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II. ročník fašiangového karnevalu
Sobota 7. februára sa na Trnavej Hore niesla v duchu
fašiangových tradícií – konal sa tu druhý (a veríme, že nie
posledný) fašiangový karneval. Aj keď pôvodný zámer
organizátorov bol usporiadať karneval v Dome kultúry
na Jalnej, počet zakúpených vstupeniek motivoval k
zmene miesta - účastníkov bolo tak akurát do vynovenej
a karnevalovo vyzdobenej zasadačky obecného úradu.
Počet a nápaditosť masiek potešili organizátorov
z Občianskeho združenia SPOON. Štyridsaťšesť
„zamaskovaných“ účastníkov vytvorilo naozajstnú
karnevalovú atmosféru a určite inšpirovalo
„civilistov“ do budúceho ročníka.
Komisia
mala neľahkú úlohu vybrať najvydarenejšie a
najmä najoriginálnejšie masky, ktorým bolo
určených 12 riadnych a dve mimoriadne ceny.

Víťazná dvojica karnevalu – duo Kremienok a
Chocholúšik v podaní manželov Kaštierovcov.

Viac na strane 6.

Fašiangový karneval Obyvatelia hornej časti obce ukončili
fašiang nefalšovanou domácou zábavou

Počas karnevalu v škole sa nielen
zabávalo, ale aj súťažilo.

Okrem mnohých iných podujatí v našej
základnej škole je tradíciou aj každoročný
karneval, na ktorom sa žiaci predvedú vždy
v nápaditých a nádherných maskách. Inak
tomu nebolo ani v piatok 20. februára.

Viac na strane 8.

Ako po iné roky, teraz sme sa rozhodli pod hlavičkou Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ) zorganizovať niekoľko spoločenských akcií pre
obyvateľov hornej časti obce Trnavá Hora, no nielen pre nich. Medzi prvú
v tomto roku (samozrejme okrem vítania Nového roku na Silvestrovskom
večierku) sa radí Fašiangový večierok. Pôvodne sme mali v pláne obliecť sa
do fašiangových masiek a navštíviť tých pár domčekov u nás na kopci, no
ani podľa pamätníkov tento typ fašiangového veselia nemal v minulosti
svoju tradíciu. Tak sme sa rozhodli pre historickú klasiku s trochou zmeny
– tradičné pampúchy a fašiangovú kapustnicu.
Nebolo treba nikoho do ničoho nútiť a všetko to išlo ako po masle. Ten
doniesol cibuľu, ten kyslú kapustu, ten požičal kotlík a každý prispel niečím zo svojich údených zásob – stehno, rebrá, klobásy, kolená... a keď takýto materiál dostanú do rúk správni kuchári, iný výsledok ako „vynikajúci“
sa nedá ani očakávať. Pred kultúrnym domom to vrelo od obeda v kotlíku,
no a už od skorých ranných hodín široko ďaleko
okolo domu Očenášovcov
rozvoniavali čerstvo pražené pampúchy.
O stravu bolo postarané, kultúrny dom sme si
vyzdobili, pripravili hudbu, aby nám bolo veselo
a zábava mohla začať.
Našli sa dokonca i sponzori, ktorí venovali ceny
do tomboly... a tou TOP
cenou bol Prelet ponad
Fašiangy si užili aj najmenší
Alpy.
obyvatelia hornej časti obce.

Viac na strane 5.
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Čo nám prináša
obecné zastupiteľstvo…
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Uznesenie zo sedemnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, prvého v roku 2009, ktoré sa konalo dňa
20.2.2009 v zasadačke obecného úradu, číslo 1/2009.

A. Schvaľuje
Zasadačke OcÚ Trnavá Hora.
verejné zasadnutie budú
1. Program
hospodárskeho 7. Komisiu pre výber dodávateľa
pozvaní všetci predkladatelia
a sociálneho rozvoja obce
viacúčelového traktora v
ponúk.
Po
zverejnení
Trnavá Hora, s doplnením
zložení: Zdenek Hanák –
cenových ponúk na verejnom
bodu 2.6.3. o JDS ZO Trnavá
predseda, členovia: Ing. Alena
zasadnutí
stavebnej
Hora a Združenie vlastníkov
Čertaská, Jaroslav Trokšiar,
komisie môže záujemca o
spoločných lesov a pasienkov
Štefan Chudovský.
nehnuteľnosť
ponúknutú
– urbárska a pasienková 8. Postup pre stanovenie kúpnej
cenu priamo na zasadnutí
spoločnosť obce Jalná.
ceny stavieb, nebytových
zvýšiť s cieľom dosiahnutia
2. Štatút Komisie obecného
priestorov a pozemkov takto:
najvyššej ponuky, ktorá je pri
zastupiteľstva v Trnavej
Kúpna cena za predaj stavieb,
predaji obecného majetku
Hore podľa článku 7 ods. 5
nebytových priestorov a
rozhodujúca.
Minimálna
ústavného zákona č. 357/2004
pozemkov určených na
cena pri predaji pozemkov
o ochrane verejného záujmu
výstavbu
sa
stanovuje
určených na stavebné účely
pri výkone funkcií verejných
ponukovým
konaním,
je stanovená uznesením OZ
funkcionárov.
ktoré vyhlasuje starosta
č. 4/2008 zo dňa 13.6.2008.
3. Bezplatný
prenájom
obce po schválení zámeru
Kúpna cena za predaj
Kultúrneho domu v Jalnej
prevodu majetku obecným
ostatných pozemkov je
pre Telovýchovnú jednotu
zastupiteľstvom. Podkladom
stanovená uznesením OZ č.
SOKOL Trnavá Hora za účelom
pre stanovenie minimálnej
4/2008 s tým, že v prípadoch
usporiadania
športového
kúpnej ceny stavieb a
hodných osobitného zreteľa
plesu, ktorý sa uskutoční dňa
nebytových
priestorov
je obecné zastupiteľstvo
18.4.2009.
je
znalecký
posudok
oprávnené túto kúpnu cenu
4. Bezplatný
prenájom
vypracovaný v reálnom čase.
primerane znížiť.
Kultúrneho domu v Trnavej
Starosta obce vyhlasuje 9. Prenájom Kultúrneho domu
Hore pre Dobrovoľný hasičský
predaj zverejnením ponuky a
v Jalnej pre Územný výbor
zbor Trnavá Hora za účelom
výzvy na predkladanie ponúk
– Dobrovoľnej požiarnej
usporiadania Fašiangového
na internetovej stránke
ochrany v Žiari nad Hronom
rodinného večierka, ktorý sa
obce, obecným rozhlasom,
za účelom usporiadania
uskutoční dňa 21.2.2009.
vyhláškou
na
úradnej
XIII. ročníka hasičského
5. Komisiu pre výber dodávateľa
tabuli obce a rozposlaním
bálu, ktorý sa uskutoční dňa
na údržbu zelene v zložení:
oznámenia o predaji a
9.5.2009, za 33 eur.
členovia: Zdenek Hanák,
výzve všetkým evidovaným
Ing. Alena Čerťaská, Alena
záujemcom o pozemky, ktoré
B. Neschvaľuje
Hanušková, Mgr. Pavel Kravec
sú určené na výstavbu alebo 1. Poskytnutie
finančného
– predseda.
iných nehnuteľností, pričom
príspevku pre Automotoklub
6. Zmenu miesta konania OZ v
lehota na predkladanie
Baník
Handlová
na
roku 2009 takto: 24. 4. 2009 v
ponúk nesmie byt kratšia ako
usporiadanie
35.
Zasadačke OcÚ Trnavá Hora,
30 dní odo dna zverejnenia
ročníka
medzinárodnej
26 .6. 2009 v Kultúrnom dome
ponuky. Doručené ponuky
mototuristickej
súťaže
Trnavá Hora - horná časť
predloží starosta obce na
Banícka Ralley 2009.
obce, 31. 7. 2009 v Kultúrnom
vyhodnotenie
stavebnej 2. Poskytnutie
jednorazovej
dome KI‘ačany, 25. 9. 2009
komisii, ktorá na verejnom
sociálnej finančnej výpomoci
v Kultúrnom dome Jalná,
zasadnutí otvorí obálky
pre pani Marcelu Kováčovú,
20.11. 2009 v Zasadačke OcÚ
s ponukami a vykoná ich
bytom Trnavá Hora, Jalná 17.
Trnavá Hora, 11. 12. 2009 v
vyhodnotenie.
Na
toto 3. Vytvorenie diskusného fóra

