Starosta obce srdečne pozýva
všetkých dôchodcov do kultúrneho domu na

POSEDENIE DÔCHODCOV
v piatok 3. decembra 2004 o 1700 hod.
V programe vystúpia žiaci ZŠ
a Bananská dychová hudba.

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
• Dňa 26. októbra sa v našej škole uskutočnila Halloweenska párty.
Zorganizovali ju pre II. stupeň deviataci. Nechýbala dobrá hudba,
strašidelná výzdoba, perfektná nálada a ani súťaže. Súťažilo sa
o najlepšiu báseň, najlepšieho tanečníka a tanečnicu a o najkrajšiu
masku. Masky boli veľmi vydarené, nápadité a tiež farebné.
Výhercov súťaží čakala sladká odmena. Všetci sa perfektne bavili
a tancovali, až kým neodbila siedma hodina a párty sa musela
skončiť.
Poďakovanie patrí aj našim bývalým žiakom M.
Moravčíkovi a M. Vráblovi za výbornú hudbu a kvalitnú
reprodukciu.
• Zachráň aspoň jeden strom - pod týmto názvom sa aj tento rok
uskutočnil zber papiera. Jeho výsledky sú opäť potešujúce. Naši
žiaci vďaka svojim rodičom a priaznivcom školy nazbierali takmer
13 ton papiera a zachránili 210 stromov, čo je už celkom slušný les.
V prvej polovici novembra sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie
EKOŠKOLA. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej
republiky na Slovensku pán Martin Bolldorf vo svojom príhovore
povedal aj túto vetu:“ Čo som sa naučil o ekológii, za to vďačím
vlastným deťom.“ Môžeme smelo konštatovať, že aj mnohí naši
občania už začínajú myslieť ekologicky – výsledky posledných
rokov zberu papiera tomu nasvedčujú. V súťaži tried sa na 1. mieste
umiestnila 6. trieda - 2 781 kg papiera ( TU Mgr. B. Šoltisová), na
2. mieste s tesným rozdielom 2 641 kg sa umiestnila 5. trieda ( TU
Mgr. Z. Barančíková), na 3. mieste skončili naši druháci s 1719 kg
papiera ( TU Mgr. K. Michnová). Výborné výsledky svojich tried
zabezpečili najmä aktívni jednotlivci. Uvádzame 10 najaktívnejších:
1. m. – Benuš,6.tr., 837 kg, 2.m. – Horňák,1.tr., 758 kg, 3.m.
súrodenci Gotthardtovci – 2. a 4. tr., po 363 kg, 5.m. - Moravčík,
5.tr., 323 kg, 6.m. - Garec ,6.tr., 285 kg, 7.m. – Móczi,5.tr., 246
kg, 8.m. – Minčeff,6.tr., 242 kg, 9.m. – Velič,6.tr., 241 kg, 10.m.
– Klampár,2.tr., 228 kg.
• Na okresných majstrovstvách v šachu reprezentovali našu školu R.
Tábi, 6.tr., M. Jošťák a M. Tábi, 8. tr.
• Žiaci a učitelia sa v dňoch 15. – 21.11. zapojili do kampane
organizovanej Výborom ministrov pre drogové závislosti a kontrolu
drog pod názvom Týždeň boja proti drogám. Počas celého týždňa
prebiehali nasledujúce aktivity zamerané proti drogám a podporujúce
zdravý spôsob života: tvorba násteniek, výtvarné práce, besedy,
rozhlasová relácia. Uskutočnili sa i vychádzky do prírody, kde žiaci
zároveň plnili aj úlohy environmentálnej výchovy.
• Kde sa hospodári, tam sa dobre darí. V auguste došlo k spojeniu
základnej školy s materskou školou. Hoci priestorovo sa nič
nezmenilo, podarilo sa znížiť finančné náklady na prevádzku
a financie minúť na zveľadenie prostredia oboch škôl.
• Na budove materskej školy sa vymenili vchodové dvere. Ďakujeme
našim sponzorom, ktorí tieto práce urobili bezplatne, v rámci
sponzorskej pomoci: Pán J. Patai vybúral staré a osadil nové dvere .
Pán J. Radovský opravil a namontoval zámok do vchodových dverí.
Páni I. Margetín a V. Kabát opravili termostat, splachovacie nádrže
na sociálnych zariadeniach a namontovali elektrického vrátnika na
vchodové dvere.
• V budove základnej školy už majú všetky triedy nové a hlavne
bezpečné podlahy a do konca kalendárneho roka budú nové
vchodové dvere do školského klubu.

