
Trnky
Trnavá Hora, Jalná, Kľačany

informačný občasník ročník VI.       číslo 1/2008

materí sa Fašiangy niesli v znamení veselosti, 
tanca, smiechu a hlavne masiek v sprievodoch, ľud 
sa zabával, veď nastáva 40-dňový pôst, v ktorom sú 
všetky tieto činnosti zakázané.

A tak sme sa rozhodli, že aj v našej obci obnovíme 
tieto starodávne zvyky a začneme s karnevalom pre 
dospelých. V sobotu 2. februára sa v zasadačke 
obecného úradu začali schádzať rozprávkové 
bytosti vodník s pani vodníkovou, Vilko s Majkou, 
pavúčia žena, zajko uško, Asterix so šašom, čertica, 
čarodejnica, vodná víla, ale aj pán doktor so 
sestričkou a kufríkom prvej pomoci, aj väzeň, po 
ktorom stále pátra polícia a šejk z ďalekej Arábie. 
Aj ostatní zabávajúci mali aspoň škrabošky a 
klobúčiky, aby atmosféra karnevalu bola dokonalá. 

Nálada bola výborná od samého 
začiatku až do skorého rána. 

Oplatilo sa venovať čas 
príprave masiek, veď všetky 
boli ocenené hodnotnými 
cenami.

Rozchádzali sme sa s tým, že 
na budúci rok sa opäť stretneme 
a určite vo väčšom počte na 
podobnej akcii s ešte väčším 
počtom masiek. Fantázii sa 
medze nekladú. Tešíme sa na 
ďalší spoločný fašiang.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ...
... alebo Prvý Fašiangový karnevalPoznáte túto starú prostonárodnú 

pesničku? Už za čias našich starých 

Silvia Miháliková,
OZ SPOON, Jednota dôchodcovNa karnevale vládla dobrá nálada až do rána.

Jednou z najoriginálnejších 
masiek bola aj pani vodníková.
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…

A.  Schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu obce na rok 2008.
2. Zloženie komisie na výber dodávateľa na 

rekonštrukciu strechy budovy materskej 
školy v tomto zložení: Miroslav Mešťan, 
Zuzana Ivanová, Alena Čerťaská.

3. Zloženie komisie na výber dodávateľa na 
náter strechy telocvične v tomto zložení: 
Miroslav Mešťan, Zuzana Ivanová, Alena 
Čerťaská.

4. Návrh na vyplatenie odmeny pre starostu 
obce vo výške 50 % mesačného platu. 
Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného 
kontrolóra vo výške 100 % mesačného 
platu.

B. Neschvaľuje

1. Návrh na vyplatenie odmien poslancov.

C. Berie na vedomie

1. Pripomienku poslanca Ivana Hajdoniho k 
účelovému viazaniu dotácie cirkvi na rok 
2008.

D. Ukladá

1. Stavebnej komisii pozvať na rokovanie 
starostov obcí Pitelová a Hronská 
Dúbrava ohľadne dohody o fi nancovaní 
opráv v budove zdravotného strediska.

Uznesenie z verejného obecného 
zastupiteľstva zo dňa 22. februára 2008 nie je 
uverejnené v Trnkách, pretože bolo starostom 
obce pozastavené.

U Z N E S E N I E
z deviateho - mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, prvého v roku 

2008, ktoré sa konalo dňa 24. 1. 2008, číslo 
1/2008

U Z N E S E N I E
z desiateho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva, druhého v roku 2008, ktoré 
sa konalo dňa 22. 2. 2008, číslo 2/2008

 
muži ženy spolu

Počet obyvateľov k 1.1.2007 567 576 1143
Počet narodených detí 4 6 10
Počet zomrelých občanov 7 7 14
Počet prisťahovaných občanov 14 16 30
Počet vysťahovaných občanov 7 10 17
Počet obyvateľov k 31.12.2007 571 581 1152

Demografi a obce Trnavá Hora ku dňu 31.12.2007Demografi a obce Trnavá Hora ku dňu 31.12.2007
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OKIENKO STAROSTU

Ján Harman,  starosta obce Trnavá Hora.

aj keď uplynul len prvý rok zo štvorročného 
volebného obdobia, na ktoré som bol 
zvolený za starostu našej obce, skončenie 
kalendárneho roka 2007 prinieslo pre mňa aj 
potrebu bilancovania tohto obdobia. Aj keď 
každý z vás si určite vytvoril vlastné kritériá, 
podľa ktorých hodnotí moje pôsobenie na 
tomto poste, považoval som si za povinnosť 
vychádzať pri svojom bilancovaní z plnenia 
zámerov vám všetkým predloženého 
volebného programu. Viem, že rozhodujúci 
bude odpočet po skončení celého volebného 
obdobia, výsledky prvého roka však majú 
určitú vypovedaciu hodnotu, a to ako pre mňa 
samotného, tak aj pre občanov. Naznačujú, 
kde sme sa dostali na správnu cestu, kde treba 
– naopak – vyvinúť oveľa viac úsilia, ale aj 
to, kde napriek enormnému úsiliu bez zmien 
v postojoch niektorých občanov dobré výsledky 
nedosiahneme.

Časť z úloh či zámerov, ktoré sa podarilo 
splniť, si väčšina občanov ani neuvedomuje. 
Vytvorenie fungujúceho obecného zastupiteľstva, 
konštituovanie obecnej rady, komisií, 
vytvorenie a prijatie základných dokumentov 
pre zabezpečenie zákonného postupu obce vo 
všetkých oblastiach jej fungovania, osobitne 
v oblasti financovania a nakladania s majetkom, 
patrí práve k takýmto. Rovnako to bolo aj 
so spracovaním Územného plánu a Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
(PHSR), čo sú základné dokumenty nevyhnutné 
nielen pre určenie ďalšieho smerovania 
rozvoja obce, ale aj základné predpoklady pre 
to, aby sa obec mohla uchádzať o prostriedky 
zo štrukturálnych fondov. O tom, že väčšina 
občanov nepripisuje týmto veciam primeraný 
význam, svedčí aj nízka účasť občanov, ako na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, tak aj 
na pracovných stretnutiach pri príprave PHSR. 
Teší ma, že sa podarilo vytvoriť podmienky 
pre zlepšenie komunikácie vo vzťahu občan 

– obec zriadením webstránky obce v polovici 
minulého roka. Aj keď sú na zverejňovanie 
informácií používané nainštalované informačné 
tabule (s výnimkou Kľačian) a na zverejňovanie 
dokumentov a oznamov aj informačný 
občasník Trnky (vydávaný OZ SPOON 
s finančnou podporou obce), webová stránky 
www.trnavahora.sk poskytuje možnosť širokej 
ponuky informácií a najmä rýchlosť a aktuálnosť 
ich zverejňovania.

