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Ryby a rybári ...
...tento vzájomný vzťah sa odzrkadľuje v záľube, kde ľudia

vody milujú, zveľaďujú a chránia. Súčasne je to vyznanie
záľube, ktorej v dnešnom pretechnizovanom svete holduje
čoraz viac ľudí, záľube, ktorá neslúži iba jednotlivcovi, ale
celej spoločnosti.
Treba totiž vedieť, že rybári, praví športovci rybári,
chodia dnes k vode skôr kvôli prírode samej ako kvôli vidine
ryby na pekáči (aj keď ani táto nieje zanedbateľná). Brodia
sa vodami, či postávajú v daždi, snehu na brehoch riek,
potokov a vodných nádrží, pre neopakovateľné zážitky, pre
radosť z pohybu, pre čistý vzduch, vôňu lesa, lúk, pre krásu čo
hojí rany na duši aj na tele. To všetko, akokoľvek znie
neuveriteľne, sa totiž v spoločnosti cez jednotlivca
mnohonásobne vracia. Nielen pretože pobytom v prírode
duševne i telesne pookriaty a dokonale odpočinutý organizmus
je výkonnejší a menej náchylný na choroby, ale aj preto, že prevažná väčšina dnešných rybárov sa snaží, aby
prírodné krásy našej krajiny ostali čo najmenej narušené a zachovali sa pre ďalšie generácie. Títo ľudia,
ktorých je na Slovensku čím ďalej tým viac, neľutujú ani čas, ani námahu na ochranu a zveľadenie nášho
nenahraditeľného prírodného bohatstva.

Tak takýto názor na rybárov a rybačku má jeden zo zanietených rybárov z našej obce.
Hovorí sa: iný kraj, iný mrav. Tak je to i so záľubami. Každá záľuba si vyžaduje od človeka
niečo iné. Nie z každého môže byť dobrý rybár. Vyžaduje si to poriadnu dávku
trpezlivosti. A tá určite nechýba rybárom, ktorých nájdeme aj u nás.
Ste zvedaví, aký názor na rybačku majú oni? Opýtali sme sa na to pána Turčana,
ktorého táto záľuba drží už roky.
1. Kto a kedy Vás prvý krát zobral na rybačku?
Je to skoro pol storočie a bolo to pri rieke Slatina vo Zvolene s rodičmi, pretože
sme často chodili na záhradku v jej blízkosti.
2. Čo Vám tak učarovalo, že sa tejto záľube venujete až doteraz?
Práve tie charakteristické črty, ktoré opisujem v úvode článku, hlavne príroda
sama.
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3. Prezradíte Vaše
najobľúbenejšie miesto,
resp. miesto, kde
najlepšie „berú“?
Neprezradím, pretože sa
to nedá. Každý rok sa
situácia v riekach a jazerách
mení
a nieje
to
ako
s hubami.
4. Mohli by ste trochu
priblížiť toto hobby nám
laikom – od kedy do
kedy
trvá
rybárska
sezóna, aké počasie je najvhodnejšie na
rybačku, čo všetko patrí do výbavy rybára,
aké návnady sú najlepšie..
Viete, ryby sa dajú chytať po celý rok.
Samozrejme, že je obdobie individuálnej ochrany
z dôvodu neresu. Je mnoho miest, kde sa dá chytať
počas celého roka. Existujú druhy rýb, ktoré sa
môžu chytať po celý rok a ak náhodou chytíte taký
druh, ktorý je hájený, tak jednoducho takúto rybu
pustíte späť do vody. Na priehradách a jazerách je
to iné v tom, že od 16. marca do konca mája je
zákaz lovu. Aj keď si dnes MO môžu upraviť
začiatok sezóny, avšak im to musí schváliť
ministerstvo.
O tom aké počasie je najvhodnejšie je ťažko
rozprávať, pretože to všetko závisí od toho, aký
druh ryby chceme uloviť. Takým základným
pravidlom
je vyrovnané počasie. Rybár na
rybačke musí rátať so všetkým t.z. , že v prvom
rade sú to veci základné – napr. doklady, udice,
rásečky, podberák, sieťka, peán, pinzeta/ a iné,
samozrejme oblečenie strava a iný proviant. Ak sa
ide na dlhšie, samozrejme to je kvantum vecí,
ktoré z dôvodu iných otázok
nebudem ani
odpovedať.
Návnady? No opäť je to ťažká otázka, lebo to
všetko závisí od druhu rýb, aké ideme chytať. Ja
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osobne
sa
prikláňam
k prírodným zdrojom, aj keď
nejaké
zvyknem
použiť
prípravky /málokedy/.
5. Na ryby sa chodí zavčas
rána, v čase i nečase.
Nemáte s tým problém?
Nie, práveže sa teším na
skoré rána a noci, kedy človek
môže vidieť množstvo zvery,
ktorá u nás stále žije. Ten
nečas mi teraz ako som zostal
na vozíku robí problémy, ale
stále sa nájdu dni kedy sa k vode môžem vybrať
samozrejme so sprievodom, ktorým je najčastejšie
syn Janko.
6. Aké ryby sa dajú uloviť u nás?
Skoro všetky druhy sladkovodných rýb. Tie
najznámejšie sú šťuka, zubáč, sumec, karas
pleskáč, mrena, nosáľ, jalec, úhor..., všetky druhy
pstruhov a tiež najznámejší druh lososovitých
rýb u nás a to kráľovná našich vôd Hlavátka
podunajská
7. Pochválite sa Vašim najväčším alebo
najvzácnejším úlovkom?
Keďže sa tejto záľube venujem roky, mám
chytené viaceré kapitálne úlovky. Ale čo si najviac
cením je účasť spolu s kamarátom, kde sa nám
podarilo chytiť na Orave Hlavátku podunajskú.
8. Vaša rodinka sa ešte neprejedla rýb?
Vôbec nie. Manželka vôbec sladkovodné ryby
neje. My ostatní striedavo, ale mám komu
podarovať úlovky, pretože ostatní členovia rodiny
sú maškrtníci na ryby. Je ich dosť a ani jeden
nieje rybár, takže s prebytkom rýb nemám
problém.
Samozrejme
susedom
a dobrým
kamarátom.
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…
Uvedené informácie sú spracované na základe
Uznesenia obecného zastupiteľstva
číslo 01 / 2006 zo dňa 29.03.2006

