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Fašiangový karneval

V tomto vydaní:

Výstavka Šikovné ruky
Posledný januárový víkend 2010
patrili priestory Obecného úradu v
Trnavej Hore výstavke Šikovné ruky.
Organizátori z občianskeho združenia
Spoločne pre obec, obec nám ju
pripravili s cieľom ukázať širokej
verejnosti výsledky práce tých, ktorí
svoj voľný čas venujú výšivke, maľbe, háčkovaniu, košikárstvu či iným
tvorivým záujmom. Viac na str. 2.

Silvester 2009

Spoznali ste ich? Že nie? To sú predsa poctiví služobníci kráľa!

Sobotný večer 6. februára 2010 sa v našom Dome kultúry na Jalnej premenil na čarovný.
Klasické plesy a fašiangové zábavy sa konajú v mnohých mestách, mestečkách a obciach.
No my máme maškarný karneval. Jeho výnimočnosť som si uvedomila, až keď som u
nezainteresovaných osôb pri zmienke o tejto akcii videla široký úsmev, pobavenie a
obdiv, že i dospelí sa dokážu takýmto spôsobom zabávať, no zároveň prejaviť tvorivú
stránku svojej osobnosti, popustiť uzdu fantázii, zabudnúť na ostych a prežiť jeden večer
v koži kohosi iného. A to nie hocikoho - okrem reálnych postáv zo života sme mohli vidieť
rozprávkové stvorenia, imaginárne bytosti, ale aj praktické veci...

Aj keď v čase vydania Trniek budeme
asi skôr očakávať príchod jarných dní,
Silvester 2009 si zaslúži, aby sme si ho
aspoň v krátkosti pripomenuli. Hodinu pred koncom roka 2009 sa pomaly začínalo napĺňať priestranstvo pri
Dome kultúry na Jalnej. Viac na str. 3.

Vo farnosti sa opäť plesalo
V sobotu 6. februára 2010 sa uskutočnil druhý ročník Farského plesu. Tentokrát sa vyše 130 farníkov
a ich hostí stretlo v Dome kultúry v
Hronskej Dúbrave. Viac na str. 10.

Pokračovanie na str. 7.

Príchod jari

Jarné upratovanie: Zapojte sa aj vy!

Po minuloročnej premiére
pripravuje aj v tomto roku
občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám
nedeľné podujatie Príchod
jari. Plán organizátorov
počíta s uskutočnením podujatia na priestranstve
pri Dome kultúry na Jalnej,
preto zatiaľ nie je určený
presný termín. Len čo nastane pekné jarné počasie,
budeme vás o podujatí
informovať výveskami, na
webstránke obce a vyhlásením v obecnom rozhlase. Vstupné na podujatie zostáva
nezmenené – jedno surové vajíčko.
zh

Záleží nám na našej obci? Nie
je nám jedno, v akom prostredí
žijeme, kde vyrastajú naše deti či
vnúčatá? Potom nás určite nenechá
ľahostajnými výzva Občianskeho
združenia SPOON na už tradičné
jarné upratovanie obce, ktoré
organizuje v spolupráci s obcou
Trnavá Hora. Presný termín ešte
nie je určený a ako vždy závisí od
počasia. Iste však po dohode s ostatnými organizáciami v obci – Klubom
dôchodcov, Dobrovoľným hasičským zborom a Telovýchovnou jednotou
Sokol – vyberie organizátor vhodnú marcovú alebo najneskôr aprílovú
sobotu, kedy budeme môcť prispieť k skrášleniu vzhľadu našej obce.
Presný termín konania a vybrané lokality budú oznámené prostredníctvom
obecného rozhlasu. Nezabudnite si vziať vhodné náradie. Pre všetkých, ktorí
sa do jarného upratovania zapoja, bude aj v tomto roku pripravený guláš. zh
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Posledný januárový víkend 2010 patrili priestory
Obecného úradu v Trnavej Hore výstavke Šikovné
ruky. Organizátori z Občianskeho združenia Spoločne pre obec, obec nám ju pripravili s cieľom
ukázať širokej verejnosti výsledky práce tých, ktorí
svoj voľný čas venujú výšivke, maľbe, háčkovaniu,
košikárstvu či iným tvorivým záujmom. Podujatie s takýmto širokým zameraním sa v našej obci
uskutočnilo po prvýkrát, preto organizátorov príjemne prekvapil záujem vystavovateľov. Celkovo
sa výstavky zúčastnilo 27 vystavovateľov, počet
exponátov bol však podstatne vyšší – bolo ich takmer tristo. Najväčšie zastúpenie mali háčkované
práce, najmä z tvorby Márie Kapustovej, ale aj Želmíry Urgelovej, Anny Trokšiarovej či Rozálie Hanákovej. Z ostatných exponátov prevažovali výšivky.
V nich boli zastúpené, ako známe krížikové výšivky, gobelínové či plné výšivky, tak aj náročnejšie
výrezové techniky, ako richelieu či prelamovanie
(vystavovali Eva Balážová, Sidónia Fisherová, Mária Fungáčová, Rozália Hanáková, Irena Hrkeľová,
Jana Ihracká, Anna Trokšiarová, Emília Uhrinová).
Vystavené boli aj exponáty zhotovené náročnými technikami, ako paličkovaná čipka (od Emílie
Uhrinovej) a šitá čipka (od Anny Janekovej). Návštevníci mali možnosť vidieť bytové doplnky a koberce tkané na krosnách od Želmíry Urgelovej, ale
aj háčkované koberce z tvorby Oľgy Očenášovej.
Výrobky z prútia sme mohli obdivovať vďaka Rudolfovi Trokšiarovi a Lívii Urgelovej.
Zaujali obrazy zhotovené rôznymi technikami:
drevené intarzie (vystavovala Lívia Urgelová), krásne vyšívané obrazy od Ivety Filasovej, či tématická
„chalúpková“ kolekcia vystavovateľky Evy Spornej
z rúk Jany Szabovej. Pozornosť pútali aj čipkové
obrazy Emílie Uhrinovej a suché pastely, ktorých
autorkou bola Andrea Hanušková. Tá sa predstavila súčasne aj kolekciou jemných vianočných
ozdôb, zhotovených ručne z drôtu a korálok. Boli
tu aj kraslice od Anny Trokšiarovej, perníkové ozdoby či medovníková chalúpka (od Jany a Timey

