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PRICHÁDZA JAR ....

a s ňou do väčšiny domácností aj jarné upratovanie. Gazdinky chcú mať čisté
domovy, čisté okná, na nich čisté záclony.... Veľa ľudí chce mať aj „čisto v duši“, preto idú
na spoveď. Pre mnohých sa jar spája aj s poriadkom na dvoroch a záhradách a, žiaľ, iba
pre veľmi malý počet našich spoluobčanov aj s poriadkom všade okolo nás. To, že naša
obec čistotou a úpravou verejných priestranstiev nijak nevyniká, je smutná skutočnosť,
známa nám mnohým. Občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám (OZ SPOON)
preto prichádza s iniciatívou ako tento stav zlepšiť. So zreteľom na to, že iniciatíva našla
podporu aj u starostu obce, veríme, že sa nám ju podarí aj zrealizovať. Ak však má byť jej
výsledok aj viditeľný, žiada si zapojenie čo najširšieho okruhu obyvateľov Trnavej Hory
a všetkých jej častí. V čom táto iniciatíva vlastne spočíva?
OZ SPOON navrhuje využiť jednu aprílovú sobotu oznámiť, v ktorej lokalite by chcel jarné upratovanie
na „jarné upratovanie“ verejných priestranstiev. Dátum vykonávať. Toto oznámenie nie je podmienkou, ochotný
bude spresnený vyhlásením v miestnom rozhlase tak, občan sa môže dostaviť v sobotu ráno priamo do vybranej
aby bolo na toto upratovanie čo najpriaznivejšie počasie. lokality. Značne by to však uľahčilo organizáciu prác
V obci budú vytipované jednotlivé lokality, kde by sa a zamedzilo vzniku situácie, že občan v sobotu ráno
upratovanie uskutočnilo, pričom počet lokalít závisí od príde na miesto, ktoré pre obmedzený počet ochotných
počtu občanov, ochotných zapojiť sa do tejto akcie. Ako dobrovoľníkov nebude vybraté ako lokalita na
minimum sú uvažované nasledovné priestranstvá:
upratovanie. Pre každú lokalitu bude určený jeden vedúci,
● plocha okolo Kultúrneho domu v Jalnej
ktorý okrem toho, že bude pracovať rovnako ako ostatní
● športový areál – ihrisko na Hrabliach
členovia „upratovacej čaty“, obrazovo zdokumentuje stav
● pamätník P. Kubíka v Kľačanoch,
pred upratovaním a po ňom. Súčasne dohliadne, aby sa
pričom OZ uvažuje so zapojením všetkých dobrovoľných s odpadom, ktorý bude výsledkom upratovania, naložilo
organizácií pôsobiacich v obci (telovýchovná jednota, v zmysle dohody s obecným úradom a nakoniec pre
dobrovoľní hasiči, členovia Rybárskeho zväzu, ktorí všetkých členov svojej skupiny vyzdvihne a rozdelí lístky
tu síce nemajú miestnu organizáciu, ale početne sú na guláš, ktorý bude okrem pocitu dobre vykonanej práce
dostatočne zastúpení). Veríme, že na spoločnom stretnutí, jedinou odmenou za zapojenie sa do tejto akcie. Guláš
ktoré sa z podnetu OZ SPOON uskutoční v marci v čase sa bude variť pri Kultúrnom dome v Jalnej, kde by sa
vydania tohto čísla Trniek, sa na spoločnom postupe akcia, ktorá sa začne o 8.00 hod., popoludní o 14.00 hod.
a rozdelení „záujmových zón“ dohodneme. Predstava ukončila. V túto sobotu starosta obce zabezpečí pristavenie
o organizácii takéhoto jarného upratovania je nasledovná: veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad, ktoré
riadiace centrum bude pôsobiť na obecnom úrade už budú môcť využiť aj občania, ktorí sa nezapoja priamo
deň pred upratovacou sobotou. Tu bude môcť každý do tejto akcie, ale budú upratovať svoje domovy, dvory
občan telefonicky na č. 677 51 21 alebo osobne oznámiť a záhrady a ich bezprostredné okolie.
svoju ochotu zapojiť sa do jarného upratovania a súčasne
Podnetov na takého upratovanie bolo od občanov, ktorým na životnom prostredí ako takom a na vzhľade našej
obce záleží viac. Veríme preto, že navrhované jarné upratovanie nebudú robiť len členovia občianskeho združenia. Stačí
na to naozaj málo: ochota venovať 6 hodín svojho času, vlastné náradie (hrable, motyky, fúriky), ktoré si dobrovoľníci
prinesú so sebou, presvedčenie, že preto, aby sme žili v zdravšom a krajšom prostredí, musíme začať robiť niečo aj
sami a nakoniec viera v to, že pozitívne príklady priťahujú. V nasledujúcom čísle Trniek si budeme môcť všetci pozrieť
či sa tento zámer vydaril.
OZ SPOON
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…
Informačne z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
číslo 05/2006, ktoré sa konalo dňa 31. 12. 2006.

Zriadila sa:
Obecná rada
Ing. Miroslav Mešťan (člen)
Mgr. Pavel Kravec (člen)
Mgr. Silvia Miháliková (člen)

Komisia

stavebná a rozvoj obce
Ing. Beata Mešťanová (predseda)
Ing. Miroslav Mešťan (člen)

sociálno-kultúrna
Zuzana Ivanová (predseda)
Mgr. Silvia Miháliková (člen)

životného prostredia a verejného
poriadku
Ivan Hajdóni (predseda)
Alena Hanušková (člen)

mládeže a športu
Martin Ceplák (predseda)
Dušan Mališ (člen)

Schválil sa plat starostovi, odmeny poslancom,
predsedom a členom jednotlivých komisií.
Bližšie uvedené informácie sú dostupné na OÚ.

Ak máte informácie či dotazy týkajúce sa
jednotlivých komisií, budeme radi, ak sa budete
spolupodieľať pri ich riešení a zabezpečovaní.

