Kritickým NkNm

Od 1.1.2005 do 30.6.2005 v Banke:

Znečisťoval vlastnú obec !

„ SA NARODILI

Občan Banky, ktorý býva pri vstupe do obce smerom od
Piešťan, bol viackrát vyzvaný obecným úradom, aby upratal
neporiadok okolo svojho domu. Skládky , ktoré vytvoril, kazia
celkový dojem pri vstupe do obce.
Tento občan nielenže
neuposlúchol výzvy, ale začal 14. 7. 2005 dovážať na verejné
priestranstvo- odpočívadlo pod Červenou vežou - výkopový materiál
z Piešťan. Vďaka upozorneniu občanov, ktorým na čistote v obci
záleží, zabránil starosta podnikateľovi v ďalšom znečisťovaní
prostredia.

Vandalizmus v obci !
Na jeseň v roku 2003 sa konečne
podarilo zrekonštruovať autobusové
zastávky v obci, čo stálo nemalé
finančné prostriedky. Nápis : "Nenič
ma! Slúžim všetkým. Zákaz lepenia
plagátov !" vie hádam prečítať každý.
No i napriek tomu sa našiel niekto, kto
zrejme čítať nevie a nielenže lepí
plagáty ,ale i poškodil tabuľu plexiskla na jednej zo zastávok. Opäť
teda uškodil nám všetkým a peniaze na opravu mohli byť použité na
ďalší rozvoj obce.
O tom, že vandalizmus nepozná hranice, svedčia polámané
koruny mladých sakúr (japonských čerešní) na Bananskej ulici. Tieto
neznámi páchatelia zničili v noci z 8.7. na 9.7.2005 a spôsobili tak
obci nemalú finančnú škodu. Všetci sme sa tešili, že sa starostovi
podarilo dosiahnuť zrealizovať výrub starých topoľov, ktoré
znepríjemňovali život alergikom a ohrozovali bezpečnosť cestnej
premávky, za minimálnych finančných nákladov obce. O to viac
financií obec vložila do zakúpenia a výsadby sakúr, ktoré sa pekne
ujali a postupne mali dotvárať panorámu Bananskej ulice. Stačila
jedna noc a stromy zaplakali.
V oboch prípadoch bolo podané trestné stíhanie na neznámeho
páchateľa z dôvodov ničenia obecného majetku. Toto však stromy
nevzkriesi a zastávkam nepomôže.
Vážení občania!!! Nebuďme ľahostajní k tomu, čo sa okolo nás
deje. Vandali totiž ničia majetok, ktorý má slúžiť nám všetkým a jeho
obnova stojí obec, a teda nás všetkých, ďalšie financie. Ak vidíme
prejavy vandalizmu a na rozvoji obce nám skutočne záleží, nebojme
sa zavolať na číslo 158, alebo na obecný úrad a na toto upozorniť.
Takto môžeme zachrániť veľa. Zabráňme tomu, aby ľahostajnosť a
nevšímavosť zvíťazili.
Redakcia

Erik Pánsky, Matúš Vatrt, Jarmila Tomanová,
Rastislav Rigo, Kristína Pavlíčková, Martin Chalás,
Sebastián Kohút, Michal Chalás, Adam Tatranský.

ÿUZAVRELI SOBÁŠ
Róbert Vatrt a Veronika Zajacová, Patrik Mička
a Iveta Menčíková, Mário Nedelka a PetraUlíková,
Martina Gabrišová a Jozef Junger.

ZOSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov
Katarína Margetínová, Ing. Mária Kuklišová, Mária Boďová,
Gabriele Smoláková, Lenka Muchová, Viera Tatranská,
Marta Ručkayová, Mária Chrupková, Mária Julinyová,
Eva Kuropková, Ľubomíra Baleková, Edita Čunčíková,
Zdenka Prišticová, Ladislav Šimo, Jozef Bihary,
Miodrag Stevič, Ing. Vladislav Ircha, Ing. Vladimír Oravec,
MUDr. Peter Kubranský.

60 rokov
Mária Zemková, Emília Koleňáková, Anna Rocková,
Anna Vavakova, Elena Tvrdá, Eleonóra Drozdová,
Vladimír Halás, Zdenek Drozd,
JUDr. Alexander Kostolanský, Anton Lepej,
Milan Lovecký, Ľubomír Láslop, Jozef Moravčík,
Ondrej Strelec.

70 rokov
Elena Valentová, Helena Horňáková, Ivan Pišný,
Viktor Vetrík, Rudolf Lehuta.

