V druhej polovici mesiaca apríla sa
začalo v obci s čistením koryta
Vápenického potoka. Čistenie
technicky zabezpečovalo Povodie
Váhu-závod Piešťany. Vďaka
pochopeniu p. riaditeľa Ing. Košťála
sa začalo s čistením potoka pred
začiatkom prác na stavbe nového
chodníka okolo Vápenického potoka.
Firma postupovala od dolného toku
až po námestie Hlavina. To, že vyčistenie bolo potrebné, vidieť aj na
fotografii. Nánosy miestami dosahovali aj výšku jedného metra. Cieľom
čistenia bolo predísť vyliatiu potoka pri prudkých a dlhotrvajúcich
dažďoch a povodniach a tiež vyčistiť brehy potoka od rôznych nečistôt.
Dúfame len, že vyčistené koryto a brehy potoka nezačnú niektorí
nezodpovední občania znečisťovať rôznym odpadom. Veď, všetci
chceme, aby Vápenický potok dotváral nielen panorámu našej obce, ale
aby plnil najdôležitejšiu úlohu - bezpečný odvod prívalových vôd v čase
búrok.

CHODNÍK SA BUDUJE
Maximálne úsilie vynaložil starosta
obce v minulom roku na to , aby do
určitého termínu stihol spracovať a
predložiť na Ministerstvo
hospodárstva SR projekt pod názvom
Vybudovanie chodníka pozdĺž
Vápenického potoka. Množstvo hodín
prebdených nad projektom však
nevyšlo nazmar. Projekt ,ako jeden z
mála bol vyhodnotený ako úspešný a v
rámci grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu ním obec získala
prostriedky z fondov EÚ vo výške cca 1,4 mil. Sk. O problémoch pri
začatí budovania chodníka sme už v Hlásniku písali a nebudeme ich
ďalej rozvádzať. Vedeniu obce sa po dlhšej dobe podarilo s nimi
vysporiadať. A tak občania môžu sledovať, že práce na budovaní
chodníka sú v plnom prúde. Prevádza ich firma Raving, ktorá predložila
najlepšiu ponuku.
-tj-

Hostinský a minister
Hostinským na Havrane bol Ondrej, bývalý ruský
legionár. Bol veľmi veselý, poznal dobré vtipy, zvlášť keď mal
trochu vypité. Mnohí návštevníci práve preto Ondrejov
hostinec radi navštevovali.
Za Slovenského štátu sa boli páni z Bratislavy zabávať na
Bakchus ville. Keď bola zábava v najlepšom, prišlo jednému
piešťanskému funkcionárovi na rozum, že zábava by mala
pokračovať u Ondreja na Havrane. Tak sa aj stalo. Medzi
hosťami bol aj minister vnútra Šaňo Mach. Minister zbadal,
že na stene visí jeho obraz, ako má na chrbte drotársku
krošňu. Fotografia bola zhotovená, keď minister otváral vo
Veľkom Rovnom drotársku továreň SVETOM a tam bol
pasovaný za čestného drotára. Páčilo sa mu to, no Ondrej,
ktorý mal už trochu vypité, mu povedal:“ Pán minister, prídu
ešte aj také časy, že by ste túto drotársku krošňu radi nosili.“
Všetci sa tomuto výroku zasmiali, ale o pár rokov sa
Ondrejovo proroctvo potvrdilo.
V.Anderle
Hlásnik 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.

Starosta obce
srdečne pozýva všetkých občanov na

OTVORENIE
KÚPEĽNEJ SEZÓNY
Sobota 4. júna 2005

ROČNÍK III.

Naša obec sa už po tretíkrát môže prezentovať
v slávnostnom sprievode pri otváraní kúpeľnej sezóny.
V sprievode opäť nebudú chýbať predstavitelia obce,
Bananská dychová hudba, krojovaná skupina žiakov ZŠ
a naši športovci. Radi privítame v sprievode
za označením obce čo najväčší počet občanov,
folklórnu skupinu pánov Klampárovcov,
ženy v krojoch ako i podnikateľov obce,
ktorí môžu prezentovať svoje služby.