A/ Schvaľuje
1. Poskytnutie finančného príspevku pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu v Źiari nad Hronom
k udeleniu vyznamenania dlhodobému členovi PO vo výške 2.000.- Sk.
2. Výšku poplatku za vodu za rok 2005 pre občanov zásobovaných pitnou vodou z obecného
vodovodu v hornej časti obce vo výške:

8
8

430.- Sk na osobu – trvale bývajúci obyvateľ
600.- Sk za neobývané rodinné domy, chalupy, chaty

3. Spôsob splácania ceny bytu a pozemku pri prevode obecných bytov nasledovne:

8

ak nadobúdateľ uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu najmenej 15%
z ceny bytu, musí zostatok uhradiť v pravidelných mesačných bezúročných
splátkach do troch rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu,

8

ak nadobúdateľ uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu najmenej 70%
z ceny bytu, postkytne mu obec zľavu 10 % z ceny bytu a zostatok uhradí
nadobúdateľ v pravidelných bezúročných splátkach do jedného roka.

(Uvedené články budú zahrnuté v kúpnopredajnej zmluve k odpredaju obecnej bytovky pri
ZŠ.)
4. Zrušenie súhlasu OZ na odpredaj pozemku C-KN č. 706/11 pre Ing Moravanskú Ivanu,
bytom v Starej Kremničke č. 336, pre výstavbu rodinného domu z dôvodu nezáujmu
žiadateľa. Odpredaj pozemku bol schválený v roku 2004. (Jedná sa o pozemok za rodinným
domom p. Obrtála.)
5. Účtovnú uzávierku za rok 2005. Prebytok hospodárenia vo výške 472.000.- Sk a zostatok
rezervného fondu vo výške 252.000- Sk bude použitý v kapitálových výdavkoch v roku
2006.
6. Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na krytie nutných výdavkov ZŠ do
ukončenia rozporového konania o normatívnych financiách pre ZŠ.
7. Prijatie úsporných opatrení hospodárenia ZŠ v Trnavej Hore. Čerpané budú len
prostriedky, ktoré vyplývajú zo zákona alebo zo zmluvných vzťahov.
8. Rozpočet obce na rok 2006.

B/ Neschvaľuje
1. Poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci pre p. Lešniaka Jána, bytom Trnavá Hora
č.337. Pánovi Lešniakovi bude ponúknutá možnosť zúčastniť sa na prácach v obci za
finančnú odmenu.

