Stavanie mája
Už po tretíkrát sme sa stretli pri stavaní mája. V našej
obci sa stalo tradíciou, že vždy 30. apríla poobede sa
ľudia stretávajú v sprievode dobrej hudby a nálady. Tak
tomu bolo aj tento rok.
Pozornosti malých detí určite neušiel vyzdobený voz
ťahaný koníkom. Podával sa dobrý guláš, vyspievali sa
známe aj menej známe piesne. K dobrej nálade prispelo
aj pekné počasie, ktoré ani tento rok v tento deň
nesklamalo.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili, ale
predovšetkým tým, ktorý si opäť našli čas zorganizovať
túto akciu.

Tešíme sa opäť o rok!
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Zážitky zo školského výletu...
Je tu koniec školského roka. Deti sa tešia. V škole sa to
kráti a myšlienky sa stále vracajú k nedávnym školským
výletom. Najmladšie deti navštívili Čierny Balog, väčšie
obdivovali zvieratká v bojnickej ZOO a šiestaci sa pozreli do
Martina. Každé dieťa má svoje vlastné zážitky a spomienky,
ťažko je vyjadriť sa za všetkých.
Toto sú zážitky štvrtáka Jakuba Forgáča.
Štvrtáci a piataci sa vybrali na výlet do Bojníc. Ráno
o ôsmej sme stáli pred našou školou a čakali autobus. Keď sme
konečne nastúpili dnu, tak sme sa s Dominom Milčíkom predierali na samý koniec. Konečne
sme vyrazili a ujo šofér nám pustil hudbu. S Dominom sme sa rozprávali o tom, aký je to
luxusný autobus. Neskôr sme sa pozerali na autá, aké sú dobré. Mne sa páčila Mazda, ale
Domino híkal aj keď okolo nás prešiel traktor.
Keď sme dorazili do Bojníc, obzerali sme si motokárovú trať. Bojnický zámok je veľmi
pekný. V ZOO som najprv videl biele sovy, ako sedia na konároch stromov. Ďalej som zbadal
lenivé medvede, ako sa ťarbavo pohybujú.
My sme s Lukášom čakali, kedy skočia do
vody, ale neskočil ani jeden.
Videli sme aj pumy, ako sa prechádzajú
v klietke.
Potom sme prišli k ťavám
a zebrám a pozerali aké sú pekné. Vedľa bola
veža so šmykľavkou. Po nej sme
sa šmykli rovno ku somárikom a kozám.
V ohradách sme ešte videli
sliepky, zajace a prasiatka. Tam sme išli aj na
chlapčenské záchody a pustili sme fén. Nevedeli sme ho vypnúť, ale nakoniec sa vypol sám.
Veľmi sme sa tešili, keď sme videli jelene a vlky. Nakoniec sme videli diviaky, papagáje
a rôzne opice, ktoré skákali a robili grimasy. Videli sme ešte hady ( napríklad veľkú anakondu),
krokodíly a chameleóny.
Potom sme išli jazdiť na autíčkach.
Škoda, že moje autíčko
zostalo v strede a všetci do mňa narážali.
Vedľa bolo jazero. Keď
sme zbadali korytnačky, začali sme ich
rátať. Boli tam aj
mŕtve ryby. Lukáš mi povedal, že videl korytnačky
zožrať jednu rybu.
Zo
ZOO sme išli do Tesca. Rado Hanuška spravil veľký nákup, lebo kúpil
jednu
plyšovú hračku a jeden keks. Napokon sme nastúpili
do
autobusu
a vystúpili sme až doma.
Pre
našu triedu
to bol dobrý výlet.
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uvedené informácie sú spracované na základe
Uznesenia obecného zastupiteľstva
číslo 01/2005 zo dňa 18.03.2005.

