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Na úvod
Vážení občania, práve držíte v rukách prvé číslo prvého ročníka
časopisu našej obce. Hlási sa k Vám náš Hlásnik.
Ako prišiel k svojmu menu? Určite ešte aj dnes žijú medzi nami
ľudia, ktorí sa pamätajú na obecného hlásnika. Chodil po dedine,
ohlasoval čas, zároveň však bol aj informátorom, strážcom pokoja
a poriadku v jednej osobe. Poznal všetkých a všetci poznali jeho.
. Takým „ hlásnikom“ by chcel byť i náš časopis. Každé nové číslo
Vám oznámi, že je posledný týždeň mesiaca. Poinformuje Vás o tom, čo sa
v obci za mesiac stalo a čo dôležité prinesie budúci mesiac.
Bude mať stále rubriky:
Obecný úrad informuje. Určite oceníte, že budete informovaní o tom,
čo sa v obci urobilo, čo sa plánuje, na koho sa môžete so svojím problémom
obrátiť a pod. Informovanosť občanov považuje súčasné vedenie obecného
úradu za svoju prvoradú úlohu.
Naša obec v číslach. Zo základných štatistických údajov o obci
prejdeme na seriál od najstaršej histórie až po súčasnosť.
Svoje stále rubriky bude mať i kultúra, školstvo a šport.
Určite všetci chceme žiť v pekne vybudovanej a upravenej obci.
Hlásnik Vám svojím fotoobjektívom priblíži chvályhodné príklady
starostlivosti o svoje prostredie, ale aj kriticky poukáže na nedostatky.
Vážení občania, Hlásnik chce byť Vaším časopisom. Radi privítame
Vaše návrhy, čo by ste v ňom chceli nájsť, radi uverejníme i Vaše názory
a príspevky.
Zaželajme teda nášmu Hlásniku veľa šťastných krokov a
veľa úspešných rokov na ceste k Vám, svojim čitateľom.
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám
prihovoril
prostredníctvom prvého
čísla obecného časopisu.
Som veľmi rád, že sa
našlo niekoľko obetavých
ľudí a zhostilo sa pomerne
náročnej úlohy, akou bude
pravidelné
mesačné
vydávanie
obecného
časopisu „Hlásnik obce
Banka“. Myslím si, že
nielen ja, ale všetci
občania privítajú túto
aktivitu
s radosťou
a určitým
zadosťučinením,
po
období, kedy získavali
informácie
„iba“
z vývesných tabúľ a dnes

dostávajú
informácie
priamo do schránky.
Hlásnik obce Banka bude
informovať
o všetkých
aktivitách,
nielen
obecného zastupiteľstva,
obecného
úradu
ale
i o aktivitách
z oblasti
kultúry,
vzdelávania,
športu,
starostlivosti
o občanov
a životné
prostredie. Dúfam, že
časopis vyvolá širokú
diskusiu
a záujem
občanov o veci verejné
a rozprúdi život v obci.
Vydanie prvého čísla sa
stane pre obec Banka
malou historickou
udalosťou, ktorú sme na

území našej obce
doteraz nemali. Preto
i z tohto dôvodu verím,
že elán ľudí, ktorí začali
na časopise pracovať,
neochabne, ale naopak,
pravidelné vydávanie sa
stane pre nich a pre
obec samozrejmosťou.
Dovoľte mi preto, aby
som v mene svojom ako
i v mene Vás, občanov,
poprial redakčnej rade
veľa
tvorivých
síl,
odhodlania a pracovného
elánu pri tvorbe ďalších
čísel
Hlásnika
obce
Banka.
Ing. Jaroslav Janeček

