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Vianoce
Blížia sa vianočné sviatky. Najkrajšie v roku.

Sviatky radosti, šťastia a lásky. Čo robíme preto, aby boli aj
v skutočnosti také ako ich označujeme?

Ženy začnú s upratovaním, veď ako by to bolo, aby na

Vianoce – nedajbože – nebolo jedno okno umyté. Mráz –
nemráz, musí to byť. Potom skrine, kredenc, koberce, každá
polička v byte musí byť bez zrniečka prachu. Do toho ešte
navariť ako pre menšiu armádu, o pečení ani nehovoriac.
Keď si rodina konečne sadne k sviatočnému stolu, gazdiná
pomaly zaspáva od únavy. Nasleduje rozbaľovanie darčekov –
čím viac, tým lepšie – a zlatý klinec večera, televízor.

Kde sú tie časy, keď rodina a známi sa tešili na sviatky pre
spoločné stretnutia, keď bol čas na návštevy, ktoré cez rok
odbíjame len narýchlo. Pamätám si Vianoce, keď teraz už nebohí páni, Jožko Slašťan, Jožko
Belička a Janko Michalko, zobrali harmoniku a navštívili každý dom na Jalnej. Zaspievali,
zavinšovali a išli ďalej. Skončili na fare pána farára Ondruša a spoločne / aj s harmonikou / sa
odobrali na polnočnú omšu.

Skúsme tohtoročné sviatky radosti prežiť bez stresov, naháňania a nervov. Bez zbytočného
prejedania sa a aj bez alkoholických výčinov niektorých „ tiežotcov“, ktorí si po svojom
vykladajú sviatky hojnosti.

Nech majú rodičia čas pre deti a deti pre rodičov, sused nech navštívi suseda, brat brata.

Krásne, veselé a úprimné Vianoce.

S.Miháliková

VIANOČNÁ KOLEDA
V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.

A ja mu do diaľky
srdiečko posielam
namiesto hrkálky.
M. Rúfus

Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.
Nikto ho nevidel,
každý to dosvedčí,
darček mu nesie tam......
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SPOMIENKY NA VIANOCE...
Čo je krajšie, ako sedieť pri rozžiarenom stromčeku v teplej izbe a oknom sledovať tanec snehových
vločiek?
Na Vianoce sa tešíme všetci a každý iným spôsobom. Deti sa tešia na darčeky, rodičia majú radosť
z toho, keď vidia deťom v očkách iskričky zvedavosti pri rozbaľovaní darčekov...
A naši starí rodičia si určite spomenú na Vianoce minulé, predminulé...
So spomienkami na Vianoce „kedysi“ sa s nami podelila 77-ročná Emília Žbirková z Kľačian.
Aké boli vianočné sviatky v čase Vašej mladosti?
Stromček sa vešal na hradu a zdobil sa tým, čo bolo
doma - namiesto salóniek sme balili cukríky do
papiera, figúrky sa tiež vyrábali doma, vešali sa
medovníčky, ovocie, orechy. Reťaze sme si
zhotovovali z papiera. Od rána sa pieklo, varilo.
Kapustnicu bez mäsa, klobásy, len sa pridala
zápražka s mliekom. Nechýbali opekance a na stole
bol cesnak, cibuľa, jabĺčka, med, oblátky, orechy,
sušené slivky, proste kto čo mal.

Spomínate si na Štefanské zábavy?
Pravdaže! Hrávali na nich muzikanti len z dediny.
Keď som bola ešte takým mladším dievčaťom,
schovali sme sa s kamarátkami za dvere a keď sa
začalo hrať, tak sme sa „prikmotrili“ a zatancovali
sme si tiež.
Čo pekávate na Vianoce?
Veľké okrúhle koláče s tvarohom, makovníky,
orechovníky a štrúdle.