Uznesenie z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
číslo 1/2007, ktoré sa konalo dňa 23. 2. 2007.
A/ Schvaľuje
1. odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 500 Sk mesačne
2. členov komisií – navrhli ich po dohode jednotlivé komisie
a. komisia stavebná a rozvoja obce – Ing. Ladislav Ihracký
b. komisia život. prostredia a verej. poriadku – Eva Forgáčová a Jaroslav Suchý
c. komisia sociálno – kultúrna – Eva Sporná
d. komisia mládeže a športu – Ing. Pavol Ihracký
3. rozpočet ZŠ v Trnavej Hore na rok 2007
4. rozpočet obce na rok 2007
5. rokovací poriadok
6. všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom
7. plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2007
8. plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2007
9. plán zasadnutí Rady OZ na rok 2007
10. prenájom garáže na Kľačanoch pre Evu Kúšovú, Kľačany 452. Nájomná zmluva bude uzatvorená na
dobu určitú, do 31. 12. 2007 a nájomné je stanovené na 100 Sk mesačne
11. poskytnutie jednorázovej sociálnej finančnej výpomoci pre Marcelu Kováčovú, Jalná 17, na zakúpenie
dioptrických okuliarov pre dcéru Michaelu Kováčovú
1.
2.
3.
4.

B/ Neschvaľuje
poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre Milana Vlačuhu, Jalná 33
poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre Magdalénu Adamovičovú, Jalná 31
poskytnutie finančného príspevku pre ZO Zväzu diabetikov, pobočka Žiar nad Hronom
poskytnutie finančného príspevku pre Slov. zväz zdravotne postihnutých v Žiari nad Hronom
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C/ Súhlasí
1. s výstavbou stavby „Močiar – Breziny“: zahustenie TS, VN, NN ako stavby vo verejnom záujme
D/ Menuje
1. poslanca Dušana Mališa za člena Rady školy pri ZŠ
2. poslanca Dušana Mališa za člena Rady školy pri MŠ
1.
2.
3.
4.
5.

E/ Berie na vedomie

plnenie uznesení
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2006
informácie predsedov komisií o činnosti
prevádzkový poriadok pohrebísk, domu smútku a domu poslednej rozlúčky
OZ požaduje od spracovateľa UŠ Ing. Arch. Stanislava Spáčila dopracovať a opraviť predmetnú
UŠ MVE Trnavá Hora – Pitelová, v lokalite Jalná, v zmysle došlých stanovísk dotknutých orgánov
z prerokovania UŠ
6. podané Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
7. uplatnenie predkupného práva pri predaji pozemkov, ktoré boli predané obcou, za účelom výstavby
rodinných domov
F/ Ukladá
1. vypracovať návrh výšky poplatkov za hrobové miesto a poplatkov za použitie domu smútku
2. doriešiť žiadosť Jozefa Packu o odkúpenie pozemku
3. zabezpečiť vypracovanie aktualizovanej smernice o verejnom obstarávaní tovarov a služieb
4. prehodnotiť a predložiť OZ na oboznámenie pracovné náplne zamestnancov OcÚ, predložiť návrh na
zriadenie funkcie ekonóma obce, vypracovať dopad zriadenia funkcie ekonóm na rozpočet obce
5. aktivovať www stránku obce, určiť správcu stránky zodpovedného za aktualizáciu
6. predložiť OZ zoznam platných dodávateľských zmlúv, zoznam pohľadávok
7. pripraviť informácie o možnosti čerpania fondov a grantov: KD, škola, cesty, OZ, kultúra, sociálna
oblasť
8. odpojenie KD v Kľačanoch od elektrickej energie
9. vykonať kontrolu registrácie a príjmov poplatkov za psov
10. pripraviť návrhy na riešenie využitia KD v Kľačanoch

Uznesenie z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
číslo 3/2007, ktoré sa konalo dňa 9. 3. 2007.
A/ Volí
1. zástupcu starostu obce Ing. Beatu Mešťanovú
2. člena obecnej rady Ing. Beatu Mešťanovú
3. člena komisie životného prostredia a verejného poriadku Mgr. Pavla Kraveca
B/ Poveruje
1. zastupovaním starostu obce pri výkone funkcie sobášiaceho zástupcu starostu Ing. Beatu
Mešťanovú

spracovala –zi-
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Krásny sobotný slnečný deň
končil a ešte krajší večer čakal na
val
Karne
deti, ktoré so svojimi rodičmi i bez
nich prišli 17. februára 2007 na Maškarný
fašiangový večierok do Kultúrneho domu v hornej časti obce
Trnavá Hora.
Je
ťažké
hodnotiť
z pohľadu nás, čo sme
ho organizovali, či sa akcia
podarila, alebo nie. Sto ľudí,
sto názorov. Isté však je,
že rozžiarené očká detí nad
cenami, ktoré mohli vyhrať a
vyhrali, boli pre nás dostatočnou
odmenou za vynaložené úsilie a
odpoveďou pre nás, že deti si
prišli na svoje.
Niekde
pri
odchode
z reštaurácie som čítal: „Ak ste
s nami boli spokojní, povedzte
to iným. Ak ste s nami spokojní
neboli, povedzte to nám.“ Povedzte to nám, vy, ktorí ste tam
boli, napríklad prostredníctvom Trniek.
Chcem sa i touto cestou poďakovať všetkým podnikateľom,
ktorí prispeli vecnými i finančnými darmi na našu akciu pre radosť
detí. Poďakovanie patrí členom DHZ Trnavá Hora z hornej časti
obce, ktorí sa postarali o teplo vo vyzdobenej sále kultúrneho domu a v neposlednom rade i Olinke
Očenášovej, ktorá venovala celé sobotné dopoludnie na prípravu chutných pampúchov pre dotvorenie
fašiangovej atmosféry, no a na zahodenie neboli ani chutné pečené klobásy, ktoré, okrem iného,
pripravili Makselovci. Fotky hovoria za všetko.
Pavol Ivan

Čierny týždeň
v Trnavej Hore...
Začiatkom februára našou obcou prebehla správa, že polícia
začala vyšetrovať podozrivé úmrtie 52-ročného bezdomovca z
Medovariec v okrese Krupina. V stredu 7. 2. 2007 okolo obeda našli
tohto muža v jednej z hospodárskych budov bývalej horárne v našej
obci. Ležal na chrbte na starých handrách a bol prikrytý paplónom.
Totožnosť nebohého sa podarilo zistiť ihneď, pretože mal pri sebe
preukaz poistenca. Privolaný lekár, vzhľadom na nejasné príčiny
smrti, jej zavinenie inou osobou nevylúčil. Nariadil preto súdnu
pitvu. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
Koncom februára týždenník MY Noviny Žiarskej kotliny
uverejnil správu, že pitva nepotvrdila zapríčinenie smrti cudzím
zavinením. Príčinou smrti bola zástava srdca, krvného obehu
a dýchania.
Nakoľko sa k nebožtíkovi neprihlásil nik z príbuzných,
bola naša obec, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov,
povinná uhradiť náklady spojené s jeho kremáciou.

