METAL FEST 2005
V sobotu 23. augusta
sa u nás konal už štvrtý
ročník Metal Festu. Sme
veľmi radi, že sa z neho
pomaly stáva každoročná
tradícia. Preto nás už ani
veľmi neprekvapuje, že v
hľadisku je zastúpených
viac fanúšikov metalovej hudby z okolia ako
priamo z Trnavej Hory. Svedčilo o tom najmä
niekoľko stanov, ktoré boli rozložené priamo na
futbalovom ihrisku. To, že tu majú možnosť
kvalitného osvieženia a občerstvenia v stánkoch,
nie je žiadnou novinkou. Aj tento rok ste mali
možnosť
občerstviť
sa
dobrým
pivom,
klobáskami a rôznymi grilovanými špecialitami.
Tento rok však organizátori pripravili
prekvapenie v podobe kompilačného CD s hudbou
pozvaných kapiel pre každého platiaceho
návštevníka. Preto si myslíme, že cena vstupného
(99,- Sk) bola viac-menej
pre každého záujemcu
prijateľná.
Novinkou bol aj kútik
pre deti, o ktoré sa
postaralo
materské
centrum Mravenisko zo
Žiaru nad Hronom. Určite
to bola pre rodičov veľká
pomoc, aspoň si mohli v
kľude
podebatovať
a
vypočuť dobrú hudbu.

Ako prvá sa metalovým
fanúš ikom predstavil a
kapela Mäso, potom sa
postupne vystriedali
Náhodní známi, Majster
Kat,
Sitňan,
Antares,
domáci Anathorn a lákadlo
celého festu Midnight
Scream z Veľkého Krtíša. „Páni muzikanti“ zo
Screamu si dokonca na jednu pieseň zavolali
speváka Janka Slašťana z našej kapely Thonolan,
ktorá nemohla vystúpiť kvôli neprítomnosti
gitaristu Janka Mužíka.
Keďže tento fest je určite v našom okolí
jedinečný, organizátorov stále teší zvyšujúci sa
počet návštevníkov.
O zhodnotenie celého festu sme požiadali
Karola Mužíka, jedného z organizátorov. „Predalo
sa 350 lístkov. Myslím si, že sa nám podarilo
splniť očakávania fanúšikov. Nemuseli sme riešiť
žiadne väčšie problémy, či
už s návštevníkmi, alebo s
technikou. Záujem bol aj o
stánky s občerstvením a
na svoje si prišli i deti v
detskom kútiku. Festu sa
zúčastnili všetky vekové
kategórie,
ktoré
sa
zabávali až do rána. A
hlavne o to nám išlo – aby
sa ľudia zabávali.“
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Čo nám prináša obecné zastupiteľstvo
Uvedené informácie sú spracované na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva
číslo 02 / 2005 zo dňa 07.07.2005.

A/ Schvaľuje
1) Erb obce Trnavá Hora v tejto podobe: v zelenom štíte zlatovlasý, striebroodetý, na
ľavom kolene kľačiaci, doprava otočený anjel, objímajúci zlatý zo spodného okraja
štítu vyrastajúci latinský kríž. Bude sa používať na úradné a oficiálne záležitosti.
Vlajku obce v tejto podobe: vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo
farbách žltej – 3/8, zelenej – 1/8, bielej – 3/8 a zelenej – 1/8. Vlajka má pomer strán
2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Erb časti obce Jalná a časti obce Kľačany budú používané vo vnútorných
záležitostiach obce a na informačné záležitosti.
2) Predaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela č. 38/46 pre p. Petra Regináča zo Žiaru
nad Hronom. Cena je stanovená na 65.- Sk za m2.
3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v predškolskom zariadení podľa Vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. na
250.- Sk na jedno dieťa s účinnosťou od 1.09.2005. Príspevok uhrádzajú všetky deti
navštevujúce MŠ v Trnavej Hore.
4) Výšku poplatku za vodu pre občanov zásobovaných pitnou vodou z obecného
vodovodu v hornej časti obce za rok 2004:
a. - 300.- Sk na jedného trvale bývajúceho obyvateľa
b. - 400.- Sk za neobývané rodinné domy, chaty, chalupy
5) Poskytnutie jednorázového finančného príspevku vo výške 1.000.- Sk na činnosť
Združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou.

