Vážení občania!
Podporme myšlienku, že boj proti rakovine
sa dá úspešnejšie zvládnuť s pomocou verejnosti!

VÝZVA pre všetkých občanov
a spoločenské organizácie
jarné upratovanie−akcia

DEŇ NARCISOV

ČISTÁ OBEC

15. apríl 2011 (piatok)
Zapojme sa do verejnej zbierky
a nechajme sa obdarovať narcisom – kvetom nádeje!

od 11.4. – 18.4.2011
Pomôžte vyčistiť
verejné priestranstvá v obci !
Nech je naša obec krajšia !

Obecný úrad Banka
srdečne pozýva
všetkých občanov na

STAVANIE
MÁJA

Menej rečí, viac skutkov
EÚ na čele snáh o zlepšenie životného prostredia
Zásadné dokumenty zo summitu v Rio de Janeiro oficiálne odsúhlasila aj Európska
Únia. Tým vytvorila podmienky a priestor na to, aby sa pojem trvalo udržateľný rozvoj
postupne stával súčasťou každodenného života.
Vstupom Slovenska do Európskej Únie sa sprísnili pravidlá najmä pri odkanalizovaní
odpadových vôd, pre zber a recykláciu odpadov, na ochranu ovzdušia a prírody.
Európska Únia nám však pravidlá nielen sprísňuje, ale nám ich pomáha aj financovať.
Nejde o dar, ktorý môžeme použiť ľubovoľne, ale o pomoc na presne určený účel.
Pomoc poskytuje Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF. Peniaze z týchto zdrojov
sa v minulých rokoch použili hlavne na oblasť ochrany vôd, racionálneho využitia vody
a protipovodňovú ochranu. Druhý najväčší balík finančnej pomoci z ERDF sme použili
na zlepšenie kvality ovzdušia. Ďalšie financie boli použité na budovanie náučných
chodníkov a správu chránených území. Do oblasti životného prostredia bude EÚ na
Slovensku investovať do roku 2013 ešte cca miliardu eur.
Zo správ o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré každoročne vydáva
Ministerstvo životného prostredia SR vyplýva, že situácia sa v porovnaní s minulosťou
zlepšuje. Zlepšila sa kvalita ovzdušia a pôdy. Bohužiaľ, podľa správ SRO zo dňa 17.
marca 2011 vyplýva, že produkcia odpadov sa nielen výrazne neznížila, ale Slovensko
uprednostňuje skládky odpadu pred recykláciou, v ktorej sme na posledných miestach
v Európe. Rezervy sú aj vo zvyšovaní počtu obyvateľov napojených na verejnú
kanalizáciu, v zabezpečovaní obyvateľstva pred povodňami a najmä v zvyšovaní
ekologického vedomia občanov.
Viete, že:
- Jedna úsporná žiarovka nielenže zníži náklady na osvetlenie, ale aj emisie oxidu
uhličitého o 400 kg ročne?
- Ak si ohrejete iba toľko vody, koľko potrebujete na svoju šálku kávy alebo čaju,
môžete ušetriť množstvo energie? Ak by sa toho držali všetci Európania, mohla by
ušetrená energia napájať tretinu európskych pouličných svietidiel.
- Keď si namiesto kúpeľa vo vani dáte sprchu, spotrebujete štyrikrát menej energie?
- Recyklovaním jednej hliníkovej plechovky ušetríme 90% energie potrebnej na
produkciu novej?
Myšlienka na záver: Človek čoraz viac ovláda prírodu, čo sa na takej malej planéte,
akou je Zem, môže prejaviť naopak väčšou závislosťou človeka od prírody.
Norbert Wiener (americký matematik, zakladateľ kybernetiky)

PIATok 29.4.2011 o 18.00 hod.
pri sv. Vendelínkovi.
Hrá dychová hudba INOVČANKA.

Minulý mesiac v Banke:
UZAVRELI SOBÁŠ: Zuzana Šnajdarová a Filip Remenár
OSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov: Helena Orviská, Helena Jošťáková,
Ing. Stanislav Košút, Vlastimil Strečanský, Jozef Jošťák
60 rokov: Magdaléna Kurilová, Vavrinec Vaverčák
70 rokov: Mária Uhrinová, Jozef Gažo
75 rokov: Anna Gabrišová
80 rokov: MUDr. Viliam Šebo
Srdečne všetkým blahoželáme !
 ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
Jozef Rock

-hh-

ZRNKO „MÚDROSTI“
Existujú len dva názory: môj a ten nesprávny.
– 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 !

