
Viac na strane 7.

V nedeľu 17.5. 2009 sa vo farnosti Trnavá Hora 
konala hodová slávnosť alebo ako sa v tejto farnosti 
hovorí – hostina. Nový kňaz – nové pohľady – nové 
tradície.  Aj takto by sa dala charakterizovať tohtoročná 
„hostina“.

Trnky
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ročník VII

Viac na strane 5.

13. ročník Reprezentačného 
hasičského bálu

V sobotu 
9. mája sa v 
p r i e s t o r o c h 
Kultúrneho domu 
v Jalnej uskutočnil 
už 13. ročník 
Reprezentačného 
hasičského bálu 
a zaznamenal 
rekordný počet 
hostí.

H l a v n ý m 
o r g a n i z á t o r o m 
tohto úspešného 
podujatia je 
Územný výbor 
D o b r o v o ľ n e j 
požiarnej ochrany 
(ÚV DPO), ktorý 
zastupuje Mária 
Putišová z našej 
obce. Tento rok sa 
bál uskutočnil aj v 
spolupráci s novým kolektívom DHZ Jalná, pod vedením Evy Spornej. 

Hodová slávnosť vo farnosti Trnavá Hora

„Fašiang je za nami a najbližším pripravovaným 
veselím je Veľkonočný maškarný večierok pre 
deti i dospelých, na ktorý sa už teraz tešíme.“ 
– týmito slovami sme sa lúčili a ani sme sa 
nenazdali a bol tu:
Ako aj v predchádzajúcich rokoch i v tomto 
2009-tom pokračujeme pod hlavičkou DHZ v 
tradícii organizovania ďalších spoločenských 
akcií pre obyvateľov hornej časti obce TH, no 
nielen pre nich. Ďalšou v poradí v tomto roku 
bol Veľkonočný maškarný večierok pre deti 
a dospelých...a opäť sa bolo na čo dívať, na 
čom sa zasmiať a hlavne sa spolu veľmi dobre 
zabaviť. Pripravené skromné darčeky a sladkosti 
rozžiarili všetky detské očká. 

Akcie na hornom 
konci obce...

Viac na strane 6.

Organizátorom hasičského bálu je Územný výbor DPO.

Počas veľkonočného maškarného večierku sa 
kulturák zaplnil deťmi v maskách.

Od polovice mája má farnosť v 
našej obci svoju vlajku.
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A. Schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2008 1. 
bez pripomienok.
Rozpis rozpočtu Základnej školy v 2. 
Trnavej Hore na rok 2009.
S účinnosťou od 1.6.2009 výšku 3. 
poplatku za pitnú vodu pre odbe-
rateľov zásobovaných vodou z ve-
rejného vodovodu v správe obce, 
ktorí platia poplatok podľa smer-
ných čísiel spotreby vody (paušál):  
vo výške 50,- € na nehnuteľnosť za 
neobývané rodinné domy, chaty, 
chalupy, vo výške 120,- € za po-
hostinstvo, vo výške 35,- € za pre-
vádzku obchodu COOP Jednoty.
Školský poriadok Materskej školy 4. 
v Trnavej Hore.
Odpredaj pozemkov v k.ú. Trnavá 5. 
Hora parcely číslo CKN č.201/2, 
201/3, 201/4, 201/5, 201/6 a 201/7 
na účel výstavby rodinných do-
mov. Kúpna zmluva uzavretá s 
úspešnými uchádzačmi bude 
obsahovať dohodnutie pred-
kupného práva podľa § 602 a 
nasl. Občianskeho zákonníka a 
ostatných dojednaní: Predkupné 
právo v prospech Obce Trnavá 
Hora pre prípad, že nadobúdateľ 
nehnuteľnosti by chcel nehnuteľ-
nosť odpredať v lehote 2 rokov 
od účinnosti kúpnej zmluvy alebo 
do kolaudácie stavby, ktorá má 
byť postavená na nehnuteľnosti 
s tým, že nadobúdateľ je povinný 
písomne ponúknuť nehnuteľnosť 
na predaj obci za tú istú kúpnu 
cenu, za ktorú nehnuteľnosť nado-
budol, s lehotou splatnosti kúpnej 
ceny do dvoch mesiacov odo dňa 
doručenia ponuky obci. Predkup-
né právo takto zriadené zanikne 
dňom právoplatnosti kolaudačné-
ho rozhodnutia stavby postavenej 
na pozemku, ktorý je predmetom 
kúpnej zmluvy. Kupujúci do dvoch 
rokov od vydania rozhodnutia o 
povolení vkladu kúpnej zmluvy si 
zabezpečí právoplatné stavebné 
povolenie k výstavbe stavby na 
pozemku, ktorý je predmetom 
kúpnej zmluvy. Kupujúci do vy-
dania právoplatného stavebného 
povolenia k výstavbe stavby na 
pozemku, ktorý je predmetom 
kúpnej zmluvy, neuzavrie zmluvu, 
ktorou by predmet kúpnej zmluvy 
príp. jeho časť zaťažil záložným 
právom, predkupným právom, 
vecným bremenom alebo iným 
právom tretej osoby. Obecné za-
stupiteľstvo si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu ponuku.
Zrušenie bodu A. 8 uznesenia OZ 6. 
číslo 1/2009 zo dňa 20. 2. 2009.
Postup pre stanovenie kúpnej 7. 

ceny stavieb, nebytových priesto-
rov a pozemkov takto: Kúpna cena 
za predaj stavieb, nebytových 
priestorov a pozemkov určených 
na výstavbu sa stanovuje ponuko-
vým konaním, ktoré vyhlasuje sta-
rosta obce po schválení zámeru 
prevodu majetku obecným zastu-
piteľstvom. Podkladom pre sta-
novenie minimálnej kúpnej ceny 
stavieb a nebytových priestorov 
je znalecký posudok vypracova-
ný v reálnom čase. Starosta obce 
vyhlasuje predaj zverejnením 
ponuky a výzvy na predkladanie 
ponúk, na internetovej stránke 
obce, obecným rozhlasom, vy-
hláškou na úradnej tabuli obce a 
rozposlaním oznámenia o preda-
ji a vyzve všetkých evidovaných 
záujemcov o pozemky, ktoré sú 
určené na výstavbu rodinných 
domov, alebo iných nehnuteľnos-
ti, pričom lehota na predkladanie 
ponúk nesmie byt kratšia ako 30 
dní odo dňa zverejnenia ponuky. 
Doručené ponuky predloží sta-
rosta obce na vyhodnotenie sta-
vebnej komisii, ktorá na verejnom 
zasadnutí otvorí obálky s ponu-
kami a vykoná ich vyhodnotenie. 
Na toto verejné zasadnutie budú 
pozvaní všetci predkladatelia po-
núk. Minimálna cena pri predaji 
pozemkov určených na stavebné 
účely je stanovená uznesením OZ 
č. 4/2008 zo dna 13.6.2008. Kúpna 
cena za predaj ostatných pozem-
kov je stanovená uznesením OZ c. 
4/2008 s tým, že v prípadoch hod-
ných osobitného zreteľa je obec-
né zastupiteľstvo oprávnené túto 
kúpnu cenu primerane znížiť.
Zloženie inventarizačnej komi-8. 
sie na vykonanie mimoriadnej 
inventarizácie na úseku požiar-
nej ochrany: pán Zdenek Hanák, 
predseda komisie, pán Jozef Putiš, 
člen komisie, pani Tatiana Forgá-
čová, člen komisie.
Odvolanie pána Petra Žbirku z 9. 
funkcie veliteľa obecného hasič-
ského zboru.
Odvolanie pána Ľuboša Žbirku z 10. 
funkcie preventivára obecného 
hasičského zboru.
Menovanie pána Miroslava Ruč-11. 
ku do funkcie veliteľa obecného 
hasičského zboru. Veliteľovi OHZ 
prináleží mesačná odmena vo 
výške 17,- €, ktorá bude vyplácaná 
štvrťročne.
Ustanovenie pána Jozefa Putiša 12. 
za preventivára požiarnej ochra-
ny obce. Preventivárovi prináleží 
mesačná odmena vo výške 10,- €, 
ktorá bude vyplácaná štvrťročne.

Zámenu pozemkov v k.ú. Trnavá 13. 
Hora s Ing. Vladimírom Beňom a 
Máriou Beňovou, spoločne bytom 
Trnavá Hora 124, ktoré sú špecifi-
kované v geometrickom pláne č. 
36 636 029 – 407/2008 vyhotovi-
teľa Geodetické služby, s.r.o., kde 
Obec Trnavá Hora vymieňa od 
parc.č. C-KN 9/1 utvorený diel č. 
4 o výmere 83 m2 (ktorý vytvára 
novoutvorenú parc.č. C-KN 9/3 
– záhrady o výmere 83 m2), od 
parc.č. C-KN 9/1 utvorený diel č. 5 
o výmere 24 m2 (ktorý sa pripája 
k parc. č. C-KN 9/2 a spoluutvára 
parc.č. C-KN 9/2 – záhrady o vý-
mere 74 m2), od parc.č. C-KN 8/1 
utvorený diel č. 7 o výmere 190 
m2 (ktorý sa pripája k parc.č. C-KN 
8/4 a spoluutvára parc.č. C-KN 
8/4 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 275 m2), za od parc. č. 
C-KN 9/2 utvorený diel č. 2 o vý-
mere 105 m2 (ktorý sa pripája k 
parc.č. C-KN 9/1 a spoluutvára 
parc.č. C-KN 9/1 – záhrady o vý-
mere 466 m2) s ďalšími zmluvný-
mi ujednaniami podľa zámennej 
zmluvy medzi Obcou Trnavá Hora, 
Ing. Vladimírom Beňom s manžel-
kou a Rímskokatolíckou cirkvou, 
Farnosťou Trnavá Hora. 
Všeobecne záväzné nariadenie 14. 
Obce Trnavá Hora č. 5/2009 o 
určení názvov ulíc v obci Trnavá 
Hora.
Všeobecne záväzné nariadenie 15. 
Obce Trnavá Hora č. 6/2009 o nú-
dzovom zásobovaní pitnou vodou 
v období krízovej situácie.
Všeobecne záväzné nariadenie 16. 
Obce Trnavá Hora č. 7/2009 o 
umiestňovaní plagátov, reklam-
ných a propagačných materiá-
lov, iných oznamov na verejných 
priestranstvách.
Všeobecne záväzné nariadenie 17. 
Obce Trnavá Hora č. 8/2009 o po-
platkoch za poskytnuté služby.
Zrušenie bodu číslo A. 7/ uzne-18. 
senia OZ číslo 2/2008 zo dňa 
22.2.2008, ktorým bol schválený 
odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá 
Hora z KNE parcely č. 1006/2 - 
ostatná plocha o výmere 971 m2 
diel č. 1 o výmere 362 m2, ktorý 
prechádza do novovytvorenej 
parcely CKN číslo 686/6 – tr. tráv. 
porast o výmere 362 m2 pánovi 
Patrikovi Švajdovi, bytom Lipová 
394, Nové Zámky.
Bezplatný prenájom kultúrneho 19. 
domu na Jalnej pre Základnú or-
ganizáciu Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Trnavá Hora za účelom 
usporiadania „Junialesu“, ktorý sa 
uskutoční dňa 6.6.2009.
Bezplatný prenájom kultúrneho 20. 
domu na Jalnej pre farské spolo-
čenstvo Trnavá Hora zastúpené 
správcom farnosti Mgr. Romanom 
Stierankom za účelom usporia-
dania nedeľného divadelného 
predstavenia, ktoré sa uskutoční 
dňa 17.5.2009 a za účelom uspo-
riadania nedeľného farského po-
poludnia, ktoré sa uskutoční dňa 

21. 6. 2009.

