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Z dreva vyrezané
Po niekoľkoročnej prestávke i k nám do obci
zavítali divadelníci. Nebolo to jednoduché,
nakoľko i keď máme dva fungujúce kultúrne
domy, predstavenie skoro zlyhalo na opone.
Spravili sme pre to všetko, aby to vyšlo. Nakoniec
sme sa rozhodli predstavenie uskutočniť v
Kultúrnom dome v hornej časti obce. O poriadok
sa postarala Oľga Očenášová, o chýbajúcu
oponu zase Pavol Ivan so synom a mnou. Keďže
už bolo všetko nachystané, predstavenie sa
mohlo začať. Termín bol dohodnutý na 18. mája

Ochotnícke divadlo zo Šášovského Podhradia.

na 13:00 hodinu.
Divadelníkmi
boli
herci
z
Ochotníckeho
divadla
v
Šášovskom Podhradí a v nedeľu sa
trnavohorcom predstavili s hrou
Ľubomíra Feldeka Z dreva vyrezané,
ktorú si podľa svojich potrieb mierne
upravili. A čo samotné predstavenie?
Predstavenie ochotníckeho divadla v Kultúrnom dome
Jánošík, Jánošík, Jánošík – téma
Trnavá Hora v hornej časti obce.
na ktorej sa dá pobaviť vždy a dali
nám to vedieť i hosťujúci divadelníci. Predstavenie bolo úžasné a vidno, že i v takej malej obci,
akou Šášovské Podhradie nesporne je, môže vzniknúť niečo také veľkolepé. Na predstavení sa
nás zišlo dosť, i keď som očakávala väčšiu účasť, hlavne z dolnej časti bola účasť slabá. Vstupné
bolo zdarma alebo dobrovoľné. Tu som bola milo prekvapená, koľko ste prispeli, za čo srdečne
ďakujeme. Vybrané vstupné bude použité na ďalšie akcie v obci. Verím, že sa z divadelníkmi
stretneme opäť pri ich ďalšom predstavení a nenechajú si to ujsť ani viacerí naši spoluobčania,
veď trocha sa pobaviť je prirodzené. Ja osobne budem veľmi rada ak prijmú pozvanie i na ďalšie
ZI
účinkovanie v našej obci.
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ČO NÁM PRINÁŠA
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…

3.
4.

5.

6.

7.

Uznesenie z desiateho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, druhého v r. 2008, ktoré sa konalo dňa
22. 2. 2008, číslo 2/2008.

nehnuteľností uhradia kupujúci.
8. Odpredaj pozemku p. Ľubošovi Paučovi, bytom Trnavá
Hora č. 485 parcela č. 40/2 o výmere 707 m2 orná pôda a
2. zmenu rozpočtu obce na rok 2008.
40/10 o výmere 314 m2 zastavané plochy za dohodnutú
Zloženie komisie na výber dodávateľa na údržbu zelene
kúpnu cenu 65,- Sk/m2. Náklady spojené s prevodom
na verejných priestranstvách v obci: Mgr. Pavel Kravec,
nehnuteľností uhradí kupujúci.
predseda komisie, Ivan Hajdoni, člen, Alena Hanušková
Prenájom 1 ks veľkoobjemového kontajnera pre
B. Neschvaľuje
spoločnosť TWS PLUS s.r.o., Trnavá Hora 393 za
dohodnuté nájomné 100,- Sk/mesiac.
1. Prenájom priestorov bývalej Požiarnej zbrojnice na
Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcely KNC č.
Kľačanoch pre pani Evu Kúšovú, bytom Trnavá Hora,
2
173/1 - tr. tráv. porast o výmere 382 m a parcelu KNC
Kľačany 452.
č. 173/2 - zastavaná plocha o výmere 396 m2 pre Mgr.
Romana Halvelanda, bytom Nám.Matice slovenskej 25/
36, Žiar nad Hronom za dohodnutú kúpnu cenu 65,- Sk/
C. Berie na vedomie
m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností uhradia
kupujúci.
1. Informáciu o plnení uznesení OZ.
Odpredaj pozemku v zmysle geometrického plánu číslo 2. Informáciu o činnosti obecného úradu.
36636029-41/2008 v k.ú. Trnavá Hora
3. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií.
1/ z KNE parcely č. 364/1 - orná pôda o výmere 1062 4. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2007.
m2 diel č. 1 o výmere 81 m2, ktorý prechádza do 5. Plnenie rozpočtu za rok 2007.
novovytvorenej parcely CKN číslo 385/17 - záhrada 6. Žiadosť pána Štefana Putiša, bytom Žiar nad Hronom,
o výmere 81 m2,
Hviezdoslavova 23/36 o pozastavenie kúpy pozemku
2/ z parcely KNE č. 364/1-orná pôda o výmere 1062
susediaceho pozemku pri jeho rodinnom dome (parcela
m2 diel č.2 o výmere 145 m2, z parcely KNE č. 363č. 584). Č.d. 383.
2
ostatné plochy o výmere 108 m diel č. 3 o výmere 7. Žiadosť pána Otakara Kosára, bytom Galanta, Krásna
38 m2 a z parcely KNE č. 362/1-orná pôda o výmere
1071/7 o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany parcely č.
2
2
3296 m diel č. 4 o výmere 7 m , ktoré prechádzajú
388/1A a č. 388/2 chata č. 7 Belikovo.
do novovytvorenje parcely KNC č. 385/18 - záhrada o 8. Žiadosť pani pani Aleny Hornickej, bytom Zvolen, M.R.
výmere 190 m2,
Štefánika 1696/16 a pani Miroslavy Hornickej, bytom
3/ z parcely KNE č. 362/2 - orná pôda o výmere 517
Zvolen, M.R. Štefánika 1696/16 o odkúpenie pozemku v
m2 diel č. 5 o výmere 233 m2, ktorý prechádza do
k.ú. Trnavá Hora parcely č. 584 .
novovytvorenej parcely KNC č. 406/11 - záhrada o 9. Vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Ivana Hajdoniho.
výmere 233 m2 pre Vladimíra Repiského s manželkou
MUDr.Ľudmilou Repiskou, bytom Sládkovičova
D. Ukladá:
7/1, Žar nad Hronom za kúpnu cenu 65,- Sk/m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností uhradia 1. OZ ukladá OÚ požiadať VÚC BB a MF SR „Fond výher“ o
kupujúci.
príspevok na opravu zdravotníckeho strediska v termíne
Odpredaj pozemku v zmysle geometrického plánu číslo
do 28.02. 2008
36636029-48/08 v k.ú. Kľačany č. parc. 246/4 o výmere 2. OZ ukladá OÚ vyzvať do 28.02. 2008 ZŠ v Trnavej Hore,
1643 m2 vytvorenej z KNE parcely č. 19 - pre spoločnosť
aby ZŠ predložila čerpanie finančních prostriedkov
MEDIA/ST, s.r.o. so sídlom Moyzesova 35, 010 01 Žilina za
s konkretizovaním účelu v termíne do 31.05. 2008 za
dohodnutú kúpnu cenu 65,- Sk/m2. Náklady spojené s
obdobie od 1.1. – 31.12. 2008
prevodom nehnuteľností uhradia kupujúci.
Odpredaj pozemku v zmysle geometrického plánu číslo
36636029-13/08 v k.ú. Trnavá Hora z KNE parcely č. 1006/
Sledujte aktuálne Uznesenia zo zasadnutí
2 - ostatná plocha o výmere 971 m2 diel č. 1 o výmere
Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore na
362 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parcely CKN
2
obecnom portáli www.trnavahora.sk v sekcii
číslo 686/6 - tr. tráv. porast o výmere 362 m pre Patrika
Švajdu, bytom Lipová 394, Nové Zámky za dohodnutú
Obecné dokumenty.
kúpnu cenu 65,- Sk/m2. Náklady spojené s prevodom
A. Schvaľuje

