Pozvánka na

Obecná telovýchovná jednota Banka
zvoláva

FašiangovÝ
PLES

MIMORIADNU ČLENSKÚ

v sobotu 5. MARCa 2011 o 19.30 hod.

v piatok 4. marca 2011 o 18.00 hod.

SCHÔDZU

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

Srdečne pozývame všetkých členov OTJ.
Výbor OTJ

Inovčanka hľadá
Životné prostredie
Ide o to, ako žijeme a v čom žijeme
Životné prostredie je všade okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu.
Základným životným prostredím ľudí je príroda – prírodné prostredie. Tvorí ho vzduch,
voda, pôda, rastlinstvo a živočíšstvo. Tieto zložky pôsobia súčasne a vo vzájomnej
súvislosti. Človek životné prostredie využíva a svojou činnosťou ovplyvňuje.
Neprimerané zásahy človeka narúšajú rovnovážny stav prírody.
Obyvatelia našej Zeme, najmä rozvinutých krajín, si dlhé stáročia neuvedomovali, že
životné prostredie treba chrániť. Už od počiatku priemyselnej revolúcie sa začalo
drancovanie prírody a plytvanie prírodnými zdrojmi. Postupne sa znečisťovalo ovzdušie,
kontaminovali vody, pôda. Len v rokoch 1960 až 1990 sa vyrúbalo 450 miliónov
hektárov tropických pralesov, čo je pätina všetkých tropických pralesov na zemeguli.
Rozloha lesov, ktoré sú domovom polovice všetkých prírodných druhov na Zemi, sa aj
v súčasnosti znižuje o cca 200 tisíc hektárov ročne. Ak ste sledovali, vážení čitatelia,
Televízne noviny na Markíze dňa 13.2.2011, mohli ste sa dozvedieť, čo spôsobuje výrub
týchto dažďových pralesov. Pôda vysychá, stromy miesto kyslíka môžu začať
produkovať kysličník uhličitý a spôsobovať ešte väčšie globálne otepľovanie atmosféry
Zeme.
Ľudstvo sa začalo spamätávať až v 70. rokoch minulého storočia, kedy dôsledky
globálnych environmentálnych problémov začali vystupovať do popredia čoraz
naliehavejšie. Prvá konferencia OSN o životnom prostredí sa uskutočnila v Štokholme
pod heslom: JE LEN JEDNA ZEM!
Prelom v postojoch svetového spoločenstva k otázkam životného prostredia však
znamenala až konferencia OSN v roku 1992 pod názvom SUMMIT ZEME v brazílskom
Rio de Janeiro.
Po summite v Riu začala silnieť svetová ekologická politika. Vznikali nové organizácie,
hnutia, iniciatívy. Ako najzávažnejšie globálne ekologické problémy boli označené:
otepľovanie atmosféry, poškodzovanie ozónovej vrstvy, ničenie tropických pralesov,
kyslé dažde, ohrozenie biodiverzity, rozširovanie púští a čoraz väčší nedostatok vody.
V globále sa životné prostredie nezlepšilo, ale konečne sa prestalo zhoršovať.
Ochrancovia životného prostredia hľadajú rovnováhu medzi potrebami ľudí
a starostlivosťou o životné prostredie. Urobili sa kroky v zamedzení stenčovania
ozónovej vrstvy, v ochrane biodiverzity, v kvalite vôd a znížení znečistenia ovzdušia vo
vyspelých krajinách sveta. Najdôležitejšou sa ukázala potreba sústrediť pozornosť na
problémy súvisiace s chudobou a nedostatkom pitnej vody.
Človek nesie zodpovednosť za zachovanie podmienok života na Zemi pre všetky
organizmy. Musí zaujať nový postoj k prírode a životnému prostrediu – byť schopný žiť
naplno ako súčasť prírody a nie ako jej pán. Musí sa vedieť zžiť s myšlienkou: Som si
vedomý, že som súčasťou tohto lesa, stromu, potoka a v tom prípade, že ich
ochraňujem, chránim aj seba.
Myšlienka na záver: Zem dokáže uspokojiť potreby všetkých ľudí, ale nedokáže
uspokojiť ich chamtivosť. Mahátma Gándhí
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v budove OTJ na futbalovom štadióne.

