
 
 

 
 
V sále Kultúrneho domu Jalná sa dňa 20.5.2006 

konal X. ročník Reprezentačného hasičského bálu 
pri hudobnej skupine Profil od Topolčian. 

Usporiadateľom je Okresný 
výb

nad Hronom. V obci 
Hlin

 

aka patrí DHZ Jalná, pretože aj s nimi sme mali čo robiť, aby účastníci mohli byť spokojní s 
nas

orí prispeli peknými cenami do tomboly - konkrétne mená neuvádzame 
-  p

poďakovali za vzájomné stretnutie, za pripomenutie si sv. 
Flo

    
za prípravný výbor OV DPO 

or Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Žiari nad Hronom, za 
spolupráce Dobrovoľného 
hasičského zboru v Jalnej. Bál sa 
koná na počesť sviatku hasičov 
sv. Floriána a rokom 2000 sa 
začal konať v obci Trnavá  Hora. 

Ako prvý začal s bálom 
Hliník 

ík nad Hronom sa konal s 
tým, aby sa stretli nielen hasiči, 
ale aj ďalší záujemcovia o tento druh zábavy z okresov Žiar 
nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Postupne bolo 
účastníkov 70% z obci Trnavá Hora a Pitelová. Preto 
usporiadatelia veľmi uvítali, že obec Trnavá Hora vytvorila 
príjemné podmienky, aby sa v tomto druhu zábavy mohlo 
pokračovať tu. Že o tento druh zábavy je stále záujem, svedčí 
Anka Mališová, ktorá pravidelne varí večere pre 160 až 200 účastníkov. Pani Anka, aj touto cestou Vám ešte 
raz ďakujeme a prajeme veľa zdravia, aby sme si ešte mohli i na budúce vychutnávať Vašu vôňu koláčikov a 
jedla. 

Vď

Hasičský bál 

účasť - čo by mohla dosvedčiť pani kuchárka

tolovaním, obsluhou a výzdobou. 
Poďakovanie patrí i sponzorom, kt
rijmite aj touto cestou srdečné poďakovanie. 
Vážení účastníci, dovoľte nám aby sme sa 
riána a obecným úradom Trnavá Hora, Pitelová a Hronská Dúbrava za vzájomnú spoluprácu. 
 

Mária Putišová 
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO… 
Uvedené informácie sú spracované na základe 

Uznesenia obecného zastupiteľstva 
číslo 02 / 2006 zo dňa 28.06.2006 

 
A.  Schvaľuje 

1.  Odpredaj pozemku v kat.  území Trnavá Hora parcely C-KN č .  550/2- zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 70m2  pre p.  Annu Piatrikovú, bytom Trnavá Hora 206. Cena pozemku je stanovená na  56,- 
Sk/m2.  

2.  Budúci odpredaj pozemku v kat. území Trnavá Hora parcely C-KN č .  717/1 o výmere 160m2 pre p.  
Annu Piatrikovú, bytom v Trnavej Hore č .  206 a p.  Miroslava Žbirku, bytom v Trnavej Hore č .  270 
v častiach tejto parcely určených geometrickým plánom. Pri  geometrickom zameraní bude 
dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti  od stavby rodinného domu č .  368  a to 2m od stavby. 
Obec dá vyhotoviť  geometrický plán a geometrické zameranie na účely následného odpredaja. 
Odpredaj zameraných častí parcely č .  717/1 bude následne schválený na nasledujúcom zasadaní 
obecného zastupiteľstva.Cena pozemku je stanovená na  56,- Sk/m2. 

3.  Poskytnutie finančného príspevku vo výš ke 1.000,- Sk pre Základnú organizáciu Zväzu diabetikov 
Slovenska Žiar nad Hronom. Príspevok bude použitý na č innosť  základnej organizácie, na 
zabezpečenie edukačného materiálu pre pacientov.  

4.  Zmenu hranice katastrálneho územia Trnavá Hora tak, že parcela C-KN č .  763/1 o výmere 2389m2  
bude zapísaná v prospech katastrálneho územia Hronská Dúbrava.  Vlastník pozemku p. Duš an 
Čarný, bytom Hronská Dúbrava č .  182 súhlasí s preradením pozemku do k.ú.  Hronská Dúbrava. 
(Pozemok pri prvom dome po ľavej strane na Hr. Dúbravu). 

5.  Rozpočet Základnej š koly v Trnavej Hore na rok 2006. 
6.  Úpravu rozpočtu obce na  rok 2006. 
7.  Zruš enie bodu A1) Uznesenia OZ v Trnavej Hore č .  01/2006 zo dňa 29.3.2006, ktorým bolo 

schválené poskytnutie finančného príspevku pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu v Žiari nad Hronom 
k udeleniu vyznamenania  dlhodobému č lenovi  PO vo výš ke 2.000,- Sk.  