O dva dni neskôr v piatok 9. 2. 2007, odznela
v médiách správa, že zo
zvonice v našej obci zmizol 120
kilogramový zvon. Páchatelia
zo zvonice vedľa kostola
odniesli tzv. „umieračik“,
ktorý bol vyrobený v roku
1927. Na zvone bol nápis „Ulil
R.Maňoušek v Brne1927“.
Škoda
bola
vyčíslená
minimálne na 120-tisíc korún.
Zdroj: internet

STRANA 5

TRNKY

Vianoce sú čas, kedy akosi intenzívnejšie
myslíme nielen na seba a svoje želania,
ale najmä na tých druhých. Na tých, ktorí
z akéhokoľvek dôvodu nemôžu mať to,
po čom túžia.
Či už preto, lebo na to nemajú peniaze,
alebo preto, lebo sú chorí, smutní či sami.
Na Vianoce každý potrebuje cítiť lásku.
A práve na tých, ktorí Vianoce
neprežívali tak ako by si najviac želali,
mysleli žiaci a pedagógovia zo ZŠ Trnavá
Hora.
Žiaci 9. ročníka, spolu s triednou
učiteľkou Mgr. Vierou Jančovou, vyrobili
pozdravy, ktoré predávali za symbolickú
cenu. Tiež usporiadali vianočnú burzu
hračiek a pravidelnú korunovú zbierku.
Tohto roku vyzbierali rekordnú sumu
3000 korún. Túto sumu venovali detskej
onkológii v Banskej Bystrici. Je to suma,
ktorá je na záchranu ich života určite

Vianočné
zbierky
pre dobrú
vec v ZŠ
Trnavá
Hora

1/2007
veľmi malá, ale radosť v detských očkách
pomôže vyčariť.
Rovesníci, ktorí sú zapojení do
programu rovesníckych skupín v rámci
protidrogovej prevencie, spolu s Mgr.
Veronikou Urgelovou, už druhýkrát piekli
medovníčky, ktoré si sami vyzdobili
a neskôr pri zapaľovaní vianočného
stromčeka v Trnavej Hore ich predávali
(za dobrovoľný príspevok) ľuďom,
ktorí sú ochotní pomôcť. Podarilo sa im
vyzbierať sumu 1000 korún, za ktorú
kúpili darčeky, ktoré pôjdu deti odovzdať
na detské oddelenie v nemocnici v Žiari
nad Hronom.
Veríme, že túto krásnu tradíciu sa nám
podarí udržať budúci rok a aj tie ďalšie
roky. Všetkým, ktorí prispeli,
ĎAKUJEME!!!!!!
Mgr. V. Urgelová

Netradičný zápis do I. ročníka v ZŠ Trnavá Hora
V živote dieťaťa je veľa významných udalostí. Vari najdôležitejšou a najočakávanejšou je vstup
do školy. Veľmi sa naň tešia, hoci nevedia, čo ich čaká.
Dňom zápisu v našej škole bol 2. február 2007. Držiac sa za ruku svojej mamky alebo otecka
nesmelo cupkajú po ceste ku škole s tlčúcimi srdiečkami budúci prváčikovia. Ich nesmelé, no
zároveň zvedavé očká sú plné očakávania. Aká bude asi pani učiteľka...milá, usmievavá, chápavá...
Pravidelne sa pri našich zápisoch stretávajú rodičia s budúcimi prváčikmi, učiteľky materskej
školy, učiteľky I. stupňa a naša výchovná poradkyňa.
Zápis sa uskutočnil v niekoľkých fázach. Najprv to bolo oboznamovanie škôlkárov s prostredím
školy. Spolu so žiakmi sa zahrali, zaspievali si a zacvičili v telocvični. Najviac sa im páčilo
v počítačovej učebni, kde si mohli zahrať na počítači rôzne hry.
V ďalšej fáze škôlkári vchádzali po „hviezdnej dráhe“ do triedy, ktorá sa zmenila na rozprávkové
kráľovstvo, v ktorom sa deti stretli s rozprávkovými bytosťami. Za pomoci učiteliek I. stupňa
a riaditeľky materskej školy pracovali so špeciálnymi
testami na zisťovanie školskej zrelosti hravou
a nenásilnou formou. Nasledovali hry s číslicami,
obrázkami, básničky, pesničky, kde budúci
prváčikovia ukázali, akí sú šikovní a kde si zase
ich budúce učiteľky utvorili predstavu o zložení
prváckej triedy.
Na konci rozprávkovej cesty dostalo každé dieťa
pamätný list zo zápisu a v darčekovom obchode si
vybralo darček na pamiatku. Nezabudlo sa ani na
sladkosti na ubolené a ustráchané brušká.
Po takomto zápise by deti hneď zostali najradšej
v škole, aby nemuseli čakať do septembra.
Mgr. M. Fungáčová
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Príbeh o Írsku