B/ Neschvaľuje
1) Poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci pre p. Vlačuhu, bytom v Trnavej Hore,
časť Jalná č.33.

C/ Doporučuje
1) Formou uvítania u starostu obce poďakovať mladším žiakom TJ a ich trénerovi za
úspešnú reprezentáciu našej obce v okresnej futbalovej súťaži. Poskytnúť hráčom
upomienkové darčeky v hodnote 200.- Sk na 1 žiaka a trénerovi finančnú čiastku
1.000.- Sk.

D/ Ukladá
1) Hlavnému kontrolórovi obce, predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o výške
nákladov na čistenie a kosenie verejných priestorov v obci a cintorínov so stavom
k 30.06.2005.

spracovala -zi-
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Symboly obce

Erb obce Trnavá Hora

Erb časti obce Jalná

Vlajka obce Trnavá Hora

Erb časti obce Kľačany
Pečať obce Trnavá Hora
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ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO –––––––––––––––––––––––

Zodpovednosť osôb poskytujúcich prvú pomoc
Pre častosť a závažnosť mnohých nehôd je úloha záchrancov veľmi
dôležitá. Úlohy záchrancu pri poskytovaní pomoci:
- zhodnotí situáciu bez ohrozenia svojho zdravia,
- zistí situáciu alebo chorobu, na ktorú postihnutý trpí (diagnóza),
- okamžite poskytne adekvátnu a vhodnú pomoc. V prvom rade
ošetruje najťažšie poranenia,
- podľa závažnosti poranenia postihnutého zariadi prevoz k lekárovi,
do nemocnice alebo domov.
Vaša pomoc končí po odovzdaní postihnutého lekárovi,
zdravotnej sestre alebo inej oprávnenej osobe. Z miesta
nehody neodchádzame, kým sme nepodali správu osobe
preberajúcej zodpovednosť za postihnutého a kým sme sa
nepresvedčili, že Vaša pomoc už nie je potrebná.

Hlavné spôsoby prvej pomoci
Osoby poskytujúce prvú pomoc môžu
postihnutému zachrániť život udržovaním
jeho životne dôležitých funkcií. Ide
o zabezpečenie:
A. voľné dýchacie cesty
B. primerané dýchanie
C. dostatočný krvný obeh.
Na zachovanie života sa musí do pľúc
dostať dostatok kyslíka, ktorý potom krv

roznáša po celom tele. Niektoré orgány sú
na nedostatok kyslíka veľmi citlivé. Životne
dôležité funkcie sú ohrozené v týchto troch
prípadoch:
- pri nedostatočnej srdcovej činnosti
alebo dýchania
- pri silnom krvácaní
- pri bezvedomí, kedy sa môžu upchať
dýchacie cesty.

Dýchacie cesty: Stabilizovaná poloha postihnutého na boku pomáha udržiavať dýchacie cesty voľné
a pôsobí proti možnému duseniu.
Dýchanie: Umelé dýchanie, aby sa vzduch dostal do pľúc postihnutého.
Cirkulácia: Vonkajšia masáž srdca, aby sa stláčal hrudník, a tým sa
dostala okysličená krv cez tepny do životne dôležitých orgánov.
Zastavenie krvácania, aby sa zabezpečila cirkulácia.
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Oživovanie
Ak postihnutý nedýcha a nebije
mu srdce, treba sa postarať o obeh
a dýchanie tak, aby sa udržal prístup
kyslíka do mozgu. Najprv uvoľníme
dýchacie cesty, potom nafukujeme
pľúca, začíname vonkajšou masážou
srdca. Tým zabezpečíme umelý obeh
krvi.
Rýchlym účinným dýchaním
a vonkajšou masážou možno postihnutého udržiavať
pri živote až do príchodu lekára. Oživovanie treba
začať i napriek tomu, že pochybujeme už o jeho

