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S prázdninami sme sa rozlúčili, privítali sme nový školský rok

K septembru už neodmysliteľne
patrí koniec prázdnin a nástup
všetkých žiakov do školských
lavíc. Niektorí si prázdniny užívali
na zahraničných dovolenkách, iní
u starých rodičov. Nech už boli
prázdniny slnečné či upršané,
určite si ich všetky deti dostatočne
užili. Naopak, riaditelia škôl
využili prázdnotu tried na
rekonštrukciu a potrebnú opravu,
Prváci so svojou triednou učiteľkou Martou Fungáčovou
aby sa žiaci mohli vrátiť do
pekného a zdravého prostredia.
Tretieho septembra, ktorý bol oficiálnym začiatkom školského roka 2007/2008, sa do svojich
tried ponáhľali aj žiaci našej trnavohorskej základnej školy. Niektorí vykračovali s úsmevom na
tvári, iní s miernymi obavami, čo nové ich v škole opäť čaká. Snáď najviac nervózni však boli
rodičia malých prváčikov. Stres či napätie z nepoznaného prežívali viac než ich ratolesti. No
stačilo pár povzbudivých slov od ich učiteľky Marty Fungáčovej a všetky obavy sa rozplynuli.
Okrem nej malých spolužiakov privítali aj najstarší deviataci, ktorí pre svojich nových kamarátov
pripravili aj sladké prekvapenie.
Skôr, než sa v prvý školský deň žiaci pobrali so svojimi triednymi učiteľmi do tried, prihovorila
sa im aj riaditeľka školy Wanda Kubišová. K slovu sa dostal aj starosta obce Ján Harman. Vo
svojom príhovore povzbudil nielen ustráchaných prváčikov, povzbudivými slovami dodal
optimizmus aj najstarším žiakom školy, deviatakom. Neskôr riaditeľka školy všetkým predstavila
i pedagogický zbor školy, ktorý sa bude svojim žiakom venovať celých desať mesiacov.
Zástupca riaditeľky Jozef Fülle tiež privítal žiakov všetkých deviatich tried. Navyše, starších
žiakov poprosil o zhovievavý prístup k novým spolužiakom, prvákom. Jozef Fülle následne po
slávnostných oficiálnych príhovoroch svojimi slovami vyprevadil žiakov do tried. Tu sa stretli so
svojimi triednymi učiteľmi, ktorí sa už na nich určite veľmi tešili. Určite pre deti nebude ľahké
opäť sa „spriateliť“ s učením, veď dvojmesačné leňošenie a ničnerobenie je snáď pre každého
čarovnejšie. Veríme však, že postupne, či už z týždňa na týždeň, alebo z mesiaca na mesiac, sa
opäť dostanú do zabehnutých koľají školských povinností a školu aj s učiteľmi znovu prijmú za
svoju druhú rodinu.
(red)
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…
UZNESENIE
zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, piateho
v r. 2007, ktoré sa konalo dňa 7.9.2007 číslo 5/2007.

A. Schvaľuje
1. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela C-KN č. 38/49 pre p. Ivanu Holkovú,
bytom Žiar nad Hronom, A.Dubčeka 7/8 za účelom stavby rodinného domu za dohodnutú
cenu 150.001,- Sk.
2. Odpredaj časti pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela C-KN č. 686/2- TTP (vlastnícka
parcela E-KN č. 1006/2) o výmere 120 m2 pre Mgr. Samuela Baránika, bytom Trnavá Hora
404 za dohodnutú kúpnu cenu 65,- Sk/m2 a za podmienky vyhotovenia odčleňovacieho
geometrického plánu na náklady žiadateľa. Poplatky súvisiace s prevodom uhradí
žiadateľ.
3. Štatút obecnej knižnice.
4. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 10.000,- Sk pre Základnú organizáciu
Jednoty dôchodcov Slovenska v Trnavej Hore na činnosť ZO, zariadenie a chod klubu
dôchodcov.
5. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 3.000,- Sk pre p. Jána Lešniaka - MAXEL,
966 11 Trnavá Hora na „Lampiónovú párty“ na lampióny a sladkosti pre deti.
6. Vypracovanie projektu na úpravu a spevnenie cesty k p. Žiakovi.
7. Vypracovanie projektu na rekonštrukciu verejného vodovodu v hornej časti obce.
8. Prípravné práce na obstaranie územného plánu vo výške 60.000,- Sk.
9. Vypracovanie územného plánu obce Ing. Englerom.
10. Realizáciu opravy fasády domu smútku p. Petrom Švihoríkom.
11. Realizáciu rekonštrukcie strechy MŠ - 3.fázy p. Ladislavom Ihrackým.
12. Zloženie komisie na výber dodávateľa na úpravu a spevnenie cesty k p. Žiakovi:
Ing. Miroslav Mešťan, Mgr. Pavel Kravec, p. Dušan Mališ, p. Zuzana Ivanová,
Ing. Čerťaská Alena.
13. Zloženie komisie na výber dodávateľa na rekonštrukciu obecného vodovodu: Ing.
Miroslav Mešťan, Mgr. Pavel Kravec, Ing. Ján Ďaďo, p. Zuzana Ivanová, Ing. Alena
Čerťaská.
14. Prenájom kultúrneho domu v časti obce Jalná na uskutočnenie III. reprezentačného plesu
pri príležitosti tradičných dedinských hodov dňa 6.10.2007 pre Dobrovoľný hasičský
zbor Jalná.
15. Bezplatný prenájom Kultúrneho domu na Jalnej na „Lampiónovú párty „ dňa 22.9.2007
pre p. Jána Lešniaka - MAXEL, Trnavá Hora.
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B. Neschvaľuje
1. Poskytovanie zliav na poplatku za vodu za rok 2006 v hornej časti obce.
2. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela C-KN č. 38/49 pre p. Milana Bartu, bytom
Zvolen, J.Gagarina 2418/91.
C. Berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plnenie uznesení.
Informácie o činnosti obecného úradu.
Informácie predsedov komisií o činnosti komisií.
Správu o kontrolnej činnosti za I.polrok 2007.
Správu k čerpaniu rozpočtu obce k 30.6.2007.
Žiadosť p. Ľuboša Pauču, bytom Trnavá Hora 485 o odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá
Hora parcela CKN č. 40/2 a 40/10.
Žiadosť Ing. Dušana Rosenbergera, bytom Turová č. 50 o odkúpenie pozemku v k.ú.
Trnavá Hora parcela č. 1011.
Žiadosť Kornélii Repiskej a Mgr. Petra Repiského, bytom Žiar nad Hronom, Vansovej
6/123 o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany parcely č. 392.
Žiadosť DANUBII INVEST o vyjadrenie k urbanistickej štúdii MVE Pitelová - Trnavá
Hora.
Vzdanie sa členstva v obecnej rade podaného Ing. Miroslavom Mešťanom.
D. Ukladá

1. Obecnému úradu predložiť obecnému zastupiteľstvu na nasledujúce zasadanie OZ
informáciu o možnostiach riešenia problému výstavby obecného vodovodu v hornej časti
obce.

