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Trnavohorský dostavník
Priaznivci country hudby a dobrej zábavy sa
stretli v sobotu 27. júna na minicountryfeste
Trnavohorský dostavník 2009. Po minuloročnom, síce skúšobnom, ale úspešnom ročníku,
si organizačný výbor, pod vedením starostu
obce Jána Harmana, dal na zabezpečení festu
naozaj záležať. Prípravy sa začali už vo februári, kedy sa organizačný výbor stretol po prvýkrát. Vďaka prostriedkom a ochote sponzorov
sa podarilo vytvoriť lepšie podmienky pre
celkovú úroveň podujatia. Treba však povedať, že finančné zabezpečenie je významnou,
ale nie najdôležitejšou stránkou organizácie
podujatia. Tou boli a sú ochotní ľudia, ktorí
neľutujú svoj voľný čas a často ani súkromné
prostriedky, aby bolo všetko zabezpečené tak
ako treba.

Viac na strane 4.

Tohoročný Trnavohorský dostavník bol opäť úspešný.

Indiáni z Častobrezia

Malí indiáni z Častobrezia.

Od 30. júna do 4. júla tohto roku sa
22 detí z Trnavej Hory, ale aj Pitelovej
či Žiaru nad Hronom, premenilo na
idiánov. Svoj „hlavný stan“ mali na chate
v Častobrezí. Náčelníkom kmeňa bol
správca farnosti Roman Stieranka.
Radu starších, ktorí mu pomáhali
udržiavať mier, vzájomnú bratskú
lásku
a
pripravovať
zaujímavý
program, tvorila Božena Bahledová
ako hlavná vedúca, Martina Čabáková
z Hronskej Dúbravy, Martin Ceplák,
Jakub Kravec, Juraj Dudáš a ja, Stanislava
Miklašová. O hladné žalúdky sa postarala
Mária Mališová, ktorej na striedačku
pomáhali Mária Krišáková a Helena
Minková. Deťúrence sa akurát stihli doma
pochváliť vysvedčeniami, zbalili si batohy
a stretli sa pred farou.

Začiatok nového školského roka

Kľačany 2009
V poradí už 9. ročník stretnutia Kľačian na
Slovensku sa uskutočnil v sobotu 20. júna 2009
v Turčianskych Kľačanoch. Aj keď je toto podujatie v prvom rade určené tým, ktorí sú miestom
narodenia, žitia či pôsobenia spojení s ktorýmikoľvek Kľačanmi na Slovensku, zostáva otvorené
aj všetkým záujemcom z obcí, ktorých súčasťou
sú obce alebo miestne časti s týmto názvom.

Viac na strane 5.

Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda
a deťom určite ostali v spomienkach
pekné zážitky. Verím, že všetci
načerpali nové sily, aby sa opäť mohli
venovať tomu najdôležitejšiemu –
svojim školským povinnostiam.

Viac na strane 7.

Viac na strane 6.

I. ročník hasičskej súťaže O pohár
starostu obce Trnavá Hora
Futbalové ihrisko Hrable patrilo
v sobotu 8. augusta 2009 hasičskému športu. Dobrovoľný hasičský
zbor Trnavá Hora – Jalná tu po minuloročnom skúšobnom ročníku
usporiadal prvý ročník súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora.

Viac na strane 10.
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čianskeho zákonníka a ostatrili z parc. č. EKN 9-347/14
ných dojednaní:
vyznačená ako trvalý trávna• predkupné právo v prospech
tý porast o výmere 348 m2,
obce Trnavá Hora pre prípad,
zapísaná na LV č. 1031 tak,
že nadobúdateľ nehnuteľže „diel 1“ o výmere 67 m2
nosti
by
chcel
nehnuteľnosť
prechádza do parc. č. CKN
Uznesenie číslo 5/2009 z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného
odpredať
v
lehote
2
rokov
384/2 a „diel 2“ o výmere
zastupiteľstva, piateho v roku 2009, ktoré sa konalo dňa
od účinnosti kúpnej zmluvy
31 m2 prechádza do parc. č.
26.6.2009 v Kultúrnom dome v hornej časti obce Trnavá Hora.
alebo do kolaudácie stavCKN 385/19.
by, ktorá má byť postavená
• Anton Chmúra a manž.
A. Schvaľuje
hodnutie predkupného práva
na nehnuteľnosti s tým, že
Emma Chmúrová nadopodľa § 602 a nasl. Občiannadobúdateľ
je
povinný
budnú v celosti do bezpo1. Plán kontrolnej činnosti hlavskeho zákonníka a ostatných
písomne ponúknuť nehnudielového spoluvlastníctva
ného kontrolóra obce na II.
dojednaní:
teľnosť
na
predaj
obci
za
tú
nehnuteľnosti v k.ú. Kľačany,
polrok 2009.
• predkupné právo v prospech
istú
kúpnu
cenu,
za
ktorú
novovytvorené parc. č. CKN
2. Poskytnutie
sponzorského
obce Trnavá Hora pre prípad,
nehnuteľnosť nadobudol,
386/2 vyznačená ako záhrapríspevku vo výške 100€ pre
že nadobúdateľ nehnuteľs
lehotou
splatnosti
kúpnej
da o výmere 386 m2, parc. č.
pána Mateja Ivana, bytom
nosti by chcel nehnuteľnosť
ceny do dvoch mesiacov
CKN 386/5 vyznačená ako
Trnavá Hora, časť Kľačany
odpredať v lehote 2 rokov
odo dňa doručenia ponuky
zastavaná plocha a nádvo483, ktorý reprezentuje obec
od účinnosti kúpnej zmluvy
obci. Predkupné právo takto
rie o výmere 28 m2, ktoré sa
v spoločenskom tanci.
alebo do kolaudácie stavzriadené zanikne dňom právytvorili z parc. č. EKN 362/1
3. Udelenie súhlasu k zámeru
by, ktorá má byť postavená
voplatnosti
kolaudačného
vyznačená ako orná pôda o
odkúpenia pozemku a nána nehnuteľnosti s tým, že
rozhodnutia stavby postavýmere 3189 m2, zapísaná
slednej výstavby rodinnénadobúdateľ je povinný
venej
na
pozemku,
ktorý
je
na LV č. 928 tak, že „diel 7“
ho domu v k.ú. Trnavá Hora
písomne ponúknuť nehnupredmetom
kúpnej
zmluvy.
o výmere 28 m2 prechádza
na parcele CKN č. 37/7 a na
teľnosť na predaj obci za tú
•
kupujúci
do
dvoch
rokov
od
do parc. č. CKN 386/5 a „diel
časti parcely EKN č. 592/1 a č.
istú kúpnu cenu, za ktorú
vydania
rozhodnutia
o
povo8“ o výmere 386 m2 prechá607/2, ktoré sú vo vlastníctve
nehnuteľnosť nadobudol,
lení vkladu kúpnej zmluvy si
dza do parc. č. CKN 386/2.
štátu, pre Ing. Pavla Kraves lehotou splatnosti kúpnej
zabezpečí právoplatné sta• Titulom zámennej zmluvy
ca, bytom Trnavá Hora 243,
ceny do dvoch mesiacov
vebné povolenie k výstavbe
predmetných nehnuteľnoss manželkou Mgr. Luciou Kraodo dňa doručenia ponuky
stavby
na
pozemku,
ktorý
je
tí medzi účastníkmi zmluvy
vecovou, bytom Trnavá Hora
obci. Predkupné právo takto
predmetom
kúpnej
zmluvy,
nedôjde k žiadnemu finanč109. Časťou týchto parciel
zriadené zanikne dňom prá• kupujúci do vydania pránému vyrovnaniu. Trovy vyprechádza existujúci chodník
voplatnosti kolaudačného
voplatného
stavebného
hotovenia zmluvy, návrhu
pre peších, ktorého trasu a
rozhodnutia stavby postapovolenia
k
výstavbe
stavna vklad do katastra nehnušírku žiadame zachovať v súvenej na pozemku, ktorý je
by na pozemku, ktorý je
teľností, správne poplatky,
časnej línii.
predmetom kúpnej zmluvy.
predmetom
kúpnej
zmluvy,
náklady spojené s vyhoto4. Udelenie súhlasu k zámeru
• kupujúci do dvoch rokov od
neuzavrie
zmluvu,
ktorou
vením geometrického pláodkúpenia pozemku a následvydania rozhodnutia o povoby predmet kúpnej zmluvy,
nu, zaplatia Anton Chmúra
nej výstavby rodinného domu
lení vkladu kúpnej zmluvy si
príp. jeho časť zaťažil záloža manž. Emma Chmúrová v
v k.ú. Trnavá Hora na časti
zabezpečí právoplatné staným
právom,
predkupným
celosti.
parcely EKN č. 592/1, ktorá je
vebné povolenie k výstavbe
právom,
vecným
bremenom
9.
Uzavretie
kúpnej zmluvy, na
vo vlastníctve štátu, pre pána
stavby na pozemku, ktorý je
alebo iným právom tretej
základe ktorej obec odpredá
Metoda Boju, bytom Trnavá
predmetom kúpnej zmluvy,
osoby. Platnosť uznesenia
Antonovi Mazánovi, nar.
Hora 100. Časťou tejto parcely
• kupujúci do vydania práo
predaji
pozemku
je
do
15.9.1934, bytom Žiar nad
prechádza existujúci chodník
voplatného
stavebného
31.12.2009.
Hronom, SNP 89/6, nehnuteľpre peších, ktorého trasu a
povolenia k výstavbe stav8.
Uzavretie
zámennej
zmluvy,
nosti nachádzajúce sa v k.ú.
šírku žiadame zachovať v súby na pozemku, ktorý je
na
základe
ktorej
obec
zameKľačany, obec Trnavá Hora,
časnej línii.
predmetom kúpnej zmluvy,
ní s Antonom Chmúrom, nar.
identifikované geometrickým
5. Udelenie súhlasu k zámeru
neuzavrie zmluvu, ktorou
18.4.1939 a manž. Emmou
plánom č. 36636029-104/2009
odkúpenia pozemku a následby predmet kúpnej zmluvy
Chmúrovou,
rod.
Eššovou,
nar.
vyhotoveného dňa 12.6.2009,
nej výstavby rodinného domu
príp. jeho časť zaťažil zálož18.9.1941,
obaja
bytom
Kremovereného dňa 18.6.2009:
v k.ú. Trnavá Hora na časti
ným právom, predkupným
nica, ČSA 221/77, nehnuteľ• novovytvorenú parc. č. CKN
parcely EKN č. 592/1, ktorá je
právom, vecným bremenom
nosti nachádzajúce sa v k.ú.
385/20 vyznačená ako trvavo vlastníctve štátu pre Mgr.
alebo iným právom tretej
Kľačany,
obec
Trnavá
Hora,
lý trávnatý porast o výmere
Petra Boju, bytom Trnavá Hora
osoby. Platnosť uznesenia
identifikované geometrickým
16 m2, ktorá sa vytvorila
100. Časťou tejto parcely preo predaji pozemku je do
plánom
č.
36636029-104/2009
z parc. č. EKN 366/1 vyznachádza existujúci chodník pre
31.12.2009.
vyhotoveného
dňa
12.6.2009,
čená ako orná pôda o výmepeších, ktorého trasu a šírku 7. Odpredaj pozemku v k.ú. Trovereného dňa 18.6.2009 a to
re 5467 m2, zapísaná na LV
žiadame zachovať v súčasnej
navá Hora parcely CKN číslo
nasledovne:
č. 928, tak, že „diel 6“ o výmelínii.
201/7 pre pána Milana Bartu
•
obec
Trnavá
Hora
nadobudre 16 m2 prechádza do parc.
6. Odpredaj pozemku v k.ú. Trs manželkou Katarínou Bartone do výlučného vlastníctva
č. CKN 385/20,
navá Hora parcely CKN číslo
vou, bytom Zvolen, J.Gagarina
nehnuteľnosti v k.ú. Kľačany,
• „diel 5“ o výmere 119 m2
201/3 pre pána Jána Majera,
2418/81 za dohodnutú kúpnovovytvorené parc. č. CKN
prechádzajúci do novovybytom Žarnovica, Fraňa Kránu cenu 10.000€ za účelom
384/2
vyznačená
ako
záhratvorenej parc. č. CKN 384/4
ľa 21/27 za dohodnutú cenu
výstavby rodinného domu.
da o výmere 67 m2, parc. č.
vyznačená ako záhrada
8.400€ za účelom výstavby
Kúpna zmluva bude obsahoCKN
385/19
vyznačená
ako
o výmere 337 m2, ktorá sa
rodinného domu.
Kúpna
vať dohodnutie predkupného
trvalý trávnatý porast o vývytvorila z parc.č. EKN 366/1
zmluva bude obsahovať dopráva podľa § 602 a nasl. Obmere 31 m2, ktoré sa vytvoViac na strane 3.
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Vážení spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a skončili prázdniny. Neboli len obdobím
dovoleniek a žiackeho či študentského voľna, ale súčasne
obdobím živého spoločenského a športového diania v našej obci.
Príchod prázdnin sme privítali minicountryfestom Trnavohorský
dostavník 2009, ktorý sa tešil značnému záujmu návštevníkov
nielen z našej obce. Leto pokračovalo účasťou na stretnutí Kľačany
2009, pohárovými súťažami na našom ihrisku – či už dobrovoľných
hasičov alebo futbalistov, ale aj účasťou na hasičských súťažiach
v širšom regióne či futbalistov TJ Sokol v jesennej časti.
Všetky spomínané akcie sa uskutočnili s podporou obce, ale
najmä vďake nadšeniu a ochote všetkých, ktorí sa na príprave a
organizácii jednotlivých podujatí podieľali.
Skončili sa prázdniny, poväčšine aj dovolenky. Mohli sme si
oddýchnuť, načerpať nové sily, s elánom sa vrátiť k pracovným
povinnostiam, ale aj k práci vo svojich záhradách a na
záhumienkach. Začal sa zber tohoročnej úrody, najmä zemiakov,
kde sa výnosy ukazujú dobré. Pravda, ak sa do zemiakov nedostala
škodná – diviačia zver, ako sa to stáva najmä v hornej časti obce
a v časti Kľačany.
Tak ako som informoval v predchádzajúcom vydaní občasníka
Trnky, zahájili sme práce na budovaní obecného vodovodu. Teší
nás, že občania Kľačian, vedenie TWS, ako aj chalupári sú tolerantní
v súvislosti s obmedzením dopravy pri tejto stavbe. Na strane
druhej nás mrzí, že niektorí obyvatelia hornej časti obce sa stavajú
negatívne k postupu prác a svoj názor vyjadrujú nadávkami,
hromžením a kritikou tejto stavby. Tento svoj nesúhlas vyjadrujú
vulgárne a verejne, nezainteresovaný človek by sa podľa tohto
správania mohol len pohoršovať nad stratenými financiami, ale
opak je pravdou. Lebo po odstránení problémov s rozvodom vody