na obecnom webe: Otázky a
odpovede poslancov, otázky
a odpovede starostu obce.
4. Žiadosť pána Petra Čierneho,
bytom Trnavá Hora 187 a pána
Vladimíra Abraháma, bytom
Trnavá Hora 160 o povolenie
na užívanie pozemku.
5. Bezplatný
prenájom
Kultúrneho domu v Jalnej pre
Územný výbor – Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Žiari
nad Hronom za účelom
usporiadania XIII. ročníka
hasičského bálu, ktorý sa
uskutoční dňa 9.5.2009.
C. Berie na vedomie
1. Informáciu
o
plnení
uznesení.
2. Informáciu
o
činnosti
obecného úradu.
3. Informáciu predsedov komisií
o činnosti komisií.
4. Správu mandátovej komisie.
5. Informáciu o plnení rozpočtu
za rok 2008.
6. Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2008.
7. Informáciu starostu obce o
pripravovaných projektových
zámeroch na rok 2009.
D. Ukladá
1. OcÚ do 30. 4. dokončiť
vypracovanie
spôsobu
opravy cesty v časti Kľačany.
2. OcÚ do 30. 3. zaslať p. Petrovi
Žbirkovi a Patrikovi Švajdovi
výzvu na vyjadrenie k
predloženému návrhu kúpnopredajných zmlúv pozemkov.
Návrhová komisia: Mgr. Pavel
Kravec, Martin Ceplák, RSDr.
Dáša Trokšiarová.
OcÚ TH

o účasť môžu Obecnému úradu v
Pozvánka -„Kľačany na Slovensku 2009“ Záujem
Trnavej Hore nahlásiť všetci tí, ktorí sú, či už
V sobotu 20. júna sa v obci Turčianske
Kľačany uskutoční podujatie „Kľačany na
Slovensku 2009“. Ide o stretnutie obcí, ktoré majú vo svojom názve Kľačany, resp. sa
takto nazýva niektorá z miestnych častí
inak nazvanej obce.
Toto podujatie je v poradí už 9. ročníkom, pričom pri organizácii jednotlivých
ročníkov sa v dvojročných intervaloch striedajú obce, ktoré majú označenie Kľačany
priamo v názve.
Program spoločného stretnutia je bohatý – počínajúc ekumenickou bohosluž-

bou cez súťaž v minifutbale a súťaž hasičských družstiev až po kultúrne vystúpenia
účastníkov podujatia a záverečnú ľudovú
veselicu či diskotéku pre mladšie ročníky.
Súčasťou podujatia je aj Ovčiarsky deň, v
rámci ktorého nebude len predaj výrobkov
ľudových umelcov, ale aj rôzne súťaže: o
najkrajšiu ovcu, o najlepší guláš, súťaž v pití
žinčice, v jedení syra, v strihaní oviec....
Obec Trnavá Hora počíta s účasťou futbalového a hasičského družstva a tiež s tými,
ktorí sa zúčastnili minulého ročníka podujatia (v r. 2007 v Hronských Kľačanoch).

miestom narodenia, terajším bydliskom,
alebo akokoľvek inak spojení s našimi Kľačanmi, a to najneskôr do15. apríla 2009.
Tento termín si stanovil organizátor, rovnako ako podmienku, že každá zúčastnená
obec môže vyslať len účastníkov v počte
obsadenia jedného autobusu. Môže sa preto stať, že nebude možné vyhovieť všetkým záujemcom. Veríme však, že všetci,
ktorí sa na stretnutí zúčastnia, budú našu
obec reprezentovať aspoň tak dobre, ako
to bolo na predchádzajúcom ročníku.
J. Harman
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Vážení spoluobčania,
v dnešnom príspevku sa chcem zamerať na oblasť
obnovy obecného majetku, lebo čím viac sa pohybujem po
obci, tým viac si uvedomujem, v akom stave sa nachádza.
Naša obec sa skrášľuje – na prvý pohľad vidieť, ako jednotlivé
rodinné domy a ich okolie opeknievajú. A naše spoločné
objekty, až na výnimky, sú z roka na rok v horšom stave.
Začiatok tohto roka sa viac ako v predchádzajúcich
rokoch nesie v znamení prísľubov na možnosť čerpania
finančných prostriedkov, ako zo štátnych, tak aj z
európskych zdrojov. Aj z tohto dôvodu sa viac venujeme
príprave jednotlivých projektov (technického charakteru),
ktoré sú nevyhnutnou súčasťou žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov. Keďže sme nemali vypracovanú
projektovú dokumentáciu, dali sme spracovať projekty na
vykurovanie Domu kultúry na Jalnej, čistiareň odpadových
vôd pre materskú školu, rekonštrukciu verejného osvetlenia,
rekonštrukciu šatní TJ, výmenu okien – strešnej krytiny a
zateplenie základnej školy, výmenu okien – strešnej krytiny
a zateplenie domu kultúry, výmenu okien na materskej škole
a na rekonštrukciu obecného rozhlasu. Na niektoré z týchto
akcií už vybavujeme stavebné povolenia a podali sme už
niekoľko žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na
tieto akcie - podľa aktuálnych výziev.
V tomto roku by sme chceli z väčších akcií zrealizovať
najmä rekonštrukciu obecného vodovodu v hornej časti

Dedenie v tretej dedičskej skupine
Som bezdetná vdova. Stará sa o mňa moja neter, ktorej by som
chcela prenechať v dedičstve všetok svoj majetok. Mám spísať závet, alebo všetok majetok zdedí aj bez toho?
Vo všeobecnosti závet prichádza
do úvahy iba vtedy, keď chcete upraviť
dedičský poriadok vo vzťahu k svojmu
majetku inak, ako by tomu bolo, keby
sa dedilo zo zákona. Platí, že závet má
prednosť pred dedením zo zákona,
avšak iba vtedy, ak sú rešpektované
práva tzv. neopomenuteľných dedičov.
Práva neopomenuteľných dedičov (t.j.
potomkov) možno obmedziť iba sčasti,
úplne ich možno obmedziť iba v prípade splnenia podmienok pre ich vydedenie.
Pre dedenie zo zákona poznáme 4
dedičské skupiny, pričom vždy tá ďalšia
nastupuje až vtedy, keď niet dedičov v
tej predchádzajúcej dedičskej skupine.
Až keď sú vyčerpané všetky dedičské
skupiny a v žiadnej z nich niet žiadneho dediča a rovnako niet ani závetu,
nadobúda dedičstvo štát.
Nakoľko neuvádzate žiadnych bližších príbuzných, predpokladám, že vo

Ján Harman, starosta obce Trnavá Hora.

obce, dobudovať ihrisko v hornej časti obce, zrekonštruovať
obecnú komunikáciu v časti Kľačany a vybudovať obecné
kompostovisko. Ďalšie akcie sú závislé od úspešnosti
podaných projektov. Z menej finančne náročných akcií sa
chceme venovať najmä údržbe verejných priestorov.
Hoci zámery sú nám jasné, uvedomujeme si, že na
ich reálne naplnenie bude mať nemalý vplyv aj celková
hospodárska situácia v našej krajine. V rámci našich
možností však pre úspešnosť týchto zámerov spravíme
maximum.
Ing. Ján Harman,
starosta obce