– 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 !

DH Inovčanka rada privíta medzi sebou
spevákov a speváčky,
bubeníka a hráča na B-bas.
Skúšky sú každú stredu o 18.30 hod.
v areáli MŠ v Banke.

Minulý mesiac v Banke:
 SA NARODILI: Adam Klesňák, David Šándor
OSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov: Beata Čirková, Emília Froncová,Tibor Rumanský
60 rokov: Ivan Poprádi, Pavol Dovčík, Stanislav Bednár,
Milan Čunčík, Stanislav Tomášik
75 rokov: Mária Nedelková, Viera Haringová, Jana Starovičová
80 rokov: MUDr. Vasil Rymarenko
85 rokov: Jozef Vidašič
Srdečne všetkým blahoželáme !
 ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
Dominik Marek.

Vedenie ZŠ s MŠ v Banke oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 BUDE V DŇOCH 2.3. - 4.3.2011
V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY TOPOĽČIANSKA 50
OD 8.00 DO 12.30 HOD.
PODMIENKY PRIJATIA:
prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou, deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti pracujúcich rodičov,
deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní a na materskej dovolenke.
NA ZÁPIS TREBA PRINIESŤ:
preukaz poistenca dieťaťa, lekársku správu o dieťati
a rodné číslo dieťaťa.
Prosíme rodičov, aby si prišli vyzdvihnúť žiadosť o prijatie na
predprimárne vzdelávanie do MŠ, Topoľčianska 50, Banka.
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az, bolo to už veľmi dávno, keď ešte
neexistovali počítače a ľudia chodili pešo, lebo
nepoznali autá, v jednej obci neďaleko Váhu, kde
sa žilo celkom príjemne - veď voda nezamŕzala
a bola teplá, nuž tam sa stala zvláštna vec.
Nad obcou sa týčil vrch, o ktorom sa rozprávalo,
že je to sopka. Starí
ľudia neradili nikomu
veľmi sa naň pozerať,
aby neurazili duchov
vrchu, lebo vraj bude
zle – nedobre. V jeden deň však niekto predsa len
pozrel na kopec, lebo sa mu zdalo, že pridlho robí
a zachcelo sa mu ohnutý chrbát vyrovnať. Pozrie
a zvolá: „Ľudia, rata!“ Všetci zdesene pozreli na
čudesný jav. Celý vrch bol červený, priam horel.
Ľudia si nevedeli vysvetliť, čo to spôsobilo. Mysleli
si, že sa chystá
vybuchnúť sopka.
Ba niektorí tvrdili,
že spod vrchu sa
vynára
peklo
a čerti pod kotlami
podkurujú. Dlho sa
potom ľudia báli
čo i len očkom
mrknúť
tým
smerom, kde sa
vypínal vrch.
Čo však bolo
čudnejšie,
vrch
nebol
červený
stále. Po určitom
čase sa v jednej
Už historické foto z Červenej veže...
chudobnej rodine
narodil chlapec. Raz večer, keď ho matka uspávala,
rozpovedala mu príbeh o červenom vrchu. Chlapča
rástlo a v hlave mu stále čosi vŕtalo o tom červenom
vrchu. Nuž, keď podrástol a bol z neho rúči
mládenec, rozhodol sa, že on tej záhade príde na
koreň. Postavil sa pred rodičov a povedal: „Ja sa už
viac trápiť nebudem a nenechám aj susedov bez
odpovede. Čo je to za život chodiť stále so
sklonenou hlavou?“ „Joj, syn môj,“ zľakla sa mati,
„kam by si šiel, roky ľudia nevedia, čo za pliaga to
tam na tom vrchu, prídeš zbytočne o život!“ „ Idem,

