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N A  V I A N O C E  A  V  N O V O M  R O K U   

L Á S K U ,  Š Ť A S T I E  N A  K A Ž D O M  K R O K U .  

Ú S P E C H O V  A  Z D R A V I A  V E Ľ A ,  

T O  V Á M  Z  Ú P R I M N É H O  S R D C A  Ž E L Á  
         V Á Š  H L Á S N I K   

NAŠA  
FOTOREPORTÁŽ 

    I takto možno charakterizovať zimný podvečer 
3. decembra ,  kedy sa občania  Banky - dospelí, 
mládež a hlavne deti - schádzali na námestí 
pred kostolom sv. Martina. Nikto z nich si 
nechcel nechať ujsť  krásnu chvíľu, keď sa v 
našej obci už podruhý krát rozsvieti vianočný 
stromček a príde Mikuláš. A veru bolo za čím 
prísť! Po sv. omši sa námestie úplne zaplnilo 
davom ľudí a za slávnostných fanfár sa 
rozsvietil vianočný stromček, ktorý očaril 
svojou krásou. Spolu s ním sa rozsvietili očká 
všetkých detí, ktoré  túžobne očakávali, kedy sa 
zjaví Mikuláš. Keďže  trochu meškal, chvíľu 
čakania spríjemnila všetkým Bananská dychová 
hudba. Deti spolu s pánom kaplánom sa veselili 
okolo stromčeka. 
    Netrvalo dlho a Mikuláš, ktorý sa kdesi 
zatáral, sa objavil. Rozprával deťom kade všade 
pochodil a akú mal dlhú a namáhavú cestu, než 
sa ku nim dostal. Deti mu zarecitovali básne, 
spolu si zaspievali a nakoniec ich obdaroval 
sladkosťami. 
    Postupne sa námestie vyprázdnilo. Zostal len 
rozsvietený stromček - symbol Vianoc v plnej 
svojej kráse. 

    Medzi tým sa starší obyvatelia obce schádzali 
do sály kultúrneho domu, kam ich pozval 
starosta obce na tradičné posedenie. 
    Príjemným prekvapením na začiatku 

stretnutia bolo vystúpenie žiackej dychovej 
hudby, ktorá vznikla pod vedením p. uč. J.Benku 
iba pred dvomi mesiacmi a toto vystúpenie bolo 
premiérou. Svojím výkonom malí hudobníci 
všetkých očarili, potešili a zaslúžene zožali 
obrovský potlesk. Je už isté, že Bananská 
dychová hudba nezanikne.  
   Zahanbiť sa nedali ani žiaci ZŠ, ktorí si pre 
starších občanov pripravili bohatý a hodnotný 
program. Tanec, spev a celé ich vystúpenie 
dojalo prítomných a navodilo pokojnú 
predvianočnú atmosféru. 
    Milými slovami uznania sa prihovoril 
prítomným aj starosta obce. Vyzdvihol ich 
doterajší plodný život pre svojich blízkych i pre 
obec, poďakoval im za celoživotnú prácu a 
poprial v jeseni života len zdravie, 
pohodu ,teplé ľudské slovo a lásku. Zdôraznil, 
že úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a 
uznanie autority starších by sa malo 
odzrkadľovať v každodennom živote ako 
samozrejmosť. 
    Potom sa už rozprúdila spontánna zábava pri 
pekných melódiách Bananskej dychovej hudby. 
Nálada bola vynikajúca. Ľudia sa opäť zišli, 
rozprávali, spomínali a spolu si i zaspievali. 
Atmosféra bola priateľská a príjemná. 
Posedenie malo dôstojný priebeh a nieslo sa v 
znamení úcty k starším občanom obce. 

RADOSŤ, OČAKÁVANIE, POROZUMENIE... 

