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Zakálačka, vianočné trhy, rozsvietenie vianočného stromčeka
Sobota s nádychom Vianoc...

V sobotu 1. decembra Trnavá Hora žila
prípravou na začatie spoločného adventného
obdobia. A ako správni dedinčania vieme,
toto obdobie sa začína tak ako po stáročia,
zabíjačkami a Vianočnými trhmi. V spomínanú
sobotu sa už od rána okolo Kultúrneho domu
a Požiarnej zbrojnice v Jalnej šírila lákavá
vôňa zabíjačkových špecialít. Naši šikovní
dôchodcovia sa spolu
s odborníkmi, Jozefom
Mužíkom a Rudolfom
Trokšiarom,
zručne
ujali prípravy týchto
dobrôt
–
čistilo
a mlelo sa mäso z
prasiatka na chutné
klobásky a jaterničky
– krvavničky, varila
sa
zabíjačková
k a p u s t n i c a ,
rozvoniavalo varené
vínko. Každý z nich
priložil
ochotne

Výroba zabíjačkových špecialít

ruku
k dielu
a
aj
keď
s malým
oneskorením, predsa
sa začalo s predajom
pripravených
zabíjačkových
špecialít, vínka a čaju,
a to všetko za naozaj
ľudové ceny.
K vianočnej
atmosfére
prispeli
aj vianočné trhy
v kultúrnom dome,
Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdával darčeky kde naša Pastelka,
ale aj iní predajcovia
z okolia, ponúkali na predaj vianočné a adventné
vence, vianočné ozdoby, pohľadnice, perníčky,
medovinu a pagáče. Každý si tu prišiel určite
na svoje. Všade panovala veselá a príjemná
atmosféra, ktorú dopĺňali vianočné koledy
znejúce z rozhlasu a tiež rozsvietený stromček
pred KD Jalná. Krátko pred sedemnástou
hodinou sme sa všetci ponáhľali rozsvietiť
vianočný stromček v obci, čo už po niekoľkýkrát
zorganizovalo OZ
SPOON.
Pokračovanie na strane 3