účinku.
Pokračujeme
až
dovtedy, kým postihnutý
nezačne samovoľne dýchať
a neobnoví sa mu srdcová
činnosť.
V oživovaní
pokračujeme dovtedy, kým
postihnutého
nepreberie
lekár alebo iný zdravotnícky
pracovník, eventuálne ak ste
vyčerpaný a neschopný pokračovať
v oživovacej činnosti.
Dr. Buch Dušan,
Ambulancia praktického
lekára Trnavá Hora

Lekáreň Juka informuje
PLATNOSŤ RECEPTOV:
Obyčajný recept 7 dní
Recept na antibiotiká 3 dni
Recept z pohotovosti 1 deň
Recept na opiáty 5 dní
Poukazy ZP 1 mesiac
SPRÁVNE UŽÍVANIE LIEKOV:
Lieky zásadne užívajte podľa doporučenia
lekára a lekárnika.
Zapíjajte ich vodou, najlepšie čistou, nie
minerálkou a dostatočným množstvom, cca 2
dcl.
Lieky, ktoré zaťažujú žalúdok (napr.
antireumatiká, protizápalové lieky) užívajte po
jedle, to znamená asi pol hodiny po požití
malého množstva potravy. Prečítajte si
príbalové letáčiky k liekom, nájdete tam

vhodné informácie o spôsobe
užitia, aj o nežiadúcich
účinkoch. Ak sa u Vás objavia
alergické prejavy po požití
lieku
(vyrážka,
svrbenie,
zvracanie, hnačky, a pod.)
poraďte sa s lekárom o ďalšom
užívaní, prípadne o výmene
lieku za iný. Ak užívate viac
druhov liekov, rozdeľte si ich na menšie dávky
a užite ich postupne. V žiadnom prípade
nekombinujte lieky bez porady s lekárom,
neužívajte neznáme lieky, ktoré Vám doporučí
niekto, komu "určite" zabrali alebo niekomu
zostali po jeho liečbe.
Zvyšné lieky a lieky po dobe použiteľnosti
nevyhadzujte do kontajnerov, treba ich doniesť
do lekárne, kde ich likviduje na to určená firma.
Nezabúdajte, že liek sa môže v nepovolaných
rukách stať jedom.
A ešte jedna rada: Alkohol k liekom nepatrí!
Skoré uzdravenie a veľa zdravia Vám želá
Mgr. Silvia Miháliková, lekáreň Juka Trnavá Hora
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE
Škola
vyučovanie a nariadil školu
je opísaný zo školskej
zatvoriť. Od 1. 12. 1939 žiaci
kroniky Štátnej ľudovej školy T.
pokračovali vo vyučovaní opäť v
G. Masaryka v Trnavej Hore,
škole na Jalnej a učili sa tu na tri
založenej 24. 9. 1933.
smeny.
Ministerstvo školstva a
Cez II. sv. vojnu bola táto
národnej osvety, opierajúc sa o
ŠKOLA
budova
používaná nemeckými
uzn esenie medziministerskej
vojakmi ako zajatecký tábor. Počas
komisie
pre
zriaďovanie
a
SNP
bola
zasiahnutá
budovanie národných škôl na
delostreleckými granátmi a potom
Slovensku zo dňa 19. 4. 1929,
už nebolo potrebné rozhodnutie o
zriadilo v obci štátnu dvojtriednu
povolenie na demoláciu.
ľudovú školu.
Dňom 1. 12. 1947 sa rozlúčili žiaci so spolužiakmi
Systemizovalo pri nej miesto definitívneho správcu
na Jalnej a začali navštevovať novopostavenú drevenú
školy a definitívne miesto učiteľské, s náležitými
dvojtriednu
školu v strede obce. Táto budova bola len
služobnými príjmami. Osobný náklad na túto školu
dočasným riešením. MNV požadoval výstavbu novej
bude hradený z rozpočtových prostriedkov školskej
školy,
aby nemuseli žiaci dochádzať do školy do
správy. Vecný náklad bude hradiť politická obec Trnavá
Kremnice, Žiaru a Zvolena.
Hora.
V septembri 1957 bol prevedený výber staveniska.
Novozriadená škola nemohla byť otvorená, lebo
Toto bolo vybrané v časti obce nazvanej Podgrúň.
nebola školská budova. Žiaci museli i naďalej chodiť do
Základy školy sa začali stavať na jar 1959. Stavbu
školy na Jalnú. MŠ udelilo na stavbu subvenciu
prevádzala firma PS n. p. Ban. Bystrica – stavebná
150.000.- Kčs. Náhradný projekt obstarala obec.
správa v Banskej Štiavnici.
Prevedenie stavby získala v súbehu firma Františka
V novopostavenej škole s názvom Osemročná
Versu z Trenčianskej Teplej.
So stavbou sa začalo na jar 1932 a skončilo v stredná škola v Trnavej Hore sa začalo vyučovať 1. 9.
1960. Školu navštevujú všetci žiaci z Trnavej Hory,
septembri 1933. Stavba bola odovzdaná svojmu účelu
Jalnej a žiaci vo veku 11 – 15 rokov z obcí Pitelová,
24. 9. 1933. Riaditeľom školy bol S. Igaz a učiteľkou
Hronská Dúbrava a Kľačany.
M. Igazová. Škola niesla so súhlasom prezidenta
V roku 1960 – 61 navštevuje školu 254 žiakov a je
republiky T. G. Masaryka jeho meno.
utvorených
deväť tried. V roku 1961 – 62 je na škole 11
Dlho sa novej škole občania a žiaci netešili. Na
tried a 346 žiakov. V roku 1961 boli postavené byty pre
budove sa objavili trhliny, ktoré sa rýchlo rozširovali.
učiteľov. V jednej budove sú dva dvojizbové byty a dve
Nepomohlo ani zalepenie trhlín, ktoré nariadilo
garsónky. Nakoľko to je málo, niektorí učitelia na
Technické oddelenie OÚ vo Zvolene. Po kompletnej
pracovisko
dochádzajú.
kontrole, ktorú vykonala komisia OÚ v Kremnici, dali

