Obecný úrad Banka
srdečne pozýva
všetkých občanov na

STAVANIE MÁJA
piatok 29.4.2005 o 18.00 hod.
pri sv. Vendelínkovi.
Hrá bananská dychová hudba.
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Banka a ženský futbal?
Od pondelka 11. apríla t.r. možno datovať v našej obci činnosť
ženského, resp. dievčenského futbalu. Ako sa to všetko zomlelo,
opýtal som sa na to trénera Milana Benku:
„Zásluhu na tom, že na Banke začal fungovať ženský futbal, má
starosta obce pán Ing. Janeček. Táto myšlienka sa mu zapáčila
a vyjadril jej podporu. Základný káder mužstva tvoria dievčatá
z okolitých obcí, z Piešťan a samozrejme aj z Banky. Stretávajú sa už
od júna 2004. V zime v telocvični v Piešťanoch, v lete 3x týždenne na
tráve. Tréningy zatiaľ budú v pondelok a piatok, vždy od 1630 hod.,
plus v stredu kondičný tréning. Vekový priemer dievčat je od 13
rokov vyššie. Talentované dievčatá z našej obce sa môžu prihlásiť do
mužstva počas tréningov.
Dievčatá budú registrované pod
hlavičkou OTJ Banka. To už jasne naznačuje, že táto myšlienka
našla odozvu aj u funkcionárov futbalového oddielu, menovite
u pána Babiša. Pripomeniem ešte, že dievčatá sa vo februári t.r.
zúčastnili celoslovenského halového turnaja v Žiline, kde okrem
iných mužstiev hral aj výber Slovenska a dve prvoligové mužstvá.“
Verme, že za podpory sponzorov a dostatočného pochopenia
a pomoci od obecného zastupiteľstva, sa dievčenský futbal dostane
do povedomia širokej verejnosti a priláka na ihrisko občanov našej
obce.
-Hu-

Futbalová jar 2005
V druhej polovici mesiaca marec sa začala futbalová súťaž 3 B
triedy. V uvedenej súťaži začali aj naši futbalisti s výsledkami, ktoré
nie sú veľmi lichotivé. Dúfajme, že sa to ešte do konca súťaži
podstatne zmení a hlavne v lepšom umiestnení aké je doteraz.
V prvom zápase mužstvo Banky na domácom ihrisku remizovalo
s vedúcim mužstvom súťaže Lopašovom 0 : 0. V ďalšom zápase na
ihrisku Pečed prehrali hráči A mužstva 0 : 4. V treťom zápase na
ihrisku Merašíc zvíťazili hráči Banky 2 : 1 Strelci gólov za Banku
Rusnák Maroš, ktorý odčinil slabý výkon z predchádzajúceho
zápasu po krásnom centri Cíbika, a Babač Jozef. V nedeľu na
domácej pôde, hoci po veľkej prevahe, iba remizovali s mužstvom
Dolného Trhovišťa 0 : 0. Sú to ďalšie stratené body na domácej
pôde, čo je veľká škoda a navyše ani vylúčenie hráča Oprenčáka z
domáceho mužstva neprispelo k zisku potrebných bodov.
Výsledky dorastu: 1. kolo Banka-Veselé 1 : 3. Gól za Banku
Samuhel Lukáš. 2. kolo Banka voľno. 3. kolo Bojničky-Banka 1 : 2.
Góly za Banku Samuhel Lukáš a Polák Peter. 4. kolo BankaKľačany 4 :1, góly za Banku Samuhel Andrej 2, Čirč Peter 1, Polák
Peter 1.
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Starosta obce srdečne pozýva všetky
matky, babičky a ženy na oslavu

DŇA MATIEK
piatok 6.5.2005 o 16.30 hod.
v kultúrnom dome.
V programe vystúpenie detí MŠ
a žiackej dychovej hudby.