8.  Vypracovanie územnoplánovacieho podkladu "Urbanistická š túdia MVE Trnavá Hora-Jalná" Ing. 
Martinom Hudecom, ARCHIGRAPH studio, Letná 45, 040 01  Koš ice.  V š túdii  budú zohľadnené 
požiadavky obce uvedené vo vyjadrení obce k zadaniu stavby v l iste č .  440/2005 adresované na 
MŽP SR  v Bratislave. (Jedná sa o výstavbu malej vodnej elektrárne na povodí Hrona).  

 
B.  Neschvaľuje 

1.  Prenájom obecného bytu v budove MŠ č .  223 pre Ing.  Máriu Kollárovú, bytom Tr. Hora č .  233 
2.  Prenájom obecného bytu v budove MŠ č .  233 pre p.  Andreu Hanuš kovú, bytom Tr.  Hora č .  175 
 

C. Berie na vedomie 
1.  Prevádzkovateľom vodovodu v hornej časti obce Trnavá Hora bude Obec Trnavá Hora, ako to 

vyplýva z prieskumu u občanov vykonaného v dňoch 6.-8.júna 2006. 
2.  Dodávateľom stavby " Zmena strechy domu smútku - Trnavá Hora " na základe vyhodnotenia 

prieskumu trhu bude  firma RPS - Ladislav Ihracký, Trnavá Hora 107. 
3.  Dodávateľom stavby " Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácií" na základe vyhodnotenia 

prieskumu trhu bude firma PERMOS - Miroslav Berky, Detva.  (Pri  vyhodnotení súťaže sa brala do 
úvahy cena a kval ita prevedenia diela) .  

4. Rodič ia dieťaťa, ktorí  poberajú pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č .  599/2003 Z.z.  o pomoci v 
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebudú prispievať  na č iastočnú úhradu 
nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení.  

 
spracovala –zi- 
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Stavanie mája 
 

Tak a je to tu zas! Koniec apríla znamená, že sa 
už po štvrtý krát stretneme pri stavaní mája. Kto 
zabezpečí harmoniku, koňa, guľáš, stromy? 

Treba dať hlavy dokopy a hľadať ľudí, ktorí 
chcú, vedia a môžu pomôcť. A tak sme tento rok 
objavili pána Hornického – harmonikára, pána Mužíka 
– kuchára. Požiarnici si zvlášť zaslúžia 
poďakovanie, veď doslova nasadili životy 
pri stavbe májov (však Jolo), zohnali a 
doniesli skutočne krásne máje pred OÚ 
Trnavá Hora a pred KD v Jalnej. Pán Mališ 
zase potešil deti koníkom.  

K dobrému guľášu patrí aj tekuté 
občerstvenie, ktoré tentokrát zabezpečila 
pani Minková s pani Janekovou.  

Ešte aj počasie nám prialo a hoci dážď 
doslova visel z oblakov, spŕška prišla až na 
druhý deň. 

Všetky starosti, naháňačky a problémy 
však razom zahnal dav ľudí čakajúcich pri 
Kultúrnom dome v Jalnej. Hudba, 
rozžiarené očká detí, vôňa guľáša a krásn , 
do oblakov sa týčiaci máj, sú odmenou, pre 
ktorú sa oplatí nova púšťať do 
organizovania ďalšieho stavania mája. 

y

z

Sme radi, že sa to už stáva tradíciou, ktorú nám 
závidí nejedna obec. Aj takto napĺňame názov 
občianskeho združenia, veď je to robené pre obec a 
občania pomáhajú pri realizácii programov. 

Tak teda dovidenia o rok ! 
 

OZ SPOON 
S. Miháliková 

 
 
 
 

Deň matiek 
 

Je to deň, keď si spomíname na naše mamy, 
mamky, mamičky i staré mamy. Hoci tento sviatok 
veľa rokov upadal do zabudnutia, znovu ho máme 
možnosť oslavovať a vzdať úctu našim mamám. 

I v našej obci sme si na tento deň spomenuli. 
Starosta obce si pozval na OÚ všetky ženy od 65 
rokov veku. Bolo pozvaných 107 žien a oslavy sa ich 
zúčastnilo 30. 

Obecný úrad im pripravil malé pohostenie, 
obdaroval kvietkom, starosta poďakoval za ich 
celoživotné dielo, veď mama je celý život „ MAMA“. 

Milým kultúrnym programom prispeli žiaci našej 
ZŠ.Po príjemnom posedení sa naše mamky rozišli do 
svojich domovov a určite sa tešia na budúce 
stretnutie. Dúfam, že to bude vo väčšom počte. 

Milé mamy, ďakujeme za všetko a želáme veľa 
zdravia a rodinnej pohody. 

 
-RŽ- 
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Niektorí z nás možno zaregistrovali, že sa 
v posledných mesiacoch začína niečo diať 
v bývalom tábore na Borovici. V jedno nedeľné 
popoludnie sme sa vybrali zistiť podrobnosti, čo 
sa tam robí. A čo sme zistili? Sťahuje sa tam 
detský TRALALAND, ktorý už cez školský rok 
otvoril svoje brány školám v prírode z Komárna, 
Nových Zámkov, Bratislavy, Martina, Serede 
a cez letné prázdniny zas deťom z celého sveta 
– napr. z Ameriky, Kanady, Francúzka, Švédska, 
Nemecka.