V sobotu 2. januára 2010 si naši herci z Divadla
plného humoru pripravili ďalšie predstavenie,
a to pod názvom Jedna veľká lož. Autorom
spomínanej hry je žiak našej základnej školy
Daniel Mališ.
Hra o dnešnom živote v rodinách ukázala,
aká je súčasná doba uponáhľaná, kvôli čomu
zabúdame na základné veci, ako sú láska,
rodina či deti. Stoličky pre obecenstvo sa v
Dome kultúry na Jalnej postupne zaplnili, a aj
keď už mali herci jedno predstavenie za sebou,
prišlo sa na nich opäť pozrieť veľa zvedavých
divákov. Po zaplatení dobrovoľného vstupného
dostal každý divák leták so sprievodným
slovom. Všetci herci odviedli vynikajúcu prácu,
no nesmieme zabúdať ani na ľudí, ktorí sa na
predstavení podieľali zo zákulisia. Určite si
potlesk zaslúžili aj oni. Okrem našej obce si
predstavenie mohli pozrieť aj diváci v Banskej
Belej a v Jastrabej.
Medzi hercami ste mohli spoznať našich
Trnavohorčanov, ako Lauru Marcellyovú,

Pokračovanie na str. 3.

Výstavka
Šikovné ruky

Háčkované koberce O. Očenášovej a košíky R. Trokšiara.

Z tvorby L. Urgelovej, Ž. Urgelovej a F. Slašťana.

Trokšiarovej) a marcipánové ozdoby (od
Ireny Hrkeľovej). Výstavu obohatili výrobky
z dreva - hrable, vidly, metly (od Františka
Slašťana) a rôzne drobné bytové doplnky
(od Blanky Komorovej, Petra Švihoríka, Márie Beňovej, Jany Ihrackej). Pozornosť pútali modelované výrobky zo slaného cesta a
keraplastu od Aleny Pilníkovej, ale aj rôzne
modelované výrobky z papiera a cesta od
detí zo Školského klubu pri Základnej škole
v Trnavej Hore. Prekvapujúco málo bolo pletených výrobkov, tieto boli zastúpené len
jedným exponátom (Anny Kanckovej).
Vystavené exponáty si prišlo pozrieť okolo 80 návštevníkov. Pod nižšiu návštevnosť
sa zrejme čiastočne podpísali aj poveternostné podmienky a následne zasnežené a
šmykľavé komunikácie. Tí, ktorí sa napriek

tomu odhodlali výstavu navštíviť, mali
možnosť hlasovať - hlasovali za exponát
vystavovateľa, ktorý ich najviac zaujal. Z
celkového počtu 71 hlasovacích lístkov
získala najviac hlasov (21) vystavovateľka
Emília Uhrinová s kolekciou paličkovanej
čipky. Za víťazstvo si odniesla darčekový
balíček, venovaný OZ SPOON. Na druhom mieste v návštevníckom hlasovaní
sa umiestnila kolekcia modelovaných
výrobkov zo slaného cesta a keraplastu
Aleny Pilníkovej, tretiu priečku získala kolekcia výšiviek s vianočnou tematikou Evy
Balážovej.
Nedeľou sa celé podujatie neskončilo, výstavka bola otvorená aj v utorok 2.
februára, kedy bola vyhradená pre deti z
miestnej materskej školy a žiakov základnej školy. Zápisy v knihe návštev svedčia
o tom, že sa im výstavka páčila.
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí svojimi dielami prispeli k tomu, že výstava
bola skutočnou prehliadkou zručnosti,
tvorivosti a nápaditosti.
Fotografie, ktoré vám lepšie priblížia
toto podujatie, nájdete na stránke www.
trnavahora.sk.
zh

Divadelené predstavenie DPH Jedna veľká lož

Macka v akcii.
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Divadelené predstavenie DPH Jedna veľká lož

Daniela Mališa, Ninu Trokšiarovú,
Katarínu Urgelovú, Janku Bartovú,
Veroniku Beňovú, Vladimíru Forgáčovú,
Petra Švihoríka, či Tomáša Donovala.
Ako sme už spomínali, scenár ku hre
napísal Daniel Mališ, réžie sa ujala
Dagmar Mališová a na kostýmoch sa
okrem samotných hercov podieľala aj
Janka Kaštierová.
A o čom bola táto úspešná
komediálna
inscenácia?
Malému
dievčatku Macke jedného dňa pretiekol
pohár trpezlivosti nad nevšímavosťou
matky. V tom čase prichádza jej najstarší
brat Maroš, ktorý sa vracia po rokoch z
Ameriky. Okrem Macky prežíva neľahké
obdobie aj jej staršia sestra, ktorá sa
práve rozišla so svojím priateľom.
Keďže má matka Maroša na najvyššom
stupienku zo svojich detí, Macka ho
nenávidí. A práve táto jej nenávisť
odhalí Marošovo tajomstvo, ktoré sa mu
dlhé roky podarilo tajiť. A tým sa vlastne

Silvester 2009

Aj keď v čase vydania Trniek budeme
asi skôr očakávať príchod jarných dní,
Silvester 2009 si zaslúži, aby sme si ho
aspoň v krátkosti pripomenuli.
Hodinu pred koncom roka 2009 sa
pomaly začínalo napĺňať priestranstvo
pri Dome kultúry na Jalnej. Prišli sem
všetci, ktorí chceli stráviť posledné
minúty roka 2009 a prvé minúty roka
2010 spoločne so svojimi susedovcami,
priateľmi či známymi a neváhali pre to
opustiť teplo svojich domovov.
Tu ich už čakalo varené vínko, ktoré
sa pripravovalo trochu netradične –
varilo sa priamo na mieste vo veľkom
kotle. A bolo ho dostatok pre všetkých,
minulo sa akurát to, ktoré na tento účel
venoval starosta obce. Ďalšie vínko
– dar od rodiny Bartovej – zostalo v
zálohe na inú príležitosť. Kto sa nechcel
zohrievať týmto horúcim nápojom,
mohol sa ohriať pri rozložených
ohňoch v kovaných košoch. Na hrádzi
Hrona bol pripravený asi
najväčší „ťahák“ podujatia
–
ohňostroj.
Tento
zabezpečilo
občianske
združenie
Spoločne
pre obec, obec nám
vďaka iniciatíve svojich
dvoch členov, finančnej
spoluúčasti Obce Trnavá
Hora
a
príspevkom
dobrovoľných
darcov
– miestnej firmy I.K.A.
Zuzana
Minková
a