Z vašich ohlasov
K histórii AHOJA
V rokoch 1934–35 pán Ladislav Bakoš z Piešťan postavil na
Rovinách lyžiarsku a turistickú chatu AHOJ. Chata bola postavená
z kameňa, mala železné okná, časť chaty bola obložená drevom.
Drevená bola aj prístavba. Na stavbe sa podieľal ešte žijúci občan
Banky pán M. Tatranský.
Chatu staval jeho otec
a strýko. On ako chlapec
nosil vo vedrách vodu na
maltu z
Vápenického
potoka. Za odmenu aj
dovážal do chaty na
vozíku tovar. Keď bola
chata viac navštevovaná,
potrebný tovar sa vozil
povozom.
Pán Bakoš na chate zamestnával p. Mokina, a keď bolo potrebné,
poslal na výpomoc ďalšieho zamestnanca zo svojho bufetu
v Piešťanoch.
Ahoj bol navštevovaný v lete i v zime ako turistické i športové
miesto, ale lákadlom bol aj krásny výhľad na celú dolinu a okolie.
V štyridsiatych rokoch 20. storočia bolo vidieť aj mohylu generála
Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Rast stromov na protiľahlom
vrchu už tento výhľad znemožnil.
V júni roku 1944 prevzala od pána Bakoša chatu do prenájmu
pani Gizela Pastorová z Piešťan. Podľa nej chatu navštevovali
turisti, poľovníci, mládež, veľa občanov z Banky. Tovar jej vozili, ale
ale menšie množstvo si sama nosila v plecniaku, bez neho nikdy
nechodila.
V januári 1945 chatu
prepadli
Nemci
pre
podozrenie, že tam chodia
partizáni.
Odviedli p.
Pastorovú, p. Samuela, p.
Rybárika, p. Rusnáka, p.
Javorku , p. Michalčíka, p.
Horváta a ďalších do
Trenčína a chatu zapálili.
Zadržaných po troch
dňoch pustili domov. Z chaty ostali len kamenné múry. Tie si neskôr
občania rozobrali a kameň použili do základov domov.
Tak skončila lyžiarska a turistická chata AHOJ. V roku 1950 si
pani Pastorová v Strážnom postavila chalupu. Ľudia na Banke ju
poznali pod prezývkami Ahojka alebo Partizánka.
Zachovala sa pohľadnica Ahoja, ktorú pani Pastorová dostala od
svojej sestry, s textom:
„Tvoj domov, kde si vínko, pivko merala a hlavne strom, pod
ktorým si sa Bohu modlila, len preto Ťa obránil a zachránil. Ostaň
pobožnou, to je cnosť!“
Pani Pastorová žila na Banke až do svojej smrti v roku 1986,
odvtedy chalupu používa jej synovec Ing. V. Calpaš.
Rudolf Paulovič
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ČISTÁ OBEC - VEC KAŽDÉHO OBČANA !

