A zasa prichádzajú
Vianočné, najkrajšie sviatky v roku. Tešia sa na ne malí, veľkí, mladí, starí, veriaci
i neveriaci. Radosť je to preveliká. Už od jesene začína výzdoba, obchody sú preplnené. Len
sa treba správne rozhodnúť, čo si nakúpiť, najmä pre koho a či to vôbec potrebujeme a či
kúpeným darom urobíme radosť obdarovanému. No nie je všetko zlato čo sa blyští. Preto
uvážme, či darom potešíme, alebo len preto, že sa to svedčí. Veľakrát malá pozornosť viac
poteší ako veľká či honosné dary, len aby sme dokázali, že na to máme. Ale to hlavné,
prečo slávime Vianoce, niektorí ani dobre nevieme. Preto sa zastavme, zamyslime
a strávme Vianoce v kruhu rodiny, kde vládne láska, porozumenie a príjemná pohoda.
Milí spoluobčania, želáme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky,
radosti a do Nového roku 2007 vykročiť tou správnou nohou.
redakcia
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Milí spoluobčania,
atmosféra Vianoc napĺňa každého z nás
radostným pocitom ľudskej blízkosti. Ľudia sa
koncentrujú na určitých miestach a zdajú sa byť
poháňaní spoločnou motiváciou. Málokedy sa
dostávame do situácií, keď je človek tak blízko k
človeku. Znakom toho sú nielen tie notoricky známe
prepchaté obchody, ale aj iné, duchovnejšie prejavy.
Dobročinnosť a ochota darovať núdznym výrazne
narastá v porovnaní s inými obdobiami roka práve
v čase
Vianoc.
Aj
obraz
preplnených
štedrovečerných kostolov tomu napovedá: „Len keby
sa nás stále toľko stretalo“, povzdychnú si mnohí.
Odkiaľ sa berie táto nálada?
Túžba po ľudskej blízkosti je prejavom túžby po
lepšom človeku. V období Vianoc si uvedomujeme,
že potrebujeme ľudí okolo seba, v blízkosti ktorých sa
môžeme deliť s tým čo máme. S našim šťastím, ale
aj nešťastím, s našimi radosťami, ale aj starosťami.
A to platí o tom kruhu rodinnom, ale aj o tom
širšom: práve teraz chceme ukázať a zdôrazniť čaro
ľudskej spolupatričnosti. Možno je toto dôvod
obľúbenosti vianočných sviatkov. Žiaden iný sviatok
cirkevného roka sa nepribližuje tak k človeku ako
práve betlehemské udalosti. V narodení dieťaťa,
sa
nad
v obraze
rodiny
skláňajúcej
novorodeniatkom, vo volaní sláva a radostnej
atmosfére nachádzame sami seba. Všetko akoby by to
bolo o nás – o našich deťoch, o našej rodine a našich
priateľoch, o našej radosti.
Práve na tomto mieste začína neustávajúca
práca kazateľov, ktorí sa po všetky tieto dni snažia
nejakým spôsobom zachytiť a v slovách vyjadriť túto
neopakovateľnú atmosféru a pritom neustále
poukazujú na niečo, čo ďaleko presahuje ľudskú
predstavivosť a pocity.
Vianoce sú naozaj o spoločenstve ľudí. Práve tá
túžba po pravom láskyplnom spolunažívaní, ktorá
nás vytrháva z reality života, ukazuje, že skutočnosť
okolo nás je iná. Tým, že sa všemožne snažíme
navodiť atmosféru pohody vlastne priznávame, že ju
nemáme. Tým, že sa cítime náchylní k dobročinnosti
uznávame, že počas roka na blížnych v núdzi
priveľa nemyslíme. Pocity blízkosti, ktoré hľadáme
ukazujú, že v skutočnosti sme obklopení samotou

a ľuďmi, ktorí hľadia len na a do seba. To spoločné
ľudské sa ukazuje práve a predovšetkým v týchto
uvedomených či neuvedomených negatívach
a deficitoch. Tmu zaháňame svetlom sviečok, samotu
spevom vianočných šlágrov, nepokoj potláčame
najrôznejším vytváraním atmosféry pohody,
egoizmus štedrosťou.