Mierne oživenie nastalo aj v kultúrno 
– spoločenskej oblasti, a to aj vďaka dobrej 
spolupráci s občianskymi združeniami v obci. 
K aktivitám, ktoré od svojho vzniku v r. 2003 
organizovalo OZ SPOON (stavanie mája, 
rozsvecovanie vianočného stromčeka), pribudli 
aj ďalšie akcie, ako novoročný koncert, vydarené 
jarné upratovanie obce a vďaka vytvoreniu 
miestnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska a jej aktivite obecná predvianočná 
zabíjačka. Športovci prispeli usporiadaním 
futbalového turnaja o pohár starostu obce, 
dobrovoľní hasiči zorganizovali už skoro tradičné 
hasičské bály, materské centrum Pastelka 
pripravilo podujatie k Veľkej noci, lampiónový 
večierok a ďalšie aktivity. So záujmom 
občanov sa stretlo otvorenie expozície Drevený 
Betlehem, ale aj akcie, ktoré neorganizovala 
obec ani vyššie uvedené občianske združenia, 
ale obec, resp. starosta, ich usporiadanie 

Vážení spoluobčania,
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podporili, či už organizačne, alebo 
materiálne (podujatia na ihrisku 
alebo v Kultúrnom dome na hornej 
Trnavej Hore).

V ekonomickej oblasti bolo 
dôležitým momentom vykonanie 
dôslednej inventarizácie majetku 
a záväzkov obce. Súčasťou 
majetku obce sú aj pohľadávky, 
ktoré pochádzajú prevažne 
z nesplnených daňových 
a poplatkových povinností 
občanov. Skutočnosť, že niektorí 
občania neplatia dane a poplatky, 
ktoré im platiť prináleží, má 
nielenže negatívny dopad na 
hospodárenie obce, ale vo svojej 
podstate znevažuje všetkých 
občanov, ktorí si svoje daňové a poplatkové 
povinnosti poctivo plnia. Obec preto bola 
nútená – aj so zreteľom na viacročné vákuum 
pri vymáhaní týchto pohľadávok – prikročiť aj 
k takým opatreniam, ktoré mi ako starostovi 
u neplatičov na popularite nepridali.

V roku 2007 bolo vypracovaných aj niekoľko 
projektov a požiadaviek, cieľom ktorých bolo 
získanie finančných prostriedkov a projektované 
účely. Kým v prípade projektu Nadácie Ekopolis 
na získanie finančných prostriedkov na úpravu 
vstupu do obce a okolia kostola sme neboli 
úspešní, kladne boli posúdené projekty na 
zriadenie Internetovej čajovne (získaná dotácia 
30 tis. Sk) a na elektronizáciu a dovybavenie 
školskej jedálne (získaná dotácia 100 tis. Sk). 
Okrem týchto prostriedkov sme bezplatne 
získali osobné auto (používané o. i. aj na rozvoz 
stravy), nábytok na kompletné zariadenie 
kancelárie starostu obce a Internetovej čajovne, 
výpočtovú techniku (20 ks počítačov) pre 
Internetovú čajovňu, čiastočne aj pre obecný 
úrad a základnú školu a ďalšie drobné vybavenie 
(elektronický písací stroj a pod.). Nepodarilo 
sa získať požadované finančné prostriedky na 
výmenu okien na základnej škole a Kultúrnom 

dome v Jalnej, ani na strechu materskej školy. 
V záujme znižovanie nákladov na verejné 
osvetlenie sme pokračovali vo výmene svietidiel 
za svietidlá s nižšou spotrebou a nainštalovali 
sme fotospínače. Boli vypracované štúdie na 
úpravu vybraných verejných priestranstiev 
v obci a verím, že postupne tieto úpravy aj 
zrealizujeme. 

Počas letného obdobia bolo zabezpečené 
kosenie a hrabanie prevažnej časti obecných 
plôch tak, aby tieto nepôsobili zanedbaným 
dojmom. Bolo vyčistené okolie kostola od 
náletových drevín a čiastočne upravený terén 
– chcem vyjadriť nádej, že toto nezostalo 
u občanov bez povšimnutia. Na zastávke na 
križovatke bol vybudovaný nový prístrešok 
pre cestujúcich, pri všetkých zastávkach bolo 
zabezpečené pravidelné čistenie a odvoz smetí. 
Ak vzhľad týchto objektov a ich bezprostredného 
okolia nezodpovedal tejto starostlivosti, je to 
len z dôvodu ťažko pochopiteľného konania 
niektorých našich spoluobčanov, ktorí si zrejme 
nevedia nájsť iné naplnenie svojho voľného 
času ako je vandalizmus. 

Problematika nakladania s odpadmi bola 
predmetom viacerých mojich príspevkov 
v Trnkách – s ľútosťou musím povedať, 

Obci sa podarilo získať dotácie na zriadenie 
Internetovej samoobslužnej čajovne.
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že napriek úsiliu obce a zabezpečeniu 
podmienok pre zber a separáciu odpadu (a tým 
minimalizáciu nákladov na likvidáciu a teda aj 
poplatkov nás všetkých) sa nám v tejto oblasti 
nedarí tak, ako by sme to očakávali a najmä 
potrebovali. Je to „vďaka“ občanom, ktorí sú 
k účelnému nakladaniu s odpadmi a ku kvalite 
životného prostredia úplne ľahostajní. Náklady 
na likvidáciu odpadu rastú a divoké skládky 
v okolí obce pribúdajú rýchlejšie ako ich stačíme 
likvidovať. Kým nenastane zmena v postoji týchto 
občanov, nedočkáme sa ani nižších poplatkov 
a ani pekného okolia obce, čo znamená, že na 
niekoľko nezodpovedných lajdákov nebudeme 
doplácať len my, ale možno ešte aj naše deti. Čo 
sa týka starostlivosti o starších občanov, spravili 
sme prvý krok k jej zlepšeniu – v spolupráci so 
sociálnou komisiou sa začal rozvoz stravy. Terajší 
stav síce nezodpovedá celkom požiadavkám, ale 
zlepšenie prinesie prehodnotenie doteraz platných 
kritérií, pričom ich funkčnosť mohla preveriť len 
prax. Nedarilo sa nám dosahovať požadované 

pred nami je - už síce necelý – druhý 
rok volebného obdobia. Cieľov, ktoré 
by som chcel v ňom dosiahnuť, je viac. 
Pri ich napĺňaní sa však nezaobídem bez 
vašej spolupráce, záujmu o veci verejné, 
pretože tieto sú pre mňa veľmi dôležitým 
motivačným faktorom. Verím, že spolu 
s poslancami obecného zastupiteľstva 
dokážeme zosúladiť názory na potreby 
obce a ich riešenie tak, aby boli pre obec 
prínosom.

Vážení spoluobčania,

Ing. Ján Harman,
starosta obce

Redakcia chce dať do pozornosti svojim 
čitateľom, že za obsah uverejneného príspevku 

nezodpovedá. Daný článok vyjadruje iba osobný 
názor a stanovisko samotného pisateľa.