NAŠA
FOTOREPORTÁŽ
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STAVANIE MÁJA A DEŇ MATIEK

N

Zraz účastníkov sprievodu je o 9.15 hod.
na futbalovom ihrisku.
Príďte a pomôžte zviditeľniť svoju obec !

šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*špor

FUTBALISTKY BANKY VÍŤAZNE
Kto by to bol predpokladal? Len čo sme
koncom apríla priniesli v Hlásniku správu
o tom, že v našej obci zakotvil futbalový oddiel
dievčat, môžeme zaregistrovať prvý úspešný
výsledok.
Dievčatá OTJ Banka, reprezentujúce okres
Piešťany, sa zúčastnili krajského kola
stredných škôl vo futbale, ktoré sa konalo
v Trnave 5. mája 2005. Naše dievčatá porazili
svoje rovesníčky z Dunajskej Stredy 2:1, keď
oba góly vsietila Martina Štefanková, nad
Trnavou zvíťazili 1:0 gólom Martiny
Hudcovičovej.
Týmito víťazstvami si dievčatá zabezpečili postup na Slovenské
finále, ktoré sa má odohrať v Prešove. Blahoželáme. Na snímke
Zuzka Mokrá s pohárom.
- Hu šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*špor

Kreslil Vojto Haring

KORYTO POTOKA VYČISTENÉ

aši občania privítali najkrajší mesiac roka Máj už
podvečer 29. apríla – postavením spoločného mája
pri sv. Vendelínkovi. Rezké melódie Bananskej dychovej
hudby, hodnotné kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ
v prekrásnych ľudových krojoch, príhovor starostu obce,
postavenie nádherne vyzdobeného mája mladými
športovcami, spokojní a usmiati občania – to všetko
dotváralo príjemnú atmosféru stretnutia občanov. Všetci
prejavili spontánnu radosť z toho, že sa v našej obci stal
tento ľudový zvyk už samozrejmosťou.
Mesiac máj má veľa prívlastkov: Kráľ roka, Máj, mesiac
lásky, Mesiac plný kvetov, no, ale aj hudby.
Už po niekoľko rokov sa v prvej polovici mája, na
oslavu Dňa matiek, stretávajú v našej obci matky na
spoločnom posedení, aby si z úst starostu obce vypočuli
slová uznania a vďaky, ktoré im právom patria. V piatok
6. mája naskôr potešili mamy a babičky krásnym
programom deti MŠ. Spevom a básňami ďakovali svojim
mamám za ich lásku a starostlivosť. Ako to už býva,
k tomuto posedeniu neodmysliteľne patrí hudba a spev.
Milým prekvapením v kultúrnom programe bolo
účinkovanie žiackej dychovej hudby pod vedením pána
učiteľa Jána Benku.
Kolektív mladých muzikantov tvoria poslucháči
Základnej umeleckej školy v Piešťanoch s pôsobnosťou vo
vysunutej triede na Banke.
Po prípravnom procese v hre na zobcovú flautu
a výučbe hudobnej teórie dostávajú žiaci do rúk hlavné
dychové nástroje. V októbri m.r. sa vytvorila malá
dychová hudba, aby už 6. decembra 2004 účinkovala na
stretnutí s dôchodcami v miestnom kultúrnom dome. Aj
keď toto prvé vystúpenie nieslo známky nervozity, skončilo
úspešne.
Nasledoval Jarný koncert žiakov Základnej umeleckej
školy v kine Fontána v Piešťanoch, kde Banku veľmi dobre
reprezentovala naša žiacka dychovka. Samozrejme,
dychovka nemohla chýbať ani pri oslavách Dňa matiek
v našej obci.Dlhotrvajúci potlesk bol príjemnou odmenou
za ich krásne zahraté melódie. Žiacka dychovka zožala
úspech nielen na Banke, ale aj na májových oslavách - 8.
mája v Hubine a následne v Ducovom, kde spoločne
účinkovali so spevokolom Hubinčan.
-ba-

Dňa 19.5.2005 sa v zasadačke MŠ
konalo
v poradí
25.
riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Banka.

odporučilo pred vydaním stanoviska
požiadať o predloženie znaleckého
posudku znalca Ing. P Hauptvogela
na základe ktorého vlastníci začali
s likvidáciou viníc a zároveń si vyžiadať stanovisko Ústredného
kontrolného
a skúšobného ústavu k likvidácii registrovaného
vinohradu.

