Výzva pre všetkých občanov jarné upratovanie

Občania Banky-prejavte svoju ľudskosť !

ČISTÁ OBEC

DEŇ NARCISOV

Blíži sa 8. apríl:

Nechajte sa v tento deň
obdariť kvetom žltého narcisu
a zapojte sa
do verejnej zbierky na pomoc trpiacim !

od 11.4. – 17.4.2005

Pomôžte vyčistiť
verejné priestranstvá v obci !

ROČNÍK III.

U

ž od dávnych dôb bol kopec Ahoj
za vhodných snehových podmienok
navštevovaný množstvom sánkarov,
lyžiarov a turistov nielen z obce, ale aj z
blízkeho okolia.
Zaspomínajme si, ako to bolo na
Ahoji pred viac ako 25 rokmi. Žiaden vlek a
náruživí lyžiari dlho vyšliapavali na
drevených lyžiach do kopca. O to viac si

Prečítali sme si...

URBÁRI HODNOTILI
Dňa 4.3.2005 sa uskutočnila výročná schôdza urbárskeho
spoločenstva. Schôdzu otvoril a viedol p. Ján Ďurček. Účasť 79
členov US znamená, že výročná členská schôdza bola
uznášaniaschopná, avšak zúčastnilo sa jej menej členov ako po iné
roky. Ako hosť bol prítomný starosta obce Ing. Jaroslav Janeček.
Program schôdze bol jednomyseľne prijatý. Správu o
činnosti US Banka, v ktorej hodnotil činnosť US v uplynulom roku
a stav vlastníctva, ako i Návrh rozpočtu US Banka na rok 2005
predniesol predseda výboru US p. Michal Macko.
Správu lesného odborného hospodára predniesol opäť
predseda US p. Macko, nakoľko sa lesný hospodár Ing. Hudák
ospravedlnil.
Do diskusie sa prihlásilo niekoľko členov. Nie všetky
odpovede boli zodpovedané na požadovanej úrovni (Pozn: asi
neznalosť problému). O viacerých dôležitejších problémoch sa ani
nerozprávalo, čo je určite tiež nedobrý jav. Preto by bolo veľmi
potrebné do budúcnosti, aby výročná schôdza bola pripravená
zodpovednejšie a samotný priebeh moderovať a prezentovať na
vyššej úrovni.
-MR-

IDE MAREC, ADRENALÍN STÚPA
... správnym záhradkárom začína stúpať adrenalín v krvi.
Prechádzajú sa po svojom kráľovstve a kontrolujú, ako prežívajú mráz a
snehovú nádielku stromy, kríky, trvalky, vinič a ďalší miláčikovia. Marec sa
ohlási čo nevidieť, a už teraz je dobré ujasniť si postup prvých jarných prác.
Mladé stromčeky počkajú so zostrihom až nakoniec, prvé prídu na
rad staré, prehustené ovocné stromy, ktoré potrebujú presvetliť korunu Treba
prestrihať aj kríky egrešov a ríbezlí, zostrihať až po zem vlaňajšie výhony
malín a ostružín, ostatné výrazne skrátiť. Pre stromy s drobným ovocím treba
zaobstarať dostatok živín, či už z vlastného, alebo dovezeného kompostu. S
rezom viniča už netreba otáľať, pretože najneskorší termín pred nalievaním
pukov je prvá polovica marca.
V zeleninovej záhradke budeme ako prvé vysievať otužilejšie druhy
mrkvy, petržlenu, pažítky, špenátu či jarného cesnaku. Ak to poveternostné
podmienky dovoľujú, môžeme už teraz zbaviť povrch záhonov nepríjemných
machov a starého zotletého lístia. Na skyprený povrch záhonov rozhádžeme
vrstvičku preosiateho kompostu.
Do pohotovostného stavu treba uviesť aj fóliovníky a skleníky, do
ktorých ako prvý začneme vysievať šalát. Medzi riadky vysejeme reďkovku,
ktorá dozreje skôr, ako by začala vo fóliovníku prekáža ť neskoršie rastúcej
zelenine.