T

aký bol skutočný zámer tejto akcie, ktorá sa
v obci organizuje tretí rok. A ako sa vydarila?
Viacerí občania opäť dokázali, že im na prostredí,
v ktorom žijú, skutočne záleží a že pre svoju obec
vedia veľa urobiť. Aktívne sa pustili do
upratovania nielen okolia svojich príbytkov, ale i
verejných priestranstiev.
Najviac sa o vyčistenie priestranstiev v obci
pričinili žiaci ZŠ pod vedením svojich učiteľov.
Vyčistili okolie školy a hlavnej komunikácie, ako
i lokalitu AHOJ. Zahanbiť sa nedali ani naši starší
občania združení v Klube dôchodcov, ktorí sa v
sobotu pustili do čistenia cintorína. Svojím elánom
môžu byť príkladom pre mnohých mladých.
Ďalšie skládky divokého odpadu sa podarilo
vyčistiť členom Motoklubu AHOJ a členom
poľovnej skupiny Banka. Poďakovanie patrí teda
všetkým deťom a občanom obce, ktorí
akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri čistení
verejných priestranstiev.
Škoda len, že akcia neoslovila ešte širšiu
verejnosť. A tak ostalo nevyčistené priestranstvo
v okolí vojenských bytoviek a futbalového ihriska.
Dúfame, že v budúcnosti sa do akcie Čistá obec
zapojí ešte viac občanov. Veď len od nás samých
záleží ,v akej obci budeme žiť!
Udržujme si v obci čistotu a poriadok,
prispejme k zlepšeniu životného prostredia v
obci !
Redakcia
8. apríl 2005 sa
nezmazateľne vryje do pamäti
všetkých ľudí. V tento deň sa
celý svet navždy rozlúčil
s pápežom Jánom Pavlom II., jednou z najväčších
osobností 20. storočia a II.
tisícročia. Snáď práve preto
myšlienka ľudskosti zaznievala
v srdciach ľudí o to intenzívnejšie.
V Deň narcisov – už 9. ročníka
tejto humánnej akcie – žlté kvety
narcisov ako malé slniečka nádeje
zaplavili Slovensko. A neobišli ani
našu obec.
Naši deviataci: R. Gabrišová,
M. Gašpar, O. Horváth, J. Chalás,
D. Nedelka, M. Surová, B.
Uhrinová a L. Vittek vybrali sa
medzi ľudí s kyticami živých narcisov, ktoré im
zozbierali všetci žiaci školy, aby poďakovali

s ym b oli ck ý m i ži vý m
kvietkom každému darcovi.
Do zbierky sa zapojili
obyvatelia
Banky,
podnikatelia, žiaci i zamestnanci školy.
Citu jeme z listu od
organizátorov: „Vaším pričinením
a aktívnym prístupom Vašich
žiakov podpora do finančnej
zbierky na Vašej škole priniesla
čiastku 8 700,- Sk.
Celková vyzbieraná čiastka
v regióne Piešťan je 289 318,Sk: z toho verejnosť 229 487,- Sk
a školy 59 831,- Sk.“
Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej
vôle, že podporili Deň narcisov.
Ďakujeme, že máte miesto v srdci
aj pre druhých.
- hh -

Deň nádeje a vďaky

APRÍL 2005

ZAMYSLENIE
Pred blížiacou sa oslavou Dňa matiek
je potrebné, aby sme sa nad úlohou
matky zamysleli a zhodnotili jej poslanie.
Matka je nepochybne nevyhnutná pre
život človeka, ale jej úloha zahŕňa oveľa
viac ako len rodenie detí. Ona je hlavnou
zárukou zdravia, vzdelania, intelektu,
osobnosti, povahy a citovej stability
každého dieťaťa.
Matka je pri mnohých úlohách aj
učiteľkou svojich detí. Dieťa sa prvé
slová a spôsob reči zvyčajne učí od
matky. Preto sa prvý jazyk, ktorým
hovorí, často označuje ako materinský
jazyk. Matka obvykle trávi s deťmi denne
viac času ako jej partner, takže je ich
hlavným učiteľom a vychovávateľom.
Dôležitú úlohu matiek vyzdvihuje aj
jedno príslovie, ktoré hovorí, že
„vzdelanie
sa prijíma s materským
mliekom“.
A naozaj, matky, ktoré na seba berú
zodpovednosť učiteliek, môžu byť hrdé na
svoju úlohu. Je to hodnotná práca.
Oprávnene
si
zaslúžia
pochvalu
a úprimné prejavy ocenenia. Od matiek
sa učíme veľa – návyky, ktoré sú nám
užitočné po celý život, dobré správanie,
ktoré je veľmi dôležité pre dobré vzťahy
a v mnohých
prípadoch
morálnu
a duchovnú výchovu.
Možno je namieste otázka, kedy
naposledy sme vyjadrili svojej matke úctu
a vďaku za to, čo pre nás urobila?
– ba –
Wanda chotomská:

mame
ráno vyjdem na dvor,
pretriem si tam viečka.
Nazbieram pre mamu
lúčov zo slniečka.
kyticu z nich spravím,
lúč dám vedľa lúča
a potom sa hodím
mame do náručia.
a ak rozprší sa
a náš dvor ak zmokne,
čisté vodné kvapky
budem chytať v okne.