Obecný úrad informuje

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

•

•

•

•

Pripomienky ku konceptu územného plánu obce Banka, ktoré
obdržal obstarávateľ dokumentácie od občanov obce, štátnych
inštitúcií, okolitých obcí, podnikateľov a spoločenských organizácií.
S výsledkom prerokovania bude oboznámený každý predkladateľ
pripomienky.
Ponuku firmy CW Invest, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava na
odkúpenie kúpaliska Sĺňava II s cieľom vybudovať Športovo
rekreačné centrum Sĺňava II. OZ odporučilo ponuku prijať za
podmienky že CW Invest, s.r.o:
- predloží do 30 dní doplnenú ponuku v rozsahu, aký bol požadovaný
v zrušenej súťaži (urbanistická štúdia, časový a vecný harmonogram
invest. zámeru, požadované tabuľky, atď.),
- odprezentuje svoj investičný zámer na verejnom zhromaždení
Obecného zastupiteľstva obce Banka.
Ponuky firiem: Cesty Nitra a.s., stredisko Trnava, Komunikácie Cífer,
Hrčka Edmund a firmy JUPET Trnava, na rekonštrukciu miestnych
komunikácií a odporučilo rekonštrukciu povrchu
komunikácií,
Podhorská, časti námestia Hlaviny a Lesnej ulice.
Žiadosť vlastníkov nehnuteľností, Ing. P.Golského, bytom Piešťany
a Ing. I.Siráckeho, bytom, Bratislava, Záhorská Bystrica o stanovisko
obce k zmene druhu pozemku z viníc na trvalé trávne porasty. OZ

Imrich MARGETIN
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 ?
- Po uplynutí roka môžem skonštatovať, že ciele, ktoré sme si vytýčili, sme
vo veľkej miere splnili. Výstavba nájomných bytov sa presunula na tento
rok, pretože obci neboli pridelené v minulom roku finančné prostriedky od
fondu rozvoja bývania. Oprava komunikácií bude pokračovať v tomto roku
až po lokalitu Hlavina. V roku 2005 sa zrekonštruujú a rozšíria priestory
obecného úradu, ktoré som presadzoval. Čas, ktorý nám zostáva do konca
volebného obdobia, využijem na zveľadenie verejných priestranstiev. Počas
doterajšieho pôsobenia som pracoval na opravách inštalácií v MŠ, ZŠ a na
cintoríne. Samozrejmosťou bola pomoc a účasť na prípravách a prácach pri
akciách, ktoré obec poriadala. Ale hodnotiť tieto aktivity by malo byť skôr
právom starostu obce, ktorý vie, čo ktorý poslanec urobil.
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 ?
- Je pravdou, že v minulých rokoch tejto obci veľmi chýbali kultúrne
a spoločenské podujatia. Som rád, že sa nám podarilo zorganizovať oslavy
výročia obce, súťaž hasičov, že zo stavania mája sa už stala tradícia
a konajú sa pravidelne i iné kultúrno – spoločenské akcie, pri organizovaní
ktorých sa aktívne zúčastňujem napr. rozsvietenia vianočného stromčeka,
silvestrovského stretnutia...
3. Aké zmeny by ste urobili v prospech obce, keby ste boli starostom ?
- Myslím, že táto otázka je zavádzajúca. Na post starostu som nekandidoval
a kandidovať ani nebudem. Starosta prebral úrad s veľkými problémami,
niektoré nie sú vyriešené ešte doteraz. Za toto volebné obdobie sa mnohé
veci zmenili k lepšiemu a môže nám byť tak trochu ľúto, že po delimitácii
obce od Piešťan boli v rade vyvolení, ktorí mali záujem len o kataster obce,
ktorú pripravili o značnú časť pozemkov a obec má problém nájsť aj
pozemky na výstavbu bytov.
-dsPozn. redakcie: Príspevok uverejňujeme bez redakčnej úpravy v
pôvodnom znení.
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Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, p.č. 716/20 o výmere
22 m² Ing. M. Bošanskému. OZ s predajom nesúhlasilo, nakoľko
v prípade výstavby na p.č 718/2, 718/3, 717, môžu inžinierske
siete viesť iba cez uvedenú parcelu. Z toho istého dôvodu OZ
nevyhovelo ani žiadosti Š. Kuropku vyvŕtať na uvedenom pozemku
studňu.
OZ odsúhlasilo prenájom sauny HEINOLA p. Alene Brošovej, bytom
Ducové 16, na dobu 5 rokov.
OZ schválilo doplnenie organizačného poriadku Spoločného
stavebného úradu a schválilo
zriadenie Odbornej poradenskej
komisie pri stavebnom úrade pre stavby s nákladom vyšším ako tri
mil. Sk, ktoré by sa mali stavať v našej obci, a zriadenie
Priestupkovej komisie v obci Banka.
OZ schválilo žiadosť firmy TRI-star s.r.o, o prenájom parkoviska
a minigolfu na Sĺňave II na letnú sezónu 2005.
OZ odporučilo okamžite v zmysle platného zákona o ochrane
životného prostredia začať riešiť nedovolené vypúšťanie fekálií
niektorými našimi spoluobčanmi do záhrad, vodných tokov, cestných
priekop a podobne.