A) Schvaľuje
1/
2/

3/
4/

5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

Všeobecné záväzné nariadenie obce č.6/2005 o dani za užívanie verejného
priestranstva.
Výšku mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v predškolskom zariadení podľa Vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z., na
150.- Sk na jedno dieťa s účinnosťou od 1.4.2005. Príspevok uhrádzajú všetky deti
navštevujúce MŠ v Trnavej Hore.
Výšku potravinovej zložky stravnej jednotky od 1.4.2005 pre dospelých stravníkov na
30.- Sk za jeden obed.
Výšku mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v klube detí podľa Vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z., vo výške 50.- Sk
na jedného žiaka s účinnosťou od 1.4.2005. Príspevok uhrádzajú všetci žiaci
navštevujúci ŠKD v Trnavej Hore.
Menovanie p. Petra Žbirku, bytom v Trnavej Hore č.93, do funkcie veliteľa obecného
hasičského zboru.
Menovanie p. Ľuboša Žbirku, bytom Trnavá Hora č. 93, za preventivára požiarnej
ochrany obce.
Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku stavebného
poriadku.
Predaj stavebného pozemku v k.ú.Trnavá Hora parcela č. 38/47 pre p. Júliusa Gondu
s manželkou. Cena pozemku je stanovená na 65.- Sk za m2.
Predaj stavebného pozemku v k.ú.Trnavá Hora parcela č. 38/47 pre p. Branislava
Mikloša s manželkou. Cena pozemku je stanovená na 65.- Sk za m2.
Rozpočet ZŠ v Trnavej Hore na rok 2005.
Rozpočet obce na rok 2005.
Účtovnú závierku obce za rok 2004. Prebytok hospodárenia z roku 2004 vo výške
815.000.- Sk bude použitý v rozpočte obce na rok 2005.
Poskytnutie jednorazového sociálneho finančného príspevku vo výške 1.500.- Sk pre
Katarínu Kováčovú, bytom T.Hora, Jalná č. 33. Finančný príspevok je určený na
nákup základných potravín a hygienických potrieb. Uhradený bude priamo na
pokladňu v predajni COOP Jednota na Jalnej.

B) Neschvaľuje
1/
2/

Poskytnutie finančnej podpory pre OZ Bašta Zvolen na vydanie encyklopédie
o sakrálnych stavbách.
Poskytnutie finančného príspevku pre Obec Staškovce na prístavbu sály k OÚ.

spracovala – zi-
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Krátka spomienka .....
Možno sa
to ani nechce
veriť, ale už
sú to dva roky,
ako vychádza „náš“ informačný občasník
Trnky. Práve 30. mája 2003 Občianske
združenie Spoločne pre obec, obec nám
zaregistrovalo vydávanie tohoto občasníka
a zakrátko už bolo do všetkých domácností
Trnavej Hory distribuované skúšobné nulté
číslo.
Jeho prípravu zabezpečovali vtedajšia
šéfredaktorka Anka Červienková a členovia
redakčnej rady Janko Hrenovčík a Zuzka
Ivanová
s
podporou
členov
Rady
občianskeho združenia. Žiaľ, ťažká choroba
nedopriala pani Anke Červienkovej pôsobiť
na tomto poste dlho a onedlho sme si už
mohli len s pietou pripomenúť na stránkach
Trniek jej pamiatku.
Ťarchu zodpovednosti za vydávanie
Trniek prevzala Zuzka Ivanová a práca
redakčnej rady mohla pokračovať – tým
skôr, že získala mladé a citeľné posily –
Martinu Bončovú a Lenku Ihradskú. To už
sme si na občasník takmer všetci zvykli a
čakali, čo nám prinesie ďalšie číslo. Život
však priniesol ďalšiu zmenu - technický
redaktor Janko Hrenovčík odišiel za hlasom
srdca a rodinu si založil v neďalekom
Kozelníku. Na vydávaní Trniek sme však
jeho odchod negatívne nepocítili, pretože
redakčná rada sa doplnila o nového člena –
Určite sú na obsah a podobu Trniek
rôzne názory – jeden by tam chcel čítať viac
z histórie obce a jednotlivých obyvateľov či
rodín, ďalší by chcel viac praktických
informácií, niekto by chcel vedieť, aké sú
rozvojové zámery obce a čo už pre toto smerovanie
predstavitelia obce či naši zástupcovia - poslanci
urobili ... Isté však je, že len málo týchto predstáv sa v
konkrétnej podobe dostalo do redakcie či na stránky
Trniek a že možnosť doručenia informácie do každej
domácnosti úplne nezameniteľným spôsobom (na

