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VIANOCE 
 

Uzimený vrabček šteboce: 
„ Už prichádzajú Vianoce.“ 

Pod stromčeky dary dostávame 
a Ježiška túžobne očakávame. 

 
Na Vianoce kvitne každá jedlička, 

každý si chce niečím uctiť Ježiška. 
Po Vianociach pridáme ešte krok, 
želáme Vám šťastie na Nový rok. 

 
 

Vianoce, vianoce ...  
 

 S radosťou 
a netrpezlivosťou očakávané 
najkrajšie sviatky roka sú predo 
dvermi. Neopakovateľné čaro ich 
predurčuje k tomu, aby boli 

sviatkami rodiny, aby sa ľudia v pokoji a pohode 
stretávali, navzájom sa obdarúvali, a tak si 
prejavili vzájomnú úctu a lásku. Mnohí sa snažia, aby ich darčeky boli čo najdrahšie a zabúdajú pri 
tom na prapodstatu tohto zvyku, že vlastne ten, ktorého príchod na Vianoce oslavujeme, prišiel na 
svet veľmi skromne a symbolmi jeho zrodenia sú najmä pokoj a láska.  
Keďže nám týchto hodnôt v každodennom zhone ubúda, snažme sa aspoň v týchto sviatočných 
dňoch, aby pri štedro prestretom stole medzi nami vládla pohoda, pokoj a spokojnosť.  
Spokojnosť v duši zavládne každému, kto si v tieto dni nájde cestu k svojim blízkym – deti k svojim 
rodičom, súrodenci k súrodencom, priatelia k priateľom. 

Nech sú naše príbytky zaplnené teplom lásky a porozumenia, najmä počas nastávajúcich 
Vianoc, ale aj v dňoch po nich nasledujúcich.  

R.Žbirková 
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ÚCTA K STARŠÍM 
 
 

„Ktorý kvet, ktoré ruže záhrad 
Vám vložiť do dlaní, 
ktorú pieseň, ktorú riekanku Vám zahrať,  
čo spomienkami nezraní...“ 

 
Život plynie tak rýchlo, ani si to nestačíme uvedomiť. Ale v starobe je času dosť. Na 

spomienky, na návrat do minulosti. V starobe všetci pochopíme zmysel života. Tu môžeme bilancovať, 
spomínať a ďakovať Bohu za ten veľký dar, že sme sa dožili toľkého veku. 

Aj v našej obci sa konala 30. 10. 2005 milá slávnosť – z úcty k seniorom. Prišiel nás pozdraviť 
„Spevácky zbor seniorov“ z Partizánskeho. Vo farskom kostole zaspievali prekrásne piesne, prihovorili 
sa básňou i hovoreným slovom. Tí, čo prišli neoľutovali, bolo to naozaj krásne. Keď zaspievala malá 
speváčka pieseň pre starkú, verím, v nejednom oku sa zaleskla slzička.  
 

 
Pre spomienku sú tu slová piesne   

 
Modlitba za starkú 

 
Matička Božia, 

Ty deťom dvakrát milá! 
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem. 

 
Nechaj nám starkú. 

Aby mi dlho žila. 
Starká má pre mňa času, koľko chcem. 

 
Starká je vľúdna. 

Má Boží pokoj v duši. 
Starká sa o nás s nikým nedelí. 

Má času ľúbiť nás. 

A nič ju nevyruší. 
Pri nej má týždeň sedem nedelí. 

 
Matička Božia, 

Ty, ktorú nepoznáme, 
no vieme o Tebe, 

ozvi sa na môj hlas. 
 

Nechaj nám starkú. 
My spolu niečo máme. 
To nikto viac už nemá 

okrem nás. 
 

 
 
 
 
Po skončení osláv v kostole sme pokračovali v zasadačke obecného úradu. Tu bolo pre všetkých 

pripravené pohostenie, pri ktorom si všetci mohli  príjemne zaspomínať, navzájom podebatovať, či 
zaspievať.  

Za krásne prežité nedeľné popoludnie patrí veľká vďaka nášmu p. farárovi Richardovi 
Buzinkaiovi. 
 

Zo srdca ďakujeme! 
 

R. Žbirková 
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Posedenie v kruhu vnúčat 
 
 

Prišla jeseň, teplo slnečných letných dní 
vystriedala zima a chlad. Slniečko sa ukrylo za 
bielu hmlovinu a len zriedka vyzrie, aby zistilo, čo 
sa na zemi deje. Ako bolo prekvapené, keď 27. 
októbra videlo prúdiť množstvo starších ľudí do 
školy. 

„Čo sa tam robí,“ čudovalo sa, „veď tí už do 
školských lavíc dávno nepatria.“ A malo pravdu. 
Títo návštevníci už do školy nechodia, ale chodia 
tam ich vnúčatká, ktoré svojim starým rodičom 
pripravili slávnostný program k Mesiacu úcty 
k starším. 

Slávnostné stretnutie sa konalo v priestoroch 
školy, ktorá svojou výzdobou bola zameraná 
k tejto udalosti. Na nástenkách boli ukážky 
výtvarných prác detí a nechýbali ani ukážky 
z vlastnej tvorby žiakov. 

V programe vystúpili žiaci prvého až deviateho 
ročníka. Prítomných pozdravili básničkami, 
ľudovými pesničkami a k nim pridali aj tie dnešné 
– moderné. Milým prekvapením bolo vystúpenie 

detí s vlastnou tvorbou v podobe básní, ktoré boli 
vyznaním úcty, lásky a obdivu k starým rodičom. 
Na záver programu vystúpili deviataci s ukážkami 
spoločenských tancov. Nežné tóny hudby 
a usmiate tváre dievčat možno aspoň na malú 
chvíľu pripomenuli prizerajúcim sa ich mladé 
roky. 