-tj- 

 

BEZDOMOVCI  

- PROBLÉM OBCE 
 

Ľudí bez domova je čoraz viac a 
viac. Väčšina z nich prišla o 
strechu nad hlavou vlastným 
pričinením. Žijú v neľudských, 

nedôstojných podmienkach. Vyhľadávajú miesta na prespávanie, 
živia sa žobraním, krádežami a vyberaním kontajnerov. Obce a 
mestá majú s nimi len problémy. To, že tento problém neobišiel ani 
našu obec, majú možnosť vidieť samotní občania, ale i tí, ktorí cez 
obec prechádzajú. Zopár bezdomovcov našlo totiž útočište a dočasné 
bývanie pod skalkou na Červenej veži. Zohrievať a umývať sa chodia 
k prameňu termálnej vody. Neustále znečisťujú a devastujú okolitú 
prírodu, tvoria okolo seba odpad a smetisko. Už viackrát dal 
starosta obce miesto uprataťa okolie vyčistiť. Zdalo sa , že už odišli. 
Po čase sa opäť vrátili a pokračujú v tvorbe odpadu.  / viď foto/
Problém je aj v tom, že úplne vyhnať ich podľa zákona starosta 
nemôže, ba dokonca, ak sa s niektorým niečo stane, obec je povinná 
ho riadne pochovať. Zamyslia sa už niekedy naši kompetentní, ako je 
možné, že v modernej demokratickej spoločnosti sú aj takíto ľudia? 
Umožnia im niekedy vrátiť sa do normálneho života? Možno áno. Ak 
medziľudské vzťahy nadobudnú opäť hodnotu. 

Redakcia 
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Starosta obce pozýva 
všetkých občanov na 

 

Silvestrovské  stretnutie  
s ohňostrojom  

 

pri obecnom vianočnom stromčeku 
 

31. decembera 2004  o 24,oo hod. 
 

Občerstvenie z  vlastných zásob.               
Všetci spolu privítajme rok  2005 ! 

 

KTO PODÁ INFORMÁCIU? 
 

V chotári našej obce v lokalite 
Obrázková hora sa nachádza 
asi jeden meter vysoký a pol 
metra široký pieskovcový 
kameň /viď foto/. Okrem erbu 
je na ňom aj pomenovanie 
miesta jeho osadenia s 
neúplným rokom vzniku. Keďže 
je značne poškodený, nie je 
možné určiť jeho pôvod. 
Prosíme našich občanov, 
hlavne starších, ak by o tomto 
náleze niečo vedeli, aby sa 
prihlásili na obecnom úrade, a 
poskytli bližšie informácie na 
jeho identifikáciu.  
 Redakcia 

Futbal po jesennej časti 2004 
Pri obhliadnutí za futbalovou jeseňou sa javí  rozpačitosť a určite  aj 

čiastočná nespokojnosť s výsledkami našich futbalistov z doterajšieho 
účinkovania na trávnatých plochách doma aj na ihriskách súperov. 

Vieme, že sa boria hlavne s finančnými problémami. Ale to ich 
nemôže ospravedlňovať za výsledky niektorých zápasov, ktoré 
nedotiahli do víťazného konca, predovšetkým na domácej pôde. Určite 
by potešilo každého fanúšika bananského futbalu,  keby taká veľká 
obec, ako je Banka, hrala v podstatne vyššej súťaži. V súčasnosti však 
na to nie je ani dostatočné finančné zázemie, ale ani umenie hráčov 
nedosahuje zatiaľ požadovanú úroveň. 

 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 so svojou futbalovou  históriou určite patrí. 

 Samozrejme, že na tomto mieste musíme spomenúť aj hráčov 
dorastu a žiakov, ktorí  by mali byť nástupcami v krátkej budúcnosti. 
Problém však je hlavne  v tom, že ich tréner P. Drápal má častokrát 
problém, aby mu vôbec prišlo 11 hráčov na zápas. A tých musí ešte 
odviesť vlastným autom a autami  hráčov niektorých rodičov   na zápas. 
Zlá je i účasť na tréningoch, bez ktorých to určite nepôjde. A to nie je 
vôbec ružová vízia futbalu na Banke do budúcnosti. 
 M.Rusnák 

Pozývame všetkých na 

Jasličkovú slávnosť                                                          
do kostola 

dňa 28.12.2004 o 16,00 hod., 
ktorú pripravili 

so žiakmi ZŠ p. uč. Štreicherová 
a so žiakmi ZUŠ p. uč. Benka. 

