Starosta obce srdečne pozýva
do kultúrneho domu na tradičné

MOTOKLUB BANKA

POSEDENIE DÔCHODCOV

v pondelok 5. decembra 2005 o 1730 hod.
po rozsvietení vianočného stromčeka.
V programe vystúpia žiaci ZŠ
a dychová hudba Inovčanka.

Výbor urbárskeho spoločenstva oznamuje, že
bude pred kostolom predávať

VIANOČNÉ STROMČEKY
00

v sobotu 10. decembra 2005 cca o 11 hod.

FUTBALOVÁ JESEŇ

Futbalisti OTJ Banka sa prehrou rozlúčili s jesennou časťou futbalového
ročníka 2005-2006 a obsadili v tabuľke slabé 10. miesto. Naplno sa
prejavili problémy, ktoré sú príčinou slabých výkonov. Najväčším
problémom je nedostatok hráčov, ich kvalita a neochota starších
trénovať. Zárukou kvalitnej hry malo byť zaradenie starších, skúsených
hráčov do mužstva. Toto sa však nepodarilo splniť. Zo 14 zápasov
mužstvo 4 vyhralo, 4 remizovalo a 6 prehralo. Z počtu strelených gólov
(21) a z počtu gólov, ktoré dostalo (24), pri porovnaní s ostatnými
mužstvami súťaže vyplýva, že útok patrí k najslabším a obrana k
najlepším v súťaži. Jesenné výkony mužstva by mali byť dostatočne
silným impulzom pre trénera, aby konečne prišla jeho radikálna
prestavba. Už sa nemôže váhať, roky poklesu výkonnosti sa musia
zastaviť. Mužstvo treba vybudovať na mladých a perspektívnych
hráčoch. Potenciál je v doraste, ktorý stratou len 1 bodu obsadil 3. miesto
a kde je silný ročník dobrých futbalistov, ktorým treba dať príležitosť v
súťaži dospelých.
Zásluhou starostu obce, obecného zastupiteľstva a výboru OTJ sa
podmienky pre hráčov výrazne zlepšili. OTJ sa podarilo vyrovnať všetky
záväzky, kúpili sa nové dresy, tréningové náčinie, zlepšuje a skultúrňuje
sa prostredie v šatniach (nová dlažba, maľovka, doplnky...) v sociálnych
zariadeniach (sprchy, WC), po zápasoch je zabezpečené občerstvenie,
začala sa rekonštrukcia ihriska a budovanie tréningovej plochy.Teraz sú
na ťahu hráči, aby zodpovedným prístupom radikálne zlepšili svoje
výkony a výsledky, dôstojne reprezentovali obec a tým oslovili
fanúšikov futbalu v obci, aby si znovu našli cestu na futbalový štadión.
P.M.