REKONŠTRUKCIA
STRECHY KOSTOLA
Starosta
v
minulom roku
vypr acoval
p r o j e k t
zameraný na
o p r a v u
strechy
a
z v o d o v
kostola
sv.
Martina,
podaný
na
Ministerstvo kultúry SR. Projekt bol rozpracovaný na
rekonštrukciu celej strechy a požadované náklady tvorili
čiastku 1 200 000 Sk. Po schválení projektu MK SR však
odsúhlasilo obci čiastku 200 000 Sk, za ktorú bolo možné
vymeniť krytinu iba na starom kostole. I keď táto čiastka
zďaleka nedosahovala požadovanú sumu, všetci veriaci obce
boli za ňu vďační. A tak 27. apríla 2005 začala firma Raving
meniť krytinu a zvody na starej časti kostola. Organizovaním
prác bol kostolným výborom a starostom obce poverený
Dominik Jánoška. Pri prácach pomáhali i veriaci obce:
Michal Bednárik, Milan Bednárik, Milan Bolješik, Vladimír
Ferenčík, Štefan Gábriš, Jozef Gašpar, Miroslav Gašpar,
Jozef Gažo, Anton Haring, Gašpar Haring, Dominik Chalás,
Jozef Jánoška, Pavol Juliny, Gašpar Marek, Patrik Mička,
Anton Moravčík, Jozef Rock, Ladislav Rusnák, Jozef
Rusnák, Karol Schedling, Dominik Šebo, Imrich Vetrík, Ján
Vetrík /Poloma/. Vďaka ich usilovnosti a tiež počasiu, ktoré
im prialo, boli práce 7. mája ukončené. Poďakovanie patrí aj
pani Márii Chalásovej, Jozefíne Šebovej, Júliusovi Šebovi a
starostovi obce za zabezpečenie občerstvenia pre
brigádnikov. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa podarí obci
získať ďalšie financie a postupne zrekonštruovať celú strechu
kostola.
-tj-