Ale čím zaženieme ešte jedného všadeprítomného
ľudského nepriateľa – smrteľnosť a smrť? Aké
prostriedky máme k dispozícii, aby sme zabránili
ďalšiemu prázdnemu miestu pri štedrovečernom
stole? Ako zabránime tomu, aby všetky tie vzácne
okamihy ľudskej blízkosti nezostali iba míňajúcimi
sa spomienkami? Akú istotu máme, že sa takto o rok
ešte spolu stretneme?
Vianoce sú naozaj o spoločenstve ľudí – ale teraz
povedané teologicky – o spoločenstve hriechu.
Všetkých nás spája to, že bez rozdielu a bez ohľadu
na spoločenské či sociálne postavenie stále platí
slovo apoštola Pavla: „veď všetci zhrešili a chýba im
Božia sláva“. Rim 3,23. No hriech je vo svojej
podstate deštruktívny. Hriech ničí čo je a rozdeľuje
existujúce spoločenstvo. Hriech ničí toho, kto hreší
a obracia všetku silu, moc, zdravie, požehnanie,
pokoj, radosť a dobrotu hriešnika na slabosť, nemoc,
chorobu, strádanie, nepokoj, nešťastie a zlobu.
Hriech sa končí smrťou. Oproti obrazu spoločných
ľudských radostí stavia Písmo sväté obraz
spoločných ľudských trápení.
Tento paradox v sebe stelesňuje vianočný
stromček. Tento neodmysliteľný a charakteristický
sprievodca našich štedrovečerných osláv, vyzdobený
tým najkrajším čo máme, skrýva vo svojom obsahu
hlboké biblické tajomstvo. Niektorí hovoria, že nás
upomína na naše pohanské korene. A majú pravdu
v tom, že nás upomína na ten moment, keď sme sa
ako ľudia „spohanšteli“. Vedie nás priamo do
samotného stredu záhrady Eden a symbolizuje pre
nás strom života. Na rozdiel od stromu poznania
dobra a zla, z ktorého Adam a Eva nesmeli jesť, dal
láskavý Nebeský Otec človeku strom života na
každodenné užívanie (Gen 2,9 a 16 - 17). Až
odmietnutím Božej lásky v nevere Jeho slovu sa
človek dostáva mimo priameho spoločenstva

STRANA 3

TRNKY

s Otcom a prístup ku stromu života je mu
zamedzený „cherubov a vytasený ohňový meč, aby
strážili cestu k stromu života.“ (Gen 3,24). Týmto
obrazom je vyjadrený priamy súvis hriechu a smrti
ako dôsledku odlúčenosti ľudí od ich Stvoriteľa.
Vianočný stromček je stromom života,
ozdobeného tým najlepším čo máme, v najkrajších
farbách a vzácnom svetle. On je daný na užívanie
tých najlepších darov, vyzdobený ozdobami nádeje
na sviežej zeleni života. Dôvod
prečo
si
týmto
symbolom
vyzdobujeme naše príbytky, je pre
nás, kresťanov, zrejmý. Zástupy
nebeského vojska nad Betlehemom
nešermujú ľuďom ohňovými
mečmi nad hlavami, ale oslavujú
Boha a zvestujú pokoj na zemi pre
ľudí, v ktorých Boh našiel
zaľúbenie (Lk 2,14). V narodenom
dieťati sa vyplnili slová proroka:
„Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z
jeho koreňov výhonok vykvitne.“
(Iz 11,1). V Ňom nastala doba života, čo Izaiáš
zvestuje v úžasných obrazoch harmónie, pokoja
a života: „Vtedy bude vlk bývať s baránkom a
leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a
kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude
zavracať. ... Nemluvňa sa bude hrať nad dierou
hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča.“
(Iz 11,6 a 8). To, čo proroci naplnení Duchom
Božím prorokovali, sa aj splnilo. V Kristovi a jeho
diele všetkým ľuďom vyrástol nový strom života.