Kreslil Vojto
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áhrada najmä vo veľkých mestách sa stáva luxusom. Čoraz viac
mestských ľudí však túži po vlastnom ovocí a zelenine. Nie je to
neriešiteľný problém.
Stačí, ak má človek naporúdzi voľnú plochu veľkosti obývačky, a môže
sa stať úspešným záhradníkom.
Nielen
Japonci,
ale
aj
Angličania sú majstrami miniatúry.
Vysoké ceny pozemkov už dávno
znížili v Londýne a ostatných
anglických mestách plochu záhrad
pod 100 štvorcových metrov. Niekde
sú záhrady naozaj veľkosti jednej
väčšej izby.
Na výstave Flower Show v Chelsea predstavili projekt, ako si aj na
takejto ploche možno dopestovať vlastné vitamíny.

MAREC 2011

Farby a vône prinášajú potešenie
Práca a pobyt v miniatúrnej záhrade musia prinášať potešenie. Preto Gill
Oliverová ráta s bylinkovým kútikom a záhonom okrasnej zeleniny. „Človek
vždy vnímal svoje okolie svojimi
zmyslami. Uprostred kamenného
mesta môžu rastliny oživiť priestor
svojimi farbami a vôňami,“
objasňuje návrhárka.
Starostlivosť o záhradu je spojená
s istou námahou. Dnešný človek
sedí hodiny za počítačom, preto je
preňho fyzická práca príjemným rozptýlením. Aby sa mu každodenná práca
nezunovala, musí ho priťahovať. Preto Gill Oliverová ráta v záhradke aj s
oddychovým kútikom. Na výstave doň šikovne naaranžovala fľašku ružového
vína s dvoma pohárikmi.
„Občerstviť sa možno až po dobre vykonanej práci,“ prehodí Gill. Táto
záhrada je podľa nej pre ľudí, ktorí chcú čosi aktívne urobiť pre svoje vlastné
zdravie a zároveň prispieť k ozdraveniu životného prostredia vo svojom
meste, a tým aj na planéte. Je taký
projekt reálny? Vo Veľkej Británii, kde
majú 350tisíc záhradkárov združených v
Kráľovskej záhradníckej spoločnosti,
nepochybujú o tom, že áno. V krajine,
kde sa už tri desaťročia rozvíja
ekologické záhradníčenie a silnie odpor
spotrebiteľov
k
priemyselne
dopestovanej zelenine a ovociu, má taký
projekt šancu na úspech.
Komu sa zdá tento projekt trochu zložitý,
môže začať aj s jednoduchšími vecami.
Napríklad s pestovaním jahôd na
dvorčeku či balkóne mestského bytu. Na
výstave predstavili konštrukciu, ktorá
šetrí plochu a prenáša sadenice jahôd
prostredníctvom črepníkov do výšok.
„Dajte si denne 5 plodov jahôd a váš
organizmus má dennú dávku vitamínu
C,“ propagoval pestovanie jahôd James Johnstone z Kráľovskej
záhradníckej spoločnosti.
Do Anglicka chodia často mladí Slováci privyrobiť si zberom jahôd.
Odborníci na výstave Flower Show však nabádali Angličanov, aby si
pestovali jahody sami. Hlavný argument: sú zdravšie, lacnejšie a chutnejšie.

Dobrý záhradník
vystačí s malou plochou

Vitamíny bez stresu
Autorkou projektu je záhradná dizajnérka Gill Oliverová. Mladá
projektantka netají, že ju znepokojuje
zhoršujúce sa životné prostredie.
Paradoxne k nemu prispieva aj
veľkovýroba zeleniny, ktorá sa dopravuje
na obrovské, často vyše tisíckilometrové
vzdialenosti do miest k spotrebiteľom.
„Zbytočne míňame priveľa energie
na prepravu vitamínov, ich chladenie
počas dopravy a neskôr v skladoch a na
pultoch. Ľudia si za svoje peniaze pritom
kúpia plody, ktoré vôbec nie sú chutné,
iba navonok pekne vyzerajú,“ hovorí Gill
Oliverová.
To však nie je všetko. Nákup v
obrovských nákupných centrách na
okrajoch miest, kam sa vydávajú tisíce
ľudí autami po preplnených cestách, je
plný stresu, ktorý si odnáša človek aj
príroda, vysvetľuje Gill Oliverová. Do
vzduchu totiž uniká z áut oxid uhličitý,
Ilustračné foto.
ovzdušie planéty sa otepľuje.