Mali ste v rodine aj nejaký zvyk?
Krájalo sa jabĺčko. Ak sa jadierko neprekrojilo,
znamenalo to zdravie a jabĺčko sa rozdelilo
všetkým pri stole.
Aké darčeky ste si dávali?
Nuž, kto čo mal. Dávali sa skromné darčeky.
Myslím si, že voľakedy si ľudia vedeli viac vážiť
to, s čím boli obdarovaní.
Čo ste robili po večeri?
O polnoci sa išlo do kostola. A na druhý deň sa
dievky i mládenci pekne vyobliekali a tiež sa išlo
do kostolíka. Zišlo sa nás veľa. Prišli z Piteľovej
aj z Hronskej Dúbravy. Mám pocit, že ľudia sa
znášali tak lepšie...
Pani Žbirková svoje detstvo a mladosť prežila na Jalnej. Na Kľačany sa presťahovala v roku 1947, keď
sa vydala. Na Kľačanoch sa jej páči, lebo je tam vraj ticho a dobrý vzduch. Ja by som ešte dodala, že určite
každého očarí pohľad, ktorý sa mu naskytne z tejto časti obce.
Pani Žbirkovej ďakujem za rozhovor a celé OZ SPOON jej praje veľa zdravia.
A my, v tej našej uponáhľanej dobe, by sme mali naozaj aspoň cez tie najkrajšie sviatky roka trochu
spomaliť a vychutnať to vianočné čaro plným dúškom!
-ah-
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Aj tento rok sme sa stretli pri
rozsvietení
obecného
vianočného
stromčeka. Veľmi nás potešilo, že nás
bolo o niečo viac ako vlani. Začiatok
decembra je už tradične typický
príchodom Mikuláša, ktorý tentokrát
zavítal s čertom a anjelom aj na Trnavú
Horu. Potešil najmä deti malými
sladkosťami, ale vyčaril úsmev na
tvárach i tým skôr narodeným. Sladkosti
pre deti sponzorsky venovalo Coop
Jednota Žarnovica, začo im aj touto
cestou ďakujeme. Príchod Mikuláša bol
sprevádzaný spevom detí z eRka.
Súčasne ďakujeme i Mikulášovi, čertovi a
anjelovi z Pitelovej, ktorí si pre našu obec našli
čas. Taktiež vďaka patrí Marcelovi Petríkovi,
Jaroslavovi Forgáčovi a Richardovi Spornému
za čas, ktorý venovali príprave vianočnej
výzdoby a Dušanovi Petríkovi, ktorý čiastočne
prispel na vianočnú výzdobu obce.

Tešíme sa na Vás
o rok.
OZ SPOON

Najväčším šťastím v živote
je byť cestou ku šťastiu
iných.

STRANA 4

TRNKY

4/2004

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško, spí, sní,
nebesky ticho spí, sní
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Ani sme sa nenazdali a opäť nám znejú
známe a zároveň krásne pesničky. Zaznievajú iba
raz v roku a to v najkrajšom období – vianočnom.
Už ho máme tu.
Isto sa viacerí pri nich rozľútostia a obzrú sa
späť – čo a ako plynulo v tomto roku. Jedni sú
spokojní a iní by toho chceli dosiahnuť viac. Nie
vždy majú všetci rovnaké možnosti.
I my sa obzrieme späť a prehodnotíme
odchádzajúci rok. Teší nás, že sme v tomto roku
získali nových prispievateľov, i keď mnohí ešte
stále váhajú. Budeme radi ak sa k nim pridáte
a zaujmete nás svojimi príspevkami a postrehmi.

Chceme sa Vám touto cestou za príspevky
poďakovať a dúfame, že budeme mať čo a o čom
písať i v budúcom roku v našom občasníku.
Želáme Vám krásne, šťastné a veselé
vianočné sviatky, aby ste ich strávili so svojimi
blízkymi, ktorých máte skutočne radi.
A aby sme nezabudli:

„Všetko naj v novom roku!“
redakcia

VIANOČNÉ PRANOSTIKY
24.12. – Štedrý večer
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie.
Štedrý večer každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
25.12. – Božie narodenie
Na Božie narodenie o blšie prevalenie.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom.
Biele Vianoce, zelená veľká noc.
Aký je čas na vianočný deň, taký má byť aj budúci január.
Lepšie Vianoce treskúce ako tekúce.
Do Vianoc hoj – od Vianoc joj.
Ak sú dažde, teplo v hody, nedobrý rok za tým chodí.
26.12. – sv. Štefan
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie príkopy a záveje narobia.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Na svätého Štefana každý sa má za pána.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
27.12. – sv. Ján
Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
28.12. – Mláďatká
Mláďatká i deň sa omladzuje.
/spracované podľa www.vianoce.sk/
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Prekvapenie po rokoch
Som stálou čitateľkou obecných novín
Trnky, ale zatiaľ som príspevok nenapísala.
Až teraz chcem touto cestou poďakovať
jednému nášmu spoluobčanovi. Ak ste
zvedaví o koho ide, čítajte ďalej.
Bývam na Jalnej už niekoľko rokov
a j e d n ý m
z boľavých miest
tejto časti obce bol
aj prejazd cez
železničnú
trať,
ktorý je jediným
prechodom
k okolitému svetu.
Som
rada,
že
môžem
napísať
„bol“ a nie „je“,
lebo ako ste si
určite
všimli,
prejazd je krásne
upravený.
Ale
vráťme sa späť o nejaký čas.
Každý z nás má nejaké ťažkosti.
Niekoho trápi obecný vodovod, iného
rozbité cesty, kamiónová preprava cez obec,
susedov pes, autobusové spoje atď. Ale nás
jalňancov trápil aj nemožný prejazd cez trať.
Problémy sú na to, aby sa riešili, nie na to,
aby nám prerastali cez hlavu, keď je záujem,
dá sa všetko, ale to by už bol príspevok
o inom.
V Jalnej žijú väčšinou starší ľudia, je
to časť obce s menším počtom obyvateľov,
a tí čo denne niekoľkokrát prechádzame
autom cez trať, nás je ozaj len málo. Mnohí
spoluobčania síce používajú prechod, či už
pre návštevu pošty alebo „Dallasu“, ale nie
je to každý deň. Železničný prejazd bol dosť
zlý, alebo veľmi zlý, alebo niekedy ešte aj
horší, ba aj katastrofálny. Občas, keď ste si
nedávali pozor, mohlo sa vám v diere stratiť