Mirka Bahledu. Z pohľadu čitateľa neviem
posúdiť podiel, resp. prínos jednotlivých
členov redakčnej rady na kvalite a obsahu
občasníka, ale s istotou môžem povedať,
že naše Trnky sa menili k lepšiemu, či už
po obsahovej alebo vizuálnej stránke.
Podomácke,
či
skôr
pred
zamestnávateľmi členov rady OZ SPOON
dobre
utajené
kopírovanie,
neskôr
sponzorské rozmnožovanie, postupne
nahradila kvalitná tlač. Táto však, na
rozdiel
od
toho
svojpomocného
kopírovania, niečo – a nie málo – stojí.
Náklady na tlač sú pre občianske
združenie únosné len vďaka finančnému
príspevku obce, ktorý dosiaľ umožňuje
distribuovať
občasník
do
všetkých
domácností zdarma. Pritom samotná
tvorba a distribúcia sa na týchto
nákladoch nijako nepodieľajú, keďže
členovia redakčnej rady a všetci tí, ktorí
vypomáhajú s distribúciou, pracujú na
úkor svojho voľného času a za „vatikánsku
menu“. A na každom čísle je čo robiť,
najmä keď sľubované príspevky nie a nie
prísť a treba ho naplniť vlastnou
redakčnou tvorbou. No a aby to nebolo
také jednoduché, redakčnú radu „stretla“
ďalšia zmena v podobe odchodu
redaktorky Lenky Ihradskej, ktorej jej nová
práca nedovoľuje ďalej spolupracovať s
naším občasníkom.

rozdiel od obecného rozhlasu) nevyužíva
ani náš obecný úrad. Verím však, že táto
rôznorodosť názorov
nie je vnímaná
redakčnou radou ako kritika a neodoberie
jej chuť do ďalšej práce. Že sa s Trnkami
budeme aj naďalej každý štvrťrok stretávať, a že
pochvala či kritika nielen obsahu Trniek, ale aj diania v
obci budú nielen predmetom debát, ale že sa s nimi
na stránkach Trniek budú môcť oboznámiť všetci
čitatelia. Vyjadrujem nádej, že výzva redakčnej rady
na spoluprácu nezostane bez odozvy.

Už len na záver: Za všetko úsilie, ktoré pri vydávaní Trniek členovia redakčnej rady vynaložili, za všetok voľný
čas, ktorý tomu venovali, im vyjadrujem v mene vydavateľa občianskeho združenia SPOON poďakovanie a želám
elán a chuť pokračovať v redakčnej práci.
Z. Harmanová
predseda OZ SPOON
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Naše vlasy, vaše vlasy ....

Keď vlasy vypadávajú
Človek má na hlave asi 100 000 vlasov, s ktorých denne 60 až 100 vypadne.
Je to súčasť prirodzenej výmeny vlasov a je to úplne normálne. Jeden
vlasový korienok vyprodukuje za svoj život asi 10 až 20 vlasov, ktorých
priemerná životnosť je maximálne sedem rokov.
Zbadali ste, že Vám vypadáva podstatne viac vlasov?
Na príčine môžu byť rôzne chorobné zmeny, napr. hormonálne
poruchy. Podráždenie pokožky hlavy alebo rôzne alergické reakcie nie sú
kozmetickým problémom, ale prípadom pre dermatológa. Neváhajte a
navštívte lekára, pretože len zdravé vlasy sú pekné.
Zvyčajnú starostlivosť o vlasy môžete doplniť niekoľkými
jednoduchými, zato efektívnymi maličkosťami, aby ich krása získala
iskru.
V centre pozornosti je starostlivosť o pokožku hlavy.