Právnik radí

vašom prípade prichádza do úvahy
dedenie zo zákona v tretej dedičskej
skupine. V tretej dedičskej skupine by
dedili rovnakým dielom vaši súrodenci
a tí, ktorí žili s vami najmenej po dobu
jedného roku pred smrťou v spoločnej
domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu
starali o spoločnú domácnosť.
Ak niektorý zo súrodencov nededí
(napríklad preto, že už nežije), nadobudnú jeho dedičský podiel rovným
dielom jeho deti (t.j. vo vzťahu k zosnulému netere a synovci).
Pri súrodencoch nezáleží, či sú plnorodí (t.j. súrodenci majúci s vami oboch
spoločných rodičov) alebo polorodí
(t.j. majúci iba jedného spoločného rodiča), pričom aj osvojení súrodenci sa
považujú za plnorodých súrodencov
a sú povolaní dediť v tretej dedičskej
skupine.
Vo vašom prípade to znamená, že
po vás bude dediť vaša neter zo záko-

na iba v prípade, že už nežije jej rodič,
ktorý je vaším súrodencom. Rovnako
s ňou budú dediť ďalší súrodenci, prípadne ich deti.
Ak teda nemáte spolužijúcu osobu,
nežijú žiadni vaši súrodenci, ani žiadne
ďalšie ich deti okrem už spomínanej
netere, je zbytočné, aby ste spisovali
závet, pretože neter nadobudne v tretej dedičskej skupine celý váš majetok
ako dedička zo zákona.
Ak však je viacej už spomenutých
dedičov v tretej dedičskej skupine a vy
chcete, aby majetok zdedila výlučne
neter, ktorá sa o vás stará, je potrebné
spísať závet, ktorým všetok svoj majetok poručíte tejto neteri.
O pomoc so spísaním závetu sa obráťte na právne kvalifikovanú osobu,
najlepšie notára, pretože na platnosť
závetu sa vyžaduje splnenie viacerých
náležitostí. Už raz spísaný závet môžete
kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.
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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Spomienky
Ing. Július Mališ, rodák z Kľačian, ma požiadal o uverejnenie
týchto fotografií v našom občasníku Trnky.
Sú to fotografie zo Základnej
školy v Kľačanoch z rokov 1942
– 1944. On ako mladý človek
odišiel za prácou na dolniaky.
Tam sa už aj usadil a založil si rodinu. Teraz je na vozíčku, ťažko
postihnutý a veľakrát si spomína na rodný kraj.
Kto sa na týchto fotkách spoznáte, zaspomínajte si na naše,
hoci aj chudobné, ale veľmi
krásne detstvo prežité v rodnej
dedinke Kľačany. Žiaľ, mnohí už
nie sú medzi nami živými, preto
prosím o tichú spomienku aj na
nich.
Ďakujem.
J.Č.

Prvý farský ples
Štrnásty február tohto roku možno
odštartoval zaujímavú tradíciu v živote farnosti Trnavá Hora. V tento deň sa
uskutočnil Prvý farský ples. Jeho iniciátorom bol kňaz Roman Stieranka, ktorý
predložil „tanečnú“ myšlienku farskej
rade. Tá sa rýchlo zhostila novej úlohy
a vymenovala organizačný plesový
výbor. Jeho členmi bol duchovný otec
Roman Stieranka, Anna Sedliaková,
Rozália Žbirková, Gitka Žiaková, Marta Fungáčová, Vladimír Čabák a Pavel
Kravec. Starosta Ján Harman myšlienku podporil a obecné zastupiteľstvo
schválilo bezplatný prenájom kultúrneho domu. Dôležitou „troškou do
mlyna“ prispel aj Ján Slašťan ako znalec miestnych pomerov organizovania
zábav v kultúrnom dome. Jeho prítomnosť a skúsenosti ušetrili výboru mnoho nervov - ako sa vyjadrili sami organizátori - a prispeli k dobrému priebehu plesu.
On, ale i ďalší „výborníci“ pripravovali ples
s veľkým oduševnením, obetavosťou im
vlastnou a neváhali nasadiť aj vlastné prostriedky (autá, varné kanvice a iné...).
Plesu sa zúčastnilo 130 tanečníkov a 8
čestných hostí. Konferencierskej úlohy sa
zhostil Peter Bojo. Výbornú večeru a „polnočnú“ kapustnicu pripravila Helena Minková – vedúca školskej jedálne – so svojou mamičkou a ďalšími pomocníčkami:
Annou Sedliakovou, Rozáliou Žbirkovou,

Z

Pohľad do čias minulých...

Pohľad do čias minulých...

ároveň chcem
poďakovať
prispievateľovi a
poprosiť i ostatných, nech dajú
vedieť o sebe i
takouto formou.
My to radi uverejníme a isto sa
takýmto spomienkam potešia i
ostatní čitatelia.
Nakoľko sa nám
pán J. Č. nepodpísal celým menom, chcem ho
informovať,
že
zapožičanú
fotografiu si bude
môcť vyzdvihnúť
v potravinách pri
OcÚ.
-zi-

veci za „protihodnotu“ v podobe rôznych úloh, ktoré pobavili nielen samotných majiteľov, ale všetkých prítomných. Smiech a dobrú náladu na chvíľu
vystriedali aj slzy. Spolu s „plačkami“ si
niektorí zasmútili pri pochovávaní basy
v podaní fašiangových nadšencov z
Hronskej Dúbravy.
No a akýže by to bol ples bez tomboly! Tí, ktorým šťastie prialo, si mohli
vybrať zo 43 cien od rôznych sponzorov. Z tých našich trnavohorských treba spomenúť starostu, Petra Knieza,
Pavla Ivana, Martina Kraveca, rodiny Tisoňovú a Šálkovú, Jednotu dôchodcov
a predajňu COOP Jednota. Vyzbierané
financie sa použijú pri obnove organu.
Nálada na plese bola výborná. Trošku ju síce „chladila“ zima v miestnosti,
Na farskom plese nechýbali ukážky ale hudobná skupina Fortuna so svoľudových tancov v podaní folkloristov. jou muzikou nenechala nikoho dlho
sedieť. Krásne bolo aj to, že sa spolu
Annou Packovou, Annou Miklášovou, Gitzabávali
viaceré generácie. Na tanečnom
kou Žiakovou a Martou Fungáčovou.
parkete
ste
mohli vidieť mládež, strednú
Ples otvorili v rytme valčíka členovia
generáciu,
starších
aj tých „ešte starších“.
tanečnej skupiny Stella. Svoje tanečné
Zorganizovanie
takéhoto veľkého
umenie predviedli aj počas prestávok
podujatia
určite
nie
je
jednoduché. Preto
ukážkami latinsko-amerických tancov.
patrí
veľká
vďaka
všetkým
(i tým, ktorí tu
O bohatý kultúrny program sa postaralo
nie
sú
spomenutí),
ktorí
akýmkoľvek
spô58 účinkujúcich. Všetkých roztancovala
sobom
priložili
ruky
ku
krásnemu
dielu.
folklórna skupina Detvanec ukážkami
ľudového umenia svojho regiónu. Ta- Spokojnosť zúčastnených je najkrajšou
nečníci tým menej znalým voľakedajších odmenou za ich námahy, ale i výzvou
slovenských pomerov prezradili aj to, čo pokračovať v začatom diele a pomaly sa
je licitácia, keď niektorým návštevníkom pripravovať na ďalší ročník. Už teraz sa
ponúkali „tajne odcudzené“ ich vlastné tešíme...
S. Miklášová, P. Kravec
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Dokončenie zo str. 1.
Na túto cenu čakal takmer každý okrem
mňa a majiteľa tejto myšlienky Mira Gajdoša.
Cenu nakoniec vyhral našťastie Miloš Kapusta
„spod Grúňa“ a nie náš XXXXL kamarát Miro
Komora, lebo toho by sme ponad tie dve fľaše
ALPY asi ťažko preniesli...
Je ťažké popísať celú túto akciu a atmosféru
pár riadkami. Fotky určite povedia viac, no
najviac zážitky nás všetkých zúčastnených.
Najkrajšie na tom všetkom je, že sa dokážeme
odtrhnúť od roboty, zastaviť sa a stretnúť
trebárs na celý deň pri zábave takmer všetci
- tu na kopci – starí i mladí, naše deti, rodiny,
priatelia, známi i chalupári. A o tom, že nás
nie je málo, svedčí i fakt, že nás i teraz prišlo
fašiangovať vyše šesťdesiat.
Fašiang je za nami a najbližším
pripravovaným veselím je Veľkonočný
maškarný večierok pre deti i dospelých, na
ktorý sa už teraz tešíme.

Obyvatelia hornej časti obce ukončili
fašiang nefalšovanou domácou zábavou

V hornej časti obce sa počas fašiangov spolu zabávali všetky vekové kategórie.