 
Podrobné informácie o Tralalande nám podal 

jeho hovorca Lacko Réti, ktorý bol veľmi 
zhovorčivý a s ochotou nám všetko o tomto 
projekte porozprával. 

Pre tých, ktorí náhodou nevedia: Tralaland 
je spolková detská prázdninová republika, ktorá 
má svoje hranice, prezidenta, parlament, vládu i 
ústavu, hymnu, banku, poštu, vlastné peniaze, 
štátny sviatok. Je autorským projektom 

 pedagogiky, psychológie, 
umenia a športu.  Občanmi Tralalandu sa deti 
stávajú na trinásť dní, počas ktorých stihnú 
toľko, že sa tomu nechce ani veriť. 

Svoje hranice otvorila pr

odborníkov z oblasti

e detských 
obč

končí vždy v piatok v 
pop

 15. výročie svojej 
exis

 

anov po prvý krát v Jelenci pri Nitre v roku 
1992. Pobyt občanov v Tralalande sa nemeria 
turnusom, ale ciklónom. Tento tralalandský 
jazykový novotvar schválil člen jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra a ujal sa medzi všetkými 
občanmi Tralalandu. Jeden ciklón trvá 13 dní. 
Začína vždy v nedeľu v popoludňajších hodinách 
oficiálnym programom pre občanov a ich 
rodičov, priateľov a známych. V tomto programe 
sa prihovorí prezident Tralalandu, ktorý uvedie 
do funkcií členov vlády a oficiálne predstaví 
prítomným všetkých ministrov a guvernérov. 
Vyhlási tralalandský čas, ktorý sa odlišuje od 
bežného času o jednu hodinu, tri minúty a 
osemnásť sekúnd.  

Každý ciklón 
oludňajších hodinách. Večer pred odchodom 

sa lúčia ohňostrojom.  

Tralaland oslávi
tencie v prekrásnom prostredí Kremnických 

vrchov. Konečne našiel miesto, ktoré napĺňa 
všetky predstavy o detskej republike. Veľký 
areál čaká na svojich dlhoročných priaznivcov aj 
nových občanov.  Známa lokalita pri Trnavej
Hore – veľké rekreačné zariadenie, ktoré sa 
doteraz nazývalo „Borovica“, od tohto roku 
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nesie názov TRALALAND. Nové miesto, nové 
zážitky, nové možnosti, nová etapa.  

 
Tralaland sám o sebe nie je 

pre

j

u

m  čo závidieť nadšencom, ktorí sa tu 
rozhodli otvori

, 

č

c  

oficiálne otvoria brány  Tralalandu.  

 Tralalande 
už k
n

Dopoludnia majú deti ak

vádzkovateľom tohto zariadenia, 
prevádzkovateľom je fyzická  osoba pán Ing. 
Jozef Macz, predseda spoločnosti Agrohont 
Dudince. „Tralaland je zložený z dvoch častí – 
ednou je technicko-hospodárska časť (areál, 

objekt) a druhou je programová – marketing 
a program. Snažíme sa deťom a školám ponúknuť 
perfektný program a nezabudnuteľné zážitky. Sme 
radi, že sme sa dostali do oblasti Trnavej Hory, 
pretože sme zistili, že sú tu veľmi srdeční a milí 
ľudia. Dúfame, že budeme prínosom aj pre obec. 
Určite plánujeme v budúcnosti niečo aj pre deti 
z Trnavej Hory“, priblížil v skratke hovorca 
Tralaland .  

Nemá e
ť detskú prázdninovú republiku. 

Čaká ich totiž ešte veľmi veľa práce. Sú to 
predovšetkým opravy a úpravy na budovách
úpravy areálu a okolia, tak aby všetko bolo 
prispôsobené potrebám Tralalandu a hlavne, aby 
sa tu deti cítili príjemne a ni  im nechýbalo. 
Medzi plány, ktoré by mali byť v Tralalande 
zrealizované, patrí výstavba multifunkčného 
ihriska, amfiteátru, či vleku. Väčšina prá  musí
byť hotová najneskôr do 2. júla, kedy sa 

Tento projekt sem určite pritiahne 
množstvo mediálne známych ľudí. „V

a o guvernéri (bývalí vedúci) pracovali 
apríklad Paťa Jariabková, Vilo Rozboril, Igor 

Adamec a Martin Vanek, Mravec, Piňďo“, dopĺňa 
ďalej Laco Réti a pokračuje: „deti sú rozdelené 
do spolkov, pretože sme spolková republika. 

tivity, ktoré si samé 
vyberajú (jazda na koni, bicyklovanie, výroba 
umeleckých predmetov, lukostreľba, floorball,  
a pod.). Popoludní robíme športové a zábavné 
programy, máme veľa svojich autorských hier. 
Celý program vrcholí štátnym sviatkom (deň pred 
odchodom), kedy sa otvoria reštaurácie, cukrárne, 
zábavné parky a decká tu môžu minúť peniaze, 
ktoré počas pobytu v Tralalande zarobili.“  