Posedenie vnúčat a starých rodičov spríjemnili 
aj pani učiteľky, ktoré nielen pripravili hodnotný 
kultúrny program, ale svoju šikovnosť ukázali aj 
v podobe pohostenia formou chutných koláčikov. 
Tými ponúkli každého z prítomných. 

Príjemné posedenie sa skončilo, každý sa opäť 
vracal k svojim povinnostiam. Deti ku školským 
učebniciam a tí ostatní ku každodenným 
starostiam. Ale pre starých rodičov to bol predsa 
len deň, ktorý sa od ostatných líšil. V srdci ich 
hriala láska ich vnúčatiek, ktorú vyjadrili svojím 
vystúpením a už vopred sa tešili na budúci rok, 
keď sa podobné podujatie zopakuje. 

 
Mgr. Z. Muthová 

základná škola 
 
 

Stará mama 
 

 
Naša starká zavčas rána 

vstáva prvá, celkom sama, 
bez budíka, 

len čo kohút kikiríka. 
 

Kope a hrabe od rána, 
prevracia hrudky zeme. 

Záhradka pestrá rozkvitne 
z jej rúčky opálenej. 

Dva rady cibúľ vysadí, 
vždy osem v jednom riadku. 

Zaseje mrkvu, reďkovku 
za chvíľu celkom krátku. 

 
Ak kel, aj šalát vysadí, 

zelenina je zdravá! 
A pod jej rukou rozkvitne 

aj tráva, kde sa jej vnúča hráva. 
Zrazu starká kričí: 

„Poďte, už sa zmráka, 
večera vás čaká.“ 

„Hádaj, vnúča moje, 
čo ti starká navarila? 
Dobrú kašu s medom, 

vonia nám až pred dom“.

 
 

Slašťanová Erika 
7. ročník ZŠ 
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Jeseň – pani bohatá 
 

 
 

Jeseň je čas, kedy sa celá príroda oblieka do 
pestrofarebných šiat. Všetko hýri farbami. 
Aj naša „Amálka“ zmenila šat. Meno „Amálka“ dali deti 
briezke na školskom dvore v materskej škole. Deti 
pozorujú briezku po celý rok, všímajú si na nej zmeny, 
ktoré prebiehajú v prírode neustále a striedajú sa 
počas štyroch ročných období. 

Každý rok v jesennom období prebieha 
v materskej škole „Týždeň jabĺčka a mrkvičky“. Deti 
formou zážitkového učenia spoznávajú rôzne druhy 
ovocia a zeleniny a pritom sa učia chápať význam 

vitamínov pre zdravý rast. 
Spolu s učiteľkami 
ochutnávajú zeleninu 
i ovocie, pripravujú šaláty 

a zisťujú rôzne spôsoby uskladnenia. 

Aby sme mali materskú školu veselšiu 
a útulnejšiu, deti vytvárajú rôzne postavičky 
z ovocia i zeleniny, alebo slaného cesta, čím 
prezentujú svoju zručnosť i fantáziu. 

Každoročne víta deti v MŠ tekvicový 

svetlonos. Z neho majú 
3-roční. Na prechádzkach deti zbierajú 
jesenné plody a pritom sa ich učia 
poznávať ako i stromy, z

radosť hlavne tí 

 ktorých 
poch

rírode a zároveň 
h učia, ako ju chrániť.  

 

kolektív MŠ 

 

ádzajú.  

Všetky poznatky, ktoré detí 
získavajú o prírode, nám pomáhajú 
pestovať v nich lásku k p
ic
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Chcete byť dokonalá? 
 

Vaša veľká chvíľa – svadba. 
 
Je generálka nevesty 

potrebná? Ani tá nevesta, ktorá 
má veľmi naponáhlo, sa nevydáva 
zo dňa na deň. Ale pozor – svadba 
trvá celý deň alebo aspoň 12 
hodín. Práve tak dlho musí 
vydržať účes a líčenie, ale aj 
sama nevesta. Ak nechodíte ku 
kaderníčke pravidelne a na túto príležitosť ste 
si naplánovali niečo náročnejšie, nájdite si čas 
na generálku. 

V dôsledku preto, aby kaderníčka mohla 
vyskúšať čo sa z vašich vlasov dá vytvoriť a aby 
ste aj vy sama videli, ako sa budete v novom 
účese cítiť. Ak máte kratšie vlasy, nevešajte 
hlavu. Nevesty  s nádherne vyčesanými drdolmi, 
majú často účes vytvorený pomocou rôznych 
výstuží a príčeskov. 

S líčením je to jednoduchšie, ale zároveň aj 
zložitejšie. Len máloktorá nevesta sa rozhodne 
pre výraznú úpravu tváre. Podstatné je, aby 
líčenie vydržalo nekonečné množstvo bozkov 

a nejakú tú slzičku. Treba sa 
zamerať na vodovzdorné 
a dotykuvzdorné výrobky 
dekoratívnej kozmetiky.  

Pred týmto významným dňom by 
ste do príprav mali nevyhnutne  
zahrnúť aj lymfatickú masáž – 
aspoň tváre. 

Očistite a zregenerovaniu organizmu 
prospeje aj sauna. Deň pred svadbou si nájdite 
chvíľu na dokonalý relax – plnohodnotný kúpeľ 
nôh, peeling celého tela a hydratačnú masku. 

V deň svadby zabudnite na všetko čo ste 
chceli a nestihli urobiť. Vašou jedinou 
prednosťou v tento deň je byť šťastná. 

 
 
 

Elegantné lokne, nápadne vypnuté účesy, ušlachtilý vzhľad ... 
 

I takto by sa dali charakterizovať terajšie plesové sezóny, či 
obdobie stužkových i venčekových slávností. 

Každý účastník tejto „ nemalej“ slávnosti dobre vie, že musí 
obetovať mnoho času, aby nepohorel pri slávnostnom tanci. V ich 
hlavách sa už aj premieta obraz ich konečného výzoru. 