 



Dňa 6.12.2004 a 15..12.2004 sa v zasadačke v  
suteréne  materskej školy konalo osemnáste 
mimoriadne a  devätnáste riadne zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva, na ktorých sa o.i. 
prerokovalo: 
• Ďalší postup  pri  prenájme  Sauny Heinola, 

nakoľko terajší nájomca sauny  p. Miroslav 
Fajgl dlhuje obci už ročné  nájomné, a ďalšie 
poplatky za rok 2004. Nájomnca, osobne 
prítomný  na  jednaní OZ, sa  
zaviazal uhradiť celú dlžnú 
čiastku  najneskôr do 
17.12.2004.  OZ prijalo 
uznesenie, na základe ktorého 
bude nájomná zmluva s 
nájomcom ukončená k  
31.12.2004,  ak  neuhradí k danému  termínu  
celú dlžnú čiastku, a zároveň obec podá na 
nájomníka  žalobu o náhradu škody. 

• Zmenu v organizácii  doterajšieho  
Spoločného stavebného úradu, ktorý bude 
mať od 1.1.2005 sídlo v obci Banka,  jeho 
členmi  budú okrem našej obce len obce 
Hubina a Ducové. Obec Banka bude  na 
žiadosť MsÚ Piešťany, a ak to  schváli  
Krajský stavebný  úrad Trnava,  vydávať od 
1.1.2005 územné rozhodnutia a stavebné  
povolenia  i  pre investičné akcie  mesta 
Piešťany. 

• OZ odporučilo starostovi obce   predložiť 
novú  ponuku obce  Banka na odkúpenie 
spoluvlastníckych podielov  pozemku 
nachádzajúceho  sa  oproti kostola ďalším 
spoluvlastníkom za účelom vysporiadania 
pozemku. 

• OZ súhlasilo s  odpredajom časti parciel 
1241/1, 1255/11 a 1240/1,  ktoré  nebudú 
potrebné pre výstavbu  chodníka  okolo 
Vápenického potoka, zostávajúcim 
spolumajiteľom v pomere  podľa 
spoluvlastníckych podielov, za podmienky,  
že nebudú brániť výstavbe chodníka okolo 
Vápenického potoka. 

 
OZ  schválilo  Návrh rozpočtu obce na rok 
2005: 
Príjmy obce  v roku 2005    11 250 tis. Sk  bez 
školstva a sociálnych služieb. 
Výdavky obce  v roku 2005 1 250 tis.  Sk  
mimo  školstva. 
OZ schválilo  Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) obce Banka o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady (ďalej len zákon 
582/2004 Z.z.). 
Predmetom VZN obce sú : 
daň z nehnuteľnosti, 
daň za psa,  
daň za užívanie verejného priestranstva, 
daň za ubytovanie, 
daň za predajné automaty, 
daň za nevýherné hracie prístroje, 

daň za jadrové zariadenie, 
miestny poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
Konkrétnejšie údaje si prečítate v 
januárovom Hlásniku. 
 
OZ volilo hlavného kontrolóra obce. Do 
funkcie hlavného kontrolóra obce Banka bola v 
tajnom hlasovaní zo štyroch kandidátov 
jednohlasne zvolená Ing. Mária 
HABARTOVÁ, bytom Vodárenská 94, 
Piešťany. Týmto jej  k zvoleniu srdečne 
gratulujeme a prajeme veľa pracovných 
úspechov v náročnej funkcii. 
 

Obecný úrad ďakuje 
• Sponzorom posedenia s dôchodcami, p. 

J.Šebovi, JRD  Moravany n/Váhom, p. 
Tapušíkovej,  Ing. M. Čulenovi, 
Cukrárenskej výrobni CVIH a miestnej 
organizácii Coop Jednota. Zároveň  
ďakujeme  žiakom a pedagógom ZŠ s MŠ na 
Banke,  mládežníckej dychovej hudbe z 
Banky  pod vedením p. J .Benku,  za ich 
krásny a hodnotný  program pri tohtoročnom 
stretnutí s dôchodcami.. Ďakujeme  taktiež 
bananskej  dychovej hudbe,   ktorá  už  
tradične prispieva k  dobrej nálade 
neopakovateľnej atmosfére každoročných 
stretnutí s našimi dôchodcami ako i pri 
spoločenských akciách poriadaných obcou, 

• Pani Stanekovej, ktorá darovala pre nás 
všetkých tohtoročný vianočný stromček. 

