
 
 

Kresťanská púť 
do Šaštína 
 

 Tie  Šaštínske  zvony  k sebe  nás 
volajú  –  Patrónke  Slovenska  –  poklonu 
vzdávajú ... 

Život Šaštína‐Stráží  je úzko spätý s 
národnou  svätyňou,  Bazilikou  (basilica  minor)  Panny  Márie  Sedembolestnej, 
hlavnej  patrónky  Slovenska.  Počas  pútí,  najmä  na  Slávnosť  zoslania  Ducha 
Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15.septembra), mesto a 
baziliku navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov. 

V sobotu  9.9.2006  sa  uskutočnila  púť  farníkov  z Trnavej Hory  do  Šaštína, 
ktorú  zorganizoval  Vdp.  farár  našej  farnosti Mgr. R.Buzinkai.  Púť  vyvrcholila 
Svätou  omšou  v Bazilike  Sedembolestnej  Panny  Márie,  Patrónke  Slovenska, 
a modlitbou posvätného ruženca. Všetkých prítomných spájal pokoj, porozumenie, 
ticho, dojatie a duchovno, ktoré napĺňalo naše srdcia láskou k Bolestnej matke.  

  Po návrate z púte sme poďakovali nášmu kňazovi za to, že sa 
vo svojom voľnom čase venoval aj svojim farníkom a pripravil pre 
nich takúto nezabudnuteľnú akciu. Dúfame, že nie poslednú. Veď 
Božia láska sa dá hľadať aj takýmto spôsobom.  

-MF- 
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO… 
Uznesenia obecného zastupiteľstva 

číslo 03 / 2006 zo dňa  22.09.2006 
 
 A. Schvaľuje 

 
1.  Podľa § 9 ods.  3 zákona č .  346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí ,  určuje pre voľby v obci Trnavá Hora jeden obvod, jeden volebný 
okrsok a obecné zastupiteľstvo v počte 9 poslancov pre volebné obdobie 
2006 – 2010. 

2.  Odpredaj nehnuteľnosti v k.  ú .  Kľačany, a to budovu rodinného domu č .  457 na 
parcele č .  173 a pozemku parcely č .  173 zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 
m2, pre p. Pavla Kl imenta, bytom  Trnavá Hora - Kľačany č .  457. Cena rodinného 
domu je poslancami OZ určená vo výš ke 91.000.- Sk a cena pozemku 30,- Sk za 
1m2.  

3.  Odpredaj pozemku v k.  ú.  Trnavá Hora parcely č .  717/1 zastavanej plochy o výmere 
121 m2 pre p.  Annu Piatrikovú, bytom v Trnavej Hore č .  206. Cena pozemku je 
určená na 56.- Sk za 1m2.  

4.  Odpredaj pozemku v k.  ú.  Trnavá Hora parcely č .  717/9 zastavanej plochy o 
výmere 39 m2 pre p.  Miroslava Žbirku, bytom Trnavá Hora č .  270. Cena pozemku je 
určená na 56.- Sk za 1m2.  

5.  Poskytnutie finančnej výpomoci vo výš ke 10.000.- Sk pre p.  Dušana Chlustu, bytom 
Trnavá Hora – Kľačany č .  456, na zakúpenie osobného automobilu pre zdravotne 
postihnutú dcéru Amáliu.  

6.  Prenájom obecných priestorov – bytu v MŠ na zriadenie Materského centra. 
(Prenájom je poskytnutý zatiaľ  na dobu 16 mesiacov.  Po jeho ukončení budú dané 
priestory aj so zariadením vrátené obci . ) 

7.  Odpredaj pozemku v k.  ú.  Trnavá Hora parcely č .  706/11 pre p.  Martinu Petríkovú, 
bytom Trnavá Hora – Jalná č .  49, za účelom stavby rodinného domu. Cena pozemku 
je určená vo výš ke 56.- Sk za 1m2. (Jedná sa o pozemok v dolnej časti obce za p.  
Obrtálom.) 

8.  Odpredaj pozemku v k.  ú.  Trnavá Hora parcely č .  471 o výmere 21 m2 po predložení 
geometrického plánu, ktoré dá na vlastné náklady vyhotoviť  žiadateľ  p.  Jozef 
Packo, bytom Trnavá Hora č .  329. Odpredaj zameranej časti  parcely č .  471 bude 
prerokovaný na nasledujúcom zasadaní OZ. Cena pozemku je určená vo výš ke 56.- 
Sk za 1m2. 

 
B. Neschvaľuje 

 
1.  Odpredaj pozemkov v k.  ú.  Trnavá Hora parcely č .  707/2 pre p.  Jozefa Packu, 

bytom Trnavá Hora č .  329. 
2.  Žiadosť  p.  Evy Kúšovej bytom Trnavá Hora – Kľačany č .  452 o odkúpenie 

nebytových priestorov (garáže za kultúrnym domom) v Kľačanoch. 
 

C. Odkladá 
 

1.  Žiadosť  Ing. Jána Harmana, bytom Trnavá Hora č .  147 o odkúpenie pozemku v 
k.  ú.  Trnavá Hora parcely, č .  23/4. 

 
spracovala –zi- 
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Tunely na trati 
- Kremnica - 

Zvolen       Diviaky 
 
 
 
 
 
 

Trať Zvolen - Kremnica - Diviaky bola postavená v rokoch 1870-1872 
ako súčasť jednokoľajnej trate Uhorskej severnej železnice,  

spájajúcej Budapešť s Vrútkami na Košicko - bohumínskou železnici. 
 
 
 
Šturec alebo Kremnica? 
 