A preto musia absolvovať i milú povinnosť.  
Že akú? 
Dievčatá už celý mesiac vopred myslia na to, ako sa nechajú 

pretvoriť na princeznú z ich obľúbených rozprávok. Ich vlasy preto 
musia schytiť do rúk najslávnejšie kaderníčky a premena sa môže 

začať. 
K účesu patrí i vhodný make – up, nádherná  róba a oslava sa môže začať. 

 
E. Sporná 
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Už aj my máme SAMOOBSLUHU 
 
 

V našej obci sú okrem iných tri obchody potravín, 
ktoré patria COOP Jednota Žarnovica, spotrebné 
družstvo. Všetky sú miestami, kde naši občania 
chodievajú často a snáď aj radi nakupovať. 

Najväčšou je predajňa pri obecnom úrade. Táto je 
tu v prevádzke už veľmi dlho a vystriedalo sa v nej už 
aj veľa predavačiek. 
Neodmysliteľnou vedúcou 
tejto predajne, ktorá sa 
väčšine z nás vynorí v pamäti, 
bola určite pani Editka 
Šinová. Mnohí z nás ešte 
i dnes radi na ňu spomínajú. 

Donedávna fungujúca 
predajňa s obsluhou sa 
zmenila  po malej 
„rekonštrukcii“ 23. novembra 
2005 na samoobsluhu.  

Či túto zmenu 
spotrebitelia uvítajú alebo nie, 

ukáže čas. Určite však už nebudú musieť čakať 
v nekonečne dlhých radoch, kým si nakúpi prvý z nich.  

COOP JEDNOTA pripravuje pravidelne pre 
svojich zákazníkov výhodné akciové ceny 
odpredávaných tovarov. Ponúka im široký sortiment 
nielen potravinového tovaru, ale aj drogistického či 

priemyselného.  
Práve forma 

samoobslužného predaja 
umožňuje spotrebiteľom 
lepšiu možnosť nakúpiť si to, 
čo potrebujú. Určite prinesie 
tento spôsob predaja aj vyššie 
tržby spoločnosti COOP 
JEDNOTA. Takže dúfajme, 
že spokojnosť a prínos z tejto 
zmeny bude obojstranný. 
  
Tak teda, hor sa na nákupy! 

 
 
 
 

A ako túto zmenu vníma súčasná vedúca predajne Marika Donovalová? 
 

 Ako dlho robíš vedúcu predajne? 
 

Som vyučená v potravinárskom odbore a 6 rokov som 
pracovala v Zdroji v Žiari nad Hronom. V predajni COOP 
Jednota Trnavá Hora som začala pracovať ako vedúca 3. 
januára 2003. 

V mojich začiatkoch mi vo veľkej miere pomohla 
dlhoročná pracovníčka predajne Božka Chudovská, ktorej 
veľmi pekne za všetko ďakujem a želám jej skoré 
uzdravenie. 
 

 Čo ťa na tejto práci baví a čo nie? 
 

Predovšetkým ma baví práca s ľuďmi – rada sa s nimi 
porozprávam, vypočujem si ich – najmä tých starších ľudí. 
 

 Mnoho ľudí si myslí, že práca predavačky je 
veľmi jednoduchá. Je to naozaj tak? Čo všetko táto
hlo by sa zdať, že je to

 práca obnáša? 
 

o  jednoduchá práca. Málokto si však vie predstaviť, čo všetko to skutočne obnáša. Nie je 
to l

ať, resp. vedieť sa 
vžiť do povolania predavačky, pretože to obnáša naozaj veľa povinností. A taktiež by  som bola rada, keby hlavne 
v tomto zimnom období mali trochu pochopenia, napríklad keď mešká tovar v dôsledku nepriaznivého počasia.. 

M
en samotný predaj tovaru a účtovanie za pokladňou. Tovar je potrebné objednávať, kontrolovať stav zásob, dobu 

spotreby u tovarov, viesť evidenciu tovaru v počítači. Keďže Jednota prináša pre svojich zákazníkov každé dva týždne 
nové akcie, je potrebné zakaždým tovar preceniť. Nie vždy sa dá každá akcia úplne uskutočniť, pretože to záleží aj na 
dodávateľoch. Všetko je to potrebné s nimi zosúladiť a mnohokrát sa stane, že s tovarom meškajú. 

Akokoľvek sa človek snaží, nikdy nemôže vyhovieť požiadavkám všetkých. Ľudia by mali cháp
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okrát 
ervo i čších nákupoch. 

 môžu si vybrať tovar z ponuky sami. Urýchli sa 
aj 

 

túto zmenu privítali. No niektorí si ešte musia zvyknúť na nový spôsob nakupovania, 
rien o

 

 pre nás všetkých v predajni veľmi namáhavý. Popri tom, ako dočasne 
ngo a ť malé 

rek dniť nový 
tova

 uľahčí a že tá vynaložená námaha stála za 
to. 

 

Čo dodať na záver? Dúfam, že stáli zákazníci nám i naďalej ostanú verní a poteší nás, keď k nám zavítajú aj noví. 
Chcem zažela zároveň ich požiadať o trpezlivosť
a p

 
 
 
 

 Ako vnímaš zmenu predajne s obsluhou na samoobsluhu? 
 

Keď ešte bola pultová predajňa, ľudia boli nespokojní, pretože čakali dlho v rade. V predajni vládla mnoh
n z ta vyvolaná dlhým čakaním, najmä v sobotu alebo pred sviatkami pri vä

Nová predajňa prinesie ľuďom väčší priestor na nákup, viac času,
blokovanie pri pokladni. Bez povšimnutia určite neostali ani vynovené priestory predajne s úplne novým 

modernejším zariadením. 

 Čo myslíš, aké sú na to reakcie vašich zákazníkov? Potešili sa tejto zmene? 
 

Myslím, že zákazníci 
zo t vať sa postupne, čo je kde vyložené. 

