Pozvánka na

Od 1.7.2007 do 31.12.2007 v Banke:

FašiangovÝ
PLES

„ SA NARODILI
Lenka Bilená, Maxim Raffesberg, Andrea Orviská,
Lukáš Chalás, Filip Juraj Matešiský, Maxim Beňo.

ÿUZAVRELI SOBÁŠ

dňa 2. februára 2008 o 1930 hod.
v kultúrnom dome v Banke.
Do tanca hrá Inovčanka + disco ,
do spevu harmonikár alino.
Nebude chýbať ani tombola.
Vstupenky si mÔžete objednať na č. t.
0905380163 alebo 0908657417.

Zuzana Papučíková a Boris Šorak, Ľuboš Chalás a
Daniela Valková, Ján Šmehlík a Michaela Kováčová,
Ivan Ilavský a Bc. Dana Adamcová, Stanislav Albert a
Monika Lučanská, Milan Stanko a Jana Rusňáková,
Pavol Galbavý a Martina Štefíčková, Mária Kurilová a
Roman Mlynek, Ing. Gabriela Miklovičová a
Ing. Dušan Putirka, Martina Sklenárová a Marián Havrlent,
Dušan Horváth a Tatiana Vargová, Katarína Prišticová a
Ján Ferjo, Zuzana Vaverčáková a Miroslav Hank.

šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport

FUTBAL – ZIMNÁ PRÍPRAVA
Žiaci
Zimná príprava žiakov OTJ Banka bude prebiehať na futbalovom
štadióne v mesiacoch február a marec 2008 každý utorok a štvrtok
od 16,00 – 18,00 hod. Prvý tréning bude 5. februára 2008. Povinný
výstroj: tréningový úbor, športová obuv. Pitný režim zabezpečí OTJ
Banka. Rozpis tréningov: 5.2., 7.2., 12.2., 14.2., 19.2., 21.2., 26.2.,
28.2., 4.3., 6.3., 11.3., 13.3., 18.3., 20.3., 25.3., 27.3. Zimnej prípravy
sa zúčastnia hráči: Roman Tábi, Radoslav Belan, Michal Branderský,
Mário Nedelka, Andrej a Patrik Baďura, Matej Filo, Dominik a Martin
Gotthard, Dávid Jančovič, Ondrej Mikuš, Štefan Molnár, Jaroslav
a Martin Mihok, Marián Žiška, Lukáš Haring, Dominik Palkovič,
Lukáš Patrik, Martin Koleňák, Patrik Klampár, Matúš Broš, Timotej
Trakalo, Patrik Vdovjak, Daniel Kuropka, Martin Minčeff, Peter
Vnenčák, Roman a Martin Vetrík.

ZOSLÁVILI ŽIVOTNÉ JUBILEUM
50 rokov
Ing. Oľga Solmošiová, Jaroslava Klimčíková,
Gabriela Kubová, Ľudmila Šnajdarová, Jana Šebová,
Ing. Ružena Kališová, Mária Masariková,
Miroslava Šmehlíková, Mgr. Alena Kubranská,
Daniela Julínyová, Pavol Smolák, Ladislav Borik,
Ladislav Benko, Július Sokol, Ján Benko, Ing. Anton Haring,
Peter Drápal, Ján Neboška.

60 rokov
Božena Margetínová, Eva Kohoutková, Mária Hladká,
Valéria Šnajdarová, Rozália Hodálová, Katarína Mareková,
RM
Marta Babišová, Jozef Mauzer, Štefan Gabriš,
Stanislav Herák, Pavel Dubovský, Dominik Marek.

Žiačky

70 rokov

Zimná príprava žiačok OTJ Banka na futbalovom štadióne bude
prebiehať v mesiacoch február a marec 2008 každý utorok od 16,00
- 18,00 hod. Prvý tréning bude 12. februára 2008. Zimnej prípravy
sa zúčastnia všetky registrované hráčky. Zapísať sa majú možnosť
i nové záujemkyne o futbal, ktoré radi privítame medzi sebou.
P.Marek

Mária Moravčíková, Anna Kováčová, Arch. Stevan Šašinački,
Gustáv Horvát.