Vianočné trhy
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…
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UZNESENIE
zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
šiesteho v r. 2007, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2007 číslo 6/2007.
A. Konštatuje
kontajnerov pre spoločnosť TWS PLUS
Poslanec Obecného zastupiteľstva v Trnavej
s.r.o., so sídlom Trnavá Hora 393 za cenu
Hore pán Milan Urgela zložil zákonom
rovnajúcu sa 50 % nadobúdacej hodnoty.
predpísaný sľub poslanca obecného 14. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcely
zastupiteľstva.
C-KN č. 686/5- tr. tráv. porast vytvorenej z
parcely E-KN č. 1006/2 podľa geometrického
B. Schvaľuje
plánu číslo 36636029-225/07 o výmere 120
Menovanie pána Milana Urgelu za člena
m2 pre JUDr. Samuela Baránika, bytom
komisie mládeže a športu.
Trnavá Hora 404 za dohodnutú kúpnu cenu
Menovanie pána Ivana Hajdoniho za člena
65,- Sk/m2. Náklady spojené s prevodom
Rady školy pri Základnej škole v Trnavej
nehnuteľnosti uhradí žiadateľ.
Hore.
15. Poskytnutie sociálnej finančnej výpomoci
Menovanie pána Ivana Hajdoniho za člena
vo výške 10.000,- Sk pre Ing. Jána Turčana,
Rady školy pri Materskej škole v Trnavej
bytom Trnavá Hora, Jalná 75.
Hore.
16. Zloženie komisie na výber dodávateľa pre
Zrušenie členstva pána Jaroslava Suchého,
zakúpenie kuchynského robota do školskej
bytom Trnavá Hora, Jalná 33 v komisii
jedálne: Ing. Mešťan Miroslav, Ivanová
životného prostredia a verejného poriadku.
Zuzana, Hajdoni Ivan.
Vstup obce do verejno-súkromného 17. Zloženie komisie na prípravu rozpočtu obce
partnerstva pre prípravu územia na
na rok 2008: Ing. Mešťan Miroslav, Mgr.
čerpanie prostriedkov z prístupu LEADER,
Kravec Pavel, Ing. Čerťaská Alena.
vytvoreného za účelom prípravy projektov 18. Nespoplatnenie odberu vody v hornej časti
spolufinancovaných
z
finančných
obce občanom, ktorých domácnosť má
prostriedkov Európskej únie.
podanú žiadosť o inštalovanie vodomeru
Poskytnutie členského príspevku do verejnoa v priebehu roka 2007 nebývajú v mieste
súkromého partnerstva vo výške 2,- Sk na 1
trvalého pobytu, žiadosť musí byť podaná do
obyvateľa.
18.12.2007.
VZN o dani z nehnuteľností č. 1/2008 na rok 19. Zloženie komisie pre návrh organizačnej
2008.
štruktúry obecného úradu a Smernice pre
VZN o miestnom poplatku za komunálne
odmeňovanie: Mgr. Kravec Pavel, Ing.
odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2008
Mešťan Miroslav, Hajdoni Ivan, Ivanová
na rok 2008.
Zuzana.
VZN o dani za psa č. 3/2008 na rok 2008.
20. Žiadosť pána Františka Packu, bytom Trnavá
Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku
Hora 122 o odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá
pohrebísk, domu smútku a domu poslednej
Hora parcely C-KN č. 70/2 - o výmere 28 m2,
rozlúčky obce Trnavá Hora.
parcely č. 93/3 - o výmere 91 m2, parcely č.
Zmeny v rozpočte obce Trnavá Hora na rok
90/3 – o výmere 70 m2 a parcely č. 90/4 - o
2007.
výmere 155 m2. Parcely č. 93/3, 90/3 a 90/4
Vykonávanie zmien v rozpočte obce
sú vytvorené z parcely E-KN č. 1012 za cenu
starostom obce do výšky 10 % rozpočtovej
16.000,- Sk po predložení geometrického
podpoložky.
plánu.
Odpredaj 2 kusov veľkokapacitných
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C. Neschvaľuje
1. Odpredaj častí pozemku v k.ú. Trnavá Hora z
parcely C-KN č. 52 a č. 53 pre pána Branislava
Minku, bytom Trnavá Hora 111 z dôvodu, že
sú to priľahlé pozemky k stavbe súp.č. 112
- zdravotné stredisko, ktoré je vo vlastníctve
obcí Trnavá Hora, Pitelová a Hronská Dúbrava.
Uvedené nehnuteľnosti nie je možné odpredať,
sú trvalou súčaťou stavby.
2. Poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci
pre pána Miroslava Magulu, bytom Trnavá
Hora, časť Jalná 61.
3. Poskytnutie zľavy za odber obedov pani Júlii
Slašťanovej, bytom Trnavá Hora 153.
4. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora
parcely C-KN číslo 706/10 o výmere 865
m2 pánovi Jánovi Obrtalovi a manželke pani
Jane Obrtalovej, bytom Trnavá Hora 184 pre
nesplnenie podmienky bodu II. „Zmluvy“
zo dňa 24.10.2002, ktorej platnosť je do
31.12.2007.
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STRANA 3
D. Berie na vedomie
Plnenie uznesení.
Informácia o činnosti obecného úradu.
Informácie predsedov komisií o činnosti
komisií.
Oznámenie o ukončení poslaneckého
mandátu pána Dušana Mališa.
Žiadosť pána Vladimíra Repiského a
MUDr. Ľudmily Repiskej, bytom Žiar nad
Hronom, Sládkovičova 7/1 o odkúpenie časti
pozemkov v k.ú. Kľačany z parcely E-KN č.
362/1, 362/2 a 363 z dôvodu posunu hraníc
predmetných parciel.
Žiadosť pána Miroslava Nárožného, bytom
Trnavá Hora 85 a pána Emanuela Nárožného,
bytom A. Štefanku 2/149, Žiar nad Hronom o
zámenu parciel v k.ú. Trnavá Hora z dôvodu
nutnosti upresnenia konkrétnych parciel,
ktorých sa zámena bude dotýkať.
Žiadosť pána Patrika Švajdu, bytom Lipová
394, Nové Zámky o odkúpenie časti parcely
č. 686/2 v k.ú. Trnavá Hora, časť Ladno.
Je nutné na opätovné prerokovanie v OZ
predložiť geometrický plán.

Internetová miestnosť so samoobslužnou čajovňou
Obec Trnavá Hora zriaďuje v obci „Internetovú miestnosť so
samoobslužnou čajovňou“, ktorá bude umiestnená v priestoroch
nad hostincom Baba Jaga. Od začiatku roku 2008 bude k dispozícii
pre občanov našej obce. Internetová miestnosť so samoobslužnou
čajovňou môže byť zriadená aj vďaka finančnej podpore vo
výške 30 000 korún, poskytnutej z rozpočtu Banskobystrického
samosprávneho kraja. Poďakovanie patrí aj miestnemu
podnikateľovi Jozefovi Turoňovi, ktorý poskytol priestory a rodine
Kniezovej za pomoc pri vypracovaní projektu.
Deti sa tešili najmä
na Mikuláša, ktorý ich
obdaroval sladkosťami.
Ako vždy, aj teraz si so sebou priniesol pomocníkov
– čerta s anjelom. O program a dotvorenie vianočnej
atmosféry sa postarali žiaci zo základnej školy pod
vedením učiteľky Márie Fungáčovej. Popoludní bola
obecným úradom zabezpečená aj bezplatná kyvadlová
doprava obecným autom a to z Kľačian cez hornú časť
Trnavej Hory.
Čo dodať na záver? Myslíme, že sa všetkým táto
akcia páčila a veríme, že sa bude znova opakovať a stane