C/ Odkladá
1. Rozpočet ZŠ v Trnavej Hore. Rozpočet bude schvalovaný po ukončení rozporového
konania.
Spracovala – zi –
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RADY VODIČOM,
AKO UŠETRIŤ...
* skontrolujte si platnosť technickej a emisnej
kontroly. Vozidlo staršie ako 4 roky musí
vykonať STK (hrozí zadržanie osvedčenia).

* dodržujte

rýchlosť a to najmä na konci
štvorpruhu pri vjazde do ZH, pri predajni
Citroen, celý úsek cez mesto na Prievidzu
(40km), pri Dérerovom mlyne a v strede obci
Bartošova Lehôtka

* počas

jazdy na miestach vybavených
bezpečnostným pásom buďte riadne pripútaný
(to platí i pre osoby sediace vzadu).

* počas jazdy nemajte v dychu viac ako 0,3‰ ,

čo je na meracom prístroji 0,15 mgúl. Táto
a vyššia hodnota sa netoleruje a čaká Vás
pokuta a zákaz viesť motorové vozidlá. Pri
odmietnutí dychovej skúšky, alebo nameranej
vyššej hodnoty ako je 1‰ budete postihnutý
zákazom viesť motorové vozidlá na 2 roky
a pokutou 15.000,- Sk,

* takisto

na bicykli nejazdite pod vplyvom
alkoholu. I keď nedostanete zákaz činnosti,
čaká Vás pokuta do výšky 7.000,- Sk

* neparkujte na miestach vyhradených pre ZŤP,
kde pokuta môže dosiahnuť sumu 10.000,- Sk

* medzi ZV a ZH na štvorpruhu majte riadne
nalepenú diaľničnú nálepku

* nejazdite na vozidle neprihlásenom v evidencii,
lebo môžete byť postihnutý rovnako ako pri
jazde pod vplyvom alkoholu,

* dodržujte dopravné značenie STOP a to hlavne

pri Grill bare v ZH, pri zjazde zo Starej
Kremničky do ZH, alebo ZV, v Hliníku nad
Hronom pri čerpacej stanici a v centre ZC

* neotáčajte sa na svetelnej križovatke, nestojte
pri predajni
zástavkách

Orange

a na

autobusových

* dodržujte

zákaz predchádzania za Hliníkom
nad Hronom v smere do ZC, pri ZSNP, zjazd
zo ZH k svetelnej križovatke, zjazd z obchvatu
ZC pri Revišskom Podzámčí a cez Kremnicu.

Toto sú najčastejšie sankcionované priestupky, pri ktorých je
reálne, že policajt určí výšku pokuty na 2.000,-Sk. Preto sa snažte
správať slušne a uveďte miesto svojho trvalého pobytu, čím môžete byť
postihnutý miernejšie. Riešenie týchto priestupkov dohovorom je veľmi
málo pravdepodobné, lebo policajti sú nútení nevyužívať na vybavenie
priestupku dohovor.
Ak Vám tento článok ušetrí vyššiu sumu peňazí, tak prispejte
symbolickou sumou pre tento občasník, aby mohli i naďalej vychádzať
užitočné rady.