1.
2.
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OKIENKO STAROSTU

Vážení spoluobčania,
dianie v našej obci neutícha a od môjho
posledného príspevku sa uskutočnilo niekoľko
spoločných, resp. spoločensko – kultúrnych
podujatí. Niektoré z nich si zaslúžia osobitnú
zmienku, ako napr. brigáda na čistenie
brehov Hrona, ktorej sa zúčastnili tunajší
členovia Slovenského rybárskeho zväzu a
brigáda na čistenie obce. Jarná „očista“ obce
bola zorganizovaná vďaka iniciatíve OZ
SPOON už po druhýkrát. V tomto roku boli
najpočetnejšie zastúpení členovia miestnej
JDS, pomocnú ruku priložili aj občania hornej
časti obce a miestnej časti Jalná. Nižšia ako
očakávaná bola účasť športovcov, požiarnikov
a občanov časti Trnavá Hora. Napriek nižšej
ako očakávanej účasti sa urobil kus roboty na
vyčistení a zlepšení vzhľadu vybraných častí
obce, preto chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
na brigáde zúčastnili.
V tomto roku začal v obci pôsobiť Filmový
klub pre každého. Je škoda, že napriek výberu
kvalitných filmov bola účasť na predstaveniach
– s výnimkou „skalných„ účastníkov, minimálna.
Naopak, záujem o už tradičný hasičský bál
prekonal očakávanie, pričom bál svojou úrovňou
nesklamal.
Z podnetu kultúrnej komisie sa v podaní
ochotníckeho divadelného súboru zo Šášovského
Podhradia uskutočnilo predstavenie Z dreva
vyrezané, ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom.
Vítanou odozvou tohto predstavenia by bola
iniciatíva na vznik ochotníckeho divadla v našej
obci, veď šikovných ľudí by sa určite našlo
dosť, tým skôr, že úsmevné časy nacvičovania
ochotníckeho divadla v Trnavej Hore si ešte
mnohí pamätajú.
V máji – po výbere dodávateľa poslaneckou
komisiou – sa začala kosba verejných
priestranstiev. V týchto dňoch obec zakúpila
drvičku (štiepkovačku) konárov, čím sa vytvorila
možnosť poskytovať túto službu aj občanom

Ján Harman, starosta obce Trnavá Hora.

za symbolickú cenu. Obvodný úrad životného
prostredia na osobitnom rokovaní upozornil
na nelegálne skládky komunálneho odpadu
v konkrétnych lokalitách obce (ktoré v čase
rokovania už boli odstránené). Tu by som si
znovu dovolil apelovať na spoluobčanov, aby
nezostávali nevšímaví a porušovateľov – tvorcov
týchto skládok oznamovali na obecný úrad. Na
margo toho by som chcel ešte poznamenať, že
niektorým našim spoluobčanom nič nehovorí
cudzí majetok a zmysel pre poriadok, keď po
upozornení, že vyvážajú materiál na cudzí
pozemok, reagujú tým spôsobom, že zmenia
lokalitu a materiál vyvážajú ďalej na iný pozemok
a zas bez súhlasu majiteľa pozemku. Kým takíto
spoluobčania budú medzi nami a kým sa budú
vytvárať nelegálne skládky, dovtedy budeme
na nich doplácať všetci. Aj preto je dôležité na
takýchto spoluobčanov poukazovať. Oceňujem
preto prístup komisie životného prostredia k tejto
problematike.
V závere by som chcel dať do pozornosti vás
všetkých plán aktivít na nasledujúce obdobie – s
tým, aby ste sa na ich priebehu svojou účasťou
podieľali, pretože sú určené najmä pre vás. S
príchodom dovolenkového obdobia mi súčasne
dovoľte popriať vám príjemne strávené prázdniny
a dovolenky.
Ing. Ján Harman,
starosta obce
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Výzva občanom:
separujte komunálny odpad!

Vážení spoluobčania, v minulých dňoch vás
obecné zastupiteľstvo prostredníctvom komisie
životného prostredia a verejného poriadku
(ďalej len KŽPaVP) oslovilo vo veci separácie
komunálneho odpadu. Doručili sme vám proti
podpisu:
• analýzu likvidácie odpadov obce za roky
2005 a 2007,
• manuál separácie odpadov
• výpis zo všeobecného záväzného
nariadenia obce (VZN č. 2 a č. 4),
• analýzu objemu a štruktúry separácie
komunálneho odpadu.
Týmito materiálmi vás oslovujeme na začiatku
informačnej a osvetovej kampane za separáciu
odpadov v našej obci, ktorú organizuje komisia
životného prostredia a verejného poriadku
OZ. Likvidácii odpadu značne napomáha
jeho separácia. Predložili sme vám materiály,
ktoré vám umožňujú nahliadnuť do tejto
problematiky z pohľadu neustáleho nárastu
množstva odpadu ako problému, ktorý sa stáva
v našej obci jedným z najnaliehavejších. Na

... alebo čo s tebou, odpad náš každodenný?
likvidáciu odpadu obec vynakladá neprimerane
vysoké náklady, ktoré by inak mohli byť použité
na iné účely skvalitňujúce život občanov
(oprava a zateplenie materskej školy, základnej
školy, rekonštrukcia vodovodu a pod.).
KŽPaVP pripravuje aktivity, ktorými chce
osloviť jednotlivé skupiny občanov, deti, žiakov,
dôchodcov, rodičov, s cieľom vysvetľovať
význam separácie, ale aj s cieľom spoločne
hľadať cesty riešenia tejto problematiky.
Inou aktivitou KŽPaVP je príprava mapy
nepovolených skládok odpadu a ich
odstránenie v spolupráci s obecným úradom,
okresným úradom životného prostredia a inými
aktivitami, ktoré je možné využiť na zlepšenie
životného prostredia v našej obci a jeho okolí.
Takže, čítajte (doručené materiály), rozmýšľajte
(ako separovať), kritizujte (tých, čo ničia životné
prostredie), oznamujte (nepovolené skládky
obecnému úradu), a... hlavne separujte!
Komisia ŽPaVP OZ v Trnavej Hore

Na akej ulici bývate... ?
Určite vám už niekto položil
takúto otázku: úrady, dodávatelia
alebo služby pomoci, aby tak
lepšie identifikovali adresu vášho
trvalého bydliska. Trnavá Hora
patrí k obciam, ktoré nemajú
označené ulice názvami. Všetci však
používame miestne názvy ako:
Dolná ulica, ku škole, a pod. Zdá sa,
že doba je zrelá, aby sme aj v našej
obci postupne zaviedli názvoslovie
ulíc.
Túto myšlienku v diskusii na
zasadnutí OZ prvýkrát vyslovil

Pohľad na časť obce Kľačany.
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bývalý poslanec Ivan Hajdoni. Myšlienka je
to dobrá, ale jej realizácia nie je jednoduchá.
Označenie názvu ulíc má svoje pravidlá a jeho
zavedenie je zásahom do systému evidencie
obyvateľstva. Z tohto dôvodu bude názvoslovie
zavedené v dvoch etapách:
1. etapa – zavedenie názvoslovia ulíc len
označením ulíc bez zápisu do evidencie
obyvateľstva obce.
2. etapa – zápis Obecným úradom do
evidencie obyvateľstva obce, ktorý poskytuje
informácie centrálnemu registru MV SR.
Komisia životného prostredia a verejného
poriadku OZ pripravila spolu s komisiou športu
a mládeže, sociálno-kultúrnou komisiou, ako