22. časť – Banka v období prvej Slovenskej
republiky (roky 1939 – 1945) – politický
a verejný život
V marci
1939
došlo
k rozpadu
Československej
republiky,
vznikla
samostatná
Slovenská
republika.
Predchádzajúci
demokratický
systém
viacerých politických strán bol nahradený
autoritatívnym politickým systémom
jednej politickej strany – Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Na
Slovensku sa presadzoval národno –
kresťanský spôsob života. Bolo to
zároveň obdobie 2. svetovej vojny.
V období
Slovenskej
republiky
spravovali obce vládni komisári.
Vládnym komisárom v Banke bol
v rokoch 1939 – 1945 Štefan Jánoška.
Verejné
podujatia
organizovali
miestne organizácie HSĽS, Hlinkovej gardy
a Hlinkovej mládeže. Predsedom MO HSĽS
v Banke bol Tomáš Jánoška, veliteľom MO
Hlinkovej gardy v Banke bol Štefan
Krištofovič. MO Hlinkovej mládeže bola
založená v škole.
K zmenám došlo v oslavách významných
výročí a sviatkov. Namiesto Dňa slobody
( 28. október) sa začal oslavovať Deň vzniku
Slovenskej republiky (14. marec). Oslavy
Dňa matiek boli nahradené Dňom slobodnej
rodiny. Stromkové slávnosti ostali, sadili sa
stromy slovenskej slobody.
Napríklad v marci 1943 pri príležitosti 4.
výročia
vzniku
Slovenskej
republiky

usporiadala MO HSĽS v Banke slávnostnú
akadémiu. V apríli členovia Hlinkovej
mládeže zahrali divadelnú hru „Zlatý kvet
v tatranskej doline“. V máji 1943 sa
v hostinci pani Urbanovej uskutočnili oslavy
Dňa slovenskej rodiny, ktoré pripravila MO
HSĽS.
Banka spolu s Hubinou a Ducovým patrila
do farnosti Moravany n./V., farárom bol

DEJINY BANKY

zásobovanie obyvateľstva. Pri mlatbách
asistovali žatevní komisári, ktorí sledovali,
aby obilie bolo riadne zaevidované
v hospodárskych výkazoch. Boli zavedené
odberné lístky na múku, chlieb, mäso, kožu
a obuv.
V decembri 1941 zomrela najstaršia
obyvateľka Banky: pani Madutková, ktorá sa
dožila 103 rokov. V období Slovenskej
republiky mala Banka vyše 1400
obyvateľov.
Zima 1941 – 42 bola veľmi tuhá,
vyskytovali sa silné fujavice, na cestách
sa tvorili záveje. V domoch i v škole
zamrzli vodovody.
V júli 1943 bola veľká povodeň Váhu.
Rieka sa rozvodnila, voda sa rozliala až
po cestu pred školou. Na poliach
narobila veľa škody, bolo práve pred
žatvou.
V lete 1944 bola na Slovensku napätá
politická situácia. Časť obyvateľstva naďalej
podporovala Tisov pronemecký režim, avšak
ďalšia časť už nie a viacerí sa aktívne zapojili
do protifašistického odboja.
V auguste1944
vypuklo
Slovenské
národné povstanie. Do SNP sa zapojili aj
niektorí obyvatelia Banky. Z nich Viliam
Palec (narod. v roku 1921) a Michal Margetin
(1923) padli v bojoch pri Strečne a Štefan
Bučko (1922) zahynul v koncentračnom
tábore. Účastník SNP Anton Chalás (1920)
zahynul tragicky po skončení vojny pri
výkone vojenskej služby v Banke.
Ing. Alexander Murín

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS
PO SÚČASNOSŤ
Anton Pánik.
Od mája 1939 do roku 1943 chodili
slovenskí robotníci pracovať do Nemecka,
najmä na poľnohospodárske práce. Medzi
nimi boli aj obyvatelia Banky, z nich niektorí
po návrate domov si z ušetrených peňazí
postavili domy.
V rokoch 1940–41 sa budovala štátna cesta
Piešťany – Topoľčany. Na úseku od
Horváthovej vily po hostinec U Rybárky sa
odklonila o niekoľko metrov nižšie od starej
cesty. Zároveň zaniklo priľahlé futbalové
ihrisko v lokalite „Pod vŕbami“.
Od roku 1941 štát sledoval priebeh
žatevných prác, aby bolo zabezpečené