Pôvodne projektovaná trasa, pod vedením 
inžiniera Krammera zo Šalgotarjánu cez 
Lučenec - Zvolen - Banskú Bystricu cez Šturec 
do Ružomberka nastolila následkom obtiažneho 
rozvinutia a stavby asi 6 km dlhého tunelu 
otázku, či by nebolo výhodnejšie viesť trať od 
Zvolena cez Kremnicu na Vrútky. Po výsledkoch 
na základe štúdií presne prevedených výpočtov 
sa dokázalo, že trať cez Kremnicu je 
výhodnejšia aj z toho 
dôvodu, že s 
približne rovnakými 
stavebnými nákladmi 
by mohla byť 
uskutočnená za 
kratší čas. Na 
základe uvedeného 
zistenia sa zostavil 
konečný projekt 
stavby trate a podľa 
toho bola tiež 
prevedená 
administratívna 
obchôdzka.  

Stavba trate a tunelov 
 

Prevažnú časť stavby trate si ponechala 
generálna stavebná správa vo vlastnej réžii a 
ostatné vydala podpodujimateľom. Na základe 
verejného súbehu bola výstavba železničnej 
trate Zvolen - Kremnica - Vrútky zadaná 
stavebnej spoločnosti Wiener Bank - Verein so 
sumou 11 miliónov zlatých a rozdelená na 12 
stavebných úsekov. 

Stavba trate bola technicky veľmi náročná. 
Prechod železnice 
cez Kremnicu patril, 
na tú dobu, medzi 
smelé projekty 

železničného 
staviteľstva. Veď 
železničná trať na 
35 km úseku z údolia 
Hrona pri Jalnej 
(260,62 m n.m.) 
musela neustále 
stúpať na vrcholovú 
stanicu Piargy 
(Kremnické Bane) v 
nadmorskej výške 

http://rail.sk/arp/slovakia/history/h150-5.htm
http://rail.sk/arp/slovakia/history/h150-5.htm
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770,44 m n.m. na dlhých úsekoch a tak isto s 
veľkým klesaním sa železničná trať spúšťa do 
údolia Turca. Projektanti sa usilovali o 
maximálne zníženie nákladov na stavbu 
vylúčením viaduktov a mostov, ktoré nahradili 
množstvom tunelov a násypov. Traduje sa, že sa 
stavby tunelov dokonca báli. Trať sa prediera 
cez Kremnické vrchy množstvom skalných 
zárezov a tunelov, pridŕža sa úpätí, kľukatí sa s 
najmenšími polomermi oblúkov až 275 m. Pre 
krásu prírody, ktorou táto trať prechádza, 
hlavne v úseku od Bartošovej Lehôtky po Hornú 
Štubňu, sa používa názov Slovenský Semmering. 

S projekčnými štúdiami, vytyčovaním trasy a 
vypracovaním detailného projektu, sa začalo v 
auguste 1869, so stavbou horskej časti v máji 
1870 a údolnej časti na jeseň 1870. V lete 1871 
pracovalo na stavbe trate Zvolen - Vrútky pod 
vedením vrchného inžiniera Richarda Brechtleho 
denne 6000 až 7000 robotníkov skúsených pri 
prácach s kameňom. Boli prevažne z južného 
Tyrolska, Kraňska a severného Talianska, ďalej 
aj Česi, Moraváci, Bulhari a Rumuni. Z domácich 
obyvateľov z okolitých dedín sa na stavbe 
zúčastnilo iba malé percento, zvyčajne iba ako 
furmani pri odvoze a dovoze materiálu na 
kratšie vzdialenosti a ako pomocní robotníci. 

Na úseku trati od Trnavej Hory po stanicu 
na Turčeku bolo vybudovaných 10 tunelov - 

jaskov, s dĺžkou 2670 m. Všetky tunely boli 
jednokoľajné. Murované portály tunelov boli 
dvoch typov. Každých 20 m boli vytvorené 
výklenky vysoké a široké 2,2 m, hlboké 1,8 m.    
V začiatku roku 1872 bola prevažná časť staníc 
od Zvolena po Štubňanske Teplice hotová. 
Technicko-policajná obchôdzka konštatovala 
stavbu celej dráhy za dopravy bezpečnú a 
udelila povolenie na odovzdanie verejnej 
doprave dňa 12. augusta 1872.  
Tunely v súčasnosti 

Názvy tunelov sú ponechané v tej podobe, 
ako sa nazývali pri stavbe. Pitelová je názov 
obce pri trati, Skalka, Skalica a Kečka sú názvy 
kopcov, pri ktorých vedú tunely, Lehôtka je 
súčasný názov obce Bartošova Lehôtka, tunel 
Hrenca I je pri obci Nevoľné, Sohler je spodný 
tunel pri úpätí Krahulí v smere od Zvolena, 
Blaufuss je starší nemecký názov hory a obce 
Krahule a Turček je názov obce, pri ktorej sa 
nachádza. 

Tunely Hrenca II a tunel nad Kremnicou - 
Kremnický boli postavené až v medzivojnovom 
období, keď pôvodné skalné zárezy zaklenuli 
liatym betónom. Galéria za P2 tunela Sohler 
bola podľa dostupných informácii postavená v 
60. rokoch 20. storočia. Od tej doby sa na trati 
nachádza 12 tunelov a 1 galéria v celkovej dĺžke 
3185 m.  

 
Úsek trate Hronská Dúbrava - Horná 

Štubňa 
Súčasný počet 

tunelov Názvy tunelov 

žst. Hronská Dúbrava - zast. Trnavá 
Hora -  

zast. Trnavá Hora - zast. Stará 
Kremnička 4 Pitelová, Veľká Skalka, Malá 

Skalka, Skalica
zast. Stará Kremnička - žst. Bartošova 

Lehôtka 1 Kečka

žst. Bartošova Lehôtka - zast. Jastrabá 1 Bartoška

zast. Jastrabá - žst. Kremnica 2 Hrenca I, Hrenca II

žst. Kremnica - žst. Kremnické Bane 3 Sohler, Kremnický, Blaufuss

 
Zdroj: Internet 

Spracovala: -mb- 
 

http://rail.sk/arp/slovakia/history/h150-5.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/08.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/10.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/09.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/01.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/02.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/03.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/03.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/04.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/05.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/06.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/07.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/08.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/09.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/10.htm
http://rail.sk/skhist/tunely/171/11.htm
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Smeti, smeti a zas tie smeti... 
 

