HISTÓRIA OBCE TRNAVÁ HORA
II. svetová vojna
Po hradskej ceste Zvolen – Žiar nad
Hronom, od nového roku 1945, bol sústavný
ústup nemeckých a najviac maďarských
vojsk. Tieto sa z času na čas usadili v našej
obci. Vo februári sa toto stupňovalo. Vtedy
už bolo počuť streľbu z ťažkých zbraní od
juhovýchodu, to značí od Banskej Štiavnici.
V tomto roku si zriadili Nemci na fare
a na lesnej správe vojenskú nemocnicu a tiež
aj cintorín, pre padlých nemeckých vojakov,
na lúke medzi hornou traťou a hradskou,
neďaleko kaplnky. Tu bolo od 25. februára
1945 do 13. marca 1945 pochovaných 84
nemeckých vojakov, ktorí boli ťažko ranení
na bojisku a umreli vo vojenskej nemocnici,
alebo i mŕtvych z frontu, ktorých sa im ešte
podarilo odniesť a pochovať. Cintorín bol po
oslobodení zničený.
V tomto čase oslobodenecké vojská
postupovali na západ a bombardovali
nemecké vojská na železničných staniciach
i cestách.
Pri takomto bombardovaní na železničnej
stanici v Hronskej Dúbrave bol zabitý
6.3.1945 občan našej obce Vincent Ivan,
ktorý tam bol v práci.
Oslobodenie obce prebehlo 30. marca
1945 v dopoludňajších hodinách Sovietskou
armádou. Už 29. marca prišli do obce ruskí
prieskumníci. Prišli smerom z Pliešky
a postrihali Nemcom telefónne vedenie. Dňa
30. marca hneď ráno začala veľká streľba

z delostreleckých zbraní a asi o 10,00 hod
prišli Sovietske vojská od Ladna a Pliešky.
Občania potom pomáhali oslobodeneckým
vojskám pri odnášaní munície do Kľačian.
Pri ústupe Nemci zapálili rodinné domy
Vincenta a Martina Minku č.7, Školastiky
Packovej č. 6, Vincenta Minku č. 31, Štefana
Minku č. 8, a Jána Urgelu č. 14. Na všetkých
týchto domoch zhoreli strechy.
Sovietske vojská po oslobodení obce
postupovali ďalej a do obce prišli Rumuni.
Títo sa v obci tiež zdržali dva dni.
Už pred frontom, asi tri týždne, bola obec
ostreľovaná z ťažkých zbraní z Močiara
a Behanova.
Počas frontu padol doma František Žbirka
č.40, ktorý bol chorý a ležal na posteli. Pri
výbuchu granátu ho zasiahla črepina. Mal asi
80 rokov.
Po vojne dostali občania náhradu za
spôsobené škody a pustili sa do opráv domov
a iných škôd zapríčinených vojnou.
-zi-
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Miroslav Žbirka – rodák
z našej obce
Po prečítaní názvu článku sa všetkým
určite vybaví známy spevák nazývaný aj
Meky. Málokto však vie, že aj jeho bratranec,
rodák z hornej časti Trnavej Hory, sa tiež
volá Miroslav Žbirka.
Stretnúť
sa
s týmto
zaujímavým
človekom sa naozaj oplatí. Z jeho
rozprávania hneď zistíte, že je plný
optimizmu a naplno si vychutnáva každý deň.
Ale začnime pekne po poriadku. Miroslav
Žbirka má 68 rokov, narodil sa v hornej časti
našej obce. Ako dieťa musel veľa pracovať,
pomáhať svojim rodičom
okolo domu i na poli. Na
priemyslovku chodil do
Zvolena. Po škole dostal
takzvanú umiestenku do
strojární v Martine na tri
roky. Učarovala mu tam
nielen
jeho
pani
manželka, ale aj krásna
príroda Turca. Aktívne sa
začal venovať cyklistike
a turistike. Prešiel celé
Slovensko a takmer
všetky kontinenty sveta.
Teraz býva v Martine, má
3 dcéry a často chodí na
chalupu na Trnavú Horu. Necestuje autom
ani autobusom, či vlakom, ale v jeho veku,
ktorý by ste mu určite nehádali, to hravo
zvláda na bicykli.
Jeho starý otec a starý otec Mekyho boli
bratia. Čiže sa dá povedať, že sú s Mekym
bratranci z druhého kolena. Chalupa, do
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ktorej sa teraz tak rád vracia, patrila kedysi
spevákovmu starému otcovi. Jeho rodina
však odišla bývať do Krupiny a tak teraz
rodný dom spevákovho otca patrí rodine pána
Miroslava. Meky je stredný brat z troch,
najmladší je Tony a najstarší Jason tragicky
zahynul. „Bol som u nich, keď ešte bývali
spolu s rodičmi v Bratislave. Doma sa
rozprávali po anglicky, jeho mama bola
angličanka a po slovensky sa nikdy poriadne
nenaučila. Moja sestra sa s Mekym stretla na
jeho koncerte vo Zvolene.“
Pred rokom, keď oslavoval 50-ku, mal
autogramiádu v Martine. „Moja dcéra mu
bola zablahoželať za rodinu Žbirkovú a vtedy

ju pozval na koncert. Mal záujem prísť na
Trnavú Horu, ale nepodarilo sa mu to,
časovo mu to nevyšlo,“ začal Miroslav, ktorý
našu obec považuje stále za svoj domov
a často a rád sa sem vracia. „Prídem sem
väčšinou v pondelok a v piatok odchádzam
naspäť do Martina. Práca v záhrade ma
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veľmi baví. Som tiež cykloturista, ešte ako 55ročný som robil aj horolezectvo, dokonca
som vtedy zvládol aj nejaké 5-tisícovky,“
povedal Miroslav a pokračoval: „Staršie
generácie a vrstovníkov tu stále ešte poznám,
ale mladších už nie. V zime idem vlakom na
Kremnické Bane, na nohy si nasadím bežky
a odtiaľ prídem na nich až sem. Udržujem si
kondíciu. Športujem celý život, stále musím
niečo robiť. Neviem, čo je to nuda.“ A aké sú