Nie viac ako 25 štvorcových metrov
Ako zabrániť ďalšiemu ničeniu prostredia, v ktorom ľudia žijú? Tak, že si
aspoň tí, čo na to majú chuť, v mestách vypestujú zeleninu a ovocie sami.
Oliverová predstavila na Flower Show projekt záhrady, ktorá nebola
väčšia ako 5 x 5 metrov. Nejde o typickú úžitkovú záhradu. Na neuveriteľne
malú plochu návrhárka dostala záhony ovocia a zeleniny zo severného
mierneho podnebného pásma, ale aj zo subtrópov.
„Sme svedkami globálneho otepľovania, takže citrónovníku sa bude
onedlho dariť aj v južnom Anglicku. A keď bude chladnejšie počasie,
teplomilným rastlinkám pomôžeme,“ vysvetľuje Gill Oliverová. Všetko má
dokonale premyslené.
Do záhonov, ktoré sú umiestnené vo veľkých hrantíkoch vari pol metra
vysoko nad rovinou terénu, aby sa mestský záhradník nemusel príliš ohýbať,
vedú ohrievacie káble. Teplo sa má získať zo solárnych panelov a energiu
dodajú malé veterné turbíny. Do nádrže z recyklovaného plastu sa zachytí
dažďová voda zo strechy.

Päť nielen anglických dôvodov,
prečo si dopestovať vlastné ovocie
1. Veľkopestovatelia si vyberajú odrody, ktoré vydržia dlhé skladovanie.
2. Skladovateľnosť je pre obchod dôležitejšia ako vôňa a chuť.
3. Pri vlastných jahodách a ovocí má pestovateľ pod kontrolou chémiu,
môže ju úplne vylúčiť a pestovať len ekologicky.
4. Aj v najmenších záhradách a na balkónoch možno dopestovať jahody
vo visiacich košoch.
5. Čerstvé jahody sú predražené, premýšľajte, ako ušetriť vlastné
peniaze.
Prevzaté z internetu

Dňa 08.03.2011 o 17.00 hod. sa uskutočnilo v
priestoroch obecného úradu 1. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Banka.

Obecný úrad informuje

•

OZ po prerokovaní odsúhlasilo riaditeľovi
Súkromného centra pedagogického poradenstva Mgr. Podobovi splátky vo výške 500,- €
mesačne ktorými bude splácať pôžičku vo výške 5000,- €. Pôžičku poskytla obec
Banka v minulom roku na zriadenie Súkromného centra pedagogického poradenstva.
Splátka bude strhávaná z mesačného príspevku, ktorý je
z podielových daní
prostredníctvom obce poukazovaný na činnosť centra. OZ požiadalo Mgr. Podobu o
písomné vyhodnotenie činnosti centra za rok 2010 a plán činnosti centra na rok 2011.

• OZ po prerokovaní schválilo VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi na území obce Banka.
•

OZ po prerokovaní schválilo VZN o zásadách odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Banka.

•

OZ po prerokovaní schválilo plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Banka
na 1.polr.2011.

•

OZ po prerokovaní schválilo členov komisií pri OZ :
a) Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a priestupky :
Dušan MAREK, Jaroslav VIDO, RNDr. Margita LACKOVÁ a Jozef MORAVČÍK st.
b) Komisia pre ochranu životného prostredia :
Ing. Anton HARING, Dušan MAREK, Eduard GAŠPAR a Andrea HANUSOVÁ.
c) Komisia pre sociálne veci a bývanie :
Dušan MAREK, Ing. Anton HARING, RNDr. Margita LACKOVÁ, Martin JÁNOŠKA,
Jaroslav VIDO a MUDr. Marián KALIŠ.
d) Komisia pre kultúru, výchovu a šport :
Ing. Jozef MORAVČÍK ml., Martin JÁNOŠKA, Ing. Michal RUSNÁK a Štefan KRAJČECH.