Dokončenie zo str. 2.

Ján Harman, starosta obce Trnavá Hora.

sa môžeme venovať ďalšiemu problému, a to akumulácii vody. Stojí
tiež za úvahu zamyslieť sa nad poukazovaním na katastrofálny stav
miestnej komunikácie v hornej časti obce, keď táto komunikácia
bola opravovaná len pred niekoľkými rokmi (v čase, keď aj dotyčný
občan bol poslancom obecného zastupiteľstva ), krátko nato pri
väčšej záťaži sa nám rozpadáva. Ako sa hovorí - po bitke je každý
generál. I napriek takto znejúcim kritikám a urážkam ma teší fakt,
že sa nám tento problematický úsek podarilo zrealizovať – je tesne
pred dokončením. A tiež ma tieto kritické slová utvrdzujú v mojom
konaní, keď sa snažím, aby boli dôsledne dodržané technologické
postupy, projekty a technológie, aby hodnoty, ktoré vytvoríme,
neboli krátkodobé.
Ing. Ján Harman, starosta obce

Čo nám prináša
obecné zastupiteľstvo…

3. Informáciu predsedov komisií o činnosti komisií.
vyznačená ako orná pôda
o výmere 5467 m2, zapísaná 4. Správu mandátovej komisie.
na LV č. 928, za kúpnu cenu
časti pozemku z E-KN parceD. Ukladá
10€ s tým, že trovy vyhotovely č. 592/1, ktorá je vo vlastnia zmluvy, návrhu na vklad
níctve štátu, pre pána Jozefa
1.
Obecnému
úradu
zverejniť
do katastra nehnuteľností,
Paukova, bytom A.Dubčeka
druhé
kolo
ponukového
kosprávne poplatky, náklady
32/8, Žiar nad Hronom, za
nania
na
odpredaj
pozemkov
spojené s vyhotovením geúčelom výstavby rodinného
v
k.ú.
Trnavá
Hora
parcela
ometrického plánu, zaplatí
domu podľa náčrtu parcely
CKN
č.
201/2,
201/4,
201/5,
nadobúdateľ nehnuteľností
č. 4. Časťou týchto parciel
201/6 na účel výstavby rodinv celosti.
prechádza existujúci chodník
ného domu za podmienok
pre peších, ktorého trasu a
stanovených
bodom
A.5.
a
B. Neschvaľuje
šírku žiadame zachovať v súbodom A. 7 UOZ č. 3/2009.
časnej línii.
Termín predkladania ponúk
1. Poskytnutie
jednorazovej
2.
Udelenie súhlasu k zámeru
je
do
31.8.2009
do
12,00
hod.
finančnej výpomoci pre záodkúpenia pozemku a nás
vyhodnotením
ponúk
dňa
kladnú organizáciu Sloven31.8.2009 o 15,00 hod.
slednej výstavby rodinného
ského zväzu včelárov v Žiari
domu v k.ú. Trnavá Hora na
nad Hronom.
pozemku z EKN parcely č.
2. Poskytnutie jednorazovej soUznesenie číslo 6/2009
592/1, ktorá je vo vlastnícciálnej výpomoci pre pani Rez dvadsiateho druhého
tve štátu pre pána Jozefa
nátu Salajkovú, bytom Trnavá
zasadnutia Obecného
Paukova, bytom A.Dubčeka
Hora 355.
zastupiteľstva,
šiesteho
32/8, Žiar nad Hronom, za
3. Zrušenie bodu A. 14. uzneseúčelom výstavby rodinného
v roku 2009,ktoré sa konalo
nia OZ č. 3/2009, ktorým bolo
domu podľa náčrtu parcely
dňa 31.7.2009 v Kultúrnom
schválené VZN číslo 5/2009 o
č. 2. Časťou týchto parciel
určení názvov ulíc v obci Trdome v časti obce Kľačany.
prechádza existujúci chodník
navá Hora.
pre peších, ktorého trasu a
A. Schvaľuje
šírku žiadame zachovať v súC. Berie na vedomie
časnej línii.
1. Udelenie súhlasu k zámeru
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009
1. Informáciu o plnení uzneseodkúpenia pozemku a náo určení názvov ulíc v obci Trní.
slednej výstavby rodinného
navá Hora.
2. Informáciu o činnosti obecdomu v k.ú. Trnavá Hora na
4. Prenájom pivničných priestoného úradu.

rov pod KD v Jalnej pre hudobnú skupinu Bartošovci.
Prenájom sa schvaľuje na
dobu určitú od 15.8.2009 do
15.11.2009 za cenu 15 € a náklady za spotrebovanú elektrickú energiu. Pri podpise
zmluvy prenajímateľ zaplatí
zálohu za čerpanie elektrickej energie vo výške 15 €.
B. Neschvaľuje

1. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora z EKN parcely č.
1011 pre pána Jozefa Paukova, bytom A.Dubčeka 32/8,
Žiar nad Hronom.
2. Zrušenie bodu A. 14. uznesenia OZ č. 3/2009, ktorým bolo
schválené VZN číslo 5/2009 o
určení názvov ulíc v obci Trnavá Hora.
C. Berie na vedomie
1.
2.
3.