75 rokov
Mária Gábrišová, MUDr. Mária Rymarenková,
Mária Chalásová, Aurelia Lipková, Katarína Košinárová.

80 rokov
Hasiči súťažili
V sobotu 16. júla 2005 zvádzali tuhé boje na futbalovom ihrisku v
Banke hasiči - o Putovný pohár generálneho riaditeľa SĽK Piešťany.
Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev dobrovoľných hasičských zborov. V
napínavej súťaži, kde sa zvádzal boj o každú sekundu, prvé miesto
obsadilo družstvo Radošiny, ktoré získalo putovný pohár už po druhý
krát. Druhé miesto obsadilo domáce družstvo hasičov z Banky a tretie
miesto patrilo hasičom zo SĽK Piešťany. V súťaži žien 1. miesto
obsadilo družstvo Radošiny pred ženami z Hrádku.
-tj-

Jolana Tatranská, Pavla Rusnáková, Helena Ábelová,
Uršula Poláková, Gizela Heráková, Anna Valková,
František Takač, Ján Vetrík, Ľudovít Toráč,
Ladislav Lámer, Rudolf Jánoška.

85 rokov
Pavla Gregoričková

90 rokov
Helena Albertová.

Memoriál Dušana Ševčíka
Na futbalovom turnaji Memoriál Dušana Ševčíka v Modrovej 17.7.
2005 sa zúčastnili aj naše dievčatá-futbalistky, ktoré si zmerali sily s 3
družstvami chlapcov. Prvý zápas s Hôrkou nad Váhom prehrali 0:8, ale
vzápätí remizovali s celkovým víťazom turnaja Modrovou 1:1. Po
jedenástkovom rozstrele dievčatá zápas napokon vyhrali 2:1. V
poslednom zápase dievčatá prehrali s mužstvom Veselého 1:3. Aj
napriek umiestneniu na poslednej priečke podali dievčatá dobrý výkon.

-HuHlásnik obce Banka

– mesačník vydáva Obecný úrad Banka. Redakčná
rada: Ján Benka, Mgr. Helena Hrdinová, Mgr. Terézia Janečková, Mgr.
Sylvia Molnárová, Ing. Michal Rusnák a Dušan Slovák.

Srdečne všetkým blahoželáme!

…

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

Mária Moravčíková, Viktória Šebová, Karel Pilát,
Ján Samuhel, Michal Antal, Anna Gabrišová, Anton
Vetrík, Mária Halásová, Ján Sklenár, Mária Brošová.
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Z VATRY ZVRCHOVANOSTI
N

a znak úcty k
novodobým
dejinám slovenského
národa sa v sobotu 16.
júla nad našou obcou
na
AHOJI op äť
rozhorela - Vatra
zvrchovanosti. Vatra,
ktorá sa už stala
symbolom splnenia
dávnych túžob našich
o t co v,
d ed o v
a
pradedov, symbolom slobody a samostatnosti,
symbolom zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Oslavy zvrchovanosti prilákali na kopec
Ahoj dosiaľ najväčšie množstvo účastníkov,
nielen z našej obce, ale aj blízkeho okolia. Na
Ahoj vyšli deti, mládež, dospelí ba i
dôchodcovia.
Oficiálne otvorenie osláv začalo zaznením
hymny SR a prekrásnej básne o Slovensku,
ktorú predniesla žiačka N. Lúčna. Starosta
obce privítal občanov a vzácnych hostí, ktorí
prišli do pekného prírodného prostredia na
Ahoji a tým podporili dôstojné oslavy
zvrchovanosti SR. Všetkým poprial príjemnú
zábavu a posedenie pri Bananskej dychovej
hudbe, horiacej vatre a dobrom občerstvení.
O tom, že tohtoročná Vatra zvrchovanosti
sa vydarila na výbornú, niet pochýb. Počasie
prialo, účastníci sa zabávali, spievali, tancovali
a len ťažko sa im na úsvite odchádzalo domov.
Najväčšiu zásluhu na tom však majú
organizátori akcie: Obecný úrad, členovia
Motoklubu Ahoj, ktorí postavili stany i vatru a
pripravili celý areál. Pán V. Klesňák, ktorý
reprodukovanou hudbou roztancoval starých i
mladých. Členovia mladého hasičského zboru,
ktorí dbali o bezpečný priebeh celej akcie.
Všetkým, ktorí sa na zorganizovaní Vatry
zvrchovanosti podieľali, preto patrí úprimné
poďakovanie. Dokázali totiž, že pri dobrej
spolupráci a vzájomnom porozumení sa dá
pripraviť perfektná akcia, na ktorú budú všetci
zúčastnení iste dlho spomínať. Vďaka za
vynikajúcu atmosféru a za príjemne strávené
chvíle.
-tj-

Obecný úrad informuje
POĎAKOVANIE

• Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa 30.6.2005 i napriek
nepriaznivému počasiu zúčastnili na slávnostnom otvorení
nového chodníka okolo Vápenického potoka.