• Všetkým tohtoročným  sponzorom,  ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľadeniu 
života v našej obci v oblasti spoločenského, 

kultúrneho alebo  športového rozvoja, za ich 
postoj k problémom  v našej  obci. V mene 
všetkých občanov obce ďakujeme darcom a 
sponzorom,  za ich sponzorské dary alebo 
práce vykonané v prospech obce,   majiteľovi  
hotela PATRÍCIA p. Klimekovi, p. 
J.Samuhelovi, firme REMAX,  p. 
R.Klesňákovi, Popoľovnej spoločnosti 
Striebornica Moravany nad Váhom, p. Ing. 
Orlovskému, p. L. Škrabákovi, p. R.Vlnkovi,  

p .  L a b u d o v i ,  I n g . 
R.Drahovskému, Ing. J . 
Dubovskému  a radu ďalších. 
• Členom redakčnej rady  
nášho Hlásnika p. J.Benkovi, 
Mgr. H.Hrdinovej, Mgr. 

T.Janečkovej,  Mgr.  S.Molnárovej, 
D.Slovákovi a Ing. Š. Murínovi. Ďakujem 
Vám, vážená redakčná rada, za Vašu 
doterajšiu prácu a prajem Vám i do 
budúcnosti veľa tvorivých nápadov, elánu a 
trpezlivosti  a hlavne radosti z dobre 
vykonanej práce. 

 
PRÍHOVOR  

K VIANOČNÝM SVIATKOM 
 

Vážení spoluobčania! Blíži sa čas vianočných 
sviatkov, čas, keď je celá rodina spolu, keď by 
mal zavládnuť v rodinách pokoj, čas keď sme  
jeden k druhému milší a ochotnejší, keď sa 
navzájom obdarovávame darčekmi. Je to čas, keď 
by sme si mali byť bližší, keď by sme mali tráviť 
spoločné  chvíle s tými, ktorých máme radi, kedy 
by sme mali rozdávať vôkol seba radosť a dobrú 
náladu. Na Vianoce sa tešíme spolu s deťmi.  
Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo najviac 
radosti a prekvapení. Zdobíme a krášlime svoje 
príbytky, pretože chceme mať sviatok nielen v 
duši, ale i vôkol seba. Príjemnú atmosféru nám 
vyčarovávajú girlandy, adventné vence, 
svietniky, ktoré budú svietiť i v deň  vianočných 
sviatkov. 
   Vážení spoluobčania, kiežby  vianočné svetlo, 
symbolizujúce sviatky porozumenia, lásky a 
pokoja, v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to 
najkrajší vianočný dar, ktorý môžeme dať sebe, 
svojim blízkym, všetkým ľuďom vôkol nás. 
Vážení spoluobčania, prajem Vám všetkým krásne 
a pokojné prežitie vianočných sviatkov, lásku a 
pochopenie Vám a  Vašim  najbližším, ako i 
všetkým ľuďom vôkol Vás. 

                                                                            

Obecný úrad informuje 

OPRAVA 
V novembrovom čísle Hlásnika 
v  p r í s p e v k u  K u r i ó z n y 
remeselník sme omylom uviedli 
nesprávne krstné meno pána 
Lepeja. Správne malo byť 
Anton. Touto cestou sa pánovi 
L e p e j o v i  i  a u t o r o v i 
ospravedlňujeme. 

Redakcia 
 

ŠKRIATOK ÚRADOVAL... 
V minulom čísle nám tlačiarenský 
škriatok spôsobil škody pri tlači časopisu 
čo sa prejavilo na zhoršenej kvalite 
niektorých stránok, za čo sa našim 
čitateľom v jeho mene ospravedlňujeme. 

Redakcia 

Vedenie ZŠ s MŠ v Banke oznamuje 
rodičom, že 

 ZÁPIS  
DO 1. ROČNÍKA 

sa uskutoční v dňoch 
 

piatok   21.01.2005  
od  14,00   do   18,00 hod. 

sobota   22.01.2005  
od    8,00   do   12,00 hod. 

 

Možnosti: 
Jednozmenné vyučovanie 

pre 1.  až 9. ročník. 
Školský klub detí od 6,30 do 16,15 hod. 

Stravovanie v školskej jedálni. 

Počítačové krúžky 
od 1. ročníka. 

Vyučovanie anglického jazyka  
od 2. ročníka. 

Vyučovanie nemeckého jazyka  
od 7. ročníka. 

Individuálny rozvoj schopností žiakov. 
Nízke počty žiakov v triedach. 

