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Posledný júnový víkend vládol 
na priestranstve pri Dome kultúry 
v miestnej časti Jalná nebývalý 
ruch: uskutočnil sa tu nultý ročník 
minicountryfestu Trnavohorský 
dostavník. Navštívilo ho približne 
500 návštevníkov, z nich boli mnohí 
občania Trnavej Hory. Niektorí 
účastníci minifest chválili a navrhovali 
jeho opakovanie, niektorí mali výhrady 
ku konkrétnym skutočnostiam (dlhé 
čakanie v bufete a pod.). S vyslovene 
negatívnym postojom sme sa nestretli, podľa hlasovania o podujatí na obecnej webstránke sa ale 
dá predpokladať, že boli aj negatívne názory. Organizačný výbor si je vedomý toho, že v organizácii 
podujatia je čo zlepšovať a práve nultý ročník mal ukázať, na čo sa treba viac zamerať.

Ako vôbec myšlienka usporiadať v našej obci country podujatie vznikla? Predstavte si, že vďaka 
fašiangovému karnevalu... Určite mnohým z vás neuniklo, že veľkú časť kultúrno –spoločenských 
podujatí v obci organizačne zabezpečuje v podstate ten istý okruh ľudí. No a práve pri príprave 
fašiangového karnevalu v decembri minulého roku Vladimír Abrahám, ktorého životná partnerka Evka 
Sporná bola zaangažovaná prakticky pri zabezpečovaní väčšiny podujatí v obci, vyslovil myšlienku 
zorganizovať podujatie, ktoré je svojím zameraním blízke jeho naturelu – country. Jeho nápad oslovil 
ako starostu obce Janka Harmana, tak aj nás ostatných. A tak sme sa jedného dňa stretli: Abrahámovci, 
Kaštierovci a Harmanovci. Neskôr sa pridala Dadka Mališová a nepravidelne aj Silvika Miháliková. Celá 
partia sa snažila „rozmeniť na drobné“ a najmä zrealizovať organizačný zámer, ktorý vypracoval Janko 
Harman. Realizácia okrem na pohľad nenápadných aktivít, ako bolo zabezpečenie hudobných skupín, 
pódia, stanov, plagátov, úpravy priestorov, občerstvenia, doplnkového programu..., znamenala aj 
získanie sponzorských príspevkov. Financovanie tohto podujatia išlo mimo rozpočtu obce, preto bolo 
nutné  tieto prostriedky získať. Po získaní prísľubov sa práce na príprave rozbehli naplno. Organizačný 
výbor zintenzívnil svoju činnosť a oslovil ďalších, ktorí boli ochotní podieľať sa na príprave podujatia. 

Trnavohorský dostavník 2008 
očami 

organizátorov

Pokračovanie na str. 6

O náladu sa postarali aj hudobníci.



STRANA 2               TRNKY          3/2008

A. Schvaľuje

1.  Štvrtú zmenu rozpočtu Obce Trnavá Hora na rok 
2008.

2.  Odkúpenie pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela 
CKN č. 712/2 - trvalý trávny porast o výmere 
1658 m2 od pána Jozefa Kmeťa, bytom Trnavá 
Hora 335 za dohodnutú kúpnu  cenu 70 000,- Sk 
(2.323,57 €).

3. Prenájom 1 miestnosti vo vedľajšej stavbe 
náležiacej k stavbe súp. č. 112 na účely garáže 
pre pána Stanislava Beňu, bytom Trnavá Hora 83 
za dohodnutý nájom 200,- Sk (6,64 €) mesačne. 
Prenájom je stanovený na dobu určitú: do 31. 12. 
2008.

4. Poskytnutie jednorazovej sociálnej finančnej 
výpomoci pre pani Renátu Salajkovú, bytom 
Trnavá Hora 355 vo výške 4 000,- Sk (132,78 €).

5.  Výšku poplatku za pitnú vodu pre odberateľov 
zásobovaných vodou z verejného vodovodu 
v správe obce, ktorý  platia poplatok podľa 
smerných čísiel spotreby vody (paušál)  vo výške 
32,- Sk/m3  (1,06 €)  s účinnosťou od 1. 10. 2008.

6.   Plán obce Trnavá Hora na zavedenie eura.
7.   Zriadenie komisie na výber dodávateľa na nákup 

zariadenia do ŠJ – elektrickej panvice v zložení: 
Zuzana Ivanová, predseda komisie, RSDr. Dáša 
Trokšiarová, člen komisie, Mgr. Silvia Miháliková, 
člen komisie, Helena Minková, člen komisie. 

8. Zriadenie komisie na výber dodávateľa na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho 
rozhlasu v zložení: Miroslav Mešťan, predseda 
komisie, Pavel Kravec, člen komisie, Zdenek 
Hanák, člen komisie.

   
B. Neschvaľuje

Zrušenie bodu  A 7/  Uznesenia obecného 
zastupiteľstva číslo 03/2006 zo dňa 22. 9. 2006, 
ktorým bol schválený odpredaj pozemku v k.ú. 
Trnavá Hora parcely č. 706/11 pre pani Martinu 
Petríkovú, bytom Trnavá Hora, Jalná 49 na výstavbu 
rodinného domu.

C. Berie na vedomie

1. Informáciu o plnení uznesení.
2.  Informáciu o činnosti obecného úradu.
3.  Zápisnicu  komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov o 
predložení Oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov starostom obce 
Ing. Jánom Harmanom.

D. Ukladá

1. Obecnému úradu vyžiadať od pani Tatiany 
Berkyovej, Trnavá Hora, Jalná 3 potvrdenie 
o príjme a výdavkoch pre posúdenie žiadosti 
o sociálnu podporu.

2. Obecnému úradu oznámiť odberateľom pitnej 
vody v správe obce, ktorý  platia poplatok podľa 
smerných čísiel spotreby vody (paušál)  zvýšenie 
ceny vody. Termín: 10. 8. 2008.

3. Obecnému úradu vyhotoviť kúpnu zmluvu na 
odpredaj pozemku KNC 706/11 v k.ú. Trnavá Hora 
pre pani Martinu Petríkovú.

4. Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie 
projektovej dokumentácie na opravu miestnej 
komunikácie v časti obce Kľačany v termíne do 
31. 10. 2008.

5. Obecnému úradu vypracovať do 30. 8. 2008 
komparatívnu analýzu a SWOT analýzu 
rekonštrukcie a údržby verejného osvetlenia 
obce firmou FINMOS.

6. Obecnému úradu  požiadať organizátora akcie 
„Vyčistime si Slovensko“ o úhradu nákladov 
vynaložených na likvidáciu oznámených 
nepovolených skládok.

Uznesenie z trinásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, piateho 
v r. 2008, ktoré sa konalo dňa 25. 7. 
2008 v Kultúrnom dome v hornej čas-
ti obce číslo  5/2008.

ČO NÁM PRINÁŠA 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…

Sledujte aktuálne Uznesenia zo  zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore na 
obecnom portáli www.trnavahora.sk v sekcii 
Obecné dokumenty.
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prÁvnik radÍ

prÁvnik radÍ Odmietnutie dedičstva

Je možné, aby majetok po mojej matke prešiel v dedičskom 
konaní priamo na moje deti (t.j. vnukov zosnulej)? Dá sa to aj v rámci 

dedičského konania, alebo treba následne uzatvoriť darovaciu zmluvu?

Takýto právny úkon možno vykonať 
už v rámci dedičského konania – ide 
o odmietnutie dedičstva. Totiž zákon nikoho 
nenúti proti jeho vôli, aby sa stal dedičom. 
Tento úkon môžete vykonať, buď osobne 
(ústne do zápisnice alebo písomne), alebo 
prostredníctvom zástupcu, ktorý bude 
vyslovene splnomocnený na odmietnutie 
dedičstva. 

Tento inštitút však nie je vhodný v tom 
prípade, ak z dedičstva síce nič nechcete 
nadobudnúť, ale vzdávate sa ho v prospech 
iných spoludedičov (napr. súrodencov). 
V tomto prípade si treba zachovať postavenie 
dediča (neodmietať dedičstvo) a vyriešiť 
takéto rozdelenie v rámci dedičskej dohody 
(!). V dedičskej dohode si môžete dedičstvo 
rozdeliť podľa položiek tak, ako uznáte 
za vhodné, prípadne aj tak, že dedičstvo 
nadobudne jediný dedič bezodplatne voči 
ustupujúcim spoludedičom.

Odmietnuť dedičstvo je možné v lehote 
jedného mesiaca odo dňa, kedy vás 
notár o tomto práve a jeho následkoch 
poučí (spravidla na prvom dedičskom 
pojednávaní). 