Týmto sa  chcem úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí mi dali svoj hlas a dôveru v posledných 
komunálnych voľbách. Aktívne som pracoval 
v obecnom zastupiteľstve. Žiadny finančný osoh 
som z toho nemal, odmeny som daroval na podujatia 
v obci a hlavne na obecnú zabíjačku. Hlavným mojím 
záujmom bolo hospodárne nakladanie s majetkom 
obce. Toto sa mi však nepodarilo, preto som sa 
vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 
Nechcel som sa ďalej podieľať na nehospodárnom 
konaní obecného zastupiteľstva. Nezvládol som 
hľadanie peňazí na nutné opravy obecného majetku 
(kultúrne domy, zdravotné stredisko, základná škola) 
a následné nehospodárne nakladanie s obecným 

majetkom niektorými poslancami zastupiteľstva. 
Jedným z dôvodov bola dotácia cirkvi vo výške 
150.000,- Sk za dva roky a následne  výpredaj 
stavebných pozemkov v obci. Posledný lukratívny 
pozemok bol predaný bez inzerovania  za 65,- Sk/
m2. Za tento odpredaj dňa 22. 2. 2008 hlasovali p. 
Ivanová, p. Kravec, p. Mešťan, p. Mešťanová, p. 
Ceplák, p. Urgela, pričom horší pozemok bol koncom 
roka 2007 predaný za cca. 150,- Sk/m2. Zastupoval 
som záujmy obce, ale poslancom, čo hlasovali za 
65,- Sk/m2 bol prednejší nie verejný prospech, ale... 
Veď je hlúposť, že sa predali pasienky v Kľačanoch 
za 65,- Sk/m2 a v ten istý deň aj stavebný pozemok 
so všetkými sieťami v strede obce za rovnakú cenu. 
Kto chce stavať a zháňa stavebný pozemok v obci, 
tak vie, že ich hodnota podľa lokality v našej obci 
môže dosiahnuť aj 300,- Sk/m2. Finančná strata len 
pri tomto predaji pre našu obec dosiahla viac ako 
200.000,- Sk. Čo všetko by sa dalo spraviť za tie 
peniaze?! Chybu nespravil starosta obce, ale obecné 
zastupiteľstvo s vyššie menovanými poslancami.

bývalý poslanec Ivan Hajdóni

Poďakovanie voličom

výsledky v opatrovateľskej službe, a to aj 
z dôvodu nedostatku záujmu o výkon práce 
opatrovateľky. Vo vytvorení podmienok pre 
trávenie voľného času mládeže sa určité kroky 
podarili, ich výsledky však budú citeľné len 
v tomto roku.

OKIENKO STAROSTU
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prÁvnik radÍ

prÁvnik radÍ

prÁvnik radÍ

prÁvnik radÍ
Vznikne pracovný 

pomer ak nenastúpim 
prvý deň do práce?

Dlhšiu dobu som si zháňala prácu, až som sa nakoniec 
uspokojila s ponukou práce, ktorá mi nie príliš vyhovovala. 
S majiteľkou fi rmy som uzatvorila pracovnú zmluvu s tým, 
že mám nastúpiť do práce, počnúc budúcim mesiacom, t.j. 
o tri týždne. 

Právna úprava pracovného pomeru a súvisiacich nárokov plynie zo Zákonníka práce.
Pracovné právo rozlišuje medzi 

založením a vznikom pracovného 
pomeru. Pracovný pomer sa 
zakladá pracovnou zmluvou medzi 
zamestnávateľom a zamestnancom a 
vzniká až dňom, ktorý bol dohodnutý 
v pracovnej zmluve ako deň nástupu 
do práce. Dohodnutie dňa nástupu 
do práce tvorí spolu s druhom práce, 
miestom výkonu práce a mzdovými 
podmienkami podstatnú obsahovú 
náležitosť pracovnej zmluvy. Ak by 
teda deň nástupu do práce dohodnutý 
nebol, nemohli by sme hovoriť 
o založení a vzniku pracovného 
pomeru. 

Vo vašom prípade deň nástupu 
do práce dohodnutý bol, preto vám 
riadny pracovný pomer vznikol 

v tento deň napriek tomu, že ste do 
práce neprišli. Ak ste teda uzatvorili 
so zamestnávateľom platnú pracovnú 
zmluvu, bolo vašou povinnosťou 
nastúpiť do práce. Pokiaľ ste tak 
neurobili, vystavujete sa riziku, že 
zamestnávateľ voči vám uplatní nárok 
na náhradu škody, ktorá mu vznikla 
tým, že ste do práce nenastúpili.

Rovnako je zamestnávateľ z tohto 
dôvodu oprávnený od zmluvy odstúpiť, 
čím sa vaša pracovná zmluva zruší od 
počiatku. Zamestnancovi však zákon 
právo odstúpiť od pracovnej zmluvy 
za takýchto okolností nedáva, a teda 
pracovný pomer môžete skončiť iba 
obvyklými spôsobmi (napr. dohodou, 
výpoveďou, skončením v skúšobnej 
dobe).

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.

Medzi podpisom zmluvy a nástupom do práce sa mi však konečne splnil sen, keď mi zo 
zahraničia prišla pracovná ponuka, na ktorú som dlho čakala. 

Zakrátko som do zahraničia odcestovala a teraz mi prišiel e - mail od majiteľky tej fi rmy, s 
ktorou som podpísala pracovnú zmluvu, že trvá na tom, aby som nastúpila do práce. Ja som 
hneď odpovedala, že považujem túto pracovnú zmluvu za bezpredmetnú a som momentálne 
v zahraničí. Mohol ten pracovný pomer vzniknúť, aj keď som do práce vôbec nenastúpila? 
Môžem mať z toho nejaké problémy?

JUDr. Samuel Baránik
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Posledný deň pred polročnými 
prázdninami sme sa zmenili na 
niekoho iného. Zo žiakov sa zrazu 
stali rôzne príšery, dievčatá sa zmenili 
na čarodejnice alebo princezné, 
z chlapcov sa vykľuli piráti, rytieri 
či dokonca dievčatá. Celkovo sa 
zišlo 93 nádherných masiek. O veľké 
prekvapenie sa postarala aj učiteľka 

Viera Jančová, ktorá sa taktiež 
zúčastnila na maškarnom plese ako 
šašo a všetkých nás dobre pobavila. 
Postarala sa o veľkú časť zábavy, a tak 
celý deň vládla dobrá nálada. Avšak, 
na chvíľu bolo všetko napínavé. Na 
rad totiž prišlo vyhlasovanie výhercov 
masiek. Ceny boli lákavé, ale na I. aj 
II. stupni sa oceňovalo len 14 masiek. 
Najlákavejšie boli ceny pre prvé tri 
miesta. Na prvom stupni bolo množstvo zaujímavých masiek, ale iba tri boli tie najlepšie. Na treťom 
mieste sa umiestnil Maťko Zvara z 2. ročníka, na druhom mieste bol Rasťo Slašťan z 1. ročníka a celkovým 
víťazom na I. stupni sa stal Ľubko Zvara z 3. ročníka. Aj žiaci na druhom stupni si pripravili zaujímavé 
masky a rozhodovanie bolo ťažké, ale napokon sa rozhodlo. Tretie miesto získal Maťo Štefanka z 
8. ročníka, druhé miesto si vybojovala Lenka Hajdúchová zo 7. ročníka a na prvom mieste sa blysli žiačky 
6. ročníka, Katka Urgelová a Nina Trokšiarová, ktoré mali spoločnú masku.

