Pozdrav jari a životu
Hoci lúče slnka slabo zohrievajú ešte neprebudenú zem, štebot vtákov je predzvesťou, že
prichádza nová jar. To sú dni, ktoré zákonite predznamenávajú veľkonočné sviatky.
Nezabudnime urobiť jarné upratovanie nielen vo svojich príbytkoch, ale i vo svojej mysli. Nech nás
s odchádzajúcou zimou opustia chmúrne myšlienky, nech ľudská zloba zostane za chotárom našej
obce.
S novou jarou, s teplými slnečnými lúčmi, nech k nám zavíta radosť zo znovuzrodenia prírody,
susedská pohoda, dobrá vôľa, chuť do jarných prác i zaslúžený oddych počas sviatočných dní.
Vitaj jar !
R. Žbirková

Veľkonočná kačička
Babka nesie v zástere
veľké, čudné vajce biele.
Zásterku si odpásala,
vajce okom poláskala.
Anička maličká,
vypliešťa očičká,
bo z bieleho vajíčka
vyliahla sa kačička.
Na nohy sa postavila,
krídelkami zamávala:
„Ahoj Anka, už som tu,
so mnou Veľká noc je tu.“

Chcete na sviatočný stôl niečo nové? Čítajte ďalej – Veľkonočná hrudka
Potrebujeme: 2 l mlieka, 13 vajec, soľ, cukor, prípadne hrozienka
Postup: Na miernom ohni pomaly za stáleho miešania varíme mlieko s vajíčkami. Primerane osolíme a ocukríme.
Keď sa vajíčka zrazia /asi po 1 hodine/, môžeme pridať hrozienka, hmotu zlejeme do plátna alebo utierky. Pevne
zviažeme, necháme odkvapkať a stuhnúť /asi 4 hodiny/. Podávame s údeným mäsom a cviklou.
Dobrú chuť vám praje pani R. Žbirková
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Karneval
Boli ste už niekedy v Benátkach? A bol
tam vtedy karneval? To je vraj nádhera. Ja
som tam na karnevale nebola, ale neľutujem.
Nemám dôvod ľutovať. U nás v š kole sa jeden
zorganizoval. Tak ako každý rok, ochotní
rodičia sa postarali o krásne ceny, výzdobu
telocvične, hudbu i občerstvenie. Už zostávalo
len úfať, že deti vymyslia nejaké krásne masky
a hlavne bude tých masiek čo najviac. Priš li.
A keby ste videli tie masky! Aj benátsky
karneval sa môže hanbiť.
Tento rok masky hodnotili učitelia a žiaci
deviateho ročníka v dvoch kategóriách – 1.
stupeň a 2. stupeň. Samozrejme, na 1. stupni
bolo tých masiek viac (spiderman, Dalmatínec,
pipi, doktor, čašníčka, strigy...), no ani žiaci 2.
stupňa sa nenechali zahanbiť. Piataci, š iestaci
boli zlatí. Našlo sa tu množstvo originálnych
1. cena:
2. cena:
3. cena:

masiek (ružový zajačik, Turek v turbane,
smrtka, čert, robotníci, poľovník...) No, asi
nebudem preháňať, ak zdôraznim, že najviac
prekvapil jediný odvážny zástupca naš ich
deviatakov. Erik Klačanský s vrkôčikmi na hlave
a navlečený v ženských š atách bol jednoducho
neodolateľný.
Cien bolo prichystaných v každej kategórii
15. A naozaj stáli za tú námahu. Sladkosti,
plyš ové hračky, CD-čká.
Dvaja výborní disdžokeji – Jú a Hele, sa
postarali o výbornú zábavu. Púš ťali aj hudbu na
želania naš ich najväčších tanečníčok zo siedmej
triedy.
Potom sa deti posilnili pampúš ikmi a čajom
a už sa len čakalo na výsledky.
A ako to vlastne dopadlo?

1. stupeň

2. stupeň

Simona Grofčíková (Pipi)
nikto si neprevzal
Adrián Mrenica (Dalmatínec)

Erik Klačanský (žena)
Ivana Janeková (Číňanka)
Martina Kaštierová (vodník)

Prichystaná bola aj cena útechy. Plný kôš cukríkov a pier. Spravili sa súťaže a to by ste mali
vidieť, ako deti vyčistili telocvičňu za pár minút.
No a pozorným očiam určite neuniklo, že medzi maskami boli zamaskované aj dve učiteľky (p. uč.
Kašiarová a p. uč. Hromádková). Neveríte? Príďte sa pozrieť opäť o rok.
Mgr. Veronika Urgelová, ZŠ
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TRAJA KRÁLI
Gašpar, Melichar a Baltazár.
Stretávali sa s nimi už naši predkovia,
naši starí a prastarí rodičia. Aj dnes
nám pripomínajú dávny ľudový zvyk,
ktorý sa viaže k narodeniu Ježiška.
Trom kráľom zvestovala jeho
narodenie nová hviezda. Raz v noci
uvideli na oblohe žiariť novú hviezdu.
Chceli vedieť čo to znamená a tak
nazreli do kníh, aby našli odpoveď.
„ Znamená to, že sa narodil nový
kráľ.“
„Musíme ísť a nájsť ho, aby sme
sa mu poklonili. Hviezda nás
povedie.“
Pripravili mu dary: zlato, kadidlo,
voňavú živicu myrhu, vybrali sa za ním a takto povedali:
Gašpar: „My traja králi z ďalekej krajiny prišli sme medzi tento
ľud neznámy. Boli sme u Herodesa kráľa, spýtali sme sa ho
nesmelo: kde je ten kráľ narodený, novou hviezdou oznámený?
I my sme preto sem prišli, aby sme sa mu klaňali. Napravte nás
na cestu, prosíme zato, ja mu nesiem ako dar zlato.“
Melichar: „Hviezda, ktorá sa nám ukázala, na cestách nás
predchádzala. Taká sa nám zdala divná, iným hviezdam
nepodobná, preto pýtame sa na jeho bydlo. Ja mu nesiem
kadidlo.“