 
 
...téma, ktorá sa tu 

spomenula už viackrát 
a o ktorej sa dá písať 
donekonečna. Čím 
začať? V našej obci si 
hádam väčšina z nás 
platí poplatok za 
odvoz komunálneho 
a domového odpadu. 
S názorom, že niekto 
„nevyprodukuje“ 
žiaden odpad sa nikdy 
kedy sa produkuje množstvo obalov z rôznych 
materiálov a doslova sa zaplavujeme  odpadom. Ani 
v našej obci to nie je inak.  

nestotožním. Žijeme v dobe, 

ma úplne 
šok

V miestnom rozhlase sme si mohli vypočuť 
(samozrejme len tí, ktorí ho počujú a ktorí sú doma 
z práce skôr) hlásenie o tom, že do kukanádob sa 
nesmie dávať biologický odpad ani odpad nadmerne 
ťažký.  

Keď sa tak nad tým zamyslíme, čo do kukanádob 
vlastne môžeme dávať?  

Plasty sa zbierajú osobitne – aj to len veľmi 
sporadicky,  a preto musíme často i dlhšiu dobu 
skladovať nazbierané plastové fľaše v našich 
domácnostiach. Nečudo, že niektorí to radšej vzdajú 
a triedenému odpadu neprikladajú žiadnu dôležitosť. 

Na sklo máme určené dva kontajnery, ktoré bývajú 
dosť často plné. Papier sa dá spáliť alebo odovzdať do 
zberu. Biologický odpad sa do kukanádob nesmie 
dávať a dokonca sa nesmie ani po usušení páliť. Pýtam 
sa prečo? Pri platení si za vývoz smetí nás na to nik 
neupozornil. Nie je ani určené miesto, kde by sa tento 
odpad mohol vyvážať a keďže nie všetci majú 
možnosť ho zlikvidovať doma, môžeme ho vidieť 
vyvezený v obecných kontajneroch alebo okolo nich, 
pri cestných komunikáciách, proste všade. To 
nehovorím o tom, že okrem biologického odpadu tam 
nájdete aj všeličo iné.  

Ak sa náhodou potrebujete zbaviť malého 
stavebného odpadu alebo nebodaj 
nadrozmerného odpadu, máte problém. Obecné 
kontajnery, ktoré majú slúžiť na tieto účely, sa 
vyvážajú „až“ raz alebo dvakrát do roka, takže 
sú zväčša preplnené a odpad z nich doslova 
vypadáva. 

Tým, že by sa 
stanovilo miesto 
likvidácie biologického 
odpadu, ľudia by ho 
nesypali do kontajnerov, 
a aspoň tak by sa v nich 
ušetrilo miesto na odpad 
do nich určený.  

Čo 
ovalo je skutočnosť, 

že pred jedným z miestnych kontajnerov je tabuľka 
s nápisom „zákaz sypať smeti“. Tak na čo je tam 
potom umiestnený?  

Možno by pomohol riešiť problém s vytváraním 
čiernych skládok odpadu aj častejší vývoz kukanádob.  

Je problém zabezpečiť vývoz smetí každý týždeň, 
hlavne v lete keď sa odpad rýchlejšie rozkladá? 

Nájde sa niekto, kto nám dá odpoveď na otázku 
„kam s odpadom???“ Zatiaľ mi to pripadá, akoby to 
bolo všetkým ľahostajné. Ľudia, ktorí sú na to 
kompetentní, riešia asi iné dôležitejšie problémy. 
Ľudia, ktorí sa potrebujú zbaviť odpadu, sa ho 
jednoducho zbavia a keďže nemajú vytvorené oficiálne 
podmienky, tak aj keď je to síce smutné - riešia to 

neoficiálne. 
Dúfam, že starosta a poslanci, ktorých si 

zvolíme v blížiacich sa voľbách, budú prikladať 
tejto problematike väčšiu pozornosť, tak ako aj 
každý z nás. 

 
-mb- 
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Čo sa skrýva pod pozlátkom 
 

Poznáte to, rozbalíte 
bomboniéru a tam niekoľko 
druhov rôznych bonbónov. 
Ktorý si vybrať? Obvykle 

vyberáme podľa obalu – pozlátka. Nie je všetko 
zlato čo sa blištý, a preto sa občas stane, že čím 
lákavejší obal, tým viac sme sklamaní obsahom. 
Nemusí to však byť vždy tak a my to nezistíme, 
kým nerozbalíme a neochutnáme. Nemôžeme 
však súdiť, ktorý je zlý či dobrý, skôr než 
skúsime.  

 

Nemali by sme teda vynášať závery skôr než 
sa oboznámime so všetkými dostupnými 
stránkami veci.  

 

Tak ako mnohí z Vás i ja som sa do tejto 
obce prisťahovala po svadbe. Najskôr v roku 
1992, keď som bývala u svokrovcov a nakoniec 
natrvalo v roku 1997, keď sme prestavali vlastný 
dom. Takže okrem toho, že som pre mnohých 
taktiež „prindiš“, som ešte aj jedna z 
„mnohopočetnej starostovej rodiny“. Pochádzam 
z obce Pitelová, kde doposiaľ žijú moji rodičia 
a ďalšia rodina. Môžem povedať, že od dieťaťa 
poznám obec Trnavú Horu, pretože som sem 
chodila do základnej školy a po ukončení 
strednej školy som sa sem znovu vrátila. 