B. Neschvaľuje
Poskytnutie jednorazovej sociál-1. 
nej výpomoci pre pána Martina 
Štefana, bytom Trnavá Hora č. 
352.

C. Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení.1. 
Informáciu o činnosti obecného 2. 
úradu.
Informáciu predsedov komisií o 3. 
činnosti komisií.
Informáciu o plnení rozpočtu za 4. 
prvý štvrťrok 2009.
Správu nezávislého audítora o 5. 
vykonaní auditu účtovnej závier-
ky Obce Trnavá Hora za rok 2008 
vypracovanú spoločnosťou INTE-
RAUDIT Zvolen, spol. s r.o., J.Koza-
čeka 5, Zvolen.
Informáciu o plnení daňových 6. 
povinností fyzických osôb v roku 
2009.
Vykonanie mimoriadnej inventari-7. 
zácie na úseku požiarnej ochrany 
z dôvodu zmeny veliteľa OHZ.
Správu mandátovej komisie.8. 

D. Ukladá
Obecnému úradu spracovať pre-1. 
hľad príjmov a výdavkov obec-
ného vodovodu za rok 2008 do 
budúceho zastupiteľstva.
Obecnému úradu v termíne do 2. 
8.5.2009 rozposlať ponuky evi-
dovaným záujemcom o stavebné 
pozemky a zverejniť ponuku v 
zmysle bodu A.7 tohto uznesenia.
Obecnému úradu vyčleniť v roz-3. 
počte obce na rok 2010 finančné 
prostriedky pre prípravu projektu 
na komplexnú rekonštrukciu bu-
dovy základnej školy z eurofon-
dov.

A. Vydáva súhlas
na používanie symbolov obce 1. 
Trnavá Hora – erbu a vlajky – na 
vlajke Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosti Trnavá Hora.

B. Schvaľuje
Prvú zmenu rozpočtu obce Trnavá 1. 
Hora na rok 2009.

C. Neschvaľuje
Poskytnutie jednorazovej sociál-1. 
nej výpomoci pre pani Marcelu 
Kováčovú, bytom Trnavá Hora, 
Jalná 17.

D. Berie na vedomie
Správu mandátovej komisie.1. 

Uznesenie z devätnásteho číslo 3/2009 zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva, prvého v roku 2009, tretieho v roku 2009, ktoré sa 

konalo dňa 24. 4. 2009.

Čo nám prináša 
obecné zastupiteľstvo…

OcÚ TH

Uznesenie číslo 4/2009 z 
dvadsiateho, mimoriadneho 

zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva,

štvrtého v roku 2009,
ktoré sa konalo dňa 14.5.2009.
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od posledného vydania občasníka Trniek ubehlo niekoľko 
týždňov, ale mne sa zdá, že to bolo ešte len včera, tak vnímam 
plynutie času.  Ako som v predchádzajúcom čísle spomenul, 
aké akcie pripravujeme a na akých pracujeme, tak tu už máme 
čiastočný výsledok. Podarilo sa nám zabezpečiť finančné 
prostriedky ( vo výške 218.581,00 EUR ) na realizáciu časti 
projektu „ Vodovod Trnavá Hora“. Bola podpísaná zmluva 
na realizáciu stavby s dodávateľom stavebných prác, kde 
plánujeme preinvestovať 229.510,05 EUR (  6,914.220,00 Sk).  
So stavebnými prácami plánujeme začať už v mesiaci jún s 
termínom ukončenia v mesiaci november. Zrealizovať by sa 
mala vetva vedúca po štátnej  ceste III tr. v celkovej dĺžke  617  m 
( vrátane prípojok). Realizácia tejto stavby sa dotkne občanov 
hornej časti obce Trnavá Hora, občanov časti Kľačany, občanov 
majúcich nehnuteľnosti na Ladne, ako aj drevospracujúcej 
firmy TWS a to najmä tým, že počas výstavby bude čiastočne, 
resp. úplne vylúčená doprava ( nákladná, autobusová,  
prípadne aj osobná ). Našou snahou je, aby sa realizácia tejto 
stavby čo najmenej negatívne dotkla občanov a podnikateľov, 
žijúcich a podnikajúcich v už spomínaných častiach našej obce. 
Hľadali sme vhodné náhradné riešenia, ale uvedomujeme si,  
že  to asi nebude celkom možné, preto aj touto cestou by sme 
chceli tých, ktorých sa to bude bezprostredne týkať, požiadať 
o toleranciu a aby pri plánovaní svojich aktivít počítali aj s 
touto skutočnosťou. O jednotlivých obmedzeniach budeme 
dotknutých informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, 
oznamov na tabuliach, prípadne osobne.

Súbežne s touto akciou by sme chceli zrealizovať výstavbu 
ihriska v hornej časti Trnavej Hory a budeme pokračovať v 
kultúrno – spoločenských akciách a aktivitách zameraných na 
úpravu a skrášľovanie obce. 

Naostatok môjho príspevku nedá mi nespomenúť oblasť 
najviac skloňovanú a to nakladanie s odpadmi, lebo-ako ste 
si určite všimli-ŽSR len nedávno upravili okolia železničných  
priecestí na hornej trati a onedlho na to naši „ poriadkumilovní“  
spoluobčania skrášľujúci si svoje nehnuteľnosti bez najmenších  
rozpakov umiestnili stavený odpad na takto upravené 
priestory . Niekto to bude musieť za nášho dane platiaceho 
vzorného spoluobčana upratať. Ako to nazvať, neviem... , lebo 
podľa môjho názoru, už máme vytvorené, resp. určené miesta 
na odkladanie akéhokoľvek druhu odpadov. Neprestávam 
veriť, že takýchto negatívnych prejavov „spolupatričnosti“ 
bude v budúcom období menej a menej.

V závere môjho príspevku by som chcel v tomto 
predprázdninovom a preddovolenkovom období popriať 
čo najpestrešie  prežitie prázdnin  a  príjemne strávené 
dovolenky.

Vážení spoluobčania, 

Ján Harman,  starosta obce Trnavá Hora.

ing. Ján Harman, 
starosta obce

Jedným zo spôsobov zániku poistenia 
je jeho zánik nezaplatením poistného. 
Poznáme dva prípady tohto spôsobu 
zániku poistnej zmluvy:

zánik poistenia nezaplatením 1. 
poistného za prvé poistné obdobie 
– poistenie zanikne, ak prvé poistné 
nie je zaplatené do troch mesiacov od 
jeho splatnosti (t.j. poisťovňa nemusí 
zasielať výzvu s upozornením o zániku 
poistenia),

zánik poistenia nezaplatením 2. 
poistného za ďalšie poistné obdobie – 
poistenie zanikne do jedného mesiaca 

odo dňa doručenia výzvy poisťovne 
na jeho zaplatenie, pričom výzva po-
isťovne musí obsahovať upozornenie 
o zániku poistenia, ak poistné nebude 
zaplatené. 
Treba povedať, že zánik poistenia podľa 

uvedených prípadov nastáva aj vtedy, ak 
bola zaplatená len časť poistného a na-
stáva zo zákona, čiže nie je potrebné, aby 
poisťovňa už zánik poistenia oznamovala 
poistenému. Lehoty na zánik poistenia 
uvedené vyššie je možné v poistnej zmlu-
ve predĺžiť, nikdy však nie skrátiť, pretože 
by inak zmluva v tejto časti odporovala zá-
konu, čiže bola by neplatná.

Vo Vašom konkrétnom prípade bola 
dohodnutá poistná zmluva so štvrťročný-
mi poistnými obdobiami, pretože za poist-
né obdobia považujeme časový úsek, za 
ktorý musíte platiť poistné. 

Váš problém spočíva podľa môjho ná-
zoru v tom, že ste nesprávne určili dátum 
zániku poistenia. Pokiaľ ste totiž poistné 
prestali platiť od prvého štvrťroka 2009, 
poisťovňa Vám v priebehu tohto štvrťroka 
doručila výzvu na zaplatenie poistného s 
upozornením o zániku poistenia, avšak 
k zániku poistenia došlo až uplynutím 
jedného mesiaca od doručenia výzvy na 
zaplatenie. Z uvedeného teda vyplýva, že 
Váš poistný vzťah trval až do uplynutia jed-
ného mesiaca od doručenia uvednej výzvy 
a poisťovňa má právo od Vás žiadať zapla-
tenie poistného do doby zániku poistenia.

Právnik radí Zánik poistenia 
nezaplatením 

poistného

Vážení čitatelia,
ak máte nejaké vhodné námety alebo otázky, na ktoré hľadáte odpoveď, napíšte ich redakcii Trniek a možno už v najbliž-

šom čísle sa vašej téme budeme venovať. 

Mal som uzatvorenú poistnú zmluvu na havarijné poistenie auta, kde som platil poistné 
štvrťročne. Po roku poistenia som však už nechcel mať auto havarijne poistené, preto som 
prestal poistné platiť od januára 2009. Vo výzve poisťovňa totiž uviedla, že nezaplatením po-
istného mi poistná zmluva zanikne. Poisťovňa mi teraz doručila ďalšiu výzvu na zaplatenie 
poistného za prvý štvrťrok 2009 s tým, že pokiaľ toto poistné nezaplatím, budú ma žalovať na 
súde. Má poisťovňa na ďalšie poistné nárok? 

JUDr. Samuel Baránik
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Názov nášho príspevku 
vo vás určite vyvoláva 
podobnosť zo slovami 
modlitby „chlieb náš 
každodenný“. 

Áno, tak ako jeme chlieb 
každý deň (teda žijeme), aj 
každý deň produkujeme  
odpad, ktorý nazývame 
domový alebo komunálny 
odpad. 

Čím žije ľudstvo na vyššej 
úrovni, tým vyprodukujeme 
aj viacej komunálneho 
odpadu.  Verili by ste, že 
od roku 2005, keď mala 
obec Trnavá Hora 1120 
obyvateľov, bol priemerný 
medziročný nárast objemu 
domového odpadu 55 ton, 
čo znamená, že objem 
odpadu v roku 2008 bol 
väčší  o viac ako 100% (?!?) 
oproti roku 2005, hoci počet 
obyvateľov sa zvýšil len o 30 
(viď graf  č. 1).  