Baltazár: „Ja som od Arabie kráľ,
mám od slnka spálenú tvár. U nás
nikdy zima nebýva, tam prehorúco
slnko pálieva. I ja som dal onej
hviezde vieru, idem obetovať túto
myrhu.“
V období od 3. do 7. januára sme
našim deťom približovali význam
a pôvod tohto sviatku. Milo nás
prekvapili, keď sa i tí najmenší trojroční - naučili mená troch kráľov,
lebo sú to pre nich trocha náročné
slová.
Spolu s deťmi sme si vyhotovili
mapu cesty troch kráľov, na ktorej ich
viedla hviezda - kométa. Nechýbali na nej palmy, púštne kopce,
ba ani Betlehem.
V rámci pracovnej výchovy deti vytvorili svojich troch
kráľov. Potrebovali k tomu iba pár kusov odpadového materiálu,
papiera a textilu a výsledok bol na svete. Celý týždeň sme
ukončili krásnym trojkráľovým vinšom:
„ My traja králi ideme k vám
šťastia, zdravia vinšovať vám.
Šťastia, zdravia dlhé letá –
my sme prišli k vám zďaleka.
Ďaleká je cesta naša
do Betlema zo salaša ....“
-MŠ-

Fašiangy u nás na dedine
Po troch kráľoch, 7. januára začína obdobie, ktoré voláme
fašiangové. Končí sa v utorok pred Popolcovou stredou, ktorá je
40 dní pred Veľkonočnou nedeľou. Posledné dni tohto sviatku
boli stáročia v celej Európe najveselšie obdobie roka. Poriadali sa
hlučné maškarné sprievody a najmä tanečné zábavy, ktorých sa
zúčastňovali mladí, či starí. Aj v našej MŠ každý rok prebiehajú
prípravy na Fašiangy.
Jemná biela výzdoba Vianoc sa mení na farebnú, ktorej
hlavnou súčasťou sú usmievaví
šaškovia. Aj deti sa zúčastňujú na
príprave priestorov MŠ – vyrábajú
masky, ozdobné reťaze ...
Deti sa oboznamujú aj
s ľudovými tradíciami, ktoré sú
typické pre dedinu. Každé z nich
vie, že na pôst sa musia jesť len
bezmäsité jedlá, hlavne dlhé
šúľance alebo rezance, ktoré v lete
znamenajú dlhé obilné klasy.
V rodine kde chcú vychovať
tučného brava, tam jedia veľké
pirohy a kde jedia kašu z prosa, tam
chcú mať hojnosť peňazí.
Najviac sa však tešia na
fašiangový karneval. Deti sa oblečú
do rôznych masiek. Celý program

je popretkávaný ľudovými piesňami a vinšmi. Všetkých
prítomných privíta melódia piesne „Fašiangy, turíce .“
„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Staré dievky plačú, že
sa nevyskáču,“ nariekajú dievčatá nad končiacou zábavou
a začínajúcim pôstom. Aj chlapci sú tiež nespokojní: „A my
chlapci neboráci, nemáme čo jesti, len ten kúsok baraniny, aj to
samé kosti.“
Aby mali deti dosť síl v súťažiach, rodičia i starí rodičia im
pripravujú sladké občerstvenie.
Každoročne je vyhlásená súťaž
„O najsladší pampúšik starej
mamy.“ I keď sa každá predbieha
o najchutnejší cukrársky výrobok,
všetky u ich vnúčat získavajú prvú
cenu.
Srdcervúci nárek a „plač“ detí
sa lúči s basou a spolu s deťmi ju
pochovávame až do Veľkej noci.
„ Zbohom tu spočívaj, basa
premilá,
aby si sa do Veľkej noci
vzbudila!“
-MŠ-
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ZUŽOVANIE SRDCOVÝCH CIEV A INFARKT MYOKARDU
Idete
práve
z ambulancie, kde ste
sa od Vášho lekára
dozvedeli diagnózu –
zužovanie srdcových
ciev, nebodaj, že ste
prekonali
infarkt
srdcového svalu. Po
obdržaní receptu a pri
pohľade na svoje okolie sa snažíte si spomenúť, čo
Vám vlastne o Vašom ochorení povedal vyšetrujúci
lekár. Pre správnu orientáciu Vám o tomto ochorení
niečo vysvetlím.
Čo je vlastne nedokrvenosť alebo infarkt
srdcového svalu? Nedokrvenosť spočíva v upchávaní
ciev, ktoré vyživujú svalovinu srdca, infarkt je úplné
upchatie vyživovacej cievy. Ochorenie je jednou
z najčastejších príčin smrti, preto je pre existenciu
človeka veľmi závažné. Prevenciou tohto ochorenia
môžeme spomaliť, alebo až zastaviť postup tohto
ochorenia.
Liečbou
môžeme
znížiť
riziko
najzávažnejších komplikácií, môžeme odstrániť
ťažkosti týchto chorých.
Ak sa raz diagnóza nedostatočného vyživovania
srdca dokázala, jedná sa o ochorenie, ktoré sprevádza
postihnutého po celý jeho budúci život.