Hlásnik obce Banka

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

Bude futbalové ihrisko Banky
ešte niekedy bananské?
Pri pohľade na postupne sa meniacu tvár kabín futbalového
ihriska a zhotoveného prístrešku sa natíska otázka, kto je vlastne
pôvodcom toho, že plocha, ktorá už slúžila 4 generáciám športovcov
občanom Banky a nielen im, nie je vlastne bananská?
Uvedená skutočnosť vyšla na svetlo až pri znovuobnovení identity
obce Banka v r. 1993 p. D. Marekom. Najskôr tomu takmer nikto
nechcel veriť. No skutočnosť je ale iná. Hoci sa do dnešného dňa po
futbalovom trávniku preháňajú predovšetkým futbalisti, slúži i na
časté kultúrne a spoločenské podujatia.
Po dokončení oplotenia, ktoré si tiež vlastne zhotovili športovci sami a
pár niekoľkých obetavcov z radov fanúšikov, OTJ konečne začalo i s
úpravou kabín. A bolo veru už načase, nakoľko v tak dezolátnom a
zastaralom stave nemá kabíny na širokom okolí takmer nikto. Vieme,
že veľa ľudí môže namietať, že domáci futbalisti hrajú takú súťaž odkiaľ sa
už nedá ani vypadnúť, pravda je však asi niekde inde. V dnešnej dobe,
ale nielen v dnešnej dobe, sa všetko odvíja a súvisí s financiami,
ktoré chýbajú na každom kroku a to iste platí aj o futbalovom oddieli.
O pomoci, ktorú by potrebovali, by vám vedeli rozprávať taký obetavci
akými sú funkcionári, hráči, tréneri v jednej osobe p. M.Babiš,
Š.Štefanka, P.Drápal , takých v našej OTJ nie je nazvyš.
Pevne veríme, že tréner futbalového mužstva Banky a bývalý
vynikajúci hráč Slovana Bratislavy p. Ján Hikl vydrží aj v týchto
skromných podmienkach a privedie mužstvo Banky do vyšších súťaží,
nakoľko tam obec Banka určite patrí..
Ing. M. Rusnák

Náš miniROZHOVOR
na aktuálnu tému

s Ing. Jaroslavom Janečkom, starostom obce
Môžete nám povedať, či bude futbalové ihrisko patriť obci ?
- Rád by som už teraz povedal, že bude. Všetko ale závisí od stanoviska
obecného zastupiteľstva, ktoré predloží majiteľom pozemku návrh, za
akú cenu je obec ochotná pozemok pod ihriskom získať do vlastníctva, a
od postoja majiteľov SLK Piešťany, a.s.. Je pravdou, že pozemok na
ktorom sa nachádza terajšie futbalové ihrisko na Banke patrí SLK
Piešťany, a.s.. S touto skutočnosťou ma oboznámil krátko po mojom
nástupe do funkcie starostu vtedajší funkcionár OTJ p. Hrdina a
potvrdila to i následná analýza vlastníckych vzťahov k predmetnej
parcele, spracovaná na podnet obce. Buďme však vďační najstarším
funkcionárom FO na Banke, ktorým sa podarilo dostať na list
vlastníctva OTJ Banka aspoň budovu šatní, ktorá je t.č. už na LV Obce
Banka. V snahe, aby obec získala pozemok pod bananským ihriskom do
vlastníctva, sa z nášho podnetu uskutočnilo za posledné mesiace už
niekoľko rokovaní s generálnym riaditeľom SLK Piešťany p. RNDr.
Kramárikom. Zo spoločných jednaní môžeme dnes konštatovať, že
obojstranne výhodné riešenie pre obec i SLK Piešťany, a.s., hľadáme, a
verím, že ho i nájdeme. Je len škoda, že sa o to nepokúsili už skôr moji
predchodcovia.