POSLEDNÉ TANKOVANIE

Helena Kopčanová, Margita Serišová, Jozefa Ábelová,
Štefánia Uhrinová, Jozefína Samuhelová, Gašpar Haring.

80 rokov

Dňa 17.11.2007 sa
uskutočnilo, žiaľ za
posledného
pekného počasia,
stretnutie
členov
motoklubu
na
tréningovej
domácej dráhe, aby
si spravili spoločný kondičný tréning a príjemne si posedeli pri ohni.
Súčasťou bolo aj zhodnotenie tohtoročnej úspešnej sezóny, v ktorej sa
naši pretekári zúčastnili niekoľkých pretekov jednotlivcov a družstiev
po Slovensku. Prezident klubu Ing. Jozef Moravčík zhodnotil rok ako
pomerne úspešný, v ktorom sa hlavne darilo amatérom. Dúfame, že
budúci rok bude ešte pestrejší na úspechy. Necháme sa prekvapiť...
RM
šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport*šport
H l á s ni k ob c e Ba n k a

75 rokov

– 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. E-mail: hlasnik.banka@gmail.com.
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 !

Helena Vetríková, Mária Chalásová, Helena Lúčna,
Jozefa Rybáriková, Žofia Vargová,
Vladimír Horažďovský, Rudolf Galbavý.

85 rokov
Jozefa Stoláriková, František Šebo.

90 rokov
Anna Hlásová, Margita Prokešová.

Srdečne všetkým blahoželáme!

…

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

Eleonóra Profousová, Mária Čepčeková, Stanislav Šebo,
Ján Starovič, Štefan Rybárik, Vladimír Homoňuk,
Jozef Ďurdík, Jozef Minárik, Milan Grežo, Anna Sýkorová,
Štefan Wnek, Juraj Hric.

ROČNÍK VI.