Z vašich ohlasov

Kto druhému jamu kope...
Do Ondrejovho hostinca na Havrane prišiel jeho
známy lesník a chcel ho trochu napáliť. Povedal mu,
že majú ruských legionárov vešať a že už je vybraný
strom, na ktorom Ondrej odvisne. A aj mu ho ukázal.
Na druhý deň príde lesník, a stromu niet?! Pýta
sa , kde je . Ondrej mu odvetil, že strom vyťal, aby ho
na ňom neobesili. Lesník mu povedal, že keď ho už na
určený strom nemôžu obesiť, tak ho obesia na
susedný. Na druhý deň nebolo ani toho stromu.
Nakoniec lesník už dal Ondrejovi pokoj, lebo ten
by mu bol mohol vyrúbať celú horu.
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.

V schránke Hlásnika sme našli príspevok kritizujúci už
niekoľkokrát spomínanú tému nebezpečného voľného
pohybu psov po verejných priestranstvách a nedodržiavanie
času otváracích hodín v lekárni na Banke. Nakoľko nebol
podpísaný, neuverejňujeme ho v pôvodnom znení.
Vážení občania! Znova upozorňujeme na to, že príspevky do
Hlásnika treba podpísať. Ak si neželáte, aby bolo Vaše meno
uverejnené, tak ho neuverejníme, ale podpísané musí byť.
Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Kreslil Vojto Haring

K zavedeniu tejto rubriky nás inšpiroval pán Vojtech Anderle,
ktorému sa chceme touto cestou poďakovať za niekoľko krátkych
príbehov z Banky. Ak vám pripomenú nejakú zaujímavú historku,
prosíme, napíšte nám.
Redakcia

ČÍSLO 3

história Lyžovania na Ahoji

vyhrnuli si rukávy a začali s prácami na
osadenie prvého kotvového vleku LV-200.
Najskôr uvažovali, že na pohon využijú
elektrocentrálu, ale tá by do
budúcnosti nestačila. Preto
sa rozhodli kopať 650 metrov
dlhý kanál na položenie
elektrického kábla. A to bola
najnáročnejšia práca. Okrem
toho bolo treba vytýčiť,
zamerať a vyčistiť trasy,
osadiť dolnú a hornú stanicu
vleku a tiež postaviť prvú
plechovú chatku pri dolnej
stanici vleku, ktorá by slúžila
aj ako náraďovňa. Práce
neúrekom a zima už klopala
Prvý vlek LV-200 v plnej prevádzke /rok 1980/...
na dvere. No, do Vianoc
potom vychutnávali jazdu zo svahu. Stačilo 1979 bolo všetko hotové. Najviac sa o
niekoľko jázd a kopec zdolal lyžiara. Pri prevedenie uvedených prác a dobudovanie
takýchto lyžovačkách , priamo na kopci, vleku zaslúžili: Stanislav Masaryk, Viliam
začali špekulovať náruživí lyžiari, ako by si Masaryk, Dominik Jánoška, Michal
Bednárik, Anton Vetrík,
Miroslav Masár, Ladislav
Kondvár, MUDr. Vladimír
Klampár, Jozef Moravčík,
MUDr. Juraj Čenteš, Ivan
Hrnčár a Peter Vetrík.
Vlek prešiel revíziou a
mohol byť spustený do
prevádzky. Čakalo sa len na
najdôležitejšie, a to sneh. Ten
napadol práve na Silvestra v
roku 1979 a na Nový rok
1980 v lek s láv nos t ne
Členovia lyž. oddielu pri dolnej stanici vleku...
ot est ov ali prví ly žiari.
vylepšili podmienky pre tento šport na Nadšenie a radosť priaznivcov lyžovania
Ahoji. Čo tak vybudovať svojpomocne
nemalo konca kraja. Každý chcel
aspoň malý vlek? Nezostalo len pri rečiach. vychutnať, ako to je, keď sa do kopca
Na jeseň 1979 prišla ponuka, že na Dobrej vytiahne na lane.
V roku 1980 bol v rámci TJ
Banka založený Lyžiarsky
oddiel. Jeho predsedom bol
M. Bednárik, tajomníkom M.
Masár, hospodárom V.
Masaryk, správcami vleku S.
Masaryk a A. Vetrík. Členská
základňa LO sa neustále
rozrastala a už v roku 1987
mala 104 členov. Na činnosť
a podporu LO sa v tom čase
podarilo predsedovi TJ D.
Jánoškovi získať finančné
prostriedky na OV ČSZTV.
Prekrásna zrubová chata pod stanicou dolného vleku- obeť
Postupne sa upravovali
podpaľača...
zjazdovky, pripravovali sa
Vode je nevyužitý kotvový vlek, ktorý by sa podmienky na ich osvetlenie a na výstavbu
na Ahoji mohol osvedčiť. Zanietenci sa
ďalších vlekov. V roku 1982 bol
hneď chopili tejto možnosti a vlek dopravili vybudovaný horný vlek EPV-300, ktorý - po
na Ahoj. Postupne získali nejaké peniaze, rekonštrukcii v roku 2004 - slúži doteraz.