 Pre teba ako vedúcu a predavačky priniesla táto zmena uľahčenie práce, alebo skôr naopak? 
 

Týždeň pred otvorením samoobsluhy bol
fu v la predajňa v skladových priestoroch, bolo potrebné pôvodné priestory vyprázdniť, vymaľovať, previes

onštrukčné opravy a úpravy. Následne na to všetko vyupratovať, zariadiť novým zariadením a naskla
r. Pre predavačky to znamenalo veľa fyzickej práce a taktiež aj prácu nadčas. Okrem toho sme si museli vo veľmi 

krátkom čase osvojiť prácu s počítačom a zorganizovať prácu v predajni. 
Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí  priložili ruku k dielu: Janke Červienkovej, Márii 

Minkovej, Márii Struhárovej, Ľubici Ivanovej, Margite Fuzákovej.  
Pevne verím, že táto zmena, po tom ako si na ňu zvykneme, nám prácu

 Chcela by si niečo odkázať vašim zákazníkom? 
 

ť všetkým  našim zákazníkom príjemné nakupovanie a 
orozumenie. 

 

-mb- 
 

 
 

Otváracie hodiny  
 
 
 
 
 
 
 
 Pondelok – Piatok: od 6:30 do 16:30 hod 

Sobota: od 6:00 do 12:00 hod 
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

Uvedené informácie sú spracované na základe 
Uznesenia obecného zastupiteľstva 
čislo 03/2005 zo dňa 12.10.2005. 

A/ Schvaľuje 
 
1/ Predaj pozemku v k. ú. Trnavá Hora parcela C-KN č. 38/49 pre p. Tibora Kiša s manželkou. Cena 
pozemku je stanovená na 65.- Sk za m2. V kúpnej zmluve budú zapracované podmienky odstúpenia 
od zmluvy v prípade, ak vlastník pozemku nezačne do 5 rokov od účinnosti zmluvy s výstavbou 
rodinného domu.   
 
2/ Odpredaj plynovodu trasy A7, ktorá bola vybudovaná z finančných prostriedkov obce Trnavá 
Hora pre SPP, a.s. Bratislava. Schvaľuje ponúkanú cenu 205 300.- Sk 
 
3/ Školským úradom pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku škôl 
a školských zariadení podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pre Základnú 
školu v Trnavej Hore bude Spoločný obecný školský úrad so sídlom v meste Kremnica. 
 
4/ Vnútorný poriadok Materskej školy v Trnavej Hore. 
 
5/ Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 7/2005, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok obce. 
 
6/ Zmenu v rozpočte obce na rok 2005 v časti Kapitálový rozpočet, Príjmy – finančné operácie. 
 

B/ Doporučuje 
 
1/ Písomne vyzvať vlastníkov pozemkov k zahájeniu výstavby rodinných domov alebo k spätnému 
odpredaju pozemkov u tých vlastníkov, ktorým pozemky odpredala obec a vecné bremeno sa 
zachovalo. 
spracovala -zi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZ SPOON 
 
Dňa 18.11.2005 sa konalo Riadne zhromaždenie občianskeho 
združenia SPOON, na ktorom bola voľba novej rady: 
 

- predseda: Silvia Miháliková 
- podpredseda: Jaroslav Forgáč 
- tajomníčka: Alena Hanušková 
- hospodárka: Danka Slašťanová 

- člen: Eva Sporná
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„Venček“ 
 

V piatok 2.decembra.2005 sa pre Žižkov, ktorí navštevovali 
tanečný kurz STELLA, uskutočnilo ich prvé tanečné vystúpenie. 
Boli to žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa snažili vyzdobiť telocvičňu 
tak, aby sa premenila na tanečnú sálu. V tejto našej sále ste nás 
mohli vidieť o 18,00 hod. Vtedy sa to všetko začalo.... 

Celí netrpezliví a naplnení túžbou niečo dokázať pred našimi 
rodičmi, sme čakali v sále na príchod ostatných spolužiakov. 

a 
os

tup
ne 
ap
ĺňal

a, 
ic

hád
zali 
hos
tia 
a n
aša 

tréma s nimi. Medzi pozvanými nemohla chýbať naša p. 
riaditeľka M. Gašparová., p. zástupkyňa V. Jančová, a tr.uč. 
8.ročníka J. Füle. 

Sála 
s

p

n

pr

ROZSVI

ločne rozsvietili náš obecný vianočný stromček. 
Ako usporiadatelia máme radosť z toho, že sa to stáva už akousi 
tradičnou akciou. Veríme, že tu vládla už predvianočná nálada, ktorá 

OOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo a tento rok sa k nim pridali aj 

OZ SPOON 

Pani učiteľka 9.ročníka Z. Muthová sa nemohla zúčastniť, ale 
vieme, že v duchu bola stále s nami. 

Napätie medzi nami sa dalo krájať. Ozvala sa hudba, všetko 
sa začalo. Po príchode a odtancovaní  prvého tanca dievčatá 
odovzdali svojim partnerom vyšívané vreckovky so svojím 

menom a chlapci svojim partnerkám ružičku. 
Strach pred kamerou pomaly opadol a my sme 
sa dostávali do vlastnej kože. Začali sme si  
uvedomovať, že ide o zábavu a nie o ceny, 
ktoré sme mohli vyhrať. S pomocou našej 
trénerky pani Stelly Víťazkovej nám čas 
príjemne ubiehal. Nasledoval učiteľský tanec, 
pri ktorom sa všetci dobre zabavili. Veď aj p. 
riaditeľka oznámila, že tancovanie nám ide 
oveľa lepšie ako fyzika. Nemôžem zabudnúť 
na tanec s rodičmi. Nedali sa zahambiť 
a ukázali nám všetko čo je v nich. Po našej 
ukážke všetkých tancov, čo sme sa naučili, 
dostal každý z nás absolventský diplom so 
svojím menom. Ale to nebol ešte koniec. 
Začali súťaže o najlepšie tancujúci pár – 
M.Hanušková a M.Forgáč - o ktorom hlasovali 
rodičia, jabĺčkový tanec, ktorého sa zúčastnili 
všetci prítomní, a vyhlásenie kráľa a kráľovnej 
venčena - S.Skučková a M.Hlobeň. Vyhlásením 
našich kráľov sa venček skončil. O zábavu 
však bolo aj naďalej postarané. Postaral sa 
o ňu náš DJ z Jalnej  M.Slašťan. 