Redakcia

Kolkársky turnaj o Turčanov pohár
Na prvom ročníku turnaja o Turčanov pohár 29. 10. 2004 sa zúčastnili
mužstvá: Rouzz Piešťany, Banka, Nitrianska Blatnica A, Nitrianska
Blatnica B. Mužstvo Banky tvorila štvorica hráčov v zložení: Ondrej
Halás, Ladislav Škrabák, Ladislav Lehuta a Miroslav Gašpar. Na 1.
mieste sa umiestnili hráči Nitrianskej Blatnice A pred Bankou a Rouzz
Piešťany. Pekné 2. miesto v silnej konkurencii zvýraznil aj úspech
Ondreja Halása, ktorý sa stal najlepším hráčom turnaja s najväčším
počtom zvalených kolkov. Kolkári Banky boli pozvaní aj na Vianočný
turnaj, na ktorom bude mať kolkáreň v Nitrianskej Blatnici už zabudované
automatické stavanie kolkov. Toto určite ešte viac ovplyvní záujem o
kolkársky šport, a to nielen v N. Blatnici, ale aj medzi kolkármi z Banky,
ktorí sú tu už tradičnými a vítanými návštevníkmi.
L. Škrabák

ROČNÍK II.

Chýbajú nám
príspevky
občanov
Už dávnejšie som uvažoval o
tom, že napíšem do Hlásnika pár
riadkov, aby som ozrejmil prácu
redakčnej rady, ktorá tvorí každé
číslo už takmer dva roky. Myslím
si, že sa nemáme za čo hanbiť.
Snažíme sa uverejňovať všetko to,
čo si želajú naši čitatelia, pokiaľ
také informácie máme... A ja sa
zastavím pri tom slovíčku
„pokiaľ“. Pre styk s občanmi
sme vytvorili schránky, kde môžu
občania zasielať príspevky
rôzneho zamerania. A výsledok?
Za dva roky ich bolo iba
niekoľko... Že by sa nič v obci
nedialo, alebo je Hlásnik na tak
dobrej úrovni, že nie je čo
zlepšovať? Určite nie. Redakčná
rada vznikla zo skupinky
nadšencov, ktorí cítili potrebu
vytvoriť za pomoci obecného
úradu informačný prostriedok,
ktorý by nahradil chýbajúci
rozhlas v obci. Nie sme žiadni
profesionáli, ale baví nás to.
Každé číslo tvoríme na kolene,
príspevky si častokrát vyžiadame,
alebo vyhotovíme sami. Chýbajú
nám dobrí dopisovatelia, ktorí by
nám pomohli skvalitňovať každé
číslo, chýbajú nám informácie
občanov, o čom by chceli, aby sa
napísalo. Túto spoluprácu s
občanmi nevyhnutne potrebujeme.
Bez nej môže náš časopis upadnúť
do stereotypu a prestane plniť
svoje poslanie - informovať
všetkých o dianí v našej obci. Ak
vám záleží na zlepšovaní nášho
časopisu, tak píšte! Na záver ešte
jeden citát: „Kritizovať znamená
hovoriť, ako by som to robil, keby
som to vedel...“ Na zlepšenie
úrovne Hlásnika nám nepomôže
iba kritika, ale pomoc každého
o b ča n a Ba nk y vo fo r me
príspevkov alebo námetov. Tie
využijeme viac, ako kritiku ...
Dušan Slovák,
člen redakčnej rady
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Hody boli, hody sú...
Tradícia hodov je spojená s kostolom.
V každej obci majú kostol zasvätený
niektorému svätému –
patrónovi kostola. Na
pamiatku posviacky
kostola sa každý rok
konajú hody. Bananské
hody sú v novembri na
sv. Martina – ako jedny
z posledných, potom už
začína advent.
Okrem cirkevného
významu majú hody aj
význam spoločenský.
Pri tejto príležitosti sa
stretá vali príbuzní
i známi zoširoka –
zďaleka. Na hody sa
bol o treba dobre
p r i pr a vi ť .
Bi e l i l i
a vym a z á val i sa
chalupy
zvn útra
i zvonka. V kŕmnikoch
gágali husi a kačky. Nie
je tomu tak dávno, čo
na malom Váhu plávali desiatky a desiatky
husí. Po hodoch už boli kŕdle riadne preriedené.
Gazdiné každé ráno tŕpli: „ Nájdem husi
v kŕmniku? Neukradli mi ich?“ Kradli sa nielen
živé, ale aj zabité husi. Zlodeji bez práce prišli
k chutnej husacinke.
Hody kedysi trvali tri dni. Začali sa už
v sobotu, ale najdôležitejšia bola nedeľa.
Domáci aj hodári sa zúčastnili slávnostnej sv.
omše. Pred kostolom boli rozložené rôzne
šiatre. Pre deti cukríky, loptičky, cukrová vata,
„ mačky vo vreci“. Dospelí mládenci zasa na
strelnici „vystrieľali“ papierové ruže a všelijaké