Hodový zápas

Motoklub Banka založili v r. 2001 nadšenci, ktorých opantala vôňa
benzínu, a ktorých prilákala láska k oceľovým k tátošom. Medzi takých
priekopníkov patrili Rudolf Grežo, Rudolf Moravčík, Jozef Nagy a ďalší.
Motoklub má momentálne 30 členov, na čele jrho je 7 členný výbor s
prezidentom p. Jozefom Moravčíkom starším. Základnou činnosťou motoklubu
je organizovanie motokrosových pretekov.
Aj keď sa v r. 2001 nepodarilo zorganizovať preteky, nebolo to z dôvodu
Motoklubu. Životné prostredie ako aj niektorí členovia poľovníckej organizácie
mali určité výhrady voči usporiadaniu týchto pretekov. No nadšenci Motoklubu
sa nenechali odradiť a pevne dúfajú, že v budúcnosti sa im podarí uskutočniť
podujatie nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni.
Členovia Motoklubu sa aktívne podieľajú na kultúrno-spoločenských
akciách obce. Predovšetkým je však potrebné vyzdvihnúť ich zanietenosť
trpezlivosť a obetavosť pri vybudovaní motokrosovej dráhy. Takmer všetci
členovia pracovali a brigádnicky, bez nároku na mzdu, sa poddielali na jej
súčasnej podobe. Motokrosová dráha sa nachádza v lokalite Seništia, Motoklub
ju má v prenájme od Urbárskeho spoločenstva. I touto cestou sa chcú
poďakovať všetkým urbárnikom za pochopenie pre ich športovú činnosť, na
ktorú musia vynaložiť nemalé finančné prostriedky. Údržbu motodráhy si
vykonávajú svojpomocne a do dnes vyčistili veľký kus územia vrátane cesty,
ktorá bola zanedbaná, zarastená burinou a kríkmi. Nie všetci však majú
pochopenie pre ich snahu.
Veľký problém je však s ekológiou. Negatívom je hlučnosť ako
i znečisťovanie životného prostredia. Keďže na blízkom okolí nie sú podobné
motodráhy, častokrát sa v priestoroch Ahoja nachádzajú aj iní „tiež pretekári“,
ktorí tam nepatria a kazia dobré meno športovcom motokrosu. Svojím hlukom
a prachom znepríjemňujú život občanom Banky, a dehonestujú samotnú dráhu.
Je to problém i pre samotných členov motoklubu, ktorí tvrdia, že ich nepoznajú
a ani ich nepozývajú. Dúfame, že tento problém sa vyrieši v prospech
všetkých.
Dňa 30.11.2005 sa v priestoroch úpravenej dráhy uskutočnilo posledné
stretnutie domácich pretekárov v tomto roku pod názvom „Posledné
tankovanie“. Za prekrásneho počasia si samotní jazdci vyskúšali dráhu. Pri
pohľade na padáky a stúpania behal mráz po chrbte všetkým, ktorí sa počas
prechádzky zastavili a obdivovali umenie samotných jazdcov. A bolo sa veru na
čo pozerať. Počas skúšobných jázd som sa zastavil pri jednom z rodičov p.
Romanovi Marekovi, ktorý taktiež obdivoval zručnosť a odvahu svojho syna.
Moja otázka znela, či sa neobáva o zdravie svojho syna. „No viete, je len
samozrejmé, že určité obavy mám, ale motokros je šport odvážnych chlapov. Aj
keď je to finančné náročné, snažím sa ho v tom podporiť. Určite je to lepšie,
ako keby sa mal ponevierať po rôznych pochybných podnikoch.“
Že sú tam pretekári, ktorí ovládajú svoj šport s bravúrou, všetkých
presvedčili Janko Poturnay, Jozef Moravčík ml., Juraj Bielik, Lukáš Marek,
Ondrej Vetrík, aj 20 pretekárov z iných motoklubov, na čele ktorých stál aj
tohtoročný majster Slovenska v motokrose veteránov p. Peter Kuchar.
Dnes na svoju športovú činnosť potrebuje každá organizácia sponzora.
Takéhoto sponzora našiel motoklub Banka v Slovenských elektrárnach a.s.
A keďže na podobných podujatiach je zvykom navariť si dobrý guláš, tak ani tu
guláš nechýbal. Navaril ho p. Poturnaj st. A že sa mu podaril, svedčí o tom fakt,
že sa veľmi rýchlo minul, aj keď ho bol celý kotol.
Tohtoročná krásna a slnečná jeseň umožnila športovú rozlúčku s vedomím,
že na budúci rok 2006 bude trať ešte krajšia, upravená a vybudovaná, aby
spĺňala kritériá motokrosového športu na špičkovej úrovni.
RM

OTJ Banka-FC Havran Banka 6:1 (2:1)

– me s a č ní k v y dá v a O be c ný ú ra d B a n ka .
Redakčná rada: Ján Benka, Mgr. Helena Hrdinová, Mgr. Terézia
Janečková, Mgr. Sylvia Molnárová, Ing. Michal Rusnák a Dušan Slovák.
Uzávierka príspevkov vždy 20-teho v mesiaci.
Vy h rad zu je me s i p rá vo re d a kč ne j ú p ravy p rí s p e v k o v !