Zákon o odpadoch 
ukladá obciam zabezpečiť 
likvidáciu komunálneho 
odpadu jeho separáciou  a 
následnou recykláciou, resp.  
likvidáciou v príslušných 
spracovateľských firmách.

Ako môžeme vyčítať z 
nasledujúceho prehľadu, v 
našej obci sa zvýšil podiel 
separovaného odpadu 
od roku 2005 z 3 % na 33 
% v roku 2008 v pomere 
k celkovému objemu 
komunálneho odpadu, čiže 

z 5 ton v roku 2005 na 27,6 
ton v roku 2008 (viď. graf č. 
2).

Zloženie jednotlivých 
segmentov separovaného 
odpadu môžeme sledovať v 
tabuľke č. 3 „Ročný výkaz o 
komunálnom odpade, roky 
2005 - 2008“, kde vidíme, 
že mimo žiariviek a papiera 
vo všetkých ostatných 
druhoch odpadu narastá 
nielen objem, ale aj podiel 
„vyseparovaného odpadu“.

Hovorí sa, že všetko so 
všetkým súvisí a tak aj 
problematika likvidácie 
komunálneho odpadu súvisí 
s financiami – s obecnými, 
ale aj našimi vlastnými. Bolo  
by klamaním občanov, keby 
sme nepovedali, že zákon 
o odpadoch ukladá, že  
likvidáciu odpadu financuje 
ten, kto ho vytvorí - teda 
občan, firma, organizácia (§ 
18 odst. 4  Zákon č. 223/2001 
Z. z.). 

Tabuľka č. 4 ukazuje 
podiel obce a občana 
na likvidácii odpadu z 
finančného hľadiska.  Od 
roku 2005 hrozivo narastal 
podiel obce na likvidácii 
odpadov vyprodukovaných 
občanmi. V roku 2007 bol 
podiel obce už takmer 60% 
(!), čo v konečnom dôsledku  
spôsobuje obmedzenie  
financovania  iných potrieb 
občanov.

Odpad náš každodenný

Rok Poplatky obyvateľov Doplatok obce Celkom náklady

2005 292 597 Sk 161 103 Sk 453 700 Sk

2006 340 000 Sk 133 000 Sk 473 000 Sk

2007 363 000 Sk 2 45 000 Sk 608 000 Sk

2008 548 000 Sk 98 000 Sk 646 000 Sk

Graf  č. 1: objem odpadu, počet obyvateľov, priemer 
na obyvateľa za roky 2005 - 2008

Graf č. 2: podiel separovaného a neseparovaného 
odpadu za roky 2005 - 2008

Druh odpadu 2005 2006 2007 2008
Neseparo-
vaný odpad

Zmesový odpad  (kuka nádoby) 153,26 160,00 175,00 152,92

Objemný odpad – velké kontajnery 36,70 47,00 76,00 122,00

Separovaný 
odpad

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč-
ných látok (farby, apod.)

0,16 0,40

Pneumatiky 1,36 3,16

Žiarivky 0,01 0,00

Chladničky 0,37 0,99

Elektrický šrot* 0,42 1,09

Elektrický šrot* 0,06 0,94

Plasty 2,00 4,36 6,15 7,36

Papier 3,28 5,05 3,06

Sklo 3,6 7,18 13,65

Kal zo septikov 33,00 50,00

Stavebný materiál obsahujúci azbest 11,85 8,76

Zmiešané odpady zo stavieb 0,00 48,21

Spolu 194,56 213,73 317,74 412,34

Čo teda ovplyvnilo priaznivý trend vývoja 
separácie odpadov v obci ?

Premyslená koncepcia separácie navrhnutá 1. 
starostom obce.
Osvetová činnosť Komisie životného 2. 
prostredia a verejného poriadku – doručenie  
„manuálu separácie“ do každého domu.
Prístup občanov, ktorí ako sa zdá, stále viac 3. 
a viac chápu, že „odpad je náš problém 
každodenný“ a len občan môže riešiť tento 
problém.

Veríme, že aj tento krátky pohľad do problematiky 
likvidácie komunálneho odpadu v obci otvorí Vaše 
oči a vôľu byť spolutvorcom zdravého životného 
prostredia.

Ďakujeme !

Tabuľka č. 3: Ročný výkaz o komunálnom odpade, roky 2005 - 2008

Tabuľka č. 4: Podiel obce a občana na likvidácii odpadu z finančného hľadiska.

* Elektrický šrot je biela a čierna technika ktorej obsah je závislý od obsahu nebezpečných látok

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 
obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora
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Takmer v tesnej blízkosti Ber-
niniho kolonády, ktorá lemuje 
námestie sv. Petra vo Vatikáne, 
sa nachádza v bývalej budove 
riaditeľstva „rímských smetiarov“ 
na Via dei Cavalleggeri č. 5 nezvy-
čajný, celoročne otvorený bet-
lehem s názvom „Il presepe dei 
Netturbini“ (Jasličky pouličných 
smetiarov). 

Jasličky sú postavené z kame-
ňa pochádzajúceho z Betlehema 
a zo San Giovanni Rottondo, ale 
aj z úlomkov mramoru z Bernini-
ho kolonády. Pozostáva z 95 do-
mov (tufový kameň), každý dom 
má okno, dvere, malý balkón a je 
osvetlený. Ulice majú dláždenie v 
dĺžke 54 m, tečú tri rieky v dĺžke 
50 m, 7 mostov, 4 akvadukty dlhé 
16 m s 38 tufovými oblúkmi, 1 
mlyn, 650 schodov, z toho 400 z 
mramoru „berniniho“ kolonády, 5 
prameňov, 2 vodopády, 1 studňa, 
24 pastierskych jaskyniek, 200 
postáv, 90 oviec, 7 tiav, 4 osly, 4 
býky, 2 psy, 1 holubica, chór an-
jelov s meniacim sa osvetlením v 

závislosti od intenzity denného 
osvetlenia (deň/noc). Celé jas-
ličky sú obložené 1200 rôznofa-
rebnými kameňmi, z ktorých 350 
pochádza z celého sveta, ostatné 
sú z Talianska.

Od roku 2008 má v „betlehe-
me smetiarov“ svoj kameň aj 
Slovensko. Pod č. 61 s nápisom 
„Slovenska“ (je požiadané o opra-
vu na „Slovensko“) sa nachádza 
kremeň, ktorý pochádza zo Štiav-
nických vrchov z okolia Hliníka 
nad Hronom a niekoľko rokov bol 
ozdobou záhradnej skalky rodiny 
Kravecovcov z Trnavej Hory. Skalu 
odovzdala do betlehema smetia-
rov dcéra Katarína, ktorá študuje 
psychológiu na katolíckej „Uni-
versita Europea di Roma.“

Keď navštívite Vatikán, choďte 
sa pozrieť do tohto jedinečné-
ho betlehema a presvedčte sa, 
že pod č. 61 sa nachádza kúsok“ 
ozajstného Slovenska“.

Autorom myšlienky a realizá-
torom je Giuseppe Iani, ktorý v 
roku 1972 ako mladý zamestna-

nec rímskych „smetiarov“ spolu 
so svojimi spolupracovníkmi 
vytvoril betlehem s motívom pa-
lestínskej krajiny, ktorého vonkaj-
šie steny sú lemované kameňmi 
z celého sveta. Už v roku 1974 
navštívil jasličky pápež Pavol VI. a 
po ňom Ján Pavol II. navštevoval 
betlehem v sprievode rímskeho 
starostu od svojho nástupu až do 
roku 2002, vždy v čase „Troch krá-
ľov“, aby si uctil túto tak dôležitú 
službu človeka pre človeka, kto-

rej význam je často zaznávaný. 
Z návštev je vytvorená fotogra-
fická galéria, ktorá je obrazovým 
svedkom jeho pápežskej služby. 
V tejto tradícií pokračuje aj pápež 
Benedikt XVI. 

Jasličky navštívila aj Matka Te-
reza z Kalkaty, ale aj bývalý štátny 
sekretár Svätej stolice kardinál 
Angelo Sodano a iné svetové 
osobnosti politického a spolo-
čenského života .

Kameň zo Slovenska pri múroch Vatikánu

(pk)

Ešte stále takmer „čerstvo“ 
preložený kňaz Mgr. Roman 
Stieranka  do našej farnosti 
prináša  tradície  svojho rodného 
kraja, ktorý bol zároveň aj prvým 
pôsobiskom po vysvätení  - z  
Podpoľania.

Už sme mali 1. farský ples, 
ktorého bol iniciátorom,  a teraz 
sme mali „Hodovú slávnosť“, 
ktorá bola naozaj slávnosťou s 
celodenným programom, ale aj s 
novým obsahom a duchom.

Nielen preto, že hlavným 
celebrantom sv. omše bol rektor 
kňazského seminára v Badíne 
ThDr. Vojtech Nepšinský, teda 
Romanov učiteľ, ale aj pre 
uvedenie a požehnanie farskej 
zástavy, ktorá so súhlasom 
obce prevzala jej symboly - erb 
a obecnú zástavu doplnenú 
názvom „Farnosť Trnavá Hora“.

Toto je možno aj prvá farská 
vlajka v novodobej histórii 
samostatného Slovenska. Erb – 
kľačiaci anjel objímajúci kríž -  je 
erbom, ktorý používali už naši 
predkovia na obecnej pečati, a 
ktorý zároveň charakterizuje  aj 
kresťanského ducha obce. 

Motívom vzniku farskej 
zástavy bola snaha o  posilnenie 
našej kresťanskej a občianskej 
identity k farnosti a obci.

Slávnostnú atmosféru 

dotvárala fujara, dychová hudba 
so storočnou tradíciou a spevácky 
zbor z farnosti Detva. Krojovaní 
Detvanci nám priniesli naozaj 
sviatočnú náladu a ukážku ich 
kultúrnych tradícií a slávenie 
sviatkov tak ,ako ich v našej 
farnosti nepoznáme, pretože v 
našej obci sa podobné tradície 
nezachovali.

Slávnostná atmosféra 
pokračovala aj po sv. omši, 
keď dychovka predviedla 
pred kostolom ešte niekoľko 
hudobných kúskov  doplnených 
zábavnými ukážkami jednotlivých 
sólistov.

Slávnosť pokračovala 
popoludní divadlom „Klauzúra 
vstup zakázaný“ v podaní 
ochotníckeho súboru  „František“ 
z Detvy, po ktorom sa vo farskom 
dvore odohrávalo guľášové 
„agapé“ a zábava s harmonikou 
Paľka Hornického, ozembuchom 
Fera Abrháma a speváckej 
skupiny miestnej organizácie 
JDS, aby sme zase Detvancov  a 
ostatných hostí pobavili my.

Veríme, že takéto podujatie 
obohacuje ľudské spoločenstvo o 
pocit spolupatričnosti a prispieva 
k utužovaniu a budovaniu 
nových vzťahov aj farského 
spoločenstva.