V
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JANUÁR 2008

ážení spoluobčania,
Veľkolepou spoločenskou akciou
N ov oroč ný p rí hov or st aros t u ob c e
som veľmi rád, že sa
boli hlavne oslavy 70. výročia
Vám môžem v prvých
vzniku ZŠ.
dňoch nového roka 2008
Podarilo sa nám pozdvihnúť
prihovoriť. Tieto dni prežívame
aj environmentálne vedomie
omnoho intenzívnejšie.
našich občanov. Neustále
Podávame si ruky, vyslovujeme
napredujeme v množstvách
želania pre rok 2008, do ktorého sme práve vstúpili.
vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu a zlikvidovaných bolo niekoľko
List z kalendára, ktorý mal dátum 31.december 2007, je položený na stole ako
divokých skládok v obci. Hlavne v akcii „ Čistá obec“ ste mnohí dokázali, ako Vám
minulosť. Rok 2007, ktorý sme prežili, zostane už iba v našich spomienkach
na obci, v ktorej žijete, záleží.
a činoch. A my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší
Z prostriedkov získaných z projektu Obnovy dediny bol vybudovaný Bananský
a krajší ako rok predchádzajúci.
turisticko-náučný chodník, ktorý zviditeľňuje nielen prekrásne prírodné okolie
Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Každému sa
našej obce, faunu, flóru, ale zároveň poskytuje návštevníkom i miesta na oddych
vryl do pamäti iným spôsobom. Každého z nás postretli aj zlé dni naplnené
v podobe vybudovaných altánkov.
trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na
Využívam túto príležitosť a chcem sa poďakovať všetkým občanom, ktorí
tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci rozbehnuté, nebáť sa prekážok.
akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľaďovaniu a rozvoju našej obce, k obohateniu
Nový rok je však aj časom obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme za
jej kultúrneho, športového a duchovného života.
uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Porovnať to, čo predchádzajúci rok
Vážení občania, v týchto dňoch je treba hľadieť dopredu a plánovať to, čo treba
priniesol, dal nám do vienka, ale aj
ešte v obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť.
naopak, v čom bol pre nás záporným, či
Je toho skutočne veľa a bude potrebné
menej šťastným.
vynaložiť veľa úsilia, práce, jednaní,
Je dobré i z času na čas sa obzrieť
projektov, ale i veľa dobrej vôle,
a priať si, aby sme okrem iného videli a
spolupráce, ochoty a tolerancie, aby sa
dokázali rozpoznať i prípadné chyby,
nám podarilo splniť všetky naše
vyvarovali sa im, poučili sa z nich
predsavzatia.
a odoslali ich do minulosti. Potom
Na začiatku nového roka si dávajú
môžeme smelo pozerať do budúcnosti
ľudia určité predsavzatie. Skúsme si ho
a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom
dať i my všetci, ktorým nie je osud našej
krajším, milším a určite aj
obce ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že
plnohodnotnejším ako ten predchádzajúci.
rok 2008 bude rokom ozdravenia
Aj samotná obec počas uplynulého
medziľudských vzťahov, rokom čistejšieho
Foto: M.Chamrazová
roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila
a malebnejšieho prostredia,
rokom
z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že i Vy, občania, ste prežívali všetky
vzájomnej tolerancie pri susedskom a občianskom spolužití.
pozitívne obecné udalosti ako aj vykonané práce pri zveľaďovaní obce s radosťou
Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie.
a záujmom. Pretože všetko, čo sa urobilo, robilo sa pre zlepšenie a skvalitnenie
Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu , aby sme na našej ceste vpred
života Vás, občanov v našej obci.
mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, v práci i
Rok 2007 sa niesol v znamení rekonštrukcií. Bola ukončená rekonštrukcia
v medziľudských vzťahoch.. A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka
podkrovných priestorov na budove OTJ, následne boli priestory vybavené a dané
k človeku.
do užívania. Prebehla čiastočná rekonštrukcia vnútorných zariadení aj v materskej
A preto dovoľte, vážení občania, aby som v novom roku 2008 zaželal všetkým
škole, vo februári bolo odovzdaných do užívania 16 nájomných bytov
bez rozdielu to, čo je pre človeka prvoradé a najdôležitejšie - pevné zdravie.
a dobudované okolie okolo bytovky, prebiehala výstavba kanalizácie, začalo sa s
Prajem Vám pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov.
výstavbou technickej budovy a s rekonštrukciu hudobnej školy, splynofikovaná
Tým najmladším, našim deťom, chcem zaželať šťastné detstvo, ich rodičom –
bola lokalita Sĺňava a Červená veža. Podarilo sa skrášliť hlavnú dominantu obce
prácu, sociálnu istotu, rodinnú pohodu a tým najstarším- pokojnú starobu v kruhu
Kostol sv. Martina, na ktorom bola zrekonštruovaná strecha, vymenené strešné
svojich blízkych.
zvody a obnovená fasáda. Tu obetaví občania preukázali, že keď sa spoja,
Prajem Vám všetkým v roku 2008 viac krajších dní ako tých horších, viac lásky
dokážu aj nemožné.
ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Kultúra, šport a duchovná oblasť boli tiež neoddeliteľnou súčasťou života našej
Nech sa Vám a nám spoločne podarí naplniť ciele, ktoré sme si predsavzali.
obce. Uskutočnilo sa niekoľko kultúrnych a športových podujatí, pri ktorých
Ing. Jaroslav Janeček
neustále preukazujú naši občania vernosť ľudovým zvykom a tradíciám.