 
O Tralalande by sa dalo rozprávať celé 

hodiny. Možno je to tým, že v Tralalande je
kaž

-mb- 

 

 
dý deň sviatočný a že čosi také škaredé a 

smutné ako je nuda, sa ešte cez colnice 
prázdninovej republiky nikomu nepodarilo 
prepašovať. Určite Vás budeme priebežne 
informovať čo nové sa v Tralalande udialo, čo sa 
tam zmení a čo pre nás Tralaland prichystá. 
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POZLÁTKO II 
   
 

Koncom mesiaca máj som zistil, že nie 
je všetko zlato čo sa blyští, druhý raz. 

Bol mesiac máj, lásky čas, a ja som so 
svojím štvorročným synom ráno išiel do 
škôlky. Po otvorení dverí ma očaril 
krásny výhľad na zazeleňané Štiavnické 
vrchy. Bolo počuť len štebot operencov 
v korunách stromov. Jedným slovom, 
romantická idyla. Po príchode k ceste 
však bolo po pozlátku. 

Dva mesiace po zverejnení môjho 
článku ma írečitou slovenčinou bez 
pozdravu oslovila sympatická pani v 
rokoch s tým, že ma už dávno chcela 
stretnúť. Vďaka bože za ten čas, čo ma nestretla. Za to 
božské ticho. Bolo jej čudné, že neviem, kto je. Po 
krátkom vysvetlení som pochopil, že mám dočinenia 
s veľmi vysoko postavenou osobou. Na agresívnu 
otázku: „Ako som si mohol dovoliť napísať taký 
článok!“ som  reagoval len otázkou, čo nebolo pravdivé 
v článku, čo by som mohol dať hneď do poriadku. 
Následne mi povedala, že prečo som zverejnil ten plat 
starostu. K tejto časti môjho minulého článku sa musím 
opraviť, lebo som fakt uviedol nepresný údaj. Takže 
hrubý príjem starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 
2006 bol 43.815,- Sk. Posúdiť, čo za tieto peniaze robí 
pre obec, nemôžem. Starostom je už 16 rokov a ja som 
v obci len 2 roky. Môžem len pochváliť starostu, že za 
tú dobu nezadĺžil obec i keď pre nového starostu 
potlačil dosť problémov, ktorých riešenie môže obec 
zadĺžiť.  

Po tomto krátkom rozhovore som pochopil, že v obci 
mám i neprajníkov. Bez pozdravu sme sa rozišli 
a synček sa ma celou cestou pýtal:„Kto to bol?“. Ťažko 
som hľadal odpoveď na takú ľahkú otázku, aby som 
nenaučil syna škaredé slová. I keď som bol zo správania 
tejto osoby rozčarovaný, tak som našiel výstižné, 
a zároveň pre syna, veselé slová a to: „Pani asi uleteli 
včely“. Potom sa už syn zaujímal o tie včely. Mňa skôr 
trápilo správanie tej pani. 

Keď  som prišiel ku schodom pred škôlkou, tak som si 
spomenul na 100.000,- Sk ako dar pre cirkev, ktorý bol 
i tohto roku schválený na obnovu schodov a vstupnej 
časti kostola. Minuloročných schválených 100.000,- Sk 
si cirkev nečerpala do konca roka. Chcem poprosiť 
týmto poslancov, aby dali a následne schválili presun 
týchto peňazí na inú potrebnejšiu kapitolu rozpočtu 
obce. Schody do škôlky sú celé popukané, bez zábradlia 
a bez nájazdu na kočíky. Veď veľa mamičiek chodí do 

Do kostola sú 
schody bez 
prasklín a so 
zábradlím. Skôr 
by som navrhol 
časť týchto 
peňazí využiť na 

osvetlenie 
pekného kostola, čo by skrášlilo i obec 
a 

škôlky i s kočíkmi a keď prší, nem

naďalej 
formovať o dianí v našej krásnej dedinke.       

 
   Ivan Hajdoni

     
ajú ich kde odložiť. 

čiastočne osvietilo i cintorín, čím by sa 
zabránilo prípadnému vandalizmu. 

Na záver by som chcel poďakovať 
poslancovi z finančnej komisie, ktorý ma 
vopred upozornil, že za ten článok 

v obecných novinách sa mi to vráti. Keď som dostal 
zápornú odpoveď na svoju žiadosť o zníženie prvej 
splátky mne vyrúbenej nezákonnej dani, tak ma to 
vôbec neprekvapilo a ani nerozčúlilo. To preto, lebo 
som bol vopred na to pripravený. I do budúcnosti 
budem tomuto poslancovi vďačný, keď ma vopred 
upozorní a tým sa vyhnem zbytočnému stresu. 

Teraz však úprimne ďakujem každému občanovi, 
ktorý mi povedal pár povzbudivých slov po zverejnení 
môjho článku. Som rád, že rozmýšľa viac ľudí ako ja 
i keď som „prindic“. 