STRANA 5

aj stavebnou komisiou návrh názvoslovia ulíc,
v ktorom vychádzali z historicky zaužívaného
pomenovania ulíc.
Tento návrh vám predkladáme v anketovom
lístku, v ktorom vám zároveň dávame možnosť
vyjadriť sa k predloženému návrhu formou
súhlasu, alebo predložením vlastného návrhu
názvu ulíc v priloženej tabuľke. Anketové lístky
odovzdajte do 15. júla 2008 na obecnom úrade,
v predajniach potravín na Jalnej, dolnej Trnavej
Hore a hornej Trnavej Hore. Veríme, že aj vy
prispejete svojím názorom k označeniu názvu
ulíc našej obce.
Komisia ŽPaVP OZ V Trnavej Hore

Možno stojí za povšimnutie...
Zrejme s príchodom teplých dní začalo v našej obci
ubúdať pitnej vody. Ako „na potvoru“, takmer stále to
však pociťujeme iba my, obyvatelia horného konca, či ako
niektorí hovoria – časť Borovičky.
Nie som odborník, asi je to naozaj tým, že máme inú
zásobáreň vody ako zvyšná časť obce, ale... nestojíme
my, voliči, kompetentným aspoň za to, aby do obecného
rozhlasu vyhlásili, kedy bude odstávka vody? Pretože už
niekoľko dní po sebe sa mi stalo, že po príchode z práce
voda netiekla a pri odchode do práce začínala ešte len
pomaly tiecť. To je síce pekné, že možno počas dňa voda
tečie, lenže nie všetci sme dôchodcovia, či napríklad na
materskej dovolenke. Poniektorí z nás chodia domov aj po
tretej hodine popoludní a vtedy už voda netečie. V týchto
horúcich dňoch je to fakt „o hubu“. Treba predsa občas
navariť, oprať, o dennej hygiene ani nehovorím. A čo je k
tomu všetkému potrebné? Logicky – čistá VODA!!! Neviem
si predstaviť, ako to riešia rodiny s maličkými deťmi, ktoré
treba pred spaním okúpať, navariť čaj či mlieko.
Kedysi, ešte veeeeľmi dávno, si pamätám, že keď nebola
voda, chodila aspoň cisterna s pitnou vodou, resp. v
obecnom rozhlase bolo vyhlásené, kedy voda potečie a
kedy bude odstavená. Veď ten rozhlas by predsa mal slúžiť
aj na takéto účely...
Takže poprosím do budúcnosti kompetentných, aspoň
dajte informáciu do rozhlasu (i keď za to možno zodpovedá
niekto iný, ale volíme vás predsa preto, aby ste pre nás

Pozn.: Článok bol písaný v čase, ked
bola porucha na vodovode, t. j. v mesiaci máji.

pracovali a zaujímali sa aj o to,
či niečo nepotrebujeme). A ešte
možno prosba k tým občanom,
ktorí nemajú vodomery a netrpia
nedostatkom vody – všimla som si,
že nie je ničím výnimočným, keď
sa záhrady polievajú pitnou vodou
hadicou priamo z vodovodu. Možno
keby ste boli pravidelne aspoň raz
do týždňa bez vody ako my, zrejme
by ste si to premysleli...

L. Ihradská
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Skončenie pracovného pomeru
v skúšobnej dobe

Mohol ma zamestnávateľ prepustiť zo zamestnania dva
týždne pred uplynutím skúšobnej doby, ak som bola práceneschopná?
A môže ma zamestnávateľ prepustiť okamžite, bez výpovednej lehoty?

Právna úprava pracovného pomeru a súvisiacich nárokov plynie zo Zákonníka práce.
V úvode treba poznamenať, že účelom
skúšobnej doby je uľahčiť zamestnancovi
aj zamestnávateľovi ukončenie pracovného
pomeru, ak jeden z nich bude mať vôľu
skončiť pracovný pomer. Z toho vyplýva aj
obmedzenie zákonných práv zamestnanca v
súvislosti so skončením pracovného pomeru.
Zákon však určuje prísne pravidlá pre platné
dojednanie skúšobnej doby.
Skúšobnú dobu možno dojednať najviac na
tri mesiace od začiatku pracovného pomeru,
a to iba písomnou dohodou v pracovnej
zmluve. Ak nebola dohodnutá písomne a v
pracovnej zmluve, tak sa predpokladá, že sa
jedná o pracovný pomer bez skúšobnej doby.
Rovnako zákon zakazuje dohodnúť skúšobnú
dobu v prípade opakovane uzatváraných
pracovných pomerov na určitú dobu,
nemožno ju dohodnúť v priebehu trvania
pracovného pomeru. Počas
skúšobnej
doby, ak bola platne dojednaná, môže
zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť
pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu, ako
aj bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer sa
skončí dňom uvedeným v tomto oznámení,
čiže zákon pri tomto spôsobe ukončenia