Najväčšiu radosť z neho majú najmenší
lyžiari. O rok neskôr bol vybudovaný a
spustený do prevádzky dolný vlek EPV450. Po mnohých úpravách a vylepšeniach
slúži lyžiarom aj v súčasnosti. O tom, že
nadšenie priaznivcov lyžovania bolo veľké
a nebáli sa práce, nasvedčovalo aj to, že
z roka na rok sa vylepšovali nielen
podmienky na lyžovanie ,ale aj na
poskytovanie služieb. V roku 1987 bola
postavená na základe dotácií a sčasti
svojpomocne pekná zrubová chata v dolnej
časti a zriadený servis na nadstavovanie
lyží. Na budovaní týchto vlekov, ako i
celého športového areálu, sa okrem už
hore uvedených podieľali aj ich
nasledovníci: Ing. Jaroslav Janeček,
Rudolf Šnajdar, Ladislav Rusnák, Igor
Chalás, Maroš a Andrej Masaryk, Milan
Vetrík, Martin Jánoška, Štefan Vetrík,
Jozef a Miroslav Bednárik, Ján Vítek a
Ing. F. Rubint.
Športová i budovateľská činnosť v LO
zaznamenala najväčší rozmach v rokoch
1980 až 1992. Hneď v roku 1980 sa začalo
rozvíjať aj letné lyžovanie na tráve a
každoročne sa poriadali preteky v letnom
slalome s medzinárodnou účasťou na veľmi
kvalitnej úrovni. Ahoj sa tak stal športovým
areálom s celoročným využitím. Niektorí
členovia LO prešli školeniami vlekárov,
oddiel mal vlastných trénerov na zimné a
letné lyžovanie ako i vynikajúcich
pretekárov. Medzi prvých pretekárov
pat ri li: R . Šn aj d ar , O. Pr o ch ád z ka,
J.Štuchal. Z ich nasledovníkov mnohí
získali pek né um iest enia aj v
medzinárodných pretekoch, ako napr:
L.Pišný, Ľ. Masár, M. Molnár, M.Snopek,
H. Zubčák, A. Masaryk, Troskovičová,
Ondrejková. V roku 1985 bol L. Pišný
vyhodnotený medzi 10 najlepšími
športovcami mesta Piešťany.
Nadšenie a elán priaznivcov a
zakladateľov lyžovania na Ahoji ochabol po
nežnej revolúcii. Tá priniesla so sebou
obrovské zmeny. Postupne zanikali všetky
dobrovoľné športové organizácie. LO si
musel na činnosť a údržbu vlekov zarábať
iba prevádzkou. To však vzhľadom na
snehové podmienky v danej lokalite
nestačilo. No i napriek tomu sa vleky a
areál pomáhalo udržiavať v prevádzke.
Najväčšiu ranu utrpeli zakladateliapriaznivci LO - na jar v roku 1992, keď
neznámy podpaľač zapálil na Ahoji zrubovú
chatu, pýchu lyžiarov, práve vtedy, keď sa
ju konečne podarilo vybaviť nábytkom.
Chata zhorela do základov a v nej všetky
lyže, vybavenie, dokumentácia LO. Bolo to