Pri dobrej životospráve a liečbe nemusíme
prepadnúť panike. Ochorenie spočíva v ukladaní
neželateľných látok do steny srdcových ciev, ktoré
zužujú jej priesvit a prejavujú sa bolesťami na
hrudníku. Úplne upchanie vyživujúcej cievy – ide
o infarkt srdcového svalu.
Príčiny tohto ochorenia môžeme rozdeliť do dvoch
skupín: 1. Neodstrániteľné a 2. Odstrániteľné: fajčenie,
nadmerná váha, vysoký krvný tlak, prejedanie sa,
zvýšená spotreba živočíšnych tukov v potrave,
nedostatočný pohyb, cukrovka – ktorá sa môže aj
vinou pacienta nedostatočne liečiť. Nedostatočný
príjem kyslíka zúženou cievou má za následok bolesti
na hrudníku, hlavne za hrudnou kosťou, potenie,
schvátenosť.
Bolesť môže, ale nemusí, vyžarovať do ľavej
hornej končatiny alebo smerom do dutiny brušnej.
Bolesť pri infarkte trvá dlhšie ako 15 minút.
Čo urobiť pri opísaných príznakoch? Po vyšetrení
pacient je poučený o ďalšom liečebnom postupe
a nasadenej terapii. Pacient je pravidelne odoslaný na
EKG vyšetrenie do spádovej kardiologickej alebo
internej ambulancie, pri opísaných príznakoch nie je
na škodu, ak pacient do príchodu lekára použije 1
tabletku Acylpyrínu ako prevenciu tvorby krvných
zrazenín v cievach.

SNAHA O ROZŠÍRENIE SLUŽIEB PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH
Vzhľadom na vekovú skupinu obyvateľstva v spádovom území obcí Trnavá Hora,
Hronská Dúbrava a Pitelová, s prihliadnutím na najčastejší výskyt skupín ochorení
prichádzame s myšlienkou o rozšírenie zdravotníckych služieb s možnosťou poskytovania
služieb pomocou infúznej liečby. Zavedením tejto liečby by odpadlo cestovanie pacientov,
poskytovanie bez časových obmedzení a poradovníkov ako sa to deje v okresnom meste.
K tejto činnosti je však nutné pre zdravotný obvod získať jednu aplikačnú miestnosť, kde
by sa táto liečba uskutočňovala pod priamym zdravotníckym dozorom.
Po súhlase starostov zainteresovaných obcí by sa jednalo o miestnosť v zdravotnom
stredisku, záleží už len na dohode, ako bude snaha vychádzať pacientom v ústrety... lekáreň
MUDr. Buch Dušan
Ordinácia praktického lekára
pre dospelých, Trnavá Hora 112
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HRÁDOK KELTSKEJ KULTÚRY V KATASTRI OBCÍ
TRNAVÁ HORA A HRONSKÁ DÚBRAVA
Viete o tom, že na území našej obce sa našlo nálezisko, ktoré dokazuje, že tu žili Kelti? Som
presvedčená o tom, že mnohých spoluobčanov by zaujímali bližšie informácie, a preto som sa
skontaktovala s pánom PhDr. Hanuliakom, ktorého meno je spojené s Pustým hradom vo Zvolene.
Pán Hanuliak bol veľmi ochotný, hoci sa nepodieľal na archeologickom výskume v našej obci,
sľúbil mi, že zoženie potrebné informácie. Bola som príjemne prekvapená, kedˇ sa mi ozval, na
podnet p. Hanuliaka, Mgr. Peter Mosný a v blízkej dobe mi poslal správu, s ktorou sa
prostredníctvom Trniek môžeme všetci oboznámiť:
Koncom 90-tych rokov minulého storočia sa pri
prechode vrchov v okolí obcí Trnavá Hora a Hronská
Dúbrava zistili stopy po osídlení na vrchu Hrádok,
ktorý je strategicky veľmi dobre situovaný. Pri
obhliadke sa našli pozostatky po guľometnom hniezde
z 2.svetovej vojny a zbytky munície a technického
zabezpečenia provizórneho opevnenia.
Na základe týchto zistení sa v nasledujúcom
období na lokalite realizoval dokumentačný
archeologický výskum za účelom zistenia druhu
a doby osídlenia. Pri zemných prácach na vnútornej
strane hradby boli odkryté zbytky jednoduchých
obydlí, ktoré pozostávali z výmazu podláh a črepov
z úžitkových nádob. Niektoré nádoby boli zhotovené
z takzvanej grafitovej hliny, čo sú typické výrobky
Keltov z obdobia 3. a 2. storočia pred našim
letopočtom. Veľká časť nádob však pochádza z 1.
storočia nášho letopočtu v počiatku tzv. „Doby
Rímskej“.
Účelom vybudovania osídlenia bolo využitie
rudného bohatstva v okolí a to hlavne strieborných rúd,
ktoré tu po prvý krát začali ťažiť Keltmi. Hradisko so
sídliskom pravdepodobne zaniklo po útokoch
germánskych kmeňov Kvádov. Títo podľa antických
písaných prameňov podnikali ničivé výboje do okolia

pod vedením svojho vládcu Vannia. Stopy rozsiahlej
katastrofy spojenej s vypálením hradiska, sú dokladom
týchto udalostí.
Výsledky výskumu priniesli nové poznatky
o osídlení horného Pohronia v období Keltov a ich
života na našom území. Nálezový materiál z Hrádku si
môžete pozrieť v Archeologickom múzeu mesta Žiar
nad Hronom, v ktorom sú vystavané keramické
nádoby z archeologického výskumu.