 

Musím preto priznať, 
že ma určité slová 
(vyjadrenia), ktoré boli 
napísané v článku 
„Pozlátko“ a „Pozlátko II“ 
trošku zarazili a nedá mi 
nereagovať na ne. Myslím 
si, že za deväť rokov 
nepretržitého žitia v tejto obci, resp. štrnásť aj 
s prestávkou, môžem aj ja trošku zhodnotiť život 
v tejto obci a „starostovanie“ súčasného starostu 
alebo čo pre túto obec spravilo obecné 
zastupiteľstvo na čele so starostom (nakoľko 
starosta o všetkom, ako mnohí vieme, 
nerozhoduje).  

Asi najpodstatnejšie z nich boli: 
- pripojenie obce na Harmanecký vodovod, 
- plynofikácia obce (Pitelová ani Hronská 

Dúbrava doposiaľ plyn nemajú),  
- oprava strechy škôlky, nová strešná krytina, 

zateplenie budovy, 
- oprava a úprava vonkajšieho areálu škôlky, 

nová príjazdová cesta, oprava kolotočov, 
lavíc, 

- oprava poškodených ciest v obci (asi 
v najhoršom stave ju ulica, na ktorej skoro 
samom konci býva starosta), 

- oprava kultúrneho domu v hornej časti obce 
a v časti obce Jalná. 

 

To je len časť z toho, čo sa v tejto obci za 
tie roky udialo a neviem, ktorá konkrétna z nich 
bola len pre osobný prospech starostu a nie pre 
rozvoj obce. 

 

Už roky sledujem, aká je naša obec 
upravená, na jar vykosená (na čom má určite 
veľkú zásluhu aj p. Šurka), jarky vyčistené 
a podobne. Aj na tom má zásluhu vedenie obce. 
Pre porovnanie uvádzam príklad z obce Pitelová, 
kde sa v dolnej časti obce už roky nedá prejsť po 
chodníku do časti „Záhrady“. Pritom by ho 
stačilo vyčistiť od nánosu bahna z vedľajšieho 
poľa, o cestách ani nehovoriac. 

 

Taktiež si myslím, že 
ľudia by sa predtým než 
niečo napíšu, napr. 
o odmene pani družinárke 
(samozrejme, že 
s odmenou súhlasím), mali 
zaujímať aj o to, kto 

financuje detský klub (družinu), napriek tomu, 
že ju navštevujú aj deti z Pitelovej a Hronskej 
Dúbravy, kto má v rozpočte odmeňovanie pani 
družinárky a taktiež, kto má v rozpočte opravu 
školy. 
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Čo sa týka eurofondov – skúste vybaviť. 
Každému, komu sa to podarí a na vybavovanie 
neminie viac ako získa a bude mať potrebnú 
zábezpeku na prefinancovanie projektu, 
blahoželám. 

 

Ďalšia vec, ktorá ma zarazila už dávnejšie, 
a to nielen v článku „Pozlátko“, je, že neviem 
pochopiť, prečo si mnohí spoluobčania myslia, 
ako celá starostova rodina profitujeme 
a profitovali sme za celé obdobie pôsobenia 
starostu. Budem rada a myslím, že hovorím za 
celú „mnohopočetnú starostovu rodinu“, keby 
nám niekto konečne povedal, aké to máme 
výhody. Možno to bude „Pozlátko III.“. 

 

Aby nedošlo k mylnému názoru, že sa 
zameriavam len na určité kritické časti článkov, 
prikláňam sa napríklad k názoru, že odvoz 
odpadu z kukanádob raz za dva týždne je 
v letnom období skutočne nepostačujúci, nakoľko 
je ho viac ako v zimnom období a podstatne skôr 
a intenzívnejšie zapácha. 

 

Zaujal ma však aj názor pisateľky článku 
„Ako si spolu nažívame?“ v porovnaní s 
„Pozlátkom“ a preto mi nedá nevyjadriť sa 
i k tejto téme - kostol sám o sebe patrí medzi 
dominantné stavby nejednej obce či mesta, 
dovolím si povedať, že je jednou z 
„reprezentatívnych“ budov. To je jedna vec. 
Druhá vec je, že je miestom stretávania sa 
mnohých obyvateľov a to nielen našej obce. 
Podľa môjho názoru ide teda o spoločensky dosť 
významnú budovu (zdôrazňujem, že nielen pre 
veriacich spoluobčanov) a určite by teda mala 
tomu zodpovedať i vzhľadom. Je len na každom 

z nás, či si túto hodnotu uvedomíme a dokážeme 
ju vyjadriť aj činmi, nielen diskusiami kto 
a koľko financií by mal či nemal poskytnúť.  

 

Viem presne, čo ma čaká po uverejnení 
tohto článku (ak vôbec uverejnený bude). Presne 
to, čo sa stalo tej „vysoko postavenej panej“, 
ktorá reagovala „írečitou slovenčinou“, keď 
obhajovala starostovanie starostu (dotyčnú osobu 
poznám asi 18 rokov a doposiaľ som ju nepočula 
povedať vulgárne slovo – len tak pre 
zaujímavosť). Nedá mi ešte nepozastaviť sa nad 
jednou maličkosťou a to, že dotyčný pisateľ, 
ktorý sa takto vyjadril, nepozná „významnú 
členku tej mnohopočetnej starostovej rodiny“ 
(tak koho z tej rodiny vlastne pozná???). Ako som 
už povedala, viem si predstaviť čo sa stane po 
uverejnení tohto článku a síce, že sa mi ľudia 
prestanú zdraviť – respektíve prestanú 
odpovedať na pozdrav tak ako dotyčnej panej. 
No ja radšej podstúpim takéto „riziko“. 