Pravidelné masáže
Každý deň venovať tri minúty masáži
pokožky hlavy? „ Na to ja nemám čas “,
chcelo by sa vám isto povedať. Ja si však
myslím, že tieto masáže by sa pre každého
mali stať takou samozrejmosťou, ako je
pravidelné čistenie zubov. Totiž nič tak
dobre neprospieva k lepšiemu prekrveniu
pokožky hlavy a tým aj lepšiemu
vyživovaniu korienkov, ako pravidelné
masírovanie.
Masáž si môžete urobiť aj sami. Na

pokožku najprv nanesiete tonikum s obsahom
čajovníkového oleja (mastné vlasy) alebo
jojobovým olejom, či olejom zo pšeničných
klíčkov (suché a lámavé vlasy). Pravidelnými
krúživými pohybmi prstov prevediete masáž.
Začnete v strede, prejdete na boky a k
spánkom. Masáž by mala trvať tri minúty.
Nacvičte si pokojný, výrazný tlak, ktorý je
najúčinnejší. Nezľaknite sa, po správnej
masáži by mala pokožka mierne sčervenieť.

Prípravky „ slnečnej “ vlasovej kozmetiky
Sú to prípravky, ktoré slúžia na ochranu a následnú regeneráciu vlasov pri a
po opaľovaní. Svojim účinkom chránia vlasy pred škodlivými slnečnými lúčmi,
ale aj pred vetrom a slanou či chlórovanou vodou.
Obsahujú UV filter, ošetrujú vlasy, regulujú vlhkosť vlasov a pokožky,
vracajú vlasom hebkosť, lepšie sa rozčesávajú, chránia pred vysušením.
Väčšinou sú vhodné na všetky typy vlasov.
Prípravky tejto kozmetiky väčšinou obsahujú nielen šampón na vlasy, telo,
ale aj vlasovú kúru, penu na posilnenie vlasov, tvarovací gél a podobne.
Nezabúdajme: „Nielen šaty, ale aj vlasy robia človeka – sú zrkadlom našej

osobnosti ! “
Eva Sporná
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Športové aktivity v našej Základnej škole
Viete čo je to ošliador?
Ošliador je kožená zástera, ktorú baníci v
stredoveku používali pri spúšťaný sa do bane.
Uväzovala sa dozadu.
A čo je „Kremnický ošliador?“
Je to súťaž, ktorá sa v tomto školskom roku
uskutočnila už siedmykrát. Žiaci našej školy sa na nej
zúčastňujú pravidelne. Aj tohto roku v jedno sobotné
ráno sa žiaci vlakom odviezli do Kremnice. Bola to
príjemná cesta plná očakávaní. Súťaž je náročná,
prebieha lesným terénom s dĺžkou trasy 6 km. Na trase
žiaci plnia rôzne disciplíny napr.: pílenie dreva,
hľadanie pokladu, preliezanie pavučiny, „hasenie
požiaru“ – ale je to vlastne vynášanie vody strmým
kopcom z potoka a naplnenie suda vodou, živý
koberec atď.
Za každú splnenú disciplínu družstvo získava
indíciu. Na poslednom stanovišti skupina zo získaných
indícií lúšti heslo. Rozhoduje teda čas a heslo.
Tradične každý rok si naši žiaci odnášajú popredné
umiestnenia. A nebolo ináč ani tento rok.
Putovný pohár a 1. miesto získali: Klačanská
Beata, Kaštierová Janka, Klačanský
Jozef, Hlobeň Martin.
.

2. miesto: Sporná Eva, Slašťanová
Erika, Kravec Ľuboš, Kuchár Michal.
Starší žiaci sa umiestnili na 4. mieste. Chýbali len
2 sekundy. Nevadí.

A čo si o tejto súťaži myslia žiaci?
E. Sporná: “Som rada, že som sa zúčastnila tejto
náročnej súťaže. Preveruje nielen zdatnosť, ale aj
vedomosti.“
A Ľuboš dodáva, že preveruje aj výkonnosť práčok.
Erika doplňuje: „To preto, že po disciplíne „hasenie
požiaru“ sme boli všetci zablatení „od päty až po uši“.
Ale v rámci známeho hesla „nevadííí“, už sa všetci
tešia na budúci ošliador.