Zápis

školu dočasne zavrieť. Pri kontrole boli zistené
nedostatočné základy a slabá hlinito-piesčitá pôda na
pozemku.
Komisia nariadila podchytenie múrov na južnej
strane budovy až do hĺbky 160 cm. I po prevedení
týchto prác, v období 21. 10.-18. 12. 1937, sa stav
budovy na jar roku 1938 zhoršil.
Po niekoľkých naliehavých hláseniach riaditeľa
školy OÚ oznámil, že dňom 30. 11. 1939 zastavuje

spracovala –zi-
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Trio na Lomnickom štíte
V minulom

roku

sme

cez

prázdniny

privítali vo farskom kostole talianske
sláčikové trio – Trio d´archi della Fenice –
z rovnomennej benátskej opery.

Triu sa na Slovensku veľmi páčilo a tak

sme aj v tomto roku pripravili turné po
Slovensku a okolitých krajinách.
Turné začalo úvodným koncertom
15.7. v bratislavskom Primaciálnom
paláci.
Potom
pokračovalo
v rakúskom Nickelsdorfe, českých
Vnorovoch
v kostole,
ktorého
správcom je náš bývalý pán farár

Martin Žilka. Veľmi zaujímavý bol
koncert v maďarskom Miskolci, kde
okrem koncertnej siene Trio
zahralo
vo
vlastnej
úprave
slovenskú ľudovú pieseň „Tancuj,
tancuj,
vykrúcaj“
na
terase
televíznej veže.