K odmietnutiu dedičstva nemožno pripojiť 
žiadne výhrady či podmienky („odmietam 

dedičstvo iba vtedy, ak...“) a nemožno 
ho vykonať iba k časti dedičstva („dedím 
majetok a dlhy nechcem“, alebo „dedím 
auto a nehnuteľnosti odmietam“). Takéto 
odmietnutie dedičstva by nebolo platné.

Odmietnutie dedičstva má závažné právne 
následky, je totiž neodvolateľné a týka sa aj 
majetku zosnulého, ktorý sa môže objaviť 
v budúcnosti.

Je dôležité v tejto situáciu vedieť, že po 
vašom odmietnutí dedičstva sa uvoľňuje 
váš dedičský podiel pre vaše deti (nakoľko 
v opísanom prípade ide o dedenie v prvej 
dedičskej skupine). Ak by detí, t.j. vnukov, 
prípadne pravnukov zosnulého po vašom 
odmietnutí nebolo, váš dedičský podiel by 
sa rozdelil medzi ostatných dedičov, ktorí 
dedičstvo neodmietli.

Odporúčam vám tento krok dôsledne 
zvažovať, pretože odmietnutím dedičstva 
strácate aj status účastníka dedičského 
konania. Ak je čo i len jedno z vašich detí 
nedovŕšilo ešte 18. rok života, bude musieť 
dedičskú dohodu schváliť súd v osobitnom 
konaní. Rovnako myslite na možnosť zriadenia 
vecného bremena doživotného užívania, 
ak sa dedia nehnuteľnosti, v ktorých bývate 
a chcete ich v budúcnosti aj naďalej užívať.

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

aj keď obdobie od môjho posledného príspevku 
tvorili prevažne prázdninové mesiace, ktoré sú aj 
obdobím dovoleniek, oddychu a k tomu patriaceho 
leňošenia, určite to neplatilo pre dianie v našej obci. 
Práve naopak, bolo to obdobie naplnené aktívnou 
činnosťou a čulým spoločenským dianím. 

Podarilo sa realizovať niektoré práce v obci, najmä: 
ukončiť poslednú etapu zastrešenia materskej školy, 
natrieť strechu telocvične, strechu tribúny na ihrisku, 
vybudovať nové oplotenie prameňa pre obecný 
vodovod, upraviť koryto miestneho potoka pri bývalej 
školskej bytovke, začať s upravovaním oplotenia 
okolo cintorína v dolnej časti obce. V štádiu príprav je 
rekonštrukcia obecného vodovodu, kde sa v súčasnosti  
pripravuje stavebné povolenie. V štádiu príprav je aj 
budovanie ihriska v hornej časti obce. Dosiahli sme, že 
štátne lesy začali s čistením koryta močaranského potoka 
v obývanej časti Jalná. Vďaka dobrovoľným aktivitám, ako 
členov TJ Sokol Trnavá Hora, tak aj DHZ, sa uskutočnili 
viaceré brigády pri skrášľovaní a zveľaďovaní ihriska na 
Hrabliach a pri úprave hasičskej zbrojnice a priľahlých 
priestorov využívaných dobrovoľnými hasičmi v objekte 
KD v Jalnej. Najväčšiu zásluhu na týchto aktivitách  má nové 
vedenie TJ, menovite František Packo a členka DHZ Eva 
Sporná. S radosťou môžem konštatovať, že táto zmena vo 
vedení TJ priniesla pozitívne momenty nielen v starostlivosti 
o majetok v užívaní športovcov, ale najmä v činnosti 
futbalového klubu. Verím, že tento trend bude pokračovať 
a prejaví sa aj v prístupe všetkých hráčov. Nové vedenie sa 
športovej verejnosti predstavilo v júli prvou a úspešnou 
akciou, a to futbalovým turnajom o pohár starostu obce. 
Vďaka Eve Spornej sa sformovalo hasičské družstvo dievčat 
a zaktivizovalo hasičské družstvo žien, ktoré reprezentovalo 
našu obec pred takmer 20 rokmi. Obidve ženské družstvá sa 
už aktívne zúčastnili viacerých hasičských súťaží v regióne. 
Dievčenské družstvo okrem toho pod jej vedením (spolu 
s Dadou Mališovou ) spravilo kus práce pri upratovaní 
priestorov využívaných DHZ Jalná. Obidve ženské družstvá 
sme spolu s družstvom mužov a družstvom „starých pánov“ 
mali možnosť vidieť 2. augusta na miestnom ihrisku na 
hasičskej súťaži, ktorú organizoval Obecný hasičský zbor 
pod vedením Petra Žbirku. 

Teší ma, že myšlienka vzniku ochotníckeho divadla 
z predchádzajúceho čísla Trniek neostala bez odozvy. 
Z iniciatívy Daniela Mališa sa sformovala skupina najmä 
mladých ľudí, ktorí už začali skúšať divadelné predstavenie. 
Verím, že v zimných mesiacoch budeme môcť vidieť a oceniť 
výsledky ich úsilia.

Asi najväčšou akciou v obci, čo do počtu účinkujúcich, 
ale aj počtu návštevníkov, bol minicountryfest Trnavohorský 
dostavník. Podľa doterajších ohlasov bolo toto podujatie  

občanmi prijaté veľmi pozitívne, a preto plánujeme aj ďalší 
ročník.

Podujatie Sitňanfest, ktoré sa uskutočnilo na ihrisku na 
Hrabliach, nebolo organizované obcou Trnavá Hora a so 
zreteľom na jeho špecifičnosť a zameranie na určitú skupinu 
návštevníkov nemalo na kultúrnospoločenský život obce 
takmer žiadny vplyv.

Z plánu podujatí, ktoré sa mali na území obce v tomto 
období uskutočniť, sa nekonal Annabál  v hornej časti 
obce, a to pre nedostatočný záujem (spojený s nízkou 
aktivitu organizátorov). Neuskutočnili sa ani letné podujatia 
Filmového klubu, a to pre nedostatočný záujem divákov. 
Verím, že v jesenných a zimných dňoch sa k premietaniu 
filmov znova vrátime a tento kultúrny prvok sa zo života 
obce nevytratí.

Letné podujatia sme ukončili slávnostným podujatím 
pri príležitosti výročia SNP pri pamätníku na Kľačanoch. 
Smutným momentom tohto podujatia bolo, že sa ho z celej 
obce zúčastnilo len 11 občanov. Je to neúcta k histórii nášho 
národa, alebo len nedostatok času....?

Nie všetko sa darilo tak, ako organizácia kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatí.   

V oblasti nakladania s odpadom sa nám stále nedarí 
zamedziť vytváraniu „divokých skládok“ odpadu, a to 
v takých častiach, kde k nám cudzí nechodia. Nedarí sa nám 
zvyšovať separáciu (triedenie) odpadu, čím by sa znižovali 
náklady na odvoz a likvidáciu nevytriedeného odpadu.

Negatívnym javom, s ktorým si nevieme zatiaľ poradiť, 
sú krádeže liatinových kanalizačných poklopov, oceľových 
mreží z prechodov, ako aj iných kovových súčastí zariadení 
a objektov v obci.

Vážení občania, verím, že spoločne sa nám postupne 
podarí odstrániť aj tieto problémy. A teším sa, že sa 27. 
septembra stretneme na Michalskom behu a 4. a 5. októbra  
spoločne potešíme pohľadom na záhradkárske úspechy na 
záhradkárskej výstave Trnavohorská 
tekvica.

Vážení spoluobčania,

Ján Harman,  starosta obce Trnavá Hora.

Ing. Ján Harman, 
starosta obce
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Ani sme sa nenazdali a máme 
za sebou piaty rok vydávania 
nášho občasníka Trnky. Táto 
myšlienka sa zrodila pri vzniku 
OZ SPOON a dali sme sa na to. 
Začínali sme v zložení: Anna Čer-
vienková, Zuzana Ivanová a Ján 
Hrenovčík ml. Nevedeli sme, do 
čoho vlastne ideme. Začiatky 
boli rôzne a čo vlastne budeme 
písať? Ako tak sa to rozbehlo 
a myslím si, že naši spoluobčania 
to prijali kladne.

Po čase nás navždy opustila 
Anna Červienková, Janko sa 
oženil a presťahoval k manžel-
ke. Čo ďalej? Do tímu sa pridala 
Martina Bončová, Lenka Ihrad-
ská, Miroslav Bahleda a Trnky sa 
vydávali ďalej. V tomto zložení 
sme prakticky dodnes i keď Len-
ka z úzadia.