všetko iba začína. Veď ako hovorí staré
slovenské príslovie: „Lož má krátke
nohy, ale zabehne na nich ďaleko.“
Predstavenia boli plné smiechu (ktorý
sa neozýval len z radov divákov) a - ako
to už v divadle býva, diali sa aj zvláštne
zvraty, o ktorých sme pred odtiahnutím
opony ani netušili.
Zase raz sme dokázali, že v nás niečo
drieme. Síce je to ešte bieda (sebakritika
nadovšetko), ale ani tie najväčšie
hviezdy inak nezačínali.
Máme za sebou derniéru (posledné
uvedenie divadelného predstavenia)
JEDNA VEĽKÁ LOŽ a už teraz premýšľame
nad naším ďalším divadelným počinom,
ktorým opäť rozvírime hladinu
kultúrneho života v Trnavej Hore.
Ak máte záujem byť súčasťou
ďalšej inscenácie, stačí sa prihovoriť
niektorému
z
členov
súboru,
alebo
jednoducho
napísať
na
daniel.malis@azet.sk.
Vaši divadelníci
banskoštiavnického podnikateľa Pavla
Molčana. Očakávanie príchodu nového
roka spríjemňovala reprodukovaná
hudba a v tesnom závere roka spoločné
odpočítavanie záverečných sekúnd.
S úderom polnoci sa začal sľubovaný
ohňostroj, ktorý naplnil očakávania
organizátorov aj prítomných. Noc bola
napriek oblakom veľmi jasná, a tak
po skončení ohňostroja bolo možné
pozorovať všetky väčšie či menšie
rodinné ohňostroje, ktoré rozžiarili
takmer celú obec. Medzitým nastal čas
na vyslovenie prianí a želaní do nového
roku 2010. Medzi prítomnými vládla
pohoda a dobrá nálada a rozchádzali
sa až po prvej hodine nového roka.
Veríme, že rok 2010 bude pre
nás všetkých šťastný a úspešný a
že sa na Silvestra pri dome kultúry
znova zídeme. A ak máte nápad,
ako zabezpečiť ešte krajší a väčší
ohňostroj (a najmä financie na jeho
zabezpečenie), neváhajte a dajte
vedieť.
zh
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Redakčný príhovor
Vážení čitatelia,máte v rukách prvé tohtoročné
číslo nášho informačného občasníka. Veríme, že
sa vám Trnky v tomto novom šate budú páčiť.
A aj keď nám obmedzené finančné možnosti
nedovolia vydávať celé číslo vo farebnej tlači,
vnímame to ako krok vpred. Finančné náklady nás
na druhej strane nútia istým spôsobom obmedziť
počet dodávaných výtlačkov do jednotlivých
domácností – do každého domu bude dodávaný
jeden výtlačok. Iste nebude problém posunúť si
ho medzi jednotlivými obyvateľmi. Farebná tlač
je finančne náročnejšia a na jej zabezpečenie nám
vlastné prostriedky nebudú postačovať. Aj keď
nám na vydávanie Trniek každoročne prispieva
obec, bez vašej pomoci celoročné vydávanie v
čiastočne farebnej tlači sotva zvládneme. Veríme
preto, že vás osloví výzva na darovanie 2% dane
nášmu Občianskemu združenie Spoločne pre
obec, obec nám, ktoré je vydavateľom Trniek.
Ako vidíte, zmenil sa aj vizuál Trniek, nielen
čo sa týka titulnej strany. Zaradenie článkov
a jednotlivých informácií sa prispôsobilo
možnostiam použitia farebnej tlače na
jednotlivých stranách. Čo sa však nezmenilo,
je snaha vydavateľa a redakcie prinášať vám
informácie o dianí v obci a o zámeroch či
podujatiach, ktoré sa pripravujú – skrátka o
všetkom, čo by vás mohlo zaujímať.
Všetci sa už tešíme na koniec zimy a príchod
jari. Prajeme vám veľa krásnych a slnečných
dní, ale aj príjemné chvíle s Trnkami. A ak máte
nápady, čo by sa dalo v našom informačnom
občasníku zlepšiť, čo vám tam chýba a mohlo by
byť, neváhajte a dajte nám vedieť – či už zaslaním
e-mailu alebo príspevkom do zberných schránok,
ktoré sú stále k dispozícii na obecnom úrade a v
Vaša redakcia
predajniach potravín.

Poďakovanie
K 1. januáru 2010 oznámila ukončenie
členstva v Občianskom združení SPOON a
súčasne ukončenie svojej činnosti v redakcii
informačného občasníka Trnky Zuzana Ivanová.
Občianske združenie SPOON jej ďakuje za
prácu, ktorú za dobu pôsobenia v redakcii
Trniek vykonala.
OZ SPOON

Potraviny

GREENBELT
Pitelová 305

Bude ohňostroj na Silvestra 2010 krajší?

Dovoľujeme si vám
oznámiť, že od 5. marca 2010 vám v našej predajni ponúkneme tovar
značky Bala.
Leták s akciovými výrobkami BALA budete pravidelne dostávať do vašich poštových schránok.
Otváracia doba predajne:
Po - Pi: 6:30-12:00 12:30-16:30
So: 6:00-11:00
Tešíme sa na vašu návštevu!!
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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania, opätovne využívam príležitosť prihovoriť sa vám na
stránkach našich Trniek. V dnešnom
príspevku by som sa chcel dotknúť niekoľkých oblastí.
V prvom rade nemôžem obísť oblasť
odpadov. Prednedávnom sme uskutočnili niekoľko stretnutí v rámci obce,
venovaných práve odpadom, spôsobu
nakladania s nimi, pričom sme kládli
dôraz na spôsob nakladania a dôsledné
triedenie týchto odpadov. Práve toto
má výrazný vplyv na znižovanie nákladov, ktoré za likvidáciu vynakladáme.
Poznatky z týchto stretnutí nezostanú
zo strany obce bez povšimnutia, ale
by mali slúžiť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti aj zo strany občanov. Znova
sme vydali brožúrku o spôsobe nakladania s odpadom. Tieto brožúrky, ktoré
postupne distribuujeme do každej domácnosti, by nám mali slúžiť ako návod,
čo s tým ktorým odpadom robiť, akým
spôsobom ho zneškodňovať. Táto brožúrka nepostihuje každú situáciu, preto
vás prosím, aby ste sa v prípade nejasností kontaktovali na mňa ako starostu,
alebo na obecný úrad, kde požiadavku
spoločne vyriešime. Pri tejto príležitosti by som chcel dať do povedomia, že
v mesiaci marec – apríl (v závislosti od
počasia) znova bude Občianske združenie SPOON organizovať JARNÉ UPRATOVANIE, zamerané na očistu obce a
skrášlenie prostredia, v ktorom žijeme.
Verím, že ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sa zapoja všetky organizácie v obci. Chcem vyzvať všetkých,