Myslím si, že takéto poznanie určite rozšíri naše vedomosti z dejín, ktoré sa týkajú priamo našej
i susednej obci, teda Trnavej Hory a Hronskej Dúbravy. A úprimne povedané – napísané, je to
zvláštny pocit „vidieť“ a poznať takú ďalekú minulosť...
Alena Hanušková
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECENÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uvedené informácie sú spracované na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva
číslo 04/2004 zo dňa 15.12.2004.

A) Konštatuje
1/ Poslanec obecného zastupiteľstva p. Mališ Dušan zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.

B) Berie na vedomie
1/ Oznámenie p. Hrenovčíka Jána o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
v Trnavej Hore.
2/ Prenájom bytových priestorov v budove súp. č. 112 / zdravotné stredisko / :
- pre MUDr. Bucha Dušana na rozšírenie ambulancie na podávanie infúzií,
- pre Mgr. Mihálikovú Silviu na zriadenie lekárne. Termín otvorenia lekárne
je stanovený na 1.09.2005.
S uvedenými prenájmami bytových priestov súhlasili i starostovia susedných obcí – Piteľová,
Hr. Dúbrava – nakoľko sú čiastkoví vlastníci uvedenej nehnuteľnosti.

C) Schvaľuje
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Menovanie poslanca Mališa D. do komisie školstva, kultúry a športu.
Menovanie poslanca Mališa D. do rady školy pre ZŠ.
Menovanie poslanca Mališa D. do rady školy pre MŠ.
Poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 1.000.- Sk pre OZ Okáčik.
Daň z nehnuteľnosí – podrobné výmery sú k dispozícii na nástenke na OÚ
Daň za psa : 200.- Sk na rok.
Daň za užívanie verejného priestranstva: 5.- Sk za m2 na deň. Danou daňou sa má
docieliť, aby nevznikali pred rodinnými domami na verejnom priestranstve
skládky alebo odkladacie priestory nepotrebných vecí.
8/ Daň za nevýherné hracie automaty : 1.000.- Sk na rok.
9/ Daň o miestnom poplatku za komunálne odpady : 300.- Sk na osobu
na rok a drobné stavebné odpady.
10/ Vzor grafického návrhu erbu a pečať obce Trnavá Hora,
ktorý predstavuje kľačiaceho anjela pri kríži /biely anjel
držiaci žltý kríž na zelenom podklade/.

spracovala -zi-

INFO
V predchádzajúcom čísle sme uviedli, že vám prinesieme prehľad hospodárenia obce za rok 2004. Po
zvážení a dohodnutí sa s pracovníkmi obecného úradu, uvedené informácie neuvedieme.
V prípade záujmu, o hospodárenie s financiami na rok 2005, máte sa možnosť s prehľadným
prerozdelením peňazí oboznámiť na obecnom úrade, kde je to vyvesené na nástenke.
-zi-
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Požiarnici rovná sa „ hasiči“
Medzi najstaršie spoločenské organizácie, ktoré majú vo svojom hlavnom poslaní aj úlohu
ochrany majetku, osôb a záchranu spoločenských hodnôt, je organizácia „Dobrovoľnej požiarnej
ochrany.“ Táto ochrana prešla rôznymi zmenami, kde sa jej členovia volali v minulosti hasiči,
neskôr požiarnici a znovu sú to v terajšom období „hasiči.“
Aj v našej obci sú tieto dobrovoľné zbory viac ako pol storočie. V rámci obvodu, okresu alebo
kraja dokázali dosiahnúť popredné umiestnenia, jednoducho sa dostali do povedomia širokého
okolia.
Súčasné platné všeobecné záväzné právne predpisy v rámci SR, stanovujú povinnosť obce
zabezpečovať oblasť ochrany pred požiarmi ako jednu z prvoradých úloh vo svojej činnosti. Na
jednej strane je riešená povinnosť obce voči občanovi a na druhej strane je aj občan povinný
poskytnúť, podľa svojich schopností a možností, osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo havárii na území obce.
V obci sú dobrovoľné hasičské zbory:
DHZ Jalná – združuje prevažne mladých ľudí z dolnej časti obce,
DHZ Trnavá Hora – tu sú sústredení záujemcovia z hornej časti obce.
Vychádzajúc z platných zákonov SR a nariadení je povinnosť obce mať zriadený „obecný
hasičský zbor“. Ako hlavnú úlohu a povinnosť má zabezpečovať ochranu pred požiarmi, vykonávať
záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Zabezpečovať
akcieschopnosť hasičskej techniky a podieľať sa na vykonávaní preventívnych protipožiarnych
kontrolách.
Zriadenie OHZ bolo dlhodobou záležitosťou, ktorú sa nedarilo v obci zrealizovať. V mesiacoch
január a február 2005, po skončení výročných valných zhromaždení DHZ Jalná a DHZ Trnavá Hora,
sa našiel spoločne akceptovateľný a vhodný kandidát na veliteľa OHZ.
Spoločné stretnutie (25.2.2005) zástupcov DHZ Jalná a Trnavá Hora a zástupcov obce načrtlo
možnosti spoločného riešenia problematiky požiarnej ochrany v obci. Navrhlo sa a odsúhlasilo
obsadenie veliteľa OHZ p. Petra Žbirku, preventivára, strojníka, ktorí budú starostom vymenovaní
a plenárnym zasadnutím obecného zastupiteľstva v marci 2005 schválení.
Celá činnosť požiarnej ochrany bude zabezpečovaná cez veliteľa OHZ, pričom bude mať
pôsobnosť na zástupcov z oboch HDZ pri zabezpečovaní úloh. Všetky požiadavky na obec z oboch
DHZ budú prenášané cez veliteľa OHZ. Zároveň veliteľ OHZ bude cez zástupcov DHZ
zabezpečovať úlohy obce v oblasti požiarnej ochrany.
Veríme, že tento krok nám spoločne pomôže ešte viac skvalitniť činnosť obce v oblasti
prevencie a ochrany pred požiarmi.
poslanec OZ
Slašťan Ján
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY INFORMUJÚ