aj celé koleso, alebo ste si aspoň poškodili
pneumatiku o vyčnievajúce železo. Viem, že
prejazd bol namáhaný ťažkými lesníckymi,
či poľnohospodárskymi strojmi, ktoré ním
často prechádzali, ale s tým sa nič urobiť
nedalo, iná možnosť tu nebola. Zjavne ale
labilný
až
nebezpečný
prejazd
nikoho
z vyvolených
netrápil.
Jeden deň
ma pri prechode
cez trať čakalo
milé prekvapenie
– nový prejazd.
Bolo
to
až
neuveriteľné, po
toľkých
rokoch
sme sa dočkali.
Dnes
máme
prejazd krásny, bezpečný, pevný, cez ktorý
sa dá prejsť plynulo bez ťažkostí. Nechcelo
sa mi veriť, žeby železnice SR len tak sami
od seba upravili prejazd v našej obci, tak
som pátrala ďalej.
Dnes viem, že iniciátorom úpravy
jalňanského železničného prejazdu je Ing.
Pavel Kravec, ktorý sa vo veľkej miere
pričinil o odstránenie tohto, v konečnom
stave riešiteľného problému, napriek tomu,
že nie je odkázaný na každodenné
používanie menovaného prejazdu. Takže
touto formou mu chcem aj v mene všetkých
jalňancov poďakovať za iniciatívu pri
radikálnej oprave nášho železničného
prejazdu.
Ďakujeme.
Jana Koštová
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

V tejto časti Vás budeme pravidelne informovať o zasadaniach obecného zastupiteľstva.
Uvedené informácie sú spracované na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 03/2004,
ktoré bolo prejednané na verejnom zasadnutí dňa 22.10.2004.

A) Schválilo
1/ Predaj stavebného pozemku v k.ú. Trnavá Hora, č.parcely 706/8 pre Ing. Milana
Hericha, bytom Šašovské Podhradie 129. Cena pozemku je 50.- Sk/ m2.
2/ Poskytnutie sociálnej výpomoci :
- pre p. Dušana Chlustu, Trnavá Hora časť Kľačany – 456, vo výške 15.000.Sk na zakúpenie rehabilitačného prístroja pre svoju zdravotne postihnutú
dcéru.
- pre Ing. Jána Turčana, Trnavá Hora časť Jalná – 75, vo výške 10.000.- Sk na
úhradu zvýšených nákladov súvisiacich so zdravotným postihnutím
menovaného.
3/ Poplatok za pitnú vodu pre obecný vodovod v hornej časti obce Trnavá Hora za
rok 2003 vo výške 300.- Sk na osobu s trvalým a prechodným pobytom. Pre
neobývané domy a chalupy je stanovená výška 600.- Sk za nehnuteľnosť. Poslanci
OZ vypracujú zoznam RD, ktoré nie sú navštevované a ktoré budú oslobodené od
poplatku.
4/ Odpredaj plynovodu vetvy A1, ktorá bola vybudovaná z fin. prostriedkov obce pre
SPP,a.s. Bratislava – 207.000.- Sk.
5/ Výšku ceny garáže v obecnej bytovke č.233 pre p. Janču, p. Hanuškovú a p.
Repiského na 2.544.- Sk/ m2 a pre p. Bončovú na 2.239.- Sk/ m2 . Cena pre p.
Bončovú je nižšia o 12% z dôvodu nutnosti stavebných úprav.
6/ Upravený rozpočet obce na rok 2004.
B) Berie na vedomie
1/ Poskytnutie finančného príspevku pre Obec Mníchova Lehota vo výške 1.000.- Sk
na likvidáciu následkov povodne a veternej smršte.
2/ Dohodu medzi Obcou TH a Obcou Pitelová o fin. vyrovnaní za plynovú prípojku k
zubnému stredisku – 10.000.-Sk.
C) Doporučuje
1/ Stavebnej komisii zhodnotiť a navrhnúť spôsob využitia pozemkov v k.ú. TH
parcela č.23/4, 23/5, 23/6 v náväznosti na záujem majiteľov susedných
nehnuteľností a záujmy obce.
2/ Prehodnotiť na pracovných zasadnutiach technický stav vodovodu v hornej časti
obce a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v zásobovaní pitnou vodou.
3/ Zabezpečiť montáž elektromeru do prenajatej miestnosti v KD Jalná pre hudobné
skupiny.
D) Odkladá
1/ Žiadosť p. Janky Joklovej, bytom Trnavá Hora č. 140, o predaj pozemkov z
parcely č. 23/5 a 23/6. Žiadosť je evidovaná na OÚ, schvaľovaná bude až po
konečnom určení využitia priestoru na parcelách č. 23/4, 23/5 a 23/6.
spracovala -zi-
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INFO