ktorým záleží na svojom okolí, aby sa
tejto brigády zúčastnili. Brigáda bude
dobrovoľná, bez nároku na odmenu,
ale určitou odmenou snáď bude pocit,
že som niečo prospešné vykonal nielen
pre obec, ale aj pre seba. V neposlednom rade, myslím si, dobre padne po
skončení brigády posedieť so svojimi
susedmi či priateľmi pri guláši, ktorý bude už tradične zabezpečený pre
všetkých účastníkov brigády.
Nedá mi nereagovať na web stránku našej obce, konkrétne na rubriku
DISKUSIA. Túto rubriku veľmi pozorne
sledujem, mnohé príspevky, aj keď anonymné, veľmi citlivo reagujú na dianie v
našej obci a svedčia o tom , že mnohým
nie je ľahostajné dianie v našej obci.
Tie, ktoré sa vyjadrujú pochvalne, určite dobre padnú organizátorom alebo
aktérom tej ktorej činnosti. Tie, ktoré
sú kritické, v mnohých prípadoch slúžia
na poučenie, resp. zlepšenie v diskutovanej činnosti či oblasti. Príspevky z
mojej strany neostávajú nepovšimnuté - tie, ktoré poukazujú na problémy,
v mnohých prípadoch ich už riešime,
alebo hľadáme vhodné riešenie. V
niektorých prípadoch tieto príspevky
poukážu na to, čo sme snáď prehliadli,
resp. ešte nestihli zrealizovať. Na druhej
strane sú príspevky, v ktorých sa vedú
prázdne reči, v ktorých pisateľ buď nepozná danú problematiku, alebo ju
nechce poznať, alebo len tak chce rozvíriť hladinu diskusie. Moje vyhlásenie v
úvode DISKUSIE zatiaľ nemám v úmysle
zmeniť. O tom, že toto vyhlásenie je
v danej situácii správne, ma utvrdzujú
mnohé diskusné príspevky a reakcie na

Strosta Ján Harman.

ne, ktoré nemajú konca. V súvislosti s diskusiou by som
chcel našich občanov, návštevníkov tejto stránky ubezpečiť, že tvrdenia ohľadne cenzúry sú nepravdivé. Ako
starosta obce som do diskusie nikdy a nijakým spôsobom
nezasiahol. V závere tejto state sa chcem pochvalne vyjadriť o úrovni obecnej WEB stránky, na čom má najväčšiu
zásluhu administrátor tejto stránky Ing. Miroslav Bahleda.
Chcem tiež vyjadriť presvedčenie, že diskusné príspevky
spochybňujúce jeho prácu, ho neodradia a v rámci možností bude túto našu stránku spravovať aj naďalej.
Poslednou oblasťou v tomto mojom príspevku, ktorú
chcem v krátkosti spomenúť, je oblasť každodenného
života obce, kde okrem kultúrno - spoločenských aktivít,
ktoré budem aj naďalej podporovať, máme v pláne naďalej sa venovať údržbe verejných priestorov, drobným
opravám ako objektov vo vlastníctve obce, tak aj miestnych komunikácií. Podľa možností chceme dobudovať
detské ihrisko na Kľačanoch a v hornej Trnavej Hore. V prípade úspešnosti projektov dobudovať obecný vodovod,
vybudovať novú miestnu komunikáciu pod traťou a opraviť miestnu komunikáciu v časti Kľačany, ktorá je v havarijnom stave. Naďalej sa budeme podľa aktuálnych výziev
uchádzať o možnosť získavania finančných prostriedkov
ako z fondov ministerstiev, tak aj EÚ. Verím, že všetky tieto
aktivity prinesú pozitívne výsledky.
Ing. Ján Harman,
starosta obce

vú, bytom Trnavá Hora 355,v
Uznesenie číslo 1/2010
pravidelných
mesačných
z dvadsiateho šiesteho
splátkach po 20 €. Posledná
zasadnutia Obecného
splátka bude uhradená do
zastupiteľstva, prvého v
31.5.2010.
roku 2010, ktoré sa konalo
B. Súhlasí
dňa 25.1.2010 v zasadačke
1. S postupom prerokovania
Zadania pre ÚPN obce TrnaObecného úradu v Trnavej Hore.
vá Hora (podľa predkladaA. Schvaľuje
cej správy a listu Krajského
1. 1. zmenu rozpočtu obce na
stavebného úradu v Banskej
rok 2010.
Bystrici).
2. Dodatok č. 3 k zriaďovacej lis- 2. So spôsobom zohľadnenia a
tine Materskej školy v Trnavej
zapracovania pripomienok
Hore.
vznesených v rámci preroko3. Zadanie pre ÚPN obce Trnavania Zadania pre ÚPN obce
vá Hora podľa § 20 zákona č.
Trnavá Hora ( tabuľkové vy50/1976 Zb. o územnom pláhodnotenie pripomienok k
novaní a stavebnom poriadku
zadaniu ÚPN).
v znení neskorších predpisov.
C. Neschvaľuje
4. Splácanie nedoplatku na dani 1. Uzavretie sprostredkovateľz nehnuteľností za rok 2009,
skej zmluvy vrátane dodatku
miestnom poplatku za koč. 1 so spoločnosťou AlfaFimunálny odpad za rok 2009 a
nanz, a.s., Pribinova 25, Brapoplatku za vodu za I. polrok
tislava, predmetom ktorej je
2009 pre pani Renátu Salajkopríprava žiadosti o poskytnu-

2.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.