Informáciu o plnení uznesení.
Informáciu o činnosti obecného úradu.
Správu mandátovej komisie.
OcÚ TH
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Trnavohorský dostavník

Vďaka nim na priestranstve pri Dome
kultúry v Jalnej v posledných dňoch
týždňa vyrástla celá stanová základňa s
miestami na sedenie, pódium, predajné
stánky, bola vyzdobená sála, originálnymi kovanými piktogramami z dielne
umeleckého kováča Petra Bazelidesa
boli vyznačené jednotlivé priestory,
bol sprevádzkovaný bufet. Pri všetkých
prácach pomáhali aj tentoraz naši mladí
dobrovoľní hasiči, najmä Vojto Trsťan,
Ľuboš Líner, Marek Harman a celé dievčenské družstvo. Oproti minulému roku
boli viaceré zlepšenia: v stanoch Vladimír Abrahám nainštaloval osvetlenie,
pred pódiom bol zložený tanečný parket, zhotovený u Harmanov, zásluhou
Pavla Kaštiera pribudol druhý predajný
stánok, od Petra Bazelidesa kované koše
na oheň, skultúrnil sa predaj nápojov
a ďalšie, na prvý pohľad nepostrehnuteľné drobnosti. V piatok večer už boli
všetky dôležité práce ukončené a nastúpila naša osvedčená mládežnícka
„strážna služba“. V priebehu sobotného
dopoludnia v krásnom letnom počasí sa
už len dolaďovali drobnosti a najmä pripravovalo všetko preto, aby návštevníci festu nezostali hladní a smädní. Kým
predaj nápojov a doplnkového tovaru
zabezpečila – a v tomto ročníku naozaj
k plnej spokojnosti – firma I.K.A. Zuzana
Minková, stravovacie služby boli plne
v réžii občianskeho združenia. Grilovanie mäska sme zverili do rúk Martina
Cehuľu, o guláš sa postarali naši osvedčení gulášmajstri. Očakávali sme značný
počet návštevníkov, a preto aj gulášu
bolo viac. Milan Barta a Vladimír Abrahám pripravovali poľovnícky guláš, Ján
Harman už známy fazuľový guláš a Peter
Baláž ml. hovädzí guláš, na ktorý navyše sponzorsky venoval všetky suroviny
a zabezpečil si aj pomocníčku – svoju
manželku Ivetku, ktorá nám bola nápomocná aj v iných činnostiach. O predaj
sa už postarali naše mladé hasičky spolu s Evou Spornou, Ivetou Packovou, a
Silviou Mihálikovou. Pred druhou, kedy
sa mal fest začať, už boli pripravení páni
Jaroslav Forgáč, Peter Hanuška a František Packo pri vstupnom a parkovaní,
s plnou brašnou zdravotníckeho materiálu zdravotnícke duo Valéria Kapustová
a Martina Beňová, v pohotovosti bol aj
Vojtech Tončo st., ktorý zabezpečoval upratovaciu službu. Zdá sa, že sme
boli pripravení na všetko – s výnimkou lejaku, ktorý sa po krásnom slnečnom predpoludní úplne neočakávane
spustil, a tak oddialil otvorenie festu.
Po najprudšom daždi, úvodnom slove
moderátoriek Branislavy Beňovej a Jany
Bartovej a príhovore predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mi-

lana Murgaša ako hlavného sponzora
podujatia sa fest mohol začať. Vystúpenie prvého hudobného hosťa – skupiny
PaciPacifik, ktorá zaujala už vlani, veľmi
príjemne oživilo náladu, trochu poklesnutú prívalom dažďa. Potešil aj nováčik
na tomto podujatí – skupina Colorado
z Ponickej Huty. Minifest dopĺňal bohatý sprievodný program: v sťažených,
naozaj šmykľavých podmienkach to
boli tanečné vystúpenia známej skupiny Texasky z Banskej Štiavnice, pôvabné tanečné kreácie brušnej tanečnice
Bey Gundovej a jej malých zverenkýň
a countrytance skupiny Seniori – optimisti z Tanečného klubu Stella zo Žiaru
nad Hronom. Nechýbali zábavné súťaže
pre deti, možnosť zastrieľať si z luku či
kuše, ale aj zajazdiť si na poníkovi či na
koni (ďakujeme, Ranč Nádej zo S. Antona! Nezištne pomohli, keď nám na posledný deň odriekol účasť pán Sklenka z
Pitelovej). Program doplnili aj vystúpenia miestneho Divadla DPH. Okrem organizátoriek Jany Kaštierovej a Dagmar
Mališovej, ktoré pripravili zábavné súťažné hry pre deti aj s cenami, sa počas
celého popoludnia venovali deťom aj
členovia skupiny Shaitan zo Žiaru nad
Hronom, známi už z minulého ročníka.
Práve ich veľmi atraktívnym vystúpením
– ohňovou show – bol po zotmení ukončený program na voľnom priestranstve.
Pri ohňovej show bola naplno využitá
tohtoročná novinka – koše na oheň,
o ktoré zodpovedne dbal Jakub Vaňo.
Návštevníci mali možnosť pokračovať
v dobrej zábave v príjemne upravenej
sále kultúrneho domu, kde už bola pripravená skupina Orion. Atmosféru bálu,
ale aj náladu viacerých návštevníkov,
negatívne poznamenali problémy kapely s technikou, ktoré spôsobili, že sa
bál začal s viac ako hodinovým oneskorením a ani výkon kapely nedosiahol
nielen očakávania, ale ani minuloročnú
úroveň. Napriek tomu sa účastníci zabávali veľmi dobre až do skorých ranných hodín a zábava bola prerušená len
losovaním tomboly. V nej boli okrem
„úsmevných“ cien aj ceny, ktoré ich majiteľov určite potešili. Nechýbala nám
ani predpokladaná mimoriadna „brčkavá“ cena, ktorá sa možno doteraz túla
v Štiavnických vrchoch.
Všetko dianie na feste pozorne sledoval fotoaparát Jany Bartovej, a tak si
aspoň v skratke môžeme dianie na Trnavohorskom dostavníku pripomenúť prostredníctvom fotografií na webstránke
našej obce www.trnavahora.sk. Veríme
však, že sa všetci stretneme radšej naživo v sobotu 26. júna 2010 na jeho ďalšom ročníku. Už teraz sa naň tešíme!
(zh)

Uplynulo už 65 rokov od bojov v SNP

Už 65. výročie SNP si obyvatelia
uctili pietnou spomienkou.
Tento rok sme si pripomenuli už 65. výročie
od začatia Slovenského národného povstania.
Každoročne si tento deň pripomíname 29.
augusta. Inak tomu nebolo ani v našej obci,
kedy si pár občanov spolu so starostom Jánom
Harmanom, predsedom JDS Jánom Slašťanom a
Ľubomírom Žbirkom tento významný medzník
v našich dejinách pripomenulo pri pamätníku Petra
Kubíka v Kľačanoch.

Pamätník Petra Kubíka v Kľačanoch.
Deň pred spomínaným výročím, čiže v piatok 28.
augusta, sa hŕstka Jalňancov, Trnavohorčanov a
v neposlednom rade i Kľačancov zišla práve
na mieste, ktoré udalosti SNP v našej obci
najviac pripomína, a teda pri pamätníku
padlým partizánom v našej obci a pri soche
veliteľa partizánskej jednotky Petra Kubíka,
ktorá sa nachádza v časti obce Kľačany.
Starosta obce prítomným priblížil udalosti
povstania a na znak úcty k padlým v boji položil
k nohám sochy Kubíka kvetinové vence. Neskôr
sa prítomní presunuli k hrobom partizánov, ktoré
sú na miestnom cintoríne v Kľačanoch a ktoré
spadajú pod správu obce.
(red)
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Dokončenie zo str. 1.

Ponuka na účasť na tomto podujatí - zrejme aj vďaka pozitívnej „reklame“ účastníkov
z predchádzajúceho stretnutia v Hronských
Kľačanoch - nezostala bez odozvy. V ranných
hodinách spred budovy obecného úradu tak
odštartoval minibus a autobus - poodvážali
nielen občanov spojených osudmi s Kľačanmi,
ale aj reprezentantov obce v avizovaných športových disciplínach či kultúrnych vstupoch.
V slávnostne pripravených Turčianskych
Kľačanoch nás chlebom, soľou a pohárikom
ostrého vítali priamo v autobuse pridelené delegátky. Starali sa o nás až do ukončenia nášho
pobytu v Turčianskych Kľačanoch. Organizátori
sa snažili pripraviť pre všetkých účastníkov pestrý program. Jeho prevažná časť bola naplánovaná na vonkajších priestranstvách, či na veľmi
peknom miestnom ihrisku. Škoda, že podujatiu
neprialo počasie. Vytrvalý dážď, ktorý sa spustil
už v ranných hodinách, zmaril veľkú časť úsilia
organizátorov. Najviac si nepriazne počasia užili naši športovci, ktorí reprezentovali našu obec
v hasičských športoch a v minifutbale. Pochvalu si zaslúžia nielen za výsledky , ale aj za to,
že športové zápolenie v týchto podmienkach
nevzdali. Po absolvovaní všetkých zápasov či
hasičských útokoch na nich nezostalo suché
takmer nič.
V minifutbale boli vyhlásené len družstvá na
prvých troch miestach, takže oficiálne umiestnenie našich nemáme, ale všetky zápasy odohrali so cťou a ani jeden zápas neprehrali. Osobitnú pochvalu si zaslúžil najmä Vojto Trsťan a
brankár Marek Bílek. Hasiči mali v súťaži málo
motivujúce prostredie, keď pôvodne avizované
súťažné tímy odhlásili svoju účasť. Konfrontácia s miestym družstvom hasičiek, ktoré patrí k
najlepším na Slovensku, však bola veľmi užitočná. Okrem ich vysokého súťažného nasadenia

Zástupcovia „našich“ Kľačian v Turčianských Kľačanoch.
zaujali aj výborné podmienky, v ktorých hasičky trénujú, ale aj technické vybavenie. Pohár
za tretie miesto žien však potešil, tým skôr, že
súťažný tím žien začal pretekať po takmer 20
ročnej pauze. Hasiči obdržali pohár za 2. miesto. Všetky športové zápolenia naša výprava povzbudzovala s plným nasadením podľa vzoru
pána Trubana, ktorému nechýbal rapkáč a napriek neprívetivému počasiu ani dobrá nálada.
Okrem športovcov zaujal širokú divácku a
poslucháčsku obec hrou na harmonike Paťo
Ivan. Škoda, že sa nenaplnil pôvodne avizovaný zámer organizátorov o vystúpení na tribúne
počas hlavného programu. Na výstave ručných
prác zase upútali krásne práce z paličkovanej
čipky od Milky Uhrinovej, rod. Hornickej. V rámci stretnutia sme mali možnosť pozrieť si miestnu pálenicu, salaš sv. Mitra, miestnu základnú
školu (a veru aj miestne pohostinstvá, zima a

dážď spravili svoje).
Poujatie sa skončilo v neskorých nočných hodinách tanečnou zábavou a dikotékou. Polepšilo sa aj počasie, takže sme sa mohli s chuťou
vyskákať a vytancovať nielen v dome kultúry,
ale aj na priľahlých vonkajších priestranstvách.
V autobuse, ktorý odvážal domov ťažisko účastníkov, sme už unavení, ale spokojní
s vystúpením našej výpravy, hodnotili dojmy
z celého dňa. Aj keď sa v organizácii podujatia
vyskytli chybičky, ktoré narušili celkový dobrý
dojem, neľutovali sme voľný deň, ktorý sme
stretnutiu Klačancov venovali. Veríme, že napriek počasiu a spomenutým organizačným
problémom boli spokojní všetci naši občania,
ktorí si na toto stretnutie našli čas a v niekorých
prípadoch si aj sami zabezpečili dopravu. Najbližšie stretnutie Kľačian bude v r. 2011.
zh