najbližšie Miroslavove plány? „Idem na
dovolenku do Číny, Tibetu, Nepálu a do Indie
na 23 dní. Mám ušetrené peniažky, čo som
zarobil ešte v Lýbii. Bude to taká exotická
dovolenka. Pred 5 rokmi som bol s tou istou
cestovkou v Indii – v Kašmíre a Lendaku. Na
takéto zájazdy ideme všetko neznámi ľudia,
ale za pár dní sa spoznáme a všetci si tykáme,
sme ako rodina. Sú to zážitky, teším sa na to.
Som rád, že každý deň, keď vstanem, sa cítim
dobre. Večer potom hodnotím, či som urobil
nejaký osoh. Ak áno, potom sa mi dobre
zaspáva.“ Aj napriek tomu, že fotoaparát
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stratil na Matherhorne, na horolezectvo
nezanevrel. Odvtedy všetko zaznamenáva na
kameru.
Bicykel
je
jeho
neodmysliteľnou
súčasťou života. Najväčšiu radosť má z toho,
keď môže bicykel sám skladať. Či už pre
seba, alebo pre niekoho iného. Najďalej bol
na
dvojkolesovom
kamarátovi
v San
Franciscu. Trasu Viedeň – Londýn – New
York absolvoval lietadlom. Odtiaľ už išiel na
bicykli po národných
parkoch ako je Grand
Canyon či Yosemitský
Národný Park. Vtedy
prešiel
na
bicykli
približne
3400
kilometrov. Bolo to síce
veľmi ťažké, ale ako sám
hovorí, je rád, že tam
išiel.
Určite má ešte veľmi
v eľ a
zaujímavých
zážitkov, o ktorých sa
nám mnohým iba sníva.
Medzi jeho najsilnejšie
zážitky určite patria jeho
prvé veľké hory – Kaukaz (v roku 1967)
a výstup na Elbrus (5642 m n. m.) – najvyšší
bod, ktorý zdolal.
Môžeme mu závidieť aj jeho optimizmus,
životný elán a vitalitu. A tu sú slová, ktorými
sa s nami rozlúčil: „Rýchlo starne, kto sa
mračí. Usmej sa a budeš mladší.“
spracovali: „dve hrozná“
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„POVEDZ MI ČO ČÍTAŠ, A JA TI
POVIEM, KTO SI „
V jedno upršané júlové popoludnie sme sa
vybrali „vyspovedať“ pani Urgelovú, ktorá už od
roku 1989 vedie obecnú knižnicu.
V záznamoch sme našli, že knižnica bola
v našej obci založená v roku 1973 a bola
umiestnená
v priestoroch
bývalej
požiarnej
zbrojnice.
Vystriedalo sa v nej
viacero žien, ktoré ju
viedli a ktoré chytili za
srdiečko práve knihy.
Prvou vedúcou knižnice
bola
Elena
Novodomcová, potom
Rozália
Žbirková,
neskôr,
keď
sa
presťahovala
do
kultúrneho domu, ju viedla Emília Stankovičová
a Vlasta Kýpeťová. Odtiaľ ju premiestnili do
bývalej školy, kde sa jej ujali manželia Repiskí
a nakoniec Alena Urgelová. Takmer 13 rokov
bola knižnica v jej rodinnom dome a v apríli
tohto roku bola presťahovaná do nových
priestorov, ktoré sú v materskej škole. A prečo
robí pani Urgelová túto prácu už 15 rokov?
„Prácu v knižnici mám veľmi rada. Baví ma.
Knihám rozumiem, ale mám v nich aj prehľad.
A preto viem i ľuďom poradiť. Lenže som
smutná, že sem chodí málo detí. Viacej
navštevujú knižnicu starší – najmä dôchodcovia
a nezamestnaní. Stredoškoláci si väčšinou
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požičiavajú iba tie knihy, ktoré potrebujú do
školy, tak isto i vysokoškoláci. Najviac sa
vypožičiavajú romány, aj historické, a tí mladší
si zase vyberajú zaľúbené knihy – lovestory. Ja
mám najradšej historické knihy, ale čítam všetky,
no hlavne tie, ktoré nikto nečíta. Z úcty k tomu
spisovateľovi.“
Keď preberala knižnicu, bolo tu 7905 kníh.
Dnes je ich 9363. V poslednej dobe ročne
pribudne asi 30 kníh, ale
všetko sa odvíja od
financií. „Aj všetky nové
knihy hneď čítam, aby
som čitateľom vedela
poradiť. Nové knihy pre
knižnicu kupujem aj
podľa ich autora, hlavne
ak je žiadaný,“ hneď
dopĺňa informácie vedúca
knižnice.
Na našu otázku, čo
by sa ešte mohlo
v knižnici zlepšiť odpovedá, že v prvom rade by
bolo treba viac peňazí a aj čitatelia by sa mohli
zlepšiť. Prácu by určite uľahčila evidencia cez
počítač, ako aj prehľad o výpožičkách.
V súčasnosti je prihlásených asi 120 čitateľov.
„Nájdu sa však medzi nimi aj takí, ktorí
nevracajú knihy. Niektorí z nich dostali už aj tri
upomienky. Ja už nič viac nemôžem robiť. Veľmi
ťažko sa to rieši, ak to nie je kniha nad 500
korún,“ objasňuje knihovníčka.
Nie každý sa môže pochváliť Pamätným
listom. Pani Urgelovej jeden taký udelil Krajský
úrad v Banskej Bystrici a Spolok slovenských
knihovníkov za dlhoročnú prácu pre slovenské
knihovníctvo. „Vtedy sa dozvedeli, že sme jediná
knižnica na Slovensku, ktorá funguje v rodinnom
dome,“ hovorí s hrdosťou v hlase. Prichádzajú
však ďalší čitatelia, a tak nám vášnivá čitateľka
odpovedá na poslednú zvedavú otázku. „Čo by
som pre túto knižnicu chcela? Aby bolo viac
čitateľov. Ale najmä lepších, ktorí poctivo
vracajú knihy a vážia si ich. Lebo kniha má
veľkú hodnotu. Aspoň pre mňa.“
Bolo to príjemne strávené popoludnie,
ďakujeme.
-mb-
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60.VÝROČIE SNP
Kto pozná všetky povstalecké hroby?
Len jeseň nájde každý rov,
keď lístím červeným ho kropí.
I mesiac, čo nad každým v jasné noci kľačí,
i vietor putujúci nad horou
nad každým zaspomína v plači.
I jar, čo skromné lúčne kvety
nad každou mohylou
zväzuje do bukéty,
vie, kde sú nemé hroby.
Hroby pritúlené
v tíšiacu náruč rodnej zeme.
Štefánia Pártošová