časť prvá: Prečo Írsko?
Oficiálny názov štátu: Írsko (miestny názov: Éire,
anglický názov: Ireland, Republic of Ireland)
Rozloha: 70 282 km2
Počet obyvateľov: 4,06 mil. (2005)
Hlavné mesto: Dublin slovensky (miestny názov:
Baile Átha Cliath, anglicky názov: Dublin)
Veľké mestá: Cork, Galway, Limerick, Waterford,
Dundalk
Hustota obyvateľstva: 55 obyv. / km2
Úradný jazyk: anglický jazyk, írsky jazyk
Skúsme sa pozrieť ďalej, skúsme sa pozrieť inde, skúsme sa pozrieť za hranice
nášho krásneho Slovenska. Tento článok, alebo povedzme príbeh, o Írsku nevznikol
preto, že v súčasnosti je trendom písať príbehy o zahraničí, napríklad ako nemenovaný moderátor, ktorý obehol celý svet a isto má čo napísať a povedať či dvojica známych tvárí, hlavne z hudobného šoubiznisu. „Trnky sú obecným občasníkom, články
vznikajú spontánne z radu ľudí, ide v podstate výlučne o činnosť dobrovoľníkov
a nadšencov,“ povedal na úvod rozhovoru Miroslav Bahleda, grafik nášho občasníka
a dodal: „Ako grafik tohto občasníka som si nemohol nevšimnúť, že v poslednej dobe
si ľudia začínajú mýliť podstatu a zmysel tohto občasníka na vyjadrenie bezcieľnej
kritiky či verejné vybavovanie korešpondencie.“ Vráťme sa teda k pôvodnej myšlienke tohto občasníka, ktorou je informovať a inšpirovať ľudí s jediným cieľom - pohnúť sa spolu v dobrom ďalej, spraviť čosi dobré, užitočné.
„Dúfam, že tento článok bude viac menej relaxom pre čitateľov a bude smerovať
k hlbšiemu zamysleniu,“ vyjadril nádej Mirec. Takže prečo vlastne písať o Írsku?
V prvom rade preto, že tam strávil necelý rok a počas tohto roka spoznal nielen Írsko
ako krajinu, ale hlavne ľudí, ich zvyky, kultúru, odlišnosti od nás, Slovákov a chce sa
podeliť so svojimi skúsenosťami a dojmami. „Slováci odchádzajú do zahraničia na
viac mesiacov, predovšetkým za lepšie platenou prácou, čiastočne možno za dobrodružstvom. Ani v mojom prípade to nebolo inak. Môžem však spomenúť i také dôvody,
ako boli snaha zlepšiť sa v anglickom jazyku, spoznať novú krajinu, rozšíriť si obzor
vedomostí, spoznať nových ľudí a, v neposlednom rade, zmeniť prácu,“ vysvetlil.
V druhom, no nemej dôležitom, rade sa rozhodol porozprávať nám o Írsku preto,
lebo veľa popredných odborníkov v ekonomickej, politickej a politologickej oblasti
porovnáva súčasné Slovensko s Írskom pred 20 rokmi. „Práve za jeden rok môjho
pobytu som mal možnosť si všimnúť, čo je medzi Slovenskom a Írskom spoločné a čo
rozdielne.“
Takže ako to vlastne je? Aké je Írsko? „Prvé dni v novej krajine sú vždy tie najťažšie. Človek je zvyknutý na to, čo má doma, čo už notoricky dobre pozná, nemusí nič
nového hľadať, všetko je akési automatické, nad ničím sa nepozastavuje,“ začal rozprávanie Miro. „A tak ste jedného dňa na Slovensku a za dve a pol hodiny pristávate
v Dubline, v hlavnom meste Írska. Keďže Írska republika otvorila novým členským
krajinám dvere dokorán a Slováci môžu legálne pracovať na území Írska, prvé, čo si
musí človek vybaviť, je nové identifikačné číslo na sociálnom úrade. Ďalej nasleduje
vybavenie bankového konta, kúpa novej PIN karty do mobilu, nájdenie tých správnych obchodov, nespočetné hodiny registrácie v rôznych pracovných agentúrach
či v národnom úrade práce,“ vymenoval ďalej nespočetné množstvo počiatočných
vybavovačiek. K novému prostrediu a k novým veciam, čo si musíte vybaviť, si treba
ešte predstaviť nezrozumiteľnú írsku angličtinu, neuveriteľnú „ochotu a pružnosť“
Írov, ako aj ich „zaujímavú“ pracovnú dobu na úradoch a bankách (témy, ku ktorým

Írsko ako parlamentná demokratická dvojkomorová republika, ktorá vznikla v roku
1922, sa rozprestiera na väčšine ostrova.
Zvyšná časť územia ostrova patrí Severnému Írsku. Írska republika sa rozprestiera na
Írskej rovine s nadmorskými výškami len 30
– 40 metrov nad morom, na ktorej sa nachádzajú rašeliniská a jazerá. Okraje ostrova sú
lemované pahorkatinami s výškou 600 – 800
metrov s najvyšším vrchom s výškou 1041
metrov.
Írsko je jedna z krajín, ktorej história sa
datuje už od dôb pred naším letopočtom. Obdobie v prvých storočiach nášho letopočtu
bolo pre dnešné územie Írska charakteristické náboženskými spormi, ktoré pretrvali až
do dnešných čias. Opätovne sa objavovali
náboženské roztržky, ktoré vznikali medzi
protestantským Anglickom a katolíckym
Írskom. V 19. storočí sa k politickým problémom pridali aj hospodárske. Z dôvodu
hladomoru zomrela približne polovica obyvateľstva.
Novodobá história Írska, ktorej nosným
motívom je boj o nezávislosť, je spätá s
rozdelením Írska na dve časti: Severné Írsko, ktoré je súčasťou Veľkej Británie a na
slobodný štát Írsko. Dnes sa situácia medzi
Írskom a Veľkou Britániou upokojila. Po
vybojovaní nezávislosti v roku 1937 sa v
krajine začal rozvíjať vlastný priemysel, ktorého základom sa stala rašelina ako jediný
energetický zdroj. Na miestach vyrúbaných
lesov vznikli lúky a pasienky na chov dobytka a oviec.
Lacná pracovná sila v 50. rokoch 20. storočia pritiahla zahraničných investorov a tak
popri potravinárskom a textilnom priemysle
Íri zaznamenali prudký rozvoj strojárstva a
elektrotechnického priemyslu. Írska ekonomika sa transformovala z poľnohospodárskej
a manufaktúrnej na silnú ekonomiku v oblastiach technológií a služieb. Výsledkom je
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sa neskôr s Mirom ešte vrátime). Myslíte, že to na úvodný šok
z krajiny nestačí? Tak čítajte ďalej.
„Vďaka prvým dňom by som Írsko špecifikoval ako krajinu
najhorších jesenných dní na Slovensku. Pred príchodom do Írska som nemal žiadnu idylku o počasí v krajine, ale ak by som
to nezažil na vlastnej koži, asi by som nikdy neuveril, že počasie
v tejto krajine dokáže byť také nehostinné. Írske počasie v období od septembra do apríla by sa dalo charakterizovať, že
buď prší, alebo prší ešte viac. Dáždnik je v Írsku zbytočnosťou.
Jediné, na čo by vám mohol slúžiť je ako ozdoba vo vstupnej
chodbe,“ viac menej s humorom pokračuje Mirec v rozprávaní.
Väčšinou spolu s dažďom fúka aj vietor. „S vetrom je to rovnaké ako s dažďom, buď fúka, alebo fúka viac. Dážď človeka
dokonca bičuje zo všetkých strán pod 45-stupňovým uhlom.
Najhoršie je si zvyknúť na to šero, mraky a hmlu, ktorá je všade. Nie je nič nezvyčajné, ak človek nevidí vyše týždňa slnko.
Sneh Íri takmer vôbec nepoznajú, možno tak z rozprávania ich
starých rodičov. Spomínam si však na jeden deň s náznakom
sneženia. Áno, z diaľky a niekde vysoko nad hlavami ľudí sa to
podobalo na padajúci sneh, na zem však už dopadla len kvapka
vody.“ Ako sme sa ďalej od Mira dozvedeli, napriek tomu, že to
nebolo skutočné sneženie na aké sme zvyknutý na Slovensku,
predsa len po ceste jazdili biele posýpacie autá. Takže by sa
dalo povedať, že Íri asi sú na sneh pripravení. Otázkou zostáva
či aj na taký sneh ako je u nás. „A vraj v tom roku ho bolo dosť
u nás, ako povedala mama,“ poznamenal s úsmevom Miro.
Ďalej treba poznamenať, že v Írsku sa počasie s obľubou mení
veľmi rýchlo, približne každých 15 minút. „Chcel som to pochopiť, no nedalo sa. Po tom, čo som mesiac pri hľadaní roboty
chodil po celom okolí a každý deň som zmokol asi trikrát do
nitky, všimol som si istú zákonitosť počasia. Čím viac fúka, tým
viac prší. Osobne to považujem za významné zistenie, pretože
ani írski odborníci, podľa ktorých každý večer hlásili v televízore počasie, nedokázali určiť, aké bude počasie na druhý deň. Na
druhej strane, keby stále predpovedali, že bude pršať, asi by sa
nikdy nemýlili,“ trefne a s iróniou poznamenal grafik Miro.
Keď si však človek nájde prácu a zarobí si už prvých pár
euro, začne sa na Írsko pozerať trochu inak. Od prírody sme
takí, že si zvykneme, zvykol si aj náš kolega. „Počasie prestane
akoby zázrakom prekážať. Pekné na Írsku je, že človek dostáva
výplatu každý týždeň v piatok. Vďaka tomu je život akýsi jedno-
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veľká ponuka pracovných príležitostí hlavne v
týchto odvetviach.
Írsko je turisticky atraktívnou krajinou.
Čistá a divoká príroda, tradičná architektúra,
vysoká literárna úroveň, mýtická história a
keltské pamiatky lákajú každoročne zhruba
3,5 milióna turistov.