Ustanovujúca schôdza „Jednota dôchodcov na Slovensku“ v obci
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) združuje občanov staršieho veku dôchodcov – bez
rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.
JDS je občianskym združením, je nezávislá, pomáha občanom v dôchodkovom veku
v sebarealizácií, organizovaní voľného času, rozširovaniu záujmovej činnosti a rozvoju
kultúrno-spoločenskej aktivity dôchodcov – seniorov.
Členstvo v jednote je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena JDS. Členmi
jednoty sa môžu stať dôchodcovia – seniori, ktorí súhlasia s podmienkami vzniku organizácie
a programom JDS.
Dňa 8. augusta 2007 sa konala v zasadačke OÚ zakladajúca schôdza JDS. Tejto zakladajúcej
schôdze sa zúčastnilo celkom 33 dôchodcov, ktorí prejavili záujem o vznik organizácie
i v našej obci. Hosťami boli aj Ing. Ján Harman – starosta obce a Juraj Beňo – predseda
okresnej organizácie JDS v Žiari nad Hronom.
Zakladajúca schôdza sa niesla v duchu oboznamovania sa s činnosťou JDS v rámci
okresu, podmienok fungovania v obciach a v úzkej spolupráci so starostom a obecným
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zastupiteľstvom. Vystúpenie starostu obce na tejto zakladajúcej schôdzi bolo povzbudením
pre novozvolený výbor Základnej organizácie jednoty dôchodcov.
Členská schôdza základnej organizácie (ZO) zvolila 6 členný miestny výbor ZO nasledovne:
Ján Slašťan (predseda)
Helena Luptáková (tajomník)
Zita Slašťanová (hospodár a pokladník)
Emília Ferková (člen výboru)
Jozef Putiš (člen výboru)
Rozália Žbirková (revízor ZO)
Na členskej schôdzi ZO sa odsúhlasil pre rok 2007 členský príspevok na 1 člena 50,- Sk.
Časť členov ZO JDS už s odovzdaním prihlášky za člena JDS zaplatila členský poplatok.
Ďalší, ktorí ešte príspevok nezaplatili, ale prihlášku odovzdali, môžu príspevok uhradiť
u niektorého z členov výboru ZO JDS.
V krátkej dobe budú vyhotovené členské preukazy ZO JDS v Trnavej Hore a odovzdané
pri najbližšej poriadanej spoločnej akcii alebo
sa odovzdajú priamo členom organizácie
Vážení dôchodcovia – seniori,
osobne.
Ustanovujúcej schôdzi ZO bol predložený
naša nová ZO eviduje ku koncu
aj návrh plánu činnosti organizácie do konca augusta 2007 dvadsaťsedem členov
roku 2007. Zo schváleného plánu činnosti - toľko bolo odovzdaných prihlášok.
vyberáme:
Veríme, že postupne svojou činnosťou
- september (14. 9. 2007): uskutočnenie dokážeme pritiahnuť aj ďalších občanov
zájazdu do Svätého Antona, spojeného
- seniorov. Záujemcovia o členstvo
s prehliadkou
Antolského
kaštiela
v tejto organizácii JDS si môžu prihlášky
a blízkeho ranča,
vyzdvihnúť u každého člena výboru.
- október – mesiac úcty k starším: spoločné
Uvedomujeme si, že zostarnúť nie je
posedenie pre všetkých dôchodcov
a starších občanov obce v spolupráci umenie. Umenie je vedieť starobu znášať.
Prekonávať nástrahy „seniorského“
s obcou a ZŠ,
veku a s tým spojené ťažkosti, znamená
- účasť na brigáde pri skrášľovaní obce,
- november, december: katarínske posedenie udržiavať čulé kontakty medzi sebou,
pri čaji, spomínanie na staré zvyky stretávať sa v kolektíve a odháňať od
a tradície v adventnom období (príprava seba samotu a pocit, že s pribúdajúcim
adventných vencov a vianočných ozdôb), vekom nám ubúda dostatok lásky.
- koncoročné stretnutie, vianočné koledy,
Nezabúdajme, že úsmev a dobrá
výstava ručných prác členov JDS,
nálada utužujú zdravie a predlžujú život.
- zriadenie „klubu dôchodcov“ – úprava
miestnosti pre činnosť JDS, schôdze.
Ján Slašťan, predseda ZO JDS
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Susedské práva
Nad naším rodinným domom prerastá strom zo
susedovej záhrady. Tento strom jednak poškodzuje
strechu a rovnako aj jeho korene poškodzujú základy
domu. Sused tento strom nechce odstrániť, viackrát
bol o to požiadaný. Ako mám postupovať, aby môj
majetok nebol poškodzovaný?