zaujímavosti. Kolotoče, také typické pre letné
hody, sa na Banke objavili zriedkavejšie, lebo
väčšinou bolo zima,
daždivo, alebo sv. Martin
„prišiel na bielom koni“
– teda bol sneh.
Málokedy bolo také
slnečné, hoci vetristé,
počasie ako tohto roku.
A hodovalo sa...
V hodovej polievke sa
museli variť aspoň tri
druhy mäsa. Po nej
h usa ci na , ka ča ci n a
s lokšami, neskôr s ryžou
alebo inými prílohami.
A koláče – hlavne
z kysnutého cesta –
pečené v peci. K tomu
pohár dobrého vína.
Večer v kultúrnom dome
z á ba va
s d obr ou
dychovkou. Každý sa
mohol vytancovať i zažiť
veľa smiechu a žartov.
Hody boli, hody sú,
dajte sysľa na misu!
Banancov prekárali, že sú „syslári“. Vtipkár
musel vedieť dobre utekať, aby po takejto
„rečňovanke“ jednu neutŕžil.
Dnes sa nám to už ťažko uverí, ale hody
pokračovali až do pondelka – to boli tzv.
hodence. Pojedli sa všetky pripravené dobroty,
a čo zostalo, dostali hodári ako výslužku. Jedlo
sa minulo, ale pekné a príjemné zážitky
v ľuďoch doznievali ešte dlho. Aj pre toto
tradícia hodov určite nezanikne.
-hh-

Slávnostné rozsvietenie

VIANOČNÉHO STROMČEKA
pred kostolom za fanfár dychovej hudby,

príde aj Mikuláš.
V piatok 3. decembra 2004
o 1640 hod. po sv. omši.
Srdečne pozývame všetkých občanov- deti,
mládež i dospelých.

Dnes v čísle:
Obecný úrad informuje
Dejiny Banky... 19. časť
Kuriózny remeselník
Zo školských lavíc
Pozvánky na akcie...

Dňa 28.10.2004 sa zišli poslanci OZ na 17.
riadnom zasadnutí OZ v
zasadačke v
materskej škole, a po schválení programu,
prerokovali :
1. Čerpanie rozpočtu obce za tri štvrťroky
roku 2004.
2. Správu stavebnej komisie, ktorá sa
zaoberala sa žiadosťami o odpredaj časti
obecných pozemkov:
- Žiadosťou p. Petry
Sedlákovej
s
manželom
o
odpredaj
pozemku p.č. 257/4 k.ú.
Banka o výmere 141 m².
Predaj
pozemku
bol
schválený uznesením OZ č.
181/c/2001 zo dňa 12.07.2001
pre p. Alžbetu Sedlákovú a p. Jána Stolára,
ktorý sa doteraz nezrealizoval. Z tohto
dôvodu
požiadali o odpredaj pozemku
rodinní príslušníci Petra Sedláková s
manželom. OZ odporučilo predať pozemok
menovaným po predložení čestného
prehlásenia p. A. Sedlákovej a p. Jána
Stolára, že súhlasia s predajom daného
pozemku p. Sedlákovej s manželom a za
podmienky, že kupujúci budú súhlasiť s
uložením inžinierskych sietí,
vodovodu
a kanalizácie v danom pozemku
- Žiadosťou
p. Jany Moravčíkovej,
Lyžiarska 19, o odpredaj časti pozemku
priliehajúceho k p.č. 426/2 k.ú Banka,
ktorým si chcú spoločne s bratom vyriešiť
samostatné vstupy na svoje pozemky OZ
súhlasilo s predajom cca 50 m² pozemku za
cenu 150 SK/m², za predpokladu, že pri
budovaní vjazdov nedôjde k podkopaniu ani
k žiadnemu inému ohrozeniu miestnej
komunikácie na Lyžiarskej ulici.
- Žiadosťou p. Zacheja, J. Alexyho 33,
ktorý požiadal o uzatvorenie zmluvy o
budúcej
zmluve na kúpu spevnenej
plochy, tzv. parkovisko "Slza" na Sĺňave a
o stanovenie predajnej ceny. Uvedenú
spevnenú plochu má v súčasnosti p.
Zachej zmluvne v prenájme do 30.06.2005
OZ stanoví predajnú cenu v čase, keď
bude predaj aktuálny.
- Žiadosťou p. L. Horňáka, ktorý požiadal
obec o riešenie súčasného stavu, nakoľko
cez časť jeho pozemku prechádza miestna
nespevnená komunikácia do Strážneho. OZ
súhlasí so vzájomnou výmenou príslušnej
časti pozemkov medzi obcou a p. L.
Horňákom.
- Odvolaním P. Decheta proti neschváleniu
odpredaja časti parcely č.716/45. Stavebná
komisie
potvrdila
svoje
zamietavé
stanovisko, ktoré potvrdilo opätovne i
OZ . O predaji časti uvedenej parcely sa
bude môcť rozhodnúť až po vypracovaní
projektovej dokumentácie na prístupovú
komunikáciu cez uvedenú parcelu.
3. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo
stavbou chodníka okolo Vápenického
potoka a skonštatovalo, že spoluvlastníci
doteraz
bezdôvodne bránia výstavbe
chodníka. Obec v súčasnosti
má v
dotknutých
parcelách spoluvlastnícky
podiel raz tak veľký, ako je potrebný pod
stavbu chodníka. Stavba sa preto nemôže
dotknúť spoluvlastníckeho podielu ani
jedného so spolumajiteľov a obec chce