Plavecký výcvik 
pre žiakov 2. až 9. ročníka. 
Matematická súťaž MAKS 

s celoslovenskou pôsobnosťou. 
 

PROSÍME RODIČOV,  
ABY SI PRINIESLI  

PREUKAZ TOTOŽNOSTI  
A RODNÝ LIST DIEŤAŤA. 

Ing.Jaroslav Janeček, 
starosta obce                                                                                      

20. časť – Banka v období medzivojnovej 
ČSR (roky 1918-1939) – priemysel, remeslá 
 
   Robotníci pracovali ako stavební robotníci 
(najmä v piešťanských firmách), ako 
poľnohospodárski robotníci, v tehelni, 
kameňolomoch, na výstavbe hrádzí okolo 
Váhu a pod. Žilo sa im ťažko, počas 
hospodárskej krízy v 30-tych rokoch boli 
niektorí nezamestnaní. 
   Najstaršou tehelňou v Banke bola 
Weisz – Prokešova tehelňa v lokalite 
Tobolka. Tehly z kvalitnej hliny sa 
vyrábali už koncom 19. stor. a výroba 
pokračovala i po vzniku ČSR. Jej 
majiteľom bol hlohovecký gróf V. 
Erdödy a viedol ju Štefan Osvald. 
Pracovalo sa primitívne, tehly  sa 
vyrábali ručne. Hlinu miesili miestni 
Cigáni, ktorí bývali v chatrčiach nad 
tehelňou v osade Jazerá. Ďalšie tehelne 
boli založené v neskoršom období. 
   V Banke a jej okolí bolo niekoľko 
kameňolomov. V lome Kavadín pri Bakchus 
vile pracovali Ondrej, Karol a Bartolomej 
Chalásovci. Ďalší kameňolom bol Na chraste 
pod Dubčekom. Miestni obyvatelia dolovali 
kameň pre seba v lokalitách Seništia pod 
Ahojom, Salášek pri ceste do Topoľčian 
i v ďalších, tieto lomy však po vojne zanikli. 
Vápno sa pálilo v lokalite Vápništia pod 
Kňazovicami. 
   V Banke sa ťažil kvalitný kameň. Drobný 

kameň sa používal na úpravu ciest, napr. 
štátnej cesty na úseku Banka – Havran, ulíc 
v Piešťanoch a pod. Veľký kameň sa používal 
na stavebné účely, na stavbu domov, hrádzí 
pozdĺž Váhu a pod. 
   V medzivojnovej ČSR bol v Banke aj lom na 
pieskovec, tzv. Wágnerov lom. Nachádzal sa 
v lokalite Štepnica na juhozápadnom úpätí 
Bananského vŕšku pri ceste do Ratnoviec. Jeho 
majiteľom bol Rimpler, ktorý mal 

v Piešťanoch kameňosochárstvo. Pieskovec sa 
dal rezať veľkou pílou, používal sa ako 
stavebný kameň a na výrobu pomníkov. 
Niektoré čisté druhy pieskovca boli vhodné na 
sklárske účely. Lom bol v prevádzke do 
začiatku 60–tych rokov. 
   Pri lome na pieskovec bola v polovici 20–
tych rokov otvorená baňa na hlinku. 
V štôlňach sa ťažil bielosivý vápenitý íl bez 
piesčitej prímesi. Používal sa ako maliarska 
hlinka a na stavebné účely. Baňa bola 
v prevádzke do začiatku 70–tych rokov. 

   Neskôr sa na Bananskom vŕšku v lokalite 
Nad majerom doloval kremičitý piesok, ktorý 
sa dodával do sklární. Baňa patrila barónovi 
Leonhardymu a prevádzkoval ju murársky 
majster Ľudovít Marek. 
   Ťažba štrku a piesku sa uskutočňovala najmä 
na úseku Váhu od Banky po Ratnovce. 
   V období medzivojnovej ČSR boli v Banke 
dve kováčske vyhne. Kováčske remeslo 
vykonával Strechaj, ktorý mal vyhňu pri ceste 

na križovatke  ulíc Topoľčianska a 
Bananská. Kováčom bol aj Glos, ktorý 
mal vyhňu oproti dnešnému 
futbalovému ihrisku. 
   Z ďalších remesiel sa v Banke darilo 
stolárstvu a kolárstvu. Známou bola 
stolárska dielňa Františka Jakubca, 
v ktorej sa vyrábali kvalitné výrobky 
z dreva, napríklad lavice do tunajšieho 
kostola, nábytok pre moravianskeho 
grófa Zettwitza a pod. V kolárskej 