Jedno veľké ĎAKUJEM patrí p. riaditeľke, p. 
zástupkyni a aj našim rodičom, ktorí nám 
pomohli pri príprave tejto skvelej akcie. 

 
M.Hanušková 

9.trieda      

  
 

ETENIE STROMČEKA A MIKULÁŠ... 

Už tretíkrát sme spo

ľudí vytiahla z ich vyhriatych domovov aspoň na  chvíľu von medzi 
ostatných. 
Mikuláš ani tentoraz nezabudol na deti, čo celý rok poslúchali 
a odmenil ich sladkými darčekmi. Sladkosti pre deti opäť sponzorsky 

venovala C
noví štedrí sponzori, ktorí však nechcú byť menovaní. Všetkým im patrí veľká vďaka. 

Tešíme sa na vás opäť o rok! 



STRANA  10  TRNKY                      4/2005     

Adventné zamyslenie 
 

 
Milí čitatelia, 

najdôležitejší okamih života človeka 
je práve teraz, v túto chvíľu. Je to 
veľmi krátky časový úsek, ktorý 
ovplyvňuje to, čo bude našou 
budúcnosťou a „archivuje“ to, čo 
bolo. Mladý človek túži po zážitkoch, 
chce si čo najviac užiť, pretože jeho 
„archív“ je skoro prázdny. Tí starší 
naopak už veľmi po niečom novom 
netúžia, pretože ich „archív“ je
naplnený a oni majú z čoho žiť. Mladí sú plní 
očakávania a chcú zmeny. Sú stále otvorení 
a pripravení na to, čo príde. Starší po 
žiadnych zmenách netúžia, majú svoje 
vychodené koľaje, v ktorých majú istotu. 

 
Jeden chce to a druhý zase to druhé. Deti 

majú pocit nudy a jednotvárnosti, keď musia 
byť doma. Rodičia majú naopak pocit istoty 
a pokoja, keď sú doma. A tak vzniká 
neodstrániteľný generačný problém. Jediné 
východisko je, že múdrejší ustúpi, t.z. že tí 
starší pochopia, že oni to už majú za sebou, 
že boli takými tiež. A to teraz prežívajú ich 
deti a vnúčatá. 

 
Nečakajme, že mladí pochopia tých 

starších. Nieje to zrejme možné. Skôr sa 
pozastavujeme nad tým, že starší nechápu 
mladých. Nariekať a sťažovať sa, že „za 
našich mladých rokov to také nebolo“, je 
mlátením prázdnej slamy. Životná úroveň 
i poznatky sú z generácie na generáciu stále 
väčšie. Tým sa menia aj pohľady na rôzne 
životné okamihy, napr. iné názory bude mať 
na tanečnú hudbu vnučka a iné babička. 

 
A nielen na hudbu. Zatiaľ čo babičke na 

celý pretancovaný večer stačilo 15.- Sk, 
vnučke nestačí 250.- Sk. Babička šla na 

zábavu a späť po vlastných. Vnučka 
sa nechá priviesť. Babička musela 
po prebdenej noci ráno vstať 
a pomáhať rodičom na poli, vnučka 
si leží až do popoludnia a nikto ju 
nesmie budiť. A tak by sme mohli 
porovnávať do nekonečna. Toto sa 
samozrejme odzrkadľuje aj v živote 
viery. 

 
Zatiaľ čo babička ide do kostola 

skoro o hodinu skôr, aby sa pomodlila 
spoločne ruženec a svoje modlitby, vnúčatá 
dobiehajú na poslednú chvíľu. Občas sa 
netrpezlivo pozerajú na hodinky a keď kňaz 
povie „Iďte v mene Božom“, tak poslúchnu 
a už sú z kostola von. Behom omše stačili 
ešte poslať SMS kamarátovi a prilepiť 
žuvačku pod lavicu. 

 
Život je veľkým Božím darom. Je plne 

v našej moci čo z neho urobíme. A možno, že 
práve ten ktorým smerom sa má uberať, aby 
ten dar nezostal prázdny, aby sa nepremenil 
v zakopaný talent. 

 
Advent je dobou veľkého očakávania, je 

plný nádeje. Kiežby sme nikoho nezarmútili. 
Veď nielen my očakávame od druhých, ale aj 

tí druhí majú plné 
právo rovnako tak 
očakávať od nás. 

 
Čo? Predovšetkým 

to, že ich budeme mať 
radi a nesklameme. 
 

 
Mgr. Richard Buzinkai 

farský administrátor
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NAŠE VIANOCE 
 

Naše Vianoce vyzerajú každý 
rok bne ako ten 

hroby 
star
sa 

opekance s makom. Najradšej ich má 

ajradšej mám rozbaľovanie 
darčekov. Obľubujem ovocie, 

 o č n ý     d e ň. 
 

 

 
čky

štipku bad

Vajcia s cukrom dobre vymiešame 
a pridáme tekutý med. Do múky p
preosiate koreniny. Vypr
v chlade stáť aspoň 3 dni. Odležané cesto 
premiesime a vyvaľkáme na hrúbku 2-3 mm. 
Vykrajujeme formičkami, kladieme na studený
a vymastený plech.  

Rada pre mladé
medovníčky nestvrdli, pridáme do krabice, ktorú 
vystelieme alobalom, krajček chleba 
a poukladáme pečivo. Vyberáme iba toľko, koľko 
naraz skonzumujeme.  