využiť pre výstavbu chodníka najmenej
lukratívnu časť parciel, nachádzajúcu sa na
telese existujúcej hrádze, v ochrannom
pásme Vápenického potoka. OZ prijalo
uznesenie
pokračovať v jednaní so
všetkými
spoluvlastníkmi a zároveň
pokračovať v prípravných prácach na
výstavbu tohto verejno - prospešného
diela.
4. Obecné zastupiteľstvo
prekovalo

futbalového ihriska,
• termín 3. 12. 2004, kedy sa uskutoční
posedenie s dôchodcami, stretnutie detí s
Mikulášom a rozsvieti sa Vianočný
stromček.
***
Niekoľko poznámok k novému zákonu č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady:
Uvedený zákon nadobudol
účinnosť 1. novembra 2004.
Zákon upravuje daň z
nehnuteľností, daň za psa, daň
za
užívanie
verejného
priestranstva,
daň
za
ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie automaty, daň za jadrové
zariadenie a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Podľa zákona 582/2004 Z.z. každý
daňovník dane z nehnuteľnosti (t.j. každý
vlastník nehnuteľnosti - pozemku, bytu,
domu, záhrady atď.) je povinný podať nové
daňové priznanie k dani z nehnuteľností do
28.2.2005 správcovi dane. Každý daňovník
obdrží v druhej polovici decembra na
obecnom úrade nové tlačivá na daň z
nehnuteľností
a
tieto
vyplnené
s
vypočítanou daňou a podpísané, odovzdá
na Ocú do 28.2.2005. Daň z nehnuteľnosti
bude zavedená
Všeobecne záväzným
nariadením obce Banka "O miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce
Banka", ktoré by malo nadobudnúť účinnosť
od 1. januára 2005. Návrh nariadenia je
zverejnený od 25.11.2004 do 5.12.2004 na
úradnej tabuli pri OcÚ a je k dispozícii i na
obecnom úrade k pripomienkovaniu pre
fyzické i právnické osoby a bude prerokovaný
v obecnom zastupiteľstve najneskôr do
15.12.2004.
Správu dane z nehnuteľností vykonávajú
obce, na území ktorých sa nehnuteľnosť
nachádza, a celý výnos tejto dane je príjmom
príslušného správcu dane.