pracovného pomeru neposkytuje žiadnu
obdobu výpovednej doby. Oznámenie o
skončení pracovného pomeru sa má doručiť
aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný
pomer skončiť. Ak by však táto trojdňová
lehota dodržaná nebola, nespôsobí to
neplatnosť skončenia pracovného pomeru,
môžu sa tu uplatniť iba pracovnoprávne
sankcie.
Plynutie skúšobnej doby sa predlžuje
o čas trvania prekážok v práci na strane
zamestnanca, t.j. predĺži sa napríklad o
trvanie uvedenej práceneschopnosti. Avšak aj
počas trvania práceneschopnosti v skúšobnej
dobe môže platne skončiť pracovný pomer
tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, a
to aj ku dňu doručenia tohto oznámenia.
Pri tomto skončení pracovného pomeru
výpovedná doba neplynie, pretože sa nejedná
o skončenie pracovného pomeru výpoveďou.
Po uplynutí skúšobnej doby by nastala iná
situácia, kedy počas práceneschopnosti je
zamestnanec pred skončením pracovného
pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa
osobitne chránený.
JUDr. 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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Kozliatočka maličké, otvorte že mamičke...
...týmito slovami sa začína pesnička
najobľúbenejšej rozprávky detí z
našej „škôlky“.
Kozliatkam v rozprávke bolo dlho bez
mamičky, tak i my sme chceli vyskúšať, ako
to bude bez mamičky v noci. Odhodlanie
„dospelákov“, ale aj detí bolo veľké. Aby nám
čas rýchlejšie ubehol, vybrali sme sa hľadať
Pyžamová party. zlého vlka z rozprávky. A kde inde by mohol
byť, ak nie blízko kováčovej dielne, keďže
si išiel dať ukuť tenšie hrdlo. Kováčska dielňa bola kedysi na hornej Trnavej Hore, čomu
nasvedčovali aj stopy, ktoré nás k nej viedli - klinčeky pre kováča(kvietky klinčeky) popri ceste
a postrácané kovové šroubíky napovedali, že sme blízko. Prítomného vlka usvedčili stopy doškriabaná kôra zo stromov, konáriky... Nakoniec sa nám ho podarilo vypátrať ukrytého
za borovicou. Domov - do škôlky -sme si ho poniesli, každý aspoň chvíľočku, pretože nebol
naozajstný, ale plyšová maňuška. Po takej náročnej vychádzke večera chutila ako nikdy. Keď
sa trochu zvečerilo, nezabudli sme ani na
kozliatka, ktoré sa ukryli pred zlým vlkom a
museli sme ich, aj za pomoci bateriek, hľadať
po celej škôlke! Najviac však bola očakávaná
„pyžamová party“ s baterkami. Deti sa na nej
z chuti vytancovali, vytešili zo svetielok a keď
nastal čas ísť do postieľok, tak sa veru deťom
veľmi nechcelo. Noc ubehla dobre, deti boli
statočné a za mamičkou nevyronili ani slzičku.
Veď aj museli byť, pretože mnohí z nich sa
chcú stať policajtmi, ktorí im prišli ukázať
Po náročnom dni nikto nenechal plný tanier.
svoje majstrovstvo až do škôlky. Najprv Ivkov
ocko (p. Hajdoni) im porozprával akú výbavu
má mať bicykel aj bicyklista, potom im dal „ťažké“ hádanky, čo používa policajt pri riadení
dopravy - a za odmenu dostali balóniky, kalendáriky a všetci poriadne veľké Chupa- Chups.
Najviac sa nám asi páčilo povozenie v policajnom aute s majákom a „húkačkou“. Prišli aj
policajti so psíkom Uranom. Hoci mal len päť rokov, už mal za sebou školu, a to bolo veru
vidieť! Poslúchal na slovo všetky povely a keď „zlodej“ vystrelil, tak by sme veru nechceli
byť v jeho koži. No, že dobré deti má rád a vie byť s nimi aj kamarát, môže potvrdiť aj Saška
Koštová, ktorú poriadne „vybozkával“. Dúfame, že deti si z týchto akcií odniesli pekné zážitky,
budú dlho a v dobrom spomínať, a po čase, pri prezeraní fotografií, si povzdychnú: „Ach, ako
nám bolo dobre!“
Blažena Mališová
(riaditeľka MŠ Trnavá Hora)
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Deň detí v
Základnej škole
V piatok 30. mája prežili žiaci
netradičné dopoludnie. Rodičia
im v spolupráci s učiteľmi
pripravili
bohatý
program
- súťaže, hry, ukážky výcviku
policajných psov, pozvali hasičov
aj s hasičským autom. Každé dieťa
okrem toho, že mohlo povyhrávať
rôzne sladkosti, dostalo obloženú
bagetu, malinovku, cukríky a iné
dobroty. Deň detí sa podobným
spôsobom oslavuje každý rok,
ale tentoraz to bolo predsa
len trochu iné, významnejšie.
Jeden žiak, konkrétne šiestak
Daniel Mališ, pozval na našu

Pred policajtmi mali všetci školáci rešpekt.

Svoju šikovnost predviedli žiaci v
rôznych sútažných disciplínach.

Kto chcel, mohol si vyskúšať aj
prácu s hasičskou technikou.

oslavu aj redaktorku z rozhlasu,
z relácie Hala-bala. Tá deti riadne
vyspovedala – od najväčších až
po tie najmenšie. Samozrejme,

Súťažiť sa oplatilo, na každého čakala sladká odmena.
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že sme nezabudli ani na škôlkárov
– veď sú to všetko naši budúci žiaci.
Škôlkári sa zúčastňujú aj na iných
akciách, usporiadaných školou:
na divadelných predstaveniach,
koncertoch, vystúpení kúzelníka,
na dňoch Otvorených dverí ..., a to
je veľmi dobre, pretože ich prechod
zo škôlky do „ozajstnej „ školy je
plynulejší. Deti už idú do známeho
prostredia a väčšinou sa aj tešia.
Mgr. Wanda Kubišová, riaditeľka školy

Policajti predviedli aj základy sebaobrany.

Milí súčasní aj budúci
rodičia, iste ste už všetci počuli
o novej školskej reforme,
ktorej štart nás čaká už od
septembra. Každý počul, no
nikto poriadne nevie, čo to
obnáša. Dovoľte mi, aby som
vám jej základnú ideu trocha
priblížila.
Reforma,
teda
zmena, nespočíva len v redukcii učiva
alebo nižšej dotácii hodín, ale v zmene
cieľov, postojov, zmene spôsobov učenia
a hodnotenia, zmene myslenia žiaka aj
rodiča. Prvoradé bude vypracovať novú
koncepciu školy a pomenovať, čo má
ovládať a vedieť žiak po jej absolvovaní.
Teda, ako sa dnes moderne hovorí, aké
má mať žiak kompetencie. Musíme si
uvedomiť, že vychovávame deti pre
život v treťom tisícročí, že technický
rozvoj je čoraz rýchlejší, že to ,čo dnes
považujeme za supermoderné, bude o
pár rokov muzeálnou starinou. Preto naše
deti musia byť schopné stále prijímať
nové poznatky, neustále sa učiť, vedieť
tvorivo myslieť, vedieť sa orientovať v
záplave informácií, vedieť samostatne

rozmýšľať a rozhodovať sa.
Majú byť zdravo sebavedomé,
vynachádzavé, ambiciózne.
To je samozrejme ideál, ktorý
sa nedá dosiahnuť za jeden
rok. Zmena bude pomalá a
prvé výsledky sa prejavia o
päť až desať rokov. To nás
ale nesmie odradiť a všetci
spoločne musíme začať pracovať na
zmene svojho myslenia a svojho prístupu
k základnej škole. Smerovanie a zameranie
školy má byť konsenzom medzi školou a
rodičmi, resp.žiakmi. Píšem o konsenze
preto, že požiadavky rodičov musia byť
prispôsobené reálnym podmienkam školy
tak, aby bola zabezpečená čo najväčšia
odbornosť vyučovania. Všetci vieme, že
nie všetky deti sú rovnako nadané, že
každé dieťa je individualita, že každé baví
niečo iné. Našou snahou je rešpektovať,
podporovať a rozvíjať individuálne
danosti, aby každé jedno dieťa mohlo v
škole zažiť úspech. Pozitívne hodnotenie
a pocit úspechu sú totiž tou najlepšou
motiváciou v napredovaní.

Čaká nás
školská
reforma

Mgr. Wanda Kubišová, riaditeľka školy
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Dôchodcovia z našej obce
žijú aj bohatým kultúrnym
životom

Už od začiatku roka bola činnosť
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v našej obci orientovaná na rôzne
spoločensko-kultúrne podujatia, kedy (pretože)
sa vychádzalo zo schváleného plánu činnosti na
tento rok.

Opereta Čardášová princezná
V sobotu 23. februára sa uskutočnil zájazd
do divadla v Banskej Bystrici, a to na operetu
Čardášová princezná. Zájazdu sa zúčastnilo
44 členov, čo svedčí o ich záujme aj o takéto
kultúrne podujatie. Veľmi príjemný a skutočne
umelecký zážitok bol odmenou pre všetkých
účastníkov. Známe melódie stáli za to znovu si
ich vypočuť.