Dňa 22. augusta sa konali oslavy 60. výročia SNP pri pamätníku padlých hrdinov
v Kľačanoch. Osláv sa zúčastnili členovia SZPB, poslanci obecného zastupiteľstva a pár
obyvateľov obce.
Súčasťou pietnej spomienky bolo aj položenie vencov tým, ktorí padli v boji SNP a v II.
svetovej vojne. Týmto si pripomíname ich česť a statočnosť.
Pri príležitosti tohto výročia bola nášmu spoluobčanovi pánovi Urgelovi Emilovi, č.d.225,
odovzdaná pamätná medaila. Srdečne mu blahoželáme.
K 60. výročiu SNP sa dňa 29.8.2004 konali oslavy i v Banskej Bystrici za účasti vládnych
predstaviteľov. Týchto osláv sa zúčastnili i obyvatelia z našej obce, ktorí si priebeh osláv
pochvaľovali. Po rokoch bolo zaujímavé si prezrieť Pamätník SNP a pripomenúť si jeho
históriu.
Je smutné konštatovať, že osláv v našej obci sa zúčastnil taký nízky počet obyvateľov. Veď
nám tu žije dosť starších ľudí, čo tú hrôzu prežili a isto si to pamätajú. Na druhej strane, mládež
o takýto druh kultúry nejaví záujem. Na záver? 60. výročie sa neoslavuje každý rok.
-zi-

Z rozprávania Gabriela Ihrackého
29. augusta tohto roku sme si pripomenuli
60.
výročie
Slovenského
národného
povstania. Tí starší ho možno zažili „naživo“
a mladší sa o ňom učili v škole. No ten, kto to
neprežil na vlastnej koži, si nevie predstaviť,
čo všetko to obnášalo.
Ako to vnímal a čo všetko zažil náš
bývalý spoluobčan sa môžete dozvedieť
z nasledujúcich riadkov.

Gabriel Ihracký pochádza z Jalnej,
narodil sa 8.5.1919 a teraz žije na Kozelníku.
Dňa 26.augusta roku 1944 som bol
povolaný ako vojak v zálohe do vojenskej
služby vo Zvolene, kde nás vystrojili
v objektoch
nad
terajšou
nákladnou
železničnou stanicou. Zo Zvolena nás vlakom
presunuli do Martina a ďalej do Priekopy,
kde sme zaujali obranné postavenie proti
nemeckej okupačnej armáde od Žiliny.
Obrana v Priekope sa držala približne tri
týždne. Po útoku Nemcov, od Nitrianskeho
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Pravna
(Nemecké
Pravno), Štubne
a Príboviec, sa tankami naša jednotka dostala
do obkľúčenia a muselo sa ustúpiť smerom
na Liptovský Mikuláš a do hôr Veľká Fatra.
Cez hory sme sa presunuli do obce Staré
Hory a Harman. Vlakom sa vojaci presunuli
do Lučatína, kde sme 25.09.1944 mali
prísahu k ČSA. Po prísahe našu jednotku
presunuli vlakom do Jalnej (rampa na
drevosklade) a ďalej povozmi a po vlastnej
osi na zaujatie obranného postavenia do
Lutily. Po útoku Nemcov od Janovej Lehoty
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a Kopernice sme museli ustúpiť cez hory
(smer na Starú Kremníčku, Pitelovú
a Kľačany) do Trnavej Hory. Nad Trnavou
Horou bolo zaujaté bojové postavenie a po
zapojení paradesantnej (výsadkovej) brigády
sa previedol útok a vytlačili sa Nemci po Žiar
nad Hronom. V tomto čase zaútočila
paradesantná brigáda na postavenie Nemcov
na Močiari, kde bola zlikvidovaná celá
nepriateľská jednotka.
-vu-

Spomienky z albumu
Do našej redakcie sme dostali list od stálej
čitateľky a pisateľky zo Zvolena pani
Markovej, v ktorom nám posiela príbeh jej
starého otca.
Budeme radi, keď sa k nám pripoja i
ostatní čitatelia a prispejú nám do rubriky
peknými spomienkami, fotografiami na
svojich blízkych. Zapožičané fotografie vám
budú vrátené.