Pokračovanie zo strany 1

Obecný úrad

sa akousi tradíciou, na ktorú sa už teraz všetci tešíme.
Poďakovať treba všetkým, ktorí prišli ochotne pomôcť
a taktiež sponzorom – poslancom Ivanovi Hajdonimu
a Pavlovi Kravecovi, obecnému úradu, klubu dôchodcov,
OZ SPOON, COOP Jednota Žarnovica, TWS Plus s.r.o.,
Helene Luptákovej, Silvii Mihálikovej, Eve Spornej.
Aj keď naše Vianočné trhy, ako aj zabíjačka, sa nedajú
prirovnať napríklad k takým „bratislavským“, podľa
počtu zúčastnených môžeme spokojne povedať, že to
bola vydarená akcia a tešíme sa na budúci rok.
Klub dôchodcov, OZ SPOON
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OKIENKO STAROSTU
Vážení spoluobčania,
blížiaci sa koniec roka si iste
uvedomujeme všetci. Nielen preto, že
sa v tomto období stupňuje pracovné
úsilie, aby sme zvládli všetko, čo sme
si na tento rok predsavzali, ale najmä
preto, že sme v očakávaní najkrajších
sviatkov roka. Sviatkov, ktoré v tejto
uponáhľanej dobe prinášajú do našich
domovov pokoj, chvíle zastavenia,
čas, ktorý môžeme prežiť so svojimi
najbližšími a najmä atmosféru lásky
a porozumenia, Vianoce.
Vyjadrujem presvedčenie, že každý
má niekoho blízkeho, s kým ich bude
môcť v duchu tradícií prežiť v šťastí,
radosti a pohode. V týchto chvíľach si
zaspomíname, čo nám odchádzajúci rok
dal – a možno naopak – aj vzal. Možno
bude pri štedrovečernom stole počuť
hlások malého človiečika, možno nám tu
bude niekto nám drahý chýbať – a možno
to bude už navždy. Ale určite nebude
chýbať láska a porozumenie.
Koniec roka je súčasne obdobím
bilancovania. V duchu si premietame film
práve sa končiaceho roka a hodnotíme, či
sa splnili naše očakávania, predsavzatia
a túžby. Či to nebol rok, ktorý bol rokom
nenaplnených predsavzatí, nesplnených
želaní, bolesti pri strate či nešťastí nám
blízkych i vzdialených. Hodnotíme aj
udalosti okolo nás, aký bol ich vplyv na
náš každodenný život, či nám priniesli
niečo pozitívne. V tejto súvislosti chcem

Ján Harman, starosta obce Trnavá Hora

poďakovať všetkým, ktorí v roku 2007
pre našu obec niečo urobili, či už to boli
poslanci obec. zastupiteľstva, pracovníci
obce, učiteľky
ZŠ a MŠ, členovia
občianskych združení, redakcia Trniek,
naši hasiči, farský úrad ale aj miestni
podnikatelia a všetci občania, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
aktivitách v obci a pomáhali budovať
nielen materiálne hodnoty, ale aj
napomáhať
spolunažívaniu
v obci
a zvyšovaniu kvality verejného života.
V závere roka si všetci želáme jedno
– aby ten prichádzajúci rok bol lepší, ako
práve sa končiaci. Aby sme boli zdraví,
v našich rodinách vládla pohoda, aby sa
nám splnili naše zámery a predsavzatia
tak, aby sa nám v našej obci lepšie žilo.
Úprimne vám všetkým želám krásne,
láskou,
porozumením
a rodinnou
pohodou naplnené vianočné sviatky
a dobrý a úspešný rok 2008.
Ing. Ján Harman, starosta
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Zánik vecného bremena
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Dali sme písomný súhlas, aby cez náš dvor
mal sused právo prechodu na svoj pozemok.
Môžeme tento súhlas odvolať a susedovi
zabrániť prechádzať cez náš dvor?

Podľa vášho opisu je zrejmé, že k vášmu
dvoru bolo zriadené vecné bremeno, ktoré
vzniklo zápisom do katastra nehnuteľností.
Čiže na liste vlastníctva k vášmu dvoru bude
v časti C „Ťarchy“ vyznačené vecné bremeno,
ktorému zodpovedá právo prechodu cez váš
dvor pre uvedený subjekt. Vecné bremeno je
právom k cudzej veci, ktoré sa vyskytuje iba pri
nehnuteľnostiach. Pre spôsoby zániku vecného
bremena bude kľúčové, ako je vymedzený
subjekt oprávnenia, vyplývajúceho z vecného
bremena. Do úvahy pripadajú dve možnosti:
Vecné bremeno spojené s osobou: Ak je
subjekt oprávnenia vymedzený ako konkrétna
osoba (t.j. meno, priezvisko a rodné číslo),
vecné bremeno zanikne najneskôr smrťou tejto
osoby, čiže neprechádza na právneho nástupcu.
V takom prípade pre výmaz vecného bremena
vám bude postačovať osvedčená kópia úmrtného
listu, ktorú predložíte s návrhom na výmaz
správe katastra, ktorá vám vecné bremeno
vymaže z listu vlastníctva bez poplatku.
Vecné bremeno spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti: Ak je subjekt oprávnenia
vymedzený ako vlastník určitej nehnuteľnosti
(napr. vecné bremeno je v prospech vlastníka
presne určenej parcely, alebo stavby, ku ktorej
smie prechádzať cez zaťažený pozemok), v tom
prípade je zánik vecného bremena zložitejší.
Oprávnenie z vecného bremena pri zmene
vlastníctva k nehnuteľnosti vášho suseda totiž
prechádza aj na nadobúdateľa. Čiže ak váš
sused predá svoj dom, alebo dom niekto zdedí,