Obecný úrad informuje
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súčasný stav v rekonštrukcii kabín na FI a
skonštatovalo, že rekonštrukčné práce
prebiehali pomaly, bez širšieho záujmu
členskej základne a podpory samotných
fanúšikov. Na prácach sa podieľalo iba
zopár
jednotlivcov z radov hráčov,
trénerov, funkcionárov a fanúšikov. Z
dôvodu uzatvorenia stavby kabín pred
zimným
obdobím
odsúhlasilo OZ
finančné prostriedky na výrobu dverí a
okien a na rekonštrukciu kúrenia do výšky
150 tis. Sk.
Obecné
zastupiteľstvo
odsúhlasilo
jednorazové splatenie úveru obce Banka vo
výške cca 5 mil. Sk, splatného do roku
2013. Dôvodmi pre jednorazovú splátku
úveru sú:
- vysoká úroková sadzba, ktorá odčerpáva
z rozpočtu obce ročne čiastku okolo pol
milióna Sk,
- uvoľnenia
záložného
práva
na
nehnuteľnosti obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie vzdanie sa funkcie hlavného
kontrolóra obce Ing. Pavla Profousa zo
zdravotných dôvodov. V súvislosti
s ukončením činnosti hlavného kontrolóra
obce vyhlásila obec Banka voľbu hlavného
kontrolóra obce, v súlade so zák. 369/2004
Z.z.. Oznamy spolu s podmienkami, ktoré
záujemca musí spĺňať, ako i termín,
dokedy sa majú záujemcovia prihlásiť, boli
zverejnené v informačných tabuliach obce.
Obecné zastupiteľstvo v bode "rôzne"
prejednalo:
uznesenie č. 126/d a stanovilo predajnú
cenu pozemku, p.č. 2010/52 o výmere 29
m² pre Ing. Gajdoša na 500 Sk /m²,
schválilo finančný príspevok do 30 tis. Sk
na rekonštrukciu lyžiarskeho vleku a
výmenu lana a súhlasilo s prechodom
správy lyžiarskeho areálu Ahoj pod obecný
úrad.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
informáciu o zmene štruktúry Spoločného
stavebného úradu /napriek štrukturálnym
zmenám budú v obci Banka stránkové dni
tak ako doteraz/,
informáciu o uskutočnení prieskumných
vrtov v k.ú. obce Banka s účelom stanoviť
mieru znečistenia spodných vôd v blízkosti
kúpeľov,
návrhy, ktoré predloží obec Banka SLK
Piešťany a.s., za účelom získania pozemku

***

• Obecný úrad ďakuje p. Jánovi Sklenárovi
za zhotovenie keramickej vázy pre p.
dekana Mgr. Jána Bederku.
• Obecný úrad obdržal dňa 10.11.2004 list
ministra výstavby a regionálneho rozvoja
SR L.Gyurovského, v ktorom oznámil,
našej obci, že projekt na získanie
finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ na "Rekonštrukciu ZŠ v obci
Banka" bol schválený, ale pre nedostatok
finančných prostriedkov "zaradený do
zásobníka projektov". Z pomyselného
"zásobníka" sa vyberú projekty, iba ak sa
podarí získať dodatočné finančné zdroje "na
školskú
infraštruktúru"
na
konci
programovacieho obdobia 2004 - 2006.
• Obecný úrad upozorňuje občanov na
krádeže smetných nádob v našej obci,
cudzími občanmi jazdiacimi na žltom
motorovom vozidle značky "žiguli" s
prívesným vozíkom. Ak zaregistrujete
pohyb tohto vozidla po obci, volajte obecný
úrad!

19. časť – Banka v období medzivojnovej
Československej republiky (roky 1918-1939) –
výstavba v obci
V medzivojnovej ČSR sa v Banke postavilo
niekoľko rodinných domov. Staršia časť obce sa
nazývala Stará Banka, obec sa rozrastala smerom
k Moravanom nad Váhom v časti nazývanej
Nová Banka.
Z významných stavieb sa uskutočnila prístavba
kostola a výstavba novej školskej budovy.
V roku 1929 prebiehali prípravné práce na
prestavbu malého kostola v Banke zasväteného
sv. Martinovi. Kostolík bol starý a svojou
veľkosťou už nepostačoval, pretože počet
obyvateľov neustále stúpal. Preto sa obec
rozhodla uskutočniť prístavbu novej väčšej
časti
kostola
pričlenenej
k starému
kostolíku do jedného stavebného celku. Pod
vedením kostolného otca Petra Chalása
vznikol kostolný výbor, ktorý koordinoval
prípravné práce a obstarával peniaze na
výstavbu kostola. Boli vytlačené pamätné
„tehly“ predajom ktorých sa získala časť
finančných prostriedkov. Na jednej strane „tehly“
bol vyobrazený nový kostol a na druhej strane
nápis „Radostného darcu má Boh rád – milodary
na udržiavanie zrúcaného 500 rokov starého
rímskokatolíckeho
kostola
v Banke
pri
Piešťanoch“. Okrem občanov obce finančne
prispeli aj majitelia kúpeľného podniku
v Piešťanoch Ľudovít a Imrich Winterovci
a tunajší barón Anton Leonhardy.
Výstavba kostola prebiehala v roku 1930.
Realizovala ju piešťanská stavebná firma
Alexander Pflűger. Rozobrala sa časť múru