Beh Jozefa Plachého
Jozefa Plachého viacerí športoví priaznivci
poznajú ako bývalého čs. reprezentanta v behoch na
stredné trate.
Z iniciatívy Slovenského atletického zväzu
prebieha na Slovensku súťaž na základných školách
pod názvom: „Hľadáme nového Jozefa Plachého
2005“.
V tomto roku sa aj žiaci našej školy zapojili do
tejto súťaže. Beh sa uskutočnil koncom mája. Chlapci
bežali trasu 1000m, dievčatá 600m. A aké bolo
umiestnenie?
Chlapci:

Dievčatá:

1. miesto Matej Švihorík
2. miesto Tomáš Tončo
3. miesto Michal Trokšiar
1. miesto Eva Sporná
2. miesto Lenka Klačanská
3. miesto Dominika Minková

Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými
cenami. Ostatní súťažiaci dostali vecné odmeny.
V apríli sa uskutočnil „Beh oslobodenia mesta
Žiar nad Hronom“, na ktorom sa zúčastnilo 13
žiakov našej školy. Úspešne reprezentovali školu
Radovan Hanuška (4.r.) a Matej Švihorík
(6.r.). Vo svojich kategóriách obsadili 3. miesta.

Chcem
poďakovať
Rodičovskému
združeniu pri ZŠ, ktoré po celý rok
preplácalo žiakom, ktorí sa zúčastňovali súťaží,
cestovné a prispievalo na doplnenie kalorického.
Mgr. V. Jančová
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Coca – cola – Školský pohár
Taký názov má celoslovenská súťaž vo futbale žiakov ZŠ.
Aj žiaci našej školy sa zapojili do tohto turnaja. Postúpili do tretieho kola,
hralo sa systémom - nevyhráš – opúšťaš súťaž. Hoci sme sa držali statočne,
nepostúpili sme ďalej.
Za to, že sa žiaci zapojili do turnaja treba tiež poďakovať vedúcemu družstva p. Drahošovi Bílekovi, ktorý
organizoval priebeh súťaže, zabezpečil ďalších futbalových nadšencov, ktorí na vlastné náklady prepravovali
žiakov do Hornej Ždáne a Hliníka nad Hronom.
Za účasť v Coca-cola-Školskom pohári a reprezentáciu školy žiaci dostali od organizátora drobné darčeky.
Mgr. V. Jančová

Rybárske preteky mladých nadšencov
Trnavá Hora ešte nesklamala.
Svedčia o tom i rybárske preteky Zlatý
blyskáč, ktoré sa konali dňa 8. mája
2005 na otvorenom ramene Hrona.
Zlatý blyskáč nám ponúka úžasné
podujatie pre nás rybárov a milovníkov
rybolovu. Vybudoval si tradíciu
zaujímavých pretekov, kde nejde iba o
ceny, ale predovšetkým o dobrú
atmosféru. V tejto súťaži sa hodnotia
ako vedomostné znalosti, tak aj
lovenie rýb a rybolovná technika.
Naše družstvo si mohlo zmerať sily
s družstvami zo Žiaru nad Hronom a
Kremnice. Konkurencia bola veľká a
všetky boli dobre pripravené.

Trojčlenné
družstvo
mladých
rybárov v zložení: Kravec Ľuboš,
Červienka Matúš a Kollár Jozef si
donieslo zo Zlatého blyskáča krásne
prvé miesto. Tým im to umožnilo
postup na krajské kolo.
V kategórii jednotlivcov sa Kravec
Ľuboš tiež umiestnil na najvyššom
stupni víťazov.
O prekvapivé výsledky sa zaslúžil
hlavne pán Šumný Milan, ktorý
rybársky krúžok vedie už niekoľko
rokov.
Našim mladým rybárom prajeme
veľa úspechov v krajskom kole.
„ LOVU ZDAR “

Už viete čím by ste chceli byť po skončení základnej školy?
Oveľa ľahšie rozhodovanie má Danko Mališ. Chce byť
kuchárom. Navštevuje 3. ročník základnej školy a je u o
tom pevne presvedčený.
Na vlastnej koži si 2.júna mohol vyskúšať toto zaujímavé
povolanie v istom banskoštiavnickom hoteli. I keď to skúsil
len jeden deň, veľmi sa mu to páčilo. Veď variť s
ozajstnými kuchármi, to sa nestáva každý deň.
Mal možnosť podieľať sa pri príprave kompletného
obeda, vrátene dezertu.
A čo na to mamka?
„V kuchyni sa rád motá už od malička a pripravuje
rôzne jedlá,“ prezradila nám. Takého pomocníka by privítala každá mamka.
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Budeme mu držať palce, aby sa mu sen splnil a stal sa ozajstným kuchárom.