 I rodičia pre nás pripravili pekné prekvapenie. Okrem občerstvenia, na ktorom si určite pochutnal 
každý, sa podieľali aj na peknej výzdobe telocvične. A tak sme po polročnej školskej práci prežili pekný 
deň a určite mnohí z nás si dodnes zachovávame veselé spomienky na tento maškarný ples a už teraz sa 
tešíme na ten budúcoročný.

Maškarný ples v základnej škole

Dominika Trubenová, 8. ročník

Víťazom I. stupňa sa stal tretiak Ľubko Zvara.

Šaso s oceneným ôsmakom Maťkom Štefankom.

Vyhlásenie najkrajších masiek.
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Tak tohto príslovia sme sa chytili aj v našej 
MŠ. Je všeobecne známe, že čím väčším 
počtom zmyslov niečo vnímame, skôr si 
to zapamätáme, a tak sme spojili príjemné 
s užitočným.

Hneď v septembri, v rámci „Dňa mlieka“, 
deti z domu priniesli nielen prázdne obaly od 
mlieka a mliečnych výrobkov, ale aj skutočné 
mliečne dobroty. Deti z veľkej skupiny 
pomáhali pripraviť „jednohubky a očká“ 
zo syra, ovocia, zeleniny, slávnostne prestreli 
stoly a pozvali deti z malej skupiny na mliečnu 
hostinu. Vlastnoručne pripravené dobroty 
chutia dvakrát lepšie a len sa tak po nich 
„zaprášilo“. Okrem praktických skúseností 
sme deťom vysvetlili aj význam mlieka pre 
deti, ich kosti a zúbky.

Aby ich mali dlho zdravé, musia sa nielen 
zdravo stravovať, ale aj sa o zúbky správne 
starať. Všetko okolo zúbkov nám prišli 
porozprávať aj ukázať, s kamarátkou zubnou 
kefkou, dvaja študenti zubného lekárstva 
z Bratislavy z organizácie DENTAL ALARM.

Detské rúčky boli nevyhnutné aj pri pečení 
medovníkov. Miesenie cesta ešte nezvládnu, no 
vaľkanie a vykrajovanie zvládnu ako „profíci“. 
A že chutili vynikajúco sme presvedčili aj 
rodičov na vianočnej besiedke, na ktorú 
zavítali aj Mikuláš, Čert i Anjel. K takým 
šikovným deťom nemohol ani ináč prísť ako 
s plným košom balíčkov a darčekov.

Dlho očakávaný Fašiangový 
karneval sme začali pripravovať hneď 
po Vianociach. Prípravy boli v plnom 
prúde, radosť a nadšenie preveliké, no 
zdravie, ktoré zakvitlo na „barborkách“, 
tentoraz sklamalo.

Karneval sme radšej odložili, no určite 
oň neprídeme a zaručene ho pripravíme! 
No nielen karneval, aj mnoho iných akcií 
máme pre naše „slniečka“ pripravené a 
dáme o nich aj vedieť.

„Lepšie dačo znať ...“
... alebo čo sa udialo v materskej škole

Blažena Mališová 
(riaditeľka MŠ Trnavá Hora)

Denta Alarm v MŠ Trnavá Hora.

Ako správne umývať zúbky. 

Príprava na fašiangový karneval.



Integrované materské centrum na vidieku
Trnavá Hora

Pastelka
Materské centrum Pastelka v Trnavej 

Hore, fungujúce od roku 2006 aj vďaka 
občianskemu združeniu VOKA a projektu 
Integrované materské centrá na vidieku, slúži 
na stretávanie, komunikáciu a vzdelávanie 

žien so zabezpečením starostlivosti o ich 
deti. Od jej vzniku Pastelka pravidelne 
pripravuje podujatia nielen pre mamičky 
s deťmi, ale aj pre celé rodiny.  

Minulý rok sa najúspešnejšou akciou 

Pastelky stal Príchod jari. Pred Kultúrnym 
domom v Jalnej bola pripravená výstava 
výrobkov šikovných ľudí z našej obce, ukážky 
paličkovania, výroby voskových sviečok a 
pletenia košíkov. Rodiny si mohli zmerať 
sily aj v pripravených súťažiach s vajíčkovou 
tematikou. Z ostatných podujatí z minulého roka 
spomenieme tiež Rodinný piknik, Lampiónovú 
party a Vianočnú party.  

Tento rok Pastelka pripravila okrem 
pravidelných stretávok dve podujatia, ktoré 
boli určené nielen deťom, ale i dospelým. 
Koncom januára to bol Počítačový kurz pre 
začiatočníkov. Účastníci boli spokojní, a tak sa 
v kurze bude v najbližšej budúcnosti pokračovať. 
Druhou tohtoročnou akciou bol Maškarný 
ples. Okrem masiek, zábavy a tancu nechýbali 
ani tradičné fašiangové pampúchy. Odmenou 
za dobre pripravený ples boli vysmiate deti 
aj rodičia. Fotografie z jednotlivých podujatí 
sú umiestnené na internetovej stránke obce 
(www.trnavahora.sk), kde sa dozviete viac 
aj o činnosti a pripravovaných podujatiach 
materského centra Pastelka.

Pastelka - Lampiónová párty.

Príchod jari.

Čajové popoludnie.

Martina Cepláková
(vedúca materského centra)

-red-
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KONCOROČNÉ STRETNUTIE DÔCHODCOV
Pozvánku na koncoročné posedenie dňa 29. decembra minulého roku dostali všetci 

dôchodcovia JDS Trnavá Hora. Prípravu miestnosti na obecnom úrade, napečenie 
škvarkových a zemiakových pagáčikov zabezpečovali prevažne členovia výboru. Pri 
zabezpečovaní týchto prác sa často kládla otázka „koľko dôchodcov príde a či prídu.“ 
Hovorí sa, že začiatky sú ťažké a keď sme prišli na obecný úrad pred 14. hodinou, bolo 
ich tam veľmi málo. Ale potom sa začali hrnúť, a tak sme vedeli, že naša námaha nebola 
zbytočná.