Na základe informácií z verejného zasadania sa budú i v našej obci
vykonávať komasácie – pozemkové úpravy - podľa zákona SNR č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Preto je potrebné, aby ste si vysporiadali Vaše vlastnícke, prípadne
dedičské vzťahy k pozemkom.
-zi-

AKTUALITY Z OBCE...
Zmena financovania obcí prináša prijatím daňových zákonov úplnú zmenu vo
financovaní a rozpočtovaní príjmov obcí.
Podiel na celoštátnych daniach pre obce sa zredukovali na jednu, a to daň z príjmov fyzických
osôb (z miezd).
Príspevok bude podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ale s rôznym
koeficientom, podľa veľkosti sídla. Čím väčšie mesto, obec, tým je percento vyššie. Pre menšie
obce s počtom obyvateľov menej ako 3000 je diskriminujúci a nedostatočný.
Táto čiastka má pokryť len správu a výkon samosprávy, preto k financovaniu obcí je
prijatý aj nový zákon o miestnych daniach a poplatkoch, ktorý má umožniť obciam získať
chýbajúce finančné prostriedky. Obce v zmysle tohto zákona musia prijať Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN), ktorým upresnia miestne dane.
Naša obec zavádza tieto dane a poplatky:
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejných priestorov
daň za nevýherné hracie automaty a prístroje
poplatok za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.
Daň z nehnuteľností sa čiastočne upravuje v zmysle zákona a navýšenie sa týka
pozemkov určených k výstavbe a pri stavbách je zvýšenie u neobývaných domov a bytov.
S návrhom VZN, ktoré bolo zverejnené v obci - v obchodoch, na pošte a na obecnom
úrade, bolo možné oboznámiť sa a pripomienkovať písomnou formou do 3. decembra.
Pripomienky budú posúdené a po schválení obecným zastupiteľstvom zapracované do VZN.
Informácie poskytol starosta obce
Ing. Jozef Minka

STRANA 8

TRNKY

„Nervozita stúpa, ruky sa potia! Ako
vždy pred prvým štartom... Nabiť
akumulátory,
naprogramovať
rádio,
kontrola funkčnosti ovládania... Stúpa
takmer kolmo a tá rýchlosť - nestíham ani
trimovať za letu (radšej). Jedno kolo, druhé
kolo, ešte skúsiť, ako bude model reagovať
na pristávacie klapky. No malá výška a ešte
menšia rýchlosť robia svoje - žuch!!! Ale
stále sa tomu dá povedať pristátie.
Poškodenie prakticky nulové.“
Slová na úvod som si požičala
z webovej stránky chalanov, ktorých za
srdiečko chytili modely lietadiel. Sú to už
dospelí ľudia a predsa podľahli záľube,
pri ktorej by sa mohlo zdať, že sa tak trošku
opäť vracajú do detstva.
Aj v našej obci žije mladý muž, ktorému
učarovalo modelárstvo. Volá sa Jozef Košta,
má 32 rokov, je ženatý, má dve deti a býva v
Jalnej.
Začal sa tejto záľube aktívnejšie
venovať asi pred 3 rokmi, ale už ako dieťa si
rád staval modely lietadiel. Vtedy to boli
zväčša klasické plastové modely, ktoré
pozná asi každý z nás. Raz bol s deťmi
púšťať šarkana a vtedy ho napadlo, prečo by
si nepostavil model lietadla. Najskôr skúšal
voľné modely bez
ovládania. Dnes si
navrhuje
modely
poháňané elektrickým
motorom sám, čerpá
námety
z kníh,
časopisov, internetu –
hlavne stíhačky
z
obdobia II. svetovej
vojny
(Spitfire,
Messerschmitt...), no