môže chodiť cez váš pozemok aj nový vlastník.
Pre obidva typy vecných bremien platia tieto
spôsoby zániku:
• zmluvou – písomná zmluva o zániku vecného
bremena dohodou, ktorá podlieha vkladu do
katastra nehnuteľností. Ako z pojmu „zmluva“
vyplýva, musia s ňou súhlasiť obidve strany,
t.j. aj oprávnený z vecného bremena.
• uplynutím doby – ak bolo vecné bremeno
zriadené na dobu určitú,
• rozhodnutím súdu – ak nastala trvalá
zmena pomerov, napríklad k susedovej
nehnuteľnosti bola postavená verejná cesta
umožňujúca priamy prístup
• zo zákona – napríklad ak zanikne stavba,
ku ktorej bol zriadený prístup cez cudzí
pozemok, alebo keď dôjde k splynutiu osoby
oprávnenej a povinnej do jednej osoby
(čiže ak nadobudnete dom, ku ktorému bol
zriadený prechod cez váš pozemok).
Ako z tohto stručného prehľadu vyplýva,
vecné bremeno nemôže zaniknúť jednostranným
prejavom vôle vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti.
Počas trvania vecného bremena musíte
oprávnenie suseda rešpektovať. V žiadnom
prípade však sused nemôže rozsah svojich
práv svojvoľne rozširovať (čiže ak má len právo
prechodu peši cez váš dvor, nemôže tadiaľ
prechádzať traktorom a pod.).
JUDr. Samuel Baránik

Vážení čitatelia,
ak máte nejaké vhodné námety alebo otázky, na ktoré hľadáte odpoveď, napíšte ich redakcii Trniek
a možno už v najbližšom čísle sa vašej téme budeme venovať.
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Mesiac október patrí už tradične k mesiacom
naplneným prácou na poliach a v záhradkách,
posledným teplým lúčom slnka, ale i sviatku,
počas ktorého si uctievame celoživotnú prácu
a snaženie starších generácií. Dôchodkový
vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych

Predseda JDS Trnavá Hora a starosta obce Trnavá Hora

Posedenie dôchodcov

Vystúpenie žiakov ŽS Trnavá Hora

Posedenie dôchodcov

Posedenie dôchodcov

vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké
záujmy o kultúru, o ľudí. Vedia sa vzájomne
podporiť, poradiť. Jeseň života možno prežiť
príjemne, len nech slúži zdravie. Na prejav
úcty nestačí len 1. október, ktorý je Svetovým
dňom seniorov a následne celý október je
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vlastne Mesiacom úcty k starším, kedy si pripomíname zásluhy starších spoluobčanov o náš dnešok. Úctu
treba prejavovať počas celého roka v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade.
Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne
slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu úctu. Príjemné sviatočné chvíle
pripravil obecný úrad spolu s klubom dôchodcov pre starších spoluobčanov dňa 12. októbra na Obecnom
úrade v Trnavej Hore. Veľká vďaka patrí členkám klubu, ktoré prispeli domácimi zákuskami, zabezpečovali
občerstvenie a obsluhu pri posedení. Prítomných privítal Ján Slašťan, predseda JDS, ktorý svoj príhovor
začal charakteristickým výrokom pre tento mesiac: „Nikto nemiluje život tak, ako starý človek.“ (Sofokles)
Starosta Ján Harman poprial všetkým pevné zdravie, nech majú radosť zo života a nech sa tešia na každý
pekne prežitý deň. Pre starších spoluobčanov, ktorých prišlo naozaj dosť, žiaci z našej základnej školy pod
vedením učiteľky Márii Fungáčovej pripravili krátky program, pri ktorom určite nejednému starkému či
starkej vyhŕkli slzičky, keď počuli vďačné a úprimné slová od mladej generácie.
Klub dôchodcov

Výlet do Svätého Antona
Vo svojom pláne činnosti mala naša
organizácia JDS aj zájazd do Svätého
Antona, ktorý sa uskutočnil dňa 14.
septembra tohto roku. Už raňajšie slnko
sľubovalo, že bude počasie, ktorému sa
hovorí „babie leto“, a tak my, seniori, sme
nastúpili do autobusu vo veľmi dobrej
nálade. Pri vstupe do nádvoria kaštieľa
sme sa spoločne odfotili a môžeme
povedať, že pohľad na seniorov, ktorí sa
v krátkom čase stretli v našej organizácii,
bol veľmi príjemný.
Prehliadka kaštieľa prebehla dosť
rýchlo, aj keď sme boli zahrnutí
množstvom informácií. Po prehliadke
sme sa poprechádzali okolo kaštieľa
a obdivovali sme nielen park, ale aj naše
nádherné hory, ktoré obkolesujú kaštieľ
a dedinku Svätý Anton. Zašli sme i na
blízky ranč, kde sme poobzerali konský
statok, v reštaurácii na dvore sme si
zase posedeli a občerstvili sa jedlom
a pitím. Nebolo by správne, aby sme
v taký nádherný slnečný deň nenavštívili
starobylú Banskú Štiavnicu. Niektorí si
poprezerali pamiatky, ktorých je v tomto
meste dosť, ostatní určite nazreli do
obchodov, alebo si dali dobrý zákusok
s kávičkou. Bol to náš prvý spoločný
výlet, ale pri rozchode bolo počuť, že
nám bolo dobre a určite sa budeme tešiť
aj na ďalšie zájazdy.