• Ďakujeme spoluobčanom, ktorí prispeli k organizovaniu
už tradičnej Vatry zvrchovanosti 16.7.2005 na Ahoji. Na
úspešnom priebehu akcie sa podieľali: hlavný organizátor
akcie Motoklub Banka pod vedením p. J. Moravčíka,
Bananská dychová hudba, p. V. Klesňák a Poľovnícka
skupina Banka. Poďakovanie patrí
sponzorom akcie,
ktorými boli už tradične p. J. Šebo, Poľovnícka spoločnosť
Striebornica a Veľkopek, a.s. Piešťany.
UPOZORNENIE PRE OBČANOV
PODHORSKEJ A LESNEJ ULICE
Na uvedených uliciach sa začali práce na rekonštrukcii
povrchu komunikácií. Práce vykonávajú Cesty Nitra, a.s.,
závod Trnava. Vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú
zrealizované prípojky na inžinierske siete, aby si tieto
urobili v čo najkratšom čase, ešte
pred položením
asfaltového koberca.
NEZABUDNITE
Vývoz 240 l kontajnerov na separovaný zber papiera
a plastov sa v našej obci uskutoční v nasledovných
termínoch: 19. august, 30. september, 11. november a
23. december 2005.

INFORMÁCIE STAVEBNÉHO ÚRADU...
Z činnosti
V prvom polroku 2005 bolo na stavebný úrad Banka doručených 79 podaní. Z nich 12
sa týkalo mesta Piešťany. Z týchto podaní si určite všimli občania hlavne práce v rámci
budovania „Pešej zóny“ v Piešťanoch a rozkopané centrum mesta Piešťan. Pešia zóna sa
začala komplexne budovať a všetky povolenia k tejto činnosti riešil stavebný úrad obce
Banka.
V samotnej obci Banka bolo 67 podaní. Začala sa výstavba 4 nových rofinných
domov a rekonštrukcia pôvodných 7 rodinných domov formou prestavby, prístavby alebo
nadstavby. Z územno-plánovacej dokumentácie bolo vydané územné rozhodnutie na
výstavbu „Hotela La Casa s.r.o“ v centre obce pri vojenskej bytovke. V závere mesiaca
jún bolo verejnou vyhláškou rozbehnuté územnícke konanie pre výstavbu „Mikrorajón
kúpeľných penziónov Thermal“. Územie sa nachádza na pravom svahu údolia smerom na
Topoľčany, Hlavná cesta č. 499, lokalita Štepnica. Hlavný prístup musí stavebník - firma
ROPSPOL a.s. Nové Mesto nad Váhom - vybudovať rekonštrukciou cesty vedľa hudobnej
školy.
V priebehu prvého polroka sa skolaudovalo a dalo do užívania 5 rodinných domov. V
štyroch prípadoch sa jednalo o prestavby dokončených stavieb a v jednom prípade bola
skolaudovaná novostavba rodinného domu. Okrem rodinných domov sa skolaudoval na
Sĺňave II na výpadovke v smere Ratnovce nový Penzión Zachej. Okrem reštaurácie a
ubytovania je vybavený aj bowlingovou dráhou. Zvýšený záujem bol o poskytnutie
územníckych informácií o možnostiach stavieb. Poskytli sme ich 11. Tento záujem bol
vyvolaný spracovaním konceptu nového územného plánu obce Banka.
Upozorňujeme, že pokiaľ nebude nový smerný územný plán obce Banka,
spracovaný Ing. Arch. Perneckým, schválený, platí pôvodný územný plán schválený ešte
v čase, keď obec Banka bola súčasťou mesta Piešťany.
Vo zvýšenej miere sme museli riešiť sťažnosti občanov. Týkali sa hlavne sporov
ohľadne vytýčených pozemkov, nevhodného spôsobu užívania pozemku alebo
poškodzovaním domu susedov. Celkove sme riešili 11 sporov, z ktorých 4 skončili na
Krajskom stavebnom úrade v Trnave. Väčšinu sporov sme riešili odkázaním účasníkov
sporu na občiansko-právny súd.
Na základe usmernenia Krajského úradu Trnava upozorňujeme, že v prípade
podania sťažnosti mimo stavebného alebo územného konania môže obec požadovať od
sťažovateľa úhradu nákladov na miestne šetrenia.
Ing. J. Lázar