Marcové čajové posedenie
Poslednú marcovú sobotu sa výbor ZO JDS
rozhodol na stretnutí pri čaji predstaviť šikovnosť
a zručnosť našej členky Emílie Uhrínovej

(Hornickej). Predviedla nám prípravu krásnych
výšiviek, ktoré sa zhotovujú paličkovaním.
Okrem prípravy pripravila Milka aj výstavku
svojich nádherných obrúskov i okrasných
predmetov. K tejto záľube sa dostala až ako
dôchodkyňa a v súčasnosti jej venuje každú
svoju voľnú chvíľku. Zručnosť a svojho koníčka
nám predstavil ďalší náš člen, a to Ján Slašťan.
Jemu učarovalo pletenie košíkov z prútia a
rôzne veľkosti sít pre domácnosť. Celé sobotné
posedenie sa nieslo v príjemnej atmosfére,
k čomu prispeli aj naše členky napečenými
chutnými zákuskami. Pri čaji, káve a vínku sa nás
stretlo 38 seniorov a strávili sme viac ako päť
hodín v družnej debate a pohode.

Celo obecná brigáda na
skrášľovanie okolia obce
Obec vyhlásila na sobotu 12. apríla brigádu
na zlepšenie životného prostredia a skrášlenie
obce. Jednota dôchodcov sa podieľala hlavne na
úprave cintorína, okolia kostola a
domu smútku. Upratovali sme
však aj pri zástavke v hornej
časti obce, v okolí kultúrneho
domu, pomáhali sme i pri úprave
chodníka pri ceste. Jednoducho,
boli sme tam, kde to bolo najviac
potrebné. Tejto brigády sa
zúčastnilo takmer 30 dôchodcov,
za čo patrí všetkým srdečné
poďakovanie.

Stavanie mája
Už tradičným sa v našej obci
stalo stavanie mája, a to posledný
Pri ťajových posedeniach si majú dôchodcovia vždy čo povedať. aprílový deň. Tohto podujatia sa
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zúčastnili a aj sa na ňom podieľali
naši členovia organizácie. Naša
organizácia, v spolupráci s
harmonikárom p. Hornickým a
ostatnými spoluobčanmi, spevom
ľudových piesní udržiavala dobrú
náladu v hornej časti obce, pred
obecným úradom a tiež pred KD
v Jalnej.

Divadelné predstavenie
banskobystrického
divadelného súboru
V
Mestskom
kultúrnom
centre v Žiari nad Hronom sa
5. mája uskutočnilo divadelné
predstavenie súboru z Banskej
Bystrice pod názvom Hľadá sa
manžel. Toto predstavenie bolo
pre členov organizácií dôchodcov,
preto nemohli chýbať ani tí naši
seniori.

Pri stavaní mája vytvárali dôchodcovia
dobrú náladu aj spevom ľudových piesní.

Zájazd na Staré Hory
Na 17. mája mala ZO JDS
naplánovaný zájazd na známe
pútnické miesto Staré Hory.
S dobrou náladou a s plne
obsadeným autobusom sme ráno
o 8.30 hodine odchádzali z Trnavej
Hory. Súčasťou zájazdu bola i
dohoda s našim pánom farárom Buzinkaiom,
že v bazilike na Starých Horách bude odslúžená
svätá omša. Pridali sa k nám tiež pútnici z Pitelovej
a spoločne aj s ich pánom farárom Cabanom
sme sa o desiatej hodine dopoludnia všetci na
svätej omši zúčastnili. Doprovod na omši robili
naši mládežníci z Trnavej Hory. Neskôr, po omši,
bola vychádzka k Studničke, kde sme sa pri
krásnom a slnečnom počasí mohli občerstviť.
Po krátkej spoločnej modlitbe sme sa vrátili
naspäť k autobusu a pokračovali na spiatočnej
ceste ku Kolibe u Jakuba. Tu sme pre všetkých

O stavanie mája sa zaslúžili najmä naši hasiči.

zúčastnených mali zabezpečené občerstvenie,
typické slovenské jedlo bryndzové halušky so
zákvasom. O tom, že každému pochutilo nie
je treba pochybovať, lebo zo stolov sa odnášali
prázdne taniere. Veľmi príjemné prostredie a
personál v ľudových krojoch nás presvedčili,
že sme urobili dobre, keď sme sa na tomto
mieste zastavili. Naša cesta ďalej pokračovala
návštevou Domu Božieho milosrdenstva,
ktoré je centrom zdravotnej a sociálnej
starostlivosti vybudovaného spoločenstvom
banskobystrickej diecézy.
Výbor ZO JDS

STRANA 12

Za posledné
týždne sa stalo

TRNKY

JDS

2/2008

Z pripravovaných
podujatí

• na 7. júna je pripravený
• začiatkom
mája
bola
Juniáles pre seniorov z
vymaľovaná a už aj
Trnavej Hory a Hronskej
vyčistená
miestnosť
Dúbravy v KD Hronská
pre
Klub
dôchodcov.
Dúbrava
Maľovanie zabezpečil náš
člen Peter Baláž vo svojom voľnom čase. V • na stredu 16. júla je naplánovaná návšteva
krátkom období, najneskôr do konca júna,
termálneho kúpaliska v Podhájskej –
bude klub zariadený a otvorený.
vlakom
• dňa 23. mája sme zorganizovali kosenie • 29. augusta si uctíme pamiatku účastníkov
trávy a následnú úpravu okolia domu
SNP v Kľačanoch
smútku. Brigády sa zúčastnilo 18 členov. • 13. septembra nás čaká zájazd za poznaním
Všetkým patrí poďakovanie.
histórie do Bojníc
• naša ZO JDS má k 31. máju už 70 členov.
Výbor ZO JDS

informuje

Hasičský bál

V ý z n a m n ý m
dátumom
v živote
všetkých hasičov je v
kalendári 4. máj, keď
si pripomínajú svoj
sviatok. Stalo sa už
tradíciou, že Územný
výbor
Dobrovoľnej
požiarnej
ochrany
Žiar nad Hronom, za
spolupráce obcí Trnavá
Hora, Pitelová, Hronská
Dúbrava a DHZ Jalná,
organizuje na počesť sv.
Floriána hasičský bál s
hudobnou skupinou Profil. Tak tomu bolo aj
dňa 10. mája v Kultúrnom dome Jalná, kedy
mal XII. ročník rekordný počet účastníkov.
Bolo treba nastolovať 212 miest. Aj touto
cestou ďakujeme všetkým účastníkom,
ktorí si príjemnou zábavou a s radosťou
uctili pamiatku sv. Floriána. Zvlášť srdečne
ďakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľali na

Hudobná skupina Profil.

príprave a samotnom priebehu hasičského
bálu. Srdečné poďakovanie patrí aj našim
sponzorom, ktorí prispeli k udeleniu
34 tombol. Tí, ktorí to nestihli môžu to
dobehnúť 27.septembra na hodovej zábave
hudby Profil-u. Usporiadateľmi DHZ Jalná
ste srdečne pozvaní.

Mária Putišová,
územný výbor DPO Žiar nad Hronom
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Deň matiek

Vedenie obce nezabudlo na Ďeň matiek
pozvať predovšetkým staré mamy.

Kultúrny program si pre ne pripravili žiaci tretieho ročníka.

Staré mamy využili príležitosť a podebatovali medzi sebou.