 

Stále však verím, že na to, aby bol starosta 
starostom 16 rokov, by aj jeho „mnohopočetná 
rodina“ žijúca v obci, ktorá ma cca 1 200 
obyvateľov, mala málo hlasov, aby bol 4-krát po 
sebe zvolený za starostu. 

 

Na záver by som chcela budúcemu starostovi 
– nech už to bude ktorýkoľvek „človek vysokých 
morálnych zásad, vzdelaný a poznajúci 
problematiku obce“ – zaželať veľa úspechov vo 
vybavovaní a získavaní financií pre našu krásnu 
dedinku, lebo je veľké umenie udržať obec 
nezadĺženú a vykonať, čo sa vykonalo... 

 
      

         
 
 
 
 
 
 
 

Zuzana Minková 
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Operení krásavci 
 

Poštové holuby nám ponúkajú pastvu pre oči. V kŕdli 
dokážu krúžiť niekoľko hodín. Naberajú výšku, miznú z 
dohľadu, klesajú, predvádzajú sa. Ich umelecké 
predstavenie môžeme z času na čas pozorovať aj u nás 
keď sa zadívame na oblohu.  

Chovatelia poštových holubov, ktorých je na 
Slovensku vyše 4000, sú organizovaní v Slovenskom 
zväze chovateľov poštových holubov alebo v rôznych 
kluboch. 

V našej obci sa chovu poštových holubov venuje pán 
Peter Šalko, Juraj Janek a v neposlednom rade 
aj najmladší chovateľ v našej obci – Ľuboš Kravec. 
Čítajte ďalej a dozviete sa, čo nám o tejto záľube 
prezradili. 

V encyklopédiách sa môžeme dočítať, že holuby 
doručovali správy už 3000 rokov p. n. l. v starom Egypte 
alebo v Číne a počas deviatich storočí v moslimskej ríši. 
Ľudia si oddávna dávajú poštové holuby do súvislosti 
s odkazmi, ktoré kedysi prenášali. 

„Z dejín vieme, aké služby plnili nemecké vojenské 
holubníky. Ich holuby donášali šifrované správy z bojov. 
Bola to v tých časoch najrýchlejšia odoslaná a prijatá 
pošta. Ľudia ju používali pre jej rýchlosť a spoľahlivosť, 
ktorou sú poštové holuby známe“, začína svoje 
rozprávanie pán Šalko, ktorý sa  už ako chlapec zaujímal 
o poštové holuby. Na otázku, prečo práve táto záľuba, so 
zanietením odpovedá: „Ten podnet prečo, to je vo vás. To 
musíte cítiť, ide to cez srdce.“ Vo svojom chove má 40 
holubov. Mená holubom nedáva. Pre neho je menom 
holuba číslo rodového krúžku, čo nosia na nohe. Táto 
záľuba si vyžaduje každodennú starostlivosť o týchto 
operencov. „Ráno vypustím holuby na pravidelný prelet, 
vyčistím holubník od trusu, umyjem napájačku, dám im 
čistú vodu a krmivo. Potom robím pravidelnú prehliadku 
zdravotného stavu a večer všetko zopakujem“, pokračuje 
pán Šalko vo svojom rozprávaní. Zaujímalo nás, ako 
holub vie, kam sa má po vypustení vrátiť, resp. kam má 
doletieť. Aj na toto sme hneď dostali odpoveď: „ Zatiaľ 
nie je vedecky dokázané, podľa čoho sa poštový holub 
orientuje. Isté je, že na orientáciu poštového holuba má 
vplyv aj magnetické pole Zeme. Veľmi dôležitá je aj 
šľachtiteľská práca - kríženia rôznych plemien holubov, 
selekcia a vytrvalý tréning holubov. Stáva sa aj to, že sa 
holuby nevrátia. Niektoré jednoducho na to nemajú, iné 
sa zle orientujú, ale väčšina príde spoľahlivo domov.“   

Na holubov počas letu striehne množstvo nástrah ako 
sú jastraby, vzduchovky, zlé počasie. Ako si s nimi 
holuby poradia, sme sa tiež dozvedeli z rozprávania. 
„Vzduchovky? Tie patria na strelnice a nie do prírody. 
Poštový holub sa vie pred jastrabom ubrániť, keď má 
dobrý výhľad na terén. Jastrab totiž holuby prepadáva, 
inak nemá šancu a holuby sú rýchlejšie. Pri útokoch 
dravca dokáže holub letieť rýchlosťou až 120 km/h. Veď si 

len predstavte, že z Ašu na môj holubník v Trnavej Hore, 
čo je 520 km vzdušná vzdialenosť, holuby preleteli za 6 
hodín. Najväčšie nebezpečenstvo pre ne predstavujú 
sokoly a zlé počasie. Ľahkou korisťou pre dravca sú 
staršie holuby, pretože sú pomalšie. Vo svojom chove som 
mal holuba, ktorý mal 15 rokov, ale aj napriek tomu bol 
vitálny a plodný.“ 

Už roky sa pán Šalko so svojimi operencami 
zúčastňuje pretekov poštových holubov. Je členom 
Základnej organizácie Žiar nad Hronom, kde sa všetci 
holubári stretávajú a svoje holuby nasadzujú na preteky. 
V tomto roku svoje holuby na pretekoch vypustil z týchto 
miest: Brno, Velké Meziříčí, Vlašim, Slaný, Aš, Eisenach 
a Kolín nad Rýnom. 