ZO
ŠKOLSKÝCH
LAVÍC

MUDr. Marián KALIŠ
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 ?
- Moja predstava o Banke je stále tá istá. Naša obec vzhľadom na svoje zemepisné položenie má jedinečnú príležitosť byť
atraktívnou nielen pre svojich obyvateľov, ale priťahovať aj stále viac návštevníkov. K naplňovaniu tohto cieľa sa podarilo
obecnému zastupiteľstvu spraviť pokrok najmä v spracovávaní Územného plánu obce, ktorý sa nám dúfam podarí do konca
roka aj schváliť. Veľmi dôležité pre ďalší rozvoj obce bolo presadenie zmeny hraníc vnútorného kúpeľného územia
kúpeľného mesta Piešťany. Toto zruší neprirodzené oddelenia našej obce od kúpeľov resp. Kúpeľného ostrova (pásom
poľa) a umožní podstatne zmeniť vzhľad našej obce – výstavbu penziónov v susedstve kúpeľov a individuálnu výstavbu za
hranicou kúpeľného územia. Možno sa otvorí aj možnosť pre realizáciu nového kultúrne-spoločenského centra obce (oproti
základnej škole). Z ostatných akcií by som rád spomenul vylepšenie podmienok pre školákov úpravou školského dvora,
pred dokončením je prevádzková budova pre futbalistov, do užívania sa odovzdal krásny chodník pri Vápenickom potoku,
pokračuje sa v rekonštrukcii i opravách miestnych komunikácií, pred odovzdaním je rekonštrukcia obecného úradu,
pripravuje sa projektová dokumentácie na výstavbu doteraz nespevnených komunikácií. Mám pocit, že sa zlepšila čistota
v obci. Ako poslanec rád konštatujem, že sa zlepšila aj komunikácia občanov s obecným zastupiteľstvom, občania sa začali
o dianie v obci viacej zaujímať. Dovolil by som si ešte spomenúť jednu vec, ktorá zásadne ovplyvní budúcnosť našej obce.
Po dlhých prípravách a rokovaniach s viacerými potenciálnymi investormi sa nám podarilo ukončiť proces výberu
investora pre kúpalisko Sĺňava. S investičným zámerom CW Invest ste sa mali možnosť zoznámiť vo vývesných tabuliach
i na verejnej prezentácii firmy.
2. K práci poslanca patrí i záujem o rozvoj obce a kultúrno-spoločenský život voličov. Ktorých akcií ste sa vy
osobne aktívne zúčastnili, a ako ste sa spolupodieľali pri ich organizovaní ?
- Myslím si, že najdôležitejšou prácou poslanca je aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Ostatných akcií obce sa zúčastňujem podľa toho, aký význam im pripisujem a ako mi to moje pracovné zaneprázdnenie
dovoľuje.
3. Aké zmeny by ste urobili v prospech obce, keby ste boli starostom ?
- Na túto teoretickú otázku môžem odpovedať iba toľko. Obecné zastupiteľstvo nemôže fungovať bez starostu obce
a starosta obce bez zastupiteľstva. Rád som, že mám možnosť byť poslancom tohoto zastupiteľstva a rád som aj tomu, že
starostom obce je pán Ing. Jaroslav Janeček, s prácou ktorého som veľmi spokojný.
A čo musíme ešte urobiť? Je toho strašne veľa. Nespokojný som, že ešte stále sa nepokračuje s výstavbou kanalizácie,
bytovky, nových komunikácií, pre dôchodcov by bolo treba tiež niečo spraviť, atď. Trápi ma aj Červená veža a jej
budúcnosť. Ako ju zachovať pre budúce generácie, resp. z nej spraviť príťažlivé miesto pre prechádzky a oddych.
-dsPozn. redakcie: Príspevok uverejňujeme bez redakčnej úpravy v pôvodnom znení.