Svadba bola, vychovali spolu troch synov
a spoločne prežili 50 rokov, ktoré ešte stihli
v kruhu rozvetvenej rodiny osláviť.
M.Marková, Zvolen

Juraj Urgela, narodený 23.4.1897
Starý otec pochádzal z Trnavej Hory. Prvá
žena mu zomrela pri pôrode a zakrátko i syn.
Keďže nechcel zostať sám, nahovoril si
slobodné dievča z Jalnej. Keď sa dohodli, šli
na faru písať ohlášky. Stará mama povedala
predtým, že má 19 rokov. Na fare bolo treba
povedať dátum narodenia a tak starý otec
zistil, že má už 20 rokov. Cestou z fary starý
otec zavtipkoval, že nejako dlho šli na tú
faru. Stará mama sa urazila na túto poznámku
a mal čo robiť, aby si ju udobril.

foto Argentína 1925
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NOVÝ KŇAZ V NAŠEJ FARNOSTI
V lete tohto roku prišiel do našej farnosti
nový kňaz. Volá sa Martin Žilka, narodil sa 4.
marca 1971 v Banskej Bystrici. Má 2 mladších
bratov.
Predtým ako prišiel k nám, pôsobil na farnosti
v Horných Hámroch pri Žarnovici. Dva roky bol
na štúdiách v Ríme, v Taliansku. Kňazom je od roku
1997.
„Prečo som sa rozhodol byť kňazom? To je rozprávanie na dlhé sedenie. Veriaci som bol
vždy, pretože som bol vychovávaný vo veriacej rodine. Ale tie stupne viery boli veľmi rozličné.“
Ste zvedaví, či má kňaz popri svojich povinnostiach čas aj na nejaké záľuby? „Neviem, či
mám čas na záľuby, ale záľuby mám. Hlavne, keď nie som lenivý. V zime rád lyžujem a v lete
chodím rád po horách. Veľmi rád tiež čítam knihy, v tomto ohľade som dosť náročný. Nečítam
hocičo. Najradšej mám ruských autorov. Televízor si zapínam, ale skôr vtedy, keď si chcem
pozrieť nejaký dobrý film. Ale aj to si vyberám, čo si pozriem. Pretože pozerať a „pozerať“ je
rozdiel. Tiež mám veľmi rád hudbu, konkrétne rock. Záľubu mám aj v počítači, keď mám čas,
rád si zahrám aj nejaké hry.“
Ako si predstavujete spoluprácu s Trnavou Horou? S deťmi, so školou, s obecným úradom
a podobne. „Ešte tu poznám veľmi málo ľudí, ale pevne verím, že sa po prázdninách s deťmi
niečo rozbehne. Prioritou pre mňa bude práca s mladými ľuďmi a s deťmi. Otázka je, čo bude
hlavne potrebné. Treba sa rozhliadnuť a vtedy uvidím, čo je treba, ako ľuďom uľahčiť život.“
V týchto pár riadkoch sme sa snažili Vám trochu priblížiť a predstaviť nášho kňaza. Pevne
veríme, že sa mu u nás bude páčiť a že sa stane pravidelným prispievateľom do našich novín.
Spracovalo: „jedno hrozno“

HLAD
Po prašných cestách túlam sa, Pane,
a hľadám chodník k nebesiam,
vystieram k Tebe ruky prázdne,
a srdce hladné k milostiam.
Naplň ho, prosím, do sýtosti,
aby som hlad viac nemala,
ó, hľaď, Pane, na mňa z Výsosti,
aby som k Tebe kráčala.

Upevňuj nohy, odobri ducha,
v srdce mi vlej večnú Jar,
aby som neklesla, v období sucha
videla Tvoju tvár.

Mária Rozália Beličková
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Detský tábor alebo „Čo robilo eRko cez prázdniny?“
Bolo to prvý augustový týždeň, keď sme sa
spolu s osemnástimi deťmi a pánom farárom
vybrali už do nám známeho prostredia, do
Detvy. Vďaka mnohým rodičom sme nemuseli
cestovať „pomalým“ vláčikom, ale na chatu
sme prišli pohodlne autami... A potom to všetko
začalo...
Cez rôzne aktivity, hry, modlitby, lovenie
bobríkov, krátke túry, sme sa snažili priblížiť
sami sebe, priblížiť sa druhým a priblížiť sa
Pánu Bohu, a tak mal každý z nás šancu stať sa
Človekom s veľkým „Č“...
Nechýbal nám ani futbal, vilomeniny či skúška odvahy, a to všetko za stáleho detského
smiechu a dobrej nálady...
Touto cestou by sme radi poďakovali aj nášmu pánovi farárkovi, nášmu super pomocníkovi
Kubkovi, trom šikovným kuchárkam Miške, Lenke a Terke a samozrejme všetkým rodičom,
ktorí nám dôverujú a nebáli sa zveriť nám svoje deti na týchto pár krásnych dní... Ďakujeme...
maťa a peťo

ZA PRÁCOU DO ZAHRANIČIA
Žijeme v dobe, kedy väčšina mladých ľudí
odchádza za prácou mimo Slovenska. Aj
v našej obci je niekoľko slobodných, či
s rodinou, ktorí sa svoju finančnú situáciu
rozhodli riešiť takýmto spôsobom. Zvedavé
otázky sme položili jednej mladej slečne a tu
sú jej odpovede.
Aké skúsenosti si mala s hľadaním
práce po ukončení školy?
Po absolvovaní Dievčenskej odbornej
školy v Žiari nad Hronom som v našom okolí
nenašla prácu, ktorá by bola zaujímavá a
finančne ohodnotená. Preto som sa rozhodla,
vzhľadom na tieto okolnosti a s ohľadom na
príležitosť, ktorá sa mi naskytla, pracovať v
zahraničí. A to aj napriek tomu, že som celý
život prežila v rodnej obci a žiadne pracovné
skúsenosti som nemala.