Dôležité telefónne čísla:
Informácie o meškaní vlaku získate:
¾ Železničná stanica Hronská Dúbrava – výpravca 045/518 64 95
¾ Železničná stanica Bartošova Lehôtka – výpravca 045/518 64 68

Informácie o vlakovom spojení získate:
¾ Zákaznícke centrum Zvolen – INFORMÁCIE – 045/518 41 20
¾ Pomocou SMS správy: ak chcete zistiť vlakové spojenie cez mobil, pošlite na číslo
123 u zákazníkov operátora EuroTel a 350 u zákazníkov operátora Orange SMS
správu podľa tohto zápisu: VLAK ODKIAL KAM ČAS DÁTUM.
Príklad: spojenie z Bratislavy do Košíc, odchod po 12:00 h, dátum 12.02.2005.
Text SMS správy: VLAK BA KE 1200 12022005
¾ Na internetovej stránke www.zsr.sk, pomocou vyhľadávača spojenia ELIS.

Informácie o aktuálnom pohybe vlaku získate:
¾ Pomocou SMS v tvare: MES číslo vlaku
ktorú pošlete na číslo 7772 u oboch mobilných operátorov. Spätná SMS v cene
maximálne 3,- Sk s DPH (závisí od operátora a programu) vám oznámi stanicu
posledného pohybu vlaku a jeho včasnosť, prípadne meškanie.

1/2005
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Železnice Slovenskej republiky

Príchody a odchody vlakov
Platí od 12.12.2004 do 10.12.2005
Vlak
Prích. Odch. Druh Číslo

smer

do

Z

Poznámky

stanica TRNAVÁ HORA
4.29
5.00
5.56
6.33
7.02
7.35
7.35
9.59
13.13
14.30
15.21
17.29
18.48
21.25

4.30
5.00
5.57
6.34
7.03
7.35
7.35
9.59
13.13
14.31
15.22
17.30
18.49
21.25

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

7500
7511
7513
7502
7552
7551
7501
7504
7503
7506
7508
7505
7510
7509

Zvolen os. st.( 4.14)
Kremnica( 4.32)
Horná Štubňa( 4.53)
Zvolen os. st.( 6.18)
Zvolen os. st.( 6.47)
Vrútky( 5.30)
Vrútky( 5.30)
Zvolen os. st.( 9.44)
Diviaky(12.10)
Zvolen os. st.(14.15)
Zvolen os. st.(15.05)
Vrútky(15.32)
Zvolen os. st.(18.31)
Vrútky(19.34)

Vrútky( 6.39)
Zvolen os. st.( 5.15)
Zvolen os. st.( 6.13)
Vrútky( 8.21)
Vrútky( 8.51)
Zvolen os. st.( 7.51)
Zvolen os. st.( 7.51)
Diviaky(11.04)
Zvolen os. st.(13.29)
Vrútky(16.29)
Vrútky(17.31)
Zvolen os. st.(17.44)
Vrútky(20.40)
Zvolen os. st.(21.41)

ide v Ω
ide v Ε a Ξ
ide v Ε a Ξ
ide v Ω

stanica JALNÁ
4.54 4.54
5.13 5.14
6.18 6.18
6.54 6.55
7.42 7.43
12.22 12.23
12.44 12.44
14.42 14.43
16.15 16.15
18.19 18.19
18.33 18.34
22.10 22.11

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

5731
5700
5733
5732
5701
5734
5735
5736
5739
5703
5738
5740

Levice( 3.19)
Zvolen os. st.( 4.59)
Levice( 4.53)
Zvolen os. st.( 6.41)
Nové Zámky( 4.33)
Zvolen os. st.(12.08)
Levice(11.21)
Zvolen os. st.(14.29)
Levice(14.45)
Nové Zámky(15.33)
Zvolen os. st.(18.18)
Zvolen os. st.(21.56)

Obmedzenie jazdy
Ω
: pracovné dni
E
: sobota
Ξ
: nedeľa a štátom uznané sviatky
Φ
: nedeľa

Zvolen os. st.( 5.08)
Nové Zámky( 8.18)
Zvolen os. st.( 6.32)
Levice( 8.18)
Zvolen os. st.( 7.58)
Levice(13.55)
Zvolen os. st.(12.59)
Levice(16.16)
Zvolen os. st.(16.31)
Zvolen os. st.(18.35)
Levice(19.59)
Levice(23.32)

nejde v Φ a 6.,28.III., 9.VIII.