• Aj v dobe počítačov sa darí
tlačiarenským
škriatkom.
V júnovom čísle nám jeden taký
vymenil
priezvisko
v poslednej
správe Zo školských lavíc. Pani
učiteľke T. Slávikovej sa za túto
zámenu ospravedlňujeme.
• V súťaži tried sa v 5. ročníku jej
trvania umiestnili: na I. stupni – 1.
trieda pod vedením triednej učiteľky
Mgr. A. Baďurovej, na II. stupni – 7.
trieda pod vedením triednej učiteľky
Mgr. V. Škarkovej.
• Diplom riaditeľky školy s vecnou
odmenou OZ pri ZŠ Banka za výborný
prospech a víťaznú reprezentáciu
školy v okresných a vyšších súťažiach
dostali títo žiaci:
R. Kováčová,
3.tr., N. Lúčna, 5. tr., F. Kukliš, 6.
tr., V. Geschwandtnerová a L.
Kuklišová, 7. tr., M. Tábi, 8. tr. a B.
Uhrinová, 9. tr.
• Pochvalné uznanie za úspešnú
reprezentáciu
školy
s
vecnou
odmenou OZ pri ZŠ Banka získali: Z.
Šmehlíková a R. Uhrin, 5. tr., J.
Chudík, 7. tr., V. Belanová, M.
Branderská a E. Móczi, 8. tr., Z.
Brišková a D. Nedelka, 9. tr.
• Na účet OZ pri ZŠ Banka
k 30.06.2005 nabehla predbežná suma
5 944,- SK. Sú to poukázané 2% dane
z príjmu.
Všetkým priaznivcom a priateľom
školy ďakujeme a želáme príjemný
zvyšok leta.

27. časť – Banka v období prvej
Slovenskej republiky (roky 1939–1945) –
politika a verejný život, školstvo, kultúra
Po prechode frontu začiatkom apríla 1945
vystúpili v obciach národné výbory
z ilegality a ujali sa výkonu verejnej správy.
Niektorým národným výborom boli dočasne
ponechané menšie vojenské stráže na
ochranu pred poh ybujúcimi sa
z v yš k a m i N e m c o v a i n ý m i
nebezpečnými osobami. Dočasné
vojenské stráže boli v Banke,
Mora van och n ./V., Hubin e,
Ardanovciach a pod.
Po oslobodení Banky a Piešťan sa
skončili bojové akcie Považského
práporu slobody, ktorý sa potom
zapojil do verejnoprospešnej činnosti.
Prápor bol sústredený v Piešťanoch, kde so
súhlasom sovietskeho vojenského vedenia
začal pôsobiť ako prvá československá
posádka. Členovia práporu pomáhali
zabezpečovať verejný poriadok medzi
obyvateľstvom. Vykonávali tiež strážnu
službu na železničných staniciach, kde
strážili pred rozkradnutím materiál
v železničných vozňoch. Nemci narabovaný
majetok chceli zo Slovenska odviezť do
Nemecka, čo však pre sabotáže
železničiarov už nestihli urobiť.
Veliteľ Považského práporu slobody pplk.
F. Borský usporiadal 21. apríla 1945
v piešťanskom hoteli Eden banket na počesť
sovietskej a rumunskej armády. Po skončení
vojny sa stal generálom čs. armády a pôsobil
najprv v Košiciach a potom na Ministerstve
národnej obrany v Prahe. Od roku 1950 však

bol perzekuovaný, vrátil sa na Slovensko
a pracoval na Jednotnom roľníckom družstve
v Chrastnej. Zomrel v roku 1987
a pochovaný bol v Nitre.
Školstvo - V škols.roku 1939/40 bol
správou Obecnej ľudovej školy v Banke
poverený Andrej Madara.
V školskom roku 1940/41 správcom školy
bol Jozef Kobelár, okrem neho vyučovali

DEJINY BANKY

školu jej riaditeľ, delegát za obec Mikuláš
Chalás a člen výboru Dr. Štefan Tovary,
obvodný lekár v Piešťanoch. Na škole bola
založená MO Hlinkovej mládeže. Miestnym
vodcom HM v Banke a zároveň vodcom
čaty vĺčat sa stal riaditeľ školy J. Kobelár,
vodcom čaty orlov učiteľ A. Madara.
Vodkyňou kmeňa víl sa stala učiteľka M.
Zacharová, vodkyňou tatraniek učiteľka M.
Szabadffyová a vodkyňou kmeňa diev
Mária Hrnčárová z Banky.
V školskom roku 1943/44 bol
riaditeľom školy Štefan Krištofovič.
Okrem neho vyučovali M. Zacharová,
A. Madara, Mária Vojtaššáková a M.
Krištofovičová, rod. Szabadffyová.
Školníkom bol Štefan Nedelka, ktorý
bol zároveň obecným zamestnancom
v Banke. Náboženstvo vyučoval
moraviansky farár Anton Pánik.
V roku 1944 bol v školskej pivnici
zriadený protiletecký úkryt, bol však
nevyhovujúci a v prípade poplachu boli žiaci
posielaní domov.
V škols.roku 1944/45 vojnové udalosti
narušili riadny chod školy. Od 10. decembra
1944 do 30. marca 1945 bolo vyučovanie
prerušené, pretože školská budova bola
obsadená nemeckým vojskom.
Kultúra - V roku 1943 bol v Banke
založený ochotnícky divadelný súbor Úsvit.
Viedol ho Jozef Drabant, členmi súboru boli
Mária Klampárová, Helena Klampárová,
Klára Ábelová, Gašpar Moravčík, Emil
Zemko, Jozef Rusnák, Emil Minárik, Jozef
Eliáš, Jozef Rybárik i ďalší.