STAŠÁKOVÁ
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POZLÁTKO
Na poslednom zasadaní obecného zastupiteľstva v roku
2005 som zistil, že nie je všetko zlato čo sa blyští.
Do toho času som s rodinou bol
šťastný z nového bydliska, kde sme sa
presťahovali pred tromi rokmi zo
Zvolena. Pri výstavbe nášho rodinného
domu a následnom nasťahovaní som
začal postupne spoznávať susedov
a ďalších spoluobčanov z dediny. V
obci sú ľudia veľmi milí a navzájom sa väčšina zdraví, s čím
sa už v meste nestretávate. Je to veľmi milé. Počas svojej
Rómov
neprispôsobivých
práci v polícii som spoznal
a problematických a až do príchodu do dediny, kde som pri
výstavbe domu zistil, že v dedine žijúci Rómovia sú slušní
a pracovití, až na dve- tri výnimky. Doteraz som
nezaznamenal žiadnu krádež. Čo je viac ako prekvapujúce,
lebo stavbu som nemal oplotenú. Viem, že boli krádeže v
dedine, ale je to skôr sporadické, nie ako v meste.
Dedinku som spoznával postupne
a vždy len z lepšej stránky. Napríklad
ochotná a milá zubárka, obvodný lekár,
ochotné predavačky vo všetkých
tunajších predajniach. Isto z dôvodu
malého počtu zákazníkov sa im ťažko
podniká. Preto sa snažím, aspoň
čiastočne, o nákupy v „našich“ predajniach, aby neboli
z ekonomických dôvodov neskôr zatvorené. Treba myslieť
nato, že pri zatvorených predajniach by sa i keď lacnejší
tovar, cestou a strateným časom predražil. K tomuto treba
uviesť, že novootvorená lekáreň s ochotnou „magistrou“ je
veľké plus pre dedinu a mali by sme sa nákupmi v tejto
lekárni snažiť, aby nebola nikdy prevádzka ukončená. Za
vychádzajúce „naše“ noviny patrí veľká vďaka snahe
kolektívu redaktorov. V dedinke chýba už len malá
cukrárnička, kde sa nefajčí.
Na začiatku som pochyboval o kvalite
škôlky v našej dedinke, ale po prvých
skúsenostiach som šťastný, že niečo také
v dedinke máme. Môj syn sa do škôlky
každé ráno teší a to hlavne pre ochotné
pracovníčky škôlky. I napriek málu peňazí
dokážu deti zaujať a zabaviť. K poctivosti
chcem uviesť príklad, keď syn nosí domov
nezjedenú desiatu, s čím som sa vo Zvolene nestretol.
Nemyslím, že vo Zvolene by deti vždy a všetko zjedli. Je to
len drobnosť, ale poukazuje na morálne vlastnosti
pracovníčok škôlky.
Do škôlky a školy treba ešte investovať veľa peňazí na
výmenu okien, ale v r.2005 bol prednejší príspevok cirkvi vo
výške 100.000,- Sk. Prečo?!
Týmto sa skončilo blyšťanie, ktoré zakrývalo problémy
v dedine keď som zistil, že o veci verejné sa tak málo

zaujímajú spoluobčania. Prečo? Neviem prečo je to tak, keď
sa rozhoduje o našich peniazoch a budúcnosti celej dediny.
Na zastupiteľstve som sa dozvedel o veľkorysom dare pre
cirkev a ďalšej požiadavke (prosebný list) na opravu vstupnej
haly a schodov do kostola.
Starosta navrhol 70% z nákladov
i keď sám nevedel výšku týchto
nákladov. Nevedel, či to bude 50.000,Sk, alebo pol milióna. Prečo? Pre obec
sú dôležitejšie schody ako iné problémy
v obci? Cirkev je oslobodená od
všetkých obecných daní a ešte vyprosuje
každoročné
veľkorysé
príspevky.
Starosta prirovnal kostol k pyramídam, že sú vraj i pre ďalšie
generácie a je to i kultúrne dedičstvo. Osobne o tom veľmi
pochybujem, či takéto stavby vydržia stotinu času čo
pyramídy. Skôr by mohla obec prosebným listom žiadať
cirkev o pomoc pri riešení svojich problémov, ako naopak.
Táto prosba by isto neskončila s takým úspechom ako
cirkevná. Veď i odvážanie odpadu z prestavby fary je pre
cirkev finančne náročné a napriek upozorneniu naďalej
vynášali odpad zo stavby k rieke Hron.
Blížia sa voľby do obecného
zastupiteľstva a voľby starostu našej
malej dediny s mesačným platom okolo
34 tisíc Sk, k tomu ešte štedrá
koncoročná odmena 17 tisíc. Škoda, že
bola schválená len p.Minkovi a nie i pani
družinárke, ktorá mala dostať za prácu
navyše s deťmi 4.000,- Sk. Len dúfam, že
príde zmena a nájde sa spoluobčan, ktorý to nebude robiť pre
svoj osobný prospech, ale pre rozvoj našej obce. Mal by to
byť človek vysokých morálnych zásad, vzdelaný a poznajúci
problematiku obce. Ktorý by vedel vybaviť i nejaké peniaze
z eurofondov, o ktorých sa tak veľa v médiách informuje a je
to jedna z výhod členstva v európskej únii. Nie človek, ktorý
má v obci len najviac príbuzných. Teším sa na príspevky do
našich novín od kandidátov za starostu.
Viem, že každý nemá čas na verejné
zasadanie dedinského zastupiteľstva,
avšak aspoň prostredníctvom tohto
občasníka (škoda, že nie mesačníka)
vyjadriť svoj i kritický názor na dianie
v našej dedinke.
že
môj
príspevok
Dúfam,
vyprovokuje k diskusii a tým i ku kontrole vecí verejných.
Článkom som nechcel nikoho uraziť, len prebrať z letargie
a aby neboli v občasníku len väčšinou chválospevy a umenie
našich školákov.
I týmto prosím o finančný dar a písomné postrehy, aby
jediné (dúfam nezávislé) médium mohlo naďalej informovať
o dianí v našej krásnej dedinke.
Ivan Hajdoni
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ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO –––––––––––––––––––––––