Autor Betlehemu Jozef
Turoň dodržal svoj sľub
Pri otvorení verejnosti unikátnej expozície
Betlehemu v roku 2007 sa autor vyjadril, že
dielo plánuje ešte viac zdokonaliť a úplne dokončiť. To, čo pred necelými dvomi rokmi sľúbil majster Jozef Turoň so svojím verným pomocníkom Jánom Trubanom, sa dnes napĺňa.
Unikátne dielo prešlo dvoma výraznými
vývojovými etapami. V prvej etape bolo vyrezané jediným malým nožíkom z lipového
dreva približne deväťdesiat postavičiek betlehemu, s výškou približne 20 centimetrov,
vyjadrujúc biblické udalosti. Postavičky, z ktorých niektoré sú aj v pohybe, sú umiestnené
v jednej úrovni. Po nainštalovaní expozície
v Kultúrnom dome v Jalnej mohli spoluobčania prvýkrát vidieť dielo v decembri 2007.
V druhej etape bolo dielo doplnené i výjavmi
z bežného života. Zásadnou inováciou diela je
jeho rozčlenenie do troch úrovní – poschodí,
čo zvýrazní jednotlivé scénky. Maľby v pozadí
od Aleny Pilníkovej spolu s osvetlením a doplnením ďalších pohybujúcich sa postavičiek
vytvárajú kompletné dielo.
V súčasnosti tvorí dominantu diela Boží

Majstrovské dielo Jozefa Turoňa a jeho pomocníka Jána Trubana.
hrob, po ktorého pravej strane sú vyjadrené
jednotlivé biblické scénky. Nechýba tu narodenie Ježiša Krista, posledná večera či ukrižovanie. V ľavej časti dominujú tradičné scénky
z každodenného života. Novinkou je aj vystlanie krajinky zeleným machom, doplnenie
drevených domov, či tečúca voda poháňajúca
mlynské koleso, alebo plniaca studňu.
Záujem o Betlehem prejavili nielen občania

Trnavej Hory a okolitých obcí, ale i viaceré médiá, prezentovaný bol v spravodajstve niektorých televízií a tiež v regionálnych novinách.
Betlehem je verejnosti dostupný po telefonickom dohovore na čísle 045-6775 121. Prezentácia betlehema sa stáva aj doprovodnou
akciou spoločenských a kultúrnych akcií usporiadaných v kultúrnom dome.
red
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Indiáni z Častobrezia I.
Dokončenie zo str. 1.

Po posledných pokynoch sa so svojimi rodičmi v autách
vydali na cestu. Smer: Slatinské Lazy, Kalinka. Tu sa mal
„ťažký náklad“ prekladať do džípu. No dostať sa do
tejto obce nebolo pre každého až také jednoduché,
pretože niektorí na križovatke zle odbočili a trošku
„blúdili“. Z Kalinky cesta pokračovala do Zaježovej.
Keďže však bolo po búrke a poľná cesta nebola pre
osobné autá príliš schodná, kovové tátoše museli ostať
pod dubom a ďalej už všetci pokračovali len po svojich
vlastných nohách. Cesta do kopca bola lemovaná
lesnými jahodami, ktoré boli príjemným osviežením.
Potom ešte kúsok chodníka cez les a pred nami sa
vynorilo futbalové ihrisko s drevenými bránkami,
studnička a staré domčeky. Jeden z nich sa nám na pár
dní stal druhým domovom. Táborové dni boli bohaté
na program, spoločenské hry, tance, piesne, ale prišli
si na svoje aj futbalisti, „povrazolezci“ či vyznávači
vodného volejbalu. V stredu si indiáni vyrobili čelenky
s farebnými pierkami, podelili sa do menších kmeňov
a plnili rôzne úlohy. Vo štvrtok si vyskúšali, aké to je
byť v koži indiána od jeho narodenia až po starobu.
Pokojný nočný spánok im prerušila nočná hra. V piatok
deti spoznávali okolie hľadaním kmeňa, ktorý chcel s
nimi uzavrieť mierovú zmluvu. Počas tábora fungovala
táborová pošta. Každý indián mal svoju „poštovú
schránku“, v ktorej si našiel od kamaráta pozdrav
či malú sladkosť. Večer sa v pošte našli aj humorne
ladené upozornenia na „porušenie disciplíny alebo
poriadku“. Deti sa snažili preukazovať svoju pozornosť
či pomoc druhému ako tajní anjelikovia. No a keďže
sme boli kresťanský tábor, nechýbali ani sväté omše.
Tie mali osobitné čaro, pretože ich pán farár slúžil
vonku, pri drevenom kríži, deti ich za gitarového
doprovodu Maťka Cepláka spestrovali piesňami
a spolu s vedúcimi prednášali Bohu svoje vlastné
prosby. V piatok boli ochotné - dokonca bez väčšieho
šomrania – zdolať veľký kus cesty do kostola v Kalinke.
Pobyt v príjemnom, pokojnom a lesom voňajúcom
prostredí mal len „jednu chybu“ – musel aj skončiť,
hoci deťom sa veľmi nechcelo. A na otázku, či prídu
aj o rok, jednohlasne zakričali: Áno! Takže dovidenia
v Častobrezí...
Stanislava Miklášová

Indiáni z Častobrezia II.
Na tento tábor som sa veľmi netešila, a
to preto, lebo mám strach z lesa. Ale keď
sme vyšli k cieľu, ku chate, páčilo sa mi tam.
Privítali nás indiáni Biele Pierko a Krivý Vlas.
Ponúkli nám bizónie srdce a ohnivý nápoj
(koláč s cesnakom a šumienku). Na krk nám
zavesili náhrdelník, a potom sme si vyložili
batožinu. Keď sa zotmelo, zoznámili sme sa a
zahrali hru. Po hre nasledovala večierka. Ráno
nás zobudili bubnom a deň začal rozcvičkou.
Po nej nám pani kuchárky pripravili raňajky.
Keď sme sa naraňajkovali, vedúci už mali
pripravené súťaže. Čas plynul a súťaže prešli.
Všetci sa stretli na ihrisku. Maťo Ceplák nás
naučil novú hru. Veľmi sa mi páčila. Volala
sa „Dámy a páni“. Všetci prišli ku chate. Vždy
ráno sa vytiahli lístky, na ktorých boli mená
každého z nás. Tomu, koho sme si vytiahli,

sme mali celý deň „tajne“ pomáhať. Preto sa
každý večer zisťovalo, kto koho mal. Ako vždy,
ľahli sme si všetci spať.
Ráno po rozcvičke a raňajkách boli ďalšie
súťaže. Pri každom stanovišti bola zábava.
Od prvého stanovišťa k druhému sme išli
po kolenách. Pekná bola aj súťaž, kde sme
museli odstrihnúť cukrík so zaviazanými
očami. V každej súťaži sa dostalo 5 stužiek.
Ja som ich dostala všetky. Potom sme prišli
na ihrisko, kde boli spoločné hry. Hral sa
futbal a „Dámy a páni“. Potom nám kuchárky
uvarili dobrý obed. Po ňom prišli tance. Boli
tri. Po nich si každý oddýchol. Medzi dvoma
stromami boli zavesené laná. Niektoré deti
na nich boli. Napríklad ja a Lucka Kollárová.
Ďalej nasledovala večera. Počkali sme, kým sa
zotmelo. No čo sa stalo... 28 minút po polnoci
nás zobudili a oznámili nám, že nám ukradli
loptu. Tak sme sa pekne krásne obliekli a vyšli

Mladí indiáni.

Posedenie pri ohni.
von. Vonku vypustili 2 rímske sviece. Od chaty
sme sa presunuli na ihrisko. Tam sa našla
lopta. Spolu sme sa zahrali hru „Na líšku.“ Ráno
nám Jakub Kravec zahral na gitare. To bol náš
budík. Ďalšie súťaže trvali veľmi dlho. Ani sme
sa nenazdali a prešiel celý deň. Pred omšou
si dievčatá navliekali korálky. Zbalili sme
si batohy a pripravili sa na cestu. Od chaty
ku kostolu nám to trvalo skoro dve hodiny.
Prešli sme 6 kilometrov. Ráno nám pustili na
nootebooku pieseň. No po raňajkách nám
neprichystali súťaže, lebo to bol deň, kedy
sa malo odchádzať. Celý sme ho mali voľný.
Mohli sme robiť korálky, kresliť na tričká,
alebo hrať futbal. Až prišiel ten správny čas,
každý sa rozišiel s rodinou domov. Veľmi sa
mi tu páčilo. Musím sa priznať, že keď sme
odchádzali, veľmi - veľmi som plakala. A ešte
3 dni potom mi bolo smutno za Častobrezím.
Veronika Miklášová

Začiatok nového školského roka

Nedočkaví a zároveň ustráchaní prváci, najmenší „návštevníci“ školy.

Dokončenie zo str. 1.
Opäť pripomínam ,že základná škola
je naozaj ZÁKLADNÁ, pretože práve
tu sa deti vyzbroja najzákladnejšími
vedomosťami, zručnosťami, tu rozvíjajú
svoju telesnú zdatnosť alebo svoje
nadanie, tu získajú základ, bez ktorého
by nemohli pokračovať v štúdiu na
stredných a vysokých školách. Poslanie
našej školy ja zadefinované v Školskom
zákone, § 29: „Základná škola v súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
tohto zákona podporuje rozvoj
osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad
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humanizmu, rovnakého zaobchádzania,
tolerancie, demokracie a vlastenectva,
a to po stránke rozumovej, mravnej,
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.
Poskytuje žiakovi základné poznatky...
a zručnosti, potrebné na jeho orientáciu
v živote a spoločnosti a na jeho ďalšiu
výchovu a vzdelávanie.“ Toto poslanie
je podrobným vyjadrením dôvodu aj
zmyslu existencie školy. Prijatím nového
zákona získala každá škola viac priestoru,
aby sa mohla vyprofilovať a zatraktívniť
svoju „ponuku“. Musíme sa naučiť chápať
školu ako službu verejnosti, službu

klientom, teda žiakom a ich rodičom.
V našej škole sme poslanie školy sformulovali do 4
bodov:
• vytvoriť podnetné prostredie pre výchovu a
vzdelávanie, aby každý, učiteľ aj žiak, zažíval pocit
úspechu,
• vyzbrojiť žiaka kompetenciami, ktoré sú
zadefinované v Školskom zákone,
• pripraviť žiaka na ďalšie štúdium na strednej
škole,
• pripraviť žiaka pre život v 3. tisícročí.
Keď sme si ujasnili poslanie, dohodli sme sa na tom,
kam chce škola smerovať, teda na istej „vízii“ školy:
Vychovať vzdelaného, šťastného, sebavedomého,
harmonicky rozvinutého človeka, schopného
uplatniť sa v živote. KAŽDÝ môže v niečom
VYNIKAŤ!
Jasné, že je to beh na dlhé trate, ale my, naša škola,
chceme tento cieľ dosiahnuť v priebehu niekoľkých
budúcich rokov. Stal sa prioritou koncepčného rozvoja
našej školy a jej strategického plánovania. V našej
škole sme si všetci rovní – v dôstojnosti i v právach.
Všetci žiaci majú rovnakú šancu získať vzdelanie a
rozvíjať svoje nadanie. Môžu sa zapájať do rôznych
projektov, alebo realizovať v mimoškolskej krúžkovej
činnosti. Všetci, teda učitelia i žiaci, máme spoločné
právo aj povinnosť byť k sebe slušní, tolerantní a
vzájomne rešpektovať svoju individualitu. V škole
máme výchovnú poradkyňu a najnovšie aj špeciálnu
pedagogičku, ktorá odborne pomáha deťom
s rôznymi poruchami učenia a integrovaným žiakom.
Od 3. septembra sme začali pracovať. Nebude to
ľahké, ale spoločnými silami to zvládneme. Verím,
že sa naďalej bude prehlbovať spolupráca učiteľov a
rodičov, školy a obce. Veď všetkým nám ide o to isté –
o rozvoj a prosperovanie našich detí.