MAREC 2005
nepredstaviteľné sklamanie a takmer
koniec lyžovania na Ahoji. Tí, čo stáli
na začiatku, už nemali síl pokračovať
ďalej. Bolo jasné, že v zložitej
spoločenskej situácii sa dá ťažko niečo
na Ahoji vybudovať a rozvíjať športovú
činnosť.
V roku 1996 vznikol samostatný
Lyžiarsky klub Ahoj s cieľom rozvíjať na
Ahoji rekreačné lyžovanie pre obec a
okolie. Priaznivci klubu vždy na jeseň
upravovali trasu vlekov, robili nátery,
údržbu
, opravovali kotvy a staré
unimobunky. Na poškodení unimobuniek a
vlekov sa často podpísali aj neznámi
vandali a zlodeji, ktorí rozobrali všetko, čo
sa dalo odniesť. Každoročne však bola
zabezpečená revízia vlekov, bez ktorej by
bolo ohrozené ich spustenie, i keď v
niektorú zimu boli v prevádzke iba pár dní.
Koncom roka 2004 na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva obec začala
podporovať okrem futbalu aj zimné
lyžovanie. Cieľom je zatraktívniť lokalitu
Ahoj tak, aby opäť bola využívaná aj v
letných mesiacoch a slúžila hlavne na
športové a turistické účely.
Skoro neuveriteľné, ale je to tak.
Uplynulo práve štvrťstoročie, kedy bol
spustený na Ahoji do prevádzky prvý
lyžiarsky vlek. Ahoj sa stal odvtedy
známym lyžiarskym strediskom na okolí a
je ním aj dodnes. Priaznivci lyžovania,
pokiaľ sú podmienky, si prídu na svoje.
A keďže Ahoj v tomto roku oslavuje,
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa v
minulosti i v súčasnosti pričinili o
budovanie vlekov a rozvoj lyžovania v
tomto areáli.
-tj-

výročie

Autorom veľkonočného vajíčka
je pán Anton Lepej.

•

Dňa 3. marca 2005 o 10.00 hod.
sa v Kultúrnom dome na Banke
uskutočnilo v zmysle
Stavebného
zákona
verejné
prerokovanie
konceptu Územného plánu obce Banka. Prerokovania sa okrem
spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie Ing. Arch. B.Perneckého a
Ing. arch. M.Bogyovej zúčastnili
zástupcovia štátnych i neštátnych
organizácií,
zástupcovia susedných obcí, poslanci a občania našej
i okolitých obcí.
Prerokovanie bolo orientované predovšetkým na
oboznámenie účastníkov rokovania, so zámermi rozvoja riešeného územia,
na získanie pripomienok k navrhovanému riešeniu a na informáciu ako boli
do dokumentácie vznesené požiadavky obecným zastupiteľstvom obce
Banka.
Verejnosť mohla svoje pripomienky ku konceptu územného plánu
písomne odovzdať na spomínanom verejnom prerokovaní, alebo na
obecnom úrade do 16. marca 2005 (§ 21 ods.3 zákona 50/1976 Zb.Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov).
Na verejnom prerokovaní ako i mimo neho bolo vznesených niekoľko
desiatok pripomienok k navrhovanému konceptu územného plánu, ktoré
budú spracovateľom Územného plánu obce spracované a predložené na
prerokovanie do obecného zastupiteľstva. Každý predkladateľ pripomienok
bude s výsledkom prerokovania oboznámený.

termínu
nepreukázal
svoju
solventnosť,
čím od základu
spochybnil svoju ponuku a bol zo
súťaže o prenájom sauny Heinola
vylúčený.
- OZ zobralo na vedomie písomné stiahnutie ponuky na prenájom sauny
Heinola, p. M Radoskej.
Pred obecným zastupiteľstvom odprezentovali svoje ponuky na prenájom
sauny A.Brošová a Ing. M.Benka. Menovaných zastupiteľstvo zaviazalo do
7 dní od prezentácie verifikovať svoje ponuky, ich finančné krytie
a predložiť obci časový harmonogramom navrhovaných investícii v prvom
roku prenájmu. Na základe takto doložených
ponúk zastupiteľstvo
rozhodne, ktorá ponuka je pre obec výhodnejšia, a rozhodne
o prenajímateľovi sauny Heinola.
- OZ odporučilo uskutočniť akciu Čistá obec v termíne od 11.4.2005 do
17.4.2005, odporučilo vykonať zber elektronického odpadu počas tejto
akcie.