V krátkosti chcem len uviesť príklad nepriamej 
úmernosti. Čím sa menej smeti z obce vyvážajú, tým 
viac odpadu pribúda v okolí našej obce. Nepáči sa mi, 
že v letných mesiacoch sa z našej obce odváža odpad 
len raz za dva týždne. Viem, že to viacerým občanom 
nepostačuje. Ťažko vyhovieť všetkým, ale navrhoval by 
som, aby v obci boli rozmiestnené kontajnery, kde by si 
občania mohli odniesť smeti. Pre obec by to bolo 
finančne výhodné a to z dôvodu, že by nemuselo potom 
odstraňovať nepovolené skládky. K riešeniu tohto 
problému by som prispel i ja tým, že som ochotný 
v prípade zistenia konkrétneho prípadu vyvezenia smetí 
do prírody tieto smeti následne svojimi silami vrátiť 
pred bráničku ich majiteľa. Je to lepšie riešenie, ako to 
riešiť byrokratickou zdĺhavou cestou. Keď niekto uvidí 
takéto vyvážanie smetí do prírody konkrétnou osobou, 
budem rád keď  ma navštívi. 

I týmto prosím o finančný dar a písomné postrehy, 
by jediné (dúfam nezávislé) médium mohlo a

in
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Ako si spol
 

Milí čitatelia, nedá mi, aby som sa nepo

u n
delila 

o

edzi horami, má výborné 

a seba zvykli. Ak sa aj 
n

vyznania, nikdy sa nerobili 
rozdiely. Veriaci rešpektovali neveriacich, 
everiaci veriacich. 

poslancov to aj 
odsúhlasila. Financie budú poskytnuté po 

a chválu všetkých, veď 
my tento kostolík máme aj v erbe pre časť Jalná, 
len si to pozorne všimnite. 

 

vali na Trnavú Horu. Bývame na konci ulice a posledný rozhlas je od 

i, aby bol rozhlas potiahnutý až k nám, bolo 
nám p

 Ale 
také s

pre každého občana obce dosť dôležité.  

yslím, že by sa obec mohla s týmto problémom zaoberať a keď už 
v dedine vyhlasujú oznamy rozhlasom, mali by ich mať možnosť počuť 
šetci. 

E.Forgáčová 

 
 

ažívame? 

 dojmy a poznatky, ktoré som získala za necelých 
38 rokov, čo som prišla bývať do tejto obce. 

Dedina je to malebná m
autobusové a vlakové spojenia na všetky strany ako 
máloktorá obec v okrese. 

Obyvatelia sú zovšadiaľ. V dobe, keď sme boli 
stredisková obec, veľa obyvateľov nám pribudlo 
z okolia, lebo len tu bola možnosť výstavby 
rodinných domov. Tak odhadom si myslím, že 
polovicu obyvateľov tvoria tí, čo sa sem vydali, 
priženili alebo prisťahovali. Ale nič to nemení na 
tom, aby sme spolu svorne nažívali. Ja si myslím, 
že to tak aj je. Veď z môjho pozorovania môžem 
povedať, že sme si všetci n
ašli nejaké nezhody, tie sa vyskytnú všade, to už 

vyplýva z ľudskej povahy. 
Čo sa týka viero

n

Ako to už vo väčšine obcí býva, dominantou je 
obecný úrad, škola a kostol. 

Nedá mi, aby som sa nezastavila pri našom 
kostolíku. Je na viditeľnom mieste pri hlavnej 
ceste, je to kultúrna pamiatka, preto si ho musíme 
chrániť a starať sa oň. Pretože je na takom peknom 
mieste, veľa cudzích, ktorí idú okolo, by sa chceli 
pozrieť dnu, ale sa nedá, lebo musí byť uzamknutý 
z bezpečnostných dôvodov. Preto náš správca 
farnosti chce vybudovať vstup aj pre vozíčkárov 
a táto časť kostola by bola otvorená pre všetkých. 
Z tohto dôvodu bol oslovený OÚ so žiadosťou 
o finančný príspevok. Väčšina 

predložení projektu a rozpočtu.  
Myslím, že by to bolo n

-RŽ- 
 

 
POČUŤ U VÁS OBECNÝ ROZHLAS? 

 
V roku 1989 sme sa presťaho

nás približne 200 m. Nie div, že k nám nepočuť čo hlásia. Podľa hudby, čo sa
hlásiť - bohužiaľ nevieme čo hlásia. 

Keď sme sa dožadoval

 šíri ulicou vieme, že niečo idú 

ovedané, že na to treba veľké náklady a že všetko dôležité je 
vyvesené na obecnom úrade.  

Niežeby mi veľmi chýbali správy o podomových obchodníkoch, aj 
keď niekedy sú aj tie zaujímavé, ako napríklad predaj mäsa a zeleniny.

právy, ako prerušenie dodávky elektriny, vody, prípadne o zmene 
ordinačných hodín lekárov sú 

Viem, že takýto problém nie je len u nás, ale aj v iných častiach 
obce, napríklad v časti Jalná. 