Právna úprava susedských práv je obsiahnutá v Občianskom zákonníku.
Podľa ustanovenia § 127 ods. 1
Občianskeho zákonníka sa vlastník
veci (v tomto prípade vlastník stromu)
musí zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného,
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho
práv.
Jedným zo zásahov do práv iného
je aj prerastanie koreňov a vetiev na
susediaci pozemok a stavbu. Ak tento
zásah presahuje únosnú mieru, máte
právo žiadať, aby sused primerane upravil
strom, prípadne ho aj odstránil, zvlášť
v prípade, keď tento strom spôsobuje
škodu na vašom majetku. Posúdenie, či
je nutné tento strom iba primerane orezať,
alebo odstrániť, bude záležať od intenzity
zásahu do vášho vlastníckeho práva.
V prvom rade by som odporučil vyriešiť
tento problém so susedom zmiernou
cestou, najmä sa domáhať ochrany
na Obecnom úrade. Obec je podľa
§ 5 Občianskeho zákonníka povinná
poskytnúť ochranu tomu, kto sa domáha
ochrany pokojného stavu. Obec môže
susedovi uložiť, aby bol obnovený

predošlý stav. Takáto právna ochrana je
však iba predbežná a ak by vznikol medzi
susedmi spor, tento obec nie je oprávnená
riešiť.
Keď sused odmietne rešpektovať výzvu
zo strany Obce, prípadne vám Obec právnu
ochranu pokojného stavu neposkytne,
zákon dáva možnosť, aby ste sa obrátili
na súd. Až súd môže komplexne posúdiť
zásah do vášho vlastníctva a poskytnúť
vám účinnú a konečnú právnu ochranu.
Súd bude konať na základe vášho návrhu,
v ktorom opíšete všetky rozhodujúce
skutočnosti a uvediete, čoho sa domáhate.
V priebehu konania súd zaiste vykoná
miestnu ohliadku, súd môže nariadiť
vykopanie kontrolnej ryhy pozdĺž vášho
domu, aby sa preukázalo, či koreňová
sústava stromu zasahuje do vašej stavby.
Ak vám susedov strom už spôsobil škodu,
napríklad popraskanie muriva alebo
poškodenie strešnej konštrukcie, môže
súd na váš návrh uložiť susedovi, aby
uhradil túto škodu. Výšku škody stanoví
znalec z príslušného odboru.
Mgr. Samuel Baránik

Vážení čitatelia,
ak máte nejaké vhodné námety alebo otázky, na ktoré hľadáte odpoveď, napíšte ich redakcii Trniek
a možno už v najbližšom čísle sa vašej téme budeme venovať.
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OKIENKO STAROSTU
Vážení spoluobčania,
Dnešné „okienko starostu“ bude na veselšiu
tému (nie preto, že by už neboli problémy
s odpadom, nakladaním s obecným majetkom
a iné). Chcel by som sa s vami podeliť o dojmy
zo stretnutia Kľačancov na Slovensku, ktoré sa
uskutočnilo v sobotu 23. 6. t. r. v obci Hronské
Kľačany.
Slovenské obce, ktoré majú v názve
„Kľačany“, alebo sa týmto názvom označuje
časť obce, sa stretli už po ôsmykrát. Hostiteľom
12 obcí, ktoré sa stretávajú každé dva roky, bola
obec Hronské Kľačany už po druhýkrát a získané
skúsenosti premietla do kvalitnej organizácie
podujatia. A nebola to ľahká úloha, veď stretnutia
sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov, pre ktorých
bol pripravený nielen pestrý program, ale aj výborné
pohostenie a vzorná starostlivosť o delegáciu každej
zúčastnenej obce.
Z našej obce sa stretnutia zúčastnilo 28 občanov
- škoda, že medzi nimi nebol nikto z terajších
Kľačancov. Keďže títo o stretnutie neprejavili, aj
napriek ponuke, záujem, delegácia pozostávala
z tých obyvateľov našej obce, ktorí síce boli
rodenými Kľačancami len v dvoch prípadoch
(Ivanovci z Kľačanskej doliny a M. Uhrinová),
ale zato im nechýbala chuť reprezentovať našu
obec. Pripravený celodenný program ponúkal viac
možností ako sme dokázali využiť. Kým v požiarnej
súťaži sme vďaka našim mladým hasičom
z jalnianskeho družstva mali dôstojné zastúpenie
(umiestnili sa na veľmi peknom treťom mieste,
o čom svedčí získaný pohár), v hanbe sme nezostali
ani v mini futbale, v kultúrnej časti programu nás
zachraňovala len Milka Uhrinová (rod. Hornická)
ukážkami paličkovej a frivolitovej čipky. Ostatné
zúčastnené obce mali bohatú prezentáciu folklórnych

Ján Harman, starosta obce Trnavá Hora
tradícií prostredníctvom tanečných, hudobných
a speváckych vystúpení, pričom za pozornosť stojí
skutočnosť, že v nich boli zapojené všetky vekové
kategórie. Príjemným zakončením úspešného dňa
bola tanečná zábava, ktorá sa aj vďaka hudobnej
skupine Erb a skvelej nálade prítomných skončila
len v ranných hodinách.
Chcem sa aspoň touto cestou poďakovať všetkým,
ktorí svoj voľný sobotný čas venovali tomuto
stretnutiu, ale najmä všetkým mladým účastníkom,
ktorí obec reprezentovali, či už v súťaži požiarnych
družstiev, v minifutbale, ale aj v „neoficiálnej“
hudobnej produkcii – hre na harmoniku (Paťo Ivan).
Všetci (s výnimkou Miša B.) robili našej obci česť.
Podujatie poskytlo možnosť získania skúseností,
ako žijú obyvatelia zúčastnených obcí, ako sa im
darí riešiť problémy, ktoré trápia aj našu obec
a súčasne vytvorilo aj podmienky pre nadviazanie
užitočných kontaktov. Uskutočnilo sa pod záštitou
Matice Slovenskej, ktorej predstavitelia sa stretnutia
aj zúčastnili, s podporou prezidenta republiky
a predsedu nitrianskeho samosprávneho kraja.
Starostovia zúčastnených obcí sa stretli v rámci
podujatia aj na krátkom
pracovnom
stretnutí
s eurokomisárom
Jánom
Figeľom.
Zo stretnutia Kľačancov
sme
všetci
odchádzali
s príjemnými
pocitmi.
A ak
môžem
povedať
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OKIENKO STAROSTU
za seba, tak nielen preto, že domáci
„hronskokľačanci“ pripravili vďaka
zapojeniu všetkých obyvateľov obce
vynikajúce podujatie, ale najmä vďaka
presvedčeniu, že aj v našej obci sú ľudia,
ktorí nestoja bokom od spoločenského
diania a vedia si nájsť čas a najmä chuť
spraviť niečo pre našu obec. Verím,
že je to jeden z predpokladov, aby sa
aj v našej obci rozhýbal spoločenský
život. A že na nasledujúcom stretnutí
Kľačancov v r. 2009 v Turčianskych
Kľačanoch bude delegácia našej obce
nielen početnejšia, ale aj so širším
„programovým“ zastúpením.