Pri príležitosti krásneho
sviatku venovaného všetkým
matkám sme si ho pripomenuli i my 12. mája v zasadačke obecného úradu. Boli pozvané naše staré mamy, ktoré
si tento sviatok zaslúžia osláviť. Bolo pre nich pripravené
malé občerstvenie a kultúrny
program v podaní žiakov zo
základnej školy pod vedením
učiteľky Dany Koštovej. Spoločnosť im robili naši poslanci, starosta a zamestnankyne
obecného úradu, čo isto ocenili.
Naše staré mamy si trocha
oddýchli v príjemnej spoločnosti, podebatili navzájom,
zaspomínali na staré časy, veď
spomínať je vždy na čo. Sme
radi, že sme im aspoň trocha
takouto príjemnou chvíľou
narušili denný stereotyp, veď
doma ich opäť čakajú starosti a radosti bežného života.
Verím, že sa opäť o rok stretneme minimálne v takom
počte ako tento rok. A na záver? Želáme im len to príjemné a krásne čo ich poteší.
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Komisia mládeže a
športu informuje
www.komisiasam.szm.sk

Archív podujatí a čo bolo...
Komisia športu a mládeže v tomto roku
pripravila pre obyvateľov obce viacero
podujatí. Už od začiatku roka si bolo možné
každú nedeľu v priestoroch telocvične
zahrať stolný tenis. Spočiatku bola
návštevnosť priaznivá, no s prichádzajúcim
pekným počasím stále klesala. V marci
sme stolnotenisové popoludnia ukončili
turnajom, ktorého sa zúčastnilo desať hráčov.
Čakalo na nich občerstvenie i hodnotné ceny.
V budúcnosti plánuje komisia uskutočniť
ďalšie ročníky turnaja a verí, že sa stretne
s väčším počtom zúčastnených. Na tréningy
a voľné chvíle sme pripravili pinpongový
stôl v Kultúrnom dome v hornej časti obce
a čoskoro i v Kultúrnom dome v Jalnej. V mesiaci
apríl boli pre mladých pripravené športové večery
v telocvični, kde si mohli zahrať volejbal, vybíjanú,
ako aj iné hry. V letných mesiacoch by komisia
chcela v týchto športových hrách pokračovať na
vonkajších ihriskách v obci. Bližšie informácie
môžete sledovať na webovej stránke komisie
alebo obce. Počas Majstrovstiev sveta v ľadovom
hokeji sa komisia postarala o premietanie zápasu
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SLOVENSKO – FÍNSKO, ktoré sa uskutočnilo
v Kultúrnom dome v Jalnej. Podujatia sa zúčastnilo
približne tridsať ľudí, u ktorých sme sa stretli
s priaznivým ohlasom. Škoda, že našim hokejistom
sa na turnaji nedarilo a my sme si takéto stretnutie
plné športových emócií nemohli zopakovať. Od
apríla sa komisii v areáli materskej školy podarilo

Ping-pongové popoludnia.

sprístupniť novozriadenú posilňovňu „Rocky“. Už
má aj svojich stálych členov a spolu sa snažíme
o jej stále zlepšovanie, no hlavne uchovanie.

Pripravované podujatia...
Komisia športu a mládeže plánuje v tomto roku
zorganizovať 2. ročník silvestrovského halového
turnaja vo futbale, ktorý sa stretol s veľkým
úspechom už na prvom ročníku. Ďalej by sme chceli
pripraviť stolnotenisový turnaj, kde si
zmerajú sily aj hráči zo susedných
obcí. S príchodom nového školského
roku a zimy budeme naďalej
pripravovať športové stretnutia
v telocvični, počas
prázdnin
a teplého počasia na ihriskách v obci.
V súčasnosti sa komisia zaoberá
projektom výstavby multifunkčného
ihriska v obci, o ktorom sa už čoskoro
budete môcť dozvedieť viac na
web stránkach komisie alebo obce.
Môžete tu sledovať aj aktuálne
termíny pripravovaných podujatí.

Premietanie hokejového zápasu v KD v Jalnej.

Matin Ceplák
(predseda Komisia mládeže a športu)
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Exilový architekt
z Aachenu
Michal Kravec
Dvadsiate storočie zaznamenalo tri veľké vlny
odchodov obyvateľov Slovenska do sveta. Odchádzali,
aby tak hľadali lepší život pre seba a svoje deti. Prvá
vlna emigrácie sa odohrala v čase “Veľkej hospodárskej
krízy”, ktorá začala v roku 1929. Burza v Amerike
zaznamenala krach a táto skutočnosť ovplyvnila celý
svet. Po ukončení druhej svetovej vojny, v rokoch 1945
-1949, keď bolo jasné, že víťazstvo komunistického
Sovietskeho zväzu rozdelí svet na totalitu a svet
demokracie, prišlo k druhej vlne emigrácie. Táto
Michal Kravec
skutočnosť zasiahla aj ČSR, kedy nastala zmena
politického systému, súkromné vlastníctvo bolo zoštátnené a začali politické perzekúcie.
Tretiu, najmohutnejšia vlnu emigrácie v roku 1968 – 1969 ovplyvnil vpád vojsk Varšavskej
zmluvy do ČSSR, aby tak zastavil demokratizačný odmäk “ Pražskej jari”.
Medzi emigrantov v tretej vlne emigrácie, v roku 1968, sa zaradil aj náš rodák, a to dnes
65-ročný Ing. arch. Michal Kravec. V rokoch 1962 – 1968 absolvoval štúdium na Fakulte
architektúry SVŠT v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval v architektonickej kancelárii
Chempik v Bratislave. V roku 1968, kedy na naše územie vstúpili vojská Varšavskej zmluvy,
emigroval najskôr do Rakúska a neskôr do Švajčiarska. Tu začal pracovať v architektonickej
kancelárii Casarico v Zürichu. Hoci spočiatku uvažoval o ďalšej emigrácii do Fínska, nakoniec
neskôr presídlil do nemeckého Aachenu. Tu pracoval do roku 1971 v architektonickej kancelárii
Siegfrieda Reiz. Práve v tomto období sa stal aj spoluautorom projektu autobusovej stanice
v Aachene, ktorá sídli v tesnej blízkosti historického centra Aachenu. Krátky čas pôsobil tiež
v ateliéri dr. Kamella, spolu s významnými slovenskými architektmi Ďrudiakom a Šlachtom.
Počas rokov 1972 – 1974 pracoval ako vedúci projekčného tímu v ateliéri Sandhoff v Aachene,
najmä na rozličných školských a športových projektoch. V roku 1984 si založil svoj vlastný
ateliér. V prevažnej miere je jeho hlavným investorským partnerom biskupský úrad katolíckej
cirkvi v Aachene, kde sú hlavným ťažiskom jeho tvorby školy so športovými halami, farské
úrady, spoločenské centrá, obytné a polyfunkčné objekty, prestavby, prístavby a nadstavby
pôvodných projektov. Zo všetkých diel, na ktorých sa Michal Kravec podieľal, spomenieme
aspoň rekonštrukciu kláštornej školy v Rosslebene, rekonštrukcia a rozšírenie gymnázia St.
Ursula, farský úrad St. Hubertus v Aachene a Geilenkirchene, nadstavbu katechetického
inštitútu v Aachene, obytný dom Openhoffalle, nadstavbu biskupského gymnázia Clara Frey
v Schleidene či rekonštrukciu vysokého vodojemu v Camp Vogelsangu.
informácie poskytol Pavel Kravec
spracovala redakcia
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Krv nad zlato