Obecný úrad informuje

• Dňa 10.marca 2005 sa uskutočnilo 21. mimoriadne zastupiteľstvo
obce Banka, ktorého hlavným cieľom bolo prerokovať víťaznú ponuku na
prenájom sauny Heinola, za prítomnosti jej predkladateľa a právneho
zástupcu obce Banka. Výsledkom rokovania mali byť podklady potrebné
pre uzatvorenie zmluvy o prenájme.
Výberové konanie na prenájom Sauny Heinola sa uskutočnilo
22.2.2005. Zo štyroch doručených súťažných návrhov bol jeden návrh
vylúčený,
pretože
nespĺňal súťažné kritériá. Ako najlepší, bol
vyhodnotený súťažný návrh Mária Lisoňa, bytom z Levoče.
Predkladateľ víťaznej ponuky. M. Lisoň sa na obecnom zastupiteľstve
zaviazal zdokladovať do 15.3.2005
svoju solventnosť a tým i reálnosť
svojej súťažnej ponuky.
- OZ prerokovalo žiadosť RD Moravany o zníženie dane z nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo so znížením dane nesúhlasilo, nakoľko v našej obci
došlo iba k minimálnemu nárastu dane a odporučilo uprednostniť pred
finačným plnením poskytovanie služieb obci.
- OZ prerokovalo obci doručené dva súťažné návrhy na získanie kúpaliska
Sĺňava II. Obidva návrhy vyhodnotilo zastupiteľstvo, z dôvodu nízkej
finančnej ponuky, ako neprijateľné a odporučilo vyzvať oboch záujemcov
o prehodnotenie ich ponúk.
- OZ posudzovalo dva návrhy majiteľov pozemkov na sprístupnenie
lokality pod Červenou vežou. OZ odmietlo napojenie
tejto lokality
variantou od kostola popri kultúrnom dome a odporučilo riešiť napojenie
tejto lokality variantou okolo hudobnej školy.

VÝZVA
Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí doteraz nepodali na OcÚ
Banka daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti (posledný termín
bol 28. február 2005), aby tak učinili čo najskôr, pretože za
nesplnenie tejto povinnosti môžu byť občan i právnická osoba
pokutovaní.

OZNAM
Obecný úrad oznamuje občanom obce, ktorí majú záujem
o zakúpenie videonahrávky z priebehu osláv 795. výročia obce
Banka, že túto si môžu objednať u p. Mikuláša Moravčíka na
Pokojnej ulici 22.

ČISTÁ OBEC

• Dňa 23.3.2005 sa uskutočnilo v poradí 22 mimoriadne
zastupiteľstvo obce Banka, ktoré sa zaoberalo:
- Prenájmom sauny Heinola a akciou Čistá obec.
- OZ konštatovalo, že M. Lisoň nesplnil svoj záväzok a do stanoveného

Obecný úrad oznamuje, že v týždni od 11. do 17. apríla 2005 sa
uskutoční v našej obci akcia Čistá obec. Vyzývame týmto všetky
spoločenské organizácie v obci, športovcov, združenia občanov, aby sa
zapojili do akcie Čistá obec a pomohli vyčistiť verejné priestranstvá
v obci.
Dňa 12.4.2005 sa v rámci akcie čistá obec uskutoční zber
elektronického odpadu, (za elektronický odpad sa považujú:
chladničky, el. sporáky, mrazničky, práčky, televízory, rádiá,
počítače, atď.). Elektronický odpad nehádžte do veľkoobjemových
kontajnerov, ale sústreďujte ho vedľa kontajnerov na štyroch
miestach: na HLAVINE, PRI FUTBALOVOM IHRISKU, PRI
VENDELÍNKOVI A CESTE J.ALEXYHO.
POZOR ! Elektronický odpad bude zberať samostatné nákladné
vozidlo iba v jeden deň a to v utorok 12. 4. 2005 !!!
Upozorňujeme občanov, aby nedávali do veľkokapacitných
kontajnerov orezané konáre zo stromov alebo drevín !!!