Ing. Ján Harman

Reakcia starostu na anonymné otázky
Kosenie obce
V prvom
rade
chcem
upozorniť na skutočnosť, že ani
v predchádzajúcom roku nekosili
obec nezamestnaní (t. j. uchádzači
o zamestnanie), ale na základe
platených dohôd miestni občania.
Pre
zabezpečenia
kosenia
dodávateľskou
firmou
boli
rozhodujúce 3 faktory: 1. pokosenie
všetkých priestranstiev najviac
v rozsahu jedného týždňa, 2.
uloženie pokosenej trávnej hmoty
v súlade s platnými predpismi
o nakladaní s odpadmi, 3. cena.
V obci je veľký rozsah trávnatých
plôch, kde pri doterajšom ručnom
spôsobe kosenia kosou nebolo
možné tieto pokosiť dostatočne
rýchlo. Kým sa pokosili posledné
plochy, na skôr pokosených už bolo
znovu potrebné kosiť. Potrebné
mechanizmy (výkonné kosačky
a krovinorezy) obec nevlastní.
Navyše, uchádzači o zamestnanie
nemajú odbornú spôsobilosť pre
používanie týchto mechanizmov.
Pri
kosení
dodávateľskou
firmou bol zabezpečený rýchly

estetický a protiburinový efekt,
bezproblémové uloženie odpadu
a pri nižšej cene ako pri doterajšom
spôsobe kosenia (1,60 Sk/m2 bez
DPH).
Údržba verejných priestranstiev
by bola pre obecný rozpočet oveľa
menej náročná, keby sme si sami
udržiavali priľahlé trávnaté plochy
okolo vlastných obydlí, ako je
to zaužívané v mnohých iných
obciach.
Erby
Otázka erbov bola predmetom
diskusií niekoľkokrát už aj
v predchádzajúcom
volebnom
období. Touto otázkou sme sa
zaoberali aj v súčasnosti. Nie je
problém osadiť erby, máme však
záujem na tom, aby zhotovenie
a umiestnenie erbov spĺňalo aj
určité
kvalitatívne
a estetické
hľadiská. Už je vypracovaná
štúdia úprav niektorých obecných
priestranstiev.
Jedným
z nich
je aj vstup do obce od Zvolena.
V rámci tejto úpravy je riešené aj
umiestnenie erbov. Táto štúdia je
zverejnená k pripomienkovaniu na

vývesnej tabuli pri obecnom úrade
a je k nahliadnutiu na OcÚ.
Po pripomienkovaní a schválení
realizácie
projektu
obecným
zastupiteľstvom môžu byť tieto
erby vybudované v priebehu prvého
polroku 2008. (Aj touto cestou vám
dávam do pozornosti, aby ste sa so
štúdiou oboznámili a vaše názory
a pripomienky predložili na OcÚ.
Konštruktívne a vecné pripomienky
môžu byť zakompované do
pripravovaného projektu).
Erby častí Jalná a Kľačany budú
osadené do konca tohto roka.
Kosenie cintorína
Prvé
kosenie
cintorína
bolo
realizovaná
firmou,
hrabanie následne
zabezpečovali
naši uchádzači o zamestnanie.
Druhé kosenie bolo realizované
športovcami, kde až po upozornení
došlo k uprataniu, pozametaniu
a odvezeniu trávy.
Mrzí ma, že cintorín v čase
pohrebu
nebol
v náležitom
poriadku.
Ing. Ján Harman
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Už druhýkrát...
Týždeň na prelome
júla a augusta mohli
deti z Trnavej Hory, ale
i blízkeho okolia, prežiť
opäť netradične. Už
druhýkrát. Vlani sme
skúšobne zorganizovali
prvý denný – tzv.

prímestský tábor
pri
farskom
úrade. O tom,
že sme urobili
dobre svedčí aj
to, že tento rok
sa
prihlásilo
ešte viac detí,
z k t o r ý c h
dobrá polovica
po
vlaňajších
zážitkoch už druhýkrát.
Program začal v pondelok účasťou všetkých
na rannej svätej omši. Celý prvý deň sa niesol
v duchu zoznamovania sa, nadväzovania
priateľstiev. Deti súťažili, plnili rôzne úlohy,
hľadali poklad, vyrábali darčeky, spievali.
V utorok navštívili vo Zvolene rád
Dominikánov. Prezreli si ich kostol a dozvedeli
sa niečo o ich spôsobe života. V meste si
potom pozreli výstavu vo vlastivednom múzeu
i na zámku.
Streda sa niesla v znamení loptových
hier, piesní, tancov, karnevalu. K dobrej
nálade prispelo aj svojpomocne pripravené
občerstvenie.
Štvrtok sme prežili v prírode. Najprv sa