Dňa 20.apríla 2005 o 18.00 hod. sa
uskutočnilo v zasadačke materskej
školy 24. riadne zasadnutie
obecného
zastupiteľstva
obce
Banka. Zaoberalo sa:
- Ponukou majiteľov pozemkov, plánujúcich výstavbu „ Mikrorajónu
Thermal“ pod Štepnicou, vybudovať inžinierske siete k obecným
nájomným bytom v prípade ich výstavby na vlastné náklady, pokiaľ
zastupiteľstvo obce Banka schváli variant cestného napojenia ich
záujmovej lokality „od kostola popri kultúrnom dome okolo
plánovaných bytoviek“. Zastupiteľstvo predkladanú ponuku neprijalo,
napriek jej zdanlivej finančnej výhodnosti prezentovanej zo strany
investora a tento variant napojenia danej lokality definitívne zamietlo.
- Žiadosťou R.Rybárika o prenájom bufetu na ihrisku . Na základe
prezentovanej dohody o sponzorstve medzi futbalistami a R.Rybárikom
OZ s prenájmom bufetu na ihrisku vyjadrilo súhlas. Obec bufet
prenajme na dobu určitú. Podmienkou prenájmu je prerokovanie
zmluvných podmienok nájomcu s obcou a následné uzatvorenie
nájomnej zmluvy.
OZ schválilo:
- Dokončenie nadstavby na budove futbalového štadiónu,
ktorá podľa vyjadrenia statika nemôže byť využitá na posilňovňu, ako
sa pôvodne uvažovalo, ale bude dokončená ako spoločenská miestnosť
pre potreby obce.
- Ponuku firmy „Krško Vincent“ na opravu výtlkov na miestnych
komunikáciách.
- Zrušenie súťaže na predaj kúpaliska Sĺňava II. Súťaž bola ukončená
napriek tomu, že nebol vybraný víťaz súťaže pretože ani jedna
z predložených súťažných ponúk nenaplnila predstavy OZ. Obec bude
po ukončení súťaže prijímať ponuky individuálne, ale iba tie, ktoré
splnia kritériá obce vyhlásené pred súťažou. O každej predloženej
ponuke spĺňajúcej stanovené kritériá bude zastupiteľstvo rokovať
samostatne na svojich najbližších zasadaniach.
- Prerozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2004 vo výške 9.1 mil. Sk.,
a to nasledovne : 1 mil Sk – rezervný fond, zbytok investičná výstavba
v obci.

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
na
miestnu
komunikáciu Dominova a na jej
odvôdnenie.
- Členstvo a členský príspevok 3,25
Sk na obyvateľa, do celoslovenskej organizácie ZMOS.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, na základe ktorého poverilo
spracovateľa
ÚP obce dopracovať do navrhnutého konceptu
územného plánu obce i záväzné regulatívy pre lokalitu Červená veža
na rekonštrukčné a stavebné práce existujúcich alebo nových
zariadení. Regulatívy musia zabezpečovať zachovanie charakteru
lesoparku Červená veža i v nasledujúcich desaťročiach.
Zastupiteľstvo obce Banka týmto ďakuje všetkým občanom, ktorí sa
zúčastnili akcie Čistá obec a pomohli vyčistiť okrem svojich príbytkov
i verejné priestranstvá. Ďakujeme deťom našej ZŠ, ktoré sa už tradične
zapájajú vďaka
vedeniu školy,
učiteľom a rodičom,
do
verejnoprospešných akcií v našej obci a sú doslova príkladom pre nás
ostatných.
Ďakujeme našim dôchodcom, ktorí sa blysli svojou brigádou na
cintoríne, ako i niekoľkým verným členom motoklubu, poľovníkom
a urbárnikom za ich príspevok k čistejšej prírode.
Žiadame zároveň občanov obce, aby nám i v budúcnosti pomohli
pri dodržiavaní poriadku počas akcie Čistá obec a upozornili na občanov
z okolitých obcí, ktorí vyvážajú neporiadok do kontajnerov v našej obci,
ako sa to stalo i počas tohtoročnej akcie.
Obecný úrad touto cestou ďakuje Ing. Drobnému, riaditeľovi
Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, a p. poslancovi Ing. Ervínovi
Šebovi za odbornú a brigádnickú pomoc študentov ich školy pri výsadbe
stromov na Bananskej a Topoľčianskej ulici. Ďakujeme i p. Mikulášovi
Moravčíkovi za napílenie kolov k vysádzaným stromčekom.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že v obci sa vyskytlo začiatkom
apríla niekoľko krádeží z dvorov rodinných domov, ako i dve vlámania
do domov počas dňa. Všímajte si, vážení spolubčania a registrujte
pohyb neznámych ľudí v obci. Pomáhajme si navzájom chrániť svoj
majetok !