Divadlo plné humoru (DPH)

Účinkujúci z hry Ľubka.
Bolo 27. decembra, krátko pred 15-tou hodinou. Spoza opony sme sledovali ľudí, ktorí
nám veria, prišli sa pozrieť a povzbudiť nás
pri našom prvom verejnom predstavení. Sála
sa postupne začala zapĺňať, chýbali stoličky,
rýchlo sme ich teda doplnili z požiarnej zbrojnice. Boli sme už trochu nervózni a chceli sme
to mať čo najskôr za sebou, ale diváci stále
prichádzali, a preto sa začiatok predstavenia
o trochu posunul. Ani sme sa nenazdali a bolo
zahájené naše vystúpenie. Nervozita nás však
neopustila.
Diváci v obecenstve netrpezlivo čakali na
vystúpenie, lebo ubehlo už niekoľko rokov
odvtedy, ako v obci naposledy vystupovali
nejakí divadelníci. Hra Ľubka od Ladislava
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Luknára bola preto na prvé vystúpenie ako
stvorená – veľmi nenáročná a hlavne poučná.
Naši predstavitelia sa na dané roly pripravovali pol roka. Aj sa pobavili a aj sa naučili trpezlivosti.
Po prvom dejstve sálou burácal obrovský
potlesk. Bol to krásny pocit. Rýchlo sme sa
prezliekli, keďže sme mali málo času a už tu
bolo ďalšie dejstvo. Takto sa to opakovalo až
do konca predstavenia. A záverečné ovácie?
Je to neopísateľné, dokázali sme to, divákom
sa predstavenie páčilo.
Ďalšie naše vianočné a povianočné „ turné“
sme absolvovali v Šášovskom Podhradí, na
Tŕní, v Banskej Belej a na Jastrabej. Turné sme
ukončili opäť doma, a to 8. marca na MDŽ.

Sála síce nebola taká plná ako pri prvom
predstavení, ale my sme vystupovali hlavne
pre radosť. Toto predstavenie bolo i rozlúčkové s našou hlavnou predstaviteľkou Ľubkou (Janka Nagyová). Hlavným dôvodom jej
rozlúčky boli náklady na cestovné, keďže dochádzala zo Zvolena a tiež strávila veľa času
cestovaním. Vybrať správnu osobu na obsadenie danej postavy sa nie vždy podarí. Nám
to s Ľubkou vyšlo dokonale a touto cestou sa
jej chceme za jej ochotu poďakovať.
Zároveň chceme osloviť ďalších odvážlivcov,
aby nabrali odvahu a pridali sa k nám ( hlavne
muži sú vítaní)a rozšírili naše rady.
V lete nás budete mať možnosť opäť vidieť,
a to na Countryfeste. Dovtedy máme bojovú
úlohu: nacvičiť novú hru, ale my to isto zvládneme a už teraz sa máte na čo tešiť. Ak náhodou máte doma prachom zapadnuté nejaké
hry (scenáre), my si ich radi zapožičiame. Viac
hier, väčšia možnosť výberu tej pravej.
A čo na záver, samozrejme „ ďakovačky“. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným,
ochotným rodičom – p. Bartová, p. Sporná,
p. Nagyová, rod. Kaštierová, p. Marcelly - boli
vždy ochotní nás voziť po vystúpeniach. Starostovi – pomoc a ochota pri zrealizovaní
nášho nápadu s divadlom. A, samozrejme,
najväčšia vďaka patrí vám – divákom, ktorí ste
sa na nás prišli pozrieť a finančne nás podporiť. Ďakujeme!
Vaši divadelníci

Šestnásta púť slovenských železničiarov v Čenstochovej v Poľsku
Na sklonku minulého roka
som sa zúčastnila národnej púte
v Poľsku. Veľký plagát o tejto
železničiarskej púte bol v kostole v Trnavej Hore. Nakoľko sa
železničiari neprihlásili, mohli
ísť i náhradníci. Moje osobné
poznanie z tejto púte bolo hlboké a tak silné, že by som sa
veľmi rada podelila s vašou čitateľskou obcou. Hoci putovali
železničiari, cestovali sme au-

tobusom. V jednom autobuse
sme sa zišli železničiari, lekári,
profesori, dôchodcovia. Medzi
nami bol i mladý, inteligentný
a skromný redaktor Katolíckych
novín. Vedúcim počas púte bol
Pavel Kravec s manželkou Martou. Boli našou veľkou oporou a
organizátormi počas celej púte.
Okrem iného sme navštívili aj
Wadovice – rodný dom Karola
Wojtylu. V Čenstochovej sme

prežili veľa duchovnosti a lásky
medzi takmer doteraz cudzími
ľuďmi. Pannu Máriu prišla oslavovať svojím krásnym spevom
slovenská sopranistka Mária
Eliášová s organistom Marekom
Vrábelom. Hoci koncert sa uskutočnil o 23-tej hodine, katedrála
bola preplnená medzinárodnou
účasťou. Svätá omša bola slávnostná a organizačne na vysokej
úrovni. Železničiari boli v krás-

nych uniformách, so zástavami
v rukách a z viacerých krajín.
Bolo by ešte veľa čo písať,
ale úmysel článku je, aby som
povzbudila tých, ktorých sa
Sedemnásta púť slovenských
železničiarov môže osobne dotknúť, železničiarov z nášho
okolia. Nech idú putovať a budú
mať nezabudnuteľné zážitky a
duchovné hodnoty.
Mária Lauková, Pitelová - Dolina
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Činnosť organizácií

II. ročník fašiangového karnevalu
V niektorých
prípadoch bolo
rozhodovanie také obtiažne, že udelená cena musela byť spoločná pre viac
masiek (ešte šťastie, že bola deliteľná,
ako napr. kartón fliaš s vínom…). Ceny,
ktoré venovali samotní účastníci karnevalu (rod. Vladimíra Beňu, Vladimír Abrahám, Pavol Kaštier, Eva Sporná, rod.
Bartová, Silvia Miháliková, Ľubica Čaklošová, Marcela Volentierová) a Obecný úrad v Trnavej Hore, boli len symbolickým ocenením nápaditosti a úsilia.
„Bronzové“ miesto získali bábätká Ciky
a Kaky (manželia Rúčkovci), druhé miesto patrilo pipke Luči a jej mafiánskemu
fešákovi Čajovi (manželia Čaklošovci) a
víťaznú cenu prisúdila komisia dvojici Kremienok a Chocholúšik (manželia Kaštierovci, ktorí palmu víťazstva získali aj vlani).
Treba povedať, že rozhodnutie komisie
sa vo veľkej miere zhodovalo s tipmi väčšiny prítomných. Ďalšie miesta komisia
vyhodnotila nasledovne: 4. Čert a čertica,
5. Baletka (v originálnom podaní futbalového rozhodcu), 6. Rómka Tonka, 7. Podstarosta z Podsitnianskej, zubatá, strihací
model (ktorý vyzeral ako Jimmi Hendrix),
8. Matka predstavená, 9. Dve statočné (či
Sexy Pistols?), 10. Dobrá čarodejnica, 11.
Pavúčia princezná, 12. Raťafák plachta.
Boli udelené aj dve mimoriadne
ceny:
Cigánska
veštica
(baby box), Obelix (tanier šišiek).
Ale upútali všetky masky, či už svo-

Dokončenie zo str. 1.

OZ SPOON

jou originalitou, alebo
tým, ako svojim nositeľom pristali, resp. ako
masku prezentovali. Okrem uvedených
ocenených sme videli pirátov, mušketiera, čerta a čertice, Drakulu, šejka,
Mexičana, poľovníka s manželkou, Červenú čiapočku s ochrancom poľovníkom, Kýblika, Čiernu paniu, „pravého“
cowboya, rómsky párik Márgit a Dežka…. skrátka - bolo sa na čo pozerať.
Nálada na karnevale bola vynikajúca, určite k tomu prispelo aj sprievodné
slovo Bady Beňovej a Janky Bartovej ml.,
ako aj hudobný doprovod Miroslava
Trokšiara s partnerkou Barborkou (duo
Sings). Aby fašiangujúci nezostali hladní, pripravila Helenka Minková zo školskej jedálne výbornú večeru. K tradícii
fašiangov neodmysliteľne patria šišky,
ktoré aj tentoraz pripravila Olinka Očenášová – a je namieste povedať, že boli
skvelé. Pomoc organizátorom neodmietla ani Mirka Švihoríková, ktorá napiekla
vynikajúce škvarkovníky. Prítomným
chutili aj sladké kysnuté rožteky Pavlínky Šurkovej, ktoré boli nečakaným,
ale o to príjemnejším prekvapením.
Všetkým uvedeným dámam patrí poďakovanie organizátorov. Bufet už tradične zabezpečovala Marika Janeková.
Účastníci sa zabávali naozaj dobre, o čom svedčí skutočnosť, že sa rozchádzali až nadránom. Karneval sa
však definitívne skončil až nedeľným