Klub dôchodcov

Naše zdravie

Naše zdravie

Naše zdravie

Naše zdravie

Naše zdravie
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Upchanie dýchacích ciest
cudzím telesom
Čiastočné alebo úplné upchanie dýchacích ciest
pri vedomí môže vzniknúť u detí počas hry (pri
vkladaní drobných predmetov do úst) a u detí,
ako aj dospelých, pri jedení, ak sa zároveň hrajú,
rozprávajú alebo sa pohybujú. Vyskytujú sa zriedkavo
– približne 20 prípadov ročne, a preto sa medzi laikmi
na túto situáciu nemyslí. Zdravotníci sa dostanú
k postihnutému až po zastavení dýchania a zastavení
krvného obehu, preto sa na zúženie dýchacích ciest
cudzím telesom často nemyslí. Zúženie dýchacích
ciest by sa nemalo zameniť s kolapsovým stavom,
srdcovou príhodou alebo kŕčovým stavom. Príhoda
vznikne náhle a pri prvých príznakoch treba rozpoznať
mierne zúženie ciest (kašeľ je účinný) a závažné

Očkovanie proti chrípke
Svetová zdravotnícka organizácia WHO
vyzýva k očkovaniu čo najširšej populácie
proti chrípke pred očakávanou pandémiou.
Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé
ochorenie šíriace sa vzduchom. Začína rýchlo
po usadení vírusu v horných dýchacích cestách
u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu
vírusu chrípky vytvorené protilátky. Častým
omylom mnohých pacientov je, že akékoľvek
postihnutie horných dýchacích ciest považujú
za chrípku. Po vniknutí vírusu do organizmu po
2 až 3 dňoch nastupujú bolesti svalov, kĺbov,
malátnosť, vysoká horúčka, ktoré sú často tak
intenzívne, že chorého pripútajú na lôžko. Až
potom nastupujú príznaky z napadnutia horných
dýchacích ciest - plný nos, bolesti hrdla, kašeľ.
Chrípka sa môže nebezpečne skomplikovať
zápalom pľúc, priedušiek, stredného ucha,
ktoré môžu končiť smrteľne u oslabených osôb
ČO SO STARÝMI, NEPOTREBNÝMI LIEKMI?

Často sa stáva, že po skončení liečby, po zmene
liekov lekárom, alebo po úmrtí v rodine zostanú
v domácnostiach nepotrebné lieky. Čo s nimi?
Nechať ich doma, možno sa niekomu hodia?
Hodiť ich do kontajnera, veď načo zavadzajú?
A čo keď ich niekto omylom užije, „vyskúša“,
alebo sa k nim dostanú deti? A kontajnery tiež
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zúženie (kašeľ je neúčinný). Postup prvej pomoci pri
závažnom zúžení dýchacích ciest: údery do chrbta sa
robia hranou dlane medzi lopatkami postihnutého,
ktorý je v miernom predklone, silnými údermi 5krát za sebou. Ak to nevedie k vypudeniu cudzieho
telesa, vykoná sa 5 stlačení hornej časti brucha medzi
pupkom a uhlom rebier. Postihnutého v bezvedomí
treba uložiť na chrbát na rovnú podložku a začať
so stlačovaním hrudníka bez ohľadu na prípadnú
prítomnosť pulzu a aktivovať tiesňové volanie. Tento
postup platí pre všetky vekové kategórie postihnutého.
Stláčanie hrudníka vedie k zmenám tlaku, čo môže
spôsobiť vypudenie cudzieho telesa z dýchacích ciest.
Vyťahovanie cudzieho telesa naslepo sa neodporúča.
Po úderoch do chrbta a stláčaní brucha treba pacienta
prekontrolovať na vyššom pracovisku za účelom
vylúčenia mechanických poškodení.
MUDr. Dušan Buch

s chronickými ochoreniami
srdca, pľúc, obličiek, pečene,
imunitného systému a u ľudí
nad 65 rokov, u ktorých
je imunitná ochrana proti
infekcii podstatne znížená.
V súčasnej dobe neexistuje
dostatočne účinná liečba
chrípky. Antibiotiká sú neúčinné, vitamíny
vzniku a rozvoju ochorenia nezabránia,
môžu len určitým spôsobom tlmiť prejavy
ochorenia.
Jedinou spoľahlivou a bezpečnou ochranou
proti chrípke je prevencia očkovaním.
Očkovanie je možné realizovať až do
februára. Chrípkový vírus mení každý rok svoj
charakter. Preto sa pre každú sezónu pripravujú
nové vakcíny s novým aktuálnym zložením
chrípkových vírusov. Preto je účinné len
každoročné preočkovanie!