deti
previezli
na
koníkoch
u Sklenkovcov
na
Pitelovej.
Zvyšok
dňa
strávili
na
ihrisku, kde si
opekali, hrali sa,
športovali.
V piatok sa
všetci tešili na
výlet do Banskej Štiavnice. Pozreli si botanickú
záhradu, expozíciu na Starom zámku, Trojičné
námestie. Niektoré deti sa tešili z toho, že
vôbec prvýkrát samostatne nakupovali.
Celý bohatý a zaujímavý program zakončili
všetci opäť návštevou kostola, kde bola
vyložená sviatosť oltárna k prvému piatku.
Deti a animátori sa spoločne zhodli na tom,
že by bolo dobré pokračovať v začatej tradícii
a že sme sa určite nestretli poslednýkrát.
Animátori: B. Bahledová, V. Beňová, M.
Cepláková, G. Fischerová, M. Fungáčová, M.
Kniezová, S. Miklášová
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Turnaj o pohár starostu obce.
V našej obci sa 21. júla po dlhých rokoch uskutočnil futbalový turnaj o pohár starostu obce, na ktorý prijali
pozvanie mužstvá z okolitých dedín. A boli to mužstvá TJ Pitelová, TJ Ihráč, TJ Stará Kremnička a, samozrejme, naše
mužstvo.
Už v skorých ranných hodinách sa začalo s prípravou hracej plochy a aj výborného guláša, grilovaných špecialít
a osviežujúcich nápojov. Na príprave tohto všetkého sa podieľali Makselovci, za pomoci kuchárov Jožka Mužíka a
Mareka Harmana.
O deviatej hodine sa mohol za pekného počasia začať prvý zápas medzi domácim mužstvom a mužstvom
Pitelovej, ktorý sa, žiaľbohu, skončil v neprospech domáceho mužstva, s výsledným skóre 1:7. Po tomto zápase
prišiel starosta našej obce a za účasti všetkých mužstiev zahájil futbalový turnaj, pričom zaželal všetkým hráčom
veľa športových úspechov. Po skončení príhovoru nastúpili na zápas mužstvá Starej Kremničky a Ihráča. Víťazom
tohto zápasu sa stalo mužstvo Starej Kremničky s výsledkom 8:0. Pre hráčov všetkých mužstiev začala obedňajšia
prestávka, cez ktorú sa mohli občerstviť dobre
vychladeným pivkom a zajesť si ten vychválený
guláš. Po dlhšej prestávke sa o 14.15 začal zápas
o tretie miesto medzi Trnavou Horou a Ihráčom.
Domáci nenechali nič na náhodu a tento zápas
vyhrali s vysokým skóre 8:3. Čím bližšie bol finálový
zápas, tým prichádzalo viac a viac fanúšikov. Na
finálový zápas nastúpili mužstvá Pitelovej a Starej
Kremničky. Myslím si, že fanúšikovia videli zápas
hodný finále, ktorého výsledkom bolo víťazstvo
Starej Kremničky v pomere 5:3. Po ukončení tohto
zápasu nastúpili všetky mužstvá na hraciu plochu,

kde starosta Trnavej Hory Ing. Ján Harman spoločne
s predsedom TJ Trnavá Hora Ing. Pavlom Ihrackým
vyhodnotili turnaj a odovzdali pekné ceny.
Vedenie TJ Trnavá Hora chce týmto poďakovať
obecnému úradu, Makselovcom a kuchárom za
prípravu a uskutočnenie tohto turnaja, dúfajúc, že
nie posledného.

Špeciálne poďakovanie patrí Milanovi Šinovi,
ktorý venoval futbalovú loptu, pre mužstvo
umiestnené na druhom mieste, Romanovi
Trajlinekovi za kartón piva, pre mužstvo na treťom
mieste a obchodu pani Kapustovej za vecnú cenu.
Zároveň dúfam, že v budúcnosti sa nájde viac
ľudí, ochotných takéto podujatie podporiť, ako
materiálne, tak aj organizačne.

Športu zdar a o rok znova.

Karol Mužík
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lietanie v oblakoch...
Vidieť
svet
z vtáčej
perspektívy,
pohybovať
sa
vzduchom voľne a vychutnávať
si slobodu... Každý z nás možno
aspoň raz po tom zatúžil.
Chalani, ktorých môžeme dosť
často vidieť vznášať sa s padákmi
nad jalňanským kopcom Dielec,
si tento pocit vychutnali už
nespočetne
mnohokrát.
Ich
záľubou sa stal paragliding - jeden
z najmladších leteckých športov,
ktorý umožňuje človeku to, čo
mu príroda odoprela – lietanie.
Predstaviť
v skratke,
čo
vlastne paragliding je, je dosť
ťažké. Z viacerých zaujímavých
článkov a na internete som sa
dočítala, že sa jedná o lietanie
s padákovými klzákmi. Tento
šport pre pohyb vo vzduchu
využíva špeciálne skonštruované
krídlo nazývané aj padák, vrchlík,
glide, alebo plachty vyrobené z
tkaniny, ktorá neprepúšťa vzduch
a pri svojom doprednom pohybe
sa nafukuje do aerodynamického
tvaru, pričom nesie na šnúrach
upevnenú sedačku, v ktorej sedí,
alebo leží pilot tohto zariadenia.
Za vynálezcu klzáka sa považuje
inžinier NASA a vedec Francis
Melvin Rogallo, ktorý pracoval
na
optimalizácii
padákov
používaných v letectve. Pripravil
cestu k vývoju dnešných
závesných krídiel (rogál) a
paraglidingových
krídiel.
Na Slovensku sa tento šport začal
rozvíjať po roku 1989. Postupne si
získal srdcia mladých nadšencov
i starších letcov. Podľa odhadu
sa tomuto športu viac-menej
pravidelne venuje na Slovensku
okolo 2500 až 3000 ľudí.