Ľudia netrpezlivo čakajú 
každý štvrťrok vo svojich schrán-
kach nové číslo občasníka. Je to 
pekné, že im takouto formou pri-
nášame do domovov informácie 
z diania v obci. Niekedy je zhoto-
venie obtiažne, ale i my v redak-
cii sa tešíme z každého čísla.

Žiadame vás o príspevky, má-
lokedy niečo dostaneme, väčši-
nou to je na nás a prispejú len 
tí oslovení. Týmto vás opätovne 
vyzývame, napíšte, my uverejní-
me, sme vďační za každý príspe-
vok, avšak okrem anonymov.

Veríme, že i ďalšie roky sa 
budeme tešiť z občasníka i keď 
v zmenenom tíme.

Týmto číslom sa s nami lúči 
i Maťa Bončová. Touto cestou sa 
chcem poďakovať za jej prácu, 
čo pre Trnky vynaložila i keď 
v kútiku duše dúfam, že jej to 
bude chýbať a opäť sa k nám 
pridá do tímu.

Je to už päť rokov, čo pravidelne 
každý štvrťrok dostávate do schránky 
informačný občasník Trnky.  
OZ SPOON zaregistrovalo 
tento občasník 30. 
mája 2003 a následne 
vydalo nulté 
( s k ú š o b n é ) 
číslo. Prvé 
čísla sa tlačili 
v  m n o ž s t v e  

360, v súčasnosti sa  tlačia v počte 400. 
Od mája 2003 do júla 2008 (nerátajúc 
toto číslo) bolo vydaných už 22 čísel, 
vrátane jedného špeciálneho čísla.

Tlač prvých čísiel zabezpečovala 
redakcia svojpomocne – tlačením na 
atramentovej tlačiarni a následným 
rozmnožením na kopírkach. Neskôr sa 
prešlo k profesionálnej tlači v tlačiarni 
na novinový papier. Všetky doposiaľ 
uverejnené čísla sa tlačili na formát 
A5, okrem  vianočného čísla 2007/4, 
ktorý vyšiel vo formáte B5. V súčasnosti 
redakcia už prechádza od vydania tohto 
čísla na nový formát A4.

Grafické spracovanie Trniek prešlo 
istými vývojovými etapami, keď na 
počiatku sa používali predovšetkým 
kreslené cliparty a dnes sa už používajú 
výlučne fotografie. Taktiež sa prešlo 
od používania rôznych fontov písiem 
k profesionálnejšej forme používania 
jedného typu fontu. 

Trnky napredujú aj 
zmenou obsahového 
zamerania. Spočiatku 
rozsah príspevkov 
predstavoval 12 

strán formátu A5 a len približne 
polovica bolo venovaných priamo 
obecnému dianiu. V súvislosti 
s bohatým spoločenským dianím 
v obci, ako aj ochotou obecných 

organizácií obsahovo prispievať do 
občasníka, sa Trnky stali viac pútavejšími 
pre občanov a počet strán sa rozšíril na 
20. 

Všetky Trnky od čísla 3 z roku 2004 sú 
k dispozícií aj na webovej stránke obce 
www.trnavahora.sk. 

Spracovanie informačného 
občasníka do konečnej formy a ich 
roznesenie je realizované redakciou 
Trniek a členmi OZ SPOON, a to 
dobrovoľne a bez nároku na finančnú 
odmenu. Financovanie tlače obecných 
novín zabezpečuje OZ SPOON, a 
to najmä vďaka finančnej dotácii z 
obecného rozpočtu. 

Pri príležitosti 5. výročia si 
dovoľujeme osloviť aj občanov, ktorí 
by mali záujem pracovať ako redaktori 
obecných novín.  Tak isto privítame 
aj snahu ktoréhokoľvek z vás, ak sa 
rozhodnete do Trniek iba prispievať, či 
už vašimi postrehmi, alebo príbehmi. 
Rovnako vďační vám v redakcii budeme 
aj za akýkoľvek tip na článok alebo 
reportáž. 

Päťročnica 
za nami

ZI

Trnky

redakcia
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T ý ž d e ň 
pre festom 

boli sponzorské zmluvy uzatvorené, 
„hasičňa“ vynovená a uprataná, 
priestranstvo okolo domu kultúry 
vykosené, plechové brány vymaľované, 
dohodnuté všetky výpožičky stanov, 
šiatrov, pódia, stolových súprav, grilu, 
sponzori pozvaní. U Kaštierovcov 
čakali pošité obrusy, zástery a rozety 
členom pracovných tímov, pričom 
nielen samotná práca, ale aj materiál 
na zástery a rozety a čas strávený pri 
upratovaní hasične boli sponzorským 
vkladom Janky Kaštierovej. V záhrade 
u Harmanovcov sa pripravovali drevené 
ohrady, informačné symboly a názvy, 
pripravoval sa cenník občerstvenia. Deň 
pred samotným podujatím činnosť gradovala – bolo 
treba pozvážať stany, prístrešky, pódium, stoly, lavice, 
všetko postaviť – podarilo sa to včas vďaka mužskej 
časti organizačného výboru, ku ktorým sa pridal aj 
brat Evky Spornej Paľko Baláž, ale aj vďaka našej 
„omladine“. Mladí ukázali, že vedia a chcú pomôcť. 
Okrem Mareka Harmana, ktorý mal tú smolu, že sa 
mu ušlo z práce takmer všetko, čo sa v súvislosti 
s countryfestom dialo, pomáhali Vlado Trsťan, Lukáš 
Skladaný, Ľubo Líner, Peter Žbirka ml. a zapojil sa aj 
Dušan Mališ. Upratanie a výzdobu sály, kde sa mal 
konať countrybál, si zas vzala na starosť ženská časť 
organizačného výboru spolu s Beatkou Čiernou. 
Aby sa podarilo vytvoriť zameraniu festu primeranú 
atmosféru, presťahovali sme do sály značnú časť 
vybavenia záhrady Abrahámovcov (drevený voz - 
v prenesenom zmysle symbol podujatia - dostavník), 
drevené sudy a ďalšie drobnosti, ako jarmá, korytá, 
cesnakové vence a pod., ktorými prispela aj Silvika 
Miháliková a domácnosti „zdobiteliek“. K realizácii 
zámeru prispeli aj baly slamy a sena, ktoré ochotne 
zapožičala rodina Stanislava Mališa. A toto všetko 
bolo treba podovážať od ochotných majiteľov 
(a, samozrejme, po skončení festu zase povoziť 
k nim) Vo večerných hodinách, keď už bolo všetko 
na vonkajšom priestranstve aj v sále na svojom 
mieste, nastúpila dobrovoľná „strážna služba“, na 
ktorú sa zas podujali naši mladí. Lebo v čase, keď 
zásluhou našich dlhoprstých a všetkéhoschopných 

občanov miznú nielen kanálové poklopy, ale aj 
kolesá áut zaparkovaných vo dvore,  bolo veľmi 
riskantné nechať pripravené priestranstvo bez 
dozoru. Prípravy na fest však neustali ani potom. 
U Abrahámovcov Evka Sporná s Dadkou Mališovou 
porcovali a pácovali mäso a hydinu na grilovanie, 
u Harmanovcov zasa chlapi až do hlbokej noci krájali 
mäso na guláš. V sobotu sme od skorých ranných 
hodín opäť pokračovali. Aj takými drobnosťami ako 
natrhanie lúčnych kvietkov do 38 váz.... Dievčence 
Evka Sporná, Vladka Forgáčová, Lucka Packová, 
Monča Čaklošová, Janka a Maťka  Kaštierové, Bejka 
Klačanská, Maťka Donovalová, Monča Zelenčíková 
a trochu aj Veronika Pálenkášová čistili a krájali 
cibuľu, dočistili a nakrájali zemiaky. A Jožko Mužík, 
ktorý odbehol (bolo vidno aj na „ustrojení“ ) z rybačky 
na Dobrej Nive, mohol začať variť tradičný guláš. 
Ďalší guláš, tentoraz fazuľový, pripravoval Janko 
Harman. Vladko Abrahám, Paľko Kaštier a Paľko 
Baláž naštartovali plynový gril a začali grilovať 
mäsko (to ešte netušili, že pri grile prestoja nielen 
celý zvyšok dňa, ale aj časť noci). Evka Sporná zatiaľ 
v spolupráci s Helenkou Minkovou v školskej jedálni 
predpekala napácovanú hydinu, aby grilovanie išlo 
rýchlejšie. Predaja gulášov, grilovaných produktov 
a vynikajúcich kysnutých koláčov – kapustníkov 
Olinky Očenášovej a škvarkovníkov pani Anky 
Mališovej - sa zhostili zase naši mladí a naozaj 
mali čo robiť. V prevádzke bola aj staničný bufet 