Mgr. Silvia Miháliková

nie sú bezpečné. Nezabúdajme, že lieky sú pri
správnom použití liekom, ale môžu sa zmeniť
na jed pri neodbornom zaobchádzaní. Preto je
potrebné takéto lieky zaniesť do ktorejkoľvek
lekárne, kde je zabezpečená správna manipulácia s
nimi a bezpečná likvidácia overenou firmou. A ešte
na záver: nepodceňujte nebezpečenstvo a lieky
uchovávajte na bezpečnom mieste, nedostupnom
hlavne deťom!
Mgr. Silvia Miháliková
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Zhodnotenie futbalovej jesene 2007/2008
V súťažnom ročníku 2007/2008 bol
TJ Sokol Trnavá Hora opäť zaradený do
III. triedy dospelých aj napriek tomu, že
v priebehu súťažného ročníka sa z II. triedy
dospelých odhlásili dve družstvá dospelých
(TJ Horná Ždaňa a Malá Lehota ). Riadiaci
orgán ObFZ podľa Súťažného poriadku
SFZ a Rozpisu futbalových súťaží mal

TJ SOKOL Trnavá Hora

TJ SOKOL Trnavá Hora
doplniť počet účastníkov na 14 a TJ Sokol
mal postúpiť z 2. miesta ako bolo SP SFZ
a Rozpisom stanovené. No pri vylosovaní
nového ročníka ObFZ znížil počet účastníkov
na 12 bez toho, aby s tým oboznámil
účastníkov najneskôr pred začiatkom jarnej
časti súťaže 2006/07, čím porušil Súťažný
poriadok a Rozpis futbalových súťaží. Fakt,
že sme nepostúpili (aj keď nás celý rok
ObFZ vodil za nos tým, že nám stačí 2. miesto na postup
do II. triedy), mal negatívny vplyv na výkon a psychiku
všetkých hráčov. Hneď prvý zápas nám nevyšiel (Trnavá
Hora – Prenčov 5 : 5 (1 : 3), keď sme na začiatku II.
polčasu prehrávali už 1 : 4, no v strhujúcom závere sa nám
podarilo vyrovnať, ba na konci sme mohli dať aj víťazný
gól. Strelecky sa darilo Marekovi Bílekovi - dal 3 góly,
po jednom pridali J. Lupták a M. Hazlinger. Druhý zápas
(Vyhne – Trnavá Hora 1 : 2 (0 : 2)) sa nám vydaril takticky
i strelecky. Góly dali Drahoš Bílek a Vlado Kollár. V
ďalších zápasoch Tr. Hora – Š. Podhradie 0 : 2, Hr. Dúbrava
– Tr. Hora 1 : 0, Tr. Hora – Hr. Beňadik 1 : 3 sa nám vôbec
nedarilo a naviac nám nepriali ani rozhodcovia, jediný gól
dal Tomáš Trokšiar. V zápase Kr. Bane – Tr. Hora (2 : 2)
sme ešte 5 minút pred koncom vyhrávali 2 : 1,no vedenie
sa nám nepodarilo udržať. Obidva góly dal Marek Bílek.
Zápas Tr. Hora – Veľká Lehota (1 : 6) sme úplne zbabrali,
gól dal Hazlinger.

TJ SOKOL Trnavá Hora
V poslednom zápase Kopernica – Tr. Hora (1 : 3 (1 :
0)) sme rýchly a kombinačný futbal hrali len druhý polčas,
kedy sme mohli dať ešte ďalších 5 gólov. O tie tri góly sa
podelili Martin Slašťan (2) a Martin Ceplák. Bilancia po
jeseni:
- z 8 zápasov sme 2 vyhrali, 2 remizovali a 4 prehrali
so skóre 14 : 21
- doma sme zo 4 zápasov ani jeden nevyhrali, jeden
remizovali a 3 prehrali a skóre 7 : 16
- vonku sme zo 4 zápasov 2 vyhrali,1 remizovali a 1
prehrali so skóre 7 : 5
V tabuľke III. triedy dospelých sme po jeseni obsadili
6. miesto s 8 bodmi a skóre 14 : 21, čo vôbec nezodpovedá
našim ambíciám, možnostiam a schopnostiam, a preto
treba veľa urobiť v zimnej príprave, aby sme sa v jarnej
časti súťaže prepracovali na čelné priečky tabuľky.
Ing. Pavel Ihracký, predseda TJ Sokol Trnavá Hora
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Príbeh o Indii

časť prvá: Aká si India?

4/2007
Štátne zriadenie: republika
Hlavné mesto: Nové Dillí
Rozloha: 3 287 365 km2
Počet obyvateľov: 962 378 000
Úradný jazyk: dva hlavné úradné
jazyky (hindčina a angličtina) a 17
provinčných úradných jazykov
Mena: indická rupia
Národnostné zloženie: Indovia
(viac ako tisíc národnostných
skupín (99 %)), Číňania, Tibeťania,
Európania (1 %)
Náboženstvo: hinduizmus (80,3
%), islam (11 %), rímskokatolícke,
sikhské, budhizmus, džainisti a iné