Úplne

výnimočný

bol

koncert

na

Lomnickom štíte vo výške 2634 m n.m.,
ktorý bol zaznamenaný aj agentúrou

Mgr. Pavel KRAVEC

Datapresscomp ako svetový rekord
hrania tohto druhu hudby. Nápad
hrať na Lomnickom štíte nebol
motivovaný senzáciechtivosťou, ale
skôr ako zážitok pre umelcov
z hrania v takej výške. Trio hráva
v talianskych Dolomitoch hlboko
v horách na slávnosti Dolomitov.
Zábery
z Lomnického
štítu
priniesla aj STV vo svojom spravodajstve,
rozhovor s violončelistom Nicolom bol
uverejnený v niektorých časopisoch, napr. aj
v Slovenke.
V Tatrách
si
Trio
zahralo ešte na Skalnatom plese
a vo Važeckej jaskyni. Ale úplne na
záver, po príchode na Trnavú Horu,
si po večeri zahrali o polnoci na
záhrade u Kravecov.
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Sme takí, akí sme ...
Spieva sa v jednej staršej slovenskej
pesničke. Napadlo ma to preto, lebo skutočne
sme ľudia rôzni.
Na rok 2005 bol povinný poplatok za
domový odpad 300.- Sk za osobu,
v nezávislosti od toho, koľko krát si dáme
vyviezť odpad. Ten sa vyváža každú stredu,
čiže 1 x do týždňa.
Je zaujímavé sledovať jednotlivých ľudí ako
v igelitových vreckách vyhadzujú odpad cestou do
práce, školy, kostola... na miesta, kde to nemá čo robiť.
Po dlhšom čase a upozorneniach boli na všetkých
autobusových zastávkach osadené „odpadové“ koše. Na
čo vlastne slúžia? Na drobný odpad, keď som na
zastávke. Je to však len čiastočne tak. Znova jednotliví
z nás, asi si myslia, že ušetria, nosia do týchto košov
domový odpad v igelitkách. Nie je Vám to trápne? Veď
máte zaplatený odvoz odpadu priamo spred domu.

Týmto istým spôsobom sa napĺňajú
kontajnery umiestnené aj na cintorínoch.
Nemajú slúžiť na iný odpad?
V jarnom období a v niektorých častiach
obce sú po celý rok umiestnené viaceré
kontajnery, však treba spraviť ako také veľké
upratovanie a povyhadzovať nepotrebné veci –
slúžia predsa na to. Ale vyhadzovať na tieto miesta
odpad, keď tam nie je kontajner umiestnený?
Nechápem. Veď si sami sebe znečisťujeme okolie
a priestory obce. A to, že cestou do Žiaru (kúsok za
našou obcou) sú priamo z auta povyhadzované tiež plné
igelitky či plastové fľaše, absurdné.
Zamyslite sa nad sebou, keď budete plniť igelitky
a rozmýšľať, kde by som to mohol dnes „šupnúť“.
Škodíme tým iba sami sebe.
Sme takí, akí sme ...
-zi-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Detské výroky našich terajších žiakov 5. ročníka
¾ Mlynárik kapustový je naším
najčastejším vtákom
¾ Telo kapra je pokryté lupinami
¾ Šťuka dorastie do výšky 1 meter
¾ Včela má jazýček, aby olizovala med
a bráni sa „pychliačom“
¾ Trúd je chlap od včely
¾ Záhorie je pod Tatrami
¾ Najväčšie mesto na Záhorí je Sliač
¾ Na Žitnom ostrove sa vyrába ryža
¾ Záhorie je na kopcoch
¾ Šťuka žerie korene stromov
¾ Moč ide z obličiek močovými
vodovodmi

¾ Oxid uhličitý sa hromadí medzi
obličkami
¾ Najväčšie mesto Kysúc je Budapešť
¾ Žiarska Kotlina je v doline Váhu
¾ Pri Ružomberku je lyžiarske stredisko
Malý Nobrďo
¾ V Detve sa konajú Podpolianske farárske
slávnosti
¾ Na Skalke sa každý rok uskutočňuje SNP
¾ Muchotrávku zelenú poznáme podľa
pretrhnutého igelitu
¾ Kuna loví, keď je hladná a má chuť.
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Vyhodnotenie futbalovej ligy 2004/2005
Vo futbalovej sezóne 2004/2005 hrali v pravidelných súťažiach Oblastného futbalového zväzu
opäť dve mládežnícke družstvá. Družstvo žiakov, ktoré hralo I. triedu žiackej súťaže, a družstvo
dorastu zas hralo I. triedu dorasteneckej súťaže.