Aké boli prvé skúsenosti, zážitky,
začiatky?
Začiatky boli ťažké. Odlúčenie od
domova nijako nezlepšovala skutočnosť, že
„gazda“, u ktorého som bola zamestnaná na
sezónne práce v poľnohospodárstve nás
obmedzoval a kontroloval nielen počas
pracovného času, ale aj v dobe odpočinku po
práci. Museli sme sa zdržiavať na dvore,
nemohli sme sa opaľovať, vychádzať z dvora
sme mohli len s jeho dovolením. Niekedy
som mala pocit, akoby som bola vo väzení.
Mám však aj pozitívne skúsenosti. Nie všetci
gazdovia
sú
takíto,
na
niektorých
zamestnávateľov budem spomínať v dobrom.
Našli sa aj takí, ktorí boli k nám Slovákom
ohľaduplní a keď boli s našou prácou
spokojní, správali sa k nám slušne, na rozdiel
od už spomínaného gazdu, ktorý nebol nikdy
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a s ničím spokojný a vždy to dával najavo
neprimeraným spôsobom.
Rozhodla si sa žiť v zahraničí, alebo
uvažuješ, že sa po nejakom čase vrátiš
domov?
Počas práce, u tohto večne nespokojného
gazdu, nastal v mojom živote veľký zlom.
Stretla som svoju lásku, ktorá mi pomohla
prekonať odlúčenie od rodiny ako aj všetky
problémy, ktoré sú spojené s pobytom v
Taliansku. Toho času som rozhodnutá zostať
v zahraničí, ale keďže nič netrvá večne, je
možné, že budúcnosť prinesie aj nejaké
zmeny. Uvidím.
Ako berú Slovákov v zahraničí?
V oblasti okolo Verony, kde žijem aj ja,
sú ľudia, ktorí vedia, že existuje aj Slovensko
a Slováci. Tých je však veľmi málo, sú to
najčastejšie Taliani z dediny, v ktorej žijem.
Ako sa žije vonku a u nás? Rozdiely,
výhody, nevýhody?
V Taliansku, ak sú zamestnaní obidvaja
partneri je životná úroveň priemernej rodiny
oveľa vyššia ako na Slovensku. Aj keď je
zamestnaný len jeden z partnerov, vždy si
môžu dovoliť viac ako u nás v rodine, ktorá
sa ocitla v takejto situácii. Je to smutné, ale je
to tak. Nevýhodou je jazyková bariéra, ako aj
to, že v podstate my sme v Taliansku „len“
cudzinci. Mnohí Taliani, najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí spojených s
pobytom a prácou, pozerajú na nás „zvrchu“.
Čo naše by si preniesla tam a naopak?
Na Slovensko by som preniesla už
spomínanú vyššiu životnú úroveň priemernej
rodiny. A naopak, dobrosrdečnosť a
pohostinnosť Slovákov do Talianska. Myslím
si, že Taliani sú temperamentnejší, vedia sa
odviazať a zabaviť na každom mieste kde sú.
Taktiež, na rozdiel od Slovákov, pokiaľ
sú s niečím nespokojní, vedia hromadne
bojovať za svoje práva a to sa mi na nich
páči.
Čo jazyková bariéra?
Jazyková bariéra? Spočiatku bola
obrovská. Prvé týždne som sa dorozumievala
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aj rukami, nohami. Postupne sa to
vylepšovalo, teraz už viem komunikovať bez
problémov.
Odlúčenie
od
domova,
rodiny
kamarátov?
Na jednej strane to bolo, ale ešte aj je
niekedy ťažké. Veď všetci dobre poznáme,
keď rodina a blízki sú od seba vzdialení, ale
na druhej strane som si aj tu okrem svojich
starých priateľov našla aj veľa nových
priateľov. Sú to jednak Slovenky vydaté v
dedine Vallesse, kde teraz žijem, ako aj
Slováci, ktorí do blízkeho okolia prichádzajú
za prácou a často nás navštevujú. A moji
priatelia na Slovensku? Samozrejme, že som
na nich nezabudla a ani nezabudnem. Stále
s nimi udržujem kontakt.
Vedia vonku ohodnotiť prácu ľudí
lepšie ako u nás?
Jednoznačne áno. Aj prácu, ktorú som ja
vykonávala, a ktorá je pre nich nezaujímavú a
málo vyhľadávaná, ba na ich zárobkové
pomery aj nedostatočne ocenená, vedia
ohodnotiť niekoľkonásobne vyššie ako tú istú
prácu u nás.
Odporúčaš
vyskúšať
šťastie
mladým ľuďom v
zahraničí?
Pokiaľ
budú
mať také šťastie v
pracovnej oblasti,
ako
aj
v
súkromnom
živote ako ja, tak
určite
áno.
Keďže
sa
však
nedá
vedieť, koho čo po príchode do zahraničia
čaká, záleží len od rozhodnutia každého
jednotlivca. Všetkým, ktorí sú rozhodnutí
skúsiť šťastie v zahraničí ho prajem veľmi
veľa. A každému z nich nech risk prinesie aj
zisk.
-mk-
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ROCKOVÉ LETO NA TRNAVEJ HORE
V piatok 16. júla ožila Trnavá Hora 3.
ročníkom Rockového leta. Počasie bolo
pekné a nechýbalo ani nadšenie.
Keďže to bol už tretí ročník tohto
hudobného festivalu, zaujímalo nás, čí nápad
to bol. „Nápad to bol náš, celej kapely