Karate je ich vášňou
Spomedzi športov si vybrali karate.
Súrodenci Matúš a Timea Trokšiarovci,
žiaci základnej školy, navštevujú žiarsky
Karate klub už tri roky. Svoj voľný čas
venujú trikrát do týždňa tréningom.
Práve vďaka takto strávenému času sa
môžu pochváliť úspechmi, ktoré v tomto
roku dosiahli. Na regionálnych súťažiach
sa im podarilo prebojovať k medailám,
čo im zaručilo postup na Majstrovstvá
Slovenska. Majstrovstvá Slovenska
žiakov v karate sa konali 16. mája
v Košiciach za účasti 340 pretekárov
z 58 klubov. Súťaž bola náročná
najmä tým, že na nej štartovali len
nominovaní pretekári, ktorí si vybojovali
postup z regionálnych súťaží. Timea
v kategórii kumite dievčatá do 35 kg sa
stala v tomto roku celkovou víťazkou
Slovenského pohára vo svojej kategórii.
Nikoho nenechala na pochybách, že
titul patrí práve jej, keď sa za celú súťaž
ani jednej súperke nepodarilo u nej
zabodovať. Svoj výborný výkon ukončila
v bravúrnom finále, kde svoju súperku
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Mgr. Wanda Kubišová,
riaditeľka školy

ešte 15 sekúnd pred koncom vyhrával.
Malá chvíľka nepozornosti otočila
skóre zápasu v jeho neprospech. No aj
tak to bol úspech. Aj počas prázdnin
sa súrodenci venovali tomuto športu.
Týždeň trénovali v medzinárodnom
tábore v Mošteniciach a posledné dni
prázdnin si užívali na sústredení so
žiarskym Karate klubom v Župkove.
Získali mnoho zážitkov, chuť a elán do
Anna Trokšiarová
nastávajúcich súťaží.

Timea Trokšiarová
dokázala poraziť za neuveriteľných 15
sekúnd 9:0. V kategórii starších žiakov
do 50 kg štartoval aj Matúš. Ten sa
postupne prebojoval do semifinále, kde

O súrodencoch Trokšiarovcoch sa mohli
dozvedieť aj čitatelia Mestských novín mesta
Žiar nad Hronom či regionálnych novín MY –
Noviny Žiarskej kotliny. Timea a Matúš urobili
dobré meno nielen svojmu klubu, ale aj
našej obci a svojimi úspechmi dokázali, že sa
oplatí namáhať a že sa voľný čas dá stráviť aj
zmysluplne. Určite ich teraz hreje dobrý pocit, že
prispeli k historicky najlepšiemu výsledku svojho
klubu. Žiarsky Karate klub sa totiž stal vďaka
všetkým získaným medailám na tohtoročných
majstrovstvách tretím najúspešnejším klubom
na Slovensku.
- sm –
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Činnosť organizácií

Plán podujatí
OZ SPOON srdečne pozýva všetkých občanov Trnavej Hory na podujatia, ktoré pre nich
pripravilo v nadchádzajúcom období:
•
sobota 3. októbra a nedeľa 4. októbra
v Dome kultúry v Jalnej záhradkárska výstava Trnavohorská tekvica,
•
sobota 5. decembra na priestranstve pod
traťou (bývalá školská záhrada) rozsvecovanie vianočného stromčeka,
•
nedeľa 13. decembra 2009 v Kostole sv.
Jána Nepomuckého adventný koncert.
Tešíme sa na vás!

JDS

(zh)
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OZ SPOON

Poďakovanie darcom

OZ SPOON úprimne ďakuje všetkým,
ktorí činnosť združenia podporili darovaním 2% dane. Finančné prostriedky poukázali na náš účet príslušné
daňové úrady v mesiacoch jún a júl.
Veríme, že darované prostriedky sa
pozitívnym spôsobom prejavia v úrovni podujatí, ktoré občianske združenie
organizuje.
(zh)

Zmena vo vedení
OZ SPOON

S účinnosťou od 1. júla tohto roku
sa Silvia Miháliková vzdala funkcie predsedu Rady OZ SPOON.
Občianske združenie jej ďakuje za
prácu, ktorú v prospech združenia
vykonávala a teší sa na ďalšiu spoluprácu. OZ SPOON do voľby novej
Rady zastupuje podpredseda rady.
(zh)

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) Trnavá Hora - Klub dôchodcov

Juniáles: spoločenská zábava pre seniorov

Seniori za nákupmi
do Jablonky

Dlho plánovaný zájazd do Poľska
sa uskutočnil 22. júla tohto roku.
V skorých ranných hodinách plne
obsadený autobus vyrazil na trasu
z Trnavej Hory cez Banskú Bystricu, Donovaly, Ružomberok do
Jablonky. Pekné počasie, núkajúci
predavači a nespočetné množstvo rôzneho tovaru bola pastva
pre oči účastníkov tohto zájazdu. V odpoludňajších hodinách
plne naložený autobus vyrazil na
spiatočnú cestu. Spokojnosť s touto akciou vyjadrili všetci.
ZO JDS

Podhájska
Ráno 19. augusta, krátko po
7. hodine, sa na železničnej
zástavke Jalná zišli členovia
jednoty, ich vnuci a vnučky
(20 účastníkov), nastúpili na
motorový vlak a asi po dvoch
hodinách vystúpili v známom
rekreačnom a kúpeľnom
mieste Podhájska. Čakalo nás
pekné počasie, príjemné prostredie, liečivá voda, bazény
na plávanie, tobogan pre deti
a perfektne fungujúca obsluha v občerstvujúcich reštauráciách a stánkoch. Aj spiatočná
cesta vlakom po takejto akcii
ubiehala rýchlo a pohodlne.
Je len na škodu, že sa viac členov organizácie nezúčastnilo
tohto vydareného dňa. ZO JDS

Organizácia jednoty dôchodcov Trnavá
Hora pripravila 6. júna v sále Kultúrneho
domu v Jalnej Juniáles – spoločenskú zábavu pre seniorov obce spoločne aj pre
členov JDS z Hronskej Dúbravy. Juniáles
vzbudil veľký záujem u dôchodcov, čo dokazuje viac ako 100 zúčastnených, pričom
asi 25 návštevníkov bolo z Hronskej Dúbravy. Chutné pohostenie, a to zákusky, slané
pečivo a výbornú večeru pripravili členky
našej organizácie. Aj stolovanie bolo vkusne pripravené, pričom sa nezabudlo na poľné kvety, ktoré skrášľovali jednotlivé stoly.
Všetkým patrí srdečné poďakovanie.
Hudobnú produkciu zabezpečoval DJ
Miro Slaštan, prestávky medzi tanečnými
kolami vypĺňala harmonika Pavla Hornic-

kého s doprovodom ozembucha Jozefa
Abrháma. Medzi hosťami tohto podujatia
boli starostovia obcí s manželkami z Trnavej
Hory, Hronskej Dúbravy a Hronskej Breznice. Pozvanie prijal aj predseda OO JDS Juraj
Beňo s manželkou.
Prekvapením pre všetkých seniorov bola
tombola, ktorú zabezpečovala Helena
Luptáková. Týmto chceme poďakovať všetkým ochotným sponzorom, ktorí prispeli
hodnotnými cenami.
Príjemná pohoda, dobrá nálada a spev
pri harmonike pokračovali ešte aj niekoľko
hodín po polnoci. Všetci sa tešíme na ďalší
Juniáles, ktorý bude v budúcom roku usporadúvať ZO JDS Hronská Dúbrava.
Výbor ZO JDS

65. výročie SNP – Kľačany

Dňa 28. augusta tohto roku, pri príležitosti 65. výročia SNP, predseda JDS Trnavá Hora Ján
Slaštan spolu so starostom obce Jánom Harmanom a predsedom Zväzu protifašistických
bojovníkov Ľubomírom Žbirkom položil veniec k pamätníku Petra Kubíka na Kľačanoch
ako prejav úcty ku všetkým, ktorí položili svoje životy v SNP.
Výbor ZO JDS

Činnosť organizácií
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ZÁHRADKÁRSKA VÝSTAVA: TRNAVOHORSKÁ TEKVICA 3. – 4. október 2009

Propozície súťaže
Miesto: Dom kultúry Jalná
Organizátor: Občianske združenie Spoločne
pre obec, obec nám (SPOON)
Spolupráca: Obec Trnavá Hora
Poslanie výstavy: prezentácia výsledkov
pestovateľského úsilia záhradkárov a ovocinárov z Trnavej Hory
Podmienky výstavy:
•
zúčastniť sa môže každý záhradkár, ktorý
súhlasí s podmienkami výstavy,
•
výstavy sa môžu zúčastniť aj kolektívni
vystavovatelia, ak je ich pôsobisko spojené s Trnavou Horou,
•
prihlásení účastníci
potvrdia súhlas
s podmienkami výstavy pri odovzdaní
exponátov v DK Jalná podpísaním prihlasovacieho formulára,
•
súťaží sa v kategóriách:
• zelenina,
• ovocie,
• kvety,
• o najťažšiu tekvicu,
• o najkrajšiu tekvicu,
• o najkrajšiu expozíciu
• Cena návštevníkov,
•
súťažné exponáty budú označené pora-