Trnavohorský dostavník 2008 
Dokončenie zo str. 1

Počas celého Trnavohorského dostavníka 
vládla medzi ľuďmi dobrá nálada.
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pod vedením Mariky Janekovej. Aj keď sme ako 
organizátori mali trochu inú predstavu o predaji 
(výčapný pult sme chceli oddeliť od ostatného 
bufetového predaja), predaj deviatich sudov piva 
bol vyjadrením dostatočného záujmu o tieto služby, 
aj keď čakanie bolo niekedy odrádzajúce. Fest by 
sa nemohol uskutočniť bez kvalitného ozvučenia. 
Vďaka Jakubovi Kravecovi sa podarilo zabezpečiť 
práve takúto techniku, a to za veľmi výhodných 
finančných podmienok. Aj keď dovoz a odvoz dal 
riadne zabrať (technika zaplnila tri prívesné vozíky), 
stálo to za to. K úspešnému priebehu podujatia 
prispeli aj Rišo Sporný a Peťo Čierny, ktorí plnili úlohy 
informačnej a parkovacej služby. Dôležitú úlohu plnil 
Laco Schmidt, ktorý podujatie dopĺňal sprievodným 
slovom. Aj keď nie je obyvateľom Trnavej Hory, boli 
sme radi, že sa tejto úlohy ujal, lebo v obci sme na 
post moderátora nezískali nikoho. Aj keď, našťastie, 
nebol potrebný zásah zdravotnej služby, pani Evka 
Balážová spolu s Luckou Marcelyovou boli pripravené 
aj na takúto situáciu. Vstupné na celé podujatie bolo 
skoro symbolické (a pre deti bol vstup zdarma), bolo 
však treba zabezpečiť aj túto časť organizácie festu. 
Tejto úlohy sa k plnej spokojnosti organizátorov 
ujali Drahoš Bílek st. a Milan Klačanský, pričom 
ich služba pokračovala aj na countrybále. Činnosť 
organizačného výboru počas samotného festu 
sa, s výnimkou „grilovacej“ partie, sústreďovala 
na zabezpečenie podmienok pre účinkujúcich 

a ostatných účastníkov podujatia, 
ktorí zabezpečovali doplnkový 
program festu. Bolo potrebné postarať 
sa o oficiálnych hostí, sponzorov, 
vypomôcť pri organizácii súťaží 
detí (tu boli najviac zaangažované 
Janka Kaštierová a Dadka Mališová), 
doviezť či doniesť všetko, čo začalo 
chýbať z materiálneho zabezpečenia. 
V rámci toho niekedy stačila ochota 
Silviky Mihálikovej vypomôcť 
domácimi zdrojmi, ale niekedy bolo 
treba aj „odbehnúť“, napríklad do 
Zvolena, či doviezť živé prasiatko do 
tomboly. Coutrybál, ktorým podujatie 
vrcholilo, sa skončil v dobrej nálade 
nadránom. O 5-tej hodine sme zverili 
zodpovednosť za priestory domu 
kultúry Vojtechovi Tomčovi st., ktorý 

mal na starosti zabezpečenie poriadku počas celého 
festu. Treba povedať, že organizátorov nesklamal. 
V priebehu nedeľného dopoludnia sme sa na 
priestranstve pri dome kultúry stretli takmer všetci, 
ktorí pracovali aj v sobotu a nedeľu - Kaštierovci, 
Dadka Mališová, Silvika Miháliková, Harmanovci, 
Abrahámovci a mládež. Aj keď unavení, ale 
spokojní s výsledkom podujatia, sme dali všetko do 
pôvodného stavu. Poskladali sme stany, prístrešky, 
odložili lavice, poumývali kotle, hrnce, vypratali 
hasičňu, poodvážali seno, slamu, výzdobu sály.... Aj 
keď časť práce počkala aj na nasledujúce dni (odvoz 
všetkého zapožičaného vybavenia, pranie obrusov 
a pod.), už v nedeľu popoludní sme mali pocit, že 
sme to úspešne zvládli a že takéto podujatie na rok 
pripravíme znovu. Aj keď už vieme, koľko roboty 
nás čaká. Veríme, že podujatie navštívia nielen 
návštevníci tohtoročného festu, ale že sa k nim 
pridajú aj ďalší. A že aj „vyššie mocnosti“ nám budú 
naklonené a počasie nám vyjde rovnako, ako teraz.

Organizačný výbor festu týmto ďakuje všetkým, 
ktorí k jeho úspešnému priebehu prispeli. Keďže 
jedinou odmenou pre všetkých, ktorí na príprave 
a na samotnom feste pracovali, bol len lístok 
na jedno jedlo a nápoj, je toto poďakovanie len 
symbolickým gestom za všetok takto strávený čas 
a vynaložené úsilie.

Organizačný výbor Trnavohorského dostavníka

očami organizátorov

Maličkým urobili organizátori radosť zaobstaraním 
poníkov, na ktorých si mohli zajazdiť.
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Keď sa niečo uskutoční už po tretíkrát, 
môže sa hovoriť o tradícii. Takže tradične 
aj tieto prázdniny sa organizoval tzv. 
prímestský tábor pri farskom úrade, teda 
denná forma trávenia voľného času. Na 
deti od pondelka 18. augusta do piatka 22. 
augusta v čase od 8.00 do 16.00 hod. čakal 
bohatý, pestrý a zaujímavý program.

Tento rok to bolo s niekoľkými zmenami. 
Deti nemuseli mať záväznú prihlášku, ale 
forma pobytu bola otvorená. Takže každý 

deň mohol prísť vždy niekto ďalší, nový. 
A nový bol aj farár, ktorý sa zapojil do 
diania ako vedúci, plavčík i šofér.

Pondelok sa začal svätou omšou 
a bol zameraný na vzájomné 
zoznamovanie a spoznávanie sa. 
Preverila sa i schopnosť bojovať za 
seba i svoje družstvo v úlohách, ktoré 
im poslala „dobrá víla“. V utorok sa deti 
nemohli dočkať čľapkania sa na Ihráč – 
Píle. Počiatočná obava zo studenej vody pominula hneď 
po prvých krokoch v jazere. K dobrej pohode prispelo 
aj to, že sme mali k dispozícii chatu, za čo patrí vďaka 
starostke Ihráča, ktorá nám vyšla v ústrety.

Streda sa niesla v olympijskom duchu, deti súťažili 
v rôznych športových disciplínach.

Štvrtkový ranný zhon, spacáky a väčšie tašky 
napovedali, že sa bude diať niečo nezvyčajné. A naozaj. 

Deti sa nabalili na dva dni aj noc, pretože po výlete 
do Kremnice nás čakala opekačka a prenocovanie na 
fare. V Kremnici sme si vypočuli zaujímavosti z histórie 
v Kostole sv. Kataríny, odvážlivci vyšli aj na vyhliadkovú 
vežu. Cenné boli aj suveníry a propagačné materiály 
s tematikou novej meny – eura, ktoré deti dostali 
v Múzeu mincí a medailí. Po opekaní a filme na dobrú 
noc boli všetci správne naladení, a tak si ani veľmi nestihli 

uvedomiť, že spia mimo domovu. 
Piatok ráno ich čakali spoločné raňajky 
a cesta na Pitelovú ku Sklenkovcom 
na koníky. Niektoré deti s nami prežili 
už dva ročníky tábora, preto vedeli čo 
ich čaká. Pre iné to bola prvá možnosť 
pozrieť sa na svet z konského chrbta. 
A po dobre vykonanej práci ( pomohli 
sme vyzbierať skaly z jazdiarne) sa 
všetci tešili na spoločný obed – špagety, 
podávaný na farskom dvore. Na záver 
si deti pozreli drevený betlehem 
v kultúrnom dome. Celý program bol 
doplnený loptovými, spoločenskými 
a inými hrami, Erko tancami, takže 
každý si mohol nájsť niečo podľa 
svojho záujmu. Všetci zainteresovaní    
sa mohli tešiť z toho, že každým dňom 
pribúdalo nových detí a ich počet sa 

pohyboval medzi 25 -30. O bezpečnosť a bezproblémový 
priebeh pobytu sa starali: Anka, Božka, Ďzuly, Martuška, 
Miška, Maťa, Roman, Stanka, Terka, Valika a mnohí iní 
ďalší, ktorí pomáhali pri ohni, opekaní, hraní na gitare... 
Ostáva len dúfať, že budeme verní tradícii a aj v budúcich 
rokoch si nájdeme čas na zaujímavo prežité dni a že bude 
narastať počet spokojných detí a ich rodičov.