Obecný úrad informuje

1. Pred rokom sme dali priestor Vašim predstavám, ako chcete
pracovať pre rozvoj a spoločenský život obce ako poslanec
obecného zastupiteľstva. Čo konkrétne ste v tomto smere urobili,
a čo plánujete ešte urobiť do konca svojho volebného obdobia ?
- Nielen o svojich plánovaných poslaneckých aktivitách som informoval
občanov Banky v šiestom čísle Hlásnika obce Banka v júni 2004. Uviedol
som, čo som dovtedy pre obec už spravil. Samozrejme, že za uplynulý rok
pribudli ďalšie výsledky, naozaj je o čom písať. Aktívne som sa
zúčastňoval zasadaní komisie pre regionálny rozvoj regiónu Piešťany
„MESA 10“, kde som presadzoval bohaté možnosti rozvoja obce Banka.
Veľmi vážny problém je dokončenie vodovodu a kanalizácie v obci.
Priebežne sa aktívne zapájam do hľadania možností na ich čo
najrýchlejšie ukončenie. Ďalším závažným problémom v obci je doprava.
V júni 2004 som inicioval niektoré zásadné zmeny v dopravnej situácii,
žiaľ, štátna správa nereagovala dostatočne vzhľadom na kolízny stav.
Preto som dal podnet na ďalšie opatrenia, ktoré by mali výraznejším
spôsobom zaistiť bezpečnosť cestnej premávky. Presadil som v obecnom
zastupiteľstve zaradenie do investičného programu obce vyhotovenie
projektovej dokumentácie až po stavebné povolenie chodníka pre chodcov
a cyklistov na úseku Krajinský most – križovatka Topoľčianska cesta
a Bananská cesta vrátane odbočky do kúpeľov. Som rád, že som našiel
v tejto problematike podporu obecného zastupiteľstva. Podobným
problémom, pri riešení ktorého som sa aktívne zúčastňoval, je premostenie
Váhu, tzv. „Južný obchvat“. Dlhodobo zanedbávaných úloh je ešte veľa,
našťastie, dá sa obrazne povedať – ľady sa pohli. Na každom zasadaní
obecného zastupiteľstva riešime spoločne tie najpálčivejšie otázky podľa
nášho najlepšieho vedomia a svedomia. A to je hlavný príspevok do
rozvoja obce nielen môj, ale celého obecného zastupiteľstva.