MOZGOVÁ PORÁŽKA

MDLOBA

Ide o stav, pri ktorom sa zásobenie mozgu náhle
a kriticky preruší. Ide o zrazeninu vytvorenú v cievach
mozgu alebo naopak, krvácanie do mozgového tkaniva.
Druhú príčinu spôsobujú zvýšené hodnoty krvného
tlaku. V oboch prípadoch mozgové bunky prestanú
pracovať.
Každá časť mozgu riadi inú funkciu. Podľa veľkosti
postihnutia mozgu vypadajú z funkcie niektoré oblasti.
Veľké porážky môžu viesť až k smrti pacienta,
z menších porážok sa pacient môže časom úplne
zotaviť. Porážky sú častejšie u starších ľudí, u ľudí
ktorí majú poruchy vedomia alebo cirkulačné poruchy,
alebo ktorí už porážku prekonali.

Je to strata vedomia, ktorá trvá iba chvíľku.
Spôsobuje ju dočasné zníženie prívodu krvi do mozgu.
Zotavenie býva obvykle rýchle a úplné. Vzniká pri
bolestiach, zľaknutí, dlhotrvajúca fyzická aktivita, kedy
sa veľké množstvo krvi nachádza v pracujúcich
svaloch, čím vznikne stav nedostatku v mozgových
cievach.

Subjektívne a objektívne príznaky :
9 náhla bolesť hlavy alebo závraty
9 silný pulz
9 postihnutý môže byť dezorientovaný, zmätený,
úzkostlivý, plačlivý
9 postupne môže strácať vedomie
Rozsah porušenia funkcií:
8 ústny kútik môže klesnúť, vytekajú sliny, porucha
výslovnosti
8 slabosť a zníženie citlivosti na jednej alebo
všetkých končatinách
8 červená tvár, suchá koža a až horúca
8 nerovnako veľké očné zrenice
8 samovoľný odchod moču alebo stolice
Cieľom záchranára je minimalizovať následky už
vzniknutej cievnej mozgovej príhody a zabezpečenie
prevozu do nemocnice.
Ošetrenie:
) ak je postihnutý pri vedomí, položte ho s mierne
vyvýšenou hlavou a plecami. Hlavu obrátiť na
bok, aby sliny mohli samovoľne vytekať
) aby sa uvoľnil srdcovopľúcny aparát, uvoľnite
tesný odev. Postihnutý nesmie dostať nič piť ani
jesť – možnosť zadusenia
) ak postihnutý upadol do bezvedomia, musí mať
uvoľnené dýchacie cesty – dýchanie treba
kontrolovať. Pri zástave dýchania pristupujeme
k umelému dýchaniu a zabezpečíme akcie srdca
) zabezpečiť prevoz do nemocnice na nosidlách

Subjektívne a objektívne príznaky:
9 pulz je najprv pomalý a slabý / dôležitý príznak/
9 bledosť kože
Cieľom oživenia je zabezpečiť dostatok kyslíka do
hlavy.
Prevencia:
¾ pri dlhom státí treba napínať svaly dolných
končatín a prstov a tým napomáhať krvnému
obehu v končatinách
Ošetrenie:
) ak postihnutý omdlie, položte ho tak, aby mal
vyššie uložené dolné končatiny a udržte voľné
dýchacie cesty
) uvoľnenie odevu na krku, hrudníku a v páse
) zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu – ovievať
tvár, uložiť do tieňa
) ak sa zobúdza, môžeme sa pokúsiť dať ho do
sedacej polohy – pomaly
) ošetrite poranenia spôsobené mdlobou
) v prípade zlepšenia stavu mu kontrolujte stav
vedomia a pulzu, postihnutý nesmie dostať
alkohol ani iné pitie a jedenie
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Oznam Zdravotnej
ambulancie Trnavá
Hora
– rozšírenie
služieb
o podávanie
infúznej liečby