Ďakujeme  Vám otec Roman, 

že nám prinášate do farnosti nielen  
„ducha a lásku“  kresťanskej viery, 
ale aj „srdce“ a s ním aj nové zážitky, 
ktoré sú dobré nato, aby naša cesta 

k Otcovi, po ktorej chceme kráčať 
pod ochranou nášho patróna sv. 
Jána Nepomuckého, bola krajšia a 
lepšia.

Pavel Kravec

Hodová slávnosť vo farnosti Trnavá Hora
Dokončenie zo str. 1.

Vatikánske jasličky z kameňa.

Hlavným celebrantom omše bol Vojtech Nepšinský.

O sviatočnú náladu sa postarali aj krojovaní Detvanci.
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Tohtoročnej zábavy 
sa zúčastnilo až 204 hostí, ktorí prišli nielen z 
našej obce, ale aj z Kremnice, Žiaru nad Hronom, 
Brehov, Ihráča či z ostatných okolitých obcí. Pre 
organizátorov je určite potešujúcim faktom , že 
záujem o účasť na plese prekračovala kapacitu 
sály. Ples slávnostne otvoril člen ÚV DPO 
Miroslav Laurinc. Po slávnostnom otvorení plesu 
sa už mohla začať samotná zábava, na ktorej 
sa striedali kolá ľudových tancov s modernými 
tancami. Prítomným hrala do tanca skupina Profil. 
Okrem zábavychtivých občanov sa tradičného 
bálu zúčastnili aj významní hostia. Medzi 
nimi nechýbal predseda ÚV DPO Jozef Perina, 
vyšetrovateľ požiarov Okresného riaditeľstva 
hasičského a záchranného zboru Emil Hefko, 
predseda a veliteľ DHZ Jalná, duchovný našej 
farnosti Roman Stieranka, starosta obce Trnavá 
Hora Ján Harman a nechýbali ani starostovia 
obcí Hronská Dúbrava, Močiar a Brehy. 

Zakúpením vstupenky boli zároveň účastníci 
plesu zaradení do tomboly, v ktorej opäť 
nechýbali hodnotné vecné ceny. Tombola sa 
žrebovala krátko pred polnocou a tento rok 
v nej bolo až 30 cien. Tradičnou a obľúbenou 
cenou bol konferenčný stolík od firmy Babica 
z Pitelovej. O chutnú večeru sa postarala 
vychýrená kuchárka Anna Mališová. 

Organizátori aj účastníci trinásteho plesu 
vyjadrili spokojnosť nielen s organizáciou, ale aj 
so zábavou. Svedčí o tom  fakt, že všetci sa začali 
rozchádzať do svojich domovov až v skorých 
ranných hodinách so slovami: „Dovidenia, o rok 
sa stretneme.“

Usporiadateľom 1. ročníka 
Športového bálu, ktorý sa 
konal v sobotu 18. apríla, 
bola Telovýchovná Jednota 
Sokol Trnavá Hora. Pred 
takmer 80-kou účastníkov 
zahájil ples predseda TJ Sokol 
František Packo a následne 
bol slávnostne otvorený 
spoločenským tancom v 
podaní profesionálneho 
tanečného páru. 

O zábavu sa po celý 
sobotný večer staralo duo 
Sing z neďalekého Ihráča. 
Približne o desiatej hodine 
večer spríjemnila program 
svojím vystúpením aj brušná 
tanečnica zo Žiaru nad 
Hronom, v jej druhom tanci 
sa k nej dokonca pripojili aj 
samotní účastníci bálu. 

Po tanci a zábave prišla 

na rad aj chutná večera, ktorú 
podávala „prekvapujúca 
obsluha“ – dievčatá z 
Dobrovoľného hasičského 
zboru Jalná, oblečené do 
futbalistických dresov TJ Sokol. 
Dokonale tak ladili s výzdobou 
a dotvárali skutočnú atmosféru 
futbalového plesu. 

Už tradične patrí k 
dobrému plesu aj tombola a 
nebolo tomu inak ani na plese 
športovcov. V tombole bolo 
až 17 pekných a hodnotných 
cien, medzi ktorými sa 
vynímala najmä torta Márie 
Mužíkovej s nápisom Športový 
bál. Lákavou cenou bol aj dres 
zvolenského hokejistu Jána 
Laca s podpismi zvolenských 
hokejistov. 

A keďže pripravený 
kultúrny program, ako 

aj samotná zábava sa 
zúčastnením návštevníkom 
páčila, pokračovala až do rána. 
Organizátori tak môžu s bálom 
vyjadriť spokojnosť a už teraz 
začať plánovať usporiadanie 

ďalšieho, v poradí druhého, 
ročníka. 

Touto cestou organizátori 
ďakujú DHZ Jalná – na čele s 
Evou Spornou, ktorí TJ Sokol 
pomohli organizačne. 

Ale prečo práve svätý Florián? 
Kto bol vôbec svätý Florián? 
Dejiny hovoria, že žil koncom 
3. a začiatkom 4. storočia po 
Kristovi za vlády rímskeho cisára 
Diokleciána. Narodil sa v Rakúsku 
a bol dôstojníkom pohraničných 
rímskych légií. Cisár Dioklecián 
vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo 
vojsku. Plukovník Florián však nebol 
ochotný nariadenie rešpektovať. 
Aby zabránil zajatiu a uväzneniu 
kresťanov ,dal sa on sám uväzniť. 
Nasledovalo bičovanie, ale bol 
taký silný, že sa nepodarilo zlomiť 
jeho vernosť. Nakoniec mu na 

krk priviazali ťažký kameň a tak 
ho hodili do rieky ENNS. Potôčky 
krvi ako ohnivé plamene prerážali 
čistú vodu, kým neodovzdal svoju 
dušu svojmu najvyššiemu Kráľovi 
– Ježišovi Kristovi. Stalo sa to 
4.mája roku 304. Následne sa zjavil 
nábožnej žene, ktorá sa postarala 
o jeho pochovanie. Po skončení 
obdobia prenasledovania kresťanov 
na mieste hrobu svätého Floriána 
veriaci postavili kaplnku, neskôr 
kostol a kláštor pri meste Linz v 
Rakúsku. Taký bol svätý Florián, 
naozajstný hrdina, ktorému išlo o 
záchranu druhých.

Prvého ročníka Športového bálu sa zúčastnilo takmer 80 ľudí

4. máj svätý Florián - patrón HASIČOV

ÚV DPO ÚV DPO

TJ Sokol

Dokončenie zo str. 1.

Na historicky prvom športovom bále sa 
prítomní skvele  zabávali.

Na reprezentačnom hasičskom bále panovala skvelá nálada.
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Masky detí i dospelých boli parádne, no 
najväčší problém bol vybrať tú najkrajšiu 
detskú masku... bohužiaľ práve preto 
porota rozhodla, že nemôže udeliť prvé 
tri ceny a za vlastné deti museli bojovať 
ich rodičia - v súťaži súboru cvičení na 
známu pieseň „Hlava, ramená, kolená 
palce,...oči, uši, ústa, nos...“ Viete si 
predstaviť cca 60 rodičov cvičiť v sále 
kultúrneho domu na túto detskú 
pesničku za vynikajúcej podpory plnej 
smiechu svojich detí? Tí, 
ktorí tam boli, sa i dnes 
nad tým schuti zasmejú.     

Trvalo to cca trištvrte 
hodinu, kým sme sa 
dopracovali k prvým trom 
miestam. A kto vyhral? 
Verte, alebo nie, do finále 
sa prebojovali tri mamičky 
a to s jediným menom – 
Lucia. Ich detičky na ne 
boli právom hrdé, pretože 

rozcvička to bola parádna. Za zmienku 
stojí aj to, že tento náročný výkon 
zanechal na niektorých účastníkoch 
svoje známky....v najbližších troch 
dňoch to boli hlavne problémy s 
chodením po schodoch – svalovica 
na seba nenechala dlho čakať. Nedá 
sa celá atmosféra popísať, za všetko 
hovorí výborná zábava všetkých 
zúčastnených, no a pre vás aspoň pár 
fotiek.

Krásne slnečné  popoludnie v nedeľu 5. apríla 2009 
vytvorilo tú najkrajšiu kulisu k podujatiu, ktoré sa 
konalo na priestranstve pri Dome kultúry na Jalnej. 
Príchod jari, ako organizátorky z OZ SPOON toto 
podujatie  nazvali,  bol otvorený pre všetky vekové 
kategórie a všetky druhy umeleckej tvorivosti. 
Návštevníci mali možnosť vidieť nielen  košikárske 
výrobky, ale aj košikárov pri práci, paličkované 
čipky a ukážky paličkovania, krásne ručné výšivky 
a pleteniny, ale najmä drobné umelecké predmety 
určené na jarnú dekoráciu. Osobitnú pozornosť 
vzbudili najmä originálne výrobky pani Pilníkovej.  
Deti mali možnosť vyskúšať si rôzne techniky 
výtvarných prác, zasúťažiť si, či pochutnať na 
varenej čokoláde a vynikajúcich šiškách. A  
symbolické vstupné na podujatie - surové vajíčka  
- poslúžili na chutnú praženicu pre  súťažiacich. 

Dokončenie zo str. 1. Akcie na hornom konci obce...

Privítanie jari 2009

-pi-

-zh-

A o pár dní na to 
prišla pre nás ďalšia 
akcia – postavenie 
mája na Húšťavke. 
A ako máj vyzdobili 
naše slečny a postavili 
iba naši  mládenci, sa 
môžete presvedčiť na 
pár fotografiách. Pre 
všetkých nás, ktorí si 
radi zaspievame, zábava 
pokračovala v našom 
kultúrnom stredisku „Na 

vŕšku“ pri harmonike a ozembuchu do neskorých 
nočných hodín. 

Máj stál na svojom mieste a pár dní na to bolo 
treba vybaviť drevo, pripraviť ho, postaviť vatru. 
Počasie nám veľmi neprialo, a tak sme vatru stavali 
až 7.5. poobede, za to však za hojnej účasti nás 
otcov i našich synov z hornej, ale aj dolnej časti 
Trnavej Hory. V tento deň sa nádherne vyčasilo a 
noc bola ako rozprávková – jasná obloha a vatra pri 
krásnom svite mesiaca. A aká bola atmosféra? Kto 
tu bol vie, kto nebol sa už možno dozvedel. 

Za všetko hovorí výborná zábava 
všetkých zúčastnených...

Vatru sme stavali za hojnej účasti nás otcov i našich synov.

Stavenie mája na Húšťavke.