•
•
•
•

•

•

dovým číslom, po vyhodnotení exponátov porotou aj menom vystavovateľa,
súťažné exponáty musia byť na výstavu doručené v piatok 2. októbra 2009
v čase od 16.00 do 19.00 hod.,
vystavené môžu byť aj vzorky domácich
zaváranín, ktoré ale nebudú predmetom
hodnotenia v samostatnej kategórii,
v každej kategórii budú udelené 3 ceny,
ceny (okrem Ceny návštevníkov) budú
udelené na základe rozhodnutia poroty
pred sprístupnením výstavy verejnosti.
Hlavná cena – Cena návštevníkov – bude
udelená na základe hlasovania návštevníkov na anketových lístkoch a bude vyhodnotená bezprostredne po ukončení
výstavy,
ceny budú odovzdané bezprostredne po
ukončení výstavy a spočítaní návštevníckych hlasov, t. j. v nedeľu 4. októbra cca
o 17. 30 hod.,
vystavené exponáty si účastníci prevezmú po ukončení výstavy v nedeľu od
17.30 do 18.30 hod. Neprevzaté exponáty
budú po tomto termíne odovzdané do
školskej jedálne alebo zlikvidované.
Občianske združenie Spoločne
pre obec, obec nám (SPOON)
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7 divov obce
Trnavá Hora
Administrátor obecnej webovej stránky vyhlasuje súťaž o 7
divov obce Trnavá Hora. Prosíme občanov obce, ako aj ľudí,
ktorí našu obec poznajú, aby
nám zasielali tipy na 7 divov
obce.
Pomôžte nám najskôr nájsť a
neskôr možno i napísať o niečom, čo vy osobne považujete v našej obci za unikátne.
Môže ísť o netradičné miesto v
obci, o ktorom vie možno iba
pár obyvateľov, ako aj o zaujímavé dielo či osobu z našej
obce, prípadne pochádzajúcej
z našej obce. Ako príklad uvádzame Betlehem od majstra Jozefa Turoňa, či miestny kostol a
kaplnky, ktoré sú zároveň kultúrnymi pamiatkami.

Svoje námety môžete zasielať
na mailovú adreu: obec@trnavahora.sk, alebo doručiť na
Obecný úrad v Trnavej Hore,
ako aj vhodiť do schánky pre
Trnky.
miroslav
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I. ročník hasičskej súťaže O pohár
starostu obce Trnavá Hora
Dokončenie zo str. 1.

Bolo to prvé podujatie na domácej pôde, ktoré organizoval
výbor DHZ v novom zložení.
Už od piatkového poludnia bol na ihrisku čulý ruch. Organizátori s pomocou členov výboru DHZ z Pitelovej, pod vedením Petra Hudeca pripravovali podmienky pre športovú
časť súťaže, t. j. štartové pozície, kade…skrátka všetko, čo k
hasičskej súťaži patrí. Ochotní Pitelovci nám o. i. zapožičali
aj elektronickú časomieru, čo si súťažiaci aj organizátori naozaj pochvaľovali. Popri športovej časti sa nezabúdalo ani na
spoločenskú stránku podujatia – veď zabezpečiť stravovanie
a sedenie pre približne 200 účastníkov a k tomu návštevníkov určite nie je maličkosť. S pomocu rodinných príslušníkov
a ochotných dobrovoľníkov vyrástli prekryté posedenia a
prístrešky, robili sa prípravy na guláš. Organizátori nezabudli
ani na vyznačenie prístupových ciest k ihrisku, ktoré je predsa
len na prvý pohľad skryté a určite aj vďaka tomu dorazili všetky tímy na prezentáciu načas (aj keď sa to nezdá, v minulom
ročníku mali niektoré družstva veru problém ihrisko nájsť).
V sobotu ráno už bolo všetko na svojom mieste, v stánkoch
bol pripravený predaj nápojov a doplnkového sortimentu,
ktorý zabezpečovali Potraviny Green Belt Martin Cehuľa, v
kotloch bublal guľáš, ktorý veľmi chutne pripravili Milan Barta, Vladimír Abrahám, Peter Čierny a Jaro Ivan, pri rozpálenom grile sa striedali manželia Švihoríkovci. Podľa potreby
pomáhali mnohí ďalší priaznivci, ktorí si zaslúžia poďakovanie organizátorov.
Súťaž sa začala načas o 9-tej hodine. V príjemnom letnom
počasí súťažilo celkom 18 súťažných tímov a to nielen z nášho
okresu. Prišli aj hasiči z Kozároviec, Sv. Antona či Hronseku.
V kategórii žien obhájili minuloročné víťazstvo hasičky z
Lovče, za ktorými sa veľmi tesne umiestnili naše dievčatá družstvo Jalná A. Dužstvo Jalná B, ktoré je zostavené z bývalých mládežníckych reprezentantiek obce v hasičskom športe,
obsadilo veľmi pekné tretie miesto. Symbolické poďakovanie
trénerovi družstva Petrovi Hudecovi od členiek tímu počas
záverečného ceremoniálu bolo preto určite na mieste.
Umiestnenie našich tímov začína odrážať cieľavedomú
prípravu, ale aj podporu obce a zlepšenie technického vybavenia, ku ktorému významnou mierou prispeli sponzorské
prostriedky. Tieto v celkovej sume 600 € venovali rodina Bartová, firma TRI-MIKO Iveta Kollárová, Kaderníctvo Eva Sporná

Hasičská súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora.
a Bránové systémy Alex – Vladimír
Abrahám. Vďaka tejto podpore mohli
naše súťažiace tímy použiť športové
hadice, ktoré nekladú také fyzické
nároky na manipuláciu.
V súťaži mužov do 35 rokov obsadili prvé miesto favorizovaní hasiči
zo Štefultova, na druhom mieste bol
skúsený a ambiciózny tím z Kopaníc,
tretie miesto patrilo minuloročnému
víťazovi - DHZ Lovča.
V súťaži mužov nad 35 rokov patrilo víťazstvo DHZ Kozárovce, na
druhom mieste bol DHZ Kremnica a
miešaný tím hasičov a hasičiek miestnych hasičských zborov sa umiestnil
na tretej priečke.
Pohár starostu obce si za absolútne najlepší čas v hasičskom útoku
odniesol DHZ Štefultov, ktorý bol
súčasne víťazom hlavnej mužskej kategórie.
Veľmi dobre pripravené podujatie prišli podporiť aj predstavitelia obvodných územných orgánov
Dobrovoľného hasičského zboru. Za
profesionálnych hasičov sa súťaže
zúčastnil Ján Kobelár, ktorý sprevád-

zal celé podujatie odborným, ale pritom pútavým komentárom.
Celkovú vynikajúcu atmosfétu
podujatia poznačila nehoda členky
nášho DHZ práve v poslednom útoku. Ako prejav podpory sa rozhodlo
celé súťažné družstvo venovať pohár
za dosiahnuté tretie miesto Jarke
Hajdúchovej, ktorú zranenie neodradilo a avizovala návrat do družstva.
Záver súťaže patril – ako inak, keď
išlo o hasičskú súťaž - vode. V plných
kadiach sa na znak vďaky ocitli nielen tréneri či hasičské funkcionárky,
ale takmer všetky členky obidvoch
súťažných tímov a aj niektorí ich blízki. Takže súťaž sa nakoniec skončila
v dobrej nálade a s úsmevmi, aj keď
tých úsmevov bolo asi viac u divákov,
ako u nedobrovoľných kúpajúcich sa.
Veríme, že aj v druhom ročníku súťaže budú výsledky našich tímov motivovať k takémuto veselému záveru
a že všetky nepríjemnosti a úrazy sa
súťaži vyhnú. Organizátori by si to za
to, s akým nasadením túto pohárovú
súťaž zorganizovali, zaslúžili.
(zh + abs)

Začiatky, úspechy i neúspechy DHZ Trnavá Hora - Jalná - dorastenky
Ako dobrovoľný hasičský zbor
Trnavá Hora - Jalná - dorastenky
sme sa dali dokopy v máji roku
2008, keď na prípravách 12. Reprezentačného hasičského bálu
prišiel za nami s týmto návrhom
jeden z členov dobrovoľného hasičského zboru Jalná - muži Miloš
Žbirka. Ani jedna z nás vtedy netušila, že si v tom nájdeme taký
koníček. Od minulého roku sa
síce pár vecí zmenilo, ale my sme
zostali pokope a dokonca sme sa
aj obohatili o nové členky. Momentálne je nás na tento krásny
šport dvanásť. Samozrejme, že by
sme sa nezaobišli bez ľudí, ktorí
nám od začiatku veria a vidia na
nás, že nás to baví a že sa tomu
chceme naplno venovať. Chceli

by sme sa prostredníctvom tohto článku poďakovať starostovi
obce Jánovi Harmanovi, ktorý
nám vždy, keď niečo potrebujeme, vychádza v ústrety a pomáha nám vo viacerých veciach.
Vďaka patrí aj nášmu novému
veliteľovi Miroslavovi Ručkovi,
ktorý nás vo všetkom podporuje
a pomáha nám, hoci má veľa svojich povinností. Ďalej Eve Spornej staršej, ktorá pri nás stojí v
dobrom i zlom; pomáha nám vo
všetkých veciach, ktoré sa dejú
okolo DHZ Trnavá Hora - Jalná
a je aj našou pomocnou trénerkou. Ďakujeme aj našim skvelým
trénerom Petrovi Hudecovi a Jánovi Chalmovskému, ktorí sa nás
ujali v septembri 2008 a dotiahli

to s nami až sem. Sme vd‘ačné aj
Vladimírovi Abrahámovi, Františkovi Packovi, Milanovi Bartovi
a Slavomírovi Struhárovi, ktorí
nás vždy ochotne odvezú na súťaž alebo kam potrebujeme na
našej hasičskej ávii. Vladimírovi
Abrahámovi sme vďačné navyše
aj za zakúpenie 2 kusov prúdnic
Klímeš 2009, ktoré sme ale nedostali len z „ničoho nič“, ale museli
sme si to odbrigádovať. No najväčšia naša vďaka patrí našim
sponzorom, ktorí nám pomohli
k novým športovým hadiciam,
saviciam a saciemu košu, pretože
to nie sú lacné veci. Naše hadice
zasponzorovali manželia Bartovci, ktorí nám prispeli sumou
300 €. Eva Sporná staršia, kto-

rá prispela sumou 100 € a Iveta
Kollárova, ktorá prispela sumou
100 €. Ani toto však ešte nestačilo a my sme teda absolvovali brigádu na upratovaní priestorov
Materskej školy v Trnavej Hore.
Niekoľko brigád sme absolvovali aj minulý rok, ale peniaze
z nich sme už vyčerpali na iné
veci ohľadom DHZ. Okrem brigád sa zúčastňujeme aj na spoločenských akciách, na ktorých
takisto pomáhame. Samozrejme, našou hlavnou náplňou sú
súťaže. Tento rok sme otvorili
okresnou súťažou v Hliníku nad
Hronom, kde sme boli jediné vo
svojej kategórii, ale povedali sme
si, že si budeme porovnávať časy
so ženskými družstvami, ktoré na