4/2004

niektoré sú aj z „vlastnej konštrukčnej
dielne“. Na ich stavbu využíva rôzne
materiály - balzu, špeciálne tkaniny, papier,
ale i polystyrén.
A prečo práve lietadlá? „Lebo lietadlá
majú svoje osobité čaro. Je úžasné ako sa
kĺžu vzduchom, čo dokážu vo výškach“,
hovorí zanietene Jozef.
Ako každá záľuba, ktorú človek robí
s láskou a pre potešenie, aj táto je náročná
na čas, ale čas pri nej zväčša rýchlo letí.
Závisí od modelu lietadla, koľko hodín pri
ňom strávi, ale v priemere je to asi 150-200
hodín
aj
so
zostrojením
motora.
Modelárstvo je však určite náročné na
financie.
„Staviam
rôzne
modely,
bezmotorové aj motorové, poháňané
elektromotorom. Sú to modely prevažne
jednoduchej konštrukcie, ktoré by samotné
neboli finančne náročné. No každý modelár
potrebuje základné RC vybavenie, ktoré sa
prekladá z modelu do modelu (servá,
prijímač, baterky, regulátor otáčok,
vysielač), a to je už finančne náročnejšie,
v priemere asi tak 10000,- Sk.“
Keďže sa náš modelár venuje vyslovene
rekreačnému modelárstvu a nie je členom
žiadneho klubu, súťaží sa zúčastňuje len ako
divák.
Na
účasť
v súťažiach je potrebné
vlastniť špeciálny model
podľa kategórie, v ktorej
chce súťažiť. Zúčastňuje
sa však stretnutí -lietanie
pre radosť- „Tu sa
nezískavajú žiadne body,
ani ceny, ale ocenením
pre každého je, ak
niečím zaujme váš model
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ostatných.“
Na otázku, ktorý model je pre neho tej
„naj“, sme dostali zaujímavú odpoveď:
„Nemám najobľúbenejší model, ale možno
model najpracnejšie zhotovený, na ktorý
dávam veľký pozor, a potom model
najlietavejší, a to je samokrídlo určené pre
svahový combat - svahový súboj medzi
modelmi navzájom. No stáva sa, že niekedy
sa model vo vzduchu stretne aj s jastrabom
alebo s lastovičkami. A najzaujímavejšie na
tom je, že jastrab radšej odletí preč, ale
lastovičky sú veľmi bojovné a agresívne
a doslova napádajú model“.
Keďže je toto hobby dosť lákavé,
prejavili oň záujem aj deti v miestnej
základnej škole. Jozef si naň našiel popri
všetkých svojich povinnostiach čas a rád sa
ho ujal. „Našili ma do toho moja dcéra
s manželkou, že náš ocko s tým robí. No
a potom som sa dozvedel, že už v škole na
chodbe visí oznam a som vedúci leteckomodelárskeho krúžku. Chcem dať deťom
možnosť, ktorú som ja nemal, na prvé
kontakty s modelárstvom. Krúžok mávame 1
krát do týždňa. Momentálne staviame

4/2004

z balzy
polomaketu
lietadla
na
vystreľovanie. Každý si zhotovuje svoj
model, neskôr budeme pracovať aj na
niečom zložitejšom. Moje vlastné deti táto

záľuba zatiaľ nechytila.“
So svojimi modelmi chodí lietať na
Dielec. „Niektorí už mali možnosť vidieť to
z terasy miestneho pohostinstva, odkiaľ je
dobrý výhľad na svah, na ktorom lietame.“
A tí, ktorí to nevideli na živo a radi by si
pozreli Jozefove modely lietadiel, nech si
kliknú na www.namopo.szm.skT.

Ďakujeme za príjemné rozprávanie a prajeme Ti veľa pracovných i osobných úspechov, ale
hlavne veľa „nalietaných kilometrov“.
-mb-

STRANA 10

TRNKY

4/2004

DROGA
Droga je neživý predmet, chemikália, prášok, roztok, list... O tom, čo sa z nej stane,
rozhodne človek tým, ako ju použije. Nie je to démon, vystierajúci svoje pazúry nad
úbohou obeťou. Démon drieme inde - v človeku, v jeho chamtivosti a túžbe po moci, ktoré
možno prostredníctvom narábania s drogami tak ľahko uspokojiť... Stačí len oklamať
nevedomých, že je to dobré, úžasné...
A nie je to ani živá bytosť, hodná milovania - tým menej boh. Ak máme pocit, že nás
ovláda, nie je to droga - ovládajú nás prostredníctvom nej zase len ľudia, ktorým takýto
stav vyhovuje pre ich vlastné záujmy.
Je mnoho vecí, ktoré v živote
nespoznáme: hlbiny zeme, oceánu,
vesmíru. Je veľa vecí, ktoré
neskúsime, lebo následky nestoja za
pokus. Skúste niekoho nahovoriť,
aby - len pre ten pocit z lietaniaskočil napríklad z ôsmeho poschodia.
Smiešne? A predsa sa nájdu toľkí,
ktorí len zo zvedavosti- len pre ten
pocit- ubližujú sami sebe na tele i na
duši,
rovnako
tragicky,
hoci
pomalšie... no o to zákernejšie.
Droga je zákerná a pomalá smrť.
Aj tak sa to dá nazvať. No čo je to
vlastne tá droga? Je to omamný alebo
povzbudzujúci prostriedok, ktorý zanecháva trvalé následky na zdraví človeka. Jednou
z najstarších a najčastejšie používaných drog je alkohol a nikotín ( čiže cigarety). Sú to
„mäkké“ drogy. Neznamená to však, že majú aj mäkký účinok na zdravie. Potom sú tu
bohužiaľ aj „tvrdé“ drogy. ( LSD, kokaín, heroín...). No tieto znamenajú väčšinou trvalú
závislosť. Človek si dá zo zvedavosti raz a nevyviazne z toho celý život. V najlepšom prípade
bude celý život na odvykacej kúre.
Týždeň od 15.- 21. 11. 2004 je na celom Slovensku známy ako týždeň boja proti drogám.
Je to problematika, ktorá sa týka nás všetkých. Mužov, žien, mladých aj starých. Aj žiaci a celý
pedagogický zbor Základnej školy v Trnavej Hore sa zapojil do tejto akcie. Ani tento rok sme
nezaháľali a spolu so žiakmi sme pripravili nástenku s protidrogovou tematikou, žiaci 1. stupňa
nakreslili veľké plagáty a iné práce, ktoré si občania mohli pozrieť okrem priestorov školy aj na
obecnom úrade, či v obchode. Pripravila sa zábavná
športová akcia, ktorú sme si nazvali: Športom proti
drogám, ktorej vyvrcholením bol hlavolam s krásnou
protidrogovou myšlienkou. Starší žiaci sa zapojili
programom v školskom rozhlase, či vyplnením a
následným rozobratím dotazníka o drogách. Táto stále
aktuálnejšia téma sa zaradila aj do školského
vyučovania, kde žiaci mali možnosť vyjadriť sa najmä
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na hodinách etickej a náboženskej výchovy. V rámci rôznych krúžkov sa napríklad žiaci
navštevujúci zdravotný krúžok naučili podať prvú pomoc pri nadmernom požití alkoholu alebo
v iných podobných situáciách.
Čo z toho vyplýva? Drogu je dobré poznať, aby sme ju vedeli bezpečne rozlíšiť a odhaliť.