Posedenie otvoril 
predseda Ján Slašťan, 
ktorý privítal všetkých 
prítomných. Slávnostne 
sme sa naladili na 
našom koncoročnom 
stretnutí, keď predseda 
pogratuloval kvietkom 
každému členovi, 
ktorý sa v r. 2007 dožil 
okrúhleho životného 
jubilea. Hosťom na 
tomto stretnutí bol 
aj starosta obce Ján 
Harman s manželkou.

Po občerstvení a pri 

káve či vínku sa zábava 
rozprúdila rýchlo. 
Nikoho nebolo treba 
povzbudzovať, aby si 
prítomní zaspievali. 
Keď videli prichádzať 
harmonikára pána 
Hornického, hneď 
hovorili „ej tu bude 
veselo“. Chvíle nášho 
stretnutia ubiehali 
rýchlo pri priateľskom 
rozhovore a veselom 
speve, a tak sme sa 
začali rozchádzať asi 
po 20:00 hodine.
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Koncoročné posedenie našich dôchodcov.

Na konci roku si s dôchodcami posedel aj starosta obce s manželkou.
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I. štvrťrok 2008 
(január až marec)

• zriaďovanie a úprava miestnosti pre 
Klub dôchodcov

• podieľať sa na príprave Fašiangového 
karnevalu s OZ SPOON - 2/2008

• návšteva divadla - 23. 2. 2008, 
Čardášová princezná, opereta - Banská 
Bystrica

• čajové posedenie - 29. 3. 2008, 
zasadačka OcÚ (sobota) 

II. štvrťrok 2008 
(apríl až jún)

• športové hry seniorov vo Vyhniach - 
účasť členov

• zájazd na známe pútnické miesto - 
l7. 5. 2008 Staré Hory (sobota)

• dokončenie a otvorenie Klubu 
dôchodcov

• účasť na juniálese - 7. 6. 2008, Hronská 
Dúbrava (sobota)

• brigáda pri skrášľovaní obce
• spolupráca s ostatnými organizáciami 

pri stavaní „mája“

III. štvrťrok 2008 
(júl až september)

• návšteva termálneho kúpaliska 
v Podhájskej - 16. 7. 2008 (streda)

• uctenie pamiatky účastníkov SNP - 
Kľačany - 29. 8. 2008 (piatok)

• zájazd za poznaním histórie - 13. 9. 
2008  Bojnice (sobota)

IV. štvrťrok 2008 
(október – december) 

• spoločné posedenie „Mesiac úcty 
k starším“ - 15. 10. 2008 zasadačka 
OcÚ (streda)

• brigáda na úprave okolia „Domu 
smútku“

• zvyky a tradície v adventnom období, 
výstavky ručných prác 

• „Vianočné trhy  - obecná zabíjačka“  
6. 12. 2008 (sobota)

• koncoročné stretnutie členov jednoty 
dôchodcov 

Na pozvánke bola netradičná poznámka „prinesenie voňavého pečiva, napečených 
sladkých a slaných dobrôt je vítané“. Keď začali dôchodcovia odchádzať, tak im na cestu 
bola daná výslužka ako zo svadby, lebo bolo toho toľko donesené, že by bolo aj na tri 
posedenia.

V príjemnej atmosfére sme nielen oddychovali a zabávali sa, ale na základe návrhov 
a pripomienok prítomných sme navrhli a odsúhlasili nasledovný plán činnosti na rok 
2008.
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Plán činnosti ZO JDS v Trnavej Hore na rok 2008

Schôdze výboru: 5-krát v roku 2008
Schôdze členské, stretnutia: min. 3-krát, prípadne podľa aktuálnosti.

Výbor ZO JDS Trnavá Hora
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V nedeľu 27. januára v zasadačke Obecného úradu 
v Trnavej Hore odštartoval svoju činnosť projekt „Filmový 
klub pre každého“, s podporou Nadačného fondu Slovak 
Telekom, autorskej trojice Martiny Ceplákovej, Martiny 
Kniezovej a Petra Knieza, s organizačným zastrešením OZ SPOON. Autori projektu 
reagovali na výzvu nadácie Intenda, ktorá koncom roka 2007 vyhlásila grantové kolo 
„Informácie – most medzi generáciami“, v rámci ktorého bolo možné predkladať 
projekty vytvárajúce zaujímavé príležitosti na dialóg medzi generáciami, ktorý vytvorí 
podmienky pre prenos dôležitých informácií a zručností.

Tak sa píše v aj ideovom zámere projektu: „Filmový klub pre každého chce svojou 
činnosťou vytvoriť priestor, v ktorom sa môžu pri sledovaní rôznych žánrov stretnúť 
všetky generácie, ktoré môžu film nielen sledovať, ale o ňom aj diskutovať“.

Filmový klub chce teda prostredníctvom spoločného sledovania filmov prispieť 
k medzigeneračnému dialógu, a tak stierať rozdiely medzi tzv. starými a mladými, 
lebo problémom týchto dvoch skupín je neporozumenie vyplývajúce zo vzájomného 
nepoznania životných problémov.

Filmový klub chce prinášať filmy rôznych žánrov, nielen pre zábavu a rozptýlenie, ale 
aj filmy s hlbším hodnotovým obsahom, také, ktoré v nás vyvolávajú túžbu po napĺňaní 
života zmyslom siahajúcim za prah nášho bytia.

Pre vytvorenie pohody pri sledovaní filmov bude pred a po predstavení možné zakúpenie 
jednoduchého občerstvenia. Informácie o aktuálnom programe a mieste premietania 
budú vopred distribuované prostredníctvom letáčikov roznášaných dobrovoľníkmi do 

Počuli ste už o projekte 

Hlasovanie

Priaznivcom Filmového klubu 
pre každého FKPK dávame do 
pozornosti možnosť aktívne sa 
podieľať na výbere filmu, kto-
rý by ste chceli v budúcnosti 
vidieť. Titul filmu si môžete 
vybrať z ponuky spoločnosti 
Bonton film a Continental 
film, ktoré si môžete stiahnuť 
na obecnej stránke obce Trna-
vá Hora - www.trnavahora.sk. 
Hlasovať môžete zaslaním 
mailu na adresu martina.ce-
plakova@gmail.com (v pred-
mete uviesť „filmovy klub“), 
v ktorom môžete uviesť až tri 
tituly filmov. -red-

„Filmový klub pre každého“ ?
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domových schránok, vyvesenými 
plagátmi na obvyklých miestach, 
vyhlásením miestnym rozhlasom a 
v budúcnosti aj plánom programu pre 
dlhšie časové obdobie, pre ktoré sa 
v súčasnosti pripravuje výber 
programov za spolupráce rôznych 
vekových a spoločenských skupín 
(napr. JDS, mládež, rodičia a 
pod). Zoznam filmov, ktoré je 
možné premietať, bude zverejnený 
aj na webovej stránke obce 
www.trnavahora.sk, takže ak chcete aj 
vy ovplyvniť výber filmov, navštívte 
webstránku našej obce a vybrané 
filmy zašlite na uvedenú emailovú 
adresu.