H l á s ni k ob c e Ba n k a

Kreslil Vojto Haring

Dňa 12.11.2005 sa uskutočnil medzi futbalistami OTJ a FC Havran
hodový zápas. Mladí futbalisti OTJ, okrem prvých 5 minút zápasu, počas
ktorých mali rešpekt a úctu pred staršími protihráčmi, v celom ďalšom
jeho priebehu mali jasnú prevahu. Hráči FC Havranu, za ktorý nastúpili
i viacerí hráči, ktorí ešte na jeseň obliekali dres OTJ, napriek
enormnému úsiliu nemali žiadnu nádej na úspech proti rýchlej a
kombinačnej hre hráčov OTJ. Po zápase sa uskutočnilo spoločné
posedenie oboch mužstiev, na ktorom v živej diskusii viaceré generácie
futbalistov Banky vyjadrili svoj názor na súčasný stav futbalu v obci a
prisľúbili pomoc.
P.M.

ROČNÍK III.

Počítač – náš
(ne)priateľ
Počítačovú a mediálnu gramotnosť
nadobúdajú čoraz mladšie deti. A často
sa dostávajú k informáciám, ktoré nie
sú vhodné ich veku. Deti oveľa menej
čítajú a orientujú sa skôr na počítače a
televíziu.
V minulosti bol počítač pre väčšinu
používateľov "magickou skrinkou", dnes
sa práca s počítačom stáva druhou
gramotnosťou. Je potrebné podotknúť,
že práca s počítačom umožňuje mladým
ľuďom oveľa väčšiu ľudskú aktivitu než
napr. pasívne sledovanie televízie.
Využitie počítačov v dnešnej dobe je
širokospektrálne a využívajú sa už
v takmer každej ľudskej oblasti.
Je pravda, že interne t nám
u mo žň u je rý c h lu k o mu n ik á c i u ,
vyhľadávanie potrebných informácií.
No na druhej strane sa musíme pozrieť
aj na riziká v zdravotnej, návykovej a
in te le k tu á ln e j o b la sti. Čím
intenzívnejšia je práca s počítačom, tým
viac mladí ľudia strácajú schopnosť
vedieť komunikovať s ľuďmi, pracovať v
tíme , č o v e d ie k p re h n a n é mu
individualizmu. Časte a dlhé sedenie pri
počítači vedie aj k zdravotným
problémom. Mnohí mladí ľudia pociťujú
bolesti hlavy, očí, zvýšenú únavu.
Medzi ďalšie nástrahy počítačov
môžeme zaradiť chatovanie ( písomná
forma komunikácie s neznámymi ľuďmi
cez internet ), kde
sa
rôzne
„kriminálne živly“ zameriavajú hlavne
na deti, ktoré sú v komunikácii
dôverčivé. Vyzradia rôzne informácie
o se be , o ro d in e , o v yba ve n í
domácnosti, čo mô že v iesť
k
vykradnutiu domácnosti a iným
nepríjemnostiam v rodine.
Mnohé počítačové hry sú plné
n ásilia , b ru tality spo je n ýc h so
zabíjaním, čo v mladých ľuďoch
v y v o lá v a v ä č š i u a g r e s i v i t u a
nekontrolovateľné správanie.
Aj my učitelia nechceme len naučiť
mladých ľudí pracovať so základnými