Najstaršie známe stopy ľudského
osídlenia pochádzajú z doby
Cliffs of Moher kamennej, avšak trvalé osídlenie
Indie sa datuje pred 9 000 rokmi.
Od roku 180 p. n. l. nasledovali série
India je úžasná krajina s obrovskými kontrastmi, ktoré človeka invázií zo strednej Ázie, ktoré viedli k vzniku
sprevádzajú na každom rohu. Je tak obrovská, že je tam všetko, kráľovstva. Obdobie od tretieho storočia p. n.
vysoké zasnežené pohoria na severe krajiny zasahujúce do l. sa považuje za „zlatý vek“ starovekej Indie,
Himalájí, vyprahnuté náhorné plošiny v strede krajiny, zelená kedy sa naplno rozvíjala veda, náboženstvo a
nížina s veľtokmi Ganga a Brahmaputra, tropické dažďové umenie.
pralesy, savany a horúce púšte, nádherné pláže Arabského mora, V 7. až 12. storočí krajinu pustošili islamské
Bengálskeho zálivu a Indického oceána. Je to krajina mnohých invázie. V polovici druhého tisícročia
národností, kultúr a nespočetného množstva bohov, zem desivého európske krajíny využili túto situáciu a
kontrastu chudoby a rozprávkového bohatstva „vyvolených“, zriadili v krajine vlastné kolónie. Na začiatku
miesto nekontrolovateľného preľudnenia, špiny, chorôb 20. storočia dlhotrvajúce a nenásilné úsilie o
a alternatívnej až tajomnej medicíny. Nekonečná byrokracia je nezávislosť, vedené otcom národa Mahatmom
Gándhim, vyvrcholilo v roku 1947, kedy India
kontrastom k priateľskej povahe Indov. India ponúka takmer
získala úplnú nezávislosť od Británie. Od
všetko, môžete sa okúpať v bájnej, ale špinavej posvätnej rieke roku 1950 je India suverénna, socialistická,
Gange, prejsť Indiu expresom ako Phillas Foog z románu, sekulárna a demokratická republika s kvázi
meditovať v hinduistickom chráme, alebo len tak, niekde na ulici, federálnou formou vlády a dvojkomorovým
zajazdiť si na slonoch, túlať sa špinavými a preplnenými uličkami parlamentom. India je rozdelená na 28 štátov,
miest, zatúlať sa v džungli, zafajčiť si lacný tabak, okoštovať šesť zväzových teritórií a teritórium hlavného
mesta Dillí.Významné ekonomické reformy,
povestne štipľavú a vegetariánsku indickú kuchyňu.
Napísať dobrý článok o tak obrovskej, farebnej a rôznorodej ktoré začali v roku 1991, transformovali
krajine na jednu či dve strany je dosť odvážne, ak vôbec možné. Indiu medzi krajini s najrýchlejšie rastúcim
Prvé, čo bežného Európana prekvapí je zaiste kultúrny šok, chaos hospodárstvom na svete a pridala si na
v doprave, to asi platí rovnako pre celú Indiu. Ja som strávil viac celosvetovom a regionálnom vplyve.

ako dva mesiace v meste Pune s oficiálnym počtom obyvateľov
4,5 milióna ľudí, ktoré je druhé najväčšie mesto v provincii Maharashtra. Hlavné mesto tejto provincie je
veľmi známe indické mesto Bombaj, ktoré je vzdialené od Pune 150 km a na moje prekvapenie, medzi oboma
mestami je postavená diaľnica s tromi pruhmi v každom smere. Prvýkrát som po tejto diaľnici, ktorá lemovala
a tunelmi križovala hory, prechádzal v noci. Obrovská diaľnica a takmer žiadne auto počas noci mi vnucovalo
pocit, že India nebude až tak chudobná a zaostalá krajina. Rázny koniec diaľnice pred mestom Pune v zmysle
indických kontrastov mi dostatočne postačil na vytriezvenie z tohto omylu.
Pune je bežné indické mesto, hlučné, špinavé a s neznesiteľným smogom. Prvý pohľad cez okno zo šiesteho
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poschodia budovy, kde som pracoval, sa zdá byť
úžasný. Je to pohľad ponad zelené stromy, v diaľke
sú vidieť len pomerne nové a pekné obytné budovy,
hotely a nákupné centrá. Kontrast a krutá realita
chudobných sa však skrýva pod korunami obrovských
a exotických stromov. To dobre známy košický Luník
IX je luxusná štvrť. Špina a odpadky na uliciach je
bežná indická realita. Pojem „ochrana životného
prostredia“ vo veľkých mestách ustúpil pred tvrdým
biznisom a rozvojom krajiny.
Nespočetné množstvo dopravných prostriedkov,
počnúc od motoriek, motorových rikší, až po autá
a pomedzi to hemžiaci sa ľudia ma presviedčajú
o tom, že bežný Európan vôbec netuší, čo je to
neznesiteľná zápcha, hlučné mesto a dokonalý chaos.
Dobre si pamätám prvú cestu z práce do bytu, počas
zápchy trvala takmer dve hodiny, inak len 20 minút.
Všetko pôsobí na prvý dojem zmätene. Prejsť z jednej
strany ulice na druhú krížom cez cestu, je viac menej
adrenalínový šport a spočiatku si vyžaduje obrovský
kus odvahy. Bežné dopravné pravidlá sa tu vôbec
nedodržiavajú. Neviem, či vôbec nejaké existujú. Ja
som nadobudol pocit, že prednosť má to auto, ktoré
je väčšie, má hlučnejší klaksón a drsnejšieho šoféra.
Na červenú sa bežne nestojí, len spomalí. Smer jazdy
v kruhovom objazde závisí od toho, ktorou stranou
je to bližšie. Chodníky popri cestách neexistujú, ak
aj boli pôvodne spravené, teraz po nich chodia autá.
Toto všetko s času na čas vyústi do zápchy a to takej,
že sa vám nedá ísť ani dopredu ani dozadu, iba stojíte,
niekedy aj tri hodiny.
Leto
Slnko hreje, vánok veje,
vtedy sa vždy dieťa smeje.
Prišlo leto, voda volá,
Janko sa už k nej zberá.
Pitný režim dodržať musí,
inak sa zadusí.
Divé husi o lete gagocú,
že vtáky z ďalekých krajín
k nám vtáčiu chrípku donesú.
Podľa tvojho vkusu,
daj mi veľkú pusu,
za túto báseň veľkú,
pre moju mamulienku.