• Občianske združenie pri ZŠ Banka a vedenie ZŠ s MŠ

ZSŠ Rakovice – 1 s p.s., SOUE Piešťany – 1 bez p.s. Našim
deviatakom
želáme
veľa
v Banke ďakujú všetkým
úspechov
v
ďalšom
štúdiu.
občanom,
ktorí
sa
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC • 3. mája sa uskutočnilo
rozhodli darovať 2%
okresné kolo speváckej súťaže
z dane školákom z Banky
Slávik Slovenska, na ktorom reprezentovala školu žiačka 3.
na zlepšovanie podmienok výchovno-vzdelávacieho
triedy Radka Kováčová /na fotografii/ a umiestnila sa na
procesu. Celková poskytnutá suma ešte nie je známa.
víťaznom 3. mieste v I. kategórii. Pripravila Mgr. H.
Všetkým, ktorí ste pomohli, v mene našich žiakov srdečne
Hrdinová.
ďakujeme!
• V rámci Dňa Zeme sa žiaci 6. a 7. ročníka s p.
• 11. mája sa žiaci I. stupňa zúčastnili v kine
uč. Šoltisovou zúčastnili podujatia Prima klíma,
Fontána predstavenia Veselý zemepis . V programe
ktoré zorganizovala Mestská knižnica Piešťany.
plnom piesní, hier a súťaží sa žiaci zábavnou
formou zoznámili s mnohými krajinami sveta. Na
Okrem príjemného pocitu žiaci získali ďalšie
záver si deti obohatené o nové vedomosti zo
vedomosti o našom životnom prostredí.
zemepisu mohli aj zatancovať na im známe disco• V marci 2005 vykonala Krajská školská
piesne.
inšpekcia komplexnú previerku v Základnej
• Veľmi pekné umiestnenie sa podarilo našim
škole
Banka.
Počas
jedného
týždňa
žiakom na majstrovstvách okresu v orientačnom
skontrolovala dokumentáciu školy, priestorové
behu dňa 12.5. na Červenej veži. Najúspešnejšou
i materiálne podmienky a výchovno-vzdelávací
pretekárkou bola žiačka 9. tr. B. Uhrínová, ktorá sa
proces. V záverečnej správe bola škola
umiestnila na víťaznom 2. mieste. Na veľmi
ohodnotená
v päťstupňovom hodnotení
peknom 4. mieste sa umiestnil E. Móczi, žiak 8. tr.
inšpekcie druhým stupňom.
Na 8. mieste skončil G. Branderský, žiak 7. tr., na
• Ďalším ukazovateľom úrovne školy sú výsledky
12. mieste M. Jošťák, žiak 8. tr., na 16. mieste Z.
umiestnenia žiakov 9. ročníka na stredné školy.
Šmehlíková, žiačka 5. tr., a na 17. mieste M. Branderská,
V školskom roku 2004/2005 z 12 žiakov 9. ročníka bolo
žiačka 8.tr. Pripravili Mgr. V. Škarková a Mgr. Ľ. Jánoš.
k 26.4. prijatých 8 žiakov na obidve vybrané školy bez
prijímacích skúšok ( p.s.). Konečný stav rozmiestnenia po • Vedenie ZŠ s MŠ v Banke ďakuje p. Jánovi Halásovi za
odovzdaní zápisných lístkov: Gymnázium P.deC.Piešťany –
vybavenie a firme Ing. Eva a Ing. Fridrich Köllner
2 bez p.s., SPŠE Piešťany – 1 bez p.s., 2 s p.s., ZSŠ
z Viedne za darovanie počítačovej zostavy s tlačiarňou do
Piešťany – 3 bez p.s., 1 – s p.s., ZSŠ Hlohovec – 1 bez p.s.,
počítačovej učebne na prízemí.
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