Sedím v čakárni s ostatnými potenciálnymi darcami krvi a
rozmýšľam, či sa niečo zmenilo za tých skoro 20 rokov, keď
som sa prvýkrát rozhodla darovať krv – tekutinu, ktorú nikto
nevyváži ani zlatom. Bolo to v novembri 1989, keď sme ako
vysokoškoláci v poslednom ročníku na znak protestu nešli
do školy, ale do neďalekej nemocnice hromadne darovať
krv. Prvýkrát to nebol najlepší zážitok a myslím, že pre väčšinu mojich spolužiakov to bolo zároveň poslednýkrát. Aj
ja som si dala dlhšiu pauzu, boli iné starosti – no neskôr sa
darovanie krvi stalo pre mňa samozrejmosťou, pravidelným
rituálom. V 90-tych rokoch sme na odber chodievali spoločne do Banskej Bystrice. Zdravotné stredisko poslalo všetkým
evidovaným darcom pozvánku, a tak sme vždy v určený deň
nasadli ráno do autobusu a v dobrej nálade sme absolvovali
cestu i odber. O zážitky nebola núdza, najmä keď sa objavil
nejaký prvodarca a my sme čakali, či to s ním „nešľahne“.
Väčšinou s nami cestovala aj zdravotná sestra ako morálna
opora, keby niekto potreboval prvú pomoc. Obyčajne cestou
domov mala so sebou aj povolený doping – červené vínko
na doplnenie krviniek po odbere. Postupne nás chodilo
menej a menej – niektorí nemohli pre chorobu, iní sa vytratili navždy... Neskôr zriadili transfúznu stanicu aj v Žiari nad
Hronom. Tam už väčšina chodila individuálne, ako a kedy im
to vyhovovalo. Často vídať aj dnes partiu spolupracovníkov,
ktorí prídu hromadne na odber. Dostanú potvrdenie, nemusia ísť do práce a majú to aj zaplatené. Ja som v mojom
zamestnaní mala väčšinou problém, kto bude za mňa v škole
zastupovať a ako to bude zaplatené. Potom mi bolo doporučené, aby som chodila na odber cez prázdniny a dovolenku,
nie cez školský rok. Nebol to až taký problém, veď trikrát
do roka som si obyčajne našla vhodný deň, keď som bola
zdravá a mohla si ísť dať „pustiť žilou“. Na bronzovú medailu
a plaketu Dr. Janského za 10 odberov som bola veľmi hrdá.
Zo striebornej za ďalších 10 odberov som už mala aj výhody
– nemusela som platiť 20 korún u lekára a 50 korún za pobyt
v nemocnici. Našťastie som to až tak často využiť nemusela.
Mojím cieľom bolo získať zlatú plaketu. Zúčastniť sa slávnosti, kde okrem predstaviteľov okresného mesta a zástupcov
Slovenského červeného kríža aj ostatní ľudia vidia, že ste kus
vlastného tela, vlastného „ja“ darovali už 30-krát. Nakoniec
to dopadlo tak, že plaketu slávnostne prebrala moja mama,
pretože som práve bola v zahraničí. A tak je predo mnou ďalší cieľ – diamantová plaketa. Dnes čakám na odber 33-krát.

Janského plaketa pre
čestných darcov krvi.

Ď A K U J E M E
Vďaka patrí všetkým našim
občanom, ktorí pravidelne
chodievajú darovať krv, i tým,
ktorí tak robili, kým boli medzi
nami. Podotýkame, že v našej
obci je mnoho ľudí, ktorí si nájdu
čas a zájdu na transfúznu stanicu
darovať krv.
redakcia
Pozorujem ľudí okolo seba. Niektorí
si odnášajú taštičku s vitamínmi, iní
– a aj som medzi nimi – nedostanú
nič. Záleží od poisťovne. Tá moja si
asi nemyslí, že krv je nad zlato, keď
nemôže odmeniť svojich darcov
aspoň maličkosťou. Aj so zlatou
plaketou som od nej dostala veľmi
„potrebné a praktické darčeky“,
ako kalendár na rok 2007 (bolo to
koncom novembra 2007), reklamné
plagátiky a cukríky. Samozrejme,
že to človek nerobí preto, aby za to
niečo dostal. Odmenou mu je pečiatka ČESTNÝ DARCA v preukaze.
Ale predsa by stálo za zamyslenie,
či suma 60 korún na občerstvenie
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za odber, ktorá sa nezmenila už 19 rokov, nie
je v tejto dobe už trochu smiešna. Veď za ten
čas ceny potravín vzrástli niekoľkokrát a tie v
nemocničných bufetoch sú ešte vyššie. Niektorí
darcovia si predsa len môžu trochu prilepšiť. Tí,
ktorí žijú pri hraniciach s Rakúskom, sadnú do
auta a u našich susedov si dajú za krv zaplatiť.
Párkrát do roka sa im to určite oplatí. V rozprávke
sa nakoniec všetko dobre skončí: soľ sa vráti do
kráľovstva a všetci sú zdraví, spokojní a šťastní. Aj
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ja som spokojná, keď sa pri odbere dozviem, že
som zdravá. A som šťastná, že vďaka mne môže
byť zdravý aj niekto iný. A tak ako v rozprávke bývajú 3 želania, aj ja ich mám. Želám si, aby som
ja osobne nikdy nepotrebovala cudziu krv. Aby
bolo krvi vždy dosť a včas pre všetkých, ktorí ju
potrebujú a aby si všetci ľudia – obyčajní i tí kompetentní – vážili nás, ktorí sme ochotní dávať zo
seba zlato, čo nám koluje v žilách.
Gabika Fischerová

Drevená
jahoda
Keď povieme naším deťom slovo drevená jahoda,
pripadá im to akosi nezmyselne, veď jahoda nemôže
byť drevená, jahoda je červená, voňavá a sladká. Pojem
drevená jahoda, odborný názov Moruša čierna (lat. morus
nigra L.) sa z nášho slovníka vytratil tak, ako sa našich
dvorov a záhrad vytratil strom, ktorý sa ľudovo volá
drevená jahoda alebo kyslá jahoda, stromová jahoda,
viničná jahoda a podobne.
Staršia generácia si ešte pamätá, že takéto stromy
boli v našej obci v dvoroch hornej časti obce u Heškov,
Polášekov, Packov (p. Viktor), na Jalnej u Kováčov,
Slašťanov, v dolnej časti Trnavej Hory pri kaplnke sv. Jána
Nepomuckého. V súčasnosti sa jedna moruša nachádza na
Jalnej pri potoku oproti domu č. 8 (MUDr. Záhradník). Na
Slovensku sa najviac vyskytuje v okolí Pukanca. Jej pôvod
je neznámy, predpokladá sa, že na Slovensko sa dostala
z malej Ázie alebo z oblastí stredomorského Talianska.
Drevená jahoda pred farou v Trnavej Hore.
Prvá písomná zmienka na Slovensku o moruši je stará 150
rokov. Strom sa dožíva aj niekoľko storočí, je rozložitej
Nemáte aj vy chuť zasadiť nezvyčajný druh
a rozkonárenej povahy, konáre pod ťarchou plodov sa
často ohýbajú a lámu. Pokiaľ nie sú podoprené a dotýkajú stromu, pretože z nášho života sa postupne
sa zeme, majú snahu zakorenenia. Plody dozrievajú v úplne vytráca ovocie (ale aj chuť)s názvom:
mesiaci júl až august, sú tmavočervené, veľké od 25 do 40 „jonatánka, kožovka, dula a pod.“ Starosta
mm, niekedy pomerne kyslé, prezreté sú sladké a rýchlo obce vám rád ukáže priestor, kde by ste takýto
opadávajú, ich šťava je ťažko odstrániteľná. Pre poriadok strom mohli zasadiť.
treba povedať, že moruša môže mať aj biele plody, ktoré
sú menej sladké ako plody moruše čiernej.
Tradícia drevenej jahody zostane v našej obci zachovaná vďaka Arnoldovi Packovi, ktorý jednu takúto
drevenú jahodu zasadil v dolnej časti obce v roku 2005 pri autobusovej zastávke – fara. Tejto „jahode“ sa
celkom darí a dnes je to už celkom pekný stromček. Verím, že svojou osobitou prírodnou zvláštnosťou
zachová nielen pestovateľskú tradíciu a ráz obce, ale svojím plodom aj mnohých poteší. Ďakujem ti Arnold za
„vypestovanie“ a zachovanie tradície.
Pavel Kravec
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Jedna pani povedala...