duchší. Rok sa nepočíta na mesiace, ale týždne. Nie je zvykom
nastupovať do práce začiatkom mesiaca, vďaka čomu si človek
nájde prácu a nastúpi do nej oveľa skôr. Nájom, hypotéky, nákup na splátky, všetko sa platí na týždeň, a tak všetko vlastne
beží rýchlejšie.“ V tomto prípade platí v Írsku naozaj pravidlo,
že človek žije od výplaty do výplaty, avšak, isto nie v biede.
„Výplata každý týždeň ma výhody v tom, že ak sa človeku darí
lepšie, môže si zo dňa na deň dovoliť viac, ako napríklad presťahovať sa do nového lepšieho domu, kúpiť si lepšie auto na
splátky a podobne. A Íri to tak aj robia, neboja sa žiť na splátky
a úvery. Okrem toho, vôbec nie sú fixovaní na tú istú prácu
a jeden dom počas ich celého života,“ porovnáva Miro rozdiely
s našim Slovenskom. To má však rovnako výhody aj nevýhody,
ale o tom nám určite povie viac v budúcom článku o Írsku.
„Výplata každý piatok prináša ďalší írsky fenomén. Viete si
predstaviť ako to vyzerá v piatok večer v strede mesta? Íri majú
nespočetne veľa barov, od najmenších, viac menej pre zaľúbené páriky, až po najväčšie aj s diskotékovým pódiom pre celé
partie. V piatok večer sú však všetky plné. Až v piatok a sobotu
večer nadobudnete pocit, že v Írsku žijú Íri. Pretože cez týždeň
vidíte len kopec áut uviaznutých v zápche a nespočetne veľa
poľsky hovoriacich ľudí na chodníkoch.“
Nakoniec, keď sa už počasie v Írsku o kus zmení, čo býva
okolo apríla či mája, a na účte v banke už budete mať nejaké tie
zarobené „bubáky“, pre ktoré ste do Írska prišli, potom zrazu
zistíte, že Írsko je nádherná krajina, krajina možností. „Bez
auta sa síce v Írsku človek nepohne, ale existuje veľa požičovní
s dobrými cenami cez víkendy. Takže, treba si požičať a vyraziť.
Potom zistíte, že Írsko je naozaj smaragdovo zelenou divokou
krajinou, presne takou, ako o nej píšu v svetoznámej cestovateľskej príručke Lonely Planet,“ poradil nám náš rodák. Dnes,
po návrate z Írska, už táto krajina pre Mirca nie je iba krajinou
nehostinného počasia. Írsko je pre neho nádherný zelený ostrov s bielymi ovcami voľnými ako vtáci, a to všade, kde sa
len človek pozrie. Je to i krajina s nádhernou prírodou
a nespočetnými možnosťami, s rýchlo rastúcou ekonomikou. Írsko je krajina možností, najmä pre mladých ľudí.
„Každému, kto je svojim srdcom kúsok dobrodruhom, vie
aspoň trošku po anglicky a chce skúsiť čosi nové, objaviť novú krajinu, zažiť nové dobrodružstvá, odporúčam,
aby vyskúšal Írsko pred tým, ako sa natrvalo usadí na
Slovensku,“ vyznal sa na záver tohto rozhovoru Miro,
ktorý nám ešte povie množstvo zaujímavých príbehov
práve zo smaragdovo-zelenej krajiny Írsko. Ak sa nájde
priestor a daný príspevok bude zaujímavý pre čitateľov,
postupne v ďalších vydaniach Trniek sa budeme bližšie
venovať jednotlivým témam, ako je napr. práca v Írsku,
prírodné krásy a zaujímavosti Írska, ľudia a život v Írsku
a, samozrejme, cestovanie po Írsku. Pokračovanie už v
ďalšom vydaní občasníka Trnky.
(red)
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OKIENKO STAROSTU
Vážení spoluobčania,
už od svojho vzniku ponúkal
občasník Trnky priestor pre zverejňovanie informácií o činnosti
obecného úradu, činnosti starostu a jeho zámeroch, týkajúcich
sa obce a obecných záležitostí
všeobecne. Chcem túto možnosť využiť a formou pravidelnej rubriky – Okienko starostu
– vás o svojich zámeroch, ale aj
o problémoch v obci, informovať. O mnohých viete aj sami,
napriek tomu vás chcem na ne
upozorniť, lebo vedieť o niečom
ešte neznamená niečo riešiť.
Ako novozvolený starosta
som považoval za potrebné hneď
v prvých dňoch „starostovania“
obísť celú obec, jej všetky časti
a to až do tej poslednej uličky. Táto obhliadka mi, okrem
mnohých poznatkov o potrebe
riešenia problémov miestnych
komunikácií,
sprehľadnenia
stavu majetku obce a iných, priniesla aj jedno veľmi nelichotivé
zistenie. Týmto bol fakt, že naša
obec pripomína jedno veľké
smetisko. Počínajúc Ladnom,
Kľačanmi, hornou časťou Trnavej Hory a najmä dolnou časťou
obce, pričom situácia je najkritickejšia v Jalnej. Nie preto, že
by obyvatelia tejto časti obce
mali horší vzťah k životnému
prostrediu ako občania z iných
častí obce, ale pre jednoduchý
dôvod: pre tento spôsob „likvidácie“ odpadu je táto časť obce
najdostupnejšia. Vývoz smetí
na divoké skládky popri Jalňan-