Do tretice

Gabika Fischerová

...alebo ako bolo v detskom  farskom tábore?

Spoločné foto pri rybníku na Ihráč – Píle.

Na koníkoch v Pitelovej 
bolo naozaj veselo.

Deti si nového duchovného 
ihneď obľúbili.
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Skončili sa dva mesiace prázdnin a 
na brány školy zaklopal ďalší školský 
rok. Aj v Trnavej Hore sme mu otvorili 
brány dokorán. Všetci v škole sme 
sa usilovali pripraviť slávnostné 
zahájenie školského roka čo najlepšie 
- škola sa ligotala čistotou, pre 
prváčikov boli pripravené sladkosti 
na privítanie, príhovor mal aj starosta 
Ján Harman, štvrtáčka Lucka Ihradská 
zarecitovala básničku... Riaditeľka 
školy, Mgr. Kubišová, po privítaní 
všetkých prítomných poďakovala 
rodičom aj žiakom za dôveru k škole, 
ktorá sa usiluje stať školou rodinného 
typu, školou, ktorá má možnosti 
uspokojiť túžby po vedomostiach a 
zároveň dáva priestor na rozvíjanie 
záujmov a talentu. Učitelia budú 
pomáhať rodičom pri výchove ich 
detí - aj to je poslanie školy ako 
vzdelávacej inštitúcie. Vzdelanie je tá 
najtrvanlivejšia hodnota. Starnutím 
prídeme o mladosť i krásu, hmotný 
majetok nám môžu ukradnúť, zdravie 
bude tiež stále krehkejšie, ale to, čo 
budeme mať v hlave, naše vedomosti, 
nám nevezme nik. Naša škola dá 
každému dieťaťu tie najdôležitejšie 
základy a už je iba na ňom ako bude 
svoje vzdelanie ďalej rozširovať. 

Prváčikov a piatakov čakajú tento 
rok veľké zmeny, ani nie tak v obsahu, 
ako v metódach, cieľoch, v hodnotení 
a prístupe učiteľov. To vyplýva z nového školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu. 
Chceme, aby učenie bolo pre deti nové, hravé, zaujímavé, plné objavov, chceme, aby každý mohol v 
niečom zažiť úspech.

 Nie sme veľká škola, všetci sa poznáme a nás, pedagógov a rodičov teší, že nás obchádzajú 
problémy s drogami, šikanou, s ktorými sa boria na iných, najmä veľkých mestských školách. Sme škola 
obklopená zeleňou  a vždy sme veľmi hrdí, keď niekto cudzí povie, že u nás je to oáza kľudu a že také 
slušné a vychované deti sa dnes už nájdu málokde.

 Chráňme si to, lebo vieme, že veľké veci vznikajú z maličkostí, no maličkosť dokáže zničiť veľkú vec. 
Zaželajme si, žiaci, učitelia aj rodičia, že tento rok bude šťastný a úspešný!

Deti už po prázdninách opäť zasadli do školských lavíc

Mgr. Wanda Kubišová, riaditeľka školy

Ako vlani, aj teraz privítal žiakov v septembri aj 
starosta obce. (Foto: archív redakcie.)

Z ustráchaných prváčikov sú dnes osmelení 
druháci. (Foto: archív redakcie.)
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Keď niekto počuje, že bude „Juniáles“ 
každému je hneď jasné, že to bude zábava, 
na ktorej sa stretnú väčšinou mladí ľudia, 
kde sa chcú dobre zabaviť, pretože aj keď 
sú zábavy väčšinou v zime, ale 
tie letné majú predsa len iné 
čaro. 

Ale že my, dôchodcovia 
– seniori sa budeme pripravovať 
na svoj „dôchodcovský Juniáles“, 
máloktorí z nás predpokladal. 
A presne o to ide, naše prípravy 
na takúto zábavu sú iste ešte 
komplikovanejšie, pretože my 
nechceme byť oblečení podľa 
najnovšej módy, nám stačí, ak sa 
nám podarí obliecť do tých šiat,  
ktoré sme už určite aj dávno 
nemali na takúto príležitosť 
oblečené.

Pozvánku na „Juniáles“, ktorý 
sa uskutočnil dňa 7. júna, 
sme dostali od JDS Hronská 
Dúbrava. Pri vstupe do sály bolo 
hneď viditeľné, že si tunajší 
dôchodcovia dali záležať na 
výzdobe. Privítal nás predseda 
JDS pán Magula a poprial nám 
príjemnú zábavu. Osobitne 
privítal ešte starostov za 
Trnavú Horu – Ing. Harmana 
s manželkou, za Hronskú 
Dúbravu pána Kalaša s manželkou 
a za  Hronskú Breznicu pána 
Kandu s manželkou. A zábava 
sa rozbehla. Nebolo nás treba 

ponúkať do tanca. Tancovali všetci –  
a s veľkou radosťou.

Vidieť spolu manželov tancovať, ktorí 
majú už nad 70 rokov a ich deti pomaly 50 
rokov, za nimi sú ich vnuci a sú alebo prídu 
pravnuci, je to asi ten najpríjemnejší pohľad, 

Keď zábava, tak poriadna

JDS Dôchodcovia z našej obce 
žijú bohatým kultúrnym 
životom

Naši dôchodcovia sa vedia zabávať.

... a  zábava v plnom prúde.
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Úcta

ktorý dáva veľa síl pre zvládnutie ďalších 
spoločných chvíľ. A keďže sa profilujeme 
ako skupina, ktorá veľmi rada spieva, cez 
prestávky sme si zase zaspievali spolu 
s harmonikármi pánom Hornickým, ktorý 
ťahal za Trnavú Horu a pánom Dobrotom, 
ktorý ťahal za Hronskú Dúbravu.

Vytancovaní sme sa svorne spolu vracali 
domov a nebolo veru rozdielu, či to boli 
„prindiši“ z Trnavej Hory alebo domorodí 
seniori. Ako rýchlo sa na takéto rozdiely 
dá zabudnúť, keď si ľudia sadnú na 
rovnakú nôtu. Tešíme sa aj na budúcoročný 
„Juniáles“.

V pondelok 28. júla sme sa vybrali vlakom 
na termálne kúpalisko v Podhájskej. Akcia 
bola odsúhlasená našimi členmi v pláne JDS 
na r. 2008, ale účasť bola zatiaľ najnižšia. 

Nevieme, či to bolo zapríčinené, že sa 
menil termín, alebo počasím, ktoré sa 
s nami trochu pohralo s dažďom, alebo 
že by to bolo tými našimi starkými, ktorí 
nevedia povedať našim ratolestiam nie 
a venujú sa im čo najviac s vedomím „veď 
sú prázdniny“. Bola nás len hŕstka, ale sme 

neľutovali, že sme si jeden deň venovali 
aj pre seba. Trochu sme si posedeli vo 
vode, alebo zaplávali a medzitým trochu 
porozprávali a v konečnom dôsledku určite 
oddýchli.  

V predvečer osláv SNP sa uskutočnila 
pietna spomienka pri Pamätníku SNP na 
Kľačanoch za účasti predsedu ZO SZPB 
Ľubomíra Žbirku, starostu Ing. Jána 
Harmana, predsedu ZO JDS Jána Slašťana 
a spolu s ostatnými prítomnými položili 
spoločný veniec.

Pri písaní tejto informácie som si pozrela 
internetovú stránku ohľadne SNP. Našla 
som tam rôzne údaje a okrem iných aj 
informáciu „Obce SNP“, kde boli vyznačené 
obce od Banskej Bystrice po Zvolen. Ďalšia 
informácia bola „Mapa -  pamätníkov SNP“.

Bola som zvedavá, či je tam zaznačený aj 
náš pamätník z Trnavej Hory – časť Kľačany 
a veru bol. Ale okrem neho tam boli aj 
pamätníky vyznačené napr. v obciach 
Tŕnie, Hronská Breznica, Hronská Dúbrava, 
Piteľová, Stará Kremnička atď.  

Podľa počtu pamätníkov boli v našich 
chotároch určite rušné chvíle 
pre našich obyvateľov, a preto 
by som rada vyzvala bývalých 
účastníkov odboja SNP, aby 
sa v našich TRNKÁCH podelili 
o svoje spomienky. Či to budú 
naši spoluobčania alebo ľudia 
zo spomínaných susedných obcí, 
potešíme sa každému príspevku. 
Isto majú na čo spomínať. 
Príspevky môžete odovzdať 
do urien na obecnom úrade 
a v miestnych potravinách, 
alebo ich môžete odovzdať 
osobne pani Luptákovej a pánovi 
Slašťanovi.