A čo všetko si vyžaduje príprava na preteky? 
„Príprava na pretek trvá celý týždeň. Holuby musia byť 
zdravé. Preteká sa prirodzenou metódou. Pri nej sa 
preteku zúčastňujú holub aj holubička. Keď sa dajú na 
pretek, v hniezde im ostali mláďatá alebo vajíčka a po 
vypustení sa ponáhľajú, aby boli čím skôr na hniezde. Pri 
vdovskej metóde  sa preteku zúčastňuje prevažne len 
holub. Holub celý týždeň holubičku nevidí a tá sa dá do 
holubníka len krátko pred tým ako ho berieme na pretek. 
Holúbok je vo vytržení a po krátkom pomazlení so svojou 
drahou ide na pretek. Po vypustení vyvinie obrovskú 
snahu a rýchlosť, pretože vie, že po prílete domov na 
holubník, ho tam čaká jeho vyvolená.“ 

Ako aj iné záľuby, aj táto je veľmi náročná na čas, 
financie a hlavne na toleranciu a pochopenie rodiny. 
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„Doteraz som bol sám 
chovateľ v našej obci, pred 
pár rokmi začal chovať 
poštové holuby aj Juraj 
Janek. Je to veselšie, keď 
máte priateľa v dedine, 
ktorého zaujímajú poštové 
holuby. Oživenie priniesol 
tento rok mladý chovateľ 
Ľuboš Kravec. Obdivujem 
jeho nadšenie, entuziazmus 
a túžbu po všetkom novom 
v chove. Veľmi sa teší, kedy bud
svojho holuba. Holubárenie považujem za relax, pri 
holuboch viem zabudnúť na problémy. Je to balzam na 
dušu. Tam je človek akoby v druhom svete.“ 

Pred pár mesi

e môcť dať na pretek toho 

acmi sa vo veľkom hovorilo o vtáčej 
chrí

áš najmladší holubár 
Ľub

i aj pána Janeka, 
kto

a som sa o poštových holuboch, 
hol

-mb-

pke. Možno vás zaujíma, či sú pre nás touto hrozbou 
šírenia chrípky aj poštové holuby. K tejto problematike 
pán Šalko dodáva: „Je na mieste položiť si otázku, či naše 
holuby ohrozujú životy našich blízkych, susedov 
a predovšetkým nás. Našťastie nie všade a nie všetci vo 
svete uvažujú rovnako. Sú odborníci, ktorí situáciu 
posudzujú na základe vedeckých poznatkov a výskumov, 
zaoberajúcim sa ochorením u holubov. Súčastná hrozba 
vtáčej chrípky je prvotným ochorení  divých kačíc 
a vodnej hydiny. Doteraz nebol zistený ani jeden prípad 
vtáčej chrípky H5N1 nakazenia u poštového holuba. 
Holuby patria do skupiny vtákov, ktoré sú najmenej 
vnímavé na vírus vtáčej chrípky.“ 

A čo hovorí o tejto záľube n
oš Kravec? Aj napriek tomu, že sa tomu venuje ešte 

len krátky čas, vedel nám odpovedať na všetky naše 
zvedavé otázky podobne ako skúsený holubiar.  „Holuby 
sa mi páčili už dlhší čas. Keď som začínal chovať holuby, 
vedel som nich len veľmi málo a o spôsobe pretekania 
s nimi skoro nič. Postupne som sa dostal k nejakej 
literatúre, ale najviac som sa naučil od skúsených 
holubiarov Petra Šalka a Juraja Janeka, ktorí ma 
podporili a dali mi mladé holuby od svojich najlepších 
pretekárov, za čo som im veľmi vďačný. Svoj chov si ešte 

len postupne zakladám. Momentálne mám 25 holubov, ale 
plánujem svoj chov rozšíriť. Zatiaľ sa nezúčastňujem 
súťaží, pretože si to vyžaduje viac skúseností a dlhší čas 
na selekciu a prípravu holubov.“ Zanietený mladý 
holubiar nám  v krátkosti opísal, ako prebiehajú preteky 
poštových holubov: „Preteky bývajú väčšinou v nedeľu. 
Deň pred tým holubiar naloží holuby do prepraviek 
(nakošuje) a zavezie ich do klubu v Žiari nad Hronom. 
Každý holub tu dostane na krúžok identifikačnú gumičku 
s jedinečným číslom a potom sa holuby odvezú na miesto 
štartu v špeciálnom nákladnom aute. Holuby sa vypustia 

v rovnaký čas a letia domov, 
kde ich čaká holubiar. Keď 
holub priletí do holubníka, 
holubiar mu stiahne gumičku 
a vhodí ju do špeciálnych 
konštatovacích hodín, ktoré 
vyrazia presný čas vhodenia 
gumičky do hodín. Hodiny sú 
zaplombované a nedá sa do 
nich zasahovať. V nedeľu 
večer sa konštatovacie hodiny 
zavezú do klubu a tu sa na 

základe vzdialenosti holubníka od miesta štartu a času, 
kedy holub priletel, vypočíta akou rýchlosťou letel 
a zostavia sa výsledky.“ 

Na rozhovor o tejto téme sme oslovil
rý však bol práve veľmi zaneprázdnený. Sme 

presvedčení, že tak ako pán Šalko či mladý Ľuboš Kravec, 
aj on by nám o svojich operených kamarátoch  rád 
porozprával to, akí sú to skvelí „priatelia“ a neskutočne 
obetaví a vytrvalí vtáci.  