•

OZ po prerokovaní schválilo predĺženie nájmu tenisových kurtov na Sĺňave II. Ing.
Milanovi Hollému majiteľovi hotela Korekt do konca septembra 2011 za dohodnutú výšku
nájomného 1.500,- € mesačne. OZ odsúhlasilo vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom
tenisových kurtov, ktorá bude vyhlásená najneskôr do konca apríla 2011.

•

OZ schválilo vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom pohostinstva na Topoľčianskej
ceste a bufetu na futbalovom ihrisku OTJ. OZ tiež stanovilo dobu nájmu pri pohostinstve

Galéria vyznamenaných
pri príležitosti 800. výročia obce Banka

na Topoľčianskej ceste na dobu 5 rokov a pri
objekte OTJ Banka na dobu 2 roky.

• OZ po prerokovaní schválilo poskytnutie
finančnej podpory Dychovej hudbe Inovčanka, Topoľčianska cesta 48, 921 01 Banka na
rok 2011 vo výške 1.400,- €.
•

OZ po prerokovaní schválilo poskytnutie finančnej podpory OTJ Banka, Bananská
35, 921 01 Banka na rok 2011 vo výške 12.720,- €.

• OZ po prerokovaní odsúhlasilo poskytnutie finančnej podpory Nohejbalovému klubu
Banka, 921 01 Banka na rok 2011 vo výške 700,- €.
• OZ po prerokovaní schválilo poskytnutie finančnej podpory Športovému motoklubu
SMF MOTOKLUB AHOJ - BANKA, Krátka 7, 921 01 Banka vo výške 840,- € na rok 2011
a poskytnutie podpory Róbertovi Uhrinovi ml., Podhorská 45, 921 01 Banka za
reprezentáciu obce v roku 2010 na pretekoch Slovenského pohára a Medzinárodných
majstrovstiev SR mládeže vo výške 840,- €.
•

OZ po prerokovaní zamietlo poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pani Ivete
Summerovej, Spojovacia 11, 921 01 Banka.

•

OZ po prerokovaní zamietlo odpredaj pozemku parcelné číslo 1834/3 o výmere
248m², o ktorého odpredaj žiadali Ing. Ladislav Pišný, Zadunajská 6, 851 01 Bratislava,
Jozef Sabo, E.F. Scherera 4798/9, 921 01 Piešťany, Miloš Krajčík, Valova 4262/12, 921
01 Piešťany a Marcel Mišenčík, Pod Párovcami 1336/16, 921 01 Piešťany.

•

OZ po prerokovaní odsúhlasilo odpredaj pozemku parcelné číslo 1600/1 o výmere
29m² za cenu 15,- €/m², o ktorý žiadali Bc. Jana Útla a Mgr. Ľubica Lahutová, rod.Útla,
obe bytom Lánska 960/46-3, 017 01 Považská Bystrica. Náklady spojené s odpredajom a
zhotovením KP zmluvy hradia kupujúci.

•
•

OZ po prerokovaní odsúhlasilo nákup kosačky.

OZ po prerokovaní odsúhlasilo zmenu uznesenia číslo 181/d/2001 z 26. riadneho OZ
zo dňa 12.07.2001.

Oznam
Dane sa na obecnom úrade vyberajú len v stredu
od 13.00 do 16.45 hod.

Nohejbalisti v Maďarsku

19. Obec Banka v 2. polovici 19. stor. 2. časť (písomné zmienky o obci)
V 2. polovici 19. stor. sa Banka vyskytuje
vo viacerých písomných materiáloch.
Obec sa uvádza v územnosprávnych
dokumentoch. Od roku 1850 patrila Banka
do okresu Hlohovec, ktorý bol súčasťou
Dolnonitrianskej župy na ľavom brehu Váhu.
Na pravom brehu Váhu vznikol okres
Piešťany,
ktorý
patril
do
Hornonitrianskej župy. V roku 1869
bola Banka natrvalo začlenená do
okresu Piešťany.
V tom období boli spísané aj
pozemkové
dokumenty,
týkajúce
sa
obyvateľov Banky. V roku 1853 cisár
František Jozef I. vydal urbárny patent,
ktorým potvrdil zákon o zrušení poddanstva
v Uhorsku v roku 1848. Na jeho základe sa
roľníci stali bez náhrady vlastníkmi urbárskej
pôdy zapísanej do urbárskej knihy z čias
cisárovnej Márie Terézie v roku 1767. Na
Banke však bola aj kopaničná pôda a lúky.
Ak ju roľníci chceli získať, tak ju museli od
zemepána odkúpiť. Priebeh výkupu sa od
roku 1857 evidoval v pozemkovej knihe
kopaničnej pôdy. Tiež bola medzi majiteľom
veľkostatku v Banke Františkom Erdődym
a obyvateľmi
obce
uzavretá
dohoda
o podmienkach výkupu kopaníc a lúk.
V týchto dokumentoch boli uvedené mená
i ďalšie údaje o obyvateľoch Banky, ktorí si