Trocha vody

ZO JDS Trnavá HoraPietna spomienka na udalosti SNP pri pamätníku v Kľačanoch.
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Bol to 10. jún, keď som sa dozvedel 
z úst môjho pána dekana v Detve, 
ktorý sa vrátil z kňazského pohrebu. 
Hovorí mi: Roman, môžeš na slovo? 
Jasné! Dnes som bol s otcom 
biskupom a hovoril, že pôjdeš do 
farnosti. Fú... to bol pre mňa šok, lebo 
sa nevedelo, že kde. A tak som čakal, 
v diecéze bol pohyb, veľa dispozícií na 
rôzne miesta. Ja som už len čakal, že 
kde to bude. V sobotu na diakonskej 
vysviacke som sa zo zákulisia dozvedel, 
že to bude Trnavá Hora. Pýtal som 
sa, čo je to za farnosť? A, že dobrá, 
porobená fara, kostol, filiálky Hronská Dúbrava, 
2 km vzdialená, Kľačany, Hronská Breznica.... Tak 
už som bol spokojnejší, že nie niekde ďalej na 
juh. Hovorím si, dedinské prostredie, to mi ako 
chlapcovi z dediny vyhovuje. Pán Boh zaplať.  
Toľko asi z mojich prvých dojmov a myšlienok 
o novej farnosti. 

Volám sa Roman Stieranka a pokrstený 
som vo Vígľašskej Hute Kalinke. Mám 34 rokov 
a pochádzam zo Slatinských Lazov, tam mám 
aj dom, v ktorom som vyrastal spolu s dvomi 
súrodencami - Mariánom a najstaršou sestrou 
Annou, ktorá má už svoju rodinu. Mám ešte 
mamičku, ktorá býva spolu s bratom Mariánom. 
Do základnej školy som chodil na  Slatinských 
Lazoch, potom v Banskej Bystrici, vo Zvolene a na 
teológiu v Badíne. 

Stihol som byť popri štúdiu a vojenčine aj 
zamestnaný, aj nezamestnaný, na vojenčine som 
bol v Martine a Michalovciach v roku 1994 ako 
vodič BVP. Pracoval som v stavebných firmách 
Stavoindustria PSV a MIJAS v Banskej Bystrici ako 

zámočník. Strašne ma bavia stavby. 
Prečo od stavby do kňazskej služby? To 

sa viacerí čudujú. Moje povolanie postupne 
dozrievalo, kým som sa dopracoval ku kňazstvu. 
Považoval som to za potrebnejšie pracovať na 
spáse ľudských duší ako so železom, i keď aj tá 
práca ma baví a je potrebná pri budovaní Božieho 
Kráľovstva tu na zemi. 

Svoju kňazskú službu som po vysviacke za 
diakona a kňaza začal vykonávať od 1. júna 2004 
v Detve, kde som sa veľa naučil pri dekanovi 
Ľubošovi Sabolovi, kaplánoch a od ľudí, ktorým 
za všetko vďačím za môjho pôsobenia v Detve. 
Hovorí sa, že prvé miesta kňazov sú také „prvé 
lásky“, tak aj moja je táto a veľmi rád sa tam 
vraciam, kým zabudnem alebo preruším kontakty 
s ľuďmi. Čo mi musíte odpustiť. 

No Pán ma posiela teraz k vám na Trnavú 
Horu, tak sa snažím postupne zapadnúť medzi 
vás, zvykať si na vás, je to iná mentalita ako na 
Podpoľaní,  ale ľudia sú tu dobrí, ako všade. 
Páči sa mi, že je tu veľa mládeže a detí, na ktoré 
sa teším, že budeme spolupracovať. Lebo aj to 
je budúcnosť Cirkvi. Trochu som sa už mohol 
stretnúť s mládežou na výletoch, boli sme 
na Kriváni, potom na Častobrezí a na Poľane. 

Prvé dojmy

Niečo o novom 
farárovi

 administrátor FÚ TH,

Roman Stieranka

A teraz kto som, čo som

Roman Stieranka, nový duchovný v našej obci.
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„Anjelským pozdravením zvon sa ozýva“, 
takto s radosťou môžeme spievať, pretože 
máme nový zvon, namiesto toho, ktorý nám bol 
odcudzený.

Nový zvon je taký istý, ako ten odcudzený a je 
venovaný farníkmi Sedembolestnej Panne Márii. 
Dňa 25. mája tohto roku bol tento zvon, tzv. 
umieráčik, posvätený a s ním taktiež zvonica. 
Zvonica je elektrifikovaná, takže odpadla 
namáhavá práca pri zvonení. 

Tento zvon bol odliaty vo 
firme Albína Iváka v Liptovských 
Sliačoch. Náklady boli celkom 
260 000 korún (8 630,42 €). 
Vďaka patrí OÚ Trnavá Hora 
za príspevok 100 000 korún (3 
319,39 €), ďalej Biskupskému 
úradu v Banskej Bytrici za 
príspevok 80 000 korún (2 
655,51 €). Zvyšok bol od 
veriacich farnosti, ktorí prispeli 
svojimi milodarmi a tiež 
pomohli fyzickou prácou pri 
realizácii tohto diela.

Prečo sa zvoní? Pravidelné 
zvonenie ráno, na obed a večer 
nás zvoláva k modlitbe Anjel 
Pána. Je to signál postáť, 
oddýchnuť si a pokračovať ďalej v práci. 
V minulosti to tak bolo, ale my sme už na to 
akosi zabudli. Ďalej je to príležitostné zvonenie, 
napr. oznámenie o úmrtí, pri pohreboch, 
pri bohoslužbách a iných mimoriadnych 
udalostiach. Dakedy dávno to bolo aj výstražné 
pri požiaroch, povodniach ...

Výroba zvona je zložitá práca, ale na Slovensku 
sa nájdu kvalitní zvonári, ktorí to vedia tak, aby 
zvon mal čistý a jemný hlas a aby ho bolo počuť 
doďaleka. Ja verím, že hlas našich zvonov bude 
znieť tak, aby ho počulo každé srdce. A želanie? 
Aby sa pohlo srdce aj toho, kto nám náš zvon 
odcudzil a vrátil ho späť tam kam patrí.

 s požehnaním váš administrátor Roman Stieranka 

Počuť hlas zvonov

RŽ

S detičkami som mal možnosť stráviť týždeň 
v prímestskom tábore, ktorý bol na fare a okolí. 

Chcel by som aj naďalej spolu s animátormi 
spolupracovať na takejto forme pastorácie 
a hľadať ďalšie možnosti a záujmy mladých ľudí, 

ktoré pomôžu im a rodine pri výchove a trávení 
voľných chvíľ. Zároveň aj touto formou chcem 
všetkých mladých povzbudiť, aby využívali 
priestory na kolektívne športy vo fare a ihrisko. 
Zvlášť v nedeľu popoludní.

Teším sa na spoluprácu

Hlas nového zvona sa obcou ozýva od mája tohto roku.
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Každého z nás zaujmú pri výlete či 
prechádzke stavby, ktoré sú špecifické, 
či už svojou históriou, alebo svojím 
účelom. Za takéto stavby môžeme 
označiť najmä sakrálne stavby, čiže 
kostoly a kaplnky. Ak sa pri takýchto 
stavbách pristavíme, je prirodzené, že 
si všimneme najmä to, keď je s nimi 
niečo v neporiadku – neupravené 
okolie, nevhodný interiér, zatekajúca 
strecha, opadaná omietka... Ale je 
málo tých, ktorí nezostanú iba pri 
konštatovaní týchto nedostatkov, alebo ich vytýkaní, ale každý nedostatok vidia ako výzvu na vlastnú 
aktivitu a využijú svoju zručnosť, intelekt a organizačné schopnosti na jeho odstránenie. Preto si veľmi 
vážim iniciatívu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Pavla Kraveca, ktorý vždy vníma problémy na 
sakrálnych stavbách v našej obci ako problém na vlastnom dome a neustále prichádza s iniciatívou, 
ktorú málokto z nás vidí. 