Dušan MAREK

- V uplynulom období sa v obci zorganizovalo viacero akcií, najvýznamnejšou
z nich bola bezpochyby oslava výročia prvej písomnej zmienky o Banke. Myslím, že
za všetkých zúčastnených môžem povedať, že to bola najvydarenejšia akcia
v novodobých dejinách obce. Ďalšími boli napr. Vatra zvrchovanosti alebo
motokrosové preteky. V rámci jarného upratovania sme len z okolia Poľnej ulice,
kde bývam, spolu so susedmi naplnili dva veľkokapacitné kontajnery odpadom, čím
sme prispeli k čistote obce a ochrane životného prostredia.

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 ?
- Pred rokom som spomenul prípravu územného plánu obce Banka a s tým spojené
aktivity. Dnes je už návrh územného plánu predložený verejnosti na
pripomienkovanie. Osobne som sa snažil, aby v ňom boli zapracované také riešenia,
ktoré prinesú obci a jej obyvateľom rozvoj, pokrok a prosperitu. V oblasti
investičnej výstavby sa v obci tento rok dobuduje toľko očakávaný chodník popri
Vápenickom potoku, Podhorská a Poľná ulica. Konečne sa dočkáme rekonštrukcie
budovy Obecného úradu, čím vzniknú dôstojnejšie podmienky na prácu pre
administratívu obce a verím, že dôjde i k skvalitneniu práce zainteresovaných.
Vyviniem maximálne úsilie, aby sa v čo najkratšom čase začala rekonštrukcia
bývalého Družstevného domu, ktorý musí spĺňať všetky kritériá na poriadanie
kultúrno – spoločenských akcií a slúžiť všetkým občanom obce.
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 ?

23. časť-Banka v období medzivojnovej
Československej republiky-školstvo
Po vzniku ČSR v roku 1918 sa na Slovensku
namiesto v maďarskom začalo vyučovať v
slovenskom jazyku a žiaci sa hneď začali
lepšie učiť.
V Banke bola Rímskokatolícka ľudová
škola, ktorá sa nachádzala v malej budove,
postavenej v roku 1867. Pozostávala iba z
jednej učebne a z bytu učiteľa s jednou
izbou, kuchyňou a komorou. Správcom a
zároveň jediným učiteľom bol Víťazoslav
Juráček, náboženstvo učil moraviansky
farár František Novák. Škola bola po
stránke priestorovej a hygienickej
nevyhovujúca. Dopoludnia sa v učebni
tiesnilo vyše 80 žiakov 1. až 3. ročníka,
popoludní okolo 50 žiakov 4. až 8.
ročníka. Vyučovacie podmienky natoľko
znechutili učiteľa Juráčka, že v šk. roku
1928/29 školu opustil.
Od šk. roka 1929/30 sa novým správcom a
zároveň jediným učiteľom Rímskokatolíckej
ľudovej školy v Banke stal Jozef Kobelár,
rodák z Modrovej, ktorý predtým učil v
Moravanoch. Obec sa však v tom čase
sústredila na výstavbu kostola a škole
nevenovala dostatočnú pozornosť. Začiatkom
šk. roka 1930/31 bola situácia už prakticky
nezvládnuteľná. Došlo k tomu, že boli
rozpustené 4. až 8. ročníky a vyučoval sa iba 1.
až 3. ročník. Spôsobilo to rozruch medzi
obyvateľstvom. Obecné zastupiteľstvo si
uvedomilo, že pre obec nestačí iba
rímskokatolícka ľudová škola, ale treba zriadiť
aj obecnú ľudovú školu. Zároveň bola zvolená