tie podpory LSKxP.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre pána Ľubomíra Zvaru, bytom Trnavá Hora 294.
D. Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení.
Informáciu o činnosti obecného úradu.
Informácie predsedov komisií
o činnosti jednotlivých komisií.
Správu mandátovej komisie.
Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2009.
Správu o spracovaní a prerokovaní Zadania pre ÚPN Obce
Trnavá Hora (predkladaciu
správu).
E. Ukladá
Obecnému úradu predložiť
žiadosť o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorá je v
súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Uznesenie číslo 9/2009 z
dvadsiateho piateho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
deviateho v roku 2009, ktoré
sa konalo dňa 11.12.2009 v
zasadačke Obecného úradu v
Trnavej Hore.
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2010.
2. Plán zasadnutí OZ na rok
2010.
3. Pracovný úväzok hlavného
kontrolóra obce na 0,15.
4. Pána Ing. Pavla Ihrackého, bytom Trnavá Hora 103, za hlavného kontrolóra obce.
5. Pani Rozáliu Žbirkovú, bytom
Trnavá Hora 271, za prísediaceho na Okresnom súde v
Žiari nad Hronom.
6. VZN číslo 9/2009 o dani z
nehnuteľností na kalendárny
rok 2010.

trnky
7. VZN číslo 10/2009 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok
2010.
8. Rozpočet obce na rok 2010
a informatívny rozpočet na
roky 2011 a 2012.
9. 2. úpravu rozpočtu obce na
rok 2009.
10. Poskytnutie sociálnej finančnej výpomoci na úhradu bývania v útulku vo výške 93,64
€ pre pána Pavla Dubovana,
bytom Trnavá Hora po predložení dokladu o zaplatení
poplatku za ubytovanie.
11. Splácanie nedoplatku na
miestnom poplatku za komunálny odpad za rok 2009 pre
pána Ľubomíra Zvaru, bytom
Trnavá Hora 294, v pravidelných troch mesačných splátkach po 30 €, štvrtá splátka do
výšky celkového nedoplatku.

číslo 1 • 2010

Posledná splátka bude uhradená do 31.5.2010.
12. Zámer odpredaja pozemku v
k.ú. Trnavá Hora CKN parcely
číslo 139/3 na účely pridomovej záhradky priamym predajom.
13. Predloženie „Zadania pre
Územný plán Obce Trnavá
Hora“ na pripomienkovanie
verejnosti.
14. Zloženie komisie na kosenie
verejných priestranstiev v
zložení Zdenek Hanák – predseda, členovia Martin Ceplák,
Alena Hanušková.
15. Vyplatenie ročnej odmeny vo
výške 500,- € pre Ing. Bahledu
za vedenie internetovej stránky obce.
16. Technické služby, a.s. Žiar nad
Hronom ako dodávateľa na
odvoz komunálneho odpadu
na rok 2010.

B. Neschvaľuje
1. Poskytnutie
sponzorského
príspevku pre OZ Okáčik so
sídlom v Žiari nad Hronom
na charitatívny projekt „ Vianočný úsmev detí“ pre deti z
detských domov a zdravotne
ťažko postihnutým deťom.
2. Poskytnutie finančného príspevku pre Združenie občanov Slovenska postihnutých
epilepsiou AURA so sídlom v
Bratislave.
3. Vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce, poslancov OZ a starostu obce.
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bytom Trnavá Hora 175, o odkúpenie pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 343/3.
Informáciu člena Rady školy
ZŠ a MŠ o činnosti rady.
Vykonanie inventarizácie v
roku 2009 podľa predloženého príkazu starostu obce.
Žiadosť pána Obrtala o výstavbu prístupovej cesty k
stavbe č. 188.
Správu riaditeľky základnej
školy o aktivitách v škole.
Správu mandátovej komisie.
D. Ukladá
OcÚ zverejniť ponuku na
odpredaj pozemkov v k.ú.
Trnavá Hora parcely CKN č.
201/2, 201/4 a 201/5 na účel
výstavby rodinného domu.
Termín predkladania ponúk
je do 18.3.2010 do 15,00 hod.
s vyhodnotením ponúk dňa
18.3.2010 o 15.00 hod.

5.
6.

7.

8.
9.
1.

C. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení uznesení.
2. Informáciu o činnosti obecného úradu.
3. Informácie predsedov komisií
o činnosti jednotlivých komisií.
4. Žiadosť pána Petra Hanušku,

Čo hovoria štatistiky, alebo ako občan likviduje odpad, ktorého je pôvodcom
Podľa VZN č. 4/2007 občan je povinný(!)
bežný komunálny odpad, ktorého je pôvodcom, likvidovať separovaním. Len odpad,
ktorý nie je možné separovať, môže odvážať
v kukanádobách. Celoštátny priemer separovaného odpadu z objemu zmesového odpadu (kukanádoby) je približne 32 kg na obyvateľa za rok = 9 %. Obec dosahovala v roku
2009 16,3 kg na obyvateľa za rok = 11 %, čo
znamená, že obec v separácii dosiahla v roku
2009 len polovicu celoštátneho priemeru na
obyvateľa, čo nie je potešiteľné, lebo je to
dôkaz, že obyvatelia obce málo separujú.
Porovnanie % podielu separácie z objemu
zmesového odpadu na: rok 2005 separovaný
zber 3,1 %, rok 2006 separovaný zber 4,6 %,
rok 2007 separovaný zber 10,5 %, rok 2008
separovaný zber 16,7 %, rok 2009 separovaný zber 11,8 %.
V roku 2009 sme zaznamenali prudký pokles celkového objemu separovaného odpadu vo všetkých segmentoch, mimo plastov
(viď tab. 1).
Z tabuľky 2 je zrejmé, že „doplatok“ obce
a platby od obyvateľov sú v nepriamej úmere: čím viac vynaloží obec, tým menej zaplatí občan. Treba pripomenúť, že „doplatok“
obce je náklad, ktorý obec vynakladá v rozpore so zákonom, ale nik toto porušovanie
zákona nepostihuje. Trestaný je len občan,
ktorému takto znižujú poslanci obecný rozpočet na úhradu iných potrieb, napr. oprava
ciest, výstavbu detských ihrísk, zdravotné
stredisko.
Poplatok na jedného občana za likvidáciu KO: 2005: 300.- Sk, 2006: 320.- Sk, 2007:
320.- Sk, 2008: 360.-Sk, 2009: 360.- /12.045 €
a 2010: 18.25 €.
Kalkulácia poplatku občana vychádza z

Tabuľka 1: Zloženie separovaného odpadu v rokov 2005 – 2009
Separovaný odpad [tona]

2005 2006

Obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok (farby)