Železnice Slovenskej republiky informujú
JUNIOR RAIL PLUS
Zľava pre mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov.
Zľava sa poskytuje na základe predloženého preukazu JUNIOR RAIL PLUS, cena ktorého je
689,- Sk. Preukaz platí 1 rok odo dňa vystavenia. Držiteľ preukazu má nárok na nasledovné
zľavy:
• Vnútroštátna preprava:
- 50% zľava z obyčajného cestovného pre vybranú trať
- 25% zľava na ostatné trate ŽSR
• Medzinárodná preprava:
- 25% zľava z cenníkov TCV dopravných podnikov zúčastnených na ponuke RAIL PLUS
SENIOR PREUKAZ
Zľava SENIOR sa poskytuje osobám od 60. roku veku.
Zľava sa poskytuje na základe predloženého preukazu SENIOR, cena ktorého je 100,- Sk. Preukaz
platí 1 rok odo dňa vystavenia.
Držiteľ preukazu má nárok na nasledovné zľavy:
- 25% zľava z obyčajného cestovného pre 2. triedu osobného vlaku alebo rýchlika,
- Zľava platí na tratiach TEŽ, OŽ a TREŽ.
Bližšie informácie o podmienkach zakúpenia SENIOR preukazu a poskytovaní zliav Vám
poskytnú zamestnanci osobných pokladníc a zákazníckych centier.

•
•
•
•
•
•

RODINNÁ ZĽAVA
Zľava sa poskytuje pre skupinu dospelých a detí od 6. roku veku do dovŕšeného 15. roku
veku, pričom nemusia byť v priamom príbuzenskom vzťahu.
Zľava sa poskytuje pri účasti najmenej 1 dospelej osoby a 1 dieťaťa, najviac 6 cestujúcich,
pričom maximálny počet dospelých je 2.
Vek detí sa preukazuje preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom
narodenia prípadne rodným číslom.
Na požiadanie oprávneného zamestnanca spoločnosti sú cestujúci povinní preukaz predložiť.
Zľava sa poskytuje na spoločné cesty v 1. a 2. vozňovej triede osobných vlakov alebo
rýchlikov na vzdialenosť od 51 kilometrov.
Rýchlikový príplatok si dospelý účastník platí v plnej výške a dieťa vo výške 50% z ceny
príplatku v príslušnej vozňovej triede podľa Cenníka k PPTŽ.