Anathorn. Sponzorov
n e m á m e ,
sponzorujeme si to
skoro všetko sami,“
takto nám odpovedal
Ondrej
Zliechovec,
jeden z organizátorov.
Boli sme však zvedaví
aj na to, ktorá kapela
je pre návštevníkov
najväčším lákadlom. „No pre mňa
jednoznačne Sitňan, Pexeso a domáci
Thonolan. Myslím si, že tento rok je naozaj
vydarený. Prišlo viac ľudí, je tu aj viac
kapiel. Počasie je dobré, nie je ani teplo, ani
zima. Ľudia, ktorí mali možnosť a neprišli,
môžu naozaj ľutovať, lebo je tu naozaj dobrá
nálada,“ aj takto reagoval Michal Beňo,
ktorého sme oslovili priamo pri vyberaní
vstupného. A aká bola od začiatku
návštevnosť? „Tak tipujem okolo tých 150 až
200 ľudí, ale myslím, že to nie je konečné
číslo,“ odpovedal nám Jozef Červienka, ktorý
bol pri vstupnom. Pre návštevníkov sú však

najdôležitejšie kapely, tak sme si pristavili
gitaristu žiarskej kapely Beckled, Petra
Alberta. „Sme tu už druhý rok a vyzerá to tu
veľmi dobre a zaujímavo. Vidno, že úroveň
stúpa. Páči sa mi tu a dúfam, že to dobre
dopadne.“ Podľa našich informácií, veľkým
lákadlom je aj domáca kapela Thonolan.
Chcela som preto vedieť, či si pre fanúšikov
pripravili aj niečo nové. „Robíme stále nové
veci, snažíme sa vždy niečo dopĺňať. Keď aj
staršími vecami, ale dopĺňame. A na ktorú
kapelu sa ja osobne teším? Na ktorých som
bol najviac zvedavý, neprišli. Ale teším sa na
všetky kapely,“ odpovedal líder kapely Ján
Slašťan.
Občerstvenie, kapely i počasie bolo
dobré. Už teraz sme
zvedaví, aké lákadlá
si organizátori pre
nás pripravia na
budúci rok.

Spracovalo: „jedno hrozno“
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SLÁČIKOVÝ KOMORNÝ KONCERT V TRNAVEJ HORE.
Úvodným koncertom v kostole sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore 28.7.2004 začalo
svoje koncertné turné po slovenských kostoloch a zámkoch sláčikové Trio dell´ Arco
hráčov zo slávnej benátskej opery La Fenice.
Trio dell´Arco, ktoré vzniklo v roku 1999, je zložené zo špičkových hráčov
orchestra:

Sara Michieletto- husle
Daniel Formentelli- viola
Nicola Boscato- violončelo
Vzniklo z túžby orchestrálnych hráčov pripomenúť lyrickosymfonické zážitky v jemnej atmosfére komorného orchestra.
Trio odohralo na Slovensku 6 koncertov, ktoré sa niesli pod
leitmotívom „Hudba spája srdcia - srdcia spájajú národy“, ako reálne
vyjadrenie
slobody, ktorú nám priniesol vstup Slovenska do EÚ.
Aj preto záštitu nad turné prevzal prvý slovenský eurokomisár Ján Fígeľ, ktorý sa stal na
jeseň eurokomisárom pre kultúru a vzdelanie.
Ako napísal do úvodu bulletinu vydanom pri príležitosti turné: „Hudba nepotrebuje veľa
vysvetliviek. Bez prekážok prenáša hodnoty krásy, harmónie, ľudských pocitov, zážitkov
a inšpirácie.“
Trio ešte vystúpilo na zámku vo Zvolene, v kostole sv. Kataríny v Kremnici, na zámku
v Bojniciach, v kostoloch v Novej Bani a vo Vrábloch.
O úspechu svedčí nielen vysoká poslucháčska účasť, ale aj hodnotenie muzikologičky,
ktorá vo Zvolenských novinách dňa 9.8.04 vysoko ohodnotila muzikalitu, spontánnosť a elán
hráčov Tria dell´Arco.
Hráčom Tria sa na Slovensku veľmi páčilo, a preto by chceli v budúcom roku znovu prísť
a pokračovať v duchu motta: „Hudba spája srdcia - srdcia spájajú národy“, lebo práve o to
nám v Európe ide.
Mgr. Pavel Kravec
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OBNOVENIE ŽELEZNIČNÝCH ZÁSTAVOK
Iste ste si už všimli, že ŽSR v našej obci prispeli k zlepšeniu kultúry cestovania, ako aj k zlepšeniu
vzhľadu okolia železničných tratí prechádzajúcich obcami, ktorými je Trnavá Hora výnimočná. Je len
niekoľko obcí, ktorými prechádzajú dve železničné trate.
Obe zastávky dostali novú opravenú fasádu, opravené strechy, vybudované prístupové schodisko,
na oboch zastávkach sú zrušene WC, ktoré už neslúžili svojmu účelu. V spolupráci so Železničnou
spoločnosťou sú inštalované nové informačné tabule o príchodoch a odchodoch vlakov, ale aj
o základných prepravných podmienkach a o poskytovaných zľavách.
V spolupráci s obecným úradom boli upravené priekopy v okolí trate a vybudovaná plocha pre
premiestnenie prístreška zastávky SAD od fary k zastávke ŽSR na Trnavej Hore. Na zastávke Jalná bol
v budove upravený priestor pre cestujúcich ako otvorená čakáreň pri nepriazni počasia.
Zo železničnej stanice Hronská Dúbrava boli premiestnené kamenné lavičky na obe zastávky.
Zlepšenie vzhľadu zastávok prinieslo už aj záujem podnikateľskej verejnosti, ktorí by chceli
v prenajatých priestoroch predávať svoje produkty a zároveň vykonávať pre ŽSR zmluvný predaj
cestovných lístkov.
Ostáva len dúfať, že takéto podmienky prilákajú viac cestujúcich pre Železničnú spoločnosť, ale aj,
že zastávky prežijú diskotékové nájazdy bez ujmy na zdraví!!!
Mgr. Pavel Kravec