Koncoročné stretnutie
Na
koncoročnom
stretnutí
dôchodcov sa schválil aj nový Plán
činnosti na rok 2009.
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska (ZO JDS)
mala 29. decembra minulého roku
koncoročné stretnutie spojené s
hodnotiacou schôdzou v zasadačke
obecného úradu. Na toto posledné
stretnutie v minulom roku prišlo 58
seniorov a zúčastnil sa ho aj starosta
obce Ján Harman s manželkou. Predseda ZO zhodnotil činnosť organizácie dôchodcov v roku 2008, pričom
bolo konštatované, že bola pestrá,
zameraná na kultúru, zájazdy, brigády, spoločenské akcie v obci, ale aj
na zábavu a predstavenie šikovnosti samotných dôchodcov. V priebehu roka boli jednotlivé akcie predstavené v miestnej tlači Trnky, ale aj
na web stránke obce. Starosta obce
vo svojom príhovore poďakoval organizácii dôchodcov za činnosť v
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JDS

Niektorí zamaskovaní pojali karneval
ako veľkú recesiu a skvele sa zabávali.
poludním, keď partia organizátorov zložila fašiangovú výzdobu a dala priestory obecného
úradu do pôvodného stavu. Ale už vtedy sme
začali plánovať tretí ročník karnevalu. Veríme,
že počet „maskovaných“ účastníkov znovu
porastie a stretneme sa v priestoroch Domu
kultúry na Jalnej. Už teraz sa na III. ročník fašiangového karnevalu a na vás všetkých tešíme!
OZ SPOON – zh

Plán činnosti ZO JDS

prospech
obce a za
ich aktivitu pri rôznych akciách. Do
roku 2009 poprial všetkým pevné
zdravie a veľa chuti do ďalšej činnosti. Predseda ZO tiež poďakoval
všetkým členom za odvedenú prácu pre organizáciu a poprial do ďalšej činnosti veľa osobného šťastia,
zdravia a aktívneho prístupu do činnosti organizácie dôchodcov.
Na stretnutie si každý účastník
priniesol slané, alebo sladké pečivo. Chutne podávanú večeru nám
pripravila Helena Minková. Celé
stretnutie sa nieslo v príjemnej pohode, o hudbu sa staral harmonikár
Paľko Hornický. Ešte dlho do večera
sa spievalo a pomaly konzumovalo
to, čo bolo pripravené. Len ťažko
sa rozchádzalo domov. Z nápadov
členov, pripomienok a návrhov bol
spracovaný plán ZO na rok 2009.

štvrťrok (apríl – jún 2009)
• brigáda pri skrášľovaní obce 4/09
• účasť na stavaní mája v obci 30. 4.
• šachový turnaj, kartové hry – klub JDS 31. 5.
• zájazd Rajecká Lesná 16. 5.
• Juniáles – spoločný so ZO JDS Hronská Dúbrava, KD Jalná 6. - 13. 6. 2009
• výborová schôdza 4/09, 6/09

Výbor ZO JDS

Výbor ZO JDS

štvrťrok (júl – september 2009)
• zájazd na nákupy Jablonka (Nový Targ) 22. 25. 7.
• zájazd kúpalisko Podhájska 22. 8.
• uctenie pamiatky SNP Kľačany 28. 8.
• opekanie, guláš, ihrisko Hrable 5. 9.
• výborová schôdza
štvrťrok (október – december 2009)
• návšteva divadla JGT Zvolen 10/09
• brigáda na úprave okolia domu smútku 10/09
• mesiac úcty k starším 16. 10.
• koncoročné stretnutie, schôdza 29. 12.
• výborová schôdza 10/09, 12/09
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Futbal, tobyťje
hra!
dobrí a úspešní.

V
nezvyčajnom
čase,
predpoludním pred Vianocami,
sme si dali stretnutie s ujom
Rasťom Urgelom. Očakávali sme
ho netrpezlivo a pozvali sme si
ho preto, lebo futbal hrajú radi
nielen chlapci, ale aj dievčatá. Ujo
Rasťo prišiel poriadne nabalený
- mal so sebou pohár, všetky
dresy (úhľadne udržiavané),
spomienkové
vlajočky
a
odznaky, ktoré mu pripomínajú
jeho najkrajšie roky. Veľmi rád a
ochotne odpovedal na zvedavé
otázky detí o tom, ako vyrastal,
čo všetko musel „papkať“, aby bol
silný športovec, čo všetko musel
urobiť, keď chcel ísť na tréning. Aj
on sa musel najprv naučiť všetko
do školy a poslúchať rodičov.
Veru, aj športovci musia byť
usilovní i disciplinovaní, ak chcú

Hoci sme plánovali stretnutie
na chvíľu, pretože malé deti
vydržia dávať pozor len krátky
čas, tentoraz sme vydržali celú
hodinu! Spolu s ujom Rasťom
sme poskladali výstroj futbalistu
– čo musí mať oblečené a obuté.
Zistili sme, akými futbalovými
klubmi prešiel, v akých dresoch za
ne kopal (všetky sme si dôkladne
poprezerali), obzreli sme si i
vlajočky, odznaky a vzácny pohár,
ktoré má starostlivo odložené.
No a keď „nedajbože“ na niečo
dôležité zabudol, veľmi rýchlo
mal na pomoci Samka – svojho
synčeka – ktorý históriu ocina
pozná úplne detailne. Deti si
zahrali medzi sebou futbalový
zápas, v ktorom bol ujo Rasťo
rozhodcom. Na pamiatku im

Materské centrum Pastelka
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Počas tohtoročného fašiangu bol zorganizovaný pre deti
karneval tak v základnej škole,
ako aj v materskej škôlke. Ale

keďže všetci vieme, že detičky
nepohrdnú ani tretím karnevalom, rozhodli sa mamičky v
centre, že Pastelka urobí de-

Karneval pre najmenších pripravili aj
mamičky z materského centra.

Škôlkarom sa predpoludnie s profesionálnym
futbalistom nesmierne páčilo.
podaroval naozajstnú futbalovú šľapajach bude kráčať minimálne
loptu aj s venovaním.
jeden „škôlkárik“.
Celé dopoludnie sa nám
všetkým páčilo, ujovi Rasťovi
ďakujeme a veríme, že v jeho
Blažena Mališová, riaditeľka MŠ

ťom radosť do tretice. Hlavným
dôvodom bolo umožniť účasť
aj pre našich najmenších, teda
deťom do 3 rokov.
Takže sme sa vrhli na prípravy. Najvhodnejším priestorom
sa nám zdala sála na obecnom
úrade, keďže priestory Pastelky
sú na takúto akciu veľmi malé.
Naša vďaka patrí starostovi Jánovi Harmanovi za jej zapožičanie. Maminy- dobrovoľníčky
sa pustili do prípravy výzdoby
sály, zabezpečili sa drobné ceny
a odmeny pre zúčastnené deti
(ktoré boli zakúpené zo symbolického vstupného) a karneval
sa mohol začať.
Vymyslieť program bolo
dosť náročné, keďže vekové
rozhranie detí bol od 9 mesiacov do 11 rokov, ale nakoniec
sa nám to, myslím, celkom podarilo. Detičky sa super zabáva-

li, hlavne vďaka pastelkáckym
kockám, ktoré slúžili na postavenie zlatej brány, bunkru či
vysokej veže. Najväčšia kocka
poslúžila ako koník či auto.
Guľôčky zohrali tiež nezanedbateľnú úlohu. Ak nejaký rodič
ochotne zbieral guľôčky, ktoré
boli rozsypané po celej sále, vo
vedre nevydržali nikdy dlhšie
ako 3 sekundy. To bolo radosti, keď sa sypali zase na každú
stranu. K tomu všetkému nám
vyhrávala veselá hudba a veľa
sa tancovalo. O naše hladné
brušká sa postarala Zdenka Fischerová, ktorá doniesla skvelé
pampúchy s jahodovou penou.
Nakoniec zvíťazila športová
disciplína, komu sa podarí uchmatnúť si viac krepových reťazí
a balónov z výzdoby. Pevne dúfame, že detičky sa zabavili a na
budúci rok si dáme repete.
Ľubomíra Hajdúchová.