V ROKU 2007
V ZNAMENÍ REKONŠTRUKCIÍ

OZNAMY:
Obecný úrad upozorňuje na termíny
odvozu jednotlivých separovaných
komodít z obce:

Obecný úrad informuje

Vývoz 240 l plastových kontajnerov, t.j. papiera a ostatných plastov,
bude v prvom polroku 2008 v termínoch:
29. február - piatok
11. apríl
- piatok
23. máj
- piatok
4. júl
- piatok
Termíny vývozu
fľašami:
28. február
11. apríl
23. máj
4. júl

PET fliaš, t.j. umelých vriec so stlačenými PET
- štvrtok
- piatok
- piatok
- piatok

Upozornenie:
240 l plastové nádoby na papier a ostatné plasty i PE vrecia na PET fľaše
vykladajte v deň vývozu pred 6.00 hod. alebo večer pred stanoveným
termínom vývozu !!!
Termín odvozu zberového skla:
25. január - piatok
7. marec - piatok
18. apríl
- piatok
30. máj
- piatok
11. júl
- piatok
***
Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o separovanie
opotrebovaného kuchynského oleja, že obec zaviedla bezplatný zber
kuchynského oleja. Použitý olej môže občan odovzdať každý párny
týždeň (4,6,8...) v pondelok (mimo št. sviatkov) v čase od 15.00 do
17.00 hod. na dvore materskej školy na Topoľčianskej ulici, kde je

umiestnená veľkokapacitná nádrž,
p. Jozefovi Toráčovi.
***

Komunálny odpad :
Sadzba poplatku za komunálny odpad na rok 2008 bola schválená
obecným zastupiteľstvom vo výške 350.- Sk na osobu. Pre dôchodcov
nad 65 rokov bola výška poplatku stanovená na 280.- Sk.
V roku 2008 správca poplatku poplatok za komunálny odpad zníži
alebo odpustí poplatníkovi za obdobie, kedy poplatník dokladmi
preukáže:
- že sa zdržiava v určitom období v zahraničí,
- ak poplatník s trvalým pobytom v obci Banka preukáže, že nie je
vlastníkom nehnuteľností v k.ú. obce Banka a celoročne sa zdržiava
mimo obce Banka.
- Študentom, študujúcim na území Slovenska s prechodným pobytom
mimo územia obce sa prizná 50 % -tná úľava z poplatku.
Úľava sa priznáva po podaní žiadosti doloženej dokladmi (nie čestným
prehlásením) od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti.
Úľava sa nepriznáva spätne.
***
Daň z nehnuteľnosti, daň za ubytovanie, daň za psa a daň za
nevýherné hracie automaty zostávajú nezmenené na úrovni roka
2007.
***
Oznamujeme dôchodcom, ktorí majú záujem o odber obedov v roku
2008, aby sa prihlásili na Obecnom úrade na Banke u p. Dojčanovej. Tu
si okrem informácie o stravovaní musia stravníci zakúpiť i stravné
lístky. Cena jedného stravného lístka pre dôchodcov je 54.- Sk.
Obedy sa vydávajú dôchodcom v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod.
v školskej jedálni na ZŚ v Banke na Bananskej ulici 46.
***
Obecný úrad ďakuje p. Vlastimilovi Klesňákovi za zakúpenie
a odpálenie polnočného silvestrovského ohňostroja pri obecnom
vianočnom stromčeku.

V dnešnom čísle vám chceme
predstaviť reštauráciu FURMAN,
ktorú v roku 2006 založil nám nie
neznámy podnikateľ p. Jaroslav
Samuhel. Jeho predstavou bolo
vybudovať turistickú atrakciu vo
voľnej prírode, čo sa mu určite aj
podarilo. Pre návštevníkov je k
dispozícii slovenská kuchyňa so
špecialitami, ako sú bryndzové
halušky, grilované koleno, či jedlá z diviny. Príjemné prostredie je obohatené o
oboru, v ktorej voľne pobehuje 22 jeleňov, laní, sŕn a danielov. V štýlovej chate
je možnosť celodenného stravovania v dobe od 10.oo do 22.oo hod. Vhodné je
to tiež pre poriadanie rôznych osláv a firemných posedení. Informácie je možné
získať i na internete www.furman.sk alebo telefonicky na č. t. 0905 101 111.