A HLAVNE: JE DOBRÉ POZNAŤ JEJ NÁSLEDKY, ABY SME JU
NIKDY NEMUSELI POUŽIŤ!!!!!!!!!
Vyriešte si aj vy tento protidrogový hlavolam:
mýrotk , itsončotuks úS
.emeimuzoren daľhop ývrp an
,ťipohcop emechc hci kA
ťeirzop en an as emísum
.ynarts jehurd z ja

Mgr. Veronika Urgelová
protidrogový koordinátor

POSTREHY ZO ŠKOLY...
Zo školských lavíc
Čím má pokryté telo kapor?
- Lupinami -

Čo vieš o rovnobežkách?
- Rovnobežky sú dlhé 180 m -

Vymenuj nejaké rovinné geometrické útvary.
- Rovnobežník, kosoštvorec, rýchlobežník -

- Môj oco je nemožný, lebo on mi stále číta zle
rozvrh hodín - Veru aj môj, kvôli nemu som si zabudol včera
peračník.-

Aká je najteplejšia oblasť Slovenska?
- Lomnický štít S ktorými štátmi susedí Slovensko?
- Česká republika, Rakúsko, Uhorsko... -

Hráme sa na zvieratká:
- Ja vám ukážem SOKLA - Ja zas veľkého TIGERA -

Čarujeme zo zeleniny. (1.roč.)
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Pomôžte našej škole!
Určite neuniklo Vašej pozornosti, že v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.
máte možnosť rozhodnúť sa, na aký účel a komu venujete svoje 2% dane z príjmu.
Medzi zaregistrovanými neziskovými organizáciami uchádzajúcimi sa o Vašu podporu je
aj rodičovské združenie, ktoré združuje finančné prostriedky na podporu všestranného rozvoja
našej základnej školy. Školu v súčasnosti navštevuje 153 žiakov, pričom je snaha vytvoriť čo
najlepšie podmienky pre ich výchovu a vzdelávanie.
Využite túto možnosť a podporte ďalší rozvoj školy tým, že venujete 2 % z Vašej, už
zaplatenej dane, na účet rodičovského združenia školy, č. účtu 2627790543/1100. Všetky
potrebné (už vyplnené) tlačivá budú opäť k dispozícii v budove ZŠ a na OÚ.
Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli 2% dane z príjmu za rok 2003. Tento
príspevok predstavoval čistku 25 482,-Sk, ktorá bude využitá na zakúpenie učebných pomôcok.
Združenie rodičov a priateľov školy