Nie náhodou sa v stredovekých kostoloch
nachádzajú veľké kríže s ukrižovaným Kristom,
ozdobené zelenými ratolesťami po oboch stranách.
Kristus je nový Adam a Jeho kríž je novým stromom
života: „Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí,
tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša
Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.“
(Rim 5,12). To úžasné posolstvo Vianoc je o tom, že
už nemáme hľadať Boha v nebi, ale na zemi: On sa
od oných čias nechce dať nájsť inak ako v lone
matky, zavinutý v plienkach v maštali. Proti všetkej
ľudskej, teologickej i filozofickej špekulácii stoja
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mnohé slová Písma svätého, ktoré jasne hovoria
o tom, že meno Emanuel znamená Boh s nami. (Iz
7,14 Mt 1,23). To znamená, že náš Boh je ten, ktorý
s nami pracuje, stoluje spolu s nami, trpí spolu s
nami. Ovocím toho nového stromu života je však
nebeská spravodlivosť a život večný. My, kresťania,
právom vyzdobujeme náš vianočný stromček tými
najkrajšími ozdobami a najlepšími darmi aké máme.
Tento symbol nového stromu života je nám zdrojom
radosti a potešenia – veď práve
v tieto
dni
si
naplno
uvedomujeme, že príchod Božieho
Syna pre nás znamená nový
prístup k stromu života.
Z tejto radosti je potom
i ľudská blízkosť, naplnená novým
obsahom. Ak náš Boh prichádza
k nám, aby prebýval medzi nami
a slúžil nám, potom i my právom
vychádzame k ľuďom a právom im
slúžime. Naša spolupatričnosť
v hriechu je prekonaná novou
spolupatričnosťou Boha s Jeho ľuďmi. Tu dostáva
i spolupatričnosť v ľudskosti nový a pevný základ.
Tak sa aj čaro vianočných sviatkov nerozplynie pri
poslednom zhasnutí sviečok na stromčeku, ale
pretrvá i do dní nasledujúcich. To volanie anjelov
z betlehemských nív sa v živote kresťana
neohraničuje len na obdobie Vianoc. Veď tento Boží
pokoj patrí ku každému dňu, ako to aj vyjadrujeme
každú nedeľu na začiatku sv. omše: potom, čo sme
v úvode liturgie vyznali svoje hriechy a prosili
o odpustenie, a potom, čo nám toto odpustenie bolo
zvestované, spievame ako ospravedlnení hriešnici na
slávu Božiu práve slovami tohto vianočného volania:
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“ V týchto slovách sa napĺňa naša túžba
po lepšom človeku. Boh prišiel, aby nám ukázal, že
nebo je otvorené, lebo: „... z lona čistej Panny prišiel
na svet, ... , Víťaz vyčkávaný, by diabla porazil,
obetoval seba, nad peklom zvíťazil.“
Richard Buzinkai
rímskokatolícky kňaz
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Čo nového v škole?
Škola ako obyčajne aj tento rok 1. septembra otvorila svoje brány žiakom. Čakala ich však jedna
zmena. Žiakov i učiteľov privítala nová pani riaditeľka. Práve jej sme položili zopár otázok, aby sme
vám ju aspoň trošku bližšie predstavili.
Chceli by ste školu podrobiť nejakým
radikálnym zmenám? Na čo budete klásť dôraz pri
vykonávaní svojej funkcie?
Neviem, čo si predstavujete pod radikálnymi
zmenami. Určite zachovám to, čo je na tejto škole
dobré a budem sa snažiť, aby škola prosperovala. Aby
zvyšovala svoju kvalitu, aby slúžila nielen žiakom, ale
aj ostatným obyvateľom obce a postupne sa stala
centom kultúrneho a športového života regiónu.