FEBRUÁR 2011

veď nemám čo stratiť, zunovalo sa mi so sklonenou
hlavou chodiť po svete.“ Tak sa rozhodol mládenec
a nenechal sa odradiť ani otcovými napomenutiami,
ani matkinými prosbami. Aj starký mu do cesty
zastal: „Nikam nechoď vnúčik môj, tam pekelníci
čertovský mariáš hrajú, o dušu prídeš!“ Ale
mládenec si niečo len
tak pod zub zobral
a poďho
k vrchu.
Prišiel
bližšie,
na
kopec sa vyškriabal
a okolo seba sa poobzeral. Nemohol sa vynadívať. „
Toľká nádhera!“ Oči mu išli dokola, všade nevídaná
krása. „Aké peklo? Akí čerti? Veď to sa stromy
a kvety červenajú!“ vykríkol mládenec. Natrhal
kytičku červených kvetov a priniesol matke.
Záhada bola vyriešená. Ľudia zdvihli hlavy
a videli, ako vrch
mení svoj vzhľad červený bol na
jeseň, lebo listy
stromov, ktoré ho
pokrývali,
sa
sfarbili načerveno.
Keď ho pokryl
sneh
bielou
perinou, nuž bol
biely.
Na
jar
zakvitli hlavne žlté
hlávky
podbeľu
a púpav
a vrch
žiaril ako zlato.
V lete bol pestrý
ako
svadobná
parta nevesty.
Neskôr, keď si v blízkosti teplého Váhu ľudia
vybudovali uzdravujúce kúpele a prichádzali sem
chorí z celého sveta, aby našli úľavu pre svoje
boľavé kĺby, zvykli si chodiť na prechádzku na
kopec. Bol z neho krásny výhľad na mesto pod ním.
Preto tam postavili vežu a na pamiatku ju natreli na
červeno. A tak si zvykli hovoriť: „Ideme na Červenú
vežu, ideme na Červenku.“ A dodnes tam chodia
a tešia sa z krásneho výhľadu na Piešťany, Banku,
Ratnovce a celé šíre okolie.

POVESŤ O ČERVENEJ VEŽI

Povesť do redakcie nám zaslala Paulína Hrdinová, 12 r.

Obecný úrad informuje

19. Obec Banka v 2. polovici 19.
stor. - 1. časť (politické udalosti)

Oznam

Boj Maďarov za nezávislosť Uhorska
v revolučných rokoch 1848/49 sa skončil
ich porážkou. Uhorsko zostalo naďalej
súčasťou Habsburskej monarchie. Cisár
František Jozef I. sídlil vo Viedni
a panoval dlho, od roku 1848 až do
svojej smrti v roku 1916.
A ako dopadli Slováci? Slovenské
národné požiadavky neboli splnené ani
v nasledujúcom období. Slovensko sa
v rámci Uhorska autonómiou nestalo,
Slováci ako národ uznaní neboli, slovenčina
sa národným jazykom nestala, okrem
maďarčiny sa ako úradný jazyk začala
používať aj nemčina.
V roku 1851 bola čiastočne upravená
Štúrova slovenčina, ktorá sa dodnes
používa ako spisovný slovenský jazyk.
Zaviedol sa ypsilon, slabiky de, te, ne, le
a di, ti, ni, li sa začali písať bez mäkčeňa
a pod.
O desať rokov neskôr v roku 1861
delegácia slovenských národovcov na čele
s banskobystrickým biskupom Štefanom
Moyzesom (narodil sa vo Veselom pri
Piešťanoch) navštívila vo Viedni cisára
Františka Jozefa I. Podarilo sa jej získať
súhlas na zriadenie národnej kultúrnej
inštitúcie
Matica
slovenská
a troch
slovenských gymnázií v Revúcej, Kláštore
pod Znievom a v Martine. Matica slovenská
bola založená v roku 1863, v roku 1875