R.Žbirková 

 veľmi podo
predchádzajúci, lenže roky 
pribúdajú. 

Každé Vianoce vstávam 
posledná. Keď vojdem do 
kuchyne, varenie je v plnom prúde. 
Ocino, Miško a ja pripravujeme 
taniere a príbory. Len čo sa 
dotknem nejakého jedla, keď je 
ocino nablízku, povie: „Ak 
nebudeš celý deň jesť, večer uvidíš 
zlaté prasiatko.“ Jedlo nechám na 
neskôr a pomáham s prípravami. 

Vždy keď vbehnem do komory 
musím ochutnať zemiakový šalát. 
Je to lahôdka! Keď sú všetky prípravy hotové, 
sadneme si všetci k televízoru a sledujeme vianočný 
program. Po zotmení ideme zapáliť sviečky na 

ých rodičov, babke a ku krížu. Po príchode domov 
pomodlíme a usadíme k stolu. Je nás 5, ale 2 

stoličky sú prázdne. Tieto miesta sú určené pre zosnulú 
starkú a starkého. Tým si uctievame ich pamiatku. 

Prvé jedlo je kapustnica. Najlepšie chutí 
s čerstvým chlebom. Neskôr príde na rad ryba 
a zemiakový šalát. Ako tretie jedlo sa podávajú 

 

maminka. Potom je oblátka s medom 
a ovocie. Pri tomto jedle sa neviem 
dočkať, kedy sa všetci postavia, aby 
sme sa mohli pomodliť záverečnú 
modlitbu. 

A potom stačí už len zapáliť 
svetlo, pretože večeriame pri 
sviečkach a hurá na darčeky!!! 

Táto „práca“ je pre mňa a brata. 
N

iánu 
 
 
 

sladkosti. Po rozbalení darčekov 
ideme k rodinám porozdávať darčeky 
a popriať veselé Vianoce. Keď 
prídeme domov, je asi deväť hodín 

večer. Vždy ocino s bratom chodia na polnočnú omšu. 
Pri každej štedrej večeri hovorievam: „Dnes idem na 
polnočnú omšu.“ Hneď ako prídeme domov si idem 
oddýchnuť na posteľ, zaspím. Bývam unavená. 

Asi takto by som opísala náš     
V i a n

 
Dominika Trubenová, 6. ročník 

 
 

Na vianočnom stole nesmú chýbať medovní
 
tu je recept: 
 
66 dkg hl. múky 
33 dkg pr. cukru 
4 vajcia 
17 dkg medu  
1,5 čajovej lyžičky škorice 
1 čajová lyžička klinčekov 
½ č jovej lyžičky anízu 

,  

a

ridáme pomleté 
acujeme cesto, necháme 

 

 gazdinky: aby 
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–––––––––––––––––––––––  ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO  ––––––––––––––––––––––– 

e porucha, pri ktorej svaly
zac ia, čo sťažuje 

volať nervové 
príčina vzniku 

ajú mať pri sebe 

 

Príznaky:

 
 

ASTMA 
 

Astma j  dýchacích ciest  
1) postihnutý 

rozpráva 
2) má ťažkosti s d h
3) farba tváre

 
Liečba:

hváti kŕč. Dýchacie cesty sa zúž
dýchanie, najmä výdych.  

Astmatické záchvaty môžu vy
napätia alebo alergia, často sa však 
nezistí.  

Pacienti s častými záchvatmi m
lieky vo forme aerosolov, ktoré 
im dýchanie uľahčia, takže 
v mnohých prípadoch zvládnu 
záchvat aj sami.  

 
 
 

je často úzkostlivý a ťažko sa mu 

ýchaním, lavne výdychom 
 je modrastá 

 
1) postihnutéh
2) chorého us

o stôl 
3) zabezpečiť
4) ak má chor
5) v prípade, 

 

viesť k ťažkým, alebo aj smrteľným úrazom. Úrazy 
elektrickým prúdom môžu byť spôsobené rôznymi 
lektrickým

Elektrický prúd môže spôsobiť poruchy srdcovej 
innosti so známkami nepravidelnej činnosti, alebo aj 

leniny v mieste vstupu 
u, ako aj ťažké 

ých vnútorných orgánov.  
ľmi dobrým vodičom 

, takže ak sa 
riadenia mokrými rukami, 

odložke, riziko 
zvyšuje. 

e 
tvom najvyššieho 

k môže byť zasiahnutý, ak 
sa o tieto predmety opiera, dotýka sa ich, 
alebo je najvyšším bodom v okolí. Prúd 

ytvára ý bleskom trvá veľmi krátko, 

môže však zapáliť odev, človeka omráčiť, alebo 
spôsobiť smrť.  

Nech je príčina úrazu elektrickým prúdom 
i 

rukami, kým sa nepresvedčíte, že vám nehrozí 
nebezpečenstvo.  

Príznaky:

o upokojte 
adiť, mierne nahnúť dopredu a oprieť 

 prívod čerstvého vzduchu  
ý pri sebe liek, umožníme mu ho užiť 
že záchvat neustupuje alebo sa 

nezlepšuje, zabezpečíme lekársku pomoc  

 
 
 
 
ÚRAZY ELEKTRICKÝM PRÚDOM 

 
Pôsobenie elektrického prúdu na človeka môže 

e i prístrojmi, ale i bleskom.  akákoľvek, postihnutého sa nedotýkajte holým

č
zástavu srdcovej činnosti a s tým spojenú zástavu 
ýchania. Elektrický prúd môže spôsobiť 

 
d  

1) príznaky dusenia 
2) zmena farby kože 

ťažké popá
 výstupu z organizma

poškodenie ostatn
Voda je ve

elektriny dotýkame inak 
bezpečného za
alebo stojíme na mokrej p
úrazu sa 

Blesk, vyskytujúci sa pri búrke, je 
prirodzeným zdrojom elektriny. Do zem

ostrednícsa dostáva pr
predme u. Človet

v n

3) porucha činnosti srdca a dýchania 
 
Ošetrenie: 