nejde v Ε a 5.,27.III., 8.VIII.
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Naša pýcha - vlasy
Starostlivosť o vlasy v zimnom období
Vlasy
sú
v zime
vystavené nepriaznivým
vplyvom
chladného
počasia. Smog v ovzduší
ale i mráz, vietor a časté
prechody z teplého do
studeného
prostredia,
vlasy zaťažujú. Ak si
vlasy
umývate
pred
odchodom z domu do
mrazu a zimy, nezabudnite si ich dôkladne usušiť.
Pokiaľ im nevenujeme dostatočnú starostlivosť, môžu
sa začať lámať a rozdvojovať.
Pamätajte preto na pravidelné umývanie kvalitným
šampónom, vhodným na každodennú starostlivosť.
Vlasy si umývajte tak často ako potrebujete. Ak sa
vlasy mastia, nedržia, sú plné prachu, umývajte si ich
pokojne denne.
Niektoré dnešné prípravky vlasovej kozmetiky sú
k vlasom šetrné a určené na každodenné použitie.
V súčasnej dobe sú rôzne vyživujúce šampóny, na
vlasy suché, mastné, farbené, po trvalej, ktoré dodajú
vašim vlasom potrebnú dávku energie.

Pri umývaní je tiež dôležité ošetrovanie
kondicionérom, ktorý vlasy „ obalí“ po celej dĺžke
ochrannou vrstvou. Tá zabráni ich lámaniu
a vysúšaniu.
Okrem kondicionéru máme aj iné ochranné
prípravky vlasovej kozmetiky: balzamy, kúry, masky
ako aj spreje.
• kondicionér alebo balzam – votrite do vlasov po
celej ich dĺžke, jemne ich masírujte, ale nevtierajte
ho do pokožky hlavy. Dodržujte odporúčaný čas
aplikácie a potom dôkladne opláchnite.
• regeneračné krémy – určené sú na silne
poškodené vlasy. Treba ich votrieť do umytých
vlasov a nechať určitý čas pôsobiť. Nakoniec sa
väčšinou z nich oplachuje.
• regeneračné peny a spreje – sú vynikajúce na
poškodené jemné vlasy. Sú ľahšie než krémy,
vlasy nezaťažia a väčšinou sa nezmývajú.
• špeciálne kúry – sú na všetky typy vlasov aj na
zdravé, a udržujú vo vlase prirodzené množstvo
vlhkosti. Tieto prípravky sú praktické, lebo sa
nanášajú na krátky čas na umyté vlasy a často krát
sa ani neoplachujú.

Sušenie a česanie
Po umytí a ošetrení vlasy ľahko postláčajte
a zabaľte do uteráka. Mokré vlasy sú najzraniteľnejšie,
preto v žiadnom prípade nechoďte spať s mokrými
vlasmi a ani ich mokré nespínajte do pevnej gumičky
či sponky – môžu sa polámať. Rozčesávajte ich vlhké
hrebeňom so širokými zubami. Pri rozčesávaní
postupujeme od končekov ku korienkom. Tento postup
je dôležitý najmä pri dlhších vlasoch.
Mokré vlasy je vhodné najprv presušiť, a až
potom pristúpiť k tvarovaniu účesu. Vlasy sa totiž
začínajú tvarovať až v poslednej tretine schnutia. Pri
dlhších vlasoch sa odporúča sušiť ich v predklone od
korienkov ku končekom takmer dosucha a potom
formovať do požadovaného účesu pomocou prstov a
kefy.

Hovorí sa, že vlasy
sú korunou krásy a pre
náš
vzhľad
sú
najväčším pokladom,
ktorý nám príroda
dala. Je to obľúbená
téma hádam pre všetky
kategórie žien a často
aj mužov. Sú našou
súčasťou, zodpovedajú
našej povahe, nášmu
životu a nám samým.
Záleží len na nás
aké budú ...

Eva Sporná
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Ako postupovať pri reklamácii výrobkov
My všetci sme spotrebitelia. Spotrebiteľom je totiž každý, kto kupuje a nejakým spôsobom spotrebúva
tovar či služby. Náš súčasný trh sa vyznačuje širokou ponukou tovarov a služieb. Keďže však ani trhové
hospodárstvo nie je bez chýb, môže sa stať, že spotrebiteľ kúpi nekvalitný tovar. Samozrejme, že existujú
kontrolné orgány, ktoré spotrebiteľa ochraňujú. No aj sám spotrebiteľ môže prispieť k vlastnej ochrane, ak si
osvojí niektoré práva a povinnosti, tak kupujúceho ako aj predávajúceho, ktoré v obchode platia.

Ponúkame vám zopár rád a informácii ako postupovať
pri reklamácii nekvalitného tovaru. Pri reklamácii sa
riadime Zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa, § 19. Nekvalitný tovar reklamujeme
v predajni, kde sme ho kúpili. Predávajúci je však povinný
prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je
prijatie možné s ohľadom na sortiment predávaného
tovaru alebo poskytovaných služieb. Predávajúci alebo
ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď,
v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto
lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať
dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú
nemožno odstrániť a ďalej sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka § 623, ktorý hovorí, že ak ide o vadu,
ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má
kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú
kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci
právo na primeranú zľavu z ceny.

Predávajúci

je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj
vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Predávajúci

má právo reklamáciu zamietnuť. Ak si však spotrebiteľ myslí, že výrobok je naozaj
nekvalitný, môže si ho sám dať na posúdenie do štátnych skúšobní.