-

-

2007

2008

2009

0,16

0,40

0

Pneumatiky

1,36

3,16

1,8

Žiarivky

0,01

0,00

0

Chladničky

0,37

0,99

0,68

El. šrot- podľa druhu nebezpečného odpadu

0,42

1,09

0,24

0,06

0,94

0,68

6,15

7,36

8,27

5,05

3,06

0

7,18

13,65

7,07

El. šrot- podľa druhu nebezpečného odpadu
Plasty

2

4,36

Papier
Sklo

3

3,28

Spolu

5

7,64

nákladov, za ktoré je vykonávaný odvoz a
likvidácia odpadov z kukanádob (nie separovaného odpadu sklo, papier, železo, plasty), ďalej z veľkoobjemových kontajnerov,
kontajnerov z cintorínov. Oproti minulým
rokom je výrazne vyšší a obecné zastupiteľstvo k jeho schváleniu pristúpilo po niekoľkonásobnom búrlivom opakovanom prerokúvaní a hľadaní riešení a ceny.
Myslíte si, že by poslanci občanom a teda
aj sami sebe zvýšili poplatok, len tak z „plezíru“? Určite nie, ale už niet iného riešenia! A
kto má riešenie, nech ho predloží alebo sa
môže na jeseň uchádzať o priazeň voličov v
komunálnych voľbách, aby znížil poplatok.
Obecné zastupiteľstvo záverom roku 2009
verejným obstarávaním vybralo za dodávateľa likvidácie KO firmu Technické služby, a.s.,
Žiar nad Hronom. Obec má uzavretú zmluvu
na systém „Prémium“, v ktorom je likvidácia
separovaného odpadu (sklo, papier, železo,
plasty, bioodpad) – pre občana „zadarmo“ a
občan platí len za odvoz kukanádob a od-

20,76 30,65

18,74

voz veľkoobjemových kontajnerov, malých
kontajnerov z cintorínov (včítane uloženia
odpadu na skládkach) a likvidáciu „čiernych
skládok“.
Tento systém umožňuje, aby boli zavedené v tomto roku aj kukanádoby s objemom
60 l a 80 l pre málopočetné domácnosti, čo
v budúcnosti môže umožniť zavedenie diferencovaného platenia poplatku občanom,
pravda s podmienkou, že bude dôsledne
separovať (za separovaný odpad občan neplatí).
Od začiatku roka sa vyskytli niektoré nedostatky pri odvoze odpadu novou firmou,
ktoré súvisia s liečením jej „detských nemocí“. Od 1.3. 2010 bude mať firma novú techniku a personál, takže kvalita zberu by sa
mala zlepšiť.
Pre odstránenie nedostatkov v zbere KO,
zabráneniu tvorby „čiernych skládok“ (môžete nahlásiť, kto vezie na čiernu skládku
odpad), predkladanie pripomienok na zlepšenie kvality, alebo reklamácie na odvoz
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Tabuľka 2: Finančné ukazovatele likvidácie odpadov v rokoch 2005 – 2009
Rok

Poplatok obyvateľov

Doplatok obce

Celkové 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

245 000 Sk

608 000 Sk

2008

548 000 Sk

98 000 Sk

646 000 Sk

2009

14 695 €
(442701,57 Sk)

7 996 €
(240887,50 Sk)

22 691 €
(683589,07 Sk)

odpadu, poškodenie kukanádob a
pod. zriadili TS a.s. tzv. „Zelenú linku“, kde môžete kedykoľvek zatelefonovať na číslo: 0800 500 080. Svoje pripomienky môžete oznámiť aj
starostovi obce Ing. Jánovi Harmanovi na mobil: 0918 454 941.
Pre orientáciu, ako separovať KO,
obec v spolupráci s TS, a.s., vypra-

cuje a doručí do každej domácnosti letáčik s podrobným návodom
na separáciu a likvidáciu ostatného
KO.
Starosta obce zároveň na prelome februára a marca zvolal stretnutia s občanmi s cieľom informovať
o novom spôsobe likvidácie odpadov a hľadať v spolupráci s občan-

obalov od keksíkov,
„Náučný chodník“ prázdnych
aké sladkosti dnes letia, objaví
Bez akejkoľvek propagácie,
bez účasti vzácnych hostí, bez
slávnostného strihania pásky,
hneď, ako sa stratila tohtoročná
bohatá snehová nádielka, bol v
obci Trnavá Hora otvorený unikátny „náučný chodník“.
Je situovaný veľmi dobre.
Tiahne sa súbežne s hlavnou
štátnou cestou a elektrifikovanou železničnou traťou, prechádzajúcou obcou. Jeho podklad
je tvrdý, panelový, a je z neho
pekný výhľad na hladinu rieky
Hron s kŕdľami divých kačíc, na
kopec Dielec a okolité hory. Ale
toto nie je to hlavné. Zaujímavý a unikátny je tento chodník
tým, čo sa náhodný, či pravidelný chodec dozvie, keď sa
pozerá dolu, pod nohy (a treba
sa tam veru pozerať). Z odhodených škatuliek sa dozvie, aké
značky cigariet sa dnes fajčia, z

na ňom aj prázdne obaly z džúsov, hygienických vreckoviek...
A najväčšou zaujímavosťou sú
kôpky rôznych tvarov a farebných odtieňov, ktoré na ňom
zostávajú po našich štvornohých priateľoch, ktorí – žiaľ nemajú žiadne zábrany, a svoje
potreby riešia jednoducho tam,
kde to na nich príde. Aj na tomto unikátnom chodníku...
Ak ste ešte nemali šťastie alebo čas prejsť sa týmto novootvoreným „náučným chodníkom“, tak dlho nerozmýšľajte. O
chvíľu bude v obci jarné upratovanie a zase prídu dáki „pomýlení nadšenci“, ktorí všetky tieto
zaujímavosti pohrabú, zametú
a zlikvidujú.
A ktovie, či sa ešte potom nájde niekto, kto sa postará, aby sa
tento unikátny „náučný chodník“ znovu dostal do svojej pl-

mi cesty zlepšenia.
Najväčším problémom, ktorý súčasne spôsobuje najväčšie náklady pri likvidácii KO,
je tvorba „čiernych skládok“
(likvidáciu platí tiež občan) a
používanie veľkoobjemových
kontajnerov na odpad, ktorý
tam nepatrí: separovateľný
odpad (sklo, papier, železo, plasty, bioodpad), drevo,
drobný stavebný odpad. Preto, aj na základe rozhovorov
s občanmi, budú veľkoplošné
kontajnery umiestňované v
obci len 2 x ročne: na jar a jeseň.
Vážení občania, odpad tvo-