2/2008

OZ

Raz jedna pani povedala, že:
„nehnevajte sa, ale tá vaša obec
je veľmi špinavá!“ Najskôr sme sa
všetci spoločne urazili, ale potom
sme sa začali obzerať okolo
seba a uvideli sme, že vlastne
má pravdu. Tak čo s tým? Treba
začať s upratovaním. Už vlani
sme prvý krát spoločne vyšli do
ulíc a podarilo sa nám zveľadiť
našu obec, tak to skúsime aj
tento rok. V sobotu 12. apríla
sme čakali, čo povie počasie
na našu odvahu, veď večer ešte
riadne pršalo, ale nedali sme sa
a počasie sa umúdrilo. Všetci –
Čistenie obce sa konalo aj nad hornou železničnou traťou...
starí, mladí, sme pobrali hrable,
motyky, lopaty a metly a vybrali sme sa urobiť koniec neporiadku v obci. Naši dôchodcovia
vyčistili cintorín a okolie, hlavne jarok popri cintoríne a odkazujú všetkým: „na kahance a iný
odpad je v cintoríne kontajner, nehádžte to do potoka!“ Požiarnici mali na starosti okolie
kultúrneho domu a breh Hrona, športovci ihrisko Hrable, členovia OZ SPOON-u vyčistili
chodník popri hlavnej ceste, ďalší boli pri hornej železničnej zastávke. Aj na Hornej Trnavej
Hore sa porobil poriadok a pripojili
sa aj Kľačany. Ako odmena bol
okrem pocitu dobre vykonanej
práce aj vynikajúci guláš, ktorý
zabezpečil starosta obce. Včera
prišla iná pani a hovorí: „Aká je
toto pekná dedinka a ako je tu
pekne, čisto.“ Tak vám poviem,
že toto sa už počúva lepšie. Ale
musíme sa všetci snažiť, aby nám
to mohli všetci hovoriť po celý
rok, nielen po jarnom upratovaní.
Vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili
jarného upratovania a dovidenia
o rok!
... a tiež v dolnej časti obce.
S. Miháliková, OZ SPOON
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Stavanie
Mája

V poradí už šieste stavanie mája
v našej obci sme mali možnosť
vidieť 30. apríla a to hneď na
troch miestach. Začínalo sa pri
pohostinstve na hornej Trnavej Hore
vztýčením vraj symbolického (ale
zato urasteného) mája. Ten „riadny“
máj
mali
„hornotrnavohorci“
pripravený na neskorší čas na
priestranstve májovej vatry. Druhý
máj bol vztýčený pri obecnom úrade
a akcia vyvrcholila postavením
mája pri Kultúrnom dome v Jalnej
s už tradičným gulášom, ktorého
príprave v tomto roku šéfoval Jožko
Stavanie mája sa už tradične konalo aj v hornej časti obce.
Mužík. O tom, že sa guláš vydaril,
svedčil prázdny kotol v závere
večera. Nechýbal staničný bufet a
Marika Janeková. Aj keď Občianskym
združením SPOON dobre pripravenú
akciu trochu narušil neskorší
príjazd koníka s vozom, na ktorý sa
deti tešili asi zo všetkého najviac,
účasť občanov potvrdila, že
stavanie mája už má svoje miesto
v kultúrno-spoločenskom živote
obce. Ďakujeme všetkým, ktorí k
úspešnému priebehu podujatia
prispeli – „hornotrnavohorcom“
a Štátnym lesom v Žarnovici za
zabezpečenie májov, hasičom a
Atrakciou pre deti bola hlavne jazda na voze ťahanom koníkom.
všetkým, ktorí máje vztýčili, Palkovi
Hornickému a prevažne členkám
Jednoty dôchodcov na Slovensku za hudobný doprovod k postaveniu májov, všetkým, ktorí
neľutovali námahu a pripravili občerstvenie v podobe chutných drobností na zahryznutie (Olinka
Očenášová, Mirka Švihoríková, Helka Luptáková, pani Hrkeľová a možno aj ďalšie, o ktorých sme sa
to ani nedozvedeli) a nakoniec všetkým, ktorí nezostali doma a na stavanie májov sa prišli pozrieť.
OZ SPOON
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www.trnavahora.sk

Obecný portál http://www.trnavahora.sk sa neustále
rozširuje a prináša svojim návštevníkom aktuálne
informácie. Zmeny na obecnej stránke môžete prehľadne
sledovať v sekcii Novinky. Chceme dať občanom hlavne
do pozornosti vznik sekcie Zdravotná starostlivosť v okolí,
ktorá prináša informácie nielen o ordinačných hodinách
lekárov priamo v obci, ale aj o lekárskej a stomatologickej
pohotovosti, lekárňach, ako aj o nemocnici v okrese.
V sekcii Kam do okolia vás určite upútajú tipy na výlety
do širokého okolia obce, ako aj tipy na leto, konkrétne
informácie o kúpalískách.
Miroslav

Oznam
JDS – Základná
organizácia Trnavá Hora
oznamuje záujemcom,
že na stredu 16. júla je
naplánovaná návšteva
termálneho kúpaliska
v Podhájskej. Do tejto
turisticky vyhľadávanej
obce pocestujeme
vlakom. Celú akciu
zabezpečujú Zitka
Slašťanová (tel. číslo
67 75 146) a Helena
Luptáková (tel. číslo 67
75 194).

Dňa 31. mája
sa uskutočnili
bežecké preteky do vrchu - Borišovský
výbeh, ktorý sa zaraďuje medzi najťažšie
behy do vrchu na Slovensku (na krátkej
vzdialenosti 780 metrov je veľké

Zaznamenali sme

Ako nakladať s odpadom
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. 07. 2008
14. 08. 2008
17. 09. 2008

16. 10. 2008
13. 11. 2008
11. 12. 2008

Výzva
Chceli by sme poprosiť všetkých
občanov, ktorí majú dobové
fotografie obce alebo obecných
udalostí o ich poskytnutie za
účelom ich prezentácie na
obecnom webe. Zároveň hľadáme
niekoho, kto by mal záujem
podieľať sa na tvorbe obsahu
obecného webu, a to tým, že by
spracoval niektoré témy, napr.
históriu obce, kam do okolia,
a pod.
Miroslav

prevýšenie - 210 metrov). Tohto behu
sa zúčastnil aj žiak našej základnej školy
Jakub Forgáč, ktorý v kategórii juniorov
obsadil pekné tretie miesto. K výsledku
mu gratulujeme.
redakcia

Prázdninový príbeh
Týmto vyzývame všetkých žiakov základnej
školy, aby nám do redakcie zaslali napísaný
krásny príbeh z prázdnin. Isto viacerí pozažívate
nezabudnuteľné zážitky a bude pekné, ak sa
s nimi podelíte i s ostatnými obyvateľmi.
Najkrajšie príbehy uverejníme v jesennom
čísle Trniek, preto vás poprosíme o ich
doručenie najneskôr do konca augusta. Rodičia
vám isto povedia, kde to treba odovzdať.
redakcia

Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 5. 9. 2008.
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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