Praženica z prinesených vajíčok chutila každému.
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V sobotu 28. marca  zorganizovalo Občianske 
združenie SPOON v spolupráci s Obcou Trnavá 
Hora a  ostatnými spoločenskými organizácia-
mi v obci jarné upratovanie. Akcie sa zúčastni-
lo  takmer 140 obyvateľov Trnavej Hory a zostal 
za nimi naozaj viditeľný kus práce. Dobrovoľníci 
vyzbierali papierový, plastový, sklenený a vše-
tok ďalší možný odpad, vyhrabali trávu, vypí-
lili prebytočné dreviny, vyčistili pevné plochy 
od nánosov zeminy a burín na dohodnutých  
miestach v obci. Boli to verejné priestranstvá v 
miestnych častiach Kľačany, Jalná, horná Trna-
vá Hora, okolie kostola, domu smútku, cintorín, 
ihrisko, horná železničná stanica či chodník po-
nad hlavnú cestu. Výsledkom akcie boli plné 
vrecia pevného odpadu, ale aj  kopy vyhrabanej 
trávy, lístia, konárov či pozametané kopy  štrku 
zo zimného posypu ciest. Zvlášť treba spomenúť 
čistenie zrázu pod zákrutou na ceste na hornú 
Trnavú Horu, na ktoré sa podujal Jaro Forgáč 
so svojimi malými pomocníkmi -obidvomi syn-
mi a ruku k dielu priložila aj  Martina Bončová.
Vynesený odpad predstavoval objem veľko-
kapacitného kontajnera. Odvoz podstatnej 
časti odpadu zo všetkých lokalít následne za-
bezpečil starosta obce prostredníctvom pra-
covníkov obecného úradu a aktivačných prác.

Občianske združenie SPOON ďakuje  všetkým, 
ktorí sa do jarného upratovania zapojili - či už to 
boli členovia Jednoty dôchodcov (s najpočetnej-

Jarné upratovanie obce OZ SPOON

S príchodom mesiaca máj 
sa v našej obci spája poduja-
tie, ktorým občianske združe-
nie SPOON odštartovalo svoju 
činnosť - stavanie májov. Inak 
tomu nebolo ani v tomto roku.    
Vo štvrtok 30. apríla 2009 or-
ganizátori s pomocou  našich 
mladých hasičov z DHZ Jalná 
dopravili na miesto určenia  
zabezpečené máje,  dievčen-
ce – hasičky ich ozdobili  a v 
podvečerných hodinách sme 
sa mohli v príjemnej atmosfére, 
ktorej prialo aj počasie,   stret-
núť pri obecnom úrade, kde bol 
vztýčený prvý máj. Aj keď  orga-
nizátori počítali so začiatkom v 
hornej časti obce, záujem „hor-
notrnavcov“ o vlastné stavanie 
mája tento úmysel zmenil. Sta-
vanie májov tradične vyvrcholi-
lo pri Dome kultúry na Jalnej.  V 
tomto roku sa skončilo spoloč-
ným posedením tých, ktorí po-

dujatie pripravo-
vali, ako aj tých, 
ktorí ho prišli 
podporiť ako 
diváci. Guláš pri-
pravila už osved-
čená   dvojica 
Vladko Abrahám 
a Miňo Barta - a 
minul sa do po-
slednej porcie  a 
skôr, ako sa ušlo 
všetkým, ktorí si 
ho za pomoc pri 
stavaní mája za-
slúžili. Nechýbal 
dobre zásobe-
ný bufet Maťka 
Cehuľu. Miesta 
na sedenie bolo 
dostatok, nálada 
bola dobrá a trvala až do večer-
ných hodín - až „upratovacie“ 
povinnosti organizátorov prin-
útili posedenie ukončiť.  

Stavanie májov  aj tentoraz 
sprevádzal hrou na harmonike 
a spevom Paľko Hornický, ku 

ktorému sa pridali aj ďalší spe-
váci - prevažne   členovia Jed-
noty  dôchodcov Slovenska.  
Deti potešil sľúbený koník s vo-
zom, aj keď si jeho zabezpeče-
nie vyžiadalo nemálo úsilia. 

Aj keď ide o akciu, ktorú or-
ganizačne zabezpečuje obči-

anske združenie SPOON, vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa o úspeš-
ný priebeh podujatia zaslúžili, 
ale najmä mladým hasičom z 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Jalná, na ktorých prevažne  
zostáva tá najťažšia, ale aj naj-
krajšia úloha: vztýčenie májov.

Stavanie mája

ším zastúpením), členovia  TJ Sokol, 
Dobrovoľného hasičského zboru ale-
bo jednoducho občania, ktorým na 
čistote v obci záleží. Všetkých, ktorí 
sme sa v závere akcie stretli pri guláši 
ako symbolickom poďakovaní za vy-
naložené úsilie a čas,  potešilo, že nás 
bolo o trochu viac, ako v roku 2008. 
Aj keď sme si želali, aby nás bolo ešte 
viac. Pretože ani napriek takýmto ak-
tivitám sa  vzťah väčšiny občanov k 
životnému prostrediu, k poriadku v 

obci, kde všetci žijeme, nezmenil. A 
ani taká početná partia, ako sa zišla 
v túto sobotu, sa nedokáže vyspori-
adať so všetkým neporiadkom, ktorý 
dokážu  vyprodukovať ďalšie stovky  
občanov , ktorí sa nedokázali do tejto 
akcie zapojiť ani uprataním priesto-
rov v najbližšom okolí svojich domov. 

Zostáva nám len veriť, že o rok nás 
bude na jarnom upratovaní zas viac 
a že odpadu bude predsa len menej.

OZ SPOON - zh    

OZ SPOON - zh    

Mladé hasičky pripravili máj pred KD v Jalnej.

Počas jarného upratovania sa robil poriadok v každej časti obce.
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JDS

Dňa 12. 5. 2009 sme 
zorganizovali výlet do Rajeckej 
Lesnej.  Sme radi, že sa nám 
naplnil autobus nielen našimi 
členmi, ale aj ostatnými 
účastníkmi, ktorí mali o tento 
výlet záujem. 

Bol s nami Jozef Turoň, ktorý 
chcel svoj betlehem porovnať 
so Slovenským betlehemom, 
ktorý začal tvoriť Jozef Pekara  v 
r. 1980, keď zostal na dôchodku. 

Nádherná expozícia nezobrazuje 
len Kristovo narodenie, ale aj 
dejiny slovenského národa. 
Betlehem je umiestnený do 
scenérie najvýznamnejších 
slovenských pamiatok. Je tu 
stvárnený bežný život ako aj 
pracovné činnosti slovenského 
ľudu v minulosti. Slávnostné 
verejné otvorenie Slovenského 
betlehemu sa uskutočnilo 26. 11. 
1995.

Náš tvorca betlehemu 
Jozef Turoň po prehliadke 
skonštatoval, že jeho tvorba 
je skôr zameraná na biblické 
príbehy, ktoré sa udiali od 
narodenia  Ježiša Krista. Okrem 
svetovej rarity – unikátneho 
Slovenského betlehemu - sem 
ročne prichádzajú tisícky ľudí, aby 
navštívili farský kostol Narodenia 
Panny Márie, v ktorom sme sa 
zúčastnili na svätej omši spolu s 

našim p. farárom Mgr. Romanom 
Stierankom. Kostol bol v r. 2002  
vyhlásený za Baziliku minor. 
Potom sme po skupinkách išli 
na kalváriu s krížovou cestou, 
na konci ktorej je kostolík 
Nanebovstúpenia Pána. Pod 
kalváriou vyteká liečivý prameň.

Výlet sa uskutočnil v pokojnej 
atmosfére, ešte aj počasie nám 
prialo, lebo len čo sme nastúpili  
do autobusu, začalo pršať. 

OZ SPOON v spolupráci s obcou organizovala 
celoobecnú brigádu na úpravu okolia, životného 
prostredia a skrášlenie priestorov v jednotlivých 
častiach obce. Jednota dôchodcov v Trnavej Hore 
sa zapojila do tejto akcie, pričom aktívne pracovala 
na miestach, ktoré boli vopred dohodnuté. Viac 
ako 30 členov JDS pracovalo na úprave okolia 
domu smútku, priestorov cintorína, okolia 
kostola, v blízkosti autobusových a železničných 
zastávok. Taktiež pomohli pri čistení chodníka pri 
hlavnej ceste, niektorých ulíc a okolia Kultúrneho 
domu v Trnavej Hore a Jalnej. Všetkým patrí 
srdečné poďakovanie. Po skončení akcie sme si 
pochutili na dobrom guláši, ktorý zabezpečila 
obec. Je chválihodné, že do akcie sa zapojili aj 
všetky ostatné zložky a organizácie.

Dňa 2. marca 2009 plne obsadený autobus s 
členmi jednoty dôchodcov v obci  nasmeroval 
svoju cestu do Zvolena, do divadla Jozefa 
Gregora Tajovského. Divadelná hra Lýsistrata 
autora Aristofanesa je neustálym zápasom 
medzi ženou a mužom, satirickými a 
komediálnymi pomermi života v Aténach. 
Viac ako 20 hercov zvolenského divadla 
pripravilo pre nás výbornými výkonmi 
zaujímavý umelecký zážitok.

Výlet do Rajeckej Lesnej

Celoobecná brigáda – úprava životného prostredia

Rajecká Lesná je malá 
dedinka, má približne 
toľko obyvateľov ako naša. 
Domčeky boli  menšie ako 
sú tie naše a keď som sa 
pozrela na polia, kde jej 
obyvatelia ešte len začali 
sadiť, všimla som si veľa skál 
v pôde, ktoré sa do diaľky 
beleli. Ale okrem toho som  
si všimla, ako tam bolo čisto. 
Kalvária je umiestnená do 
kopca v hore, takže sme 
museli prejsť aj určitý úsek 
po dedine, okolie studničky 
bolo tiež pekne upravené 
-  neboli tam umiestnené 

žiadne  príkazy o udržiavaní 
poriadku. Okrem nás tam 
bolo viacej ľudí ako aj 
školský výlet. Čím to je, že 
poriadok  a čistota je tam 
udržiavaná na takej úrovni?  

V našej dedine sa už 
roky prejednáva „ problém“ 
udržiavania  poriadku a 
nevytvárania nežiaducich 
skládok. Zdá sa, že to nie 
je len v počte   kuka nádob 
alebo v počte kontajnerov, 
ale   v nás „obyvateľoch“ 
tejto obce.                                                                                        

ZO JDS v obci prispela do tejto slávnosti 
účasťou viac ako desať členov zapojených 
do speváckej skupiny za doprovodu 
harmonikára Paľa Hornického. Tradícia, 
ktorá sa zatiaľ dodržuje ,spája obyvateľov 
obce, pričom stavanie mája už má svoju 
úroveň. Do budúcnosti je potrebné začať 
zapájať viac mladých ľudí hlavne do spevu 
,a tak túto tradíciu udržať čo najdlhšie. 

Stavanie mája
6.6.2009 – Juniáles, spoločne •	
so ZO JDS Hronská Dúbrava v 
Kultúrnom dome v Jálnej
22.7.2009 – Zájazd do Jablonky•	
21.8.2009 – Návšteva kúpaliska •	
Podhajská (vlakom)
28.8.2009 – Uctenie pamiatky SNP •	
Kľačany
September 2009 – Opekačka, •	
guláš na ihrisku Hrable

JDS v divadle

Luptáková Helena 
členka JDS

Výbor ZO JDS

Plán akcií

Výbor ZO JDS Výbor ZO JDSVýbor ZO JDS

Výbor ZO JDS

Upratovalo sa aj v priestoroch pri kostole.