softwerovými programami, ako sú
Word, Excel a pod., ale aj ich vedieť
racionálne využiť. Ukázať deťom, že
počítač a internet nie sú len nástroje na
zábavu, ale hlavne
na získavanie
vedomostí a informácií.
Treba podotknúť, že žiaden počítač
ani interne t č i poč ítačo vé hry
nenahradia komunikáciu človeka
s človekom, pretože človek bez človeka
sa vo svete stráca - odľudšťuje.
Mgr. Z. Krkošková
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Staré tradície si
a tradície si priniesli
podávajú
ruky
so
sebou.
Podľa
s novými.
Takouto
starej
keltskej
novotou je pre nás
legendy
v tomto
Halloween. Čítame, ako sa pripravujú období ( na prelome októbra a novembra) sa
halloweenske párty, plesy a pod. Tešia sa na ne blúdiace duše mŕtvych môžu vrátiť späť a žiť
nielen dospelí, ale určite najväčšiu radosť ďalší rok v tele niekoho iného. Kelti tomu
majú z nich deti. Spája
verili a obliekali si rôzne
sa
im
totiž
so
masky, aby ich pred
strašidelnými
maskami,
duchmi mŕtvych ochránili.
vďaka ktorým sa môžu na
Z tradície sa neskôr v
chvíľu zmeniť na strigy,
USA stáva zábava. Ľudia
čarodejnice, duchov a iné
sa obliekajú za strašidlá,
strašidielka, zabaviť sa
deti chodia z domu do
a prežiť niečo nevšedné.
domu a dostávajú cukríky
Prečo Halloween? Aký
– ako u nás na Veľkú noc.
je
to
sviatok
a čo
Zabávajú sa deti i dospelí.
znamená ? Tento sviatok
A v tejto
zábavnej
poznali už starí Kelti.
podobe
sa
Halloween
Oslavoval
sa
koncom
dostáva z Ameriky opäť
októbra. Uzatváral žatvu
do Európy i k nám.
a otváral zimné ročné
Aj naše
deti sa
obdobie. Keď si Rimania
zabavili na Halloweenskej
podmanili Keltov, v 1.
párty v škole. Súťažili
storočí si sviatky zmenili
o najkrajšiu
masku
a prispôsobili na oslavy
a pomaľovanú
tvár,
ovocia a stromov. Okolo Hallowenske strašidielka - druháčky (zľava) Klárka o najkrajšiu
tekvicu,
8.
storočia
sa Macková a Barborka Halászová. Čarovná, najstrašidelnejší príbeh.
nádherne ozdobená metla je dielom Klárkinej tety s kresťanstvom rozširuje pani Jany Nerpasovej.
Foto:-ds- Nechýbali ani tombola,
po
Európe
Sviatok
diskotéka
všetkých svätých. Noc pred týmto sviatkom a občerstvenie. Okrem dobrej nálady si
bola známa ako Večer všetkých svätých – All odniesli i sladké odmeny. Takto sa škola na
Hallons Eve – neskôr sa z toho stal Halloween. chvíľu nestala len budovou, kde sa učia, ale aj
V roku 1800 veľa ľudí z Írska a iných miestom, kam rady chodia a zabavia sa.
krajín Európy emigrovalo do USA. Sviatky
-hh-