Žiaci

Dorast

Žiaci pod vedením Drahoša Bíleka a Petra
Struhára si počínali veľmi dobre a I. triedu
žiakov skupinu A suverénne vyhrali s
bilanciou 18 15 1 2 71:21 46b. O celkové
prvenstvo v žiackej súťaži však bojovali v
baráži s víťazom I. triedy sk. B – Hodrušou
Hámre. V Hámroch žiaci prehrali 1:3, ale
doma vyhrali 5:2 a stali sa celkovými víťazmi
oblastnej súťaže žiakov.

V súťažnom ročníku 2004/05 viedol dorast
opäť Pavel Ihracký a Milan Klačanský. Úroveň
futbalu sa opäť o niečo zlepšila, čo dokazuje aj
celkové umiestnenie: 3. miesto za Lovčou a
Lutilou, s bilanciou 20 13 2 5 74:38 41b
(Umiestnenie: sezóna 2002/03 – 8. miesto a
sezóna 2003/04 – 6. miesto).

O tento úspech sa najviac pričinili:
Vojto Trsťan, Ján Beňo, Maťo Švihorík, Matúš
Červienka, Dunkovci, Tončovci a ďalší.
O tom, že u nás vyrastajú futbalové talenty
svedčí aj fakt, že do rôznych výberov boli
vybratí: Ján Beňo, Maťo Švihorík, Vojto
Trsťan, Zdenko Bezdeda, Michal Beňo.

V porovnaní s uplynulou sezónou
2003/2004, kedy dorast v jeseni získal len 4
body, lepšie odštartoval jesennú časť sezóny a
získal až 17 bodov (10 5 2 3 35:21 17b), jarná
časť bola už tradične lepšia, zisk až 24 bodov z
30-tich (10 8 0 2 39:17 24b).
Celkovo voči vlaňajšku dorast nastrieľal
viac gólov 74 (50), menej inkasoval 38 (46) a
získal viac bodov 41 (25).
O góly sa podelili:
Martin Ceplák 25, Michal Struhár 8, Z.
Bezdeda 7, Marek Mališ a S. Líner po 6, P.
Ihracký a T. Króner po 5, M. Heško a M. Izák
po 4, Michal Mališ 3 a J. Červienka 1.
Za tieto výsledky a za vzornú reprezentáciu
našej obce patrí všetkým futbalistom vďaka.

Predseda TJ Sokol Trnavá Hora
Ing. Pavel Ihracký
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Kde jedni končia, tam druhí začínajú
Záverom minulého školského roka sme sa
v priestoroch obecného úradu rozlúčili s 26timi žiakmi, ktorí ukončili 9. ročník na našej
základnej škole. Pätnásť žiakov bolo z Trnavej
Hory, šesť
z Hronskej
Dúbravy
a päť
z Pitelovej. Všetci deviataci sa umiestnili na
stredných školách v okolitých mestách.
Starosta obce uvítal aj našich nových

prváčikov. V tomto školskom roku z našej obce
nastúpilo do prvého ročníka 12 žiačikov, avšak
z toho 9 do našej základnej školy.
Prváčikovia sa potešili zo školských pomôcok,
ktoré dostali ako dar od starostu obce
a pohostili sa na pripravenom občerstvení.
Nám len ostáva zaželať im, ako prváčikom
na ZŠ tak i prvákom na stredných školách, veľa
úspechov a kopec výborných známok.
Obecný úrad Trnavá Hora

Plynofikácia obce Trnavá Hora
Obec
v mesiacoch júl – august
2005 splynofikovala ďalšiu časť obce –
vetva A7, je to novovybudovaná ulica
v dolnej časti obce pod železničnou
traťou. Stavba bola zrealizovaná
s prispením finančnej dotácie vo výške
40.000.Sk
z Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Touto
vetvou
je
ukončená
plynofikácia v celej dolnej časti obce.