Pri lete v termickom prúdení pilot využíva termické stúpavé prúdy,
ktoré vznikajú nerovnomerným ohrievaním sa zemského povrchu a pri
lietaní v tzv. svahovom prúdení pilot využíva prírodný jav, a to ten, že
vzduch, ktorý je hnaný vetrom proti svahu, stúpa nahor a zvyšuje svoju
rýchlosť, čo umožňuje lietanie popri takomto svahu. Preto sa aj tento
spôsob nazýva svahovanie alebo svahové lietanie.
Počas letu pilot riadi krídlo pomocou šnúr - riadičiek a tiež nakláňaním
sa v sedačke.. Riadenie krídla vyžaduje cvik a cit, pretože nesprávnym
zásahom do riadenia môže dôjsť k prudkej reakcii krídla, ktoré nie je
žiaduce. Pristátie je umožnené tým, že krídlo svojim opadavým letom
znižuje letovú výšku a približuje sa k zemi. Pilot pristáva proti vetru,
čím zníži pristávaciu rýchlosť. Pri porovnaní s inými športmi je však
lietanie na padákovom krídle relatívne bezpečný šport a úrazovosť nie
je vyššia ako v iných bežných športoch.
Ale vrátim sa k tomu, čo som spomenula na úvod. V jedno
augustové popoludnie sme sa vybrali trochu vyspovedať chalanov,
ktorí si na lietanie vybrali práve náš kopec – Dielec na Jalnej. Kopec
Dielec sa nachádza v oblasti zostupovej dráhe letu (CTR) dopravných
a vojenských lietadiel na letisko Sliač, a preto je potrebné každé lietanie
na paraglidingu vopred nahlásiť.
Okrem našich dvoch mladých zanietencov do tohto športu (Maroša
a Ľuboša Kravcovcov) tu môžete stretnúť aj ľudí z klubu Delta Žiar nad
Hronom a Paragliding Zvolen.
Keď sme prichádzali pod spomenutý kopec, chalani práve dolietali a
balili svoje padáky. Najskôr sme aspoň chvíľku vyspovedali chlapcov
z klubu Delta, ktorý je pokračovateľom bývalého klubu závesného
lietania rogalistov v Žiari nad Hronom. Július Zeldi z Kremnice nám
prezradil, že Dielec, orientovaný na severozápad, patrí medzi staré
rogalistické kopce a je výborný pre tento šport tým, že nie je vysoký, je
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tu čisté predpolie a mierne zvažovanie. Na lietanie V apríli tohto roku odleteli dvaja paraglidisti z Jalnej
využívajú už spomínané termické lietanie, podobne až na Maďarské hranice, čo bola asi 66 km.
ako keď plachtia vtáky. Tomuto športu sa venuje
S lietaním ako prvý začal Maroš, ale často s ním
približne 13 rokov a jeho kolega zo Žarnovice chodil jeho brat Ľuboš a časom to „chytilo“ aj jeho.
Dušan Kalinka 14 rokov.
Maroš sa tejto záľube venuje od marca tohto roku
Pohybovať sa vo svete, do ktorého človek a dodáva, že aj keď sa to nezdá, ide mu to dosť
nepatrí je pre nich vždy silný zážitok. Keď sú dobré rýchlo. Lieta už na padáku typu B a jeho osobnými
poveternostné podmienky, dá sa hore pobudnúť dosť rekordmi sú zatiaľ najväčšia výška nad štart 948 m
dlhú dobu a kochať sa nádherným výhľadom.
a najdlhší let 2 hodiny 14 minút. Na otázku, aké
Tento koníček je však dosť náročný na investície. boli začiatky a kto mu pomohol zorientovať sa
Starší padák sa dá zohnať už za nejakých 20 tisíc v tomto športe, odpovedal, že aj keď sú začiatky
korún, kým cena nového je neobmedzená a pohybuje dosť ťažké, s potrebnou dávkou trpezlivosti sa to
sa od 60 tisíc korún hore. Samozrejme, je potrebné dá hravo zvládnuť. Najviac sa naučil od skúsených
rátať ešte aj s ďalšou výbavou, ktorá k tomu patrí. Je pilotov, ktorí sú k začiatočníkom veľmi ústretoví
to však investícia na viac rokov.
a radi každému pomôžu! Medzi najčastejšie miesta,
Kým chalani z klubu boli menej zhovorčiví, kam chodia lietať patria Donovaly, Štós, Baranovo,
paraglidisti z Trnavej Hory – Maroš a Ľuboš - Javorinka, Stará kopa........
nám o ich koníčku prezradili viac. Na začiatku
A ako sa dá podľa týchto mladých zanietencov do
rozprávania nám tiež potvrdili, že Dielec (pre lietania opísať pocit pri lietaní?
praglidistov známy skôr ako Jalná) je pre lietanie
„Je to neopísateľný pocit. Treba to určite
ideálny, pričom štartovačka má
nadmorskú výšku 360 m.n.m.
a dá sa tu lietať tak termicky
ako aj svahovať. Samozrejme,
sú aj oveľa exkluzívnejšie
kopce na paragliding, a preto
sa Jalná využíva väčšinou
keď fúka silnejší vietor a na
vyšších kopcoch sa lietať
nedá. Neznamená to však, že
malý kopec - málo lietania.

vyskúšať, keď nie sami, tak
aspoň v tandeme!“
Na tandemové lietanie je
však náš kopec príliš malý.
No ak by si to predsa niekto
chcel vyskúšať, odporúčame
navštíviť napríklad Donovaly.
Tak „dolietania priatelia“.
-mb-
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v dvoch predchádzajúPríbeh o Írsku cichUž číslach
Trniek sme vám