ZĽAVA CESTOVNÉHO 20% Z CENNÍKA PRI ZAKÚPENÍ SPIATOČNÉHO LÍSTKA
Zľavu môže cestujúci získať v prípade zakúpenia a precestovania spiatočného
obyčajného cestovného lístka alebo spiatočného cestovného lístka pre deti do 15 rokov.
Výška zľavy je 20% pre spiatočnú cestu. Zľava je poskytovaná pre 2. vozňovú triedu
osobného vlaku alebo rýchlika. Cestujúci nemusí mať trvalé bydlisko na území SR. Zľava
sa prizná aj vo vlaku za dodržania podmienok uvedených v PPTŽ.
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CHOROBY ŽLČNÍKA
Choroby žlčníka patria k častým ochoreniam tráviaceho traktu. Vyskytujú sa stále častejšie. V Európe
trpí na tieto ochorenia každá piata žena a každý desiaty muž.
Žlčník je rezervoárom žlče, teda miestom, kde sa žlč zbiera a zahusťuje. Žlč sa v pečeni tvorí neustále.
Pri trávení sa žlčník stiahne a žlč sa dostane do tenkého čreva. Počas zahusťovania žlče sa mení jej zloženie,
čo môže byť dôvodom k tvorbe žlčníkových kameňov. Pri vzniku hrá najdôležitejšiu úlohu nedostatočný
odtok žlče zo žlčníka, zápal žlčníka a tvorba žlčníkových kameňov.
Pri liečení sa treba približovať k týmto radám:
- predchádzajte tučnote. Tučnejší ľudia ochorejú na žlčník oveľa častejšie.
- upozorňujeme na správne stravovanie pacientiek v období tehotnosti. Prevláda nesprávny názor, že
žena v tehotnosti si má všetkého dopriať podľa chuti.
Práve naopak, má jesť s mierou, dohliadať na kvalitu
stravy. Nesprávne stravovanie môže mať nepriaznivý
vplyv ešte na nenarodené dieťa.
Okrem liečebnej výživy prichádza do liečby aj chirurgické
riešenie. O tomto riešení môže rozhodnúť jedine lekár.
Odstránenie žlčníka nemá následky, ktoré by sa dali očakávať.
Organizmus sa novej situácii po krátkom čase prispôsobí.
Treba pripomenúť, že odstránením žlčníka sa neodstráni
podstata choroby, t. j. schopnosť organizmu vytvárať kamienky. U prevažnej väčšiny pacientov sa po
operácii kamienky už nevytvárajú, ale zlá životospráva, zvýšenie hmotnosti nesú nebezpečie tvorby
kamienkov v žlčových cestách.
Liečebná výživa pri ochoreniach žlčníka
Žlč má podstatnú úlohu pri trávení
tukov. Z toho vyplýva, že pri týchto
ochoreniach sa hlavne jedná o túto
poruchu. Medzi ťažko stráviteľné tuky
patria živočíšne, okrem masla. Vyprážané
jedlá chorí neznášajú. Väčšina chorých
dobre znáša olivový olej, prípadne
nevytopené maslo.
Chorí na žlčník neznášajú zvýšený tlak na
brušnú dutinu, pretože u nich prevažuje zvýšená
plynnatosť. Preto im nafukujúce jedlá spôsobujú
bolesti, záchvaty kolík. Rovnako
pôsobia aj niektoré druhy zeleniny
(kapusta, kel, karfiol, špenát,
tekvica). Neznášanlivosť mlieka a
mliečnych výrobkov je všeobecne

známa. Chorí nemajú piť alkohol, kedy
nastávajú prvé bolesti. Chladné nápoje
alebo zmrzlina taktiež spôsobujú ťažkosti.
Súčasťou
liečby
je
chudnutie
tučnejších pacientov. Nemá sa schudnúť
viac ako 4 kg za mesiac. S diétou treba
brať do úvahy aj nervovo – psychickú
zložku choroby. Hnev, rozčuľovanie, napätie
pôsobia tiež nepriaznivo. Naopak, duševné
uvoľnenie a odpočinok po práci umožňujú
predchádzať komplikáciám.
V každom prípade je ideálnym
riešením mať zdravý, funkčný žlčník
a žlčové cesty, k čomu dospeje
prevencia tohto ochorenia.
MUDr. Buch Dušan
praktický lekár

STRANA 10

TRNKY

2/2005

Nosičská stovka
V sobotu 18.6.2005 sa vo Vysokých
Tatrách konali preteky vysokohorských
nosičov.
Náklad 100 kg na trase z Hrebienka ( 1285
m.n.m.) na Zamkovského chatu (1475m.n.m.)
ponieslo 18 nosičov.
Trať bola dlhá 3 km s prevýšením takmer
200 m.
Medzi nosičmi bol aj zástupca našej obce Jaroslav Forgáč, ktorý sa tejto náročnej záľube venuje
už druhý rok. Za toto obdobie absolvoval vynášky na chatu pod Borišovom, útulňu pod Chabencom,
chatu pod Rysmi, ale jeho domovská chata na vynášky je Téryho chata (2015 m.n.m.).
Na nosičskej stovke nás nezahanbil. Krosná s nákladom 100 kg vyniesol na Zamkovského chatu

umiestnil sa na krásnom 6.
pretekov mu robil jeho syn
Rišo. Na preteky ho prišla
rodina a taktiež zopár
O rok mu určite budeme
svoje miesto minimálne

za necelých 60 minút a
mieste. Servismana počas
Jakub a kamaráti Marcel a
povzbudiť jeho najbližšia
milovníkov hôr z našej obce.
znovu držať palce a veríme, že
obháji.