V školskom roku 1935/36 a 1936/37 sa
Obecná ľudová škola v Banke ešte stále
nachádzala v nevyhovujúcich priestoroch.
Jedna učebňa bola v prenajatej miestnosti
u Jána Macku a druhá učebňa v starej školskej
budove bývalej rímskokatolíckej školy.
Deti sa tiesnili v nízkych a úzkych
miestnostiach a často bývali malátne.
V tom čase však už prebiehala výstavba
novej školskej budovy.
Školský rok 1937/38 sa začal
slávnostným Veni Sancte vo farskom
kostole v Moravanoch. Svätú omšu
celebroval farár Anton Pánik a zúčastnili
sa jej školské deti s učiteľmi z obcí
patriacich k tejto farnosti, t.j. z Moravian,
Ducového, Hubiny a Banky. Po omši sa žiaci
presunuli do svojich škôl.
V Banke sa vyučovanie začalo v novej
školskej budove. Zo šiestich učební však boli
zatiaľ zariadené iba dve. Preto boli otvorené
iba 4 triedy, ktoré sa striedali v dvoch
učebniach. V 1. triede vyučoval správca školy
J. Kobelár (1. ročník), v 2. triede T. Mattesová
(2. ročník), v 3. triede R. Stipanitz (3. a 4.
ročník) a vo 4. triede M. Újezdská (5. až 8.
ročník). Od apríla 1938 bola otvorená aj 5.
trieda, v ktorej učil O. Madara. V priebehu
tohto škols. roka namiesto J. Kobelára sa
správkyňou školy stala T. Mattesová.

- Obec Banka má jedinečné možnosti na rozvoj kultúry a športu nielen pre
svojich občanov, ale aj pre hosťov a návštevníkov tohto regiónu. Vidím
veľké možnosti v rozvoji dychovej hudby, ale aj iných žánrov, bližších
mladším generáciám, napríklad založenie skupín rockovej alebo popovej
hudby, či vytvorenie priestoru pre diskotéky. V športe okrem úsilia
o pozdvihnutie úrovne futbalu naďalej zostávajú nevyužité možnosti
lyžovania na tráve alebo snehu, to si však vyžaduje investície do
technického zabezpečenia. Máme vynikajúce podmienky na cross,
cykloturistiku a samozrejme turistiku. Kultúrne či športové aktivity v našej
obci sú čoraz bohatšie a zaujímavejšie, preto je prirodzené, že sa budú
čoraz dynamickejšie rozvíjať a výhľadovo sa môžu stať jedným zo zdrojov
príjmov obce.
3. Aké zmeny by ste urobili v prospech obce, keby ste boli starostom ?
- V poslednom volebnom období som kandidoval na starostu obce. Môj
volebný program bol postavený na riešení najakútnejších problémov,
a preto ma teší, že sa postupuje práve týmto smerom, hoci starostom je
pán Janeček. Nemyslím si, že by bolo potrebné robiť v súčasnosti veľké
zmeny v činnosti obecného zastupiteľstva. Ono samo musí sledovať veľké
zmeny v štátnych správach, ktoré sú nielen organizačného charakteru, ale
aj v oblasti financovania. Myslím si, že čo sa týka práce starostu obce
v niektorých oblastiach by som si počínal pružnejšie a ráznejšie, pretože
zanedbaných problémov je ešte priveľa. Určite by som viac zapájal do
života obce miestnych podnikateľov a ľudí, ktorí sa venujú poskytovaniu
ubytovacích a reštauračných služieb v obci, lebo to je jeden
z najdôležitejších aspektov rozvoja Banky.
-dsPozn. redakcie: Od minulého čísla sme začali uverejňovať odpovede
poslancov na tri otázky, avšak do dnešného čísla sme ich obdržali iba od
dvoch poslancov. Opäť ich vyzývame, aby nám príspevok vypracovali a
odovzdali. Ďakujeme.
Príspevok uverejňujeme bez redakčnej úpravy v pôvodnom znení.