1) ak je postihnutý v bezvedomí 
uvoľnite mu dýchacie cesty 
a skontrolujte dýchanie  

2) postihnutého uložte do stabilizovanej 
polohy 

3) začnite s umelým oživovaním – 
masáž hrudníka, dýchanie z úst do 
úst  

4) ošetríme popáleniny 
5) zariadime prevoz do nemocnice 
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KRVÁCANIE 
 

Najčastejšou príčinou krvácania z 
sa, kýchanie, čistenie nosa alebo „siakanie“. 

krvavená tekutina môže vytekať z nosa aj pri 
lom

Príznaky:

Z NOSA 

nosa je priamy 
úder do no

odnatá sV
z enine lebky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) mierne krvácanie z nosa 
2) pri zlomenine lebky vyteká mozgový mok  

 
O ršet enie: 

1) postihnutého posadíme s hlboko predklonenou 
hlavou 

 krku a hrudníku 2) uvoľníme tesný odev na
3) postihnutý má dýchať ústami a tlačiť si mäkkú 

 nosa, nemá rozprávať, prehĺtať, kašľať, 

kékoľvek poranenie oka je 
eb

Príznaky:

časť
vyplúvať, ani smrkať 

4) tlak nosa po 10–tich minútach uvoľníme. 
5) ak krvácanie neustalo, postupujeme podobne aj 

ďalších 10 minút  
6) po zastavení krvácania sa má chorý vyhýbať 

námahe a nos si „nesiakať“ aspoň 4 hodiny  
7) ak sa krvácanie nezastaví ani po 30-tich 

minútach, treba vyhľadať lekársku pomoc  
 
 
 
 
PORANENIE OKA 
 
A
n

 
ezpečné, pretože môže 

spôsobiť porušenie rohovky, 
vznik jazvy s porušením videnia, 
až slepotou.  

Poranenie oka spôsobí úder, 
rozbité okuliare, úlomky kovu, 
piesok, sklo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) čiastočná alebo úplná strata videnia (aj keď 
poranenie nie je viditeľné) 

2) bolestivé, krvou podliate oko, viditeľné 
porušenie celistvosti očnej gule 

3) sploštenie alebo vytekanie čírej tekutiny z rany 
a oploštenie očnej gule  

šetrenie:O  
a) postihnutého položte na chrbát a zabezpečte mu 

postihnutý nech zavrie poranené oko, ktoré 
je

c) postih m 
okom,  vyvolá i pohyb postihnutého 
oka. A
predišli z

d) zabezpečím
v polohe

pokoj. 
b) 

prikry me čistým obväzom a upevníme ho.  
tého upozorníme, aby nehýbal zdravýnu

 pretože tým
k sa to nedarí, zakryjeme obe oči, aby sme 

bytočným pohybom oboch očí.  
e prevoz chorého do nemocnice 

, v akej sme ho ošetrovali. 
 
 

MUDr. Dušan Buch 
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Niekoľko kuchárskych rád o zdravej výžive 
 
Pri nákupoch 
 
• Vyberajte nerafinované výrobky, celozrný chlieb, 

celozrné cestoviny a obilniny, ako aj hnedý 

•  tuku, ako 
tohto mlieka 

etikety výrobkov, ktoré nakupujete, 

 

ri príprave jedál

• Čítajte 
všimnite si obsah tuku, cukru, soli a rôznych prísad

nerafinovaný cukor a morskú soľ 
Nakupujte potraviny s nízkym obsahom
aj nízkotučné mlieko a výrobky z 
(jogurty, syry, atď.) 

 
P  

• Na spájanie používajte namiesto 
celého vajca iba vaječný bielok (žĺtok 
obsahuje veľa cholesterolu) 

• Používajte  menej masla a viac 
rastlinného oleja 

sú rastlinného pôvodu, neobsahujú cholesterol. 
Obsahujú však nasýtené mastné kyseliny 

. Naopak, rastlinné oleje obsahujú 
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré znižujú hladinu       

mi alebo sójovými 

yužiť 
v čerstvom stave 

• Snažte sa, aby boli predkladané jedlá farebne 
i chuťovo kontrastné. Podporuje to tvorbu 
tráviacich štiav a proces trávenia 

• Vyvarujte sa opakovaniu potravín v tom istom 
jedle, napr. vajce a puding, alebo polievka 

mi a makaróny 

 

 

• Margaríny sú lepšie ako maslo. Vzhľadom na to, že 

(hydrogenované)

cholesterolu v krvi 
• Pri príprave jedál zredukujte

Skúste ho nahradiť strukovina
výrobkami 

 

• Ak jete mäso, odstráňte kožu, na 
ktorej sa ukladá veľa tuku 

• Nakupujte sezónne potraviny, aby ste 
ich mohli maximálne v

s rezanca
 množstvo mäsa. 

Ako pripravovať zeleninu 
 
• Ak je to možné, konzumujte všetku 

zeleninu surovú. V tejto forme sa 
najlepšie využijú jej vlastnosti, minerálne 
soli, vitamíny a enzýmy. Je pochopiteľné, 
že si to vyžaduje dobrý chrup a pozorné 
rozžutie. Určite tak objavíte nové 
a osviežujúce chute. Skúsili ste krehké 
srdiečka artičok, rozkrájaných na kolieska s olejom 
a citrónom? Alebo surové šampiňóny v šaláte? 
Alebo dobre ochutenú nastrúhanú mrkvu? 