TENTOKRÁT NEVYČÍŇALA VETERNÁ SMRŠŤ, ALE VANDALI...
V posledný júlový víkend si možno mnohí
z vás všimli zničené dopravné značky v našej
obci.
Jednoznačne išlo o vandalizmus. Ťažko
povedať, či sa takto „zabávali“ miestni

obyvatelia alebo niekto cudzí.
V každom prípade je veľmi smutné, že si ľudia
nič nevážia. Vlaňajšej veternej smršti sme

zabrániť
nijako
nemohli, ale myslím
si, že dobrovoľne
devastovať obec je
veľmi primitívne.
Tí, čo sa takto
„zabávajú“ si asi
neuvedomujú,
že
nielen
svojím
počínaním ohrozujú
cestnú premávku, ale
prináša to aj prácu
navyše
pre
zamestnancov
Slovenskej správy
ciest a určite to aj
niečo
stojí.
Zničených bolo 12 laminátových značiek a ich
cena sa pohybuje od 2000,- Sk až do niekoľko
desiatok tisíc korún, podľa ich veľkosti.
Celková škoda bola viac ako 35 000,- Sk.
-mb-

STRANA 13

TRNKY

3/2004

VYHODNOTENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY 2003/2004
Dorast – žiaci
Vo futbalovej sezóne 2003/2004 sme
mali v pravidelných súťažiach prihlásené
dve mládežnícke družstvá: žiakov, ktorí
hrali I. triedu žiakov – skupinu A a dorast,
ktorý hral I. triedu dorastu.
Žiaci po ročnej pauze opäť nadviazali na
úspech žiakov (terajších dorastencov)
z nedávnej minulosti a skončili na peknom
2. mieste za Lovčicou-Trubín, s bilanciou 20
14 3 3 69:20 – 45 bodov. O prvenstvo sa
naši žiaci pripravili prehrou so Slaskou
v poslednom kole.
Ročník 2003/2004 I. triedy dorastu sa
skončil zaslúženým víťazstvom mužstva
Lovče. Lovča za celý ročník stratila len 6
bodov za dve prehry na jar. Doma
s Hornými Hámrami - 1:2 a vonku na
Trnavej Hore - 0:6!
Naši dorastenci hrali jesennú časť súťaže
veľmi zle a s bilanciou 10 1 1 8 16:31 – 4
body, skončili na poslednom mieste, v jarnej
časti súťaže prehralo mužstvo len 1 zápas (v

Hliníku B, 1:4)
a získalo
17
bodov. Bilancia
jari je 10 6 3 1
34:15 – 21 bodov.
Celkove v sezóne
2003/2004 obsadili 6. miesto, čo je oproti
minuloročnej sezóne, kedy skončili na 8.
mieste, zlepšenie. Bilancia: 20 7 4 9 50:46 –
25 bodov.
O góly sa podelili títo hráči: Ceplák 19,
Ihracký a Štefan po 6, Beňo 5, Mališ 4, R.
Ivan a S. Líner po 3, Heško 2, Kapusta,
Kubík a M. Struhár po 1. Martin Ceplák sa
stal najlepším strelcom celej súťaže, spolu
s M. Osikom z Lovče. Obidvaja strelili
svojim súperom po 19 gólov.
Z výsledkov vidieť, že nastalo určité
zlepšenie nielen v umiestnení v súťaži, ale aj
v hre dorastu a aj žiakov.
Predseda TJ Sokol Trnavá Hora
Ing. Pavel Ihracký

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Počas letného obdobia sa naši hasiči vôbec nenudili. Zúčastnili
sa troch súťaží a peknými výsledkami reprezentovali nielen svoje
družstvo, ale celú obec.
Dňa 3.7.2004 sa v Hronskej Dúbrave konala okresná súťaž, kde
dosiahli tieto výsledky:
muži .......................................Trnavá Hora 5. miesto
muži nad 35 r. .............................. Trnavá Hora 2. miesto
dorastenky ..............................Jalná 1. miesto
dorastenci ...............................Jalná 2. mesto
V súťaži „O pohár starostu obce“ si svoje zručnosti, rýchlosť a chuť súťažiť vyskúšali v Hronskej Dúbrave
i v Pitelovej.
V Pitelovej -17.7.2004- sa umiestnilo družstvo mužov z Jalnej na 5.mieste a z Trnavej Hory na 8.mieste.
V Hronskej Dúbrave -28.8.2004- sa umiestnilo družstvo z Jalnej na 3. mieste a Trnavá Hora na 5. mieste. Tejto
súťaže sa zúčastnili aj mladí začiatočníci, ktorí s plným nasadením získavali prvé skúsenosti. Svojou snahou
a bojovnosťou dokázali, že budeme mať na budúce preteky o družstvo viac. Držíme im palce, aby im ten elán
vydržal!
-ah-
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Pozeráš do zvráskavenej tváre,
do vpadnutých, hlbokých očí.
Tvár pripomína pobrázdené pole
a Ty stojíš s ňou zoči-voči...
Musí pochopiť každý z nás,
že nad každým vládne čas...

OZ SPOON praje všetkým starším spoluobčanom
čo najkrajšie prežitú jeseň svojho života!

BLAHOŽELÁME
V septembri sa dožila krásneho okrúhleho životného jubilea manželka
bývalého starostu našej obce, na ktorého mnohí s úctou spomínajú, p.
Urgelová. Pripájame sa k okruhu jej blízkych gratulantov !
Do mnohých ďalších rokov
prajeme zdravie a radosť
a čas nech ide krokom!