skom potoku a Hrone sa väčšinou realizuje pod zámienkou
obhliadky záhumienok a s použitím dopravného prostriedku.
Mojou snahou je, aby sa týchto
smetísk objavovalo čo najmenej.
Som si vedomý toho, že keď
chceme mať v obci poriadok,
musíme vytvoriť podmienky na
likvidáciu odpadov. Riešenie
ponúka nové záväzné nariadenie
obce, ktorého podstatné časti
sú zverejnené v Trnkách na
inom mieste. Zdôrazňujem,
že záväzné nariadenie vytvára
len podmienky pre likvidáciu
odpadov, a ak ho nebudeme
všetci rešpektovať, likvidácia
smetísk – divokých skládok
bude stáť obecnú „kasu“ nemalé
prostriedky.
Určite
všetci
prakticky uvažujúci občania
vedia, že tieto prostriedky by sa
dali využiť aj zmysluplnejšie.
Veď v obci je toľko objektov,
ktoré by potrebovali „finančnú
injekciu“... Finančnú podporu
potrebuje
rozvoj
športu,
vytvorenie podmienok pre
rozvoj kultúry, pre trávenie
voľného času mládeže...
Na druhej strane ma potešilo
zistenie, že nie všetci občania
majú k prostrediu, v ktorom

žijeme my, naše deti a budú žiť
aj deti našich detí, ľahostajný
postoj. Práve naopak, záleží im
na tomto prostredí a vyvíjajú
nemalé úsilie, aby zlikvidovali
následky nezodpovedného konania iných občanov a odvážajú
odpad, zhromaždený na týchto
divokých skládkach na vlastné
náklady. Patrí im za to vďaka.
Lenže – ako sa hovorí – jedna
lastovička leto neurobí. Preto
nemôžeme očakávať poriadok
v našej obci, kým tých „lastovičiek“, ktorým na životnom
prostredí záleží a dokazujú to aj
zodpovedným nakladaním s odpadom, nebude celý kŕdeľ.
Ďalším neduhom, s ktorým
som sa stretol, je množiaci sa
počet krádeží. Dlhoprstí pritom
nemajú úctu pred ničím, dôkazom čoho je nedávna krádež
zvona – umieračika. O mnohých
drobných krádežiach ani nevieme. Chcem vás preto, vážení
spoluobčania, požiadať, aby
ste si viac všímali dianie okolo
nás. Aby ste v prípade akéhokoľvek podozrenia konali, resp.
informovali buď políciu, alebo
obecný úrad. Lebo tieto udalosti
sa nás netýkajú dovtedy, kým sa
niečo podobné nestane aj nám.
Verím, vážení spoluobčania,
že spoločným úsilím sa nám
podarí zlepšiť vzhľad našej obce
a dosiahnuť elimináciu rôznych
neduhov a negatívnych javov,
ktoré sa v našej obci vyskytujú.
j.harman
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Spôsob nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom na území obce Trnavá Hora od 1. 4. 2007
Iné komunálne odpady

Separovaný komunálny odpad

Biologicky rozložitelný
odpad (BRO)

Papier
Zmesový komunálny odpad (odpad z
BRO zo záhrad
zber
prostredníctvom
základnej
domácností)
doma kompostovaním,
zneškodňujú majitelia na vlastné náklady školy, v prípade potreby 2x ročne
2x ročne pristavením
pristavením kontajneru
prostredníctvom zberných nádob
kontajneru
Sklo
(kukanádob)
Drevo (konáre)
zber do kontajnerov na sklo pri
Kal zo septikov
doma, 2x ročne pristavením
obchodoch
kontajneru
Plasty
zneškodňujú majitelia na vlastné náklady
Zemina
a kamenivo
prostredníctvom oprávnených organizácií zber do vriec, odvoz podľa vopred
na miesto vopred určené
zverejneného harmonogramu
Objemný odpad
obecným úradom
priamo z domácností
prostredníctvom velkokapacitných
Kovy
kontajnerov, min. 2x ročne, v prípade
zber do zberného dvora pri
potreby si pôvodca túto službu zabezpečí
hostinci Baba Jaga
u oprávnenej osoby na vlastné náklady
Drobný stavebný odpad
Stavebný odpad
do 50 kg osoba/rok sú pôvodcovia
zbiera sa v zberných miestach (kontajneroch):
oprávnení zneškodňovať v nádobách na
- pod železničnou stanicou Trnavá Hora
zmesový komunálny odpad (v rozsahu,
- pri Kultúrnom dome v Jalnej
ktorý neobmedzí systém zneškodňovania
- v Trnavej Hore (horná časť) pri križovatke na Ladno
KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné
Opotrebované pneumatiky
nádoby)
zberné miesto: v oplotenom priestore pod rodinným domom

Magdy Ivanovej č. 248

Umiestnenie a termín pristavenia
kontajnerov bude včas vyhlásený
v obecnom rozhlase.
Zberné miesta pre stavebný odpad
a pneumatiky budú prevádzkované
obcou vždy na požiadanie občanov
obce na obecnom úrade, t. j. pohyblivou prevádzkovou dobou, podľa
potreby občanov obce.
Celkový spôsob nakladania s odpadmi rieši Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Trnavá Hora č.
4/2007, ktoré je dostupné na obecnom úrade.