Účastníci výletu do Rajeckej Lesnej.
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Pri príležitosti Dňa 
Zeme ako aj Apríla 
mesiaca lesov sa v 
našej škole uskutočnila 
významná udalosť. Do 
rodinky drevín za našou 
telocvičňou pribudli 
ďalšie tri stromy. Dva 
listnaté a jeden ihličnatý.
Stalo sa tak dňa 23. apríla 
2009, kedy prijal naše 
pozvanie pán P. Stanka, 
vedúci lesného obvodu 
Kľačany. Ochotne 
venoval svoj čas našim 
piatakom a šiestakom, 
ktorých najprv teoreticky 
a neskôr aj prakticky 
poučil o dôležitosti 
stromov pre život na 
našej planéte.

Teoretická časť prebiehala v školskej knižnici. Žiaci sa 
dozvedeli o spôsoboch a význame zakladania lesných 

škôlok, o namáhavej, 
ale užitočnej práci 
lesných pracovníkov, 
ako aj o plánovanom 
výrube stromov v lese. 
So záujmom si prezerali 
lesnícke porastové a 
ťažbové mapy, ktoré im 
pán Stanka priniesol.

Po živej diskusii sa 
všetci spoločne presunuli 
do areálu za telocvičňou, 
kde sa uskutočnila 
najdôležitejšia - praktická 
časť stretnutia. Žiaci pod 
odborným vedením pána 
Stanku zasadili brezu, 
lipu a smrek, z čoho mali 
veľkú radosť.

Toto stretnutie 
veľkou mierou obohatilo našich žiakov o nové vedomosti a 
zručnosti. Upevnilo ich pozitívny vzťah k prírode a k ochrane 
lesov, ktoré sú pre celú našu planétu nenahraditeľné. 

Jedného dňa som v 
časopise našla ponuku 
na výlet do Slovenskej 
národnej galérie v Bratislave 
pre mimobratislavské školy. 
Vyplnila som formulár, 
odoslala a na moje veľké 
prekvapenie sa mi ešte v 
ten istý deň ozvali, že nás 
vybrali. Termín bol určený 
na 12. 5. V stanovený deň 
všetko klapalo ako hodinky. 
Autobus prišiel včas, v galérii 
už na nás čakali a stihli sme 
aj McDonald´s.

V SNG nám venovali 
hodinový výklad k 
najvzácnejším dielam. 
Mladý pán, ktorý sa na nás 
usmieval od prvej chvíle, 
sa krásne priblížil k deťom 
a dokázal ich plne zaujať. 
Dokonca nám venoval 
takmer raz toľko času, ako 
bolo určené... Vystavené 

diela sa deťom veľmi páčili. 
Z galérie sme sa presunuli 

len o kúsok ďalej, do 
prírodovedného múzea. 
Obzreli  sme si rôzne 
vypchaté zvieratká, model 
mamuta v životnej veľkosti, 
vzácne nerasty a vyskúšali 
sme si aj ako vzniká 
zemetrasenie či výbuch 
sopky. 

Bola to zaujímavá a 
poučná exkurzia, pretože 
mnohé diela deti poznali 
zo svojich učebníc, no nikdy 
ich nevideli v skutočnosti. 
Veď povedzme si pravdu, 
málokto sa v Bratislave 
vyberie do galérie. Veľké 
ĎAKUJEME patrí nadácii 
VUB, ktorá v spolupráci so 
SNG vytvorila tento projekt 
a vďaka nemu sme sa mohli 
zadarmo vybrať na výlet za 
umením.                                       

Ráno, keď som prišiel do školy, 
išiel som s kamarátmi do šatne, 
kde sme čakali. Potom sme išli von 
pred školu. Skôr ,ako sme nastúpili 
do autobusu, si nás pani učiteľky 
spočítali. Cesta do Bratislavy 
trvala 3 hodiny. Mne a kamarátovi 
Peťovi sa to zdalo dosť veľa, ale 
až po Nitru sme počúvali hudbu. 
Potom sme chvíľu hrali karty. Dlho 
nás to nebavilo, tak Peťo zapol 
plejko a hrali sme sa. Neskôr sme 
niekde zastavili, aby sme sa mohli 
ísť vycikať.

Cestou ďalej sme už len pozerali 
z okna.

A už sme boli v Bratislave. 
Videli sme hrad a ešte Dunaj. 
S kamarátom Mišom Ivanom 
sme videli futbalové ihrisko, kde 
hrávala Artmedia Petržalka. Vyšli 
sme z autobusu, nastúpili sme si 
do dvojíc a išli sme na námestie. 
Tam boli fontány a malé stánky, 
kde sme si kúpili nejaké veci na 

pamiatku. Vedľa bol McDonald´s. 
Tam sme sa najedli a vybrali sme 
sa do galérie. 

Obzerali sme si rôzne obrazy. 
Mňa a zopár kamarátov zaujalo 
také veľké vajce. Skúmali sme, čo 
by v tom vajci mohlo byť. Napokon 
sme zistili, že to je umelecké 
dielo. Z galérie sme išli do múzea. 
Tam boli rôzne zvieratá. Najviac 
sa mi páčil mamut s ľadovým 
medveďom. 

Odtiaľ sme už išli späť do 
autobusu. Štyria sme tam hrali 
karty, ale mne sa už nechcelo, a 
tak som sa pozeral von oknom, 
kým sme neprišli domov. Bolo 
tam dobre a som rád, že sme tam 
boli.   

Na hodine občianskej výchovy:
U:Nad mestom sa vypína hrad.
Ž:A prečo ho nenechajú stále 

zapnutý?Potom by ho nemuseli 
vypínať.

Nechodiace sa prečiarknite ( správne 
nehodiace)

Na hodine vlastivedy:
U:Cez mesto preteká rieka.

Ž:A na akých pretekoch preteká?

Na hodine náboženstva:
-Ako prejavíš ľútosť nad svojimi 

hriechmi?
-Bože, veľmi ťa ľutujem...a moje hriechy 

oľutuj( správne: Bože môj, celým 
srdcom Ťa     milujem, a preto veľmi 
ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil)

Oľga Gibalová

ZŠ
Trnavá Hora

Stretnutie s lesníkom

Výlet za umením do SNG v Bratislave

Mgr. Veronika Urgelová

Výlet do Bratislavy

Rasťo Heško, 3. ročník

Výroky slávnych alebo 
povedali naši žiaci

Do areálu školy pribudli tri nové stromy, 
ktoré žiaci vysadili pod dohľadom P. Stanku.
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ZŠ
Trnavá Hora

Besedy 

Pani učiteľka Bončová pripravila v rámci 
občianskej náuky pre žiakov 7 . – 9. 
ročníka besedu o ochrane spotrebiteľa 
s pracovníkmi Slovenskej obchodnej 
inšpekcie z Banskej Bystrice. 

Exkurzie, ktorými žiaci spoznávali 
našu históriu

23. apríla 2009 absolvovali žiaci 9. •	
ročníka exkurziu v Pamätníku SNP v 
Banskej      Bystrici.
15. mája 2009 navštívili žiaci 4. a 7. •	
ročníka  Mincovňu v Kremnici.
21. mája 2009 žiaci 5., 6., 7. a  8. ročníka  •	
navštívili pamätihodnosti Banskej 
Štiavnice.

Rybársky krúžok

Pán Šumný vedie v škole rybársky krúžok 
a pravidelne každý rok pripravuje svojich 
zverencov aj na súťaže. 10.5. 2009 sa v 
Žiari nad Hronom konalo okresné kolo 
súťaže „ O Zlatý blyskáč“. V kategórii 
jednotlivcov získal Dominik Milčík 1. 
miesto. V kategórii družstiev si prvé 
miesto vybojovalo A družstvo v zložení 
Dominik Milčík, Ján Forgáč, Jakub 
Červienka a tretie miesto B družstvo v 
zložení Veronika Hudecová, Marek Kubík 
a Rado Košta.V krajskom kole vo Zvolene 
sa družstvo našej školy umiestnilo na 
krásnom treťom mieste.

Kultúrne podujatia

Noc s rozprávkami úspešne absolvovali •	
v základnej škole žiaci 3. a 4. ročníka 
zo stredy 8. apríla do štvrtka 9. apríla 
2009. Pani učiteľky Veronika Urgelová 
a Dana Koštová pripravili pre deti 
aktivity súvisiace s ríšou rozprávok. 

Sladké sníčky snívali deti po výbornom 
koláči pani Jany Trokšiarovej.
26. 5. 2009 navštívili žiaci prvého stupňa •	
spolu so skupinkou detí z materskej 
školy divadelné predstavenie „KOCÚR 
V ČIŽMÁCH“ v Divadle JGT vo Zvolene.
8.6. pripravilo Rodičovské združenie •	
pre naše deti oslavu MDD.
V máji Deň matiek žiaci prvého ročníka •	
oslávili večierkom s piesňami, básňami 
a  tančekom, ktoré pre ich mamičky 
pripravila pani učiteľka Hromádková. S 
týmto programom sa predstavili aj na 
obecnom úrade.

Matematika

V medzinárodnej matematickej súťaži •	
„KLOKAN“ sa 6 žiakov zaradilo medzi 
80% najúspešnejších riešiteľov na 
Slovensku.Timea Trokšiarová (4. roč.) 
vypracovala úlohy na 100%, ďalšími 
nádejnými matematikmi sú Peter 
Mikláš (2. roč.), Michal Minka (3. roč.), 
Katka Urgelová (7. roč.),  Dávid Sklenka 
(9. roč.) a Janka Kollárová (9. roč.). 
V okresnom kole Pytagoriády obsadila •	
Timea Trokšiarová v kategórii žiakov 
4. ročníka 2. miesto, Michal Minka v 
kategórii žiakov 3. ročníka 5. miesto 
a Eliška Kollárová v kategórii žiakov 5. 
ročníka 10. miesto.

Telesná výchova a šport

19.5. sa uskutočnil beh pod názvom •	
„Hľadáme nového Jozefa Plachého 
2009“. Patrónom súťaže bol tento 
bývalý vynikajúci československý 
reprezentant, ktorý v tomto roku oslávil 
životné jubileum – 60 rokov. Podujatie 
bolo určené pre žiakov základných 
škôl. Dievčatá súťažili v behu na 600 
m, chlapci v behu na 1 000m. Cieľom 
podujatia bolo vyhľadávať talenty a 

získavať ich pre pravidelnú športovú 
prípravu. V našej škole organizovala 
beh pani učiteľka Jančová. Zúčastnilo 
sa ho 17 žiakov, z toho 10 chlapcov. 
Výsledky a počty zúčastnených žiakov 
boli zaslané organizátorom súťaže. 
Na základe dosiahnutých výsledkov 
dostanú pretekári na prvých troch 
miestach diplomy. A tu sú mená 
našich najrýchlejších žiakov. Na prvom 
mieste skončil Tomáš Šuster, pred 
Michalom Sklenkom a tretím Matúšom 
Trokšiarom. Z dievčat sa najlepšie 
umiestnila Zdenka Bezdedová pred 
Eliškou Kollárovou. Na treťom mieste 
skončila Paulína Stanková.
22.5. sa uskutočnili v Žiari nad Hronom •	
atletické preteky. V behu na 1 000m 
obsadil Jakub Forgáč 2. miesto a Matej 
Ponický skončil na 10.  mieste v hode 
kriketovou loptičkou. 
V dňoch 2. – 5.  6. absolvovali druháci •	
pod vedením pani učiteliek Jančovej 
a Fungáčovej plavecký výcvik v krytej 
plavárni v Žiari nad Hronom.
Prváci  si v rámci telesnej výchovy •	
upevnili svoju kondíciu a učivo 
prírodovedy prechádzkou do Pitelovej 
ku koníkom, ktorú vybavila v spolupráci 
s triednou pani učiteľkou pani Sporná.