Škola sa pravidelne podieľala na oslavách
významných výročí a sviatkov.
V školskom roku 1936/37 sa v máji dôstojne
oslávil Deň matiek. Popoludní sa deti
zhromaždili pri budove starej školy. So sebou
si priniesli kvietky a veľké vymaľované
kartónové
srdcia
s nápisom
„Našim
mamičkám“, pripevnené na drevených tyčkách.
Sprievod išiel smerom okolo budovy

DEJINY BANKY

sa zhromaždili na dvore potravného družstva.
Sprievod prešiel dedinou až na dvor novej
školy. V sprievode bola aj miestna hudba,
hasiči a deti, ktoré niesli tabuľky s nápismi na
ochranu a sadenie stromov a na ochranu
vtáctva. Príhovor mal učiteľ R. Stipanitz, žiaci
vystúpili s piesňami, básňami a tancami. Na
školskom dvore bolo pri ceste zasadených 6
líp.
Kultúra. Dychová hudba hrávala na
rôznych podujatiach. Od roku 1932 bol
členom súboru Juraj Stolárik, ktorý sa
neskôr stal dlhoročným vedúcim dychovej
hudby v Banke. Nacvičovalo sa
v priestoroch starej školy.
V medzivojnovom období pôsobilo
v Banke ochotnícke divadlo. Divadelný
súbor, tzv. remeselnícky, viedol Jozef
Drabant. Nácvik a vystúpenia sa konali
v hostinci pána Urbana.
V tom období pôsobil v Banke i spevácky
súbor. Viedli ho páni Minarovič a Brezovský.
Spevokol vystupoval i v miestnom kostole.
V roku 1933 vznikla umelecká kolónia,
ktorú založil Janko Alexy. V roku 1934 si na
úpätí Bananského vŕšku postavil dom.
Stretávali sa tu známi slovenskí výtvarníci –
Martin Benka, Zolo Palugyay, Miloš Bazovský
i ďalší. Martin Benka si vedľa Alexyho domu
kúpil pozemok a chcel sa tu natrvalo usadiť.
V roku 1937 sa však Janko Alexy odsťahoval
do Bratislavy a umelecká kolónia zanikla.

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

•
2. K práci poslanca patrí i záujem o rozvoj obce a kultúrnospoločenský život voličov. Ktorých akcií ste sa vy osobne aktívne
zúčastnili, a ako ste sa spolupodieľali pri ich organizovaní ?

Ján ŠUGÁR

24. časť - Banka v období medzivojnovej
Československej republiky (roky 1918–1939)
- školstvo, kultúra

PO SÚČASNOSŤ
potravného
družstva,
uličkou
okolo
Drahovských, prešiel okolo Mackových dolu
na hlavnú cestu a odtiaľ sa presunul do
záhradnej miestnosti hostinca pani Urbanovej.
Miestna dychová hudba vyhrávala cestou do
pochodu. V záhradnej miestnosti sa k matkám
prihovoril správca školy J. Kobelár, deti
predniesli básne a piesne. Školský spevokol
viedol učiteľ R. Stipanitz. Za dobrovoľný
príspevok sa predávali jabloňové kvety, čistý
výnos bol venovaný Okresnej pečlivosti
o mládež v Piešťanoch.
V školskom roku 1937/38 sa v Banke
uskutočnila stromková slávnosť. Obyvatelia

K Zdravej škole nepochybne patrí zdravý spôsob života. Ako
predchádzať negatívnym javom sa dozvedeli žiaci II. stupňa na besede
s členom Mestskej polície Piešťany p. M. Schlesingerom. Žiaci 5. a 6.
ročníka debatovali na tému
Šikanovanie a detské násilie –
veľmi ich oslovili fotografie,
ktoré sa témy týkali. Žiaci 7. až
9. ročníka besedovali na tému Manipulácia. Dozvedeli sa, že
manipulácia je všade okolo nás – v škole, v práci, doma, vo filmoch i
v reklamách. Spoznali prejavy manipulácie i spôsoby, ako sa pred ňou
brániť. Hodnotenie žiakov: Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná.
Bavila nás a veľa sme si z nej zobrali.

ZO

Ing. Alexander Murín

• Dňa 14.4. žiaci I. stupňa navštívili kino Fontána a s veľkým záujmom si
pozreli film Pani Zima. Bola to krásna klasická rozprávka, v ktorej dobro
víťazí nad zlom a kladné ľudské vlastnosti sú ocenené a odmenené.
Deťom sa rozprávka skutočne
páčila, čoho dôkazom bol aj
spontánny potlesk
na konci
filmového
predstavenia.
Je
potešiteľné, že v časoch, keď deti majú možnosť sledovať množstvo
rozprávok a príbehov „rôznej“ kvality, ocenili to, čo je naozaj pekné
a poučné.