uvedenú pôdu od Erdődyho odkupovali.
V roku 1876 bola medzi majiteľom
veľkostatku
Františkom
Erdődym
a obyvateľmi Banky – urbárnikmi - uzavretá
pozemková zmluva, v ktorej bolo uvedené
rozdelenie pozemkov v obci. Spomínalo sa
v nej aj
rozšírenie
rímskokatolíckeho
a židovského cintorína. V obci v tom čase
existoval husací pasienok. Domy boli

HISTÓRIA BANKY
postavené z nepálených tehál, ktoré vyrábali
miestni cigáni. Prvá tehelňa v obci vznikla až
neskôr, koncom 19. stor. v lokalite Tobolka.
V roku 1865 vyhotovil výtvarník Leopold
Kerpel litografiu Kompa cez Váh. Je na nej
vyobrazená kompa s lanom a ľudia čakajúci
pod prístreškom na prepravu cez riečište
Váhu z Kúpeľného ostrova na Banku (dnešné
Obtokové rameno Váhu). Vidieť aj časť
Bananského vŕšku, ktorý bol vtedy holým
vrchom. Prevoz cez rieku zo strany
Kúpeľného ostrova dlhodobo zabezpečovala
rodina Vavrových a zo strany Banky rodina
Julíniových.
Prechod cez druhé riečište Váhu z Piešťan
na Kúpeľný ostrov bol cez drevený most.
Prechádzali ním kúpeľní hostia a pocestní, či
už peši alebo s povozmi. Na Kúpeľnom

Lúčny, 5. roč. a P.
Výsledky
Jarošová, 4. roč.
ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
žiakov našej školy
Umiestnili sa na
po
3.
kole
5.mieste. Za pomoc pri príprave žiakov a za
matematickej
korešpondenčnej
súťaže
dopravu na súťaž ďakuje vedenie školy pani
MAKS v rámci Trnavského kraja: D.
Bieliková,7. roč., 2. - 3. miesto, A. Jánoška, učiteľke Mgr. D. Lúčnej.
• Vedenie ZŠ s MŠ ďakuje pánovi O.
T. Lúčna, 3. roč., 1. - 147. miesto, M.
Červeňanský, 8. roč., 10. – 11. miesto, F. Procházkovi za orezanie vysokých konárov
Juliny, 9. roč., 12. miesto, L. Némethová, líp v školskom areáli.
M. Lúčny, 5. roč., 10. – 13. miesto, J. • Dňa 22. marca sa v Trnave uskutočnilo
Vlnka, 8. roč., 21. – 22. miesto.
krajské kolo geografickej olympiády. Našu

•

Medzi úspešných občanov našej obce, ktorým bolo
udelené vyznamenanie v podobe Pamätného listu pri
príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky
o obci, patrí aj pán

ŠTEFAN GABRIŠ (65)
Je o Tebe všeobecne známe, a sú o tom aj dobové
fotografie, že si muzikantom už od detských rokov
(1956).
Áno, začal som ako malý chlapec v detskej dychovke na Banke, ktorú viedol
dnes už zosnulý pán Juraj Stolárik.

Postupne si sa vypracoval na hráča solídnej úrovne na trombón, neskôr
na baskrídlovku, ktorej si zostal verný až doteraz. Kde všade si
s Bananskou dychovkou účinkoval?
Na vymenovanie všetkých podujatí, na ktorých
som účinkoval, by bola potrebná možno kniha.