OZNAM DYCHOVEJ HUDBY
Dychová hudba pripravuje v r. 2008 oslavy 100-ročnice. Prosíme
občanov, ktorí vlastnia fotografie, alebo iné materiály z predvojnového
ale i povojnového obdobia, aby nám ich zapožičali. Po skopírovaní
budú ihneď vrátené.
Tel.: 0905380163 – p. Uhrín, 0910834359 – p. Haring. Ďakujeme.

2. PRVÍ POĽNOHOSPODÁRI – 5. časť
Presunieme sa teraz do obdobia 5000 rokov
pred n. l. V Európe bola ešte stále doba
kamenná. Začala sa však už mladá doba
kamenná (5000 – 3300 rokov pred n. l.), tzv.
neolit. Vtedy sa uskutočnila epochálna zmena
a pokroky v živote ľudí, tzv. neolitická
revolúcia.
Čo sa vlastne udialo? Dovtedy boli
tunajší ľudia kočovnými lovcami, živili
sa lovom zvierat a zberom divo rastúcich
plodín. Začiatkom neolitu v tejto oblasti
začali krotiť a chovať domáce zvieratá
a tiež
pestovať
poľnohospodárske
plodiny. Z kočovných lovcov sa stali
trvalo usídlení roľníci a pastieri. Prvýkrát sa
objavil chlieb a mliečne výrobky.
Tento významný pokrok v dejinách ľudstva,
týkajúci sa získavania potravy, bol umožnený
aj priaznivou klímou. Doba ľadová sa skončila,
podnebie bolo teplé a vlhké, dokonca teplejšie
než dnešné. Zo zdomácnených zvierat sa začali
chovať najprv kozy a ovce, neskôr i ošípané
a hovädzí dobytok, objavili sa i strážne psy.
Z plodín sa začali pestovať obilniny, najmä
pšenica a jačmeň a tiež strukoviny, najmä
šošovica a hrach. Ľudia sa naučili aj pestovať
ľan a dorobiť vlnu, spracovať ich a použiť na
tkanie látok. Poľnohospodársku pôdu získavali
aj klčovaním a vypaľovaním porastov. Potravu
si spestrovali lovom zvierat a rybolovom.
Pri love okrem oštepov používali aj luky so
šípmi. Ryby lovili sieťami, harpúnami a neskôr
i na háčiky.

ZO
NOHEJBALOVÝ KLUB
BANKA BILANCOVAL
V sobotu 12.1.2008 sa v popoludňajších hodinách v
spoločenskej miestnosti ihriska Banka stretli členovia
NK Banka ,aby zbilancovali svoju činnosť za uplynulý
rok 2007.
Schôdzu zahájil a všetkých zúčastnených členov
privítal prezident nohejbalového klubu Ing. Michal
Rusnák. Zo správy bolo vycítiť spokojnosť nad
uplynulým rokom.
Každý člen mal možnosť vyjadriť sa k činnosti
uplynulého roka. Oproti roku 2006 sa
účasť na
pravidelných tréningových zápasoch, ktoré sa
uskutočňovali každý štvrtok, podstatne zlepšila aj keď
nie u všetkých. Z dôvodu pracovného zaneprázdnia sa
nemôžu všetci členovia zúčastňovať pravidelne, preto do
svojich radov privítali ďalšieho nového člena p. Bohuša
Németha.
Počas roka v klube panovala medzi členmi dobrá
nálada a snaha posunúť úroveň celého klubu ešte vyššie.
Turnaj, ktorý NK usporiadal, si z roka na rok získava
väčšiu popularitu. Podľa ohlasov bude snahou usporiadať
aj 4. ročník turnaja aj oslavy sviatku MDD, ktoré si vzali
na starosť členovia nohejbalového klubu.
Spolupráca s vedením školy, na ihrisku ktorej sa
tréningové zápasy uskutočňujú, bola veľmi dobrá.
Na záver poprial prezident NK Banka Ing. Michal
Rusnák v nastávajúcej sezóne všetkým veľa športových
úspechov a úspešné reprezentovanie obce Banka na
súťažných podujatiach.
MR