ŠKOLSKÝCH LAVÍC

• Dňa 5.4. sa starší žiaci zúčastnili turnaja v malom futbale žiakov na ZŠ
Brezová Piešťany so súpermi: ZŠ Brezová, ZŠ Scherera, ZŠ Vajanského
- Piešťany a ZŠ Drahovce. Skončili na 5. mieste.

• Dňa 5.4. sa žiačky Nina Lúčna, Lucia
Kuklišová a Mária Branderská spolu
s pani
katechétkou
Štreicherovou
zúčastnili diecézneho ( krajského ) kola
biblickej olympiády v Trnave, kde
v silnej konkurencii opäť skončili na
krásnom 2. mieste a postupujú do
celoslovenského
kola,
ktoré
sa
uskutoční v Senci. Tešíme sa z ich
úspechu a srdečne im blahoželáme.
Ďakujeme pánovi Ing. A. Lúčnemu za
zabezpečenie dopravy.

• Dňa

6.4. bojovali dievčatá v malom
futbale na ZŠ Holubyho s družstvom tejto školy a ZŠ Vrbové. Oba
zápasy prehrali s malým rozdielom 2:0 a skončili na 3. mieste.

• V tento deň bojovali i naši matematici na OK matematickej olympiády.
Úspešnými riešiteľmi sú F. Kukliš, 6.tr. a M. Tábi, 8.tr. Pripravil Mgr.
Ľ. Jánoš.

• Dňa 11.4. sa uskutočnil malý futbal mladších žiakov vo Vrbovom, kde
naši žiaci tiež prehrali svoje zápasy s družstvami 2.ZŠ Vrbové a ZŠ
Holubyho Piešťany a skončili na 3. mieste, keďže viac škôl z okresu sa
nezúčastnilo.

• V stredu

13.4. sa uskutočnila brigáda žiakov I. stupňa so svojimi
triednymi učiteľkami v rámci akcie Čistá obec. Deti 1. až 4. ročníka
pracovali s veľkou chuťou a nadšením. Výsledkom ich snaženia bol čistý
areál a chodník pred budovou školy.

• 15.4.

sa na akcii Čistá obec zúčastnili žiaci II. stupňa pod vedením
svojich triednych učiteliek. Žiaci 5. až 7.
ročníka vyčistili svahy Ahoja
od
nečistôt , ktoré tam zanechali „tiežturisti“,
a upravili aj studničku Ahojku. Žiaci 8.
a 9. ročníka vyhrabali svah od futbalového
ihriska po predajňu Jednoty, kde boli
zároveň v tento deň zasadené mladé
stromčeky. Skrášlili sme si naše životné
prostredie nielen pre nás, ale aj pre
všetkých obyvateľov našej obce.

• Vedenie ZŠ s MŠ ďakuje pani B.
Polakovičovej – Orlíkovej z Podhorskej
ulice za vzácny dar – zbierku motýľov a nahrávky spevu vtákov spolu
s magnetofónom. Tento dar obohatí nielen našu prírodopisnú zbierku, ale
aj vedomosti našich žiakov.
• Výsledky

matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS po 4. sérii: N.
Lúčna, 5.tr., 1. – 5. miesto v kraji; F. Kukliš, R. Tábi, 6.tr., 1. – 25.
miesto v kraji.

• Vedenie

ZŠ s MŠ vyjadruje poďakovanie pánu R.Pavlíčkovi za
sponzorský dar vo forme pekných a moderných kombinovaných skriniek
pre deti mladšej vekovej skupiny MŠ, čím pomohol vylepšiť estetickú
stránku prostredia MŠ. (J.Gabrišová)