Na podnet okolia o poskytnutie informácie o novozavedenej infúznej liečbe na našej ambulancii
dávame na vedomie tieto informácie.
Po zrekonštruovaní zdravotného strediska bolo vyhovené našej žiadosti o pridelenie ďalšej
miestnosti obecným zastupiteľstvom, ktoré sme stavebne a materiálne prispôsobili na podávanie
infúznej liečby.
Jedná sa o liečbu pre dlhodobo chorých, ktorým nemôžeme zabezpečiť ich úplné vyzdravenie, ale
môžeme aspoň zmierniť ich problémy a starosti.
Podnet na aplikáciu terapie dostávame od odborných lekárov, čím sa vylučuje naša individuálna
zainteresovanosť. Lieky a pomôcky máme k dispozícii zo susednej lekárni, s ktorou máme veľmi
priateľské ako aj odborné vzťahy.
Liečbu robíme vo vyššie spomenutej miestnosti upravenej na tieto účely. Odborný dozor prebieha
pod zdravotným dozorom lekára a sestry, ktorí na činnosť majú patričné osvedčenia a povolenie.
Liečiť sa môžu súbežne aj dvaja pacienti za vytvorenia pocitu domáceho prostredia, za súčasného
sledovania televízneho programu. Liečba sa znáša bez komplikácií, je
pozitívne kvitovaná. Komplikácie sa nevyskytujú.
Finančná náhrada za poskytovanú liečbu je finančne poddimenzovaná
oproti priemeru, neberie sa ohľad na finančné obohatenie. Liečbu po
dohovore poskytujeme pacientom okamžite, poradovník nepoznáme.
Pevne veríme, že po absolvovaní liečby budete s našimi službami
spokojní a doporučíte ich ďalším s podobnými problémami a chorobami.
Bližšie informácie o novozavedenej liečbe, podmienkach, možnosti
a čase aplikácie sa dozviete osobne v ambulancii alebo na telefónnom
čísle ambulancie 677 51 23.
MUDr. Dušan Buch
praktický lekár pre dospelých
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Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
Zima, zima, zima. Všetci ju
spomínajú.
Jedni sa z nej ešte tešia
a využívajú
posledné
zimné
radovánky. My sme si ju tiež užili
dosť a využili sme každé voľné
víkendové dni na lyžovačku na
Hronskej
Dúbrave.
Neveríte?
Presvedčte sa o tom na budúcu
zimu i vy.
Jedni jej už majú plné zuby a boli
by najradšej keby snehu už nebolo.
Rodičia a starí rodičia by sa už
najradšej
hrabkali
v zemi
v záhradkách, sadili, siali, proste
aby sa mali celú jar a celé leto
o čo starať.
Ja osobne mám z toho strach
keď sa pominie všetok sneh. Čo nám
odkryje? Verte – neverte, ale isto bude
toho dosť.
Povestné smeti. Pribudnú nám nové
skládky?
Smer Hronská Dúbrava pod lesom za
mostom po ľavej strane. Hrôza – domový
odpad. Škodíme sami
sebe.
Vyvážanie
snehu
z dvora, neviete kam
s ním? No najlepšie na
verejné
priestranstvo
a aby to bolo dobre
vidieť, hlavne ak v tom snehu je veľa
zhnitých jabĺk. Lúka pod hornou traťou
pred cintorínom.
Podnikatelia
neviete
kam
so
stavebným odpadom? No najlepšie tam,
kde sa toho veľa zmestí. Veľká zákruta
smerom na hornú časť po pravej strane
v jame. Ja osobne som to tam ešte
nevidela, ale dám si tú námahu
a pôjdem sa tam pozrieť keď sa rozpustí
sneh. Nemá si podnikateľ v stavebníctve