Podľa

občianskeho zákonníka § 598 má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady ( faktúra za posudok, ak je v prospech spotrebiteľa,
kúpna cena za tovar, prípadne cestovné, poštovné náklady alebo náklady na telefón, ak sú preukázateľné).
Ak si však chce uplatniť úhradu týchto nevyhnutných nákladov, má zákonnú povinnosť oznámiť
predávajúcemu, že reklamované výrobky dáva na kvalitatívne posúdenie buď do štátnej skúšobne alebo
súdnemu znalcovi. Zoznam súdnych znalcov je k dispozícii na každom okresnom súde a zoznam štátnych
skúšobní je zverejnený podľa jednotlivých komodít na webovej stránke www. normoff.gov.sk.

Práva spotrebiteľov ustanovujú viaceré právne normy, ako už spomínaný Občiansky zákonník a Zákon
o ochrane spotrebiteľa 634/92, Zákon o cenách 526/90, Zákon o živnostenskom podnikaní. Ak sa
spotrebiteľ ocitne v situácii, keď nevie ako najvhodnejšie vyriešiť daný problém, môže sa obrátiť na
Slovenskú obchodnú inšpekciu – na príslušný inšpektorát podľa sídla predajne, v ktorej zistil nedostatky.

V prípade, ak nie sú spotrebitelia spokojní s kvalitou potravín, ktoré už nespadajú do kompetencie SOI,
je potrebné, aby sa obrátili na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu v jednotlivých regiónoch.
-mb-
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SPOMIENKY Z ALBUMU
Svoju druhú starú mamu som v skutočnosti nepoznala. Zomrela,
keď som mala dva mesiace.
V tých rokoch, keď žila, bola doba ťažká. Jednu dcéru, čo mala,
nechala u svojich rodičov a išla za prácou, kde sa v tom čase dalo.
Najviac však do Čiech. Dcérka sa tešila na jej návštevy a tiež na trochu
sladkostí, ktoré priniesla v papierovom sáčku. Vtedy ešte nepoznali
igelitky.
S odstupom času, keď pozerám na fotografiu starej mamy,
zisťujem, že ako veľmi sa podobajú s mojou mamou – s jej dcérou.
Moja mama si tiež vždy nejakú sladkosť dá, najmä ku káve alebo
až nemá zdravotné problémy, upečie koláč. Pri návšteve je to už
pravidlo i napriek tomu, že už dávno nie sme malé deti.
Marková, Zvolen

Poznámka redakcie: Ďakujeme za finančný príspevok!

Z VAŠICH LISTOV....
Milá redakcia Trniek.
Chcela by som prispieť aj ja článkom do našich novín.
Touto cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať pani
učiteľkám v materskej škôlke za perfektnú starostlivosť
a výbornú opateru, ktorú denno-denne poskytujú našim deťom.
Na Trnavej Hore som sa narodila, neskôr odsťahovala
a znovu som sa prisťahovala späť. Mám malého synčeka. Narodil sa v Banskej Bystrici. Pri výbere škôlky
som veľmi váhala. Tie škôlky v meste mi pripadajú veľmi neosobné. Mnohokrát som videla mládež (14-15
ročných), ako si idú na preliezky pofajčiť a popiť vínko. Na druhý deň boli v piesku úlomky skla a veľa
špakov.
Tu na dedine si to mládež nedovolí, a tak sa nemusím báť, že takéto veci nájdu deti v piesku. Okolo
preliezok je vždy pokosená a dobre udržiavaná tráva.
Ja mám veľmi dobré spomienky na škôlku a som rada, že môj syn chodí do takej super škôlky, akú
Trnavá Hora má. Pani učiteľky Blažka a Anka sa deťom venujú s veľkou láskou a naučia ich kopu básničiek
a pesničiek. Pani Kobelárová sa výborne stará o čistotu a hygienu v celej škôlke. Nesmiem zabudnúť ani na
pani kuchárky, ktoré sa výborne starajú o plné brušká našich ratolestí.
Na záver sa chcem týmto úžasným ženám ešte raz poďakovať a popriať veľa zdravia a pevné nervy.
Vždy, keď si v práci spomeniem na syna, viem, že je v dobrých rukách a to je to najväčšie uspokojenie pre
matku, keď nie je so svojím dieťaťom.
Ľubomíra Hajdúchová
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––––––––––––––––––– Vlastná tvorba –––––––––––––––––––
NÁVRATY
Mária Rozália Beličková

VALENTÍNKA
Lenka Klačanská
Janka Nemcová

Po svojej ceste veď ma, Pane,
na svojom chodníku ma podporuj,
a moje srdce chladné
svojou láskou odobruj.

Valentínka je peknučká
to je milá básnička.
Mačka stále mravčí
nám sa to páči.

Ku svojmu srdcu priviň moju dušu,
nech svoju hlavu Ti na hruď položím,
nech bez fanfár a tušu
po Tebe, Pane, zatúžim.

Ľudia sa majú radi
čas karnevalu sa kráti.
Deti strašne výskajú
všetky masky vyhrajú.

Nespúšťaj zo mňa svoj pohľad,
by som Ti radosť robila,
hoc sa Ti strácam a mením svoj pohľad,
viem, že som Ťa na kríž pribila.