DEJINY BANKY

z Piešťan. Prvé sväté prijímanie pre školské
deti v Banke bolo spojené so slávnosťou.
Zúčastnili sa jej nový piešťanský farár
Alexander Šindelár, členovia obecnej školskej
stolice, hasičského zboru a miestnej dychovej
hudby.
V šk. roku 1931/32 chodilo do Obecnej
ľudovej školy v Banke vyše 200 žiakov, jedna
bola naďalej v dome Jakubca, druhá bola
premiestnená do domu Vondráčka. Tiež bola
zriadená školská knižnica.
Od šk. roka 1932/33 bola jedna učebňa
u Jakubcov na Novej Banke a druhá u
Macku v Starej Banke. Žiaci 1. až 8.
ročníka boli rozdelení do 4-roch tried. V
každej triede bolo 50 až 60 žiakov, dve
triedy mali vyučovanie dopoludnia, ďalšie
dve popoludní. Na škole vyučovali 4
učitelia- správca Jozef Kobelár a učitelia
T. Mattesová, B. Parma /pochádzal z
Čiech/ a H. Hrabovská.
V šk. roku 1933/34 zo školy odišli Parma a
Hrabovská a nastúpili 22-ročný Róbert
Stipanitz a Mária Újezdská /pochádzala z
Moravy/. Rodičia R. Stipanitza bývali v Banke
a on sa aktívne zapojil do verejného života v
obci. Náboženstvo vyučoval moraviansky farár
Anton Pánik.
Zdravotný stav žiakov v tomto období bol
pomerne dobrý, vyskytlo sa iba niekoľko
ochorení na osýpky. Zdravotné prehliadky
žiakov vykonával piešťanský lekár Dr. Brežný
na začiatku a konci šk.
roka. Štepenie detí sa vykonávalo v apríli /1ročných, 7-ročných, 14-ročných/.

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS
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3. Aké zmeny by ste urobili v prospech obce, keby ste boli starostom ?
- Ľahko sa hovorí a sľubuje, no ťažšie sa sľuby plnia. Preto by občania
v predvolebnej kampani mali pozorne sledovať, čo ktorý kandidát sľubuje, a čo
neskôr, ak je zvolený, aj v skutočnosti robí, čie záujmy presadzuje. Určite by som
zmenil spôsob komunikácie s občanmi, našiel si viac času na vypočutie ich
pripomienok a samozrejme k tomu patria i písomné odpovede na písomné oznamy,
žiadosti a podnety občanov. Dobrý starosta nemôže byť odtrhnutý od reality,
nemôže sa spoliehať len na úzky okruh ľudí, ktorí mu radia, mal by rešpektovať aj
názor iných a brať ho do úvahy. Mám na mysli vzťah starosta – zastupiteľstvo. Toto
podčiarkujem, pretože ako poslanec spolupracujem v rámci zastupiteľstva už
s tretím starostom a môžem porovnávať. Ďalej by som zintenzívnil spoluprácu
s SLK, mestom Piešťany a okolitými obcami s cieľom dosiahnuť všestranný rozvoj
nášho regiónu.
-ds***
Pozn. redakcie: Od tohto čísla vám prinášame novú rubriku, v ktorej nám
poslanci budú odpovedať na tri otázky týkajúce sa ich práce za dva roky
volebného obdobia. Príspevok uverejňujeme bez redakčnej úpravy v
pôvodnom znení.

prvá Obecná školská stolica v Banke v zloženípredseda František Jakubec a členovia Štefan
Šebo, Silvester Rybárik, Jozef Julíny a Matej
Jánoška, ktorí zložili sľub do rúk vedúceho
notára Rudolfa Dörnhofera. Školská stolica sa
zaslúžila o zriadenie novej školy v obci.
Obecná ľudová škola v Banke bola
otvorená 1. októbra 1930. Za jej správcu bol
ustanovený Jozef Kobelár. Ten sa vzdal miesta
správcu v rímskokatolíckej ľudovej škole,