Jarné prázdniny vo farnosti
Farský denný tábor, ktorý
doteraz fungoval len počas
letných prázdnin, pokračoval v dňoch 4. až 6. marca
po prvýkrát aj jarnými aktivitami. Pätnásť detí vo veku
4 až 13 rokov prežilo dni
naplnené radosťou, hrami,
piesňami, novými kamarátstvami, ale aj „poznávacími“
chvíľkami. Božka Bahledová
spolu s Majkou a Jurkom
Dudášovcami pripravili pre
ne zaujímavý program. Každý deň bol venovaný inej

téme, ktoré však spájala
Veľká noc. Deti si v rôznych
činnostiach priblížili zmysel
týchto sviatkov, vlastnoručne si vyrobili veľkonočné
vajíčko či mozaikový kríž.
Keďže počasie nebolo táboru veľmi naklonené, pozreli
si aj niekoľko poučných príbehov na videu a pohybu sa
venovali v priestoroch fary.
Trojdňové stretnutie deti
ukončili v piatok detskou
krížovou cestou a sv. omšou.

sm

Deti si v rôznych činnostiach priblížili
zmysel Veľkonočných sviatkov.
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POĎAKOVANIE A „POĎAKOVANIE“ RODIČOM NAŠICH DETÍ !
Dovoľte mi, aby som sa vám
prihovorila niekoľkými vetami
na tému rodičia, deti a naša
škola.
Prevažná väčšina detí z Trnavej Hory chodí práve do tunajšej
základnej školy. Základná škola
však neznamená len učenie a
získavanie vedomostí, to sú aj
rôzne voľnočasové aktivity či
kultúrnospoločenské podujatia
(napr. Mikuláš, karneval, Deň
detí, koncoročné výlety), ktoré
v spolupráci s vedením školy
pripravuje rodičovská rada. Rodičovská rada pozostáva z rodičov - predsedov triednych rád,
ktorých si volíme začiatkom
školského roku v každej triede.
Povinnosti vyplývajúce z tejto
funkcie sú pre každého predsedu prácou navyše. Som presvedčená o tom, že zvolením
predsedu - zástupcu rodičov
príslušnej triedy - by sa náš záujem o činnosť rodičovskej rady
nemal končiť. Ako predseda triednej rodičovskej rady som pôsobila 9 rokov. Tento školský rok
som túto funkciu odmietla, ale
naďalej sa snažím pomáhať. Na
základe skúseností, ktoré mi prinieslo aj pôsobenie v rodičovskej rade, by som všetkým rodičom chcela povedať pár slov:
na chvíľu sa zastavte a nájdite si
čas na svoje deti, aby ste mali
možnosť vidieť ich nielen doma
vo voľnom čase, ale aj v škole. Je
to neskutočný zážitok vidieť ich
v karnevalových maskách všetkých pokope, sledovať, ako trávia Deň detí v škole, alebo tešiť
sa na príchod Mikuláša. Vyrastú
nám, opustia „hniezdo“ a my
sa ocitneme sami. Už sa nikdy
nebudú dať vrátiť chvíle, ktoré
sme mohli stráviť spolu s nimi
a vidieť ich oči žiariace šťastím
a radosťou pri spoločne strávených podujatiach a hrách.
Prvé väčšie podujatie v
školskom roku je Mikuláš. Položím otázku: koľkí z vás oslovili predsedu vo svojej triede
ako by mohli pomôcť? Mali
sme veľký problém zabezpečiť vôbec niekoho, kto by bol
ochotný prevziať na seba rolu
Mikuláša, ktorý nám na poslednú chvíľu odmietol svoju účasť
pre zdravotné problémy. Tu mi
dovoľte sa na chvíľu pozastaviť.

V to ráno, keď mal prísť Mikuláš
do našej školy, som sa snažila zohnať nejakú náhradu. Asi
po 20-tich telefonátoch som
ho konečne objavila. Iróniou
osudu je, že to bol niekto, kto
vlastne dieťa v škole ani nemá!
Touto cestou sa chcem poďakovať v mene svojom a všetkých
detí Tomášovi Ivanovi (Jolovi),
ktorý sa veľa nepýtal a povedal:
„Samozrejme, príď po mňa“. No
čo k tomu povedať?
Ďalším väčším podujatím v
tomto školskom roku bol karneval. Tu je veľmi dôležitá celková

ka. A práve týmto patrí moje poďakovanie. Chcem sa všetkým
naozaj úprimne poďakovať za
spoluprácu a dúfam, že tí, ktorí
nás prišli podporiť, aspoň na
chvíľu zabudli na svoje
starosti pri toľkých rozžiarených tváričkách.
Odmien pre deti bolo
naozaj neúrekom. Pre
prvý aj druhý stupeň
bolo pripravených po
16 hlavných cien. A tí
čo nevyhrali? Tiež neodišli naprázdno.
Ocenené masky:

ZŠ

Trnavá Hora

Medzi maskami na II.
stupni sa mihli aj slečny z
obdobia éry hippies.

Fašiangový karneval
Dokončenie zo str. 1.
Žiaci I. stupňa netrpezlivo čakali na vyhlasovanie výsledkov.
príprava (výzdoba sály, príprava
občerstvenia, nákup výzdoby
a vecných cien a mnoho iných
„zákulisných“ vecí). Večer pred
karnevalom o 18-tej hodine
sa zdobila telocvičňa. Bolo nás
tam 7 dospelých. Krása (?). Je
to smutný výpočet. Pritom noví
ľudia = nové nápady, možnosti a možno aj krajší zážitok pre
naše deti. Aj napriek všetkým
okolnostiam sa nám podarilo
vytvoriť krásnu atmosféru. Karneval dopadol výborne, masky
boli úžasné a konferencierky
v podaní Vladky Forgáčovej a
Katky Urgelovej to zvládli na 1 s
hviezdičkou. Šišky, ktoré pripravili naše kuchárky Helka Minková a Hanka Hrenovčíková, boli
nadýchané, krehké a výborné.
Hudbu v podaní Jakuba Kraveca zabezpečilo vedenie školy.
Malá skupinka mamičiek pomáhala aj pri podávaní občerstvenia našim ratolestiam.
Našu školu navštevuje 126
žiakov. Rodičov, ktorí sa spolupodieľajú pri organizácii týchto
podujatí, je však len malá hŕst-

1. stupeň: 1. miesto Kristínka
Abrahámová – brušná tanečnica, 2. miesto Martinko Zvara – Alibaba, 3. miesto Timejka
Trokšiarová - mníška, 2. stupeň:
1. miesto Nina Trokšiarová – taxikár, 2. miesto Marek Struhár
– upratovačka, 3. miesto Mário
Minka – lienka.
Takže, milí rodičia, najbližšie
nás čaká Deň detí. Čo si priať?
„Teším sa“ na vašu neúčasť, však
sa to nejako všetko urobí a zariadi samo. Aj naďalej môžete
pôsobiť v ústraní ako diváci, na
všetko sa iba prizerať a kritizovať. Veď ako sa hovorí: „Po vojne
je každý generál“.
Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vynakladajú
úsilie a svoj drahocenný voľný
čas pri organizovaní podujatí
pre naše deti. Súčasne chcem
vyjadriť nádej, že aj pedagogický zbor vynaloží viac úsilia
pre zapojenie širšieho počtu
rodičov do organizácie týchto
podujatí a pre rozšírenie a skvalitnenie mimovzdelávacích podujatí pre naše deti.
Eva Sporná

Telocvičňa sa už od skorého
rána zapĺňala maskami od výmyslu sveta. Niektorým deťom s ich
„nastajlovaním“ pomáhali nielen
rodičia, povzbudiť ich prišli aj starí
rodičia, známi či starší kamaráti.
Ako to už býva, na I. stupni medzi
maskami prevládali princezné či
kráľovné, chlapcom učarovali vojaci, piráti alebo bojovníci.
Na II. stupni je už masiek pomenej, ale tí, ktorí prišli, pobavili nielen svojich spolužiakov, ale aj učiteľov a rodičov. Predsa len, starší
žiaci majú väčší zmysel pre recesiu, čo sa odzrkadlilo aj na práve
spomínaných maskách. Príšery z
hororov, upíri, vampíri, Edita Papeky, upratovačka s bradavicou,
šialený taxikár.... vymenúvať by
sme však mohli aj ďalších.
Pre každého, kto sa chcel v piatok zabaviť a prišiel do telocvične
v maske, boli pripravené nielen
súťaže a zábava, ale aj lákavé hodnotné ceny. Z každého stupňa
bolo vecnou cenou ohodnotených až 16 masiek. Bez ceny však
neodišiel nikto, veď aj tí, ktorí mali
menej šťastia a na žiadnom z bodovaných miest sa neumiestnili,
dostali aspoň malý darček. Tešíme
sa na všetkých opäť o rok, kedy sa
nám predvedú znovu v nápaditých maskách.
-li-

ZŠ

Trnavá Hora
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Zápis do 1. ročníka základnej školy
V piatok 30. januára teplé slnečné lúče
prebudili deti, ktoré sa chystali do Základnej
školy v Trnavej Hore na zápis do 1. ročníka.
V príjemnom prostredí deti prezentovali
svoje vedomosti a zručnosti, ktoré doteraz
získali v materskej škole. Spievali, recitovali,
rozprávali
o
obrázkoch,
spoznávali
geometrické tvary, vystrihovali a počítali.