časť tretia: Íri

priniesli krátke rozprávanie
s Mirom Bahledom, ktorý nejaký čas strávil v Írsku. Porozprával nám o bežnom živote,
o živote v práci, o krajine, ale
ponúkol i mnoho užitočných
rád, ktoré možno pomôžu niekomu ďalšiemu pri „štarte“
v tejto krajine. Dnes to bude o
ľudoch. „Írsko je ostrov a Íri sú
ostrovania. Dôvod, prečo na to
upozorňujem, nie je v tom, že
by to nik nevedel. V skutočCliffs of Moher
nosti chcem tým poukázať na
to, že podobne ako Angličania, aj Íri sú inakší ako Európania, vnútrozemci,“ hovorí nám hneď
na úvod nášho ďalšieho stretnutia.
Zaiste je tomu tak hlavne z historických dôvodov. Predpokladá sa, že do Írska sa prví ľudia
dostali z Británie, približne pred 8000 rokmi. V 6. storočí začali prichádzať Kelti z Európy.
Neskôr, v priebehu 8. až 10. storočia, bolo Írsko vystavené nájazdom Vikingov. V 12. storočí
začali prichádzať Normani, ktorí boli usadení v Anglicku a Walese a postupne sa kolonizovali
a kultúrne asimilovali s Írmi. Anglická nadvláda skončila v roku 1921, kedy bol vytvorený
samostatný Írsky štát a Severné Írsko, ktoré naďalej patrí Veľkej Británii.
„Dnes Írsko zaznamenáva veľký hospodársky rozvoj a životný štýl bežných ľudí sa výrazne
mení. Obrazne, a možno trošku ironicky, by sa dalo povedať, že väčšina ľudí zliezlo pred 40-timi
rokmi dole z hôr a začali pracovať v nových fabrikách, postavených prevažne zo zahraničných
investícií. Tí šikovnejší si neskôr založili vlastné firmy. Dalo by sa povedať, že dnešný život Írov
je na vysokej úrovni,“ vysvetľuje ďalej Miro.
Ako nám ďalej prezrádza, bežní Íri majú prevažne stredoškolské vzdelanie a pracujú
v závodoch. Zvyčajne dostávajú výplatu každý týždeň a sú naučení žiť z týždňa na týždeň.
V pondelok idú s nechuťou do práce a celý deň sa sťažujú, zvyšok týždňa sa im nejako minie
a v piatok sa ponáhľajú do pubu (krčmy) alebo domov. „Inak v Írsku nie je nič nezvyčajné, ak
v pube sedí okolo stola 5 žien vo veku okolo 40 rokov a viditeľne majú už isto aspoň jedno
pivo za sebou. Zrejme to bude zlým počasím, ale vonku v záhrade, či len tak cez víkend na ulici
málokedy človek stretne Íra. Dokonca ani deti veľmi nevidno po vonku. Íri radšej, buď sedia
v baroch a pred televízorom, nakupujú v lacných supermarketoch, alebo jedia vo fastfoodoch.
Vysedávanie pred TV a v reštauráciách sa u žien prevažne odráža na ich postave a vysedávanie
chlapov v puboch je vidieť na ich tvári. Títo ľudia si veľa slnka neužijú a tak nečudo, že sú
typicky bieli a ryšaví,“ prezrádza nám Miro s úsmevom.
Dozvedáme sa od neho aj to, že keď už pracoval ako kontrolór na hale, mal možnosť sa rozprávať
s Írmi o tom ako žijú a trávia víkendy. „Dosť ma zarazilo, že nevedia toho veľa o svojej vlastnej
krajine a už vôbec nič o ostatných, okrem Anglicka a USA. Takmer vôbec nerozlišovali štáty
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z bývalého východného bloku, Slovák, Čech,
Poliak, Litovčan, to všetko boli pre nich len
Rusi alebo Poliaci. Poliaci hlavne preto, že je
ich tam už skoro 10-percentná menšina a Rusi
preto, lebo je to veľký národ, ktorý poznajú
ešte z čias studenej vojny.“ Najviac ho však,
podľa jeho slov, šokovalo, keď po víkende
oduševnene rozprával, kde bol na výlete a čo
všetko tam videl, Íri zjavne ani netušili, že
to stále rozprava o Írsku. „Veď napríklad
najznámejšie, takmer kolmé útesy vysoké 200
metrov a dlhé viac než 10 kilometrov – Cliffs
of Moher, skoro nik nepoznal. Podľa mňa je
to niečo ako keby sme my, Slováci, nevedeli,
že máme Vysoké Tatry. A Írsko je veľkosťou
takmer ako Slovensko. Po čase ma už takmer
vôbec neprekvapovalo, že vo významných
a turisticky zaujímavých miestach sme stretali
len zahraničných turistov prevažne z Nemecka
a Anglicka alebo Poliakov pracujúcich
v Írsku,“ spomína na nevzdelanosť a nezáujem
niektorých Írov o svoju krajinu.
Samozrejme, treba podotknúť, že ako
v každej krajine, aj v Írsku sú vzdelaní a veľmi
šikovní ľudia. Veľkou výhodou v Írsku je, že
ak je človek šikovný a napríklad vyštuduje
univerzitu, je doslova zabezpečený na celý
život. „Dobré a kvalitné štúdium predurčuje
k významnému úspechu, na rozdiel od
Slovenska, kde úspech ide často ruka v ruke
so známosťami a rodinkárstvom,“ zamýšľa sa
Miro. On sám napríklad postúpil za necelých
deväť mesiacov z obyčajného pracovníka na
hlavného kontrolóra haly. Dokonca tesne pred
odchodom mu ponúkli miesto v office. A keď
začal argumentovať, že odchádza z firmy
hlavne kvôli tomu, že náplň práce nemá súvis
s jeho vzdelaním, ponúkli mu dokonca nové
atraktívnejšie miesto správcu siete. „Bohužiaľ,
medzitým som si našiel zamestnanie priamo
v telekomunikačnej firme a odišiel. Ďalšie
príjemné prekvapenia nastalo, keď som
to oznámil vedeniu. Všetci mi blahoželali
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a rozlúčili sa so mnou, dokonca mi aj dar kúpili
a dostal som veľmi dobré odporúčanie, čo je
v Írsku pri hľadaní práce veľmi dôležité.“
Od Mira sa dozvedáme aj to, že k zaujímavým
javom v Írsku patrí, že veľa významných
postov a vedúcich funkcií zastávajú ženy.
Taktiež aj za volantom vidieť oveľa častejšie
ženy a čo je zaujímavé, tak predovšetkým na
veľkých autách, ako sú Landrovery a podobne.
„Spomeniem tiež, že Íri majú prezidentku.
Ďalším rozdielom oproti zvykoch na
Slovensku je, že Íri nie sú celý život fixovaní
na jedno bydlisko. Relatívne dosť často menia
zamestnanie a sťahujú sa za ním. V závislosti
od toho ako sa im darí, si prenajímajú bývanie.
Taktiež nie sú výrazne fixovaní na pomoc
od rodiny a už v pomerne mladom veku sa
osamostatňujú,“ približuje ďalšie zaujímavosti
zo života Írov.
Ak sme to mali zhrnúť, na Íroch sa Mirovi
páčilo, že si žijú spokojný a jednoduchý život,
možno trošku ležérny a pôžitkársky. Vytvárajú si
nezáväzné priateľské vzťahy, sú priateľskí stále
a ku každému, nestretávajú sa doma, ale skôr
po baroch. Nezdajú sa mu ani takí závistliví,
nemiešajú sa do vecí, ktoré sa ich netýkajú.
„Na druhej strane, niekedy sú strašne leniví
a málo flexibilní. Novým fenoménom je, že
mladá generácia je dosť drzá, nezvládnuteľná,
vulgárna, jedným slovom nevychovaná. Zrejme
to spôsobuje nová doba, ktorá sa nesie v duchu
„čas sú peniaze.“ To však platí asi všade na
svete, nie len v tejto severskej krajine.“
V závere nášho rozhovoru nám Miro
spomenul, že spoznal aj pár veľmi dobrých Írov
a udržiava s nimi mailový kontakt. „Priateľstvo
sa dá totiž nadviazať všade vo svete. Dnes tak
viem, že keby som mal „náhodou“ cestu okolo
Írska, budem mať u koho prespať bez toho, že
by bolo potrebné vytiahnuť z peňaženky čo len
jediný cent,“ dodáva na záver.
(red)
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: „NAJKRAJŠIE OKOLIE RODINNÉHO DOMU“
V minulom vydaní Trniek sme vás
informovali o súťaži „ Najkrajšie okolie
rodinného domu.“ Súťaž sa uskutočnila
v auguste 2007 a organizovala ju
Komisia životného prostredia a verejného
poriadku.
Členovia komisie si prešli celú obec
od Jalnej až po Kľačany. Na Jalnej sa im
páčila celá ulica za kultúrnym domom.
Bolo vidieť, že obyvatelia z tejto ulice sa
vzorne starajú aj o verejné priestranstvo
a veru sú vzorom pre všetkých
obyvateľov našej obce.
Poradie najkrajších domov vzniklo tak,
že každý člen komisie udeľoval body
zvlášť za priestor medzi plotom a cestou,
za predzáhradku a za balkón (alebo
okná). V závere sa body sčítali a vzniklo
poradie, s ktorým vás radi oboznámime:
1) Dom č. 84 - Eva a Peter Balážovci
2) Dom č. 128 - Anna a Imrich Páchnikovci
3) Dom č. 70 - Helena a Marian Balážovci (Jalná)
4) Dom č. 97 - Katarína a Marian Mališovci
5) Dom č. 351 - Oľga Očenášová (horná Trnavá Hora)
Výhercom boli odovzdané finančné odmeny (1000,-Sk,
700,-Sk, 500,-Sk, 400,- Sk, 300,-Sk – podľa poradia),