Viem o tom, že okrem dychovej hudby si
niekoľko rokov hral aj v tanečnej kapele, v tzv.
„džeze“. Tu si však hral na trombón a aj na
saxofón. Spomínaš si na toto obdobie?
Veľmi rád. Bolo to niekoľko posledných
desaťročí minulého storočia. Na tieto roky sa nedá
zabudnúť, pretože sme s kapelou prešli všetky
obce v okolí a nielen v piešťanskom regióne. Sú to
neopakovateľné zážitky zo zábav, svadieb a iných
slávností. Na tieto podujatia sme vtedy chodili na bicykloch, autobusom, neskôr
aj na motorkách s nástrojmi na chrbtoch.

Skončil si u dychovej hudby na Banke, s ktorou si odohral nespočetné
množstvo rôznych podujatí. Vždy si dbal na to, aby kapela hrala čo
najlepšie. Nezniesol si žiadne „ulievanie“. Bol si v kapele akousi autoritou,
lídrom.
Vždy som bol zástancom dobrej a kvalitnej muziky. Dbal som, aby spoluhráči
hrali s potešením, aby dodržiavali zásady správnej interpretácie, aby do muziky
vložili celé svoje srdce.
To sú krásne slová muzikanta. Pre toto všetko, čo si pre našu obec ako
muzikant urobil, Ti právom Pamätný list patrí.
J. Benka

V dňoch 4.3 - 5.3.2011 sa zúčastnili hráči NK Banka na športovom
popoludní v Maďarsku pri Miskoltzi v obci Halmay. Pozvanie poskytla
firma Schaumann, ktorej konateľom je člen NK Banka Ing. Peter
Sládečka. Hoci cesta bola náročná hlavne po maďarských cestách,
Jaroslav Vido ako vodič ju hravo zvládol na mikrobuse, ktorý poskytol
člen NK Banka Rudolf Vlnka. Nohejbalistom z Banky aj ďalším
mužstvám sa dostalo úprimného privítania od starostu obce Halmay.
Po slávnostnom privítaní pozval všetkých na obed a na obhliadku
obce. Potom začalo
športové
halové
popoludnie, ktorého sa
brilantne zhostili aj
samotní hráči NK
Banka. Svojím umením
dokázali, že celoročný
tréning nebol zbytočný
a
výsledkom
ich
snaženia bolo celkové
umiestnenie na 2.
mieste.
Drobnými
upomienkovými
predmetmi
a vlajočkami obce Banka a NK Banka i svojím vystupovaním
zanechali hráči veľmi dobré meno obce Banka v Maďarsku. Po
slávnostnom vyhodnotení nasledovala návšteva tokajských viníc, ktoré
sú preslávené kvalitným tokajským vínom.
Pri ceste domov sa členovia NK Banka zastavili v meste Miskoltz, kde
na regeneráciu síl využili kúpele z obdobia tureckého panovania.
Prezident NK Banka Ing. Michal Rusnák veľmi pozitívne zhodnotil celý
pobyt v Maďarsku a poďakoval všetkým za vzornú reprezentáciu nielen
NK Banka, ale i samotnej obce Banka.
MR

• Dňa 9. marca sa uskutočnilo
celoslovenské kolo testovania vedomostí
žiakov 9. ročníka Testovanie 9. Tento raz za
prítomnosti inšpektorky Štátnej školskej
inšpekcie Školské inšpekčné centrum Trnava
Mgr. H. Mihálikovej. V závere písomnej
správy konštatovala, že pokyny pre
Testovanie 9 v našej škole boli dodržané
a v priebehu testovania sa nevyskytli žiadne
rušivé momenty.
• 16. marca sa
v CVČ
Ahoj
uskutočnila
spevácka súťaž
Putujeme
za
ľudovou
piesňou, kde si
naša žiačka A.
Julínyová,
9.
roč., vyspievala
pekné 3. miesto
v III. kategórii.

NA ZASMIATIE
Nechápem, kde sa u nás doma stále berie toľko prázdnych fliaš.
Však ja som v živote žiadnu prázdnu fľašu nekúpil...

• Dňa 16. 3. sa uskutočnilo diecézne kolo
biblickej olympiády, na ktorom našu školu
reprezentovali A. Jarošová, 7. roč., M.

školu reprezentovala A. Jarošová, žiačka 7.
roč., ktorá sa umiestnila na 6. – 7. mieste.
Z piešťanských žiakov sa
umiestnila
najlepšie. Blahoželáme a za prípravu
ďakujeme pani učiteľke RNDr. K. Šišanovej.