Takúto starostlivosť si vyžiadala aj najstaršia kaplnka (zvonica) v našej farnosti, ktorá bola dokončená 
v máji 1932 a nachádza sa v osade Ladno. Pretože 
je postavená vo svahu, akútne bolo potrebné 
vyriešiť vzlínajúcu vlhkosť na severnej stene 
– vybudovaním drenáže. Po príprave materiálu 
a „ľudských zdrojov“ sme sa v skorých ranných 
hodinách 29. augusta stretli všetci u Pavla Kraveca, 
odkiaľ sme po kontrole náradia a pracovných 
rukavíc išli na Ladno. Napriek kamenistému 
terénu sme dokončili hlavné práce ešte v ten istý 
deň, teda podarilo sa spraviť vyše metra hlboký 
výkop, osadiť geotextíliu, drenážnu hadicu, výkop 
zasypať štrkom a vyvoziť zbytočnú zeminu a skaly. 
Popri hlavných prácach na drenáži sme stihli aj 
natrieť kríž, mreže, zárubne, dvere a upraviť okolie 
a, samozrejme, vytýčiť plány na opravy na budúci 
rok.

Vďaka patrí Pavlovi Kravecovi za jeho 
ochotu, manuálnu aj materiálnu pomoc, starostovi 
Jánovi Harmanovi za poskytnutie časti materiálu 
a najmä brigádnikom – Jančimu Slašťanovi, Paľovi, 
Matejovi a Jakubovi Kravecovcom, Tomášovi 
Sobotkovi, Dodovi a Jankovi Sedliakovcom.

na Ladne
Brigáda

S. Baránik

Brigáda na Ladne.

Rekonštrukcia zvonice z roku 1923.
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Niekedy dávno v našej obci boli 
požiarnické družstvá v hornej časti obce, 
a to muži, dorastenci, ženy a dorastenky 
a toto isté zloženie bolo pod hlavičkou 
Jalná.

Po rokoch sa družstvá zjednotili, s nimi 
i technika, ale zloženie bolo už menšie. 
Ostali len muži na Jalnej. Časom pribudli 
dorastenky. O techniku sa ako tak staralo, 
aby bola pojazdná, ale nenakupovala sa 
nová technika.

Začiatkom leta si vzala za svoje Eva 
Sporná a obvolala nás požiarničky 
z dávnejších čias, či máme záujem vrátiť 
sa a opäť si zasúťažiť. Všetky sme s tým 
súhlasili, začali sme ako tak trénovať 
s tým, čo sme mali k dispozícii. Po 
„rozumy“ sme si zašli do susednej obce, 
aby sme si osvojili na začiatok prípravu 
a rozloženie hadíc na útok. Boli ochotní, 
poradili, ukázali, nafotili nám to, poslali 
mailom a už bolo na nás, ako sa s tým 
stotožníme.

Nakoľko máme dve družstvá žien, 
museli sme sa rozdeliť na DHZ Jalná – to 
je to mladšie zastúpenie a DHZ Trnavá 
Hora – a to sme my takmer spred 20 
rokov.

Comeback sme mali v auguste u nás 
na ihrisku, kde sa konala požiarnická 
súťaž O pohár starostu obce Trnavá Hora. 
Víťazstva sme sa nedočkali, ale dalo nám 
to veľa. Zloženie „našej“ osádky bolo na 
poslednú chvíľu, jedna na dovolenke, 
ďalšie choré. Pokračovanie bolo na 
súťaži v Brehoch, takisto v poskladanom 
družstve a horších podmienkach. Tu 
som sa nezúčastnila, takže o tom viac 
nepopíšem. Ale čo ma prekvapilo, bolo 31. augusta na súťaži v Lackove. Malá obec a pripravila veľkú súťaž 
na malej ploche – dá sa povedať na pokosenej lúke. Súťažilo 30 družstiev, prevahu mali muži. Opäť sme sa 
neumiestnili, ale pre nás bolo dôležité zúčastniť sa. A čo nám chýba? Viac tréningu – to sme sa dohodli, že 
na budúci rok to dobehneme. Vybavenie – skoro všetky družstvá boli vybavené profesionálne, a to nám tiež 
chýba. Jedni nám požičali to, iní ono. Niežeby sme nemali svoje vybavenie, ale proste keď máte utekať s tenšími 
hadicami, ľahším rozdeľovačom, to spraví svoje.

Aby sme to budúci rok dobehli a začali žať nejaké úspechy, v prvom rade sa musí dokúpiť nové vybavenie, čo 
nám isto veľmi pomôže a po druhé – to už tie spomínané tréningy.

Verím, že sa nám v zastupiteľstve podarí pri schvaľovaní rozpočtu presadiť navýšenie financií pre DZH 
a nakúpiť výstroj.

Návrat DHZ Trnavá Hora- ženy, takmer po 20 rokoch

ZI

Družstvo dobrovoľných hasičiek po niekoľkých rokoch opäť spolu.

Naše hasičky sa predviedli v plnej sile aj na našom ihrisku.
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Občianske združenie Spoločne pre 
obec, obec nám (SPOON) v spolupráci 
s Obcou Trnavá Hora oragnizuje dňa 
4. – 5. októbra 2008 prvý ročník Záhradkárskej 
výstavy TRNAVOHORSKÁ TEKVICA v Dome kultúry 
v Jalnej. Poslaním výstavy je prezentácia výsledkov 
pestovateľského úsilia záhradkárov a ovocinárov  
z Trnavej Hory. 

Zúčastniť sa môže každý záhradkár, ktorý súhlasí 
s podmienkami výstavy. Prihlásení účastníci potvrdia 
súhlas s podmienkami výstavy pri odovzdaní  
exponátov v DK Jalná podpísaním prihlášky. Súťaží 
sa v kategóriách: zelenina, ovocie, kvety, o najťažšiu 
tekvicu, o najkrajšiu tekvicu, o najkrajšiu expozíciu. 
Súťažné exponáty budú označené  poradovým 
číslom a menom vystavovateľa. Súťažné exponáty 
musia byť na výstavu doručené v piatok 3. októbra  
2008 v čase od 16.00 do 19.00 hod. 

V kategóriách ovocie a zelenina musí byť 
hmotnosť vystavovanej vzorky cca 0,5 kg.  V  každej 

kategórii budú udelené 3 ceny (fi nančná 
odmena, vecný dar, diplom). Ceny 
budú udelené na základe výsledkov 

hlasovania návštevníkov  na pripravených 
anketových lístkoch – s výnimkou kategórie „o 
najťažšiu tekvicu“, kde poradie bude vyhlásené na 
základe komisionálneho váženie usporiadateľmi. 
Ceny budú odovzdané bezprostredne po ukončení 
výstavy a spočítaní návštevníckych hlasov, t. 
j. v nedeľu 5. októbra približne o 17. 30 hod. 
Vystavené exponáty si účastníci prevezmú po 
ukončení výstavy v nedeľu od 17.30 do 18.30 hod. 
Neprevzaté exponáty budú po tomto termíne 
zlikvidované. 

Propagácia podujatia je zabezpečená 
prostredníctvom plagátov v obci, oznamom na 
webstránke obce, vyhlásením v obecnom rozhlase, 
doručením  kompletného materiálu predsedovi 
Jednoty dôchodcov v Trnavej Hore za účelom 
oboznámenia všetkých členov a občasníkom Trnky.

Občianske združenie Spoločne pre kategórii budú udelené 3 ceny (fi nančná 
TRNAVOHORSKÁ

Na začiatku prázdnin sa zrodila v hlave Daniela Mališa 
myšlienka, že by bolo dobré obnoviť tradíciu a založiť 
v našej obci divado. Hoci tu ochotnícke divadlo fungovalo 
niekedy dávno a dávno už ani nie je, aj tak sme sa pár ľudí 
rozhodli, že to skúsime. 

Tak vzniko DPH-Divadlo Plné Humoru. Zatiaľ nás je len 
zopár nadšencov, čo mi je ľúto, že nás nie je viac a hlavne 
tiež staršia generácia. Dúfam že sa to časom zmení. 