Neviem ako vy, ale j
ubiaroch a pretekoch dozvedela veľa nových 

a zaujímavých vecí. Keď sa človek pozerá na oblohu, ako 
tam v kŕdli lietajú títo krásavci, ani ho nenapadne, čo 
všetko sa skrýva za starostlivosťou o ne.  Ešte raz im 
ďakujeme za podelenie sa s nami o ich skúsenosti. 
Holubiarom prajeme veľa entuziazmu a poštovým 
holubom ešte veľa šťastne nalietaných kilometrov. 
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Vážená redakcia  občasníka Trnky 
 

Som rada, že už uverejňujete kritické 
prí

y sa dali vyriešiť i bez 
veľ

Trn

špakov, špinavá lavica na sedenie. Na vlakových 

 písané, že 
z č

Záverom chcem poďakovať p. 
Haj

Marková  Marta 

 

Odpovedáme 
 

My sa snažíme uverejniť každý článok, ktorý je 
pod

 
kaž

edostatok. Áno, 
bol

e Trnky dokopy 
a Mirko Bahleda nám to kompletuje a dáva tomu 

konečnú úpravu cez 
inte

ak pokračujeme. I keď niekedy „s odretými“  
uša

koľko sa to 
neb

Ivanová Zuzana

spevky. Moje ste neuverejnili asi preto, že 
nemám pobyt v Trnavej Hore. Teší ma, že občania, 
ktorí krátko bývajú v obci, vedia zhodnotiť klady, 
ale hlavne nedostatky.  

Mnohé problémy b
kých nákladov, len tu chýba ochota sa s tým  

zaoberať. Aj občania si zvykli na to, že to niekto 
urobí. „Veď je dosť nezamestnaných“, takú 
odpoveď som dostala od suseda, keď som ho 
upozornila, aby si na konci oplotenia pokosil trávu 
a vyčistil garát na odtok dažďovej vody. 

Každý týždeň cestujem na 
avú Horu – hornú časť a tak si 

všímam zastávky, či už na autobus 
alebo na vlak. Každý kto sem 
prichádza, tak to je prvý kontakt 
s obcou a veru nie je to pekný 
pohľad. Plné smetné koše, kopa 

zastávkach nepokosená tráva a kopa papierikov. Aj 
keď sa lístky nepredávajú, mali by sa udržovať 
v čistote, veď i tie reprezentujú obec. 

V niektorých číslach občasníka bolo

 

asti obce Kľačany sa nič nepíše. Tam už žije 
viac starších občanov alebo len chalupári, ktorí 
prídu na víkend a snažia sa zveľadiť len okolie 
chalupy. Myslím, že z redakcie by mali nadviazať 
kontakt a popýtať sa čo ich trápi. S čím sú 
spokojní a s čím nie. Nie každý vie dať slová na 
papier. 

dónimu, že má odvahu 
pokritizovať a pomenovať 
nedostatky v obci. Takých občanov 
by obec potrebovala viac a určite by 
sa veci pohli dopredu, teda 
k lepšiemu. 

 

 

písaný, či už kritický alebo pochvalný. Vaše články 
neboli uverejnené preto, lebo sa k nám asi 
nedopatrením nedostali. Nemá to nič spoločné 
s trvalým pobytom, ako viete, v minulosti boli 
uverejnené všetky vaše príspevky. Tešili sme sa im 
a čakali, že na ne zareagujú i iní občania a napíšu nám 
tiež svoje zážitky. Avšak nestalo sa tak. Isto majú 
zážitkov nespočetné množstvo, len treba zaloviť 
v pamäti. Hlavne starší občania, v minulosti sa žilo 
inak, ťažšie, veselšie, neboli televízory, museli si 
zábavy vymýšľať sami a na tie sa tak ľahko nezabúda. 

S tými zastávkami je to pravda, ale nedá sa ísť po
dom neporiadnikovi a zbierať po ňom odpad. Je to 

zakotvené v každom v nás a mali by sme si to hlavne 
uvedomiť vtedy, keď ten papierik odhadzujeme. Veď 
vidíme ako to potom okolo nás vyzerá. 

Kľačany, Kľačany, Kľačany – stály n
o o nich uverejnené málo, ale i tí starší občania 

majú mladšie deti, vnukov... treba len chcieť. Alebo 
stačí sa s nami skontaktovať, odkázať a my ochotne 
prídeme a budeme radi, že nám pribudne nový pisateľ 
s novým príbehom alebo informáciou. 

Sme dve zamestnané, ktoré dávam

rnet. Sme radi, keď 
sa stretneme po troch 
mesiacoch a podarí sa 
nám z článkov „vyrobiť“ č

Vydávame už IV. ročník občasníka, aj sme to chceli 
vzdať, ale je to ako naše dieťa. Zrodilo sa, nech 
napreduje. Vieme, že ho očakávate, bolo nám toho 
ľúto a t

íslo, ktoré vás poteší. 

mi sa nám podarí číslo naplniť a niekedy zase máme 
problém vmestiť došlé príspevky do jedného čísla. 
Potom nám neostáva nič iné, iba neuverejnené 
príspevky posunúť do ďalšieho čísla. 

Máme záujem uverejniť aj špeciálne číslo pred 
komunálnymi voľbami s kandidátmi na starostu 
a poslancov. Má to však jeden háčik, potrebujeme 
zohnať sponzorov na vydanie tohto čísla, na

ude dotovať z peňazí, ktoré nám vyčlenil OÚ. Ak sa 
nám to podarí, oslovíme kandidátov a skompletujeme 
číslo. 

Pevne veríme, že kandidátov vám predstavíme i v 
našom občasníku. 
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–––––––– Z–––––––––––––––  DRAVOTNÍCKE OKIENKO  ––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

uhoľnatým 

be o 
výp

k
dávať dlhšie, aby sa

čiť 

 bezpečia. Uvoľnenie 

tine ústnej všetkých 
 

c

zárodky sa dostávajú hlboko do 

 jedna alebo viac rán v tvare odtlačkov zubov, 

 tržné rany po získaní trhaním, 
 sila krvácania z rany. 

ezpečiť zdravotnícku pomoc. 