Významné zmeny nastali i v sortimente
vyrábaných nástrojov a úžitkových predmetov.
Títo prví roľníci a pastieri naďalej spracovávali
kameň, kosti a drevo. Vyrábali kvalitné
kamenné nástroje, napr. vyhladené sekeromlaty
s vyvŕtaným otvorom na drevenú rúčku,
kamenné kosáky a nože s drevenou násadou,
drviče obilia i s podložkami. Ľudia sa začali
venovať aj hrnčiarstvu. Keramika sa vyrábala

HISTÓRIA BANKY
z hliny vypálenej v ohni. Nádoby sa používali
nielen na prípravu, ale aj na uschovávanie
potravy.
Pokrok nastal aj v stavbe obydlí. Nestavali si
už chatrče pokryté kožami, ale veľké domy
z kolov, prútia a vymazané hlinou, dlhé 10 až
40 m, vovnútri s kopulovitými pecami. Pri
domoch boli vykopané zásobné alebo
odpadové jamy.
V neolite vznikali osady na miernych
vyvýšeninách v blízkosti vodných tokov.
Osada pozostávala z niekoľkých rozsiahlych
domov, v každom dome žil jeden rod. Ešte
stále pretrvával matriarchát, na čele
veľkorodiny bola matka rodu, členovia rodu
boli pokrvne príbuzní. Párové manželstvá sa
ešte neuznávali. Na poli a pri chove zvierat
pracovali spoločne.

ŠKOLSKÝCH LAVÍC
· Dňa 16.01.2008 bola v škole

milá návšteva. Predškoláci sa
prišli pozrieť, ako to bude
vyzerať vo veľkej škole. Ich
starší kamaráti – prváci – im
ukázali, čo všetko sa za polrok
naučili, a nebolo toho málo!
Čítanie, písanie, počty,
prvouka, hudobná výchova...
Za jednu vyučovaciu hodinu
sa vystriedali všetky predmety. Ani predškoláci sa nedali zahanbiť a ukázali, že sú
na prácu v škole dobre pripravení. Otvorenú hodinu odučila pani učiteľka Mgr.
Michnová. Prítomné boli riaditeľka školy Mgr. Hrdinová, triedna učiteľka budúcich
prvákov Mgr. Baďurová a pani učiteľky predškolákov M. Motyčková a T.
Sláviková.

· Do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009 je zapísaných 18 prvákov.
· Najlepšie výsledky po 2. kole v rámci Trnavského kraja

matematickej
korešpondenčnej súťaže MAKS dosiahli títo naši žiaci: Š. Lúčny, 4.tr., 1. – 7.
miesto, N. Lúčna, 8.tr., 2. – 11. miesto, M. Červeňanský, 5.tr, 11. – 12. miesto, F.
Kukliš a R. Tábi, 9.tr., 11. – 13. miesto, R. Ludwigová, 5.tr., 17. – 21. miesto a F.
Julíny, 6.tr, 20. – 26. miesto.

· Dňa 23.01.2008 sa uskutočnilo v ZŠ Brezová, Piešťany

okresné kolo matematickej
olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka.
V kategórii 5. ročník sa na 1. mieste umiestnil Š. Lúčny, žiak 4. ročníka, ktorý si
zmeral
sily s najlepšími piatakmi okresu a zvíťazil. Srdečne blahoželáme jemu
i pani učiteľke Mgr. Baďurovej a tešíme sa z ich úspechu.
Výsledky žiakov 9. ročníka sú pre nás tiež veľmi uspokojivé. Naši žiaci, hoci
neboli úspešnými riešiteľmi (iba 1 úspešná riešiteľka v tejto kategórii), sa
umiestnili na 2. mieste R. Tábi a na 5. mieste F. Kukliš. Vyučujúca Mgr.
Gašparová, zástupkyňa RŠ. Našim úspešným
matematikom
a
ich
vyučujúcim ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