-mb-
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POZVÁNKA
Členovia skupiny ANATHORN sa aktívne zapojili do oživenia kultúrnej činnosti v našej obci. Svedčí o tom aj
organizovanie v poradí už III. ročníka CORGOŇ ROCK FEST-u.
Nakoľko úroveň tohoto podujatia viditeľne z roka na rok stúpa, členovia skupiny ANATHORN znova srdečne
pozývajú všetkých milovníkov rockovej hudby, ale aj ostatných, ktorí majú radi dobrú zábavu a veselú náladu, na
uvedený festival.
KEDY ?
- 23. júla 2005 (sobota)
KDE ?
- futbalové ihrisko na Trnavej Hore
O KOĽKEJ ?
- začiatok o 12,00 hod
- ukončenie – neskoré nočné hodiny
VSTUPNÉ ?
- 99.- Sk – v cene 1 x kompilačné CD
- deti a mládež do 15 rokov zadarmo
Vystúpi tu opäť množstvo kvalitných kapiel: SITŇAN, MIDNIGHT SCREAM, LUNATIC GODS, NÁHODNÍ
ZNÁMI, MASO, MAJSTER KAT a v neposlednom rade hlavní aktéri tohto podujatia ANATHORN.
Nezabudli sme ani na najmenších. Účasť nám prisľubilo aj Mestské centrum Mravenisko zo Žiaru nad Hronom
pod vedním Branislavy Beňovej.
Bude pripravený kútik aj pre tie najmenšie deti : skákací hrad, šuchalky a rôzne iné prekvapenia. Pre tých
starších bude pripravené občerstvenie na špičkovej úrovni.

PRETO NEVÁHAJTE A PRÍDITE !!!!!!!!!!!!!!!!

Na všetkých sa teší ANATHORN

Máte záujem?
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Lekáreň
Načo merať zbytočné kilometre za liekmi do lekárne do Žiaru nad Hronom, keď ju už máme i v našej obci.........
Čo ?
Kde ?
Otvorené ?

No predsa lekáreň !
V budove zdravotného strediska od 1. júna 2005.
Pondelok – piatok 7.00 - 16.00 hod, obedňajšia prestávka 13.00 - 14.30 hod
Sobota
8.00 - 1100 hod
Kontakt
0908 265647

Ponuka :
o lieky na recept,
o voľnopredajné lieky,
o zdravotnícke pomôcky,
o homeopatické lieky,
o čaje, kozmetiku, vitamíny,
o detská výživa.
Majiteľka Mgr. Silvia Miháliková Vás srdečne a s radosťou privíta vo svojej novootvorenej lekárni.
V prípade potreby zabezpečí potrebné lieky do 24 hodín.
Ako dobre, už nemusím nikam cestovať !

OZNAM - otváracie hodiny pošty
S účinnosťou od 1. 7. 2005 sa menia otváracie hodiny pošty nasledovne :
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7.00 - 12.45 hod
7.00 - 11.45 hod
7.00 - 12.45 hod
7.00 - 12.45 hod
7.00 - 12.45 hod

14.15 - 14.45 hod
14.15 - 16.45 hod
14.15 - 14.45 hod
14.15 - 14.45 hod

OZNAM - odvozov plastov
Termíny odvozov plastov:
15. 07. 2005
15. 08. 2005
20. 09. 2005

Uvedené termíny sú dňom odvozov. Preto je potrebné,
aby ste plastový odpad mali nachystaný už deň vopred.
Ďalšie termíny budú zverejnené v budúcom čísle,
nakoľko technické služby nahlásili zber plastov iba do
septembra.

POSTREH
V minulom čísle sme uverejnili oznam, v ktorom sme hľadali dobrovoľníkov na prácu pri vydávaní občasníka. Sme veľmi
prekvapení, lebo sa nám neozval nikto.
Je zaujímavé, že väčšina z nás sa teší na ďalšie číslo, ale aby sa o to pričinili?
Naša ponuka trvá i naďalej a preto vás ešte raz prosíme, aby ste neváhali a ozvali sa nám.
Nájsť nás nie je ťažké, skoro každý pozná zloženie redaktorov.
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