„Akciu finančne podporil BBSK.“
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Vážení spoluobčania,
novootvorený bufet v budove železničnej zastávky Jalná,
vám okrem predaja vlakových cestovných lístkov ponúka:
1) kvalitné maďarské sudové víno:
a. biele:
i. Veltlínske zelené (polosladké)
ii. Rizling vlašský (polosuché)
iii. Ezerjó (suché)

2)

3)
4)
5)
6)

2l á 70,- Sk
2l á 70,- Sk
2l á 70,- Sk
1l á 37,- Sk
2l á 70,- Sk
2l á 70,- Sk

iv. Muškát (polosladké)
v. Rizling Rýnsky (suché)
b. červené:
i. Frankovka modrá (suché)
2l á 80,- Sk
2l á 80,- Sk
ii. Zweigelt (polosladké)
pivo:
a. fľaškové:
i. Sitňan 10% ; Sitňan 11% ; Sitňan 12%
ii. Steiger 10% ; Steiger 12%
b. plechovkové:
i. Kozel 12%
ii. Corgoň 10%
iii. Šariš 10%
malinovky LUNACO: 10 druhov. Cena za 2l 10,50 Sk.
bagety a chlebíčky GROTTO
cigarety
cukrovinky

Čas predaja:
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

500 hod.-800hod.
500 hod.-800hod.
500 hod.-800hod.
500 hod.-800hod.
500 hod.-800hod.
800 hod.-1100 hod.

1200hod.-1300hod.
1200hod.-1300hod.
1200hod.-1300hod.
1200hod.-1300hod.
1200hod.-1300hod.

14:30hod.-1900hod.
14:30hod.-1900hod.
14:30hod.-1900hod.
14:30hod.-1900hod.
14:30hod.-1900hod.

Na Vašu návštevu sa teší firma I.K.A. 1 s.r.o. a vedúca predajne Marika Janeková.
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BLAHOŽELANIE
Nech Ti slnko šťastia žiari,
nech máš iba úsmev v tvári,
nech ti stále zdravie slúži,
radosti si mnoho uži.

K 30-tim narodeninám, ktoré oslávil Vladimír Fischer
9. septembra 2005, želajú všetko najlepšie
mama, priateľka, sestra a kamaráti.

Životné jubileá
V roku 2005 oslávili krásne okrúhle jubileá i naši spoluobčania:
90 rokov
2 občania
85 rokov
4 občania
80 rokov
10 občanov
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme,
prajeme veľa zdravia, šťastia a pohody v rodinnom kruhu.
Zástupcovia obecného úradu a tiež sa k nim pridávame i my z Trniek

HĽADÁME KRONIKÁRA
V každej obci sa vedie kronika, v ktorej sa zachytávajú dôležité udalosti ako i informácie o obci. V našej obci sa
už dlhodobo so zápismi do kroniky nič nerobí, nakoľko sa dobrovoľník nenašiel. Je to veľká škoda, lebo tým zaniká
história a časom sa na veľa dôležitých informácií zabudne.
Preto vás touto cestou v mene OÚ prosíme, a ak máte záujem v tejto veci pomôcť, prihláste sa na OÚ u Ing.
Kollárovej Mariky. Poskytne vám akékoľvek informácie i ako v kronike pokračovať.
Veríme, že sa niekto šikovný prihlási. Ďakujeme.

OZNAM
–––– odvozy plastov ––––
Termíny odvozov plastov:
* 11.10.2005
* 08.11.2005
* 13.12.2005
Uvedené termíny sú dňom odvozov. Preto je potrebné, aby ste plastový odpad mali nachystaný už deň vopred.
Termíny na prvý ¼ rok 2006 budú zverejnené v budúcom čísle.
–––– uzávierka ďalšieho vydania ––––
Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 25.11.2005. Svoje otázky a príspevky
môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách a na obecnom úrade.
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