Školské výlety

Druháci sa oboznámili s históriou •	
Čiernohorskej železnice na výlete do 
Čierneho Balogu 10. 6. 
11. 6. žiaci 7. – 9. ročníka mali možnosť •	
nahliadnuť do priestorov Národnej 
rady SR a bližšie spoznať aj naše hlavné 
mesto.
11. 6. sa vybrali žiaci  3. a 4. ročníka •	
na vlakový výlet do Novej Bane, 
kde navštívili múzeum s exponátmi 
nájdenými v našom kraji.                                                                                                                                    

ZS TH

Súhlasíme s tým, že sa  autorka článku, 
ako bývalá členka  výboru rodičovského 
združenia a stále ako rodič školopovinného 
dieťaťa , snaží aktivizovať čo najviac 
rodičov, pretože je pravda, že pri príprave 
akcií, na ktorých sa podieľa aj Rada rodičov, 
pomáhajú vždy tí istí ľudia.Väčšinou 
členovia výboru. Ale !... Celého učiteľského 
zboru sa veľmi dotklo, že autorka 
vyjadrila nádej, že aj “... pedagogický 

zbor vynaloží viac úsilia pri zapájaní 
rodičov do organizácie týchto podujatí 
a pre skvalitnenie mimovzdelávacích 
podujatí pre naše deti...“ (To je záležitosť 
výboru rodičovského združenia, ako 
dokážu pritiahnuť, nadchnúť a zapojiť čo 
najviac svojich členov.) A tiež, že zabudla 
spomenúť obrovský podiel práce učiteľov 
pri príprave karnevalu a to od výroby 
papierových ozdôb cez prípravu programu 

a súťaží, organizáciu a dozor, moderovanie 
pani Mgr.Urgelovej, vtipné vlastnoručne 
vyrobené masky pána zástupcu a pani Mgr.
Jančovej, ktorí sa postarali o spestrenie 
programu a zábavu až po zabezpečenie 
diskdžokeja a aparatúry.
Ak sa niekomu zdá, že škola vyvíja málo 
aktivít, nech si prečíta článok pani Mgr.
Kašiarovej v čísle 1 – 2009.                                                                      

Reakcia na článok Poďakovanie a „poďakovanie“ rodičom našich detí

Mgr. Wanda Kubišová,riaditeľka ZŠ 
a celý pedagogický zbor
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Na televíznej obrazovke TV JOJ dňa 11. mája 
sme mohli v seriáli Súdna sieň vidieť hrať i 
nášho spoluobčana, žiaka ZŠ, Dana Mališa. 
O pocitoch z nahrávania sa podelil i s nami.

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa prihlásil 
na konkurz do seriálu Súdna sieň 
vysielanom v TV JOJ?
Dá sa povedať, že to bolo z pár dôvodov. 
Jedným bola recesia (ani som veľmi neveril, 
že sa zadarí), druhým dôvodom to, že som si 
to chcel aspoň vyskúšať a tretím takpovediac 
rivalita s Ninou T. ktorá sa tam prihlásila so 
mnou. 

Bol si tam zmenený, vlasy úplne tmavé, 
nechty nalakované .... Aké to vlastne je, 
zažiť nakrúcanie v skutočnej televízii? 
Bol si tam za hlavnú postavu.
Líčenie? Bože, nerád spomínam na túto 
kapitolu môjho života:) Keď som sa videl 
v zrkadle, prvé čo mi napadlo bolo, že sa 
strašne podobám na Billa z Tokio Hotel. Zažiť 
to nemalo chybu. Aby som sa však priznal, 
dokopal som skušku, ale to nemusí predsa 
nikto vedieť. 

Dalo Ti to niečo a bavilo Ťa to?
Dalo mi to veľa. Najmä to, že viem, že nie som 
bohvieaký herec, nech ma o tom presviedča 
kto chce. Samozrejme, že ma to bavilo. Inak 
by som sa tam predsa neprihlásil. 

Aké to je vžiť sa do niekoho osudu a 
zahrať ho?
Všetci ma poznáte, nie? A predstavte si aké 
muselo byť pre mňa namáhavé nehodiť tam 
žiadnu grimasu. Myslím, že som sa vžil celkom 
dobre. Aj keď to bolo veľmi ťažké nakoľko s 
„hercami“, ktorí hrali Otčima a Matku sme si 
aj s mamou hneď sadli. Bol to zaberák toho 
chlapa nenávidieť. 

Aký pocit máš z toho nakrúcania, v tomto 
seriáli hrajú len neherci??
H R O Z N Y! Najradšej by som bol, keby to 
vymazali z archívov a nikdy nevysielali:), ja 
som si to síce pozrel, ale iba kusok. Stačilo 
mi to. Jednoducho niečo strašné. Áno, iba 
neherci, teda okrem sudcu, obhajcov a tak 
podobne. 

Navštevoval si nejaké divadelné krúžky 
alebo proste cítiš, že to herectvo máš v 
sebe?
Chodím na ZUŠ do Žiaru nad Hronom. 
Prihlásil som sa tam zase s Ninou. My dvaja 
sme takí herci. Neviem či mám herectvo v 
sebe, ale chcel by som sa venovať divadlu a je 
mi jedno ako. 

Ako amatér hráš i v našom dedinskom 
divadle DPH, budeš v tom pokračovať a 
čo chystáte v dohľadnej dobe pre našich 
obyvateľov?

DPH? To je ako moje dieťa. Moje a mamine. 
Mám k nemu veľmi dobrý vzťah a nechcel 
by som ho nikdy opustiť (a keby aj ma diabol 
pokúšal, aby som niečo také skušal, tak by ma 
mama schladila), ale nepredpokladám, že 
v ňom budem môcť večne hrať. Teraz bežia 
v plnom prúde skúšky na Country fest, kde 
sa predstavíme s dvoma scénkami. Chcel by 
som aj týmto apelovať na hercov nech sa 
láskavo neflákajú, lebo sa nedá povedať, že 
by sme v deň, ked píšem tieto odpovede, mali 
nejako extra času, ale môžem vám sľúbiť, že 
sa máte na čo tešiť, za to vám ručím. Prípadné 
reklamácie adresujte na Lampreň :D

Viete, čo majú spoločné Gospel on 
Saturday vo Vrábľoch, Univerzitné 
pastoračné centrum v Banskej 
Bystrici a farský kostol v Trnavej 
Hore? Sú to miesta, na ktorých 
sa v poslednom čase predstavila 
svojou muzikou hudobná kapela 
audience*z Trnavej Hory. Šéfuje jej 
Peter Kniez. Mala som možnosť už 
dvakrát sa zúčastniť na koncertoch 
tejto skupiny. Jej hudba ma zaujala, 
a preto som sa rozhodla trochu Vám 
túto kapelu priblížiť a porozprávala 
som sa s Peťom.

1. Kedy a za akých okolností vznikla 
Vaša kapela?
Naša kapela audience* vznikala 
postupne, úplné začiatky siahajú na 
jeseň 2006, kedy sme sa inšpirovaní 
festivalom Campfest (www.campfest.sk) 
niektorí stretli a povedali sme si, že aj my 
ideme niečo hrať...

2. Prečo sa voláte audience*?
Názov vznikol pred prvým koncertom, 
keď bolo potrebné dať na plagát nejaký 
názov. V podstate to bol Maťov nápad, 

našiel to slovo v slovníku, ostatní 
súhlasili...

3. Kto je členom  kapely a aké má v 
nej miesto?
Tomáš Ihradský – bicie,  Janko Kniez - 
doprovodná gitara + spev, Dávid Paukov 
- elektrická gitara, Maťo Ceplák - sólová 
gitara, Peťka Chrenová - klávesy, Maťka 
Cepláková - vokály a ja hrám na base.

4. Menila sa zostava kapely od jej 
vzniku?
Áno, z pôvodnej zostavy je dnes už len 
gitarista Maťo a ja.

5. Akú hudbu hráte?
Neviem, či sa to dá presne charakterizovať, 
ale je to asi blízke rocku. Odborníci by to 
možno „zaškatuľkovali“ ako  „Christian 
rock“.

6. Spievate aj vlastnú tvorbu. Kto 
píše melódiu a kto texty?
Texty píšem ja a takisto základ hudby, 
ostatné sa „doladí“ na skúškach.

7. O čom najradšej hráte?
Celá naša hudba, resp. naše skladby 

Vyrastá nám v obci televízna hviezda?

-zi-

audience*

Pokračovanie na nasledujucej strane.
Peter Kniez.

Daniel Mališ.
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Určite ste už videli niekde 
napísané: „ Podľa záchoda 
spoznáš kultúru národa“. 
Alebo aspoň nejako tak 
podobne. Ak by som sa mal 
podľa tohoto nápisu riadiť aj 
v našej škole, respektíve na 
chlapčenských záchodoch, 
asi by som si kadečo pomyslel 
o kultúre národa, ktorá chodí 
vykonávať svoju životnú 
potrebu do sociálneho 

zariadenia školy.
Ak sa nemýlim,  tak  na 

našich záchodoch je päť 
pisoárov a štyri kabínky. 
Stojím teda teraz pred 
dilemou a možno mi ju 
naši šikovní žiaci pomôžu 
vyriešiť. Ako je možné, že 
je dokopy deväť prístrojov 
na „odberanie moču a 
podobných telesných 
výčkov“ a aj napriek tomu 

je podlaha pernamentne 
obcikaná. Možno je to však 
tým, že je vždy toľko žiakov, 
že záchody sú plne vyťažené 
a preto to inak nejde, ako 
pustiť na podlahu. Ale tým 
to asi nebude.

Ako riešenie tohto 
problému sa ponúka aj 
ďalšia alternatíva a to taká, že 
máme v škole mladú nadanú 
generáciu, takzvaných 
„cikačov do diaľky“. Tento 
nový šport vznikol práve 

v našej škole. Pravidlá sú 
jednoduché. Stačí sa postaviť 
k prahu alebo na nejakú 
značku a pretekať sa s inými, 
ako ďaleko dokážeš docikať.

Preto vyhlasujem aj 
súťaž o Cikača roka. Bude 
prebiehať nasledovne, ak 
niekoho uvidím ako „čúra“, 
tak dostane odo mňa hlavnú 
cenu! Strčím mu nos do jeho 
výlučkov, hádam sa odnaučí 
robiť podobné veci!