Ako už bolo spomenuté, projekt 
sa môže realizovať vďaka podpore 
z Nadačného fondu Slovak Telekom, 
ktorý poskytol finančné prostriedky 
na zakúpenie technického vybavenia 
„Filmového klubu“ - projekčné a 
zvukové zariadenie a časť prostriedkov 
zostane aj na vyrovnanie poplatkov 
za prenájom filmov od distribučných 
spoločností (Bonton film, Continental 
film). 

Prenájom filmov je realizovaný na 
základe „Zmluvy o prenájme DVD 
titulov na verejné premietanie“. 
Poplatok za jeden film na jednorazové 
verejné premietanie je 890 Sk s DPH. 
Preto vstup 10,- Sk pre dospelých a 
5,- Sk pre deti je naozaj minimom, 
ktoré pri návšteve 56 osôb prvého 
predstavenia nevyrovná ani poplatok 
za jeden film. Je pravdepodobné, že 
vstupný poplatok sa v budúcnosti 
mierne zvýši, aby aj po skončení 
projektu mohol filmový klub naďalej 
premietať. 

Vznik klubu
Filmový klub pre každého vznikol vďaka podpore z 
Nadačného fondu Slovak Telekom. Autori projektu 
Filmový klub pre každého reagovali na výzvu na-
dácie Intenda, ktorá koncom roka 2007 vyhlásila 
grantové kolo Informácie – most medzi generácia-
mi, v rámci ktorého bolo možné predkladať projekty 
vytvárajúce zaujímavé príležitosti na dialóg medzi 
generáciami, ktorý vytvorí podmienky pre prenos 
dôležitých informácií a zručností (viac informácií 
na www.fondst.sk). Z 89 organizácií, ktoré v rámci 
tohto grantového kola podali svoje projekty, bolo 
vybraných 21 projektov, medzi nimi aj Filmový 
klub pre každého. 

Nadačný fond Slovak Telecom poskytol finančné 
prostriedky na nákup technického vybavenia (pro-
jekčné a zvukové zariadenie) a tiež na nákup autor-
ských práv k filmom.

Mgr. Pavol Kravec

-red-

Aj tak treba oceniť pomerne veľký záujem o 
prvé predstavenie, ktorým sa kultúra filmových 
predstavení prostredníctvom kina vrátila po 15 
rokoch na Trnavú Horu.

Lebo kino to nie sú len filmy, to sú 
predovšetkým diváci - ľudia, vytvárajúci 
atmosféru, na ktorú sa do konca života 
nezabúda.

Preto neváhajte a v nedeľu popoludní, 
po „litániách alebo krížovej ceste“, do kina 
choďte. 

Navyše, organizátori na leto chystajú tzv. 
letnú formu kina - v exteriéri, na ktorú sa isto 
všetci tešíme.
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Už niekoľko týždňov je možné každú 
nedeľu navštíviť telocvičňu ZŠ a zahrať si 
stolný tenis za symbolický poplatok desať 
korún. Popoludnia organizuje Komisia 
mládeže a športu pod vedením Martina 
Cepláka. Podľa jeho slov je záujem 
zo strany obyvateľov o stolnotenisové 
popoludnia rôzny. „Máme v telocvični 
k dispozícii tri stolnotenisové stoly, ktoré 
však väčšinou nie sú vždy plne využité. 
Stáva sa dokonca, že niekedy sa v nedeľu 
stretneme iba dvaja, štyria, ktorí máme 
chuť zahrať si stolný tenis,“ priznáva 
Martin Ceplák. Ako sa však od neho ďalej 
dozvedáme, bola aj taká nedeľa, keď do 
telocvične prišlo až štrnásť hráčov ping-
pongu. Chodia sem mladší i starší hráči, 
no čo je zaujímavé, viac je ich z radov 
starších. 

„Do budúcna by sme za Komisiu 
mládeže a športu chceli pripraviť 

stolnotenisový turnaj v telocvični. Ak by 
nám všetko vyšlo podľa plánov, mohlo by 
to byť už niekedy v období Veľkej noci,“ 
dodal na záver poslanec Martin Ceplák. 
Presný termín bude zverejnený na obecnej 
stránke www.trnavahora.sk.

Komisia mládeže 
a športu v Trnavej 

Hore plánuje zriadiť posilňovňu priamo 
v obci. Ako nám povedal Martin Ceplák, 
poslanec a člen komisie: „Od chlapcov sme 
zohnali zo starej posilňovne z Jalnej činky a 
lavičky, kúpili sme nový multifunkčný stroj. 
Navyše, od Ivana Hajdóniho sme dostali 
do daru lavičku vhodnú na tlaky. Chceli by 
sme však ešte dokúpiť stacionárny bicykel, 
prípadne rotoped.“ Ako však Martin priznal, 
so vznikom posilňovne je ešte veľa práce. 

Posilňovňu je tiež potrebné dovybaviť 
nejakým nábytkom. „Dobrou správou je 
možno to, že už je napísaný prevádzkový 
poriadok, ktorý bude za krátku dobu 
vyvesený aj na webovej stránke obce, 
samozrejme, spolu s ďalšími informáciami. 
Plánujeme, že posilňovňa by mohla byť 
otvorená približne o mesiac,“ vyslovil nádej 
Martin Ceplák.

Stolnotenisové popoludnia

Posilňovňa

(ilustračné foto)

Komisia mládeže a športu informujeKomisia mládeže a športu informuje

informácie poskytol Matin Ceplák 
(predseda Komisia mládeže a športu)

spracovala redakcia

informácie poskytol Matin Ceplák 
(predseda Komisia mládeže a športu)

spracovala redakcia
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Expozícia dreveného Betlehemu
Autorom unikátneho dreveného Betlehemu je náš občan Jozef Turoň

Drevený Betlehem.