platiť za odpad na skládke? Veď to
má zahrnuté v rozpočte stavby!!!
Toto
ho
zrejme
stojí
len
povestných 5 minút strachu.
Takto sa toho dá popísať veľa. Už
sme to neraz kritizovali v Trnkách.
Vás to netrápi keď sa vyhadzuje
odpad tam kde sa nemá? Sú to
stále a tí istí? Raz na to doplatia
a vráti sa im to ako bumerang. Ste
svedkami aj vy takýchto prípadov?
Prečo na to neupozorníte???
Kritizovať
a nadávať
vieme
všetci. Hlavne ak sa v obci podľa
vás nič nedeje. Na to sme machri.
Ale aby sme preto niečo osobne
spravili? Načo, tvárime sa akoby sa
to nás netýkalo. Raz za štvrťrok býva
na OÚ verejná schôdza. Málo, veľa?
Aspoň tam choďte a vypočujte si starostu
a poslancov o čom sa tam rokuje.
Niekedy to stojí za to.
Blížia sa parlamentné a komunálne
voľby. Spravme pre to niečo, aspoň
základ – choďte voliť.
Prečo nám nenapíšete a neprispejete
do nášho občasníka? Väčšina z Vás už
čaká nové číslo a pýtate sa, či pri
roznášaní sa na Vás nezabudlo.
Nie nezabudlo sa na nikoho. Len je
menší problém, čo máme vlastne
uverejniť keď nám ubúda prispievateľov.
Sme to stále len tí istí. Je
to
i Váš
občasník,
nemáte nám o čom
napísať?
Teším sa na Vaše
príspevky do budúceho čísla a prajem
Vám v mene redaktorov krásnu jar a veľa
slnečných dní.
Zuzana Ivanová

STRANA 9

TRNKY

1/2006

Ako sa odchádza do dôchodku
Ženy
Rok
narodenia
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Bez detí

1 dieťa

2 deti

3,4 deti

5 a viac deti

57 r. a 9 m.
58 r. a 9 m.
59 r. a 3 m.
60 r.
60 r. a 9 m.
61 r. a 6 m.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r

59 r. a 9 m.
57 r. a 6 m.
58 r. a 3 m.
59 r.
59 r. a 9 m.
60 r. a 6 m.
61 r. a 3 m.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.

55 r. a 9 m.
56 r. a 6 m.
57 r. a 3 m.
58 r.
58 r. a 9 m.
59 r. a 6 m.
60 r. a 3 m.
61 r.
61 r. a 9 m.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.
62 r.

54 r. a 9 m.
55 r. a 6 m.
56 r. 3 m.
57 r.
57 r. a 9 m.
58 r. a 6 m.
59 r. a 3 m.
60 r.
60 r. a 9 m.
61 r. a 6 m.
62 r.
62 r.
62 r.

53 r. a 9 m.
54 r. a 6 m.
55 r. a 3 m.
56 r.
56 r. a 9 m.
57 r. a 6 m.
58 r. a 3 m.
59 r.
59 r. a 9 m.
60 r. a 6 m.
61 r. a 3 m.
62 r.

Muži
Rok narodenia
1943 a skôr
1944
1945
1946 a neskôr

Dôchodkový vek
60 rokov
60 rokov a 9 mesiacov
61 rokov a 6 mesiacov
62 rokov

Ako si vypočítat´
dôchodok
Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
POMB x ODP x ADH
POMB - priemerný osobný mzdový bod je pomer priemernej mzdy človeka k priemernej mzde v hospodárstve, do
úvahy sa berú všetky zárobky od roku 1984.
Dnes sa najvyššie a najnižšie priemerné osobné mzdové body upravujú aby sa zmiernili rozdiely medzi najnižšími
a najvyššími penziami:
Î každému kto má POMB nižší ako 1, sa bude zvyšovať o určité percento rozdielu medzi skutočnou hodnotou
a 1, rok 2006 je to 36 percent, každý rok sa percentá znížia o 4 až do roku 2015.
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každému kto má POMB nad 1,25, sa zníži tak, že sa k 1,25 pripočíta percento rozdielu medzi skutočnou
hodnotou a 1,25, rok 2006 je 64 percent, každý rok sa percentá zvýšia o 4 až do roku 2015.

ODP – súčet obdobia dôchodkového poistenia
ADH – aktuálna dôchodková hodnota, na rok 2006 je 214,68 Sk
Sociálna poisťovňa postupne posiela poistencom informácie o individuálnom účte poistenca kde majú osobný
mzdový bod od roku 1984, z ktorého si môžu vypočítať POMB a súčet obdobia dôchodkového poistenia čiže ODP.

Predčasný starobný dôchodok
Nárok na predčasný starobný dôchodok má každý kto bol najmenej 10 rokov dôchodkovo poistený a
suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2005 je to 5 677 Sk.

Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že
1) najprv sa vypočíta plná suma dôchodku
POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia
získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu
predčasného starobného dôchodku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku
nároku na výplatu dôchodku, pre rok 2006 je to 214,68
Sk.

2) plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých
začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na
výplatu predčasného starobného dôchodku do
dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa
prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to
znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako
30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5
%.