Cikaniu Zdar!

Na základe uverejnenej fotografie v 
minulom čísle žiakov školy z roku 1942 
– 44 nám napísal Ing. Július Mališ, ktorý 
roky býva na juhu Slovenska. Je ťažko 
postihnutý, kilometre vzdialený, no i 
napriek tomu má stále záujem o svoju 
rodnú obec. V kontakte je i s ďalšou 
rodáčkou žijúcou na juhu, Vilmou 
Kováčovou  rod. Beňovou. Obaja sú 
rodáci z Kľačian.    O doručenie našich 
Trniek sa stará Anna Beličková, ktorá im 
ich zasiela poštou. 

V krátkosti nám napísal ich pôsobenie 
v maďarskom prostredí.

Ako Vaši rodáci sme počas nášho života 
nespôsobili našej rodnej obci hanbu.

Pani Vilma sa upísala učiteľstvu. Ba 
dokonca, ako Slovenka naprosto v 
maďarskej obci, sa stala i riaditeľkou. 
Mal som tú možnosť stretávať sa s jej 
spoluobčanmi a mali pred ňou rešpekt 
i s výhradou, že je tvrdá Slovenka a 
maďarčinu používala len v krajných 
prípadoch.

Čo sa týka mňa, veci sa vyvýjali celkom 
iným smerom. Celých 32 rokov som 
odpracoval v poľnohospodárstve. Bol 
som známy na okolí, ba aj v zahraničí. 
Mal som možnosť skúsiť učiteľský chlebík 
i ja. Externe som učil 11 rokov na Vysokej 
škole poľnohospodárskej v Nitre a 9 
rokov som bol členom štátnej komisie. 
Dokonca ma volali učiť aj do Budapešti, 

nakoľko sa im páčila moja maďarčina.
Takto sme zhruba reprezentovali naše 

rodné Kľačany.
S Vilmuškou sme počas celej našej doby 

trpeli na rovnakú diagnózu a to túžbu po 
rodnom kraji, konkrétne po Kľačanoch. 
Vy domáci si neviete predstaviť aké máte 
šťastie, že žijete doma. Nebolo dňa, že by 
ma táto otázka nezaťažovala.

Dovoľujem si v našom mene pozdraviť 
vyľudnené Kľačany i Trnavú Horu.                                                                                        

Spomienky

Július Mališ
Vilma Kováčová, rod. Beňová

vznikajú po inšpirácii životom, čiže hovoria o 
živote, o Bohu,  o hľadaní... niektoré nájdete aj 
na www.audience.musicant.sk.

8. Kde skúšate?
Skúšobňu máme v Trnavej Hore.

9. S vašou muzikou ste sa predstavili 
už na viacerých miestach. Pri akých 
príležitostiach to bolo?
Áno, väčšinou sme sa predstavili v rámci 
„lokálnych“ festivalov. Napríklad vo   Zvolene, 
v Martine na festivale Gospelfest Mária, počas 
festivalu „Voľnosť na Nevoľnom“ sme hrali 
a spievali aj počas svätých omší , hrali sme 
na Ihráči, na Pitelovej ,vo Veľkej Lehôtke (pri 
Prievidzi)na festivale „Mladí mladým“, no a 
samozrejme zahrali sme si aj v Trnavej Hore.

10. Kedy Váš čaká najbližšie vystúpenie?
Bude to na Nevoľnom v rámci  festivalu 
„Voľnosť“.  A v rámci „farského dňa“ 21.júna 
budeme hrať opäť doma.

11. Aké plány máte do budúcna?
Potrebujeme pracovať na kvalite svojej hudby. 
Okrem iného...

12. Priniesla Vám práca v kapele aj 
humorné situácie? 

Tak ono je to celé dosť veľká zábava... hlavne 
keď po odklepaní bubeníka začne hrať každý 
niečo iné...

Ďakujem za rozhovor , prajem veľa 
tvorivých nápadov a čo najviac možností 
ukázať svetu, čo je vo vás. A našich 

spoluobčanov pozývam na najbližšie 
koncerty. Na internetovej stránke 
audience* www.audience.musicant.sk 
nájdete o skupine viac.                                                                                             

 Stanislava Miklášová
audience*

Podľa záchoda poznáš kultúru národa

Daniel Mališ

Kapela audience* počas vystúpenia.
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Trnavá Hora, Jalná, Kľačany
informačný občasník
ročník VI

Stránka obce www.trna-
vahora.sk je spustená už 
druhý rok. Jej vysoká ná-
vštevnosť a samotné ohlasy 
naznačujú, že to bol správ-
ny a užitočný krok vedenia 
obce. Obecná stránka sa 
stala súčasťou obecného 
života nielen dokumen-
tujúc spoločenské dianie 
v obci, ale poskytujúc aj 
množstvo užitočných in-
formácií samotným obča-
nom obce, ako i ostatným 
návštevníkom obecnej 
stránky.    

Vzhľad úvodnej stránky 
prešiel niekoľkými vývo-
jovými etapami s cieľom 
uľahčiť prístup k najnovším 
a najdôležitejším informá-
ciám na stránke. Posledná 
úprava spočívala v rozde-
lení jadra úvodnej stránky 
na sekciu s najnovším dia-
ním v obci, dokumentmi a 
fotogalériou v troch samo-
statných stĺpcoch. Niekedy 
je hneď na úvodnej strane 
spravená aj upútavka na 
najzaujímavejšie akcie či 
novinky v obci. Aktuálne 
oznamy sú už tradične v 
pravej časti stránky. Strán-
ku tiež dopĺňa anketa.

Diskusia spustená v ja-
nuári tohto roku si našla 
svojich priaznivcom, a tak 
sa už dosť živo (niekedy 
možno aj príliš) rozoberajú 
„horúce“ problémy obce. 

V tomto štvrťroku sme 
opäť aktualizovali niekoľko 
sekcií, predovšetkým sek-
ciu Spoločenské poduja-
tia, keďže v našej obci to 
„začalo akosi žiť“. Osobne 
ma teší, že organizáto-
ri jednotlivých podujatí 
si začínajú uvedomovať 
„silu“ internetovej strán-
ky a začínajú samostatne 
poskytovať informácie na 
web. Vďaka spolupráce s 
fotografkou Jankou Barto-
vou sa na web dostavajú 
naozaj pekné fotky z mno-
hých podujatí. Výraznou 
zmenou prešla sekcia DHZ 

Jalná. V sekcií dokumenty 
bola pridaná pod sekciu s 
názvom Výzvy verejného 
obstarávania, výzvy výbe-
rového konania a ponuky 
obce. Novinky sa objavili 
aj v sekcii Zaujímavosti 
obce, JDS Trnavá Hora či 
Kam do okolia. Podarilo sa 
nám spustiť aj sekciu s in-
formáciami o možnostiach 
cykloturistiky v blízkom 
okolí obce v sekcii Kam do 
okolia a tiež sekciu doku-
mentujúcu osobnosti obce 
Trnavá Hora. 

Najnovšou novinkou je 
spolupráca s Mestským 
kultúrnym centrom (MsKC) 
v Žiari nad Hronom, pričom 
priamo na obecnej stránke 
je propagovaný program 
MsKC v pravej časti strán-
ky pod Oznamami. V rám-
ci tejto spolupráce boli a 
budú vyhlásené súťaže o 
vstupenky na jednotlivé 
podujatia. V budúcnosti by 
som chcel oživiť obecnú 
stránka týmto spôsobom 
štyri či päťkrát do roka. 

Okrem pravidelných 
oznamov a správ doku-
mentujúcich dianie v obci 
pripravujeme niekoľko no-
vých sekcií v nasledovnom 
štvrťroku. V spolupráci so 
základnou školou by sme 
chceli vytvoriť sekciu o jej 
činnosti, aktivitách žiakov 
a významnejších úspechov 
jednotlivých žiakov či ce-
lých kolektívov.  

Opäť by som chcel ape-
lovať na občanov, ak máte 
informácie, alebo nápady, 
ktoré vám chýbajú na obec-
nej stránke, aby ste ma kon-
taktovali, buď prostredníc-
tvom 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.

Pozvánka na Trnavohorský dostavník 2009 
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov countryhudby a dobrej zábavy  na mini-
countryfest Trnavohorský dostavník 2009, ktorý sa bude konať v sobotu 27. júna 
2009 v Dome kultúry na Jalnej a na priľahlom priestranstve od 14.00 hod. V rámci 
minifestu vystúpia countryskupiny Colorado, PaciPacifik a Orion. Pripravené sú 
zábavné súťaže, tanečné vystúpenia, ohňová show, lukostreľba, poník a kone, 
predaj občerstvenia a od 22.00  countrybál. Vstupné na minifest je 1 € (pre deti 
vstup zdarma), vstupné na coutrybál s tombolou 3 €.

www.trnavahora.sk

miroslav OZ SPOON - zh

Milí spoluobčania, vážení zákazníci!

Dňa 4. mája 2009 sme otvorili 
potraviny a rozličný tovar pod názvom 
GREENBELT v obci Pitelová, časť 
Dolina.

Ponúkame Vám široký sortiment potravín, 
čerstvý chlieb a pečivo, mlieko a mliečne 
výrobky aj z PD Lovčica Trubín, zeleninu, 
ovocie, nanuky, sladkosti, mrazené výrobky, 
mäsové výrobky, syry, minerálne vody, 
ako aj čistiace prostriedky a mnoho iných 
výrobkov a tovaru. Sme radi, že ste k nám 
otvorení a vaše postrehy si nenechávate pre 
seba. Vaše názory a pripomienky si vážime 
a snažíme sa aby sme- ak  to je v našich 
silách- vyhoveli každej žiadosti.

Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým tým, ktorí nám pomáhali  už počas 
rekonštrukcie  budovy, so zariaďovaním, 

vybavovaním dokumentov, no a v 
neposlednom rade aj  s opatrovaním našich 
detí.

Ďakujeme ale aj tým, ktorí nám verili 
a držali palce. Keďže ako sa vraví všetko 
zlé  je na niečo dobré ( a čas nám to aj 
potvrdil), naša vďaka patrí aj tým, ktorým 
sme - povedzme to tak -  neboli veľmi 
„sympatickí“.

Zároveň Vám chceme oznámiť zmenu 
otváracích hodín. Obchod s rozličným 
tovarom GREENBELT bude otvorený 
nasledovne:

Pon-Pia : 6:30- 16:30 hod
Sob : 6:00- 11:00 hod

Ned : zatvorené

Dúfame, že nás poctíte Vašou 
návštevou a že budete spokojní s 
nákupom u nás. Tešíme sa na Vás!

GREENBELT

rodina Cehuľová

Prehľad pripravovaných podujatí na území Obce Trnavá Hora v roku 2009

Plán podujatí može byť priebežne aktualizovaný. Najnovšie info je možné nájsť v 
oznamoch na webovej stránke obce www.trnavahora.sk.