Pri hostinci Baba Jaga, v garáži, je zriadený zberný dvor,
kde sa môžu odovzdávať:
● odpadové farby a laky, obsahujúce
organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky,
● obaly,
obsahujúce
zvyšky
nebezpečných
látok
alebo
kontaminované nebezpečnými látkami,
● kovové obaly, obsahujúce tuhý
pórovitý základný materiál, vrátane
prázdnych tlakových nádob,
● absorbenty, filtračné materiály,
vrátane
olejových
filtrov
inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné
odevy
kontaminované
nebezpečnými látkami,
● kovový
odpad
kontaminovaný

nebezpečnými látkami,
● vyradené elektrické a elektronické
zariadenia,
● batérie a akumulátory,
● žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť,
● vyradené zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti,
● olejové filtre.
Prevádzková doba v zbernom dvore
pri hostinci Baba Jaga
Pondelok: 14:00 – 16:00
Streda: 14:00 – 18:00
Piatok: 14:00 – 16:00

Žiadame občanov, aby rešpektovali toto nariadenie.
V prípade nedodržiavania tohto nariadenia budú vinníci sankcionovaní. Nedodržiavaním tohto nariadenia
sa budú obci zvyšovať náklady spojené s likvidáciou odpadov, čo bude následne premietnuté na výške
poplatku za komunálny odpad.
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Pastelka

O bližšie zoznámenie sa s nimi sme požiadali hlavných
aktérov tohto projektu Bronislavu Beňovú a Ivetu
Filasovú. Mohli by ste sa našim spoluobčanom v krátkosti
predstaviť? Na základe akého podnetu ste vznikli?
Sme Integrované materské centrum na vidieku s názvom
Pastelka.
Reagovali sme na výzvu Občianskeho združenia VOKA
Banská Bystrica, ktorá zakladala 5 materských centier na
vidieku. Spočiatku sme neverili, že sa nám to pošťastí, tak len
tak v tichosti sme hľadali priestor, komunikovali s bývalým
starostom Ing. Jozefom Minkom. Vybrali nás spolu s obcami
Hrachovo, Heľpa, Tisovec, Slovenská Ľupča.
S obecným úradom máte zmluvu na tieto bytové priestory
na dobu určitú, čo potom...
Tento projekt trvá 18 mesiacov, teda do mája 2008 je
financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Počas týchto
mesiacov budeme tu, v obecnom byte a potom.... a vlastne
skôr by sa dalo povedať, čo chceme robiť počas ďalšieho roku.
Našou predstavou a snom je urobiť z Pastelky centrum pre
všetkých, pre mamičky na materskej dovolenke, pre rodičov
s deťmi škôlkárskeho veku, pre školácke rodiny, pre naše mamy,
pre staré mamy, otvoriť ho pre všetkých, čo majú záujem. My,
maminy sa tu stretávame dvakrát do týždňa mimo kurzov, ktoré
organizujeme. A ostatné dni a čas ponúkame, príďte, spýtajte sa,
priestor je voľný.
Vyhovujú vám tieto priestory? Máte to pekne vymaľované,
postupne si to zariaďujete...
Naše maminy sa tešia, že máme priestor pre seba, naše deti,
otcov. Svojpomocne sme si pripravili krásne priestory, zapojili
sme všetkých šikovných. Miestnosti krásne vymaľovali maminy
s malými deťmi: Andrea Hanušková, Monika Beličková, Magda
Rumanková, Iveta Filasová, krásneho Flipa z Včielky Máji
nám nakreslil Miro Magula a chceme ďalšie obrázky, nech sa tu
cítime príjemne. S kobercami nám pomohli naše mamky, stoly
a stoličky nám zatiaľ požičali z Kultúrneho domu v Jalnej. Rodina

1/2007
Je to názov materského centra
v našej obci. Všetky informácie
na nás získate na tel. 0907 166 608
(Iveta Filasová) a 0908 529 663
(Beňová Badka).

Vonkomerová nám darovala koberec do chodby.
Všetkým zainteresovaným, ktorí sa zapojili a pomohli
nám a aj nám pomôžu, veľmi pekne ďakujeme.
V súčasnosti nám organizácia VOKA postupne
dodáva veci, zariadenie pre deti, pre nás všetkých.
Program si tvoríte sami a na informačnej tabuli pri
potravinách pri OÚ máte oznamy o rôznych akciách
a kurzoch.
O program, ktorý máme záujem je ten, ktorý si sami
vytvoríme. O tvorivé dielničky pre deti, o divadielko
nami organizované, o spoločné stretnutia pri našich
veľkých šikovných rukách.
Cez organizáciu VOKA dostávame vzdelávacie
kurzy. Dva sme už absolvovali a to Zakladám si
podnik a Základy podnikania, ešte nás čaká 5 ďalších

kurzov, o ktorých vás budeme informovať. Kurzu
sa môže zúčastniť každý, kto má záujem. Dvakrát
mesačne k nám chodí kariérna poradkyňa, poradí,
podá nám svoje vedomosti o podnikaní, hľadaní
si práce, o výhodách a možnostiach zamestnať
sa. Mesačne organizujeme besedy s úspešnými
osobami. Prvým hosťom bola Mgr. Silvia
Miháliková, žena, matka, majiteľka lekárne,
predsedkyňa SPOONu.
Chcete organizovať do budúcnosti aj nejaké
akcie pre našich spoluobčanov?
Prvého apríla máme v pláne so všetkými
šikovnými zorganizovať niečo k Veľkej noci,
kde sa môžeme stretnúť všetky rodiny, všetky
generácie a privítať jar.
Ďakujeme za informácie a veríme, že sa
vždy nájde dostatok mamičiek s detičkami
na spoločné posedenie alebo záujemcov
o organizované kurzy.
-zi-
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Prídite s nami privítať jar

Pastelka v spolupráci OZ SPOON
pre vás pripravila privítanie
jari, ktoré sa uskutoční dňa 1.
apríla 2007 (nedeľa) v Kultúrnom
dome v Jalnej. Tešíme sa na vašu
účasť, hlavne deti. Program bude
prekvapením.