Jedna vec ma ale predsa len mrzí najviac. V minulosti 
tu mali divadelníci k dispozícii kulisy, kostými a ostatné 
potrebné veci pri divadle. Teraz nemáme žiadne kulisy ani 
kostými, to znamená, že sme začali, ako sa hovorí, od nuly. Touto cestou by som chcela poprosiť 
milovníkov umenia a zvlášť divadla či by neboli ochotní podporiť dobrú myšlienku a pomáhať 
nám fi nančne alebo v rámci možností pri obstarávaní kostýmov a kulís lebo to je v divadle hneď 
po hercoch najdôležitejšie. Hru sme vybrali, skúšky sú v plnom prúde. Termín a miesto konania 
bude včas oznámený, takže nič iné nám neostáva, len skúšať, skúšať, skúšať a na Vianoce sa máte 
na čo tešiť.

kategórii budú udelené 3 ceny (fi nančná 
odmena, vecný dar, diplom). Ceny 
budú udelené na základe výsledkov 

kategórii budú udelené 3 ceny (fi nančná 

 TEKVICA

OZ SPOON

Dada Mališová

Naše divadlo
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V sobotu 2. augusta  na futbalovom 
ihrisku - Hrable Trnavá Hora sa 
uskutočnila súťaž hasičských 
družstiev„O pohár starostu obce„ 
Trnavá Hora za účasti 16 družstiev. 
Súťaž otvoril veliteľ súťaže Jozef Putiš, 
podaním hlásenia starostovi obce Ing. 
Jánovi Harmanovi. Po prijatí hlásenia 
starosta obce privítal zúčastnené 
družstvá za účasti hostí plk. Ing. 
Ivana Pružinu – riaditeľa Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru Žiar nad Hronom, Ing. Jozefa 
Perinu, predsedu Územného výboru 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany /ÚzV 
DPO/, Márii Putišovej, riaditeľky ÚzV 
DPO, Ing. Jána Kobelára, podpredsedu 
ÚzV DPO Žiar nad Hronom 
a hlavného rozhodcu pohárovej 
súťaže. Ďalej sa súťaže zúčastnili 
starostovia obcí prítomných 
družstiev a hlavne veľa 
fanúšikov hasičského športu. 
V závere poprial súťažiacim veľa 
športových úspechov. 

O príjemnú atmosféru sa 
postaral guláš majster Jožko 
Mužík, ktorý od raňajších hodín 
varil guláš v dvoch kotloch, pri 
ktorom mu pomáhali družstvo 
žien a družstvo mužov pripravilo 
ihrisko na súťaž a na príjemné 
posedenie. Súťažilo sa tzv. o dušu, 
čo svedčilo aj, že z prítomných 
fanúšikov sa v poslednom 
okamihu zostavilo družstvo 
mužov nad 35 rokov Trnavá Hora 
– Jalná. Súťažné  družstvo tvorí 
8 až 9 členov a súťažilo sa podľa 
súťažného poriadku Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR platného od r. 2008. viď. www.dposr.sk. Pohár starostu obce získalo družstvo mužov 
Lovča. Športovými pohármi boli ocenené aj ďalšie družstvá na prvých troch miestach. Na pamiatku o účasti 
každé družstvo dostalo diplom. Že súťaž mala príjemnú atmosféru boli svedkom diváci a tiež príjemné 
posedenie, ktoré narušilo počasie.

Súťaž hasičských družstiev

Umiestnenie Hasičské družstvo I. pokus II. pokus výsledný čas
Ženy

1 Lovča – ženy 22,87 20,13 20,13

2 Kopanice 53,62 26,12 26,12

3 Jalná 29,03 45,72 29,03

4 Trnavá Hora 39,91 N 39,91

5 Svätý Anton 43,63 N 43,63

Muži
1 Lovča – muži 17,35 N 17,35

2 B. Št. - Štefultov 23,97 18,66 18,66

3 Kopanice 22,40 19,53 19,53

4 Kopanice B. dr. 19,72 19,74 19,72

5 Podhorie 22,60 23,28 22,60

6 Kremnica 29,53 24,38 24,38

7 Jalná 28,12 27,56 27,56

8 Hronská Dúbrava 40,94 27,91 27,91

9 Svätý Anton N 35,65 35,65

Muži nad 35 rokov
1 Kremnica 24,34 27,22 24,34

2 Trnavá Hora/Jalná 32,22 39,66 32,22

  „O pohár starostu obce Trnavá Hora“

Peter Žbirka, veliteľ OHZ

Pri hasičských súťažiach je vždy plno akcie.
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V nedeľu 20. júla sa na futbalovom 
ihrisku v Trnavej Hore uskutočnil už 
druhý ročník futbalového turnaja 
O pohár starostu obce Trnavá Hora. 
Zúčastnili sa ho družstvá TJ Hronská 
Dúbrava, Pitelová, Stará Kremnička 
a domácej Trnavej Hory. 

Víťazom turnaja sa stala TJ Stará 
Kremnička, za ktorou nasledovala TJ 
Trnavá Hora. Na 3. mieste sa umiestnilo 
družstvo TJ Pitelová a Hronská Dúbrava 
uzavrela poradie. Nesúťažne sa 
uskutočnil aj zápas družstva „starých 
pánov“ a našich hokejistov. Turnaj bol 
prvým podujatím TJ Trnavá Hora pod 
vedením nového predsedu Františka 
Packu. 

O prípravu chutného občerstvenia sa 
postarala Anka Mališová. O celodenný 
pitný režim sa postarala Marika 
Janeková v spolupráci s dievčatami, 
ktoré na turnaji pomáhali celý deň. 
Boli to Veronika Beňová, Iva Janeková, 
Monika Čaklošová a Lucia Packová. 
Zároveň by som sa chcel poďakovať 
sponzorom – Romanovi Trajlinekovi 
a obecnému úradu za podporu tohto 
podujatia. Priaznivý ohlas účastníkov 
aj návštevníkov svedčil o tom, že TJ 
a vedenie obce venovali organizácii 
podujatia náležitú pozornosť a všetkým 
priaznivcom futbalu pripravili príjemný 
deň, ktorému prialo aj počasie. 

Týmto turnajom sme sa pripravovali 
na nový súťažný ročník, s novými 
posilami, s ktorými by sme chceli 
postúpiť do vyššej súťaže. Dobrá 
príprava sa odzrkadlila už na prvom 
majstrovskom zápase, ktorý sme vyhrali 
3:2. Dúfame, že v našom úspešnom 
ťažení budeme pokračovať aj naďalej. 
Vedenie TJ sa chce poďakovať sponzorovi Motorest Zlatý Strom a daňovým poplatníkom, ktorí odviedli 
2% daní v prospech TJ. Zároveň dúfame, že v budúcnosti sa stretneme s väčšou ústretovosťou zo strany 
sponzorov.

Karol Mužík

Futbalový turnaj 
  „O pohár starostu obce Trnavá Hora“

horný rad zľava: František Packo (tréner), Jozef Sedliak, Drahoš Bílek st, Ľuboš Struhár, 
Miroslav Kapusta, Lukáš Urgela, Martin Slašťan, Karol Mužík manager
spodný rad zľava: Michal Hazlinger, Vojtech Trsťan, Pavel Ihracký, Daniel Karvaš, 
Drahomír Bílek. 
chýbajú: Marek Bílek, Michal Struhár Martin Ceplák, Tomáš Sedliak, Tomáš Tončo, 
Tomáš Trokšiar, Michal Beňo, Tomáš Fricky

Víťazov odmeňoval aj starosta Ján Harman.

TJ SOKOL Trnavá Hora v novom zložení.
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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 obecnej 
stránke. Predpokladaný 
harmonogram odvozu 
plastov:

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

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

V tomto kalendárnom roku OZ 
SPOON pre vás ešte pripravuje: 

•    4.- 5. 10. záhradkársku výstavu 
(podrobnosti na inom   mieste)

 
•  v sobotu 6. decembra  
rozsvietenie vianočného 

stromčeka (spolu s obecnou 
zabíjačkou, organizovanou 

Jednotou dôchodcov) 

•  v nedeľu 14. decembra 
vianočný koncert

OZ SPOON pripravuje

•    Mesiac Úcty 
k starším 17. 10. 2008 
o 14:30 na Obecnom 

úrade 

•    Vianočné trhy – 
zabíjačka  6. 12. 2008 

•    Koncoročné 
stretnutie dňa 29. 

12. 2008 o 14: 00 na 
Obecnom úrade

JDS pripravuje

Obecná stránka http://www.trnavahora.sk  má za sebou prvý rok aktívneho spravovania. 
Počas tohto obdobia sa stránka neustále rozširovala o nové sekcie, tak aby pokrývala celé 
dianie v obci, prezentovala všetky inštitúcie. Získať materiál vhodný na prezentovanie 
na webe však nebolo vždy ľahké. Hlavným cieľom stránky je snaha poskytovať aktuálne 
informácie občanom.

Z tohto dôvodu úvodná stránka bola pozmenená tak, aby okrem uvítania na stránke 
dávala ihneď do pozornosti aktuality, dôležité obecné dokumenty a oznamy. Veríme, že práve 
takáto forma úvodnej stránky pomôže občanom ihneď sa zorientovať na našom webe.

Chceli by sme poprosiť občanov, aby v prípade otázok, nápadov, poskytnutia materiálov 
vhodných na web využili možnosť automatického poslania mailu administrátorovi v ľavej 
časti stránky „Napíšte nám“. Miroslav