Šport
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tejto súťaži boli, a že pre nás bude úspech, keď by sme v tejto
kategórii boli maximálne druhé. Po našom porovnaní sme zistili, že by sme v tejto kategórii boli druhé a to iba o 67 stotín
sekundy za našimi najväčšími súperkami - hasičkami z Lovče.
Naša druhá súťaž bola 18. júla 2009 v Šalkovej, kde sme s časom 23,92 sekúnd obsadili prvé miesto a vyhrali sme aj putovný pohár primátora mesta Banská Bystrica. Treťou súťažou
bola súťaž v Svätom Antone, ktorá sa konala 1. augusta 2009,
kde nám tretie miesto ušlo asi o 2 sekundy a s časom 25, 56
sekúnd sme teda skončili štvrté. Ďalšia súťaž bola na domácej
pôde , na ihrisku v Trnavej Hore dňa 8.8. 2009. Na tejto súťaži
sme prvýkrát „ukázali svetu“ naše novučké športové hadice.
Žiaľ, prvenstvo nám ušlo o 34 stotín sekundy, a tak sme s časom 21,75 sekúnd skončili druhé. Aj napriek tomu sme boli nesmierne šťastné, pretože tento čas je zatiaľ náš osobný rekord,
a tak ani naši tréneri a ani nikto z družstva neostal suchý. Škoda
len, že súťaž u nás bola jediná, na ktorej sme behali so športovými hadicami. Poslednou našou súťažou v tomto roku bola
súťaž na Podhorí 15. augusta 2009, kde sa nám síce prvý útok
nevydaril, ale druhým sme to, samozrejme vylepšili, a s časom
24,08 sekúnd skončili prvé a dostali sme aj putovnú prúdnicu
starostky obce Podhorie. Dúfame, že naša obec aj s jej občanmi je na nás hrdá a budúci rok nám bude držať palce.
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DHZ Trnavá Hora - Jalná - dorastenky.
DHZ Trnavá Hora - Jalná - dorastenky
(Vladka, Maťka, Evka, Bejka, Monča, Lucka, Katka, Nika, Monika, Janka, Erika, Zuzka)

Futbalový turnaj o pohár starostu obce
V nedeľu 19. júla sa konal 2. ročník Futbalového turnaja o pohár starostu obce Trnavá Hora, ktorého usporiadateľom bola TJ
Sokol Trnavá Hora, pod vedením Františka Packu.
Turnaja sa okrem domácich zúčastnili aj TJ Ihráč, TJ Pitelová
a TJ Budča. Prvý zápas bol otvorený už o 9-tej hodine, a to Pitelová – Budča. Napriek veľkému úsiliu nemali Pitelovčania na
Budču a zápas prehrali 2:5. Druhý zápas začal o 11-tej hodine
a odohrali ho domáci s Ihráčom. Hostia našich zdolali 1:2. Počas prestávky na občerstvenie súťažných tímov si diváci mohli
pozrieť futbalový zápas starých pánov z Trnavej Hory, čo bolo
určite príjemným spestrením. O 14-tej hodine si zmerali sily
družstvá Trnavej Hory a Pitelovej, ktoré bojovali o tretie miesto.
Zápas skončil nerozhodne 4:4, keď domáci vyrovnali po dvoch
vlastných góloch Pitelovej v závere hry. Nakoniec Trnavá Hora
vyhrala po pokutových kopoch. V zápase o prvé miesto sa tak
stretli tímy z Ihráča a z Budče. Nedeľňajším víťazom sa nakoniec
stali futbalisti z Budče, ktorí si z rúk starostu obce Jána Harmana prevzali okrem cien i pohár starostu.
Počas celého turnaja sa hralo podľa platných pravidiel SFZ,
na ktoré dozerali Ján Lešniak a Stanislav Pružina. Úvodné zápasy trvali 2 x 40 minút, finálové zápasy 2 x 45 minút. O príjemnú

S novým číslom Trniek by sme vám
chceli aj my priblížiť niektoré z našich
činností a aktivít, ktoré sa konajú a ktoré
plánujeme už čoskoro opäť zrealizovať.
Začal by som aspoň pár slovami ako
to vlastne je v súčasnosti s už dlho
očakávaným viacúčelovým ihriskom
pri základnej škole, na ktorý bol už
v minulosti vypracovaný projekt. Pred
rokom sme posielali žiadosť na Úrad
vlády Slovenskej republiky, Sekretariát
splnomocnenca vlády SR pre mládež
a šport, o tzv. „ficove viacúčelové
miniihriská“, kde sme sa zaviazali
spolupodieľať sa určitou nie najmenšou
sumou pri jeho realizácii. Počas tohto
roka sme sa snažili prihovoriť za Trnavú
Horu u kompetentných osôb, no zatiaľ

Futbalový turnaj o pohár starostu obce.
nedeľnú atmosféru sa postaralo aj skvelé občerstvenie – bravčový guláš, ktorý varil starosta Ján Harman a držkový guláš, o ktorý sa postaral Jozef Mužík.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo viac ako 80 hráčov a funkcionárov jednotlivých mužstiev a viac ako 180 návštevníkov.
red

Komisia športu a mládeže
stále len čakáme, či nás z toho veľkého
množstva žiadateľov tiež vyberú.
V našom záujme bolo skúsiť opäť
zrealizovať pôvodný projekt, ktorý sme
v tomto roku poslali viacerým firmám
so žiadosťou o ich cenové ponuky,
no po posúdení došlých ponúk sme
došli k záveru, že k peniazom, ktoré
sú vyčlenené na OcÚ, by sme ešte
potrebovali získať dobrého sponzora.
Ale to sa nám zatiaľ nepodarilo. Toľko
aspoň v skratke.
Ďalej by sme vás chceli všetkých
pozvať na nami pripravované akcie,
ako napr. 3. ročník silvestrovského
halového turnaja vo futbale a

viacero
športov
pripravovaných
počas zimného obdobia v telocvični
základnej školy, medzi ktorými určite
nebude chýbať ani obľúbený florbal či
stolný tenis, bedminton a iné. Presný
rozpis plánovaných podujatí nájdete
už čoskoro na obecnej webstránke.
A pre priaznivcov florbalu ešte
spomeniem, že sú pre nich pripravené
nové originál florbalové bránky,
ktoré nám pomohol zostrojiť Pavol
Červienka a materiál zabezpečiť náš
správca fary, kňaz Roman Stieranka. Za
ich ochotu a snahu ďakujeme. A na vás
sa, samozrejme, tešíme a veríme, že
aj vy našu snahu budete podporovať
vašou návštevou.
Komisia športu a mládeže
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Trnavohorská jedenástka
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Dňa 14. júna 2009 uskutočnila TJ Sokol Trnavá
Hora, v spolupráci s komisiou športu a mládeže, prvý
ročník Trnavohorskej jedenástky na ihrisku Hrable.
Za pekného počasia sa súťaže zúčastnilo približne
30 nadšencov pokutových kopov rôznych vekových
kategórií, ktorých prišlo povzbudiť niekoľko desiatok
priaznivcov futbalu. Pre všetkých bolo pripravené
občerstvenie, bufet a pre výhercov pekné ocenenia.
Úlohy brankárov sa úspešne zhostili Jozef Kľačanský,
Dušan Mališ a Martin Packo, ktorí hlavne vo finále

Úlohy brankárov sa úspešne zhostil aj Dušan Mališ.
podali výborné výkony. Najlepším z nich sa stal Martin
Packo, ktorý chytil až 24 pokutových kopov. Spomedzi
strelcov na najúspešnejším stal Michal Struhár, ktorý
obsadil 1. miesto a stal sa tak prvým držiteľom trofeje
Trnavohorskej jedenástky. Na 2. mieste sa umiestnil
Drahoš Bílek starší a na 3. mieste Marek Bílek. Sme
radi, že napriek účasti aj z iných dedín víťazstvo patrí
domácemu hráčovi a veríme, že budúci rok tento titul
obháji. Chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri
organizácii podujatia, starostovi, mladým hasičkám,
Martinovi Cehuľovi, Švihoríkovcom a Evke Spornej za
Na 2. mieste sa umiestnil Drahoš Bílek starší. prípravu gulášu.
red

Majster guláš 2009
Obec Hliník nad Hronom, v rámci podujatia
Ahoj, leto, v sobotu 29. augusta usporiadala
súťaž vo varení gulášu Majster guláš 2009.
Jedným zo siedmich súťažných družstiev
bol aj tím ABS Trnavá Hora (názov tímu
bol odvodený od mien členov - A ako
Vladimír Abrahám, B ako Milan Barta, S ako
starosta Ján Harman). Bola to prvá účasť

Víťazný tím - ABS Trnavá Hora.

Majster guláš 2009.

tímu na podobnom podujatí, ich doterajšie
skúsenosti, okrem rodinných gulášov, boli
spojené s varením guláša na trnavohorských
akciách. Reprezentácia obce však bola naozaj
výborná. Porota pod vedením Ľubomíra
Herku, známeho z TV Markíza, ohodnotila
ich fazuľový guláš Mexico ako najlepší! Tím
ABS Trnavá Hora sa tak stal víťazom súťaže
Majster guláš 2009.
zh

Informačný občasník 3 · 2009

Vlastná tvorba, rôzne

Posledné prázdninové chvíle vo farnosti
Aj počas týchto letných prázdnin sa vo farnosti Trnavá Hora
konal už štvrtý ročník denného letného tábora. Jeho hlavným
organizátorom bol správca farnosti Roman Stieranka so svojimi
pomocníkmi – animátormi. Jeho cieľom bolo deťom spríjemniť
posledné chvíle prázdnin. Na každý deň bol pripravený bohatý
program, pri ktorom sa deti spoznávali a otestovali si svoje
vedomosti.
Svojimi šikovnými rukami dokázali vykúzliť prstienky,
náhrdelníky či rôzne iné predmety a darčeky. Navštívili sme
aj blízke jazero pri obci Ihráč, kde deti preukazovali svoje
schopnosti v plávaní. Z aktivít si deti veľmi obľúbili detskú
olympiádu, ktorej výsledky boli na záver vyhodnotené, čo deti
inšpirovalo k čo najlepším výkonom. Veľmi sa im tiež páčila
aktivita v lese, kde si osvojovali vlastnosti ako lásku a úctu k
prírode a pomoc jeden druhému. Boli vystavení situáciám,
s ktorými sa v bežnom živote nestretávajú a vlastným umom i
dobrou radou animátorov tieto situácie riešili.
Tábor vyvrcholil štvrtkovým večerným programom - svätou
omšou, do ktorej sa zapojili aj deti, opekaním špekačiek na
ohníku, či spievaním detských piesní vyjadrujúcich radosť
z Božej prítomnosti. A pred uložením sa na nočný odpočinok,
ktorý ich, mimochodom, v ten večer čakal na fare, im bola
premietnutá rozprávka. Za celú organizáciu tábora patrí vďaka
jeho organizátorovi, a to dôstojnému pánu farárovi. O tom, že
sa tu deťom naozaj veľmi páčilo, svedčila ich neskrývaná radosť
a rozžiarené očká pri každej aktivite.
Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť túžbu, že sa opäť o rok
všetci stretneme ešte v hojnejšom počte. Na záver sa chcem
poďakovať aj animátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na
organizácii a v neposlednom rade i kuchárkam, ktoré splnili
túžby a chute nás všetkých.

animátorka Martina
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... zaslúžený oddych a úkryt pred slnkom.