Za svoje výkony boli všetky deti odmenené
hračkou, sladkosťami a pamätným listom.
Dôkazom výbornej atmosféry tohto dňa
je aj predĺžený pobyt detí a ich rodičov v
priestoroch školy pri hrách s kamarátmi.
Do 1. ročníka ZŠ bolo zapísaných 12 detí
z Trnavej Hory a 4 deti z Hronskej Dúbravy.
Mgr. Dana Koštová

Prvý polrok v základnej škole
September
• Dňa 2. septembra 2008 sa otvorili brány
našej školy a do školských lavíc zasadli
opäť oddýchnutí, dobre naladení a veselí žiaci. Pani riaditeľka privítala osobitne
našich najmenších prváčikov, ktorí stáli
po prvýkrát vo veľkej škole plní očakávania. Spolu so starostom zaželali všetkým
mnoho šťastia a úspechov v novom školskom roku.
• Okrem vyučovania v priestoroch školy
absolvovali žiaci v rámci rôznych predmetov vychádzky zamerané na poznávanie širšieho okolia školy, významných
budov, krásnej prírody a na zopakovanie
získaných poznatkov. V triedach si založili kútiky živej prírody, aby sa mohli po
celý rok starať o rastlinky.
• V sobotu 23. septembra sa uskutočnil v
obci Michalský beh, ktorého sa zúčastnilo nielen mnoho našich žiakov, ale aj
ľudí z okolia. Niektorí si domov odniesli
diplom, vecné ceny či medailu. Bola to
veselá akcia, plná športu, smiechu a zábavy.
• Dňa 30. septembra sa uskutočnili cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa. Mladší
žiaci sa venovali spoznávaniu prírody,
zdravotnej a dopravnej výchove, pohybovým a športovým hrám. Deň sa vydaril
a všetci sa vrátili spokojní.
Október
• Dňa 9. októbra sa uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa. Tí si najprv v
škole osvojili teoretické poznatky o prvej
pomoci, zásadách orientácie v prírode,
zbraniach hromadného ničenia, o príprave pochodu či o dopravných značkách a
značeniach. Všetci sa potom vybrali do
prírody, kde si mohli niektoré poznatky
overiť v praxi a popri tom mohli sledovať
a spoznávať okolie.
• Dňa 15. októbra navštívili žiaci 3. a 4. ročníka plaváreň v Žiari nad Hronom. Tu si
okrem potápania, hier a zábavy zdokonalili rôzne plavecké štýly a techniky.
• Vyučovacie hodiny boli spestrené niekoľkými rozhlasovými reláciami k rôznym
udalostiam. Napr.: Svetový deň zdravej
výživy (16. 10.), vznik Československej
republiky (30. 10.), október- Mesiac úcty
k starším...

• 21. októbra zavítali do našej školy pracovníci Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie zo
Žiaru nad Hronom a mestský policajt,
aby besedovali so žiakmi o rôznych aktuálnych témach a odpovedali im na
dôležité otázky v oblasti závislostí a prevencie, práv a povinností dospievajúcej
mládeže.
• Z príležitosti Mesiaca úcty k starším si
pripravili niektorí žiaci pestrý kultúrny
program, s ktorým vystúpili na obecnom
úrade. Dve žiačky 5. ročníka zahrali piesne na flautách a šikovní žiaci z 2. ročníka
zatancovali a zaspievali.
• Október je aj Mesiacom zdravých zubov,
a tak si asi každý žiak školy spomenie na
prehliadku, ktorú absolvoval u pani zubárky.
November
• Dňa 5. novembra si žiaci 4. ročníka upevnili učivo z vlastivedy o vesmíre. Navštívili Hvezdáreň a planetárium Maximiliána
Hella v Žiari nad Hronom. Okrem sledovania planét a súhvezdí v ,,Ufosále“ mali
možnosť pozorovať oblohu pomocou
ďalekohľadov, či besedovať o zaujímavostiach a záhadách vesmíru s pracovníkmi planetária.
• Žiakov 9. ročníka čaká tento školský rok
výber strednej školy. Dňa 25. novembra
sa zúčastnili akcie ,,Stredoškolák“ v Žiari
nad Hronom. Tu sa prezentovali mnohé
stredné školy, dokonca aj firmy z Banskobystrického kraja. Žiaci mali možnosť
získať najaktuálnejšie informácie o škole,
prijímacej skúške, štúdiu, praxi, možnostiach uplatnenia...
• Tretí novembrový týždeň bola v priestoroch obecného úradu nainštalovaná
výstava obrazov rodáčky z Trnavej Hory
- Boženy Návratovej-Urgelovej. Zúčastnili sa jej všetci žiaci školy spolu s vyučujúcimi.
• Ovocné a zeleninové šaláty si v novembri
vlastnoručne pripravili spolu s učiteľkami naši najmenší - žiaci 1. a 2. ročníka. A
ako to skončilo? Samozrejme poriadnou
hostinou!
December
• Celý mesiac december sa niesol v duchu

•

•

•

•

vianočných zvykov a tradícií. Na hodinách žiaci pripravovali vianočné ozdoby,
spievali vianočné koledy, pripravovali
program k vianočnej besiedke, na chodbe sa ligotal vianočný stromček a všade
vládla vianočná atmosféra.
9. decembra sa žiaci prvého stupňa vybrali spolu s učiteľkami na vianočnú rozprávku do Žiaru nad Hronom s názvom
Pomiešané rozprávky.
16. decembra sa zúčastnila Lucka Ihradská, žiačka 4. ročníka, okresného kola
súťaže v Žiari nad Hronom ,,Rozprávkové vretienko“, kde predniesla rozprávku
Princezná na hrášku.
Dňa 19. decembra zavítal do školy Mikuláš s pomocníkom čertom, ktorých už
všetci netrpezlivo očakávali - hlavne naši
najmenší. Netrvalo dlho a žiaci sa zmenili
na snehové vločky, zvieratká, spevákov a
speváčky či tanečníkov. Mikuláša privítali
aj siedmaci veselou modernou rozprávkou.
Vianočný stromček sa rozsvietil aj v obci.
Naši druháčikovia i ostatní žiaci našej
školy si pripravili kultúrny program, s
ktorým vystúpili.

Športové súťaže
• Dňa 21. októbra minulého roku sa uskutočnili Dni športu mesta Kremnica. Žiaci
našej školy, spolu s učiteľkou Vierou Jančovou, sa zúčastnili futbalového turnaja.
A výsledok? Obsadili 1. miesto. Gratulujeme! Úspešní hráči: 8. ročník: Ján Forgáč, Jakub Forgáč, Marek Kubík, Peter
Baláž, 9. ročník: Martin Štefanka, Ivan
Kubík, Matej Červienka, Matej Ponický,
Marek Pastierovič.
• 15. decembra si žiaci súťaž vo futbale zopakovali. Žiaci M. Kubík, P. Baláž, I. Kubík,
M. Štefanka, M. Červienka, M. Ponický,
M. Pastierovič sa zúčastnili vianočného
turnaja v Kremnici. V silnej konkurencii 8
družstiev obsadili 4. miesto.
Matematická pytagoriáda
Úspešní riešitelia školského kola matematickej pytagoriády: 3. roč. Michal Minka, 4.
roč. Timea Trokšiarová, 5. roč. Eliška Kollárová, 6. roč. Matúš Trokšiar, 8. roč. Marianna
Slováková.
Mgr. P. Kašiarová
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Návštevnosť obecnej webovej stránky v poslednom štvrťroku svedčí o tom, že sa postupne stáva súčasťou „obecného
života“. To ma silne motivuje
k jej neustálemu skvalitňovaniu. Z vašich ohlasov je zrejmé,
že zmena úvodnej stránky do
dnešnej podoby bola správnym
krokom. Hneď v úvode sa tak
návštevník stránky môže dočítať, čo je nové, môže si stiahnuť
najaktuálnejšie dokumenty a
nazrieť do fotogalérie.
V tomto roku sme aktualizovali aj niekoľko sekcií. Spolu s TJ
Sokol sme si opäť zaspomínali
na futbalové úspechy spred 30tich rokov. Taktiež sa na webe
objavilo niekoľko historických
fotiek obce. V sekcii Kam do
okolia pribudli nové informácie
o možnosti splavovania Hrona.
Novinkou je tiež informácia o
účasti poslancov na zasadnutiach v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Od januára tohto roku je
spustená do prevádzky aj diskusia, ktorá slúži na výmenu
názorov, postrehov, kritiky a
zasielanie pripomienok za účelom poukázať na vecné problémy občanov a obce. Chcel by
som upozorniť občanov, že do
diskusie nebudú automaticky
zaraďované príspevky obsahu-