M

v
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POZDRAVUJEM VÁS LESY, HORY 
Z TEJ DUŠE POZDRAVUJEM VÁS... 

 
Týmito slovami pred viac ako storočím ospieval P.O. Hviezdoslav krásy matky 

prírody. Aj napriek tomu, že sme s prírodou neustálo úzko spätý, mnohokrát to vyzerá 
tak, akoby si človek a príroda navzájom nerozumeli.  

Naša dedinka je obklopená zo všetkých strán krásnymi horami. Vypestovanie 
alebo založenie nového lesa je náročným procesom, ktorý musí byť v odborných rukách 
lesníkov. Podľa odbornej literatúry, pojem obhospodarovanie lesa zahŕňa celú lesnícku 
činnosť od založenia lesa, cez starostlivosť o neho po celú dobu rastu. 

Ide približne o obdobie troch generácií lesníkov, pokiaľ dôjde k opätovnej likvidácii a konečnému výnosu. 
Tento proces sa opakuje a je oveľa zložitejší a náročnejší, ako by sa dalo vyjadriť jednou vetou. Práca lesníkov je 
často nepochopená a málo známa. Úlohou lesníkov je nielen efekt dosiahnutý zrúbaním lesa, ale prinášanie 
spoločnosti mnohých doteraz nekvalifikovaných efektov v enviromentálnych produktoch (zdravé prírodné prostredie, 
rekreačné účely, zadržiavanie vody a mnoho ďalších pre ľudský život potrebných funkcií). 
 
 Prácu lesníka sa nám aspoň trochu pokúsil priblížiť pán Pavel Stanka, ktorý žije a pracuje v našej obci. 
 
 
o Odkedy pracujete ako lesník v Trnavej Hore a čo 

všetko obnáša Vaša práca? 
Ako lesník pracujem na lesníckom obvode od roku 
1990 a moja práca je zameraná na starostlivosť 
o les a zužitkovanie toho, čo les poskytuje. 

 
o  Ktorá oblasť obce spadá pod Vašu správu? 

Hranice lesného obvodu, na ktorom pracujem sú od 
obce Trnavá Hora smerom na Kľačany, Bukoviny 
až po hrebeň medzi dolinami Čierna Voda 
a Vápenná. 

 
o  Zrejme trávite veľa času vonku. Máte rád 

prírodu? 
Áno, prírodu mám rád. 

 
o  Je Vaše povolanie pre Vás zároveň koníčkom? 

Niečo ma baví viac a niečo zas menej. Menej 
hlavne papierovanie 

 
o  Aké miesto v okolí Trnavej Hory by ste nám 

odporučili napríklad na nedeľnú prechádzku? 
Na nedeľnú prechádzku by som odporučil lokalitu 
Kľačianske lúky, kde je veľmi pekné prostredie 
a výhľady. Pre dlhšiu trasu možno odtiaľ 
pokračovať na Bôrcov, ďalej na Ladno a späť na 
hornú Trnavú Horu. 

 
o  Máte prehľad o tom, aká zver sa vyskytuje 

v našich lesoch? 
V okolitých lesoch sa vyskytuje najmú zver jelenia, 
srnčia a diviačia, jazvece a kuny. Môžete však 
vzácne uvidieť aj rysa, vlka alebo stretnúť 
medveďa, ktorých je pomerne dosť. Zo vzácnejších 
vtákov Volavku popolavú, Bociana čierneho 
a sovy. 

 
A na záver ešte jedna rada, čo robiť, ak by nám náhodou v lese skrížil cestu veľký 

maco. Základné pravidlo je nepodľahnúť panike, aj keď sa to zdá nemožné. Medvede sú 
schopné nehybné predmety rozoznávať iba na menšiu vzdialenosť. Z toho vyplýva, že my 
môžeme zbadať medveďa, ale on nás nemusí registrovať a to keď napríklad ideme oproti vetru 
a potichu. Ak by sme sa bezhlavo rozbehli, medveď by nás mohol veľmi rýchlo zaregistrovať 
ako korisť.  Ak medveď zaútočí, ľahnite si 
na zem, schúľte sa do klbka a rukami si 
chráňte krk. V takejto polohe zotrvajte až 

kým medveď neodíde. Každé stretnutie s medveďom je však iné, 
preto musíme byť rozvážni a rýchlo zhodnotiť situáciu. 

Keď sa už vyberieme na prechádzku lesom nezabúdajme na 
to, že musíme byť obozretní, a hlavne si vážiť prírodu, nenechávať 
po sebe v lese odpad,  neporiadok a spúšť. 

spracovala -mb- 
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...napätie, adrenalín, pohľady 
plné očakávania... 

 
...to všetko je charakteristické pre preteky SHERPOV, alias 

vysokohorských nosičov vo Vysokých Tatrách. Každoročne 
v mesiaci jún sa tam konajú preteky ako spomienka na už 
zosnulého nosiča Juraja Petranského.  