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
-V priebehu mesiaca február okrem doterajšieho dodávateľa – firmy Vibresso Nitra, boli oslovené ďalšie firmy
v súvislosti s rekonštrukciou ciest Krátkej, Kamennej a časti Podhorskej ulice, aby predložili cenovú ponuku na
dané práce, ktorú by mali vypracovať do druhej polovice marca. Výberovým konaním bude potom vybraný
dodávateľ s najvýhodnejšou ponukou pre obec.
-V súvislosti s rekonštrukciou ciest bude potrebné v prípravných prácach vybudovať oporný betónový múr na časti
Krátkej ulice nad potokom a osadiť múr i most zábradlím.
-Pokiaľ sa v obci nájde podnikateľ, ktorý by pri výrobe zábradlia pomohol, obecný úrad jeho pomoc privíta.
-Pripravovaná je kolaudácia novovybudovanej časti vodovodu od Hlaviny a časti kanalizačnej siete na Starej
Banke.
-Intenzívne pokračuje vypracovávanie projektu ISPA v rámci celého regiónu Piešťany. Od úspechu projektu bude
závisieť finančné krytie budovania kanalizačnej siete piešťanského regiónu a v našej obci sa to týka celej Novej
Banky.
-Po trojročnej prestávke sa vraciame k nedokončenému územnému plánu obce Banka, bez ktorého nie je možný
bezproblémový rozvoj výstavby.
-Kontrolná komisia pracujúca pri obecnom zastupiteľstve odhalila niektoré nedostatky v oblasti príjmov z majetku
obce, z miestnych daní a miestnych poplatkov. Závažné sú nedostatky v evidencii majetku obce, v nakladaní s ním,
ako i s jeho hospodárením. Komisia poukázala na niekoľko podnikateľov v obci, ktorí závažným spôsobom
porušujú doteraz prijaté záväzné nariadenia obce, nepodávajú daňové priznania, čím sa dopúšťajú protiprávneho
konania. V krátkom čase budú oslovení a vyzvaní na zjednanie nápravy.
-Obecné zastupiteľstvo pripravuje na jarné obdobie v spolupráci s Vami – občanmi niekoľko akcií spojených
s likvidáciou divokých skládok v obci a jej blízkom okolí. S tým bude súvisieť i výzva k majiteľom pozemkov
pestujúcich „burinu“, ako i k majiteľom pozemkov, na ktorých sa nachádzajú divoké skládky, aby si pozemky
vyčistili.
-Na obecnom úrade a na ZŠ budú umiestnené schránky s označením „Hlásnik obce Banka“, do ktorých môžu
občania vkladať námety a pripomienky.
-Starosta obce chce týmto v mene svojom, i v mene občanov obce Banka poďakovať za prijatie primátorovi mesta
Piešťan Ing. Cicuttovi a generálnemu riaditeľovi SĽK Ing. Drabálkovi, ktorí veľmi jasne prezentovali ochotu
spolupracovať s našou obcou pre spoločný prospech občanov Banky, Piešťan i kúpeľných hostí.

NAŠA OBEC V ČÍSLACH
Zoznam ulíc obce Banka
Bananská, Karpatská, Inovecká, Dominova cesta, Športová, Žiacka, Hudobná, Spojovacia, Pokojná,
Tehelná, Podhorská, Kamenná, Krátka, Lyžiarska, Poľná, Topoľčianska, M. Bazovského, Červená veža,
Lesná, Odborárska, J. Alexyho, Nám. M. Benku, Horný majer
Prehľad údajov o osobách, bytoch a domoch (k 15.2.2003)
OSOBY
Trvale bývajúce osoby spolu......................................2 150
Dočasne prítomné osoby spolu....................................... 45
Trvale bývajúci muži (1940 a skôr – 2001)................1 017
Trvale bývajúce ženy (1945 a skôr – 2001)................1 034
Trvale bývajúce ekonomicky aktívne osoby spolu.....1 072
Trvale bývajúce osoby pracujúce mimo obce
trvalého bydliska............................................................838
Trvale bývajúce nezamestnané osoby spolu..................144
BYTY
Byty spolu......................................................................757
Byty trvale obývané.......................................................649
Byty neobývané.............................................................108
DOMY
Domy spolu................................................................... 639
Trvale obývané domy....................................................536
Neobývané domy....................................................... ...103

Zo školských lavíc
V súčasnosti navštevuje Základnú školu v Banke 149 žiakov, z toho 145 z Banky,
2 z Moravian, 1 z Hubiny a 1 z Piešťan
Pre školský rok 2003/2004 je do 1. ročníka zapísaných 15 detí.
Od 1. februára funguje počítačový krúžok pre žiakov 3. ročníka. Vedenie ZŠ ďakuje za pomoc pri
zriaďovaní počítačovej triedy Ing. M. Kuklišovej, Ing. R. Drahovskému, p. D. Pavlovičovi a za vedenie
počítačového krúžku Mgr. Z. Červeňanskej.
2. – 9. februára sa zúčastnili žiaci 7. ročníka lyžiarskeho výcvikového kurzu v Kováčovej. V krásnom
prostredí na zasnežených lyžiarskych terénoch sa všetci žiaci pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Ľ.
Jánoša naučili lyžovať, zároveň si užili i veľa zábavy a zoznámili sa so žiakmi II. ZŠ Rázusova Piešťany.
Spolupráca s touto školou pokračovala i na kultúrnom poli. Dňa 11.2. žiaci 8. a 9. ročníka navštívili
balet P. I. Čajkovského Labutie jazero v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.
Tradičný 5. Valentínsky karneval sa netradične uskutočnil na želanie žiakov v škole. Pozvanie prijali
i deti z materskej škôlky so svojimi rodičmi. Porota mala ťažkú úlohu vybrať z množstva pekných masiek
10 najlepších, ktorých odmenila valentínskymi darčekmi. Milým prekvapením pre všetkých bola návšteva
pána starostu Ing. J. Janečka, ktorý prišiel v náručí s veľkou, nádherne vyzdobenou tortou. Všetci si na nej
dobre pochutnali. V podvečerných hodinách sa karneval zmenil na valentínsku diskotéku pre starších
žiakov. Tí využili „valentínsku poštu“, aby pekným slovom potešili svojich kamarátov. Nezabudli pritom
ani na svojich učiteľov – i tým sa ušlo zopár „Valentínok“.
Vedenie ZŠ ďakuje Obecnému úradu v Banke za finančný príspevok na organizáciu karnevalu, p.
podnikateľovi P. Tapušíkovi za džúsy a fidorky pre všetky deti a členkám rodičovskej rady p. L. Mokrej
a p. Ľ. Šnajdarovej za pomoc pri organizačnom zabezpečení akcie.
14 žiakov 3. – 8. ročníka absolvovalo II. etapu celoslovenskej korešpondenčnej súťaže z matematiky
MAKS. Najlepšie sa umiestnil žiak 9. ročníka Marián Vetrík, ktorý je priebežne na 4. mieste v kraji.
V tomto období sa 29 našich deviatakov v spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. E. Pontesovou
rozhodlo, na ktoré stredné školy chcú podať svoje prihlášky. Novinkou je, že v tomto roku si môžu
v prípade záujmu podať žiaci prihlášky do dvoch škôl, čím sa zvýši predpoklad umiestnenia na vybranú
školu.
Vo februári sa uskutočnili školské kolá Pytagoriády a Geografickej olympiády. Víťazi sa zúčastnia
okresného kola.
28. februára sa skončí I. turnus plaveckého výcviku pre žiakov 2. – 4. ročníka a dievčatá 5. – 7. ročníka.
OZNAM
Vážení rodičia a priatelia školy, pozývame Vás i všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí do
Základnej školy Banka v stredu 19.03.2003. V čase od 08oohod. do 15oohod. môžete vidieť priebeh
vyučovacieho procesu i prácu školy.
Tešíme sa na Vašu účasť.
ZŠ Banka