starého kostolíka a kamene sa použili na základy
novej časti kostola. Po ukončení výstavby nový
kostol vysvätil trnavský biskup Jantauch.
Pomery v starom dome Rímskokatolíckej
ľudovej školy v Banke boli nevyhovujúce. Škola
bola preplnená žiakmi. Vážnosť situácie si
uvedomilo obecné zastupiteľstvo a preto na
svojich zasadnutiach 7. júla 1928 a 6. novembra
1929 prijalo uznesenia, že popri katolíckej škole
sa zriadi aj Obecná ľudová škola v Banke
a postaví sa nová školská budova. Následne obec
zakúpila
pozemok
od
hlohoveckého

Začiatkom novembra som
navštívil človeka, ktorý
vykoná va remes elníck e
práce, no zároveň prekvapil
i nevšednou kuriozitou. Je
ním ANTONÍN LEPEJ (59).
V rámci debaty sme sa
veľmi dobre pozhovárali, no
dlho mi trvalo, kým som ho
presvedčil, že si zaslúži byť
z v e r e jn e n ý v n a š o m
mesačníku.
Kam Ťa zaviedol osud po
skončení
po vinnej
školskej dochádzky?
- Bolo to v roku 1960. Začal
som sa učiť za strojného zámočníka v Mlynoch
a cestovinárňach. Tam som navštevoval aj súbor
ľudového tanca a spevu. Po skončení učenia som
nastúpil do hospodárskej časti kúpeľov ako
údržbár.
Viem, že si niekoľko rokov pracoval
v známom piešťanskom podniku Zornica.
Akú prácu si tam vykonával?
- Nastúpil som ako údržbár a zároveň ako šofér.
Bol som na zaučení ako opravár šijacích strojov
v Bánovciach nad Bebravou. Počas pôsobenia
v Zornici som zastával funkciu referenta útvaru
obrany. Nakoniec som vykonával údržbárske práce
a robil osobného šoféra riaditeľovi.
Viem i to, že si tu bol spoluzakladateľom
známej dychovky Zornička. Ako muzikant,
hráč na B bas, si iste rád na účinkovanie
v kapele spomínaš.
- Áno, rád som v kapele hral a teší ma, že Zornička
hrá dodnes.
Po zániku Zornice si musel odísť a hľadať iné
zamestnanie. Kde si zakotvil?
- Prijal som miesto školníka na VIII. ZŠ na sídlisku
A. Trajana. Po otvorení IX. ZŠ som prešiel tam,

kde som pokračoval v práci
školníka.
Ako si spomínal, v Zornici
si opravoval aj šijacie
stroje. Stáva sa ti, že si túto
servisnú prácu u teba aj
niekto objedná?
- Opravovať jednoduché
šijacie stroje viem, ale túto
p rá cu vyk on á va m ib a
príležitostne.
Je o tebe menej známe, že si
sám sebe, ale aj členom
rodiny opravíš topánky.
P ripevníš
podpätky,
podrážky a pod. Máš na to
aj požadujúce remeselnícke potreby?
- Mám, tieto som zdedil po mojom bratrancovi.
Škoda, že som sa o toto remeslo nezaujímal už
skôr.
Už
n ieko ľko
rokov sledujem
a
prekvapene
zisťujem, že máš
ne s mier ne
vyvi n u t ý
c it
v rulách. Pri
tvojej robustnej
postave a výške
196
cm
je
logické, že aj tvoje prsty na rukách nebudú
maličké. A tu sme pri kuriozite. Zhotovuješ
miniatúrne výrobky z drôtu. Ako to vlastne
všetko je?
- Po operácii srdca som nemohol pohnúť rukou.
Rozmýšľal som, ako ruku rozhýbať. Vo svojej
dielničke som uchopil kus drôtu a začal som ho
ohýbať. Po chvíli ma napadlo, že by som z neho
mohol urobiť nejaký predmet a tak vznikli rôzne
kuchynské potreby z drôtu. Po niekoľkých dňoch