Štvrtý ročník denného letného tábora vo Farnosti Trnavá Hora.

Letné prázdniny alebo brigáda v predajni Jednota
Myslím, že každý z nás pozná slogan :
„COOP Jednota, obchod plný života.“ Tak,
a s týmto výrokom ľudí musím naplno
súhlasiť. Prečo? Tak si prečítajte tento
príbeh.
Jedného krásneho dňa, keď nie všetkým
školopovinným deckám odzvonilo, začala
som v tomto objekte brigádovať. Poviem
vám, aby som prišla na čas, tak som mala čo
robiť. Veď tak ďaleko od obchodu (mojej
práce) snáď nemá nikto. Fú, ešteže ten
môj pešobus chodil načas. Aj keď, musím
sa priznať, musela som raz i pešobus
naháňať.. Chtiac – nechtiac, podarilo sa
mi trošku zaspať. Ale to nič. Všetko sa dalo
do poriadku a brigáda mohla pokračovať.
Mnoho ľudí sa v obchode premelie a
zistila som, že práve tu sa dajú výborne
rozoznať a odhaliť charaktery. Neviem, či
len ja mám taký pocit, ale častokrát som
zistila, že „nie je zlato, čo sa blyští.“ Nuž
čo, aspoň som si slovenské porekadlá
zopakovala.
Toho roku som to mala pestré. Robila
som totiž na etapy. Najprv dva týždne a
potom to prišlo. Kríza. Áno, musela som
moju srdcovku opustiť. Ale vďaka vám
( telefonistky moje) netrvalo to dlho a
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mohla som opäť nastúpiť. Finančná kríza
mi však dovolila robiť len 4 hodiny, a tak
som čas v mojej ďaleko blízkej brigáde
obmedzila. Ale nebojte sa. Všetko sa to
vynahradilo nám obľúbeným a známym
štvrtkom. Vtedy sa k nám dodávatelia rútili
a hlavne na Mariku (našu super vedúcu),
prichádzali spredu i zozadu. A to bolo
na čo sa pozerať - zdravím vedúca. A keď
všetci zákazníci odišli, dvere predajne sa
zamkli a kľúče odhodili na pult, v predajni
to prepuklo. Vybaľovanie a ukladanie
tovaru, taktiež i nahadzovanie do počítača
bolo neodmysliteľnou súčasťou tohto
dňa. A hlavne, keď bolo teplo a všetci
chodili po kúpaliskách. Ale však i v sklade
bolo kopu vody. Len bolo treba chytiť nôž
do rúk, všetky poprepichovať a bolo by
kúpalisko i v predajni Jednota. Akurát mi
na to chýbala guráž. Snáď nabudúce. Ale
aspoň sme si popri toľkej práci zaspievali
a zatancovali. Janka ml. vieš o čom
hovorím.
Hmm... Neviem čím to bude a
nedokážem si to vysvetliť, keď som bola v
obchode, tak známy hlásateľ správ tam ani
nepáchol. A keď som bola doma? Hrnul
sa tam ostošesť. Bože. Však ja by som ho

dlho nezdržala. Len takú hodinku? Však
treba pokecať, no nie? Len či by som v tom
momente našla odvahu „hubu“ otvoriť.
„Červený náramok na ruke mám, na
teba zočina pozor si dám.“ Janka staršia,
neboj ty to zvládneš. A keď budeš vedieť
kto ťa to tak svojimi očkami čaruje, niečo
vymyslíme. Veď už aj ja patrím do skupiny
nechápajúco hľadajúcich príčinníkov.
A čo nakoniec? Asi už len toľko,
brigádovať v predajni Jednota je naozaj
sranda. Mala som vás všetkých možnosť
lepšie spoznať. A chcem dať odkaz
všetkým zákazníkom. Ceňte si, čo pre vás
moje kolegyne robia, pretože veľakrát
som mala pocit, že ich nedoceňujete.
Ale, ako sa hovorí : „podaj prst, zožerie
ti celú ruku“, sa opäť potvrdilo. A čo vy
kolegynky? Ste super, mám vás rada, ste
super kolektív a nenechajte si to niekým
a ničím vziať či pokaziť. Teta Božka aj vám
ďakujem, lebo bez vás by tie štvrtky boli
nekonečne dlhé.
P.S. A zákazníci, bez vás by tiež
obchod nebol obchodom, tak ho nikdy
neobchádzajte.
So spomienkou na vás vaša brigádnička
Veronika Beňová. ĎAKUJEM.

Veronika Beňová
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Hoci leto sa zväčša spája
s dovolenkami a oddychom,
počas letných prázdnin sa
na obecnej stránke neustále
a tvrdo pracovalo. A tak už
takmer mesiac sú verejnosti dostupné dve úplne nové
sekcie s názvom Matrika a
Ako vybaviť v kategórii Samospráva obce. Obe sekcie
vznikli za účelom zjednodušiť
a sprehľadniť občanom, ako
aj návštevníkom obce Trnavá
Hora, postup pri vybavovaní
úradných vecí. Predovšetkým
vďaka precíznemu spracovaniu podkladov pracovníčkami
obecného úradu tak môžete
na obecnej stránke nájsť tiež
informácie ako podať žiadosť,
sťažnosť či podnet, cenník poplatkov, tlačivá a iné dôležité
informácie pre úradný styk s
OcÚ.
Ďalšími novinkami, a to v
kategórií Obec Trnavá Hora,
sú tiež informácie o Mikroregióne Kremnica, do ktorého
obec patrí či Súkromní podnikatelia. Rubrika Súkromní
podnikatelia vznikla s cieľom
prezentovať
súkromných
podnikateľov alebo právne
subjekty pôsobiace v obci. V
prípade záujmu o prezentáciu
na obecnej webovej stránke je
potrebné zaslať mail na adresu obec@trnavahora.sk, alebo
osobne doručiť požiadavku
na Obecný úrad Trnavá Hora s
relevantnými informáciami.
Úplnou novinkou je nová
kategória s názvom Občan,
v ktorej chceme prezentovať tvorbu našich občanov.
Cieľom tejto sekcie je aktivizovať občanov obce smerom
k obecnej stránke.
V sekcii Príspevky občanov
tak môžete zasielať na mail
obec@trnavahora.sk vaše postrehy, námety či poďakovania. Webové stránky občanov
či podnikateľov budú prezentované v sekcii Osobné stránky. Opäť v prípade záujmu

Oznamy, rôzne
kontaktujte administrátora na
mail obec@trnavahora.sk. V
tejto sekcii nájdete aj podnet
k zaujímavému projektu, ktorým je hľadanie 7 divov obce
Trnavá Hora. V budúcnosti sa
plánuje rozšíriť táto kategória
aj o sekciu s názvom Osobné
fotogalérie, kde by občania
obce mohli vystaviť niekoľko
svojich fotografií.
V tomto štvrťroku sme opäť
aktualizovali dlhodobo existujúce sekcie, predovšetkým
Spoločenské podujatia a Fotogaléria. V sekcii Kam do okolia
bola doplnená podsekcia
Banské mestečká v okolí obce
Trnavá Hora. S príchodom nového školského roku bola tiež
aktualizovaná rubrika Základná škola, pričom starý školský
rok 2008/2009 bol archivovaný v Archíve.
Obecná stránka od svojho
vzniku prešla viacerými vývojovými etapami. V súčasnosti
jej obsah a zameranie podáva
nielen komplexné informácie
o dianí v obci, ale aj uľahčuje
prístup občanom k oficiálnym
úradným informáciám. Práve neúplnosť poskytovaných
úradných informácií bola
vytýkaná pred rokom organizátormi súťaže ZlatyErb.sk,
keď sme skončili na 8. mieste spomedzi 24 súťažiacich.
Tohto roku bola stránka opäť
zapojená do tejto celoslovenskej súťaže, ktorej výsledky sa
dozvieme v novembri. Ostáva
nám dúfať, že úsilie vynaložené na vylepšenie a zdokonalenie stránky neostane nepovšimnuté.
Opäť 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
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Potrebujete odviezť a
niečo priviezť?
• Preprava osôb 8+1
• Spoločenské akcie – svadby,
oslavy, plesy, divadlo, pohreby,
promócie, závery roka...
• Preprava na letiská
• Výlety do okolia - ZOO Bojnice,
kúpaliská – Bešeňová, Oravice,
Podhájska
• Zájazdy na nákupy – Poľsko
• Preprava tovaru do 1500 kg
• Odťah automobilov
• Dovoz automobilov zo zahraničia a prihlásenie
• Vybavenie STK a EK
Ceny dohodou
Kontakt : Dušan Vaňo,
Pitelová 175, 0908 908 848
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„ MALÁ STUDENÁ DOLINA“
Pod týmto názvom sa uskutoční výstava.

Čoho? - fotografií Vysokých Tatier.
Kde ? - priestory obecného úradu.
Kedy ? - október 2009.
Kto vystavuje? – Jaroslav Forgáč
Čo si priniesť? – dobrú náladu a lásku
k prírode.
Týmto vás srdečne pozývam a teším sa na vás.

JDS: Plán akcií do konca roku 2009
September: opekačka, guláš, harmonika
– spev
Október, November: úcta k starším,
návšteva divadla, šachový turnaj pre členov
December: koncoročné stretnutie

Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 30. 11. 2009.
Registrácia občasníka : MK SR evidencia periodickej tlače, evidenčné číslo 3387/09

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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