Začiatkom mesiaca marca budú občanom postupne doručované do
domácnosti peňažné poukážky na daň z nehnuteľnosti, na daň za psa a
poplatok za komunálny odpad. Jednotlivé platby môžu občania
jednoducho identifikovať podľa variabilného symbolu na poukážke.
Variabilný symbol začínajúci číslom:
110 = daň z nehnuteľnosti – (značka v ľavom hornom rohu
zloženky „DZN 2011“)
210 = daň za psa – (značka v ľavom hornom rohu zloženky „PES
2011“)
321 = poplatok za komunálny odpad – (značka v ľavom hornom
rohu zloženky „KO 2011“)
Poplatky môžu občania uhradiť buď prevodom z účtu s uvedeným
variabilným symbolom, platbou na pošte, alebo v hotovosti na
obecnom úrade každú stredu v čase od 13.00 hod. do 16.45 hod.
Pri úhrade v hotovosti je potrebné priniesť si so sebou doručené
peňažné poukážky na jednotlivé dane.

Galéria vyznamenaných
pri príležitosti 800. výročia obce Banka
Pamätný list pri príležitosti 800. výročia osláv prvej
písomnej spomienky o Banke dostala aj občianka
našej obce, pani

KLAUDIA VÁHOVSKÁ (81)
Dá sa povedať, že ste už starousadlíčka našej
obce, teda odkedy tu žijete?
Na Banke žijem od skončenia II. svetovej vojny,
teda od roku 1945.

Aké bolo Vaše pôvodné povolanie?
V Piešťanoch som sa vyučila za krajčírku, kde som v tejto profesii aj
niekoľko rokov pracovala.

Moja otázka bude teraz smerovať k tomu, kedy ste sa stali členkou
Červeného kríža na Banke?
Táto dobrovoľná organizácia vznikla na Banke
v roku 1980 a jej pôsobenie je dokladované
v kronike organizácie. Predsedníčkou bola pani
Katarína Vondráčková, ja som odvtedy členkou
ČK na Banke.

Treba povedať, že kronika je starostlivo
vedená, popretkávaná fotografiami. Koľko
členiek Červeného kríža sa na Banke
vystriedalo?
Bolo ich okolo päťdesiat. Samozrejme, nové
členky stále prichádzali, niektoré staršie
v priebehu rokov odišli.

Z čoho pozostávala práca tejto organizácie?
Každý mesiac sme mávali členské schôdze, ktoré sa teraz konajú v klube
dôchodcov. Zúčastňovali sme sa rôznych spoločenských akcií, ale aj
prednášok a brigád, napr. v akcii „Z“. Pomáhali sme pri získavaní
dobrovoľných darcov krvi, pretože možnosť záchrany života transfúziou krvi,
potreba darovať krv druhému je a ostane aktuálnou. Práve v tom je osobná
veľkosť našich darcov. Zvlášť cenné je to, že v týchto neľahkých časoch,
keď sa prosté ľudské vlastnosti dostávajú na okraj záujmu človeka, sú
medzi nami ľudia obetaví, skromní a ľudskí.
J. Benka
Pokračovanie v budúcom čísle.