•

•

PO SÚČASNOSŤ
ktorá sa nachádzala v starej školskej budove.
Niektorí obyvatelia však boli konzervatívni a
dlho si nemohli zvyknúť na to, že môže
existovať obecná škola, ktorú prezývali
"luteránskou".
Obecná ľudová škola v Banke nemala
vlastnú školskú budovu. Jej učebne sa
nachádzali v súkromných domoch, nájomné sa
platilo z rozpočtu obce. V šk. roku1930/31 boli
učebne v Novej Banke, jedna v dome stolára
Františka Jakubca a druhá v novom dome
vedúceho notára Rudolfa Dörnhofera. /Ten
predtým býval v obecnom dome neďaleko
kostola nad dolným majerom/. V jednej učebni
vyučoval správca Jozef Kobelár a v druhej
učebni Marcel Čimo, výpomocný učiteľ z
Piešťan. Náboženstvo vyučovali rádové sestry

Ing. Alexander Murín

• Výsledky MONITORu 2005
Hoci
od Valentínskeho
karnevalu /na fotografii/
O ŠKOLSKÝCH LAVÍC poukazujú, že naši žiaci 9.
ročníka sú dobre pripravení.
uplynul už mesiac, všetci
Úspešnosť
z matematiky
zúč as t ne ní naň r adi
dosiahli 70,1 % oproti celoslovenskému priemeru 65,1%.
spomínajú. Zorganizovali ho žiaci 7. triedy spolu s pani
Pripravila Mgr. S. Gašparová, zástupkyňa RŠ. Úspešnosť zo
učiteľkou Škarkovou. Príjemnú náladu umocnila chutná torta
od pána starostu a požičaný mikrofón rozšíril možnosti zábavy
slovenského jazyka dosiahli 77,8 % oproti celoslovenskému
od diskotéky až po kolektívnu „Superstar“.
priemeru 71,1%. Pripravila p. učiteľka Mgr. P. Lehutová.
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Naša škola sa môže
pochváliť už tradične
dobrými výsledkami
v
geografických
olympiádach. Dňa 17.
3.2 005 naš u š kol u
i piešťanský región
repre ze nt oval a
na
krajskom kole GO
v Trnave žiačka 7.
r o č n í k a
V .
G eschwandt nerová.
Pripravovala p. učiteľka
Mgr. B. Šoltisová.
Marec nám priniesol úspech aj v OK biblickej olympiády. Naše
žiačky N. Lúčna, 5.tr., L. Kuklišová, 7.tr. a M. Branderská, 8.tr.
sa umiestnili na víťaznom 2. mieste a postúpili do regionálneho
kola, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2005 v Trnave. Pripravila p.
učiteľka M. Štreicherová v spolupráci s pani Ing. D. Lúčnou.
Potešiteľné je, že po dlhom čase sa naši žiaci zúčastnili chemickej
olympiády. Reprezentovali nás žiaci 9. ročníka Z. Brišková
a D.Nedelka, ktorí v silnej konkurencii síce neskončili na
víťazných miestach, ale obstáli veľmi dobre. Pripravila p.
učiteľka Mgr. E. Siebertová.

Žiaci I. stupňa sa
zú č a s t n i li 1 5 . mar c a
hudobno-rozprávkovej hry
O Markulke a vĺčkovi
Jabĺčkovi, kde sa naučili
nielen poznávať hudobné
motívy a ich výraz, ale aj si
upevnili lásku k prírode
a k životu.
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V oblasti materiálneho
zabezpečenia sa
v marci
t eší me dvom novým
tabuliam - v tretej a piatej
triede. Do počítačovej učebne na prízemí pribudol ďalší počítač
s pripojením na Internet.
Dňa 18. marca nastúpili žiaci 2. – 4. ročníka na II. turnus
plaveckého výcviku. Vedenie ZŠ s MŠ v Banke touto cestou
ďakuje Obecnému úradu v Banke za to, že napriek zvýšenému
poplatku v celkovej sume 3 500,- SK tento turnus hradí v plnej
výške, čím šetrí peniaze rodičom a pomáha športovej zdatnosti
našich detí.
Dlhodobú tradíciu Zdravej školy sme od roku 2005 vďaka
projektu p. učiteľky Mgr. E. Valkovej rozšírili o projekt Zelená
škola – znamená to starostlivosť o životné prostredie a o prírodu.