Od 1.7. 2006 sa chystajú nové zmeny pri výpočtoch a odchodoch do predčasných dôchodkoch.

KOMUNÁLNE VOĽBY
Tento rok na jeseň nás čakajú komunálne voľby. Budeme voliť svojich zástupcov,
ktorí budú rozhodovať o tom, čo sa deje v obci. Každý z nás by v obci uvítal niečo iné.
Niektorých trápia zlé cesty, iní by chceli zreparovať vodovod, ďalší vytvoriť priestor pre
mamičky s deťmi... Predstáv o tom, čo by sme chceli v obci zmeniť, je veľmi veľa. No mnohí z nás
zabúdajú na to, že práve komunálne voľby sú príležitosťou zapojiť sa do diania v obci. Stačí kandidovať
za poslanca či starostu a v prípade zvolenia využiť túto šancu.

Ako na to?
Nie je to až také
ťažké.
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Túto problematiku podrobne rozoberá Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Za poslanca obecného zastupiteľstva, môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo
výkone volebného práva (nie je vo výkone trestu odňatia slobody a nebol pozbavený alebo obmedzený
spôsobilosťou na právne úkony). Pri kandidovaní za starostu je to obdobné, akurát, že musí najneskôr
v deň volieb dovŕšiť 25 rokov veku.
Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb a registráciu
kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia
hlasovacích lístkov.
Aby bol kandidát zaregistrovaný a zaevidovaný na hlasovacích lístkoch musí podať Kandidátnu listinu
do obecného zastupiteľstva. Túto podávajú politické strany a nezávislí kandidáti. Kandidátne listiny sa
doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom
volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
Kandidátna listina obsahuje:
a)

názov politickej strany,

b)

meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,

c)

meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho
náhradníka
adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom,

d)

meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať

pobyt kandidátov
s

a ich

uvedením

v mene politickej strany.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko,
akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané
vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to,
aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky
voliteľnosti.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná
voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov pre obce
s počtom obyvateľov od 501 do 2 000 je 100.
V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a
trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec
člení na ulice a číslo domu. Kandidát na poslanca obecného
zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. Na
funkciu poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát
na starostu obce a naopak.
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým
najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných
kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický
titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo
údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce môžu podávať politické strany. Každá politická strana
môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Kandidovať na funkciu starostu môžu aj
nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch
zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Súčasťou kandidátnej
listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný
počet podpisov je obdobný ako pri voľbe poslancov.
-mb-

STRANA 12

TRNKY

1/2006

POTREBUJETE RÝCHLO ZÍSKAŤ PENIAZE ?
Využite aj vy úver:
8 bez počiatočného vkladu,
8 do 100 000 Sk bez ručiteľa a do 500 000 Sk len s ručiteľom
8 so štátnou prémiou až do 2 000 Sk
8 s následným stavebným úverom s garantovaným úročením už od 2,9%
8 výhodný aj pre mladé rodiny či dôchodcov
Jozefína KUKUČKOVÁ
Mobil: 0915 740 263
Zuzana Ivanová
Mobil: 0908 283 025

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

Viac, viac, viac...
Každý človek má dve uši, ale len
jedny ústa.
Možno by mal viac počúvať ako
hovoriť.
Viac počúvať iných ako
rozprávať o sebe.

Každý človek má dve oči, ale
len jeden nos.
Asi by mal viac pozerať ako
voňať.
Viac vidieť potreby iných ako
vyňuchávať ich slabosti.

Každý človek má dve ruky, ale
len jednu hlavu.
Preto by mal viac konať ako
rozmýšľať.
Viac iným pomáhať ako im
dávať „dobré“ rady.

Nepoznáme vaše túžby,
nevieme čo k sviatku priať.
Prajeme vám hlavne zdravie, šťastie a lásku,
to podstatné, čo život vám môže dať.
Všetko najlepšie prajeme starostovi obce Ing. Minkovi Jozefovi k jeho okrúhlemu výročiu.
Občianske združenie SPOON a redakcia Trniek

POĎAKOVANIE
V mene Občianskeho zduženia SPOON a redakcie
chcem poďakovať nášmu spoluobčanovi p. Hajdónimu za sponzorský príspevok.

OZNAM
––––

uzávierka ďalšieho vydania ––––

Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 11.06.2006. Svoje názory,
otázky a príspevky môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách a na
obecnom úrade ako i redaktorom osobne domov.
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