Snehoví dinosauri
Tento rok je zima naozaj zimou a to najmä
čo sa týka nádielky snehu. Využil to aj Rasťo
Urgela, keď sa rozhodol, že si zo snehu postaví
niečo zaujímavé. Vybral si dinosaurov z praveku.
Tých postavil podľa vzoru malých hračiek svojho
syna Samka. Aby mu čo najdlhšie vydržali, vždy
ich pokropil vodou, aby do rána trochu primrzli.
Rasťo je tak živým príkladom toho, že čarovať
vždy nemusí iba pani zima.
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Hniezda záchrany

Mŕtvi novorodenci zabalení v igelite a pohodení v kontajneri, niekde v kríkoch, na smetisku, v špine....
Zmes hrôzy, ľútosti a bezmocnosti sa v tej chvíli dotkne a na pár okamihov zastaví život každého z nás.
Pátrame a dookola sa pýtame... Prečo... Keby... Ako to, že neexistovala iná šanca?
Bez východiska zo zúfalej situácie sa ocitá žena predtým, ako sa my všetci neskôr dozvieme o jej hroznom čine.
Je sama.
Rodí bez pomoci, ovládnutá strachom koná rýchlo. Musí...

Musí však existovať reálna možnosť ako zabrániť násilnej a nezmyselnej tragédii.
Kedysi bolo možné odložiť takéto bábätká v
tajných schránkach v kláštoroch. V zahraničí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku,
Maďarsku, či v Taliansku sa vďaka možnosti
odložiť dieťa do špeciálnych schránok ročne
podarí
zachrániť
niekoľko
desiatok
bezbranných novorodencov, o ktoré nemala
ich matka dosť síl, odvahy či možností postarať
sa.
Na Slovensku z iniciatívy OZ Šanca pre
nechcených od roku 2004 pri nemocniciach v
Bratislave na Kramároch, v Žiline a v Prešove
fungujú Hniezda záchrany, kde je dieťatku
takmer okamžite poskytnutá odborná pomoc.

Každá žena, ktorá tajne porodí svoje
dieťatko
ho
môže
vložiť
do
verejne
prístupného
inkubátora
pri
spomenutých
nemocniciach a vyhnúť sa tak krutému zločinu.
Táto možnosť je bezplatná a bezpečná – po
žene, pokiaľ sama neprejaví záujem, nebude
nikto pátrať a dieťatko dostane šancu žiť.
Hniezda záchrany sú prvým krokom v
programe záchrany nechcených detí. Cieľom
občianskeho združenia Šanca pre nechcených
je ďalej iniciovať kroky a prípadné legislatívne
zmeny smerujúce k zabezpečeniu kvalitného
života dieťatka formou adopcie, osvojenia či
najlepšie – návratu k matke.

Dajme šancu na prežitie nechceným deťom.
Ďakujeme.

Anna Ghannamová
Prezidentka OZ Šanca pre nechcených

Číslo účtu na verejnú zbierku: 1905668157/0200
www.hniezdozachrany.sk

Hniezda záchrany nájdete v nasledovných mestách:
Bratislava
Detská fakultná nemocnica
Limbová 1, Kramáre

Žilina
Nemocnica s poliklinikou
V. Spanyola 43

Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Hollého 14
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Demografia obce Trnavá Hora za rok 2004
spolu

muži

ženy

počet obyvateľov k 1.1.2004

:

1 139

567

572

počet narodených detí

:

10

2

8

počet prisťahovaných občanov

:

24

12

12

počet zomretých občanov

:

15

10

5

počet vysťahovaných občanov

:

25

11

14

počet obyvateľov k 31.12.2004

:

1133

560

573

Dôchodok bude v pohode!
Teraz si už budeme môcť šetriť a zároveň zhodnocovať peniaze na dôchodok na vlastnom dôchodkovom účte
pod ochranou štátu. Zapojte sa už dnes, aby ste už zajtra užívali dôchodok v pohode.
V prípade záujmu prídem až k Vám: telefón od 7-15,00 hod 0904 518 164
Upozornenie: Uzatvorením zmluvy s dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší
alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia
dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Úradu pre finančný trh.

OZNAM
Chcete sa realizovať? Máte možnosť byť pri tvorbe nášho občasníka

Trnky.

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa podujali pokračovať v ďalšom vydávaní občasníka. Ak
ste si obľúbili TRNKY a chcete ich čítať i naďalej, dajte nám o sebe vedieť.
redakcia
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BLAHOŽELANIE
K narodeninám, ktoré oslávi 15.4.2005
mama, stará mama a babka Mária Urgelová rod. Slašťanová
jej všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody
želajú dcéry Marta, Hela a Vierka s rodinami
ako i pravnúčatá Miško, Denduško a Dominika.

SPOMÍNAME
V srdci smútok, v duši veľký žiaľ,
čo nám bolo v živote drahé,
to nám osud vzal.
Dňa 20.02.2005 uplynul rok od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil po tragickej nehode
môj milovaný otecko, švagor a syn
Ľubomír Slanina z Kľačian.
S láskou na neho spomínajú jeho najbližší.
Dňa 26. marca 2005 uplynie rok od tragickej nehody,
keď od nás navždy odišiel
Pavol Sedliak.
Bol to dobrý a čestný kamarát. Chýbaš nám,
ale veríme, že sa na nás dívaš z nebíčka.
S bolesťou v srdci na teba spomína tvoj kamarát Radoslav Ž. a kamarátka Veronika U.
V budúcom čísle: choroby žlčníka a liečebná výživa pri ochoreniach žlčníka; masáže hlavy a jej účinky; vypadávanie vlasov;
viac informácii zo ŽSR o preprave detí, osôb nad 70 rokov, poskytovaní zliav pri cestovaní vlakom.
Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 31.5.2005. Svoje príspevky a otázky môžete odovzdať do označených
urien v miestnych potravinách a na obecnom úrade.
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