Miroslav
-red-

V nedeľu 23. 
decembra bola 
v Kultúrnom 
dome v Jalnej 
starostom obce 
Jánom Harmanom 
s l á v n o s t n e 
otvorená výstava 
d r e v e n é h o 
B e t l e h e m u . 
Z a h á j e n i a 
prehliadky sa 
zúčastnil aj 
autor tohto diela, 
65-ročný Jozef 
Turoň z našej 
obce, spolu so svojim pomocníkom Jánom 
Trubanom. Ako sa neskôr vyjadril sám majster, 
svoje unikátne dielo dokázal vyrezať jediným 
malým nožíkom. Hoci rezbárstvo nikdy 
neštudoval, rozhodol sa 
pre túto 5-ročnú mravenčiu 
prácu preto, aby urobil 
radosť ľuďom. Takmer 
deväťdesiat postavičiek 
do betlehema vyrezával 
z lipového dreva, a to už 
iba spomínaným malým 
nožíkom. Jednotlivé 
postavy majú približne 20 
centimetrov, sú v pohybe, 
za čo môže zaujímavý 
systém a sú zobrazené 
v biblických udalostiach. 
Nechýba tu tak narodenie 
Ježiša Krista, posledná 
večera či ukrižovanie. 
Ako ďalej prezradil Jozef 

Turoň, dodnes 
má pre svoje 
dielo vyrobených 
7 stolov a práve 
dokončuje ôsmy. 
Podobizne postáv 
sú síce vymyslené, 
zauj ímavosťou 
je však jedna 
z nich. Na radu 
svojho kamaráta 
a pomocníka Jána 
Trubana si totiž 
sadol k zrkadlu 
a začal vyrezávať, 
až dal postavičke 

svoju podobizeň. Celé dielo je unikátne, a preto 
si ani sám majster Turoň neodvážil odhadnúť 
jeho cenu. Nie je to však potrebné, ako sme 
sa dozvedeli, unikát predať ani neplánuje. 

Jeho najväčším želaním je 
dielo ešte viac zdokonaliť 
a úplne dokončiť. Na to 
však potrebuje ešte dosť 
peňazí. 

Drevený unikát je 
umiestnený v priestoroch 
Kultúrneho domu v 
Jalnej. Betlehem si 
môžete pozrieť i vy, stačí 
zavolať na telefónne číslo 
045/6775121 alebo 045/
6775173 a dohodnúť si s 
pracovníčkou obecného 
úradu dátum a čas.

Betlehem zachytáva biblické udalosti, 
ako je napríklad aj ukrižovanie Krista.
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V marci uplynie 60 rokov ako sme 
sa odsťahovali z Kľačian do Štúrova, 
lebo aj vtedy bola nezamestnanosť. 
Otec sa zamestnal ako železničiar, 
mama bola nezamestnaná. Zo 
začiatku to bolo smutné. Prvú  triedu 
som dokončila v Kremnici a ostatné 
v Štúrove. Nechcem písať ako sme 
sa cítili, pochopí to každý, čo to 
zažil. Roky rýchlo ubiehali, dosť 
skoro som sa vydala a zase mi osud 
dal poriadnu facku. Sťahovali sme 
sa viackrát, lebo manžel bol štátnym 
zamestnancom a musel ísť tam, kam 

ho preložili. V tom období som asi 10 rokov nebola v mojej rodnej dedine, až kým mi náhle zomrel 
otec a bol pochovaný na Kľačanoch. Po rokoch sa mama vrátila domov na Kľačany, mala kde bývať, 
lebo môj rodný dom bol prázdny. Cez prázdniny tam chodili i moji synovia. V tom období som tam  
i ja chodila častejšie. Avšak, keď zomrela i mama, chodila som tam raz za čas na cintorín.

Roky sa rýchlo míňali a pri každej návšteve som niečo nové postrehla. Keď som po 32 rokoch 
učiteľovania zostala na dôchodku, mala som viac času a hroby rodičov som navštevovala častejšie.

O čom chcem vlastne písať? Sú to moje postrehy z minulého roka. Pricestovala som „ domov“ so 
sestrou a švagrom. Po návšteve cintorína sme prešli dedinou a nikoho známeho sme nestretli. Jednej 
pani sme sa pýtali či aj ostatní, čo odišli bývať preč, navštevujú cintorín a či moje rovesníčky všetky 
žijú. Závidela som im, že sa vydali do susednej dediny alebo do Zvolena, Kremnice. Vtedy ma 
napadla myšlienka, kde do čerta boli chlapci z Kľačian, keď ma ani jeden nepopýtal za manželku? 
Ako a kto bude dvoriť na diaľku, veď v tom období neboli telefóny, mobily, taká vyspelá technika 
ako je teraz. Ale vrátim sa k téme. 
Čo ma veľmi prekvapilo, bol to 
opustený hrob partizánov. Naskočili 
mi slzy do očí, toto si naši hrdinovia 
zaslúžili? Ani kríž, ani kytičky, ani 
sviečky alebo veniec. Je to možné, 
že predstavitelia obce sa takejto 
pamiatke nevenujú? Neviem sa 
s tým v mojej starej hlave vyrovnať. 
Drevo sa ťaží v našich lesoch a že by 
obec na jeden drevený kríž nemala 
peniaze? Už nikto nežije v obci, ktorí 
prežili katastrofu vojnových čias? Ja 
som prežila. Keď ľudia pochovávali 
partizánov u nás a pritom sa strieľalo 
na nich, guľky len tak padali okolo 

Pohľad na Kľačany v zime. (archív)

Kľačany – pohľad spod pamätníka. (archív)

Spomienky
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nás.
Ďalej som 

sa prechádzala 
obcou a za 
našim domom 
som natrafila 
na starú 
studňu, ktorá  
z á s o b o v a l a 
vodou celý 
horný koniec 
dediny. Často 
ma ovlažila 
svojou čistou 
studenou vodou. 
Stojím pred 
ňou a neverím 
v l a s t n ý m 
očiam. Zničená, 
o š a r p a n á , 

zarastená burinou. Prihováram sa jej: „Vidíš ako sme 
dopadli, už nikto nemá o nás záujem, nie sme zaujímavé 
ani krásne.“

Prečo som toto všetko napísala? Aby som prebudila 
občanov, ale aj tých, ktorí by mohli túto krivdu napraviť. 
Zároveň mi napadá jedna pravdivá veta: „Dedičstvo 
predkov zachovaj nám pane,“ ja by som to aktualizovala: 
„Dedičstvo predkov zachovajte, milí občania, najmä 
starosta obce a páni poslanci.“ Dlho sme sa už nezdržali, 
cestovali sme naspäť domov. Ešte letmý pohľad na 
rodičovský dom, partizánsky hrob a hrdlo sa mi zovrie 
ľútosťou. Cesta vlakom do  Nových Zámkov je dlhá. 
Som plná rôznych zážitkov. Zrazu neviem rozmýšľať, 
cítim niečo ako skrat, hanbím sa a zároveň hnevám sa  
na seba. Prečo som aspoň ja nezapálila sviečky na hrobe partizánov? Hľadám si odpoveď, prečo ma 
to bolí, keď vidím citovú ľahostajnosť ľudí. Ak dožijem do 1. novembra, sľubujem, že to napravím, 
zapálim sviečku a uložím veniec. Predpokladám, že v tejto veci budú konať aj predstavitelia obce. 
Každoročne ma tieto myšlienky trápia. Oni zahynuli a čo sme my pre to urobili?

Vážení občania, ale najmä starosta, poslanci, učitelia a žiaci, napravte tohto roku tento  
nedostatok, za čo vám vopred ďakujem. Pozdravujem svoju rodinu, známych a tých čo mi veria, že 
mám pravdu.