TICHÁ VODA BREHY NEMYJE!
V našej obci je skoro každý občan s niečím nespokojný, či sú to zlé cesty, absencie
chodníkov, poruchovosť dodávok pitnej vody a ešte tisíc iných problémov.
Vina je kladená obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu. Lenže pojem „obec“ zahŕňa aj
občanov. A hlavne tí by sa mali aktívne podieľať na riešení týchto problémov tak, že sa budú
sťažovať zodpovedným za riešenie daného stavu a dôsledne budú aj kontrolovať odstraňovanie
nedostatkov.
OZ SPOON vydávaním občasníku TRNKY dáva každému možnosť verejne vyjadriť to,
s čím je nespokojný. Náznaky už čiastočne sú, ale ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí.
Na druhej strane je smutné, že obecný úrad tiež nevyužíva možnosť, ako občanov lepšie
informovať prostredníctvom novín.
Jedným dychom chcem vyzvať tých, ktorí nie sú spokojní s danou situáciou v obci a chcú, aby
sa niečo zmenilo. Či už po technickej alebo kultúrno-spoločenskej stránke. Podeľte sa so
svojimi návrhmi aj s nami a pomôžte nám s ich realizáciou. Kto túto možnosť nevyužije, nech
sa potom nesťažuje.
Keďže väčšina z nás mlčí a nezúčastňuje sa ani verejných schôdzí obecného zastupiteľstva,
potom sa zdá, že je každý so situáciou v obci spokojný.
Preto Vás ešte raz chcem poprosiť, aby ste prispievali do Vašich novín, pretože ak nebude
o čom písať, toto s nadšením vydávané médium môže zaniknúť. Niektorí už zistili, že u nás sa
dá proti ťažkopádnosti bojovať len tvrdohlavosťou. Tým, ktorí sa nebudú báť pichnúť do
„osieho hniezda“, držím palce.
Jaroslav Forgáč
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SPOMIENKY Z ALBUMU
Plné vrecká
Otec chlapcov, ktorí sú na fotografii, odišiel za prácou
do Argentíny. Mama zobrala chlapcov do Zvolena, že ich dá
odfotiť, aby mohla poslať fotku ich otcovi.
Chlapci sa dostali do mesta prvýkrát, a tak ich všetko
zaujalo. Cestou pozbierali rôzne farebné papieriky, ktoré
ležali na ulici a popchali si ich do vrecka na kabátikoch. Ich
mama si to nevšimla, až keď prišla pre fotky zistila, že
chlapcom na kabátikoch odúvajú vrecká. A doma sa
dozvedela prečo.
Otec synov sa aj tak fotografii potešil.
Marková, Zvolen

Synovia: Mikuláš Urgela,
Štefan Urgela, Ján Urgela
Šampanské
V apríli 1977 oslavoval starý otec 80 rokov a tak sa zišla celá rodina – synovia, nevesty,
vnuci, vnučky a tiež pravnúčatá
Oslava sa konala na Obecnom úrade Trnavá Hora, kde sa vykonal i zápis do obecnej
kroniky.
Starý otec dostal od príbuzných kvety a rôzne darčeky. Prvorodená vnučka mu darovala
medzi iným i šampanské. O niekoľko dní ho navštívila mama
vnučky a starý otec sa posťažoval, že vnučka mu dala
pokazené víno, lebo keď ho otvoril, skoro všetko z fľaše ušlo.
Nevesta mu potom vysvetlila, že víno nebolo pokazené, ale
tým, že ho mal v teplom prostredí a viac s ním hýbal pri
otváraní, tak sa stalo, že viac vína z fľaše ušlo, ako vo fľaši
zostalo.
Starý otec asi prvýkrát vo svojom živote pil šampanské.
Dožil sa 88 rokov. Manželku prežil o 14 rokov. Na oboch
starých rodičov však s láskou spomínam.
prvorodená vnučka
Marková, Zvolen
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POĎAKOVANIE...
Blíži sa koniec roku 2004 a OZ SPOON si pokladá za milú povinnosť poďakovať sa za finančné dary
a sponzorské príspevky, ktoré sme v tomto roku zatiaľ dostali a pomohli nám pri realizácii našich plánov.
Dary v roku 2004:
Ing. Pavel Kravec: 1000,-Sk
Zdenka Fischerová: 300,-Sk
⇒ Použité: 1300,-Sk na kolky / PROJEKT VŠEŠPORT. AREÁL /
Sponzorské príspevky v roku 2004:
Privrelová Mária: 1000,-Sk
Geodet. služby, p. Mešťanová: 5000,-Sk
⇒ Použité na úhradu faktúry za rozpočet a energet. bilanciu školy – 5800,-Sk

NAŠLI SME SI V URNIČKE AJ MALÉ PRÍSPEVKY, KTORÉ SME PRIDALI K PENIAZOM ZÍSKANÝCH
ZO ZÁBAVY A K SUME 10 000,-SK OD OÚ, VĎAKA KTORÝM MÔŽEME VYDÁVAŤ TRNKY.
Ďakujeme!

Vyhodnotenie futbalovej jesene – sezóna 2004 / 2005
Vo futbalovej sezóne 2004 / 05 nám v pravidelných súťažiach
opäť hrali dve mládežnícke družstvá:
o družstvo žiakov, oblastná súťaž I. triedy skupiny A
o družstvo dorastu, I. trieda dorastu

DORAST
Dorastenci odohrali 11 majstrovských zápasov, 6 na
ihriskách súperov a 5 na domácom ihrisku s bilanciou 11 6 2 3
43:22 a získali spolu 20 bodov. Predstavuje to medzi 12
družstvami pekné 5. miesto za takými družstvami ako Lovča – 26
bodov, Kremnica – 24 bodov, Horné Hámre – 24 bodov a Lutila
– 22 bodov.
Určite to umiestnenie v tabuľke by bolo krajšie, nebyť „pobabraných “ zápasov doma s Hornými Hámrami
/ 1:2 / a vonku V Tekovskej Breznici / 3:3 / , kde ešte 5 min. pred koncom bol stav 3:1 pre našich dorastencov.
O góly sa podelili títo hráči : M. Ceplák 10x, M. Mališ a M. Struhár po 7x, M. Heško a S. Líner po 5x,
P.Ihracký a A. Króner po 3x, M.Izák 2x a Bezdeda 1x.