nej krásy.
Alebo, žeby už bolo načase,
aby sa nikto nenašiel?
Viem, že jedna vec je poukazovať na problémy, a druhá
vec je hľadať riešenia, ako sa z
nich dostať. To prvé je celkom
jednoduché, to druhé, to je už
náročnejšie, ba možno by sme
niekedy chceli povedať, že riešenia ani neexistujú.
L.N.Tolstoj, svetoznámy ruský spisovateľ, povedal: „Keď si
bude každý zametať pred svojím prahom, bude celá ulica čistá.“ Možno to riešenie je v tom
slovku „každý“. Lebo všetci sme
zodpovední za poriadok okolo
nás, a samozrejme aj v nás. Jedno s druhým jednoducho súvisí.
A vždy je tu nádej, že ak vytrváme v dobrom, raz sa to zmení.
A z „náučného chodníka“ bude
celkom obyčajný, čistý, dedinský chodník.
G. Žiaková

ríme len my, jeho likvidáciu
sme povinní vykonať len my,
výšku platby môžeme dôslednou separáciou ovplyvniť len
my, „čierne skládky“ tvoríme
len my, kto na „čierne skládky“ vyváža KO vidíme len my,
máme vytvorené všetky podmienky, aby sme mohli bez
väčšej námahy separovať,
ukladať odpad do kukanádob,
ostatný odpad ukladať na určené miesta, tak to robme a
zachránime si tak svoje životné prostredie a peňaženky !
Komisia životného prostredia a
verejného poriadku

Zápis do 1. ročníka
V pondelok 1. februára 2010,
kým si žiaci užívali jednodňové
polročné prázdniny, ich kamaráti
predškoláci prekonávali ťažkú
skúšku. Zápis do prvého ročníka.
Všetci prišli pripravení a usmiati, a
ak aj mali v očkách obavu, veľmi
rýchlo sa rozplynula. V škole ich
privítali panie učiteľky a aj pani
učiteľka zo škôlky. Okrem toho im
hrala hudba a škola bola pekne
vyzdobená. Nebolo sa čoho báť.
Po absolvovaní celého zápisu
každý budúci prváčik dostal za
odmenu vrecúško plné vecí do
školy, sladkosť, no a, samozrejme,
nechýbal ani pamätný list na
túto dôležitú udalosť. Milí budúci
prváci! My, všetky panie učiteľky,
vám prajeme, aby ste si užili
krásny polrok v škôlke a tešíme sa
na vás v septembri v škole.
Veronika Urgelová

Karneval v škole ukončil obdobie fašiangov
V piatok 12. februára 2010 si aj
žiaci Základnej školy v Trnavej Hore
vychutnali fašiangy. A to takmer
doslovne. Kým žiaci 1. až 5. ročníka
sa prezliekli do nádherných masiek
a „bojovali“ o ceny, žiaci druhého
stupňa si vychutnávali filmové
rozprávky premietané na veľkom
plátne a popritom si pochutnávali
na pukancoch a kofole. V nádherne
vyzdobenej telocvični by ste v ten
deň stretli rôzne čudesné tvory a
potvory. Z niektorých išiel strach, iné
boli nežné či veselé. Samozrejme,
hovorím o maskách. Ceny sa
udeľovali po novom – tri boli pre
chlapcov a tri pre dievčatá. Rodičia
z každého ročníka a pani učiteľka
Miklášová dali hlasy maskám, ktoré

sa páčili najviac. A ako to dopadlo?
Dievčatá:
1. – Dominika
Neuschlová, 5. roč. (pirát), 2. –
Kristínka Abrahámová, 2. roč.
(pavúčia žena), 3. – Natálka
Priehradníková, 1. roč. (indiánka).
Chlapci: 1. – Ľubo Zvara, 5. roč. (M.
Jackson), 2. – Peter Mikláš, 3. roč.
(Jánošík), 3. – Martin Zvara, 4. roč.
(Vianočná víla).
No ani tie deti, ktoré nevyhrali,
nemuseli byť smutné. Každý dostal
cenu útechy v podobe srdiečkového
hrnčeka a tiež mohol bojovať o
sladkosti a perá v rôznych súťažiach.
(Krásne hrnčeky dostali aj žiaci
druhého stupňa.) Ocenené boli
aj učiteľky, ktoré sa na doobedie
prezliekli do masiek – striga (p. uč.

Ktorá maska sa porote najviac zapáčila?
Hromádková), Zorro(p. uč. Urgelová) a fakľa (p. uč. Koštová).
Samozrejme, neostali sme ani o hlade. Všetci sme si pochutnali
na úžasných šiškách a čaji. Myslíme, že sa nám toto dopoludnie
naozaj vydarilo.
(vu)
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Štefanský ples
Po niekoľkých rokoch sála Domu kultúry na Jalnej
dýchala vianočnou atmosférou. Na druhý sviatok
vianočný – 26. decembra – sa konal Štefanský ples
pod vedením organizačného výboru TJ Sokol.
Ples
otvoril
slávnostným
príhovorom
predseda TJ Sokol František Packo spolu s malou
konferencierkou Kristínkou Abrahámovou. Prvý
tanec patril profesionálnemu tanečnému páru
Matejovi Ivanovi a Dominike Roškovej. Príjemným
spestrením bolo aj prespievanie vianočnej koledy
dua Vladimíry Forgáčovej a Moniky Zelenčíkovej.
Boli sme vďační, že v tieto vianočné sviatky si našla
čas aj hudobná skupina Fortuna, ktorej členovia
nás udržiavali pri dobrej nálade až do skorých
ranných hodín.
Nedá mi nespomenúť všetkých, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na vianočnej
výzdobe celého kultúrneho domu. Nemalý podiel
na tejto nádhere mali manželia Marcela a Ivan
Čaklošovci, futbalisti, hasiči a, samozrejme, všetci
sponzori, vďaka ktorým bola naša vianočná
nádielka naozaj pestrá. Na javisku stál rozžiarený
krásny stromček zo záhrady rodiny Packovej, pod
ktorým sa vynímalo 47 darčekov. Naozaj bohatá
nádielka bola pripravená pre 155 hostí, ktorí boli
ochotní zakúpiť si nie malé množstvo tombolových
lístkov, aby sa im ušiel nejaký ten darček. O