SPOMÍNAME...
Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že mama, starká, prastarká čestne život dožila.
Nech jej telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jej stále živá.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí dňa 9.7.2004
odprevadili na poslednej ceste našu mamu, starkú a prastarkú Antóniu Minkovú, ktorá nás
opustila vo veku nedožitých 89 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
SMÚTIACA RODINA
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SLOVENSKÉ POTRAVINY SÚ ZDRAVÉ !!!
Pýtate sa prečo je to tak??? Odpoveď nájdete v nasledujúcich 5 bodoch.
1. Na hektár poľnohospodárskej pôdy aplikujeme asi 1,2 kg pesticídov, teda 5-krát menej, ako v
štátoch EÚ.
2. Máme 3 až 4-krát nižšie použitie priemyselných hnojív, predstavujúcich jeden z limitujúcich
faktorov moderného poľnohospodárstva. Zatiaľ čo vyspelé krajiny ho začínajú čoraz viac
presadzovať.
3. Ako jeden z mála štátov nepoužívame chemické stimulátory rastu, ktoré boli v EÚ zakázané v
roku 2001.
4. Rovnaký je náš postoj k hormónom aplikovaným v severnej Amerike.
5. Na Slovensku je taktiež zakázaný dovoz geneticky modifikovaných rastlín, ktoré okrem možnej
hrozby rezistencie môžu mať aj karcinogénne účinky.
Je teda logické, že z kvalitných vstupov nemôžeme vyrábať až také nekvalitné výrobky.
Podľa PORADCU SPOTREBITEĽA spracovala -mb-

„POSTREH OBČANOV“
Tento rok sa u nás v obci zaviedlo, že
odpad vynášať do obecných kontajnerov je
možné iba v stredu od 13:00 do 16:00 hod
za zberný lístok. Už nie raz sa však stalo, že
v určený čas kontajnery neboli otvorené!!!
Nemá zmysel zavádzať niečo, čo sa v praxi
nedodržuje. Nečudo, že potom ľudia
prehadzujú smeti cez plot.
V našej obci je však už asi pravidlom, že
veľa vecí sa začne a nedokončí. Aj mnohé
letné práce, ktoré sa robili vrámci VPP,
ostali nedokončené. Nie je to zbytočné
mrhanie peňazí a ľudskej práce?!?

„POSTREHY REDAKCIE“
Už niekoľkokrát sa nám dostalo do uší,
sťažnosti našich spoluobčanov, prečo
nepíšeme aj o Kľačanoch, Jalnej, stále sa
venujeme len samotnej Trnavej Hore a
problémami s ňou spojenými.
Nie je to pravda, veď vždy pripomíname
čitateľom, aby nám písali a vidí sa nám, že
nemajú o písanie záujem. A preto Vás touto
cestou znovu vyzývame, napíšte nám vaše

postrehy, príbehy, poéziu, prózu – budeme
radi. Máme stálych pisateľov - spýtajte sa
ich, nie je to nič ťažké.
Pripomienka pre našich pánov poslancov
– koniec augusta prešiel, blíži sa koniec
septembra a naše cestné komunikácie sú
stále v rovnako zúfalom stave. Ako sme sa
dopočuli, mali byť niektoré časti aspoň
čiastočne opravené a boli na ne aj vyčlenené
financie.
Vy
nechodíte
po
tých
„prejazdných“ cestách?
Namiesto 100 m budem musieť
absolvovať autom zachádzku o 500 m
naviac, lebo sa už nedá poriadne cestou pri
hornej trati smerom k školskej bytovke ani
ísť. Toto je len jeden úsek a čo ostatné?
Obyvatelia majú právo vedieť, na čo sa
vynakladajú peniaze v obci a čo sa plánuje
do budúcna. Sme tu pre Vás, napíšte im,
prejavte záujem s nimi komunikovať.
Čas sa vraj rovná peniazom,
ale peniaze sa nerovnajú času.
Bez peňazí ešte vždy je možné
veľa urobiť, ale bez času nič.
Neruda
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POĎAKOVANIE
ĎAKUJEME pani riaditeľke ZŠ za poskytnutie PC učebne pre potreby našej redakcie pri
tvorbe Trniek.
Tiež ĎAKUJEME všetkým, ktorí boli ochotní a prispeli, či už svojimi príspevkami,
zaujímavým rozprávaním alebo postrehmi a radami k tvorbe tohto čísla Trniek.

UPOZORNENIE
Chceme vás všetkých upozorniť na možnosť inzercie v našich novinách.

ÚRADNÉ A OTVÁRACIE
HODINY POŠTY
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:00 - 12:45
7:00 - 12:45
7:00 - 12:45
7:00 - 12:45
7:00 - 12:45

14:15 -14:45
ZATVORENÉ
14:15 –15:45
14:15 –14:45
14:15 –14:45

INZERCIA
¾ Predám poschodovú posteľ s úložným priestorom + matrace. Cena 3000,-Sk, t.č. 6775392.
¾ Ponuka záujemcom orientovaným na úspech, postupne špičkový príjem, motorové vozidlo
a doživotný podiel na zisku. Požiadavky: organizačné schopnosti, ovládanie prác s PC
a Internetom, komunikatívnosť a príjemné vystupovanie. Vysokoškolské vzdelanie
a znalosť cudzieho jazyka je výhodou. Práca nie je vhodná pre absolventa. Kontakt:
0907647467, 045-6775033.

V BUDÚCOM ČÍSLE:
- prehľad o hospodárení OZ SPOON s príspevkami od našich prispievateľov.
Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 30. 11. 2004. Svoje
príspevky a otázky môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách alebo na
obecnom úrade.
Vydavateľ : OZ SPOON
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