•

Akcia Naše gesto za čisté mesto v tomto
roku začala už v marci. Zapojili sa do nej aj
naši žiaci od 1. po 9. ročník. Dňa 23. marca
vyčistili ľavý breh Váhu na bananskej strane
od hrádze až po ratnovskú zátoku. Vyzbierali
143 vriec nečistoty a odpadkov po
neporiadnych návštevníkoch prírody.

ostrove v blízkosti stanovišťa kompy sa
nachádzala krčma U Bosého (v miestach
dnešného hotela Thermia Palace). Pocestní
a povozníci v nej vyčkávali na prevoz
kompou do Banky.
Nezalesnený Bananský vŕšok je vidieť aj
na akvarelovom obraze Kursalonu z roku
1893 a spolu s brehom Váhu i na starej
piešťanskej pohľadnici z konca 19. stor.
Na pečati Banky z roku 1868
bol slovenský nápis „Pečať obce Banka
1868“ a je na nej zobrazený sv. Martin
na koni a žobrák. Sv. Martin bol
patrónom rímskokatolíckeho kostola
v Banke.
V rokoch 1897 a 1903 boli vyhotovené
kolorované mapy, ktoré znázorňovali
pozemkové
vlastníctvo
v Banke
pred
komasáciou a po nej. Na mape z roku 1897
boli uvedené miestne názvy, ako napr. Brehy,
Bublišťa, Dolné Klčoviny, Domkovce,
Dubčok, Dyle, Kudláčovske, Kosové,
Kopanice,
Kňazovice,
Na
záhradách,
Novosady, Ohrada a pod.
Na prelome 19. a 20. stor. boli zhotovené
aj prvé fotografie obce Banka. Je na nich
vidieť tunajší kostolík, vínne pivnice a pod.
O spoločenskom a hospodárskom živote
obyvateľov Banky sa možno dozvedieť aj
z obecných zápisníc. Tie sa zachovali od
roku 1889. V roku 1900 mala Banka 653
obyvateľov.
Ing. Alexander Murín

STAŇ SA ČLENOM
obecnej telovýchovnej jednoty Banka
Obecná telovýchovná jednota Banka (ďalej len OTJ
Banka) je dobrovoľným občianskym športovým
združením pôsobiacim na území obce Banka.
Hlavným cieľom OTJ je:
1. Starať sa o rozvoj futbalu v celej jeho šírke, s
osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu a na
zlepšenie jeho podmienok na jeho rozvoj v obci Banka.
2. Zabezpečiť účinkovanie futbalových družstiev všetkých
kategórií v pravidelných súťažiach riadených Oblastným
futbalovým zväzom Trnava. Ide o družstvá prípravky,
žiakov, dorastencov a mužov.
3. Zastupovať záujmy OTJ v rámci telovýchovnej a
športovej činnosti v obci a vo vzťahu k futbalovým zväzom
(ObFZ Trnava, ZsFZ Nitra, SFZ).
4. Získavať finančné a materiálne prostriedky na
zabezpečenie pravidelnej činnosti a na reprezentáciu
obce na verejnosti.
5. Spolupracovať s Obecným zastupiteľstvom obce
Banka a všetkými športovými klubmi, ako i ostatnými
občianskymi združeniami na území obce Banka.
Keď ste sa stotožnili s hlavnými cieľmi nášho združenia
a chcete nám byť nápomocný, radi Vás v našom združení
privítame. Chceme, aby sa aktívne do činnosti zapájali
hlavne rodičia našich najmenších futbalistov, bývalí
aktívni futbalisti, fanúšikovia a všetci, ktorí majú radi
šport.
Členstvo v OTJ Banka vzniká na základe registrácie
hráča alebo písomnej prihlášky.
Novým členom OTJ sa môže stať každá fyzická osoba
staršia ako 18 rokov na základe písomnej prihlášky a
zaplatenia členského príspevku. Súčasťou prihlášky je
vyhlásenie uchádzača o členstvo, že vstupuje do OTJ
dobrovoľne a zaväzuje sa dodržiavať Stanovy,
Organizačný poriadok a ostatné normy OTJ.
Bližšie otázky ohľadom členstva a výšky členského
príspevku Vám zodpovie predseda OTJ Ing. Miroslav
Seman na tel. čísle 0948 029 473.
Výbor OTJ