Náš nosič Jaro Forgáč sa na nich zúčastnil už po tretí krát 
a nielenže obhájil vlaňajšie 6. miesto, ale ho aj predčil 
a umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Náklad 100 kg vyniesol 
z Hrebienka na Zamkovského chatu za 47 minút. 
GRATULUJEME!!! Prajme rezký krok a pevné plecia 
a veríme, že o rok bude na pretekoch opäť úspešný. 

Pretekov sa zúčastnil aj Miro Mrva, manžel Danky rodenej 
Slašťanovej, obsadil 13. miesto, a keby nebol mal nehodu, mohol 
byť v prvej desiatke. 

-mb- 
 

 
 
 

Ako sme volili?    
 
Výsledky parlamentných volieb 2006 v okrsku Trnavá Hora 
 
Počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku T. Hora v zozname voličov :  916 
Počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili volieb    :   528 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov   :   516 
Účasť v parlamentných voľbách 2006       :   57,64 % 
 

Poradie najvolenejších politických strán, politických hnutí alebo koalícií : 

186
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TURUL 
 

 Asi pred dvoma rokmi som bol na futbalovom zápase 
žiakov Trnavej Hory a bol som nemilo prekvapený 
skutočnosťou, že na drese im doslova kričalo slovo TURUL. 

Táto skutočnosť ma doslova šokovala. Spýtal som sa 
vedúceho mužstva či vie, čo to slovo znamená a kde tie dresy 
kúpili. Odpovedal mi, že je to asi meno firmy, ktorá dresy vyrá
Leviciach. Jeho nevedomosť ma zarazila, pretože v tlači sa dosť popísalo a v elektronických 
médiách povedalo, že turul bol stepný vták, mrchožrút, ktorého pohanské maďarské kmene uctievali 
ako posvätného vtáka a ako prarodiča Maďarov. 

ba a že ich kúpili za lacné peniaze v 

B. Bugár, podpredseda NR SR, to v slovenskom parlamente vysvetlil slovenským trasorítkam 
takto: „Turul prakticky je ten prarodič Maďarov, to znamená, že on bol ten, ktorý oplodnil emeše a z 
toho potom Maďari fakticky ako pochádzajú” (citované z mesačníka Extra plus, marec 2006). 
Nevysvetlil však, čo sú to tie emeše, možno sa domnievať, že sú to samice turulov. 

Dnes je celé južné Slovensko doslova posiate desiatkami týchto pohanských príšer (sú to sochy 
nadživotnej veľkosti), pri ktorých sa schádzajú húfy maďarských šovinistov prakticky zo všetkých 
končín Európy, kladú k pazúrom tohto pohanského božstva vence, maďarské trikolóry a pravdaže si 
pritom zaspievajú aj maďarskú hymnu! A to na území, vraj suverénnej SR, pričom orgány, 
zodpovedné za ústavný systém, územnú celistvosť a suverenitu, zaujímajú polohu mŕtveho 
chrobáka! 

Vráťme sa však k dresom. Vedúcemu mužstva i trénerovi som vysvetlil ako sa veci majú a žiadal 
som, aby tie dresy dali prefarbiť tak, aby z nich ten pohanský vták zmizol. Bohužiaľ, nestalo sa tak, 
pretože ešte na jeseň minulého roka propagovali naši žiaci na dresoch tento pohanský symbol 
maďarského šovinizmu. Tento postoj vedúcich žiackeho mužstva presne kopíruje úroveň národného 
povedomia celého spoločenstva, ktoré si hovorí Slováci. Tu sa už nedá hovoriť o strate národného 
povedomia, ale o národnom bezvedomí, ktoré pomaly, ale isto prechádza v národnú agóniu. 

Takýto postoj znamená pre každý národ smrteľné nebezpečenstvo, je to horšie ako AIDS alebo 
vtáčia chrípka.  

A ešte odkaz pre vedúcich mužstva: ak ste už nekonali ako príslušníci nášho národa, tak ste mali 
konať ako ľudia, odchovaní kresťanskou civilizáciou. 
 

Vladimír Hrkeľ 
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UŽ KONČÍME 
 

30. júna 2006 sa navždy rozlúčime s našou školou, v ktorej sme strávili skoro celé naše detstvo. Tých deväť 
rokov ubehlo strašne rýchlo a teraz nám neostáva nič iné len spomínať na všetky prežité chvíle v nej... 

Každý jeden z nás si vybral vlastnú cestu, po ktorej bude musieť kráčať sám. Už to nebudú ruky mamy alebo 
otca, ktoré viedli každé ráno do školy prváčikov... Teraz si už hrdo môžeme povedať, že budeme o chvíľu prváci, ale 
nie maličkí... Dospeli sme a sme pripravení vkročiť do nového sveta, v ktorom nás čakajú noví ľudia, nový kolektív, 
noví priatelia... 

Nezabudneme však na kolektív učiteľov, ktorý nás počas tých deväť rokov vychovával a učil. Stálo ich to veľa síl 
a trpezlivosti, pretože sme neboli vždy najposlušnejší, ani najlepší z najlepších... 