·

Kedže
nepoznáme
etnický
pôvod
neolitických ľudí, tak ich spoločenstvá
nazývame podľa keramiky, ktorú vyrábali.
Najstaršou bola tzv. kultúra s lineárnou
keramikou, pretože steny nádob boli zdobené
jednoduchými vyrytými líniami. Ku koncu
neolitu vrcholila tzv. lengyelská kultúra
s maľovanými ornamentami na nádobách.
Žili neolitickí ľudia aj v oblasti dnešnej
Banky? Odpoveď nám dajú archeologické
nálezy. Osady vtedy vznikali na miernych
svahoch neďaleko Váhu alebo potokov.
Niekoľko rodov sa usídlilo aj na území
Banky a okolitých obcí. Zatiaľ sa
nezistilo, kde stáli kolové domy. Našli sa
tu však rôzne neolitické nástroje a zbytky
predmetov.
Osídlenie na Banke z obdobia kultúry
s lineárnou keramikou dokladajú črepy
keramiky, ktoré sa našli v polohe Kopanice, na
pozemku Rudolfa Šebu na Podhorskej ul. Tam
niekde mohol stáť aj kolový dom. V polohe
Chrasť sa našiel kamenný sekeromlat, dve
vyhladené kamenné sekerky, tiež i kamenná
podložka na drvenie obilia. Kamenná sekerka
a kamenný klin sa našli v polohe Kopanice.
V bývalej starej tehelni sa našlo opracované
kostené šidlo.
Z obdobia lengyelskej kultúry pochádza
kostrový hrob, ktorý sa našiel za Alexyho
vilou. Nachádzal sa v blízkosti ložísk
farebných hliniek, ktoré sa používali na maľbu
ornamentov po vypálení keramiky.
Ing. Alexander Murín

RADY DO ZÁHRADY

Tvrdé stonky drevnatých rastlín, ako sú napríklad ruže
a kaliny, narežte na báze ostrým nožom. Potom spodnú
časť stonky rozmliaždite kladivom, aby ste umožnili lepší
prietok vody. Vo váze vydržia kvety tak dlhšie. všetkým
rezaním kvetom prospieva hnojenie. Dobrú, domácu zmes
získate zmiešaním 2 lyžíc cukru, 1 litra horúcej vody a 2 a
pol lyžice bežného bielidla.

· Ak musíte presadiť ker v preň v nevhodnom období,
najprv ho zmenšite. Zrežte ho o tretinu a pred
premiestnením na nové stanovište postriekajte prípravkom
proti zasychaniu. Ker presaďte ihneď po vykopaní a
výdatne zalejte.
· Veľká plodnosť v mladosti robí ovocné stromy v
starobe neplodnými. Chybou preto je keď necháte mladé
stromy príliš skoro rodiť, a tým ich vyčerpáte. Ako
opatrenie proti tomu sa odporúča prebierka príliš hustých
plodov. Plody čo ostanú budú potom väčšie, ba dokonca
púčiky pre nasledujúci rok sa budú lepšie vyvíjať.
·

Na zalievanie rastlín je výborné tekuté hnojivo.
Vyrobíte so ho tak, že do jutového vreca dáte čerstvý hnoj
a vrch zviažete pevným špagátom, vrece potom ponorte do
sudu s vodou a každý deň ním pohýbte. Keď bude mať
voda farbu slabého čaju, môžete ňou začať zalievať
rastliny.

·

Osie hniezdo v dome alebo v jeho blízkosti by ste mali
najradšej odstrániť. Len čo sa zotmie a roj je v hniezde,
namočte handru do terpentínu a naviňte ju nakoniec dlhej
tyče. Handru potom vsuňte čo najhlbšie do otvoru
hniezda.

·

Mravenisko odstránite, ak zmiešate 1 diel gáfru a 9
dielov liehu, a kvapalinu potom nalejte na mravenisko.