prvé miesto: dom č. 84 - Eva a Peter Balážovci

ktoré zasponzorovali Pavel Kravec, lekáreň
JUKA a Eva Forgáčová. Ďalší sponzor nechcel
byť menovaný.
Záverom len toľko, veľa domov v našej obci má
pekne upravené okolie, ale veľa je aj takých, ktoré
by si mohli vziať príklad od druhých a uvedomiť
si, že žijeme v jednej obci a od nás všetkých
záleží, v akom prostredí budeme žiť.
- ah -

Komunálny odpad

Často sa píše o správnom nakladaní
a separovaní s komunálnym odpadom.
Mnohí si myslia, že keď zaplatia paušálny
poplatok na osobu v rodine, separovanie sa tým
pre nich končí a zakaždým, keď prídu odvážať
smeti, vyložia aj poloprázdnu kukanádobu.
Bohužiaľ, ročné poplatky sú skoro vyčerpané,
a keď sa riadne nezamyslíme a nezačneme
s odpadmi naozaj rozumne nakladať, na budúci
rok nás to všetkých bude stáť oveľa viac.
Len taká malá kalkulácia: za smeti obec
platí poplatky technickým službám podľa počtu
odvezených kukanádob (1 kukanádoba stojí asi
50 Sk). Na každé vrece, ktoré máte položené pri
kukanádobe smetiari počítajú za kukanádobu,
čiže ďalších 50 Sk.
Mnohokrát sa stáva, že keď prídu odvážať

smeti, nemáte kukanádobu plnú, no aj tak ju
vyložíte.
Skúsme sa všetci zamyslieť a prepočítať si,
koľko sme zaplatili ročne zálohu za smeti a za
koľko naša rodina dala skutočne vyviezť smeti.
Ak sa nevmestíme do našich poplatkov, znamená
to, že na budúci rok budeme za odpad platiť
viac.
A tak, keď si doma riadne prerozdelíme odpad
- plasty zvlášť do vriec, papier budeme odkladať
školákom, sklo do kontajnerov a na odvoz
budeme vykladať skutočne plné kukanádoby,
môžeme sa časom dopracovať k tomu,
ŽE POPLATKY ZA ODPAD SA NEBUDÚ
STÁLE ZVYŠOVAŤ, ALE ZNIŽOVAŤ.
Komisia životného prostredia a
verejného poriadku
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63. výročie SNP

Je to už skoro tak dlho ako jeden
ľudský život, čo slovenský ľud
povstal v SNP proti presile fašistickej
armády. Netreba na to zabudnúť
a vzdať úctu tým, čo sa zúčastnili
bojov v SNP a spomínať na tých, čo
padli v bojoch.
Aj v našej obci ZO – SZPB
s OCÚ vzdali hold padlým v SNP
pietnou spomienkou pri pamätníku
v Kľačanoch dňa 1. 9. 2007. Tejto
pietnej spomienky sa zúčastnilo
približne 30 občanov našej obce.
Po skončení bolo prichystané malé
posedenie v KD v Kľačanoch, kde
si prítomní mali čo povedať a hlavne
zaspomínať.
ZO – SZPB ďakuje za účasť.
-RŽ-
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Upozornenie

Blahoželanie

V poslednom období bol zaznamenaný vo viacerých
prípadoch voľný pohyb psov bez doprovodu majiteľov.
Podľa § 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Trnavá
Hora č. 4/2003 zo dňa 29. 11. 2002 o podmienkach
držania psov na území obce Trnavá Hora, je zakázaný
voľný pohyb psa mimo oploteného pozemku alebo inak
zabezpečeného pozemku proti svojvoľnému úniku psa,
ktorý je vo vlastníctve, prípadne v užívaní držiteľa psa.
Z uvedeného dôvodu upozorňujeme majiteľov psov,
aby tomuto kládli zvýšenú pozornosť a zabránili tak
voľnému pohybu psov po našej obci.
redakcia

V tomto letnom období
sa dožívajú 75 rokov života
a zároveň si pripomínajú
55.výročie svadby Helenka
a Marián Balážovci z Jalnej.
Do ďalších rokov im prajeme
veľa-veľa zdravia, šťastia a
spokojnosti
Dcéra Veronika a syn
Vlado s rodinou.

Oznam
Darujem
monitor
a scanner,
málo
používané.
T: 0903
909 394

Upozornenie
Dávame vám do pozornosti, že obec Trnavá Hora má
už zriadenú webovú stránku ww.trnavahora.sk.
Súčasne vás vyzývame na pripomienky, tak
k uvedenej webovej stránke, ako aj na verejnú
diskusiu k vypracovanej štúdii architektom Englerom,
ktorá sa týka budúceho vzhľadu obce.
Mgr. P. Kravec

Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 30.11.2007.
Svoje názory, otázky a príspevky môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách a na obecnom
úrade, ako i redaktorom osobne domov alebo na e-mail trnky@post.sk.

Trnky

Trnavá Hora, Jalná, Kľačany

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