Do súťažného ročníka 2006/2007
sme prihlásili našich „dorastencov“ už
do najnižšej súťaže dospelých, nakoľko
viacerí z nich už dosiahli osemnásť rokov.
Ostatných dorastencov sme ostaršili
a káder sa doplnil staršími a skúsenými
hráčmi (Drahoš Bílek st., Zdeno Hanák,
Igor Ivan, Miro Ivan, Lubo Trokšiar, Ján
Donoval).
Vstup do III. triedy dospelých nám vyšiel nad očakávanie – vyhrali sme prvé tri zápasy: v Prenčove
8:2, v Hronskom Beňadiku 3:1 a doma s Hronskou Dúbravou 7:1. No a odvtedy si na nás súperi začali
dávať väčší pozor a zranili sa nám hneď dvaja útočníci (Z.Hanák a M.Bílek) ako dôsledok tvrdej
hry súperov, ktorú rozhodcovia tolerovali. V Šášovskom Podhradí
sme len remizovali 1:1, ale zápas sme nakoniec vyhrali kontumačne
pre neoprávnený štart domáceho hráča. Ďalšie zápasy, až na Vyhne
doma (1:0), boli z našej strany slabšie (v Kopernici 3:3 a doma
s Kremnickými Baňami 2:2).
Vo Veľkej Lehote sme síce prehrali, ale pre neoprávnený štart hráča
v treste sme nakoniec vyhrali 3:0 kontumačne. A nakoniec v zápase
o prvé miesto so Sklennými Teplicami vyhrali skúsenejší hostia 1:3.
V tabuľke sme po jeseni skončili na 2. mieste, 7 bodov za
Sklennými Teplicami a 7 bodov pred Veľkou Lehotou, čo je pre
taký mladý kolektív celkom dobrý výsledok. No netreba zaspať na
vavrínoch a minimálne 2. miesto si udržať aj po skončení súťaže, čo
je výzva pre všetkých hráčov i funkcionárov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dátum
Zápasy
20.8.2006
Prenčov - Trnavá Hora
27.8.2006
Hronský Beňadik - Trnavá Hora
3.9.2006
Trnavá Hora - Hronská Dúbrava
10.9.2006 Šašovské Podhradie - Trnavá Hora
17.9.2006
Trnavá Hora - Vyhne
24.9.2006
Kopernica - Trnavá Hora
1.10.2006
Trnavá Hora - Kremnické Bane
8.10.2006
Veľká Lehota - Trnavá Hora
15.10.2006
Trnavá Hora - Sklené Teplice

Výsledok
2 : 8 (2 : 3)
1 : 3 (0 : 3)
7 : 1 (4 : 0)
0 : 3 kont.
1 : 0 (1 : 0)
3 : 3 (2 : 2)
2 : 2 (1 : 1)
0 : 3 kont.
1 : 3 (0 : 2)

Góly
M. Bílek 3, D. Bílek 2, Ihracký, Hanák, Trsťan
Beňo 2, D. Bílek
M. Bílek 3, Hanák, Izák, M. Ivan, D. Bílek
Pôv. vysl. 1 : 1 G: Ihracký
Ihracký
Ihracký, Trsťan, M. Bílek
M. Bílek, Igor Ivan
Pôv. vysl. 6 : 2 G: M. Bílek, D. Bílek
M. Bílek (11m)

Vyzývame týmto všetkých fanúšikov a priaznivcov futbalu a športu v Trnavej Hore, aby prispeli 2%
zaplatenej a odvedenej dane pre TJ SOKOL TRNAVÁ HORA.
IČO: 142 22 213
SZČO a podnikatelia: do 31. 3. 2007
Zamestnanci: do 30. 4. 2007
Tlačivá na 2% sú na Obecnom úrade, u Ing. Pavla Ihrackého a u Karola Mužíka

Za prejavenú dôveru ďakujeme.

STRANA 12

TRNKY

1/2007

Spomíname

Dňa 17. januára 2007 uplynulo 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil
vo veku 70 rokov

Albín Kollár.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

OZNAMY
Termíny
odvozov plastov
v roku 2007
12. 04. 2007
10. 05. 2007
14. 06. 2007
12. 07. 2007
16. 08. 2007
13. 09. 2007
11. 10. 2007
14. 11. 2007
12. 12. 2007

Kronikár

Klub dôchodcov
Chcete sa stretávať, zabávať, cestovať, spomínať..? Máte na to
jedinečnú príležitosť. Máme záujem, aby sa v našej obci zriadil klub
dôchodcov, priestory na stretnutia máme. Touto cestou hľadáme
samostatného, šikovného dôchodcu, ktorý by sa dal na vedenie klubu
a vybavil k tomu všetky potrebné doklady. Pri vybavovaní potrebných
dokladov vďačne pomôžu členovia OZ SPOON.
Je to pre vás jedinečná príležitosť, veď nie každý z vás má doma
celodenného spoločníka.
Čítaš o sebe, tak si to práve ty a daj o sebe vedieť. Kontakt: Zuzana
Ivanová, nájdete ma v rodinnom dome č. 248 alebo mi nechajte odkaz
na OÚ, príp. u Mgr.Silvii Mihálikovei v lekárni.

Obecný úrad
hľadá kronikára
na vedenie
obecnej kroniky.
Potrebný je
záujem, prehľad
o dianí v obci
a pekné písmo.
Prosím nahláste
sa na OÚ u Ing.
Kollárovej.

Stravníci

Čo vás to bude stáť :
Oznamujeme dôchodcom našej obce, ktorí majú
• zakúpiť 2 ks obedárov, aby bol vždy pri donesení
záujem o každodennú teplú stravu pripravovanú
stravy na výmenu
v jedálni MŠ, aby sa nahlásili na OÚ u Ing. Kollárovej
• do 75 rokov za jeden obed zaplatíte 50,50 Sk
aAleny. Trokšiarovej alebo priamo v jedálni u vedúcej
• nad 75 rokov za jeden obed zaplatíte 40,50 Sk
Heleny Nemcovej. Strava vám bude doručovaná priamo
domov.
Budeme radi, ak využijete ponúkanú službu, čím vzrastie počet stravníkov.
Tešia sa na vás kuchárky,VARIA VÝBORNE!!!
Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 01.06.2007.
Svoje názory, otázky a príspevky môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách a na obecnom
úrade, ako i redaktorom osobne domov alebo na e-mail trnky@post.sk.

Trnky

Trnavá Hora, Jalná, Kľačany

Za obsah uvedených príspevkov nenesú
zodpovednosť redaktori občasníka, ale zodpovedný
za ne je podpísaný autor. Anonymné príspevky do
občasníka nezaraďujeme.
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