dielni Petra Petruša sa vyrábali vozy do 
konských záprahov pre vojsko. Kolesá vo 
svojej dielni vyrábal aj Ján Papšo. 
   Obuvnícke dielne mali Rudolf Drahovský 
a Gašpar Macko. 
   V Banke bol pôvodne aj liehovar založený 
už okolo roku 1780. V období medzivojnovej 
ČSR bol jeho majiteľom Felix Lõwy, v roku 
1924 bol premiestnený do Piešťan.  

                                
                         Ing. Alexander Murín 

 

DEJINY BANKY  

OD NAJSTARŠÍCH ČIAS  

PO SÚČASNOSŤ 

• Vedenie Základnej 
školy s materskou 
školou Banka ďakuje  
CVIH Banka p. 
Hrnčárovej a p. Hrnčárovi  - za sponzorský dar  - torty na 
odmenu najlepším triedam v zbere papiera. 

 

• Program pre seniorov obce dňa 3.12. pripravili Mgr. 
Lehutová, Mgr. Michnová, Mgr. Škarková a Mgr. 
Hrdinová. Pozdravy so žiakmi pripravili Mgr. 
Barančíková, Mgr. Valková a Mgr. Zatkalíková. 

• Žiaci 1. 5. 
ročníka si dňa  
9.12.  pozvali 
me dz i  se ba 
milého hosťa 
p á n a  L . 
Š k r a b á k a , 
p os l a n c a  a 
poľovníka, ale 
hlavne ochrancu 
prírody, aby si s 
n i m i 

pobesedoval na tému Zvieratá v zime a ich ochrana. 
Beseda bola veľmi živá, žiaci aktívni a určite pripravia 
vianočné prekvapenie i pre vtáčiky vo svojom okolí. V 
závere besedy  pán Škrabák odmenil knihou súrodencov 
Romana a Martina Vetríkovcov, žiakov 2. a 4. ročníka, za 
zber gaštanov, ktorými poľovníci v zime prikrmujú lesnú 
zver.  

 

• Vedenie ZŠ s MŠ ďakuje p.  poslancovi MUDr. Kališovi za 
finančný dar pre deti MŠ a žiakov ZŠ. Vo forme sladkostí 
a malinoviek si ním príjemnili  predvianočné besiedky.  

• S t o l n o t e n i s o v ý 
krúžok pod vedením 
Ing. L. Tábiho mal  15. 
12. svoju súťažnú 

premiéru v predvianočnom turnaji. V tvrdom ale 
športovom zápolení 
skončili víťazne: v 
kategórii mladších I. 
miesto R. Tábi, II. 
miesto M. Nedelka, 
II.  Miesto V. 
K ob e l ovs k ý;  v 
kategórii starších I. 
miesto M. Benuš, II. 
miesto M. Tábi, III. 
miesto  M. Jošťák. 
N a j ú s p e š n e j š í m 
dievčaťom bola D. 
Pavlovičová. 

 

• Občianske združenie pri ZŠ v Banke oznamuje všetkým 
občanom, že splnilo predpísané podmienky 
k zaregistrovaniu na daňovom úrade a môže byť 
prijímateľom 2% zo zaplateného podielu  daňovej 
povinnosti každého platiteľa dane. Touto finančnou 
čiastkou môžete podporiť deti navštevujúce ZŠ s MŠ 
v Banke. Bližšie informácie nájdete v januárovom 
Hlásniku. 

 

• Vedenie ZŠ s MŠ v Banke ďakuje všetkým svojim 
priaznivcom a sponzorom za pomoc v roku 2004. Nech 
čaro Vianoc spríjemní Vaše chvíle pohody v kruhu rodiny 
a nech nový rok 2005 prinesie Vám pevné zdravie, šťastie 
a veľa osobných i pracovných úspechov. 

 

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC 

 



MURÍN 2004 

 

Alexander Murín: Dejiny Banky od najstarších čias po súčasnosť. 20. časť – Banka v období 

medzivojnovej ČSR (roky 1918-1939) – priemysel, remeslá. Hlásnik obce Banka II/12, Banka 

2004. 
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