• Vyhnite sa vyprážaným jedlám, v ktorých sa olej 
rozloží na rad dráždivých chemických látok, zvlášť 
akroleín, ktorý spomaľuje trávenie a vyvoláva pocit 
ťažoby. V prípade, že musíte smažiť, použite 
olivový olej, ktorý je pri vysokých teplotách 
stabilnejší, oxiduje a rozkladá sa neskôr ako 
rastlinný olej zo semien 

• Zeleniny pečená v rúre je veľmi chutná 
a stráviteľná. Skúste upiecť červenú papriku, 

ich s niekoľkými kvapkami oleja 

ebo 

Po í sa, že 

ne
opatrný v používaní tohto domáceho 
elektrospotrebiča. 

• Keď už musíte variť zeleninu, 
najmenšom množstve vody, lebo vitamíny 
a minerálne soli sa v nej rozpúšťajú. V každom 
prípade potom tento zeleninový vývar využite na 
prípravu polievky, alebo ho jednoducho vypite 
teplý.

 

baklažán, pór, cibuľu, zemiaky.. Pripravte 

a štipkou posekaného cesnaku. 
• Zeleninové jedlá, varené v pare al

mikrovlnej rúre, predstavujú tiež zdravý 
spôsob prípravy zeleniny, nie sú však 
chutné tak, ako pečené v klasickej rúre. 

kiaľ ide o prípravu v mikrovlnej rúre, tvrd
vyvoláva chemické zmeny v potravinách. Aj keď to 

bolo možné presvedčivo preukázať, je treba byť 

varte ju v čo možno 
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Ako zabrániť zničeniu vitamínov varením 
 
• Povarte vo

zeleninu. 
du skôr, ako do nej vhodíte 

Týmto spôsobom sa kyslík, 

• 
pu) pred varením 

nešúpte, lebo šupka zabraňuje, aby sa 
 zeleniny vytratili 
o vode 

• Zeleninu rozkrájajte na malé kúsky, čo 
urýchli jej uvarenie. Veľké kusy 

• Uvarenú zeleninu skonzumujte čo 
najrýchlejšie. Nespotrebovaný zvyšok 
uchovávajte v chladničke v uzavretej 
nádobe, alebo zabalený v mikroténe či 
v alobale, aby sa zabránilo styku so 
vzduchom. Vzdušný kyslík totiž 
spôsobuje oxidáciu a zničenie 
v
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školská jedáleň 

normálne rozpustený vo vode, uvoľní 
a nepôsobí ako okysličovadlo 
vitamínov, obsiahnutých 
v potravinách. Oxidácia znamená 
stratu vlastností vitamínov 
Zeleninu (ako zemiaky, mrkvu, 
okrúhlicu či bielu re

vitamíny zo
a rozpustili sa v

vyžadujú dlhší čas varenia, čím 
dochádza k väčšiemu zničeniu 
vitamínov teplom 

itamínov. 

AK SI CHCEME UD
MUSÍ ČERSTVÉ OVO
PREDSTAVOVAŤ ZÁK

NAŠEJ STR

Ť ZDRAVIE,  
 A ZELENINA 

LADNÚ SÚČASŤ 
Y. 

MAHÁTMA GÁN

 
 
 
Ovo ný šalát tropic 

1 c nakrájaných banánov 
1 c nakrájaných jabĺk 
1 c mandariniek 
½ c nakrájaného kiwi 
1c sterilizovaného ananásu 
1c jahôd 
2c ovocného 100% džúsu (najlepšie ovocná zmes) 
½ c hrozienok 

šet o zmiešame a necháme v chladničke vychladnúť. 
 1 hrnček s obsahom 250 ml. 

 
 

Nemcová Helena 



STRANA  16  TRNKY                      4/2005     
 

ranostiky P
 

 Aký je december, taký je jún. 
 Keď je hus na Vianoce na blate, 

Jozefa bude na ľade. 
na 

 ný Keď v decembri mrzne, sneží, úrod
rok za tým beží. 

 Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 
 elý rok. Blatný december, blatný c
 Svätá Barbora vetry rozháňa. 
 Svätá Barbora, ťahá sane do dvora. 
 né, Na Svätého Mikuláša počasie pek

v januári pole je biele. 

 N
naša

a Svätého Mikuláša už je všetka zima 
. 

 Od L
moc. 

ucie do Vianoc, každá noc má svoju 

 Lepšie Vianoce treskúce, než tekúce. 
 D V

Via
o ianoc dlhá nitka, krátky deň, po 

nociach dlhá nitka, dlhší deň. 
 Ak s

chyti
a vetry na svätého Štefana spolu 
a, veľké priekopy a záveje narobia. 

 V stu
prikr
žita. 

Ako sa napĺňajú? 
 

 

Biela zima 
 
Padá, padá sniežik biely, 
všetky stromy obeleli, 
biela je i ulica, 
bude dobrá sanica. 
 
Padá, padá sniežik mäkko, 
prikryl polia, stráne, potok, 
pod perinkou budú snívať 

 
Padá, padá sniežik hustý, 

y. 

Padá, padá sniežik biely, 
aj vláčiky posmutneli. 
„Čo len robiť budeme, 
ako niečo nájdeme?“ 
 
Padá, padá sniežik tíško, 
spí už pod ním celé mesto. 
Do tmy okná blikajú, 
všetkým radosť zvestujú. 

 
„Nebojme sa všetci!“ 
Správa svetom letí :  
„Dieťa nádej prinesie, 

u rozseje.“ 
 
Padá sniežik padá 
na tichučký kraj 
a radosťou plesá 
osada i kraj. 

OZNAM 
 

––––    uzávierka ď

denom decembri zem snehom 
ytá, dáva budúcemu roku hodne 

 

a do jari oddychovať. 

v lese sú už biele cest

„ Ako nájdem potravu?“ 
zvieratká nás volajú! 
 

všade lásk

 
 

alšieho vydania    –––– 
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Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania obč
 v mi  úrade. 

asníka je do 5.3.2006. Svoje otázky 
a príspevky môžete odovzdať do označených urien estnych potravinách a na obecnom
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