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS
PO SÚČASNOSŤ
Marta Szabadffyová, Mária Zacharová,
Andrej Madara a Štefan Krištofovič. Školská
stolica pôsobila v zložení – predseda Tomáš
Jánoška, podpredseda Stanislav Klampár,
kurátor Ján Hrudka, revízori Mikuláš Chalás
a Štefan Nedelka. Výbor rodičovského
združenia pracoval v zložení – predsedom
bol J. Dvoran a členmi Rudolf Rusnák,
Štefan Vetrík, Helena Klampárová a Paula
Čirková.
V školskom roku 1941/42 bola škola
premenovaná na Rímskokatolícku ľudovú
školu v Banke. Z priestorových dôvodov
bolo otvorených iba 5 tried 1. až 8. ročníka.
Riaditeľom školy zostal J. Kobelár. Bol
ustanovený školský výbor v zložení –
predseda Anton Pánik,
rímskokatolícky
farár v Moravanoch n./V., delegáti za cirkev
Jozef Klampár a Rudolf Rusnák, delegát za

Ing. Alexander Murín

CHODNÍK PRI POTOKU OTVORENÝ
Obyvatelia obce s radosťou privítali dobudovanie nového chodníka okolo
Vápenického potoka s turistickým prístreškom a informačnými tabuľami.
Chodník bol slávnostne otvorený a spustený do prevádzky 30. júna 2005 o 11,00
hodine. Starosta obce Ing. J. Janeček a primátor mesta Piešťany Ing. R. Cicutto
spoločne prestrihli pásku - tzv. pupočnú šnúru medzi Bankou a mestom Piešťany. A
hoci svieži dážď krstil nový chodník, slávnostného otvorenia sa zúčastnilo viacero
občanov, poslancov a vzácnych hostí.
Starosta vo svojom príhovore pripomenul, že stavba nového chodníka bola dlho
očakávaná nielen občanmi Banky, ale i obyvateľmi Piešťan a kúpeľnými hosťami.
Zdôraznil, že i napriek nemalým problémom nakoniec došlo k pochopeniu tohoto
obecného záujmu zo strany spoluvlastníkov pozemkov a dobrá vôľa zvíťazila.
Vyjadril radosť z toho, že chodník bol vybudovaný v krátkom čase a vďaka
finančným prostriedkom EÚ a že významnou mierou prispeje k skvalitneniu
prepojenia obce Banka a Kúpeľného ostrova. Veď naša obec je prirodzeným
turistickým zázemím pre kúpeľných hostí, obyvateľov Piešťan i blízkeho okolia,
nakoľko leží v malebnom údolí pod úpätím Považského Inovca. Niet pochýb o tom, že
sa chodník stane základným pilierom k zlepšeniu prístupu, hlavne zahraničných
návštevníkov, k zaujímavostiam a historickým pamiatkam našej obce. Zároveň
vyzval občanov, aby si ho chránili a ďalej zveľaďovali.
Na záver poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o výstavbu tohoto chodníka:
spoluautorom úspešného projektu, ktorým bola Obchodná komora Trnava,
realizátorom tohoto diela - firme Raving z Piešťan, ktorá vyhrala verejnú súťaž a
zrealizovala túto peknú stavbu, vedeniu SĽK Piešťany ktoré výstavbu podporovalo a
poskytlo priestor na jej realizáciu, vedeniu Povodia Váhu, poslancom obce za ich
podporu, ako i všetkým, ktorí stáli pri zrode myšlienky vybudovať tento chodník a pri
jej realizácii.
Poprial všetkým občanom šťastné vykročenie po novom chodníku.
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