Fašiangový karneval
Pokračovanie zo strany 1.
Ocitnúť sa v ten večer v sále domu
kultúry bolo ako ocitnúť sa v inej krajine.
Krásna výzdoba, príjemná hudba, smiech.
Alibaba a jeho hárem. Dobrá čarodejnica.
Cigánka. Až dve Pipi Dlhé Pančuchy
– jedna krajšia ako druhá. Čertica s
čertovským pohľadom. Vznešení poctiví
služobníci kráľa. Sám pán Kráľ s krásnou
flamenco tanečnicou. Tajomný Zorro.
Princezná so zlatou hviezdou na čele.
Striga s cicou. Daňové priznanie. Hippies.
Kozmonaut. Marha muchy Puk + Ceca.
Hrubá múka. Černoškovia. Na neuverenie
reálne vyzerajúca dvojica bezdomovcov.
Toto je len krátky zoznam, čo všetko sa
dalo v ten večer vidieť. A rúško tajomstva
zostane zachované, necháme tentoraz na
vašej fantázii, kto z nás mohol byť kým.
Aj keď víťazstvo v súťaži o
najvydarenejšiu masku nebolo tento
večer tým najdôležitejším, predsa sme s
napätím očakávali rozhodnutie poroty.
Treba podotknúť, že porota to nemala
vôbec jednoduché. Nehodnotil sa totiž
len kostým, či nápad, ale i celkový prejav
tej-ktorej masky, zžitie sa s úlohou. Teda
svoje zohrali i isté herecké schopnosti
našich účastníkov, ktoré boli v mnohých
prípadoch priam až na profesionálnej
úrovni. Babka hubárka svojou roztrasenou

Tanec a dobrá zábava patria k plesu.

výbornú večeru sa nám postarali
pracovníčky Mincovne v Kremnici,
no a tu v kuchyni prevzal svoju
povinnosť kolektív podkuchárov,
ktorými boli Eva a Jaro Ivanovci,
Vladimír Abrahám, Eva Sporná,
Ivana Packová a o obsluhu sa nám
už tradične postarali mladé hasičky.
Pútavému oku Jany Bartovej neušlo
niekoľko výnimočných záberov,
ktoré si môžete pozrieť na webovej

chôdzou a pohybmi a jej huba krehkým
prejavom boli ihneď kandidátmi na prvé
miesto. Cicu ste mali chuť pohladkať,
čierne svedomie vás svojim pohľadom
priam prepaľovalo. Nakoniec porota
zložená z nestranných účastníkov
karnevalu (z Banskej Bystrice a Novej Bane
– čítate dobre, neťažilo sa im prejsť takú
diaľku, aby mohli byť na našom karnevale)
a členky organizačného výboru rozhodla
nasledovne: na treťom mieste sa umiestnili
doktor, mimochodom vynikajúci odborník
psychiater, spolu so zdravotnou sestrou
z gynekológie (išlo o sestričku so širkoďaleko najkrajšie zarastenou hruďou) v
podaní Evky Spornej a Vladka Abraháma.
Druhé
miesto
patrilo
manželom
Vladimírovi a Majke Beňovcom. Pán
Beňo si zaspomínal na svoje detské roky
– predstavoval pioniera a pani Beňová
bola jeho čiernym svedomím. Na prvom
mieste sa umiestnili babka hubárka spolu
s planou hubou. Iste nikoho neprekvapí,
že išlo o manželov Švihoríkovcov, ktorí
boli zároveň aj víťazmi hlasovania o naj
masku, ktorú si volili samotní účastníci
karnevalu. Myslím ale, že víťazmi boli
všetci účastníci karnevalu, za originálne
nápady a kreativitu.
Aby sme na karnevale nezostali hladní
a smädní, pripravená bola výborná večera
a bufet. Nechýbalo nám naozaj nič, a
tak zábava pokračovala až do skorých

stránke obce. Neradi by sme zabudli
na našu šenkárku Máriu Janekovú
a jej pomocníka Karola Mužíka.
Po polnoci nastal čas rozdávania
darčekov, sprevádzaný búrlivým
potleskom. V dobrej nálade
pokračovala voľná zábava až do
skorých ranných hodín.
Dúfame a veríme , že na budúcich
podujatiach sa budeme stretávať v
TJ Sokol
hojnom počte.

ranných hodín. Treba ešte spomenúť, že o
pohodlie našich plesajúcich a teplo v sále
sa starala „súdna zrada“- štvorica našich
mladých mužov.
Čaro tohto večera sa nedá len tak, v
podobe písmen, vytlačiť na papier, čaro
tohto večer je treba zažiť. Tešíme sa o rok
zas.
Na úplný záver zopár „technických“
informácií:
• do tanca nám hrala skupina
Colorado,
• sprievodným slovom nám večer
spríjemnila Badula Beňová,
• karneval nám budú pripomínať
fotografie Janky Bartovej,
• ceny venovali: Obec Trnavá Hora, pani
Emília Uhrinová ,pani Alena Pilníková,
pán Rudolf Trokšiar, Dozorný výbor
COOP Jednota Trnavá Hora a prítomní
účastníci (rod. Bartová, rod. Balážová.
rod. Vladimíra Beňu, Vladko Abrahám
a Evka Sporná, rod. Kaštierová, rod.
Harmanová, Ľubka Čaklošová),
• poďakovanie: Helenke Minkovej za
vynikajúcu večeru, Olinke Očenášovej
za skvelé šišky, Mirke Švihoríkovej za
výborné škvarkové pagáče, Saške
Línerovej za službu v bufete. A
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k príprave a priebehu
podujatia.
vh
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Zima v Materskej škole Trnavá Hora
Školský vzdelávací program Sedmokráska sa stal základným dokumentom
výchovy a vzdelávania v našej materskej škole a rešpektuje podmienky zariadenia.

Materská škola rodinného
typu
Zamerali sme sa na humanizáciu
výchovno – vzdelávacieho procesu,
vytvárali sme pozitívne medziľudské
vzťahy, zabezpečili sme deťom pocit
istoty a bezpečia, porozumenia a lásky počas celého dňa. Umožňovali sme
prežívať pobyt v materskej škole každému dieťaťu aktívne a šťastne. Podporili
sme kamarátsku atmosféru, pochopenie a toleranciu. Dbali sme na duševnú
hygienu, pestovali sme u detí vnútornú
disciplínu a rešpektovanie názorov druhých s prvkami empatie (tolerancie).
Snažili sme sa o rozvoj samostatného
a zdravo sebavedomého dieťaťa cestou prirodzenej výchovy. Položili sme
základy zodpovedného správania a konania, a to v úzkej spolupráci s rodičmi.
Vytvárali sme atmosféru spokojnosti a
šťastia medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom. Spoluprácu s rodinou sme prehĺbili na spoločných stretnutiach pri