky
a odvádzať dávky a tiež nemuseli
robotovať
na
panskej
pôde.
Zemepánom zostala vo vlastníctve
naďalej neurbárna pôda, do ktorej patrila aj
kopaničná pôda. Na Banke roľníci obrábali
veľa kopaničnej pôdy, ktorej bolo dokonca
viacej ako urbárnej. Za obrábanie
kopaničnej pôdy preto museli zemepánovi
naďalej platiť poplatky a plniť si ostatné
zmluvné povinnosti.
Od septembra 1848, až do poslednej
bitky v auguste 1849 pri Világoši,
prebiehal neúspešný ozbrojený boj
Maďarov za samostatnosť Uhorska. Do
bojov sa na strane Viedne zapojili aj
slovenskí dobrovoľníci, keďže Maďari
neboli ochotní splniť slovenské národné
požiadavky. Obyvatelia Banky a okolitých
obcí sa do bojov proti Maďarom
nezapojili. Zrejme ani nemohli pre
prítomnosť maďarských gárd v tomto
regióne. V júni 1849 prešlo oblasťou
Banky a Piešťan ruské vojsko, pred ktorým
maďarskí vojaci ustúpili.
Ing. Alexander Murín

Vážení občania,
sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane.
Venujte 2% z dane pre Občianske združenie
pri ZŠ Banka, ktoré sa snaží
v čo najväčšej miere napomáhať rozvoju školy.
Umožníte tak zlepšovanie podmienok našich
detí a skvalitňovanie materiálnej základne
i vyučovacieho procesu v škole.
Ak sa Vám podarí získať 2%
aj od svojich známych a kolegov, budeme radi.
Dôležité údaje:
Občianske združenie pri Základnej škole,
Bananská 46, 921 01 Banka, IČO 37847228.
Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť
v ZŠ a MŠ od februára 2011.
Informácie Vám podáme i telefonicky na čísle
033/7722620.
2% odvádza daňový úrad z už zaplatenej dane,
takže ich venovaním sa Vaša daňová povinnosť
nijako nezmení (nezaplatíte nič naviac).
V roku 2010 sme z 2% z dane získali 1272 €.
Boli použité na obnovu softvérov internetovej
ŽK, na tlač vysvedčení, na webovú stránku
školy, poistenie žiakov proti úrazu, metodické
pomôcky a starostlivosť o talentovaných žiakov.
Celková nazbieraná suma i jej použitie
budú zverejnené v Hlásniku.
Vedenie Občianskeho združenia
pri ZŠ Banka i vedenie školy
Vám vopred ďakuje.