POĎAKOVANIE
Predseda a výbor Jednoty dôchodcov v Banke chcú touto cestou poďakovať
starostovi obce Banka Ing. Janečkovi za celoročnú finančnú pomoc pri usporiadaní
zájazdov a inú činnosť v organizácii, ďakujeme pani Klucovej za zaplatenie zájazdu
do Poľska za účelom nákupov i pani riaditeľke ZŠ s MŠ v Banke Mgr. Hrdinovej za
pomoc pri kultúrnom vystúpení žiakov ZŠ. Poďakovanie patrí tiež pánu Jožkovi
Čirkovi za pohostenie či už v rekreačnom zariadení na Výtokoch, alebo v klube na
Banke. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli v našej zmysluplnej
práci.
predseda Valovičová

Desiaty ročník stolnotenisového turnaja
V prvej polovici januára 2011 sa v priestoroch kultúrneho domu
uskutočnil 10. ročník stolnotenisového turnaja o „Pohár starostu obce
Banka“. Zúčastnili sa ho amatérski hráči Štefánka Štefan, Rusnák Martin,
Rusnák Maroš, Drápal Peter, Mgr. Gašpar Eduard, Nedorost Ľubomír,
Hladký Ján, Bednárik Braňo, Gabriš Milan, Peter Kováč, Ing. Juraj Husák,
Schmitt Martin PhD., ktorí súťažili v dvojhrách i vo štvorhrách. Po krátkom
rozcvičení sa začali zvádzať tuhé boje, o čom svedčili i jednotlivé výsledky
zápasov. Turnaj mal pomerne dobrú úroveň. Väčšina hráčov sa už
predchádzajúcich turnajov zúčastnila, ale boli hráči, ktorí sa turnaja zúčastnili
prvýkrát a turnaj sa im páčil. Už pred samotným turnajom bol za najväčšieho
favorita na víťazstvo tipovaný Martin Rusnák, ktorý svoje umenie už
niekoľkokrát preukázal a získal rôzne ocenenia aj na iných amatérskych
turnajoch. Svoje kvality potvrdil víťazstvom v dvojhre, no v štvorhre mu s Ing.
Husákom ruže nerozkvitli a skončili až na 5. mieste. Víťazom štvorhry sa
prekvapujúco stali Braňo Bednárik s Milanom Gabrišom.
O zodpovedné usporiadanie turnaja sa postarali Štefan Štefánka a Ing.
Bohuš Németh. Čiastočným zadosťučinením za námahu bolo umiestnenie
Štefana Štefánku na treťom mieste vo štvorhre s Jánom Hladkým zvlášť
preto, že boli zároveň aj najstaršími účastníkmi stolnotenisového turnaja.
Miesta na stupňoch víťazov si nakoniec rozdelili nižšie uvedení hráči.
Konečné poradie po dvojhrách: 1. MartinRusnák, 2. Maroš Rusnák, 3.
Braňo Bednárik. Konečné poradie vo štvorhrách: 1. Braňo Bednárik, Milan
Gabriš, 2. Peter Drápal, Peter Kováč, 3. Štefan Štefánka, Ján Hladký.
Víťazom turnaja prišiel osobne odovzdať ceny zástupca starostu obce Banka
Dušan Marek, ktorý poprial všetkým veľa športového šťastia do ďalších
ročníkov a vyslovil želanie, aby v tomto športovom nadšení aj naďalej
pokračovali.
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INFORMÁCIE STAVEBNÉHO ÚRADU...
Čo nás čaká v roku 2011
Dokončenie z minulého čísla.

Stavebný úrad bude naďalej riešiť stavebnú činnosť obce Banka
a vlastnú výstavbu mesta Piešťany. Stránkový deň pre obec
Banku ostáva streda v čase 9,00-11,00 hod. a 14,00-17,00 hod.
Už v prvých dňoch tohto roka sme uskutočnili prvú fázu dvoch
zaujímavých konaní: vydanie územného rozhodnutia pre BA
Realitná s.r.o. Bratislava na výstavbu „Obytný a relaxačný súbor
Beethovenova alej – Banka I. etapa – infraštruktúra“ a začiatok
územného konania pre výstavbu Plaveckého centra Piešťany.
V roku 2011 sa chceme venovať legalizovaniu nepovolených
stavieb na území obce Banka. Súčasne od januára začína stavebný
úrad bezplatnú konzultačnú činnosť v oblasti prípravy
projektovania a realizovania stavieb. Konzultovať môžete
pripravovanie riešení rodinných domov, drobných stavieb.
K dispozícii sú katalógy rodinných domov, časopisy, prípadné
právne konzultácie. K realizácii stavieb ponúkame informácie
o stavebných výrobkoch, cenách, predbežné ceny stavieb, možnosti
poskytnutia úverov.
Konzultácie je možne uskutočniť v stránkovom dni alebo si
dohodnúť s Ing. Lázarom na telefóne 0911140208.
V roku 2011 vás chceme štvrťročne informovať o začatých
stavebných konaniach a vydaných rozhodnutiach a odpovedať na
vaše prípadné otázky.
Za stavebný úrad vám prajem v roku 2011 veľa zdravia a úspechov.
Ing. J. Lázar