ývame vodou, 
vyhľadáme 

u pomoc, 
 
 

ezpečíme lekársku pomoc. 

zní
domia 

acienta. Chorí na 
majú užívať predpísané lieky a držať diétu. 

he. Nízka hladina cukru v krvi 
ved

oršujú. 

y cukru v krvi a prevoz do 
utý dostane cukor, sladké 

ezvedomí zariadiť ihneď 

 Buch

 

Otrava kysličníkom 

Oxid uhoľnatý je ply
z farby a zápachu. Jeh

sú nebezpečné

n 

ary , lebo 
rvi. Umelé dýchanie treba 
 oxid uhoľnatý z tela úplne 

vylúčil.  
Najčastejšími zdrojmi kysličníka uhoľnatého sú 

výpary z čiastočne spálených palív. Najčastejšími 
zdrojmi o

nahrádza kyslík v 

xidu uhoľnatého sú výfuky motorových 
vozidiel. Nebezpečie vzniká, ak je prederavený 
výfuk alebo motor ide v uzavretom priestore. 

Príznaky:   
 objektívne a subjektívne príznaky dusenia sa, 

y,  bolesti hlav
 farba kože sa mení čerešňovo-ružová, 

epokojný,  postihnutý je n
 poruchy dýchania, 
 bezvedomie. 
Cieľ:  

čerstvý vzduch, zabezpe zabezpečiť 
nie. dýcha

šetreO nie:  
 otvorenie miestností a vytiahnutie 

postihnutého do
dýchacích ciest, ak je pacient v bezvedomí. 
Kontrola rýchlosti dýchania a pulzu. Zariadiť 
prevoz do nemocnice. 

 
Pohryznutie zvieratami 

V du
zvierat sa vyskytujú
horoboplodné zárodky. Keďže 

väčšina zvierat má ostré zuby, 
po pohryznutí vznikajú hlboké 

Pri každom pohryzení, pri ktorom sa porušila 
koža, treba rýchlym zásahom zabrániť infekcii. 
Komplik

bodné rany a 
tkanív. 

áciou môže byť naočkovanie tetanom, 
prípadne besnotou. 

Príznaky:  

 
Cieľ:  

a zab ošetriť ranu 
  

Ošetrenie:  
nút um ranu aspoň 5 mi

prekryjeme čistým objímadlom a 
lekársk

 pri komplikovanom pohryznutí zastavíme silné
tlakom, prekryjeme rany čistýmkrvácanie 

prytom a zab
 

Cukrovka 
Cukrovka je choroba vznikajúca pri poruche 

regulácie hladiny cukru v krvi. Akútne stavy pri 
cukrovke sú: zvýšená hladina cukru v krvi alebo jej 

žená hladina. 
Tieto stavy môžu viesť až do bezve

p cukrovku vo vlastnom záujme 

Nízka hladina cukru v krvi sa môže objaviť, ak 
si diabetik omylom vpichol veľkú dávku inzulínu, 
málo jedol, jedlo vynechal alebo stratil veľa cukru 
pri vysokej náma

ie k bezvedomiu – pacient môže aj zomrieť. 
Subjektívne a objektívne príznaky  

 slabosť u postihnutého,  
 závrate,  
 zmätenosť alebo dezorientácia,  
 bledosť,  
 vysoké potenie,  
 zrýchlenie pulzu,  
 povrchové dýchanie,  
 triaška,  
 reakcie postihnutého sa rýchlo zh

Cieľ:  
 obnovenie hladin
nemocnice. Postihn
nápoje, čokoládu. Pri b

o nemocnice. prevoz d
MUDr. Dušan
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kup
Všetko, čo sa niekomu môže zísť a čo mne 

už 

vecí 
ykle, korčule, topánky, knihy. 

duch
odvahu, doniesli veci na 
nakúpili. Spokojné boli obidve strany. 

aj oni. 
Vď

Márii 
 

Mladí športovci z našej obce, ktorí sa stal
okresnej súťaže 2005/2006 v malo
0.septembra 2006 odmenení na Obecnom úrade 

 M. Švihorík 

olný rad:  
, R. Hanuška 

A
––––    poďakovanie    –––– 

––––    uzávierka ďalšieho vydania    –––– 

 
 
 
 
 

C 

Čo ideme robiť v sobotu? No predsa 
ovať a predávať! Ale čo predávať? 

nie je vždy jedno

nie je treba. Tak to aspoň hlásili 
v miestnom rozhlase. 

Občianske združenie SPOON uspori
v sobotu /23.09.2006/ predaj – burzu rôznych 
od oblečenia až po bic

adalo 

Mali sme trochu strach ako to ľudia prijmú, veď 
vzdať sa svojich obľúbených vecí, aj keď starších, 
 

é. Ale mnohí našli 
predaj a mnohí zasa 

A jednoznačne sa zhodli na tom, že na jar 
treba urobiť ďalšiu burzu a to už donesú veci 

aka za dobrý nápad a realizáciu hlavne pani 
Beňovej. Je to ďalšie plus pre našu obec. 

Silvia Miháliková

 
i víťazmi 

m futbale, boli 
2
za svoju snahu. Blahoželáme! 
 
 
Horný rad zľava:  
J. Klačanský, M. Červienka, T. Tončo,
 
D
J. Červienka, D. Mališ
Tréneri: P. Červienka a K. Mužík 
 
 

MY OZN
 
 
 
 
 

 
 
 

Za finančný príspev . Heškovej Anne 
a pani Markovej Ma
 

i 

Termín zory, 
otázky o o ačených urien v miestnych potravinách a na 
obecnom úrade, ako post.sk

ok ďakujeme pani Ivanovej Márii, MUDr
rte. 

Za dlhoročnú a ochotnú spoluprácu pri tlači Trniek patrí poďakovanie majiteľov
spoločnosti Aprint Ing. Lazarovi. 

 uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 02.12.2006. Svoje ná
 a príspevky môžete odovzdať d zn

 i redaktorom osobne domov alebo na e-mail trnky@ . 

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

nezaraďujeme. 
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