Skúste sa v skratke
predstaviť našim čitateľom a
prezraďte nám, prečo ste sa
rozhodli
pre
funkciu
riaditeľky na našej základnej
škole.
Volám sa Wanda Kubišová a
vyše 20 rokov som učila na
Združenej strednej škole vo
Zvolene. Vyštudovala som ruský
jazyk a výtvarnú výchovu na Filozofickej fakulte.
Učenie ma vždy bavilo a musím sa priznať, že som
nikdy nemala ambície robiť kariéru. Ale ako sa hovorí
„ človek mieni,...“. Zo školy som odišla, keď sa prestala
učiť ruština a zostala som doma. Lenže učiteľ, to nie
je iba povolanie, to je predovšetkým diagnóza – veľmi
skoro mi škola a žiaci začali chýbať. Prihlásila som sa
do výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky
ZŠ v Trnavej Hore – bývalá pani riaditeľka sa
rozhodla odísť do dôchodku, a tak som tu.
Viete už za tých pár mesiacov vášho
pôsobenia zhodnotiť či sa dajú všetky vaše
predstavy týkajúce sa školy zrealizovať?
Isteže áno, ja som realista. Uvedomujem si ale, že
to nepôjde tak rýchlo ako by som chcela.

Ako
si
predstavujete
spoluprácu
s
učiteľmi, rodičmi a
obecným úradom?
Nemôžem
sa
sťažovať – všetci
učitelia
na
tejto
škole sú kvalifikovaní
odborníci a ľudia
oddaní
svojmu
povolaniu.. Rodičia si,
dúfam, časom zvyknú
častejšie navštíviť školu, vyučujúcich svojich detí a
tak okamžite riešiť akýkoľvek problém už v zárodku.
Spoluprácu s obecným úradom si netrúfam hodnotiť,
zatiaľ mám tie najlepšie skúsenosti – radšej sa
opýtajte ich!
Keď človek prichádza k škole, prvý pohľad
na ňu nie je veľmi lákavý – ošarpaná brána,
ošumelá fasáda budovy, pokazené žalúzie na
oknách... Plánujete s tým niečo urobiť?
Samozrejme! A nebudem prvá. Veľa sa už urobilo a
ja v tom budem pokračovať. Musíme si ujasniť, čo sú
priority – či pekná fasáda, alebo teplo v triedach, či
nová školská brána, ktorá aj tak neslúži k ničomu,
alebo moderné, funkčné a čisté toalety. Takže
momentálne sa venujeme postupnej rekonštrukcii
tried – výmena podlahovej krytiny, nákup žiackeho
nábytku, dopĺňame učebné pomôcky, rozširujeme
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učebňu výpočtovej techniky. Veľký dôraz kladiem na
estetizáciu prostredia.
Financie, ktorými škola disponuje, zrejme
nepostačia na všetko. Rozmýšľali ste aj o získaní
financií pre školu z iných zdrojov – projekty,
sponzorské...?
Dnes asi žiadna škola na Slovensku neoplýva
peniazmi, musíme sa uchádzať o granty, zháňať
sponzorov, podávať projekty. Inak sa nám nikdy
nepodarí vymeniť okná, zatepliť budovu, zastrešiť
prechod do telocvične a pod. Viem, že projekty
podávala aj bývalá pani riaditeľka Mgr. Gašparová a
mne neostáva iné, než v začatom diele pokračovať a
vytrvať.
Za posledné roky zaznamenala škola pokles
žiakov. Mnohí rodičia dávajú svoje ratolesti do škôl
v okolitých mestách. Máte predstavu ako
pritiahnuť čo najviac žiakov na našu školu, aby sa
tak predišlo jej zániku, prípadne jednotriedkam?