však bola zrušená a spolu s ňou zanikli aj
slovenské gymnáziá.
V roku 1867 došlo k tzv. rakúsko –
uhorskému vyrovnaniu, vznikol dualistický
štát Rakúsko – Uhorsko. Pre Slovákov to
znamenalo zvýšenie národného útlaku
a zvyšovanie maďarizácie v priebehu 2.
polovice 19. a najmä začiatkom 20. storočia

HISTÓRIA BANKY
a to až do konca 1. svetovej vojny a vzniku
Československej republiky v roku 1918.
V roku 1871 vznikla prvá slovenská
politická strana – Slovenská národná strana.
Jej prvým predsedom bol Viliam Paulíny –
Tóth, ktorý ako jediný z jej členov bol
poslancom uhorského snemu. V roku 1875
sa konali ďalšie voľby do uhorského
snemu, za poslanca však nebol zvolený ani
jeden Slovák.
V tom čase už veľa Slovákov žilo
v Amerike. Keďže v Uhorsku bola Matica
slovenská zakázaná, tak si americkí Slováci
založili v roku 1893 v Chicagu svoju
Maticu slovenskú.
A čo sa v tých časoch udialo v Banke?
Po zrušení poddanstva v roku 1848
v Uhorsku prišlo Hlohovecké panstvo
Erdődyovcov o urbárnu pôdu. Na Banke im
však naďalej zostal kaštieľ, veľkostatok
a ešte pomerne veľa poľnohospodárskej
pôdy. Grófovi Františkovi Xaverovi

• Dňa 26. januára sa uskutočnilo v ZŠ
ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Brezová Piešťany okresné kolo matematickej
olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Našu
školu reprezentoval žiak 5. triedy Michal Lúčny, ktorý sa zaradil medzi 13 blahoželáme!
úspešných riešiteľov z 23 súťažiacich žiakov.
• Hneď po polročných prázdninách 1. februára sa uskutočnili dve športové
akcie – krajské majstrovstvá žiakov v plávaní, na ktorých reprezentoval našu
školu Daniel Kuropka, žiak 5. triedy. V silnej konkurencii starších žiakov si
vybojoval pekné 4. miesto. V ten istý deň sa uskutočnili okresné majstrovstvá
žiakov v stolnom tenise, na ktorých v základnom kole reprezentovali našu školu
žiaci 7. a 8. ročníka Matúš Broš, Sandro Rybárik, Martin Zemko a Martin
Gotthardt.
•

Dňa 9.2.2011 sa v ZŠ Holubyho Piešťany uskutočnilo okresné kolo
geografickej olympiády. Výborné 1. miesto získala vo svojej kategórii Andrea
Jarošová, žiačka 7. ročníka a ako úspešní riešitelia skončili Michal Lúčny, žiak
5. ročníka a Jozef Guriš, žiak 9. ročníka. Našim úspešným žiakom blahoželáme
a za prípravu ďakujeme pani učiteľke RNDr. K. Šišanovej.