DEJINY BANKY

súbeh na stavebnú firmu. Stavalo sa od jari do
jesene. Okoloidúci obyvatelia s radosťou
sledovali prácu robotníkov a to vykopanie
základov, dovoz materiálu, vybetónovanie
základov, stavanie múrov z pálených tehál. Po
ukončení výstavby 1. poschodia bola postavená
strecha s červenými škridlami. Na jeseň bola
hrubá stavba hotová.
V roku 1937 stavebné práce pokračovali.
Urobili sa schody a podlahy, osadili sa okná
a dvere, zaviedlo sa elektrické osvetlenie,
obhadzovali sa vnútorné a vonkajšie omietky.
Koncom leta bola výstavba novej školy so
šiestimi
učebňami,
zborovňou
a kabinetom
ukončená.
Vyučovanie
v novej školskej budove sa začalo od
školského roku 1937/38.
V okolí Banky je nádherné prírodné
prostredie. Kúpeľní hostia a rekreanti
chodili na vychádzky, turistické pochody
a výlety do okolitých lesov. V roku 1929
riaditeľ piešťanského kúpeľného podniku
Ľudovít Winter dal na Bananskom vŕšku
postaviť výletnú reštauráciu Červená veža.
Budova mala červené múry, terasa na 1. poschodí
slúžila na stolovanie, nad ňou bola vyhliadková
terasa. Bol tu aj priestor pre záhradné stolovanie
a tanečný ovál s pódiom pre hudobníkov
a spevákov. Budova bola postavená prevažne zo
železobetónu. Svoj názov dostala buď podľa
omietky červenej farby alebo podľa jemnej
červenej až žltočervenej hliny, ktorá sa
nachádzala v skalách pod vŕškom.

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS
PO SÚČASNOSŤ
veľkostatkára Viliama Erdődyho. K výstavbe
školy sa však prikročilo až o niekoľko rokov
neskôr, pretože obec sa rozhodla postaviť najprv
kostol.
V rokoch 1934 – 1935 prebiehali prípravné
práce na výstavbu novej školskej budovy.
Starosta obce Silvester Rybárik a obecné
zastupiteľstvo
zabezpečili
vypracovanie
projektovej dokumentácie.
V roku 1936 sa výstavba novej školy rozbehla.
Všetky prípravné práce sa ukončili, vybavila sa
pôžička, schválili stavebné plány a bol vypísaný

Ing. Alexander Murín

som zrazu zistil, že ruka je pohyblivejšia. Zdá sa
mi, že terapia, ktorú som si vlastne sám
naordinoval, bola úspešná. Náhoda chcela, že som
sa ocitol v hlohoveckej Drôtovni, no a po exkurzii
na Budatínskom zámku už bolo rozhodnuté, že
práci s drôtom sa budem venovať intenzívnejšie.
Nakoniec sa táto práca stala mojím koníčkom. So
vznikom rôznych úžitkových predmetov som
nakoniec prešiel na spôsob umeleckého drotárstva.
Vo svojej práci používam drôtiky rôznych
farebných odtieňov.
Zo zdravotných dôvodov si zostal na
invalidnom dôchodku. Prežil si niekoľko
operácií. Človeka prekvapuje, aký m
optimizmom prekypuješ, koľko vitality z teba
srší a koľko úsmevu vieš rozdať. Naviac,

hráš na svoj obľúbený B bas v našej
dychovej hudbe. Čím to je?
- Záleží na psychike a ako sa s týmto stavom
človek vyrovná. Poznal
som viac ľudí, ktorí mali
menšie problémy ako ja
a psychicky to nezvládli.
Udivuje ma tvoja
pohotovosť
vtipne
reagovať
na
momentálnu situáciu.
Dokážeš si zapamätať
vtip,
kt orý
je
dostatočne
dl hý
a obsažný a reprodukovať ho i po
niekoľkých rokoch bez jedinej chybičky, či
vynechania slova. Čo tak dať si na záver
tvoj obľúbený vtip?
- Oco, ako som prišiel na svet?
- Doniesol ťa bocian.
- Oco, ja sa ti čudujem. Mamina je taká pekná
a ty chodíš po barinách.
Zhováral sa J.Benka

pán ANTONÍN LEPEJ