ŽIACI
Žiaci si v A. skupine I. triedy žiakov počínali nad očakávanie a suverénnym spôsobom jesennú časť súťaže
vyhrali, keď z 9-tich zápasov vyhrali 8 a len jeden zápas remizovali a získali 25 bodov.
Najviac gólov dal: M. Mališ a V. Trsťan a vstrede poľa J. Beňo s M. Švihoríkom. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa na dobrých výsledkoch podieľali.
Ing. Ihracký Pavel
TJ Sokol Trnavá Hora
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Spomienka na priateľstvo
Blíži sa čas Vianoc, obdobie, keď sa každý z nás na chvíľu zastaví a naplno prežíva
čarovný čas sviatočný. Niekto bezstarostne, iný s troškou nostalgie. Nezabudneme na nikoho,
kto je nám blízky, myslíme i na tých, ktorí už nie sú medzi nami, a zostalo po nich len prázdne
miesto. Chcela by som venovať týchto pár riadkov cennej hodnote priateľstva a spomienke na
nezabudnuteľného človeka.
Prisťahovala som sa na Trnavú Horu, keď som mala 12 rokov. Nepoznala som tu nikoho
a aj do školy som dochádzala do Žiaru. Ona bola prvá, ktorá so mnou nadviazala kontakt. Bola
veľmi bezprostredná, zhovorčivá, usmievavá, plná elánu, no proste priateľská. Stali sa z nás
najlepšie priateľky. Boli sme ako dve ruky, jedna bez druhej len ťažko niečo urobila.
Prežívali sme spolu každú voľnú chvíľu, mali sme rovnaké záujmy, spoločných priateľov, veľké
plány a sny. Žili sme naplno svoj teenagerský život,
„nesmrteľnosť svojich sedemnástich rokov, keď smrť je čosi čo postihuje iných, vek,
keď si človek myslí, že jeho leto sa nikdy neskončí.“ (Doris Lundová)
Hovorí sa, že to pravé priateľstvo je večné. Po rokoch môžem túto skutočnosť potvrdiť,
na dobrého priateľa sa len tak zabudnúť nedá.
Som o pár rokov staršia, mám svoju rodinu, priateľov, ale spomienka na priateľku z mladosti
vo mne stále žije.
Chcela by som teda venovať tento príspevok na počesť priateľstva a spomienke na

Danielu Vonkomerovú,
ktorá dnes už nie je medzi nami. Jej mladý život ukončila tragická autonehoda pred 15 rokmi.
Bolo jej upreté právo žiť, milovať, uskutočniť svoje plány, ale v mojich spomienkach žije ďalej
a nikdy na ňu nezabudnem.
Jana Koštová
Šťastie priateľov získava, nešťastie ich preveruje. (Seneca)
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Blahoželáme
Ako ťa osláviť, život plný, krásny,
a do slov položiť obsah nezmerný?
Nenájdeš umelca, čo by v svojej básni
na slová premenil tvoje živé dni.
Plávka
K narodeninám, ktoré 7. januára oslávi dcéra, mama a babina Magdaléna Ivanová, jej len to najlepšie z celého
srdca želá mamka, syn Dodo a dcéra Anka s rodinami.
8. februára oslávi narodeniny aj Rozália Žbirková. K jej výročiu všetko najlepšie, veľa trpezlivosti a rodinnej
pohody želá manžel, dcéry Rózka, Zuzka a Ľubka s manželmi, syn Radko a vnúčatá Peťo, Janka, Paľko, Kajo
a Erika.

Spomíname
Hlboká vďaka, úcta a láska smrťou nekončí.
Odišla si cestou, ktorou ide každý sám,
Len brána spomienok zostala dokorán.
Kto s Tebou žil, ten vie, čo stratil.
27.11.2004 sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mamička a stará mama
Mgr. Anna Červienková
s láskou spomína smútiaca rodina.
S vďakou a úctou sa k spomienke pripája aj redakcia Trniek, OZ SPOON a pracovníci ZŠ.
OZNAM

Každý kto chce urobiť niečo pre seba a svoje zdravie, má možnosť prísť si zacvičiť aerobik
do telocvične ZŠ každú stredu o 19:00 hod.
V budúcom čísle :

- prehľad hospodárenia obce v roku 2004
- daňové odvody po novom

Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 28.2.2005. Svoje príspevky a otázky
môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách a na obecnom úrade.
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