STRANA 11

Indovia sú prevažne hinduisti a život v tomto
duchu sa zdá Európanovi jednoduchý, nenásilný,
neuponáhľaný a spätý s prírodou. Hlučný prejav pri
jednaní a obchodovaní je ďalším kontrastom Indie.
Vysoká teplota unavuje človeka, a tak pôsobia aj
Indovia. Nikam sa neponáhľajú, na všetko majú
dostatok času. K belochom sa správajú úctivo
a pohostinne.
V Indii kúpite takmer všetko na ulici, hlavne
musíte mať peniaze a ochotu sa jednať. Na každej
ulici je strašne veľa stánkov a malých obchodíkov,
ktoré svojou veľkosťou a vzhľadom pripomínajú
skôr garáž. V každom obchode majú takmer to isté
a dokonca aj za rovnakú cenu. Pojem prirodzená
konkurencia tu viditeľne znamená niečo iné. Avšak
ceny v pouličných stánkoch sú pre zahraničných
cudzincov bravúrne nadhodnotené. Nie raz som
zjednal aj desaťkrát nižšiu cenu. Umeniu zjednávať
som sa naučil už na druhý deň, sám neviem, či to
bola prozreteľnosť, alebo náhoda. Po mnohých
zjednávaniach a nákupoch sa ma zmocnil pocit, že
pre nich nie je dôležité ani tak koľko čo stojí, ako že
silou mocou chcú niečo predať.
Najkrajšie na Indii je jej prirodzene veľká
rozmanitosť a zachovalá príroda mimo veľkých
miest. India ako krajina má čo ponúknuť turistom
a pôsobí na nich veľmi prívetivo. Som presvedčený,
že každý si v nej nájde to svoje a bude na ňu v dobrom
spomínať ako na uvoľnený kus sveta. V ďalšom
vydaní spomeniem zážitky z cestovania a úžasných
turistických miest.

Miroslav Bahleda

Rybačka
Babička
Slnko ráno vstalo,
Tu si naša ružička,
starkého k vode zvalo.
našej starkej mamička.
Starký veľkú udicu, Staráš sa o nás ako mačka o mačence,
nahodil na belicu.
my sme tvoje pravnúčence.

Sadol si na stoličku,
čaká na rybičku.
Keď plavák poskočí,
starký hneď vyskočí.
Ťahá, ťahá, poťahuje,
veľký kapor zrazu tu je.
Starký sa hneď poteší,
s rybou domov pobeží.

Rozdávaš lásky plné vrece,
hoci máš choré plece.
hoci ti ho pomasírujeme,
radi sa s tebou porozprávame.

Matúško Trokšiar, 5. ročník
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Dávame vám opäť do pozornosti, že Obec
Trnavá Hora má už zriadenú webovú stránku
ww.trnavahora.sk.
Ak máte ľubovoľné aktuálne info vhodné na obecný web, nápady ako ho vylepšiť, nové námety a informácie vhodné pre publlikáciu na obecnom webe, prosím kontaktujte redakciu.

Spomienka

VÝZVA VŠETKÝM PRIAZNIVCOM
ŠPORTU A FUTBALU

„Kto živým chýba,
žije.“

Vyzývame týmto všetkých priaznivcov a fanúšikov
futbalu a športu v Trnavej Hore, aby prispeli 2 %
zaplatenej a odvedenej dane pre TJ Sokol Trnavá Hora.

(Milan Rúfus)

Prešli štyri smutné roky od
odchodu našej mamičky,
manželky, starkej

Mgr. Anny
Červienkovej.

Nezabudli sme, iba sa učíme žiť s tým,
že už nie si medzi nami.

Manžel Ján, dcéry Beata a Mirka s rodinami, vnúčik
Lukáško.

IČO: 14 222 213
Zamestnanci: do 30. 4. 2008
SZČO a podnikatelia: do 31. 3. 2008 alebo v deň podania
daňového priznania
Tlačivá na poukázanie 2 % zaplatenej dane budú na
Obecnom úrade, u Pavla Ihrackého (0907085133)
a u Karola Mužíka (0908282597). Tlačivá možno poslať
aj na e-mailovú adresu.
Za preukázanú priazeň ďakujeme v mene všetkých
športovcov TJ Sokol Trnavá Hora

Poďakovanie

Za sponzorský príspevok chceme touto cestou poďakovať manželom Balážovcom - Eve a Pavlovi.
Ďakujeme.
Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 29. 2. 2008.
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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