• Dňa
16.2.2011
zavítali do našej školy
členky
krajského
riaditeľstva PZ v Trnave
z oddelenia komunikácie
a prevencie, ktoré si
pripravili
prezentáciu
s besedou na tému
Dopravná výchova pre
žiakov 1. až 4. ročníka a
pre žiakov 7. až 9.
ročníka tému Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých a extrémizmus.
•

Mladosť a tanec patria nerozlučne k sebe. Práve v tomto období fašiangov
sa radi zabavíme a zatancujeme si. Na okresnom kole súťaže v modernom

Erdődymu patrili aj tunajšie kúpele. Kúpele
dal v roku 1889 do nájmu Alexandrovi
Winterovi, ktorý do Piešťan prišiel spolu
s rodinou zo Šiah.
V Banke žilo slovenské obyvateľstvo,
ktoré hovorilo slovenským nárečím. Po
maďarsky hovorili iba štátni a panskí
úradníci. Kto chcel urobiť kariéru, ten
musel maďarčinu ovládať. Ľudovít
Winter, ktorý sa zaslúžil o nebývalý
rozvoj kúpeľov, slovenčinu neovládal
a po slovensky sa naučil hovoriť až po
vzniku Československej republiky
v roku 1918.
Väčšina obyvateľov Banky boli roľníci
alebo remeselníci a o politiku sa veľmi
nezaujímali, mali dosť svojich existenčných
starostí. Poslancov do uhorského snemu aj
tak voliť nemohli, pretože nespĺňali
podmienky volebného cenzusu (vyžadoval
sa určitý majetok, stupeň vzdelania,
príslušnosť k zamestnávateľskej vrstve
a pod.).
Od roku 1866 mala Banka aj svoju
školu, ktorá pozostávala iba z jednej triedy
a bytu učiteľa, ten bol zároveň i organistom
a zvonárom. Deti zatiaľ mohli v škole
hovoriť po slovensky.
Banka patrila do okresu Hlohovec
a potom do okresu Piešťany, ktoré boli
súčasťou Nitrianskej župy. V roku 1890
bolo na Banke 86 domov, žilo tu 590
obyvateľov.
Ing. Alexander Murín
tanci si naše žiačky Sara Schmitt, 5.roč.,
a Nina Uhrinová, 6. roč., vytancovali v I. A
kategórii víťazné 1. miesto. Srdečne

• Február je mesiac
krátky, ale pre našich
žiakov bohatý na
úspechy.
Pekným
zakončením
pre
všetkých bol v poradí
už 13. Valentínsky
karneval. Pripravili ho
naši
deviataci
v spolupráci
s triednou učiteľkou Mgr. K. Jantovou. Odmenou im bola spokojnosť všetkých
prítomných. Teší nás, že na svoju školu nezabúdajú ani naši bývalí žiaci
a nielen pri takýchto spoločenských akciách sa radi do nej vracajú.
• Vedenie ZŠ s MŠ v Banke ďakuje Obecnému úradu v Banke za finančný
príspevok na organizáciu Valentínskeho karnevalu v sume 100,-€ a za
valentínsku tortu, na ktorej si pochutnali všetci žiaci.

• Vedenie ZŠ s MŠ ďakuje :
- p. Vladimírovi Stolárovi za inštaláciu vypínačov, zástrčiek a výmenu ističa v el.
rozvodnej skrini v MŠ,
- p. Marošovi Julínymu za uloženie dlažby v šatni MŠ, ktorá bola poškodená pri
výmene okien a dverí,
- p. Cisárovej za poskytnutie občerstvenia a priestorov na športovom štadióne
pri príležitosti MDD a p. Petrovi Marekovi za sprístupnenie športového areálu,
- všetkým rodičom detí MŠ, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli materskej
škole v roku
• Vážení rodičia a priatelia školy, tlačivá k 2% z dane pre Občianske
združenie pri ZŠ Banka nájdete aj na webovej stránke školy:
zssmsbanka.edupage.sk