Oznamy, rôzne
júce vulgárne, zosmiešňujúce
a hanlivé výrazy, výrazy, ktoré
by vzbudzovali verejné pohoršenie, nezmysly a viacnásobne
kopírované výrazy. Diskusné
príspevky sú uverejnené bez
úpravy spolu s uvedením autorstva - prezývky. Za obsahovú,
jazykovú a štylistickú úroveň
zodpovedá sám autor. Chcel by
som vyzvať občanov obce, aby
sa do diskusie zapájali vecne.
Návštevníci obecnej stránky sa majú na čo tešiť aj v
budúcnosti. Okrem pravidelných oznamov a správ z aktuálneho diania obce pripravujeme
množstvo nových sekcií. A tak
už v nasledujúcom štvrťroku si
budete môcť na obecnej stránke prečítať informácie o dvoch
banských mestách v našom
okolí – Kremnica a Banská Štiavnica, o možnostiach cykloturistiky v blízkom okolí obce a významných osobnostiach obce
Trnavá Hora.
Taktiež by som chcel apelovať na občanov, ak máte informácie, alebo nápady, ktoré vám
chýbajú na obecnej stránke, aby
ste ma kontaktovali, buď prostredníctvom samotnej stránky
– v pravej časti „napíšte nám“,
prostredníctvom mailu bahleda.miroslav@gmail.com, doručením písomnej požiadavky na
OcÚ, alebo na telefónom čísle
0915 834 720.
miroslav

Chceme mať krajšiu obec?
Určite áno. Preto veríme, že sa na už
tradičnom jarnom upratovaní obce
stretneme v čo najväčšom počte.
Presný termín ešte nie je určený
a závisí – ako inak – od počasia.
Určite to však bude v niektorú
marcovú,
najneskôr
aprílovú
sobotu. Organizátori z občianskeho
združenia SPOON a obec Trnavá
Hora po dohode so zástupcami
ostatných organizácií v obci (Jednota
dôchodcov Slovenska, Dobrovoľný
hasičský zbor, TJ Sokol Trnavá Hora)
oznámia termín brigády a jednotlivé
vybrané lokality prostredníctvom
obecného rozhlasu. Pre všetkých,
ktorí pre poriadok a krajší vzhľad našej
obce venujú svoj voľný čas a priložia
ruku k dielu, bude pripravený guláš.
OZ SPOON - zh

V čase, keď sa už skôr
chystáme na vítanie jari, si
aspoň pár slovami pripomenieme rozlúčku s rokom
2008 a privítanie nového
roka 2009.
Silvestrovská noc je pre
viacerých z nás príležitosťou
vyhľadať rodinu a priateľov,
stráviť s nimi pár príjemných
chvíľ a vysloviť úprimné slová novoročných želaní. S takýmto zámerom vznikla aj
myšlienka silvestrovského
stretnutia pri Dome kultúry
na Jalnej v závere minulého roka. Tých, ktorí napriek
mrazivej noci opustili teplo
svojich domovov a jas televíznej obrazovky, čakal
v stánku pri dome kultúry
horúci punč, okolo rodina,
susedia, známi, a na moste
síce menší, ale predsa ohňostroj. A najmä možnosť
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Silvester 2008
vysloviť s prvými minútami nového roka želania a
priania všetkým, ktorí tam
spolu v tej zime podupkávali a hrial ich najmä pocit
ľudskej
spolupatričnosti.
Stretlo sa nás tam dosť – a
neboli to len obyvatelia z
priľahlých jalnianskych ulíc.
Prišli občania z rôznych častí
obce, dokonca aj z „Podpitelovej“… Po ukončení nočnej
bohoslužby zavítali medzi
nás aj viacerí z jej účastníkov a aj pán farár Mgr. Roman Stieranka.
Silvestrovské stretnutie v
takejto podobe bolo v našej
obci premiérové a ako také
malo aj „chybičky krásy“. Viacerým nám chýbala hudba
(stačila by aj reprodukovaná), ale najmä spoločné
odpočítavanie posledných

sekúnd končiaceho sa roka.
Veríme však, že známe „Kde
je vôľa, tam je aj cesta“ sa
potvrdí aj v tomto prípade. Že keď bude záujem
o spoločné silvestrovské
stretnutie 2009, tak viacerí
priložíme ruku k dielu a k
organizácii, že budú nové
nápady, chuť a prostriedky
realizovať ich. A to aj napriek tomu, že rok 2009 pre
viacerých z nás nebude ani
ľahký, ani jednoduchý.
Silvestrovské nočné stretnutie 2008 a varenie punču
zabezpečil starosta obce
s finančnou spoluúčasťou
nášho spoluobčana, ktorý
spoločenské podujatia v
obci maximálne a najmä aktívne podporuje, ale nechce
byť menovaný. Svetlice na
ohňostroj obstaral pán Jozef Minka.
OZ SPOON - zh

Pozvánka na stavanie mája

Privítanie jari

Vo štvrtok 30. apríla 2009 organizuje
občianske združenie SPOON s pomocou
členov DHZ Jalná a Jednoty dôchodcov
v Trnavej Hore už tradičné stavanie mája.
Podrobnosti budú uvedené na výveskách
v obci a vyhlásené v miestnom rozhlase.
Veríme, že nás počasie nesklame a vy,
naši spoluobčania, podporíte podujatie
hojnou účasťou. Predaj gulášu a ďalšieho
občerstvenia je zabezpečený.

OZ SPOON Vás srdečne pozýva na
„Privítanie jari“ v nedeľu 5. apríla
2009 v popoludňajších hodinách
pri Dome kultúry na Jalnej. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne. Podrobnosti budú zverejnené
na výveskách v obci a vyhlásené v
obecnom rozhlase.

OZ SPOON - zh

Otváracie hodiny Pošta Trnavá Hora
Pondelok: od 7:30 do 11:00 a od 12:45 do 14:45
Utorok: od 7:30 do 11:00
Streda: od 7:30 do 11:00 a od 12:45 do 17:00
Štvrtok: od 7:30 do 11:00 a od 12:45 do 14:45
Piatok: od 7:30 do 11:00 a od 12:45 do 14:00
Materské centrum Pastelka organizuje cvičenie
mamičiek s deťmi

„Babyfit“
• Cvičenie je určené pre deti vo veku od 12 do
36 mesiacov a bude prebiehať pod vedením
odbornej cvičiteľky.
• Kurz pozostáva z 8 lekcií, cena jednej lekcie (cca
40 min.) sú 2 eurá.
• Začíname 10.3. a stretávať sa budeme každý
utorok o 10:00 hod. v priestoroch MŠ.
Tešíme sa na vás!
Bližšie informácie rada poskytne Ľubka
Hajdúchová, tel. 0907 874035.

OZ SPOON -zh

Výzva na darovanie 2% dane pre zamestnancov
Ešte ste sa nerozhodli, komu venujete 2% dane z
príjmov za rok 2008?
Občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám
(SPOON) vyzýva všetkých priaznivcov, aby podporili
činnosť OZ SPOON a tým aj kultúrno-spoločenský život
v obci darovaním 2% zaplatenej dane. Zamestnanci tak
môžu urobiť do 30. apríla 2009.

Tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade Trnavá
Hora, v lekárni JUKA u Mgr. Mihálikovej a v kaderníctve Evka Sporná, ako aj na internetovej stránke obce
www.trnavahora.sk.
Identifikačné údaje občianskeho združenia: IČO:
37895761, číslo účtu: 326217613/7500, sídlo: Trnavá
Hora č. 131, 966 11.
Občianske združenie ďakuje všetkým, ktorí aj takouto formou prispejú k zlepšeniu podmienok pre činnosť združenia
a súčasne aj k rozšíreniu možností organizácie a úrovne
kultúrno-spoločenksých podujatí v obci. Zároveň chceme
poďakovať samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí
nám už poukázali 2% dane .
OZ SPOON - zh

Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 31. 05. 2009.
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.
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