Etapa života
Míňa sa zima, prichádza jar,

slniečko rázne ničí výtvor zimy,
pred sebou ženie tajomstvo chmár

a dáva nádej lúčmi láskavými.

On ako mocnár rozdáva nádej,
do srdca vkladá vždy novú jar

a ty ho vidíš i v tej chvíli zradnej,
veď pred sebou vidíš jeho tvár.

Skláňa sa k tebe jak láskavá mať,
podáva chlieb otcovou rukou,
ako máš žiť a koho milovať,

ku komu prísť s tou najtvrdšou kôrkou.

Dal som ti život i hodinu smrti,
naučil ťa žiť i s biedou bojovať,

ak zacítiš v ústach chuť krvi a srsti,
treba sa ti synu na cestu poberať.

Posledná etapa tvojho života sa blíži,
slnko sa stráca za obzor,

hľa, pozri, Ježiš je na kríži,
ty svoju úbohosť do jeho srdca vnor.

Mária Rozália Beličková

Kaplnka na Kľačanoch. (archív)

Vilma Kováčová, rod. Beňová
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Ešte iba pár týždňov 
ubehlo od vtedy, ako 
bola otvorená internetová 
samoobslužná čajovňa 
v našej obci. Od jej otvorenia 
ju však už navštívilo takmer 
400 užívateľov internetu. 
V januári ich bolo 196 a do 
27. februára, kedy sme 
si robili miniprieskum, 
navštívilo čajovňu 186 
záujemcov o internet. 
Internetku, ako túto 
miestnosť najmä mladí 
s obľubou volajú, navštevujú naozaj 
všetky vekové kategórie, ktoré nemajú 
možnosť pripojenia sa na internet, či už 
doma, alebo v práci. Všetci záujemcovia 
o túto masovú formu komunikácie už 
veľmi dobre vedia, že naša internetka sa 
nachádza v budove pohostinstva Baba 
Jaga, na prvom poschodí. Zriadená je 
samotnou obcou, za finančnej spoluúčasti 
Banskobystrického samosprávneho kraja. 
Vďaka  patríi Jozefovi Turoňovi, majiteľovi 
pohostinstva, ktorý pre potreby čajovne 
poskytol priestory. Internetová čajovňa je 
otvorená počas pracovných dní od 15.00 
do 19.00 hodiny a cez víkendy od 15.00 
do 22.00 hodiny. Poplatok za jednu hodinu 
používania prostriedkov v tejto miestnosti 
je stanovený na 15 korún. Tento poplatok 
je potrebné zaplatiť vopred, pred vstupom, 
a to priamo personálu pohostinstva. 

Internetová samoobslužná čajovňa je otvorená od 9. januára

Internetová samoobslužná čajovňa 

Umiestnenie: 
budova pohostinstva Baba Jaga 
prvé poschodie, vstup zo zadu 

Kontakt na zriadovateľa: 
Obecný úrad Trnavá Hora 
Trnavá Hora 229 
966 11 Trnavá Hora 
e-mail: obectrnavahora@stonline.sk 
Telefón: 045/677 51 21 
Fax: 045/677 50 17

Otváracie hodiny:
Používateľ je oprávnený používať počítače 
v internetovej čajovni počas obvyklých 
prevádzkových hodín pohostinstva BABA 
JAGA, keď je prítomný pracovník pohostin-
stva, t.j.:

Pondelok - Piatok: od 15:00 do 19:00 
Sobota- Nedeľa: od 15:00 do 22:00 

Poplatok: 
15,- Sk za každú začatú hodinu

Viac info: www.trnavahora.skMiroslav -red-

Internetová samoobslužná čajovňa
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Prehľad pripravovaných podujatí 
na území Obce Trnavá Hora v roku 2008

Každá obec je charakteristická svojim historickým 
vývojom, tradíciami a kultúrou. Tak ako človek 
pretvára obec, kultúrne a spoločenské dianie 
obce formuje človeka. Spoločenský život obce 
v Trnavej Hore je v poslednom období veľmi 
rozmanitý a pestrý a to hlavne predovšetkým 

vďaka novovzniknutým organizáciám, ktoré 
sa snažia vrátiť typické ľudové a spoločenské 
akcie do obce. Po prvýkrát je vytvorený kalendár 
pripravovaných podujatí, dostupný na obecnom 
webe www.trnavahora.sk, ktorý vam prinášame aj 
v tlačenej podobe. 
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Ako nakladať s odpadom Odvoz domového odpadu v 
kukanádobách sa uskutočňuje 
každú stredu v párny týždeň. 
Kukanádobu s odpadom treba 
vyložiť deň vopred alebo skoro 
ráno v deň odvozu na viditeľné 
miesto pred domom v blízkosti 
verejenej komunikácie.

Odvoz plastového separovaného 
odpadu je plánovaný raz za 
mesiac podľa harmonogramu. 
Presný termín bude včas 
vyhlásený v obecnom rozhlase, 
ako aj zverejnený na stránke. 
Predpokladaný harmonogram 
odvozu plastov:
10. 04. 2008 
14. 05. 2008 
12. 06. 2008 
10. 07. 2008 
14. 08. 2008 

17. 09. 2008 
16. 10. 2008 
13. 11. 2008 
11. 12. 2008

Oznam
Komisia športu a mládeže 
vás srdečne pozýva na 
Stolnotenisové popoludnia 
v priestoroch telocvične 
ZŠ, každú nedeľu v čase 
od 14:00 do 16:00 hod. 
za symbolické  vstupné. 
Bližšie informácie a 
predbežný záujem prosím 
nahláste u Martina 
Cepláka na mobil: 
0908 612 392, e-mail: 
martinceplak@gmail.com.

Ako nakladať s odpadom v obci 
Trnavá Hora pojednáva Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Trnavá Hora 
č. 2/2007 z 24. novembra 2006 o 
komunálnom a stavebnom odpade, 
ktoré je dostupné na OcÚ Trnavá Hora, 
alebo na webe www.trnavahora.sk.

Miroslav

w w w . t r n a v a h o r a . s k

Hoci neubehol ešte ani rok od spustenia obecnej stránky obce 
Trnavá Hora, predovšetkým na základe odozvy občanov 
môžeme konštatovať, že sa nám darí napĺňať náš cieľ -  
pomôcť všetkým návštevníkom Internetu pri hľadaní rôznych 
užitočných informácií o obci. Vďaka poskytovaniu informácií 
jednotlivými obecnými inštitúciami, organizáciami a obecným 
úradom nadobúda táto stránka nový rozmer, dynamicky „žije“ 
a prináša v rôznych sekciách užitočné informácie. Pokiaľ ste 
ešte nenavštívili obecnú stránku, urobte tak čo najskôr na 
adrese www.trnavahora.sk.