Pokles žiakov sa netýka iba našej školy, je to jav
celoslovenský. Jednoducho sa rodilo menej detí. Mám
však aj lepšiu správu, demografický vývoj už má
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stúpajúci trend. Verím, že škola nezanikne, veď
nakoniec je strediskovou školou pre pomerne veľký
región. Je to dobrá škola s vynikajúcimi učiteľmi,
dobrým materiálno – technickým vybavením a dobrými
plánmi a vyhliadkami do budúcna. Tento rok sme,
napríklad, otvorili v našej škole detašované pracovisko
Súkromnej umeleckej školy s hudobným, tanečným a
speváckym odborom, aby naše deti nemuseli
dochádzať do Žiaru nad Hronom alebo do Hliníka nad
Hronom. Každý rozumný človek vie, že veľká mestská
škola
ešte
nezaručuje
kvalitu,
ba
naopak,
predimenzované triedy skôr nahrávajú lajdákom, v
dave sa ľahšie stratia a ani učiteľ nemá toľko času
venovať sa žiakom individuálne. Jednoznačne by som
dala prednosť malej a kvalitnej škole. A tou naša
nesporne je.
Čo pripravujete pre samotných žiakov, aby
sa cítili v škole dobre?
Dúfam, že sa cítia dobre aj teraz! Plánov a nápadov
mám v zásobe ešte dosť, ale nebudem ich prezrádzať
všetky. Niečo si musím nechať ako prekvapenie.
Za rozhovor ďakujeme riaditeľke školy
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Aj vy ste počuli o tom, že sa má zrušiť naša pošta? Boli sme zvedaví, či je to pravda alebo nie. Po krátkom
pátraní, kto nám dá odpoveď na túto otázku, sme našli kompetentného človeka. Obrátili sme sa Regionálne poštové
centrum v Prievidza, odbor poštových technológií. Vedúci odboru poštovej technológie Ing. Dušan Machník nás
stručne poinformoval o zmene, ktorá nás čaká.
V minulosti sídlila Pošta Jalná v budove kultúrneho
domu. Po sídelnom zlúčení obcí Jalná, Trnavá Hora a
Kľačany zostalo umiestnenie pošty v kultúrnom dome,
názov sa však zmenil na pošta Trnavá Hora.
Slovenská pošta, a. s. pripravuje projekt na
motorizáciu doručovania. Jedná sa o vnútorné zmeny,
ktoré by sa nemali dotknúť obyvateľstva v negatívnom
zmysle, pretože služby sa budú poskytovať naďalej v
plnom rozsahu, tak ako to ukladajú Požiadavky na
kvalitu univerzálnej poštovej služby. Navyše uvažujeme
s motorizovaným doručovaním balíkov vo všetkých
spádových oblastiach.
Naďalej bude pre obyvateľov k dispozícii poštové
obchodné miesto – pošta Trnavá Hora (POM), kde bude
možné vyzdvihnúť si nedoručené oznámené zásielky.
Ak adresát požaduje ponechávanie zásielok na DC
(dodávacie centrum Pošta Žiar nad Hronom 1), uvedené
je možné výhradou odnášky, resp. iné formy prevzatia

zásielok (splnomocnenie, poverenie, iný prijímateľ,
opakované doručenie).
Podľa pripravovanej technológie sa zmeny ani v
prípade výplat dôchodkov národného okruhu a
sociálnych
dávok
prijímateľov
nedotknú.
Národný okruh:
• ak doručovateľ dôchodok nevyplatí, ponechá
kvitančný list na príslušnom POM, kde bude
výplata zrealizovaná,
• odnosné dôchodky, ktoré sú vyplácané pri
priehradke pošty - bez zmeny, naďalej budú
vyplácané pri priehradke.
Okresný okruh:
• dávky doručované bez peňazí - výplata sa realizuje
bez zmeny na príslušnom POM,
• v prípade doručovania dávok s peniazmi
doručovateľ nevyplatené dávky ponechá na
určených POM.

Zmena je nevyhnutná z dôvodu skvalitnenia služieb občanom, pretože narastá množstvo doručovaného
materiálu. Presný termín zavedenia plošnej motorizácie zatiaľ nie je presne stanovený.
spracovala -mb-
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