Miška Hanušková 
 

Horný rad zľava: 
Michal Forgáč 
Ivana Janeková 
Anna Mária Šnajdarová 
Denisa Floreková 
Michal Minka 
Alexander Jamrich 
Martin Novodomec 
Peter Lipnický 
Michal Mališ 
Jozef Kollár 
 
Dolný rad zľava: 
Dana Hešková 
Michaela Hanušková 
Silvia Skučková 
Zuzana Belanová 
Andrea Mikulčíková 
Andrea Berkyová 
Michal Hlobeň 
tr.uč. Z. Muthová 
 
 

NOVÍ  PRVÁCI 
 
 

Tak ako po iné roky, tak i tento rok, 
pripravili na OÚ Trnavá Hora pre našich 
deviatakov a malých budúcich prváčikov 
milé posedenie. 

Brány našej ZŠ opustí tento školský rok 
spolu 18 deviatakov, z toho ôsmi z Trnavej 
Hory, traja z Hronskej Dúbravy a siedmi 
z Pitelovej. 

Do lavíc namiesto nich v septembri 
zasadne na daväť rokov 16 prváčikov. 

Z toho ôsmi z Trnavej Hory, traja 
z Hronskej Dúbravy a piati z Pitelovej. 

Do ZŠ mimo našej obce pocestuje jeden 
prváčik. 

A či vedia čo ich čaká v novom 
prostredí, medzi novým kolektívom? To už 
bude na nich, aby si zvykli a úspešne 
zvládali nové školské povinnosti. 

My im len poprajeme veľa šťastie 
a hlavne veľa úspechov v škole. 

 
Obecný úrad Trnavá Hora 
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ODPADOVÉ VODY – KANALIZÁCIA 
AJ NA PSA PRÍDE MRÁZ 

 
V súčasnosti platí legislatíva, 

ktorá našej obci neprikazuje mať 
kanalizáciu. Ale v blízkej 
budúcnosti sa touto 
problematikou budú musieť 
zaoberať aj obce s počtom 

obyvateľov menej ako 2000. To je prvý dôvod, aby sa 
naši predstavitelia začali zamýšľať nad týmto 
problémom. 

Druhým dôvodom sú novostavby. Všimol som si, že 
mnohí zo stavajúcich si kupujú individuálne čističky, 
alebo o nich uvažujú. Tiež som už nad  tým rozmýšľal, 
ale to čo ma zastavilo je, že nevieme ako sa čistenie 
odpadových vôd bude v dedine realizovať komplexne.  

Možností je viacero – individuálne domové čističky, 
čističky pre 5-10 domácností, celoobecná kanalizácia 

s čističkou pre Trnavú Horu alebo spojenie sa 
s Hronskou Dúbravou či Pitelovou.  

Veľký význam pri rozhodovaní je členitosť terénu. 
Preto si myslím, že by sa kompetentní mali zaoberať 
vyhotovením štúdie, ako sa tento problém bude riešiť. 
Novo-stavebníkom to môže ušetriť financie, ak nebudú 
zbytočne investovať do toho, čo sa bude riešiť iným 
spôsobom. Ak bude v obci kanalizácia s centrálnou 
čističkou, investovali zbytočne. Aj keď ich musím 
pochváliť, že sa s predstihom starajú o životné 
prostredie, v čom my ostatní zaostávame. 

Keď sa nás začne týkať problém tohto pred nami 
tlačeného balvanu, a my budeme pripravení, bude to len 
výhoda. Najhoršie sa niečo rieši pod tlakom. Vieme už 
teraz, že čistička nás čaká. 

Jaroslav Forgáč 
 
 

Poďakovanie 
Za finančný príspevok ďakujeme Branislavovi Jančovi. 

 

OZNAMY 
 

––––    odvoz smetí    –––– 
 
 
 
 

V termíne od 1.06.2006 do 15. 10. 2006 je odvoz smetí zabezpečený zo 
strany technických služieb len každý párny týždeň v stredu. I naďalej Vás 
žiadame, aby ste stavebný odpad nedávali do kukanádob, nakoľko Vám 
daný odpad nebude vyvezený. 

––––    uzávierka ďalšieho vydania    –––– 
 
 
 
 

Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 08.09.2006. Svoje názory, otázky a 
príspevky môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách a na obecnom úrade, ako 
i redaktorom osobne domov, alebo zaslať na mailovú adresu trnky@post.sk   

––––    komunálne voľby    –––– 
 Už v minulom čísle nášho občasníka sme spomenuli tému týkajúcu sa komunálnych volieb, ktoré nás 

čakajú koncom tohto roka (2.12.2006). 
Týmto chceme apelovať najmä na tých, ktorí zvažujú kandidatúru, či už ako poslanci alebo na post starostu 

obce. Skúste sa predstaviť aj prostredníctvom nášho občasníka a priblížiť tak občanom svoje zámery, nápady, 
ciele. Myslíme si, že jesenné číslo Trniek je na to ako stvorené. Tešíme sa na Vaše príspevky. 

-redakcia- 
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