HALLOWEEN

Srdečne pozývame všetkých občanov- deti,
mládež i dospelých na

Slávnostné rozsvietenie
VIANOČNÉHO STROMČEKA
pred kostolom za fanfár dychovej hudby Inovčanka
v pondelok 5. decembra 2005 o 1700 hod.

Iste príde aj Mikuláš.

Dnes v čísle:
Obecný úrad informuje
Z vašich ohlasov
Dejiny Banky...
Zo školských lavíc
Posedenie dôchodcov
Futbalová jeseň
Motoklub Banka

Z vašich ohlasov
Vážená redakcia Hlásnika.
Patrím medzi starších občanov Banky. Neustále sa zaujímam o
dianie v obci. Nechcem kritizovať, ale nedá mi, aby som nezareagoval
na odpovede niektorých poslancov na vaše tri otázky.
Niektorí poslanci sa doslova vychválili, čo všetko pre obec robia,
ale na akciách prospešných pre obec ich vidieť zriedka.
Jeden z poslancov vymenoval, čo všetko urobil a pritom zavádza
občanov. Veď chodník okolo Vápenického potoka na základe
vypracovaného projektu starostom obce vybudovala firma Raving.
Kanalizačnú odbočku na Hlavine pred položením asfaltu robila firma
Zempres Bašovce - tak som čítal v rubrike Obecný úrad informuje.
Ostatné práce, ktoré tento poslanec vymenoval, súvisia s jeho prácou
obecného elektrikára, ktorú viem, že vykonáva už niekoľko rokov a za
ktorú berie mesačne odmenu od OCÚ. Preto zároveň prosím aj o
vyjadrenie starostu, či má pán poslanec naozaj túto prácu platenú,
pretože niekedy musíme čakať na výmenu žiaroviek na novej Banke aj
pol roka. Stále sa vyhovára a každému hovorí, ako všetko robí v obci
zadarmo. Rozpráva, vraj keby sme ho volili, tak nám už všetko svieti.
Pritom klebetí a to sa na poslanca ozaj nepatrí. Všetko robí na
poslednú chvíľu. Nestíha, lebo podobnú funkciu elektrikára robí aj v
susednej obci Moravany a chváli sa, že tam mu lepšie platia.
Čudujem sa, že starosta vôbec nezareagoval na vyjadrenia tohoto
poslanca. Veď pán poslanec asi ani nevie, že dôležité rozhodnutia
nerobí starosta sám, ale všetko odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo, v
ktorom sedí aj on. Čiže by mal vedieť, že starosta nemá hlasovacie
právo, a preto nemôže robiť sám dôležité rozhodnutia. Veď ako
poslanci hlasujú, čítame v obecných vitrínach.
Na verejných priestranstvách pri čistení obce bolo vidieť tiež len
pár poslancov a hlavne poslanci mali byť príkladom pre ostatných
občanov.
Nuž, zdá sa, že niektorým poslancom vadí, že sa konečne niečo v
obci deje. Tak páni poslanci - menej slov a viac činov ! To chcú od
vás občania, ktorí Vás volili.
Váš oddaný čitateľ - občan AM.
●●●
Dovolím si reagovať na kratučkú noticku uverejnenú v októbrovom
Hlásniku obce Banka, týkajúcu sa ťažby v lokalite Seništia. Je na
zamyslenie, že k uvedenému stavu sa nevyjadril nik zo zodpovedných,
či už ide o obecný úrad, alebo o členov urbariátu. To, čo sa udialo v
tejto časti chotára, nemá obdobu. Možno ktosi zadal úlohu vyčistiť
pôvodnú cestu, aby sa uvoľnil priestor pre majiteľov pôdy, po ktorej
ide terajšia cesta. Bolo by možné s takouto myšlienkou súhlasiť za
predpokladu, že realizátor diela dodrží základné normy ťažby. Na
úseku cca 400 m je vykonaná ťažba v šírke viac ako 20 m najmä tam,
kde sa nachádzali hrubé kmene, čo s vyčistením cesty nemá žiadnu
súvislosť. Naopak, na úseku cca 80 m, tam kde hrubé stromy nestáli,
nie je cesta prečistená vôbec. Reč by mala byť i o spôsobe ťažby, keď
neboli dodržané základné normy týkajúce sa výšky pňov, upratania
vetiev a vyčistenia priestranstva po ťažbe. Realizáciou tohoto diela
skazy došlo k porušeniu ustanovení niekoľkých zákonov a vyhlášok,
ako napr. Z- 519/2003, Z- 12/2004, Z- 525/2003, Vyhlášky 24/2003 k

Obecný úrad informuje
•

Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí nemajú ešte zaplatenú daň
z nehnuteľnosti, aby túto uhradili najneskôr do 5.12.2005. Tí, ktorí si
túto povinnosť ani do tohto
termínu nesplnia, budú zverejnení
v budúcom čísle „Hlásnika“ a bude voči nim zahájené daňové
exekučné konanie.

•

Obecný úrad upozorňuje prenajímateľov urbárskych pozemkov,
ktorí si bez povolenia stavebného úradu ohradili prenajaté pozemky, že
konajú v rozpore so stavebným zákonom, niektorí i v rozpore i so
zákonom o ochrane vôd a lesným zákonom, za čo im môže byť
vyrubená nemalá finančná pokuta.

výkonu zákona 543/2002 a iných noriem týkajúcich sa ťažby a
spracovania drevnej hmoty.
Kladiem si preto otázku, o čo realizátorom diela išlo, či o
prospešnú vec obce, urbariátu, alebo len o výnosný obchod s drevom.
Rád si prečítam vyjadrenia „Poslancov na pľaci“, žiaľ všetci sa
podieľajú na všetkom, čo sa v obci udeje, ale mňa poteší, ak sa
dozviem, že aspoň jeden je zodpovedný i za životné prostredie a k
nastolenému problému sa vecne vyjadrí v tom zmysle, čo navrhne
obecnému zastupiteľstvu, aby nedochádzalo k evidentnému
porušovaniu zákonov týkajúcich sa ochrany prírody a životného
prostredia.
Váš čitateľ TA
●●●
Chcem sa ešte vyjadriť ku kauze „Výrubu stromov v Seništiach“
a k mimoriadnej schôdzi US.
Priemer vyrúbaných stromov nebol väčší ako 400 mm, podľa Ing.
Hudáka stredný priemer bol 150 mm, keď je priemer stromov do 400
mm, nie je treba výrub oznamovať na životné prostredie.
Podľa inž. Hudáka bola cena vyrúbaných drevín na koreni (pred
vyrúbaním) cca 100 Sk/m3, jednalo sa o cca 57 m3 dreva, teda spolu
bola cena dreva 5700 Sk, živnostník zaplatil 5000 Sk, US vznikla
škoda 700 Sk, teda nič veľkého. Prostredie v danej lokalite bolo veľmi
sťažené, bolo tam veľa hlohových kríkov, ťaženie dreva bolo prácne,
čiže ne išlo o lukratívnu objednávku, pri cene do 10 000 Sk nie je treba
robiť zmluvu, stačí ústna dohoda.
Musím zaujať stanovisko k postoju Ing. Michala Rusnáka. Tento
mal funkciu podpredsedu US, čiže jeho zodpovednosť bola len o niečo
nižšia ako Michala Macku. Ing. M. Rusnák na schôdze V US chodil
veľmi zriedkavo, tvrdil, že je to preto, že v práci je veľmi vyťažený.
Občas na schôdzu prišiel, ale nepamätám si, že by niečo pozitívneho
navrhoval, bol by som to veľmi privítal, lebo i ja som mal taký dojem,
že v organizácii urbariatu máme veľké rezervy. Nakoniec sa obrátil
proti výboru US, vystúpil z neho na poslednú chvíľu a na moje veľké
prekvapenie kandidoval do nového výboru US. Má skutočne čudnú
predstavu o morálke.
Bolo nám vyčítané, že mnohé objekty na pozemkoch prenajatých
Výborom US, boli oplotené. K tomu chcem poznamenať, že všetci
nájomníci sú sami povinní žiadať o stavebné povolenie na stavebnom
úrade. Týka sa to aj iných objektov, ktoré vyžadujú stavebné povolenie,
toto si vybavuje nájomník, napríklad i nájomníci mini rybníkov na
potoku na Dominovej ceste.
Chcem ešte poznamenať, že najväčšia ťarcha práce za Výbor US
ležala na M. Mackovi, na škodu veci, nám ostatným z výboru to
vyhovovalo, preto náš podiel práce bol nedostatočný.
A skutočne už na záver, nemám pocit krivdy, naopak, vítam nový
výbor, sú mladší, niektorí sú i podnikatelia, majú viac skúseností
s hospodárskou činnosťou, verím, že budú mať lepšie výsledky ako my
a prajem im len všetko najlepšie.
Ing. Rudolf Drahovský

31. časť – Banka v období socializmu (roky
1948 – 1989) – politický a verejný život
Po roku 1948 v Československej republike
pribudli ďalšie štátne sviatky a oslavy
významných výročí. Boli to Víťazný február
(25. február), Sviatok práce (1. máj), Deň
víťazstva (9. máj), SNP (29. august), VOSR (7.
november) i ďalšie. Opäť sa slávilo výročie
vzniku ČSR (28. október). Od roku 1951 bol
Deň matiek nahradený Medzinárodným
dňom žien (8. marec). Každoročne sa
konali oslavy oslobodenia Banky od
fašizmu (začiatkom apríla).
Od roku 1948 sa slávnosti v Banke
konali
väčšinou
v družstevnom
(kultúrnom) dome. Jeho rekonštrukcia na
poriadanie kultúrno – spoločenských
podujatí sa uskutočnila v roku 1947.
Niektoré
podujatia
sa
konali
i v priestoroch školy.
3. apríla 1948 sa uskutočnili oslavy 3. výročia
oslobodenia Banky od fašizmu. Miestna
dychovka hrala pochody, lampiónový sprievod
prešiel od kostola na školský dvor, kde sa
konala slávnosť.
7. októbra 1950 pri príležitosti Dňa čs.
armády sa konala verejná slávnosť spojená so
slávnostným zasadnutím MNV Banka.
5. novembra 1950 sa v družstevnom dome
uskutočnila verejná slávnosť pri príležitosti 33.
výročia
VOSR
a otvorenia
Mesiaca
československo–sovietskeho
priateľstva.
S kultúrnym programom vystúpili žiaci školy.

•

•

Vážení občania !

Na január 2006 pripravujeme v KD Banka

Radi by sme takto spropagovali
talentovaných ľudí našej obce.
Bližšie informácie vám podáme na t.č. 7722620 (ZŠ).
Návrhy, námety môžete vhodiť i do schránok Hlásnika.
Uzávierka prípravy výstavy je do 20. decembra 2005.

Redakcia

PO SÚČASNOSŤ
8. mája 1952 sa v družstevnom dome konala
verejná slávnosť pri príležitosti 7. výročia Dňa
víťazstva, ktorý sa po prvýkrát slávil ako štátny
sviatok.
Názov štátu bol od roku 1960 Československá
socialistická republika (ČSSR) a od roku 1968
Československá federatívna republika (ČSFR).
K 1. januáru 1973 mala Banka 1874
obyvateľov a 457 domov s celkovým počtom
547 bytových jednotiek.
1. januára 1973 vstúpilo do platnosti zlúčenie
obce Banka s mestom Piešťany. Banka sa
stala mestskou časťou Piešťan (Piešťany, m.č.
Banka). Zároveň bol zrušený MNV Banka.

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

●●●

výstavu obrazov a iných výrobkov
ľudových výtvarníkov a umelcov z Banky.

DEJINY BANKY

Poslanci bývalého pléna MNV v Banke prešli
do pléna MsNV v Piešťanoch, ktoré sa tým
rozšírilo na 116 poslancov (87 poslancov bolo
z Piešťan a 29 z Banky).
Poslanci z m.č. Banka boli zaradení do
orgánov MsNV v Piešťanoch – J. Orviský a J.
Janeček st. do Rady MsNV, Š. Uhrínová a G.
Zacharová do plánovacej komisie, V. Siget a F.
Spurný do finančnej komisie, P. Nedelka a V.
Letko do komisie dopravy, R. Baďura a F. Šebo
do komisie výstavby, Š. Jánoška a J.
Vetrík do komisie poľnohospodárstva, M.
Adamcová, J. Rusnák a J. Wneková do
komisie školstva a kultúry, A. Albertová
a J. Malinka do komisie kúpeľno –
zdravotnej a sociálneho zabezpečenia, A.
Feiglová a O. Halás do komisie pre
ochranu verejného poriadku, Š. Palec, V.
Vetrík a H. Moravčíková do výboru
ľudovej kontroly, M. Gašpar, M. Havrlent,
K. Váhovská a M. Prišticová do bytovej
komisie, V. Toráč do komisie pre riešenie
otázok občanov cigánskeho pôvodu, K.
Vondráčková a R. Paulovič do trestnej komisie
odboru vnútra MsNV.
Základom rozvoja mestskej časti Banka sa
stali Volebné programy NF mesta Piešťany pre
volebné obdobia 1971 – 75, 1976 – 80, 1981 –
85 a 1986 – 90 rozšírené o nové úlohy
v súvislosti so zlúčením Banky s Piešťanmi
(výstavba rekreačných zariadení, výstavba
rodinných domov v m.č. Banka, výstavba
miestnych komunikácií, starostlivosť o zeleň
a lesoparky a pod.).
Ing. Alexander Murín

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

Sme radi, že naši čitatelia reagujú na aktuálne témy a
píšu nám svoje názory. Samozrejme, ďalšie vaše
príspevky privítame a mohli by byť aj podpísané...
Redakcia

7. marca 1951 sa v školskej budove po
prvýkrát uskutočnila verejná slávnosť pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien.
24. marca 1951 sa v Banke uskutočnila
mierová slávnosť.
Na Vianoce 1951 bol pri kostole po prvýkrát
postavený vianočný stromček.
Na oslavy Sviatku práce sa sprievod z Banky
presúval
do
prvomájového
sprievodu
v Piešťanoch.

•

Na
porade
riaditeľov
ZŠ
piešťanského okresu boli okrem
iného vyhodnotené výsledky
inšpektorských testov Trnavského
kraja za školský rok 2004/2005.
Testy sa uskutočnili v 4. a 9.
ročníkoch. V testoch zo SJ v 4.
ročníku sa na 1. mieste v kraji
umiestnila ZŠ Banka – vyučujúca
Mgr. J. Zatkalíková. V testoch
z M v 9. ročníku sa naša škola
umiestnila na 2. mieste v kraji –
vyučujúca Mgr. S. Gašparová.
Blahoželáme
obom
pani
učiteľkám i žiakom k tomuto
významnému úspechu.
Dňa 27.10. v rámci Mesiaca
zdravia si žiaci I. stupňa zasúťažili
vo
viacerých
športových
disciplínach. Víťazi si doplnili
vynaloženú energiu sladkosťami,
ktoré dostali ako najzdatnejší
športovci.
Vydarenú Halloweensku párty pre
svojich spolužiakov z II. stupňa
pripravili žiaci 7. ročníka
v spolupráci s triednou p. uč. Mgr.
B. Šoltisovou. Nezaostali ani
mladší žiaci – druháci – ktorí si
pre seba a pre svojich kamarátov
zo ŠKD pripravili s p. uč. Mgr. A.
Baďurovou a p. vych. Bc. J.
Ščípovou výborné Halloweenske

popoludnie. Pre všetkých našich
žiakov to bol pekný vstup do
jesenných prázdnin.
Vedenie školy ďakuje OZ pri ZŠ
Banka za finančnú dotáciu
a bývalému žiakovi M. Vráblovi
za hudobnú produkciu.

•

•
•

•

•

Nezvyčajne
príjemná
jeseň
podnietila „Záchranárov stromov“
k mimoriadnej aktivite. V čase
uzávierky Hlásnika sa ešte napĺňal
v poradí už 5. kontajner papiera.
Dňa 8.11. žiaci 1. až 5. ročníka
navštívili v kine Fontána filmové
predstavenie – klasickú slovenskú
rozprávku Šípková Ruženka.
Vďaka finančným prostriedkom
OZ pri ZŠ Banka sa opäť rozšírila
paleta nových učebných pomôcok
pre I. i II. stupeň.
Na OK šachového turnaja žiakov
nás reprezentovali R. Tábi, 7.tr.,
ktorý sa umiestnil na 5. mieste, M.
Tábi, 9.tr., ktorý sa umiestnil na 7.
mieste, a M. Jošťák, 9.tr., ktorý
skončil
v prvej
polovici
súťažiacich.
Vedenie školy ďakuje pánovi P.
Chalásovi
za
sponzorský
mikulášsky dar pre žiakov
i zamestnancov školy.

Červená krása
Pri pohľade na úrodu jabloní značky
Rubi nola, kt oro u sa mohl a
pochváliť rodina Šebových na
Topoľčianskej ulici, musí každému
záhradkárovi srdce zaplesať nad
takou krásou. Každý, kto išiel okolo,
o b d i v o v a l st r o my o bs y p a n é
nezvyčajne veľkými výnimočne
krásne sfarbenými jablkami.
Starostlivosť, ktorá bola stromom
venovaná, sa ani veľmi nelíšila od
starostlivosti iných záhradkárov.
V priebehu roka 2 - 3x postrek,
pravidelné zalievania a výsledok sa
dostavil v podobe oslňujúcej červenej krásy. No nielen svojou
krásou, ale i chuťou a šťavnatosťou nás obdaria, keď do nich
zahryzneme. Nesmieme sa však tomu ani veľmi diviť, veď
synovia sú podnikatelia a veľkopestovatelia ovocia. A ako
vidno, sú to odborníci na svojom mieste.
RM

OZNAM
Dňa 18.novembra 2005 na Mimoriadnom valnom zhromaždení
Urbárskeho spoločenstva v Banke bol zvolený nový výbor
Urbárskeho spoločenstva a nový predseda Dozornej rady.
Za predsedníčku výboru US Banka bola zvolená RNDr.
Margita Lacková a za podpredsedu Ing. Michal Rusnák.
Členovia výboru: Ing. Ervín Šebo, Ladislav Rusnák, Anton
Samuhel, Jozef Drahovský, Dominik Julíny, Róbert Uhrín
a Jozef Pavlovič. Dozorná rada: Rudolf Moravčík, Dominik
Jánoška a Ing. Jozef Jánoška.
Z dôvodu preberania agendy a revízie majetku US Banka je
pozastavená prebierka a ťažba dreva z urbárskeho lesa až
do odvolania.
Výbor US