POD ŠABLE, POD ŠABLE...
Fašiangy – takto nazývame obdobie po Vianociach do začiatku veľkého pôstu pred Veľkou nocou.
Ako si na fašiangy spomína najstaršia občianka obce Banka 93 ročná Anna Gabrišová:
Po Vianociach nastal čas zábav a veselosti. Cez fašiangy bola muzika – zábava každú sobotu alebo
nedeľu. Do tanca hrávala najčastejšie „Cigánska kapela“. Popíjalo sa pivo, víno a trúnok – po
domácky vyrobený tvrdý alkohol – burgyňák. No a čo sa jedlo v domácnostiach? Väčšinou to bolo bravčové mäso, pretože bolo po zabíjačkách. Smažila sa klobása, údené mäso
s vajíčkami. Varila sa huspenina. No a samozrejme sa nemohlo zabudnúť na šišky a fánky.
Na koniec fašiangov bola muzika tri dni. V nedeľu bola zábava ako každú nedeľu. Fašiangový
pondelok sa chodilo „pod šable“. Po dedine chodili mládenci – chlapci na ženenie s dychovou
kapelou. Navštívili každý dom, v ktorom bola dievka na vydaj súca. Všetci boli vyobliekaní do
pestrých vyšívaných krojov. Chlapci vytočili v tanci dievčatá, ktoré im za odmenu, že na ne nezabudli,
nastokli na vyleštenú šabľu, ktorú mal v ruke jeden z mládencov, údenú slaninu, šunku alebo klobásu.
No a na potúženie po štamperlíku – po poháriku trúnku. V každom dome nezabudli pozvať dievčence
i ostatných členov rodiny na zábavu v utorok. Veselí chlapci spievali:
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožucha zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaniny, nech sa napasiem.
Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
všetko my berieme, aj plané hrušky.
Hentam nám nedali, tuto nám dajú,
zabili komára, slaninu majú.
Poslednou fašiangovou zábavou bolo „Pochovávanie basy“. Zábava bola v utorok pred „škaredou
stredou“, ktorou sa začínal veľký pôst.
Celý večer sa tancovalo, spievalo, veselilo. Ale len do polnoci. Pred polnocou prišiel medzi
veseliacich sa smútočný sprievod, aby pochoval basu. Jeden z muzikantov, prezlečený za farára
vykonal smútočnú rozlúčku, ženy – plačky – plakali nad zomrelou basou. Všetko bolo ladené
humorne.

Pochovaním basy skončila zábava i celé veselé fašiangové obdobie a nasledujúcim dňom
„Popolcovou stredou“ sa začal veľký pôst pred Veľkou nocou.
ZÁHRADKA V MARCI
V tejto rubrike sa budeme snažiť mesačne upozorňovať na dôležité záhradkárske činnosti.
Začíname radami na mesiac marec:
-pokračujeme v reze ovocných a okrasných drevín a do polovice mesiaca ukončíme rez viniča
-pri reze odstraňujeme zo stromov prezimujúce štádiá škodcov a zoschnuté moníliové múmie
plodov
-vyčistíme, prihnojíme a nakypríme záhon s jahodami, vysadíme nové jedince
-po skončení mrazov odhrnieme ruže a zrežeme ich
-vyhrabeme, prevzdušníme a prihnojíme trávnik
-presádzame izbové kvety
-v čase nalievania sa púčikov ošetrujeme broskyne proti kučeravosti listov
-krátko po vypučaní ošetrujeme ovocné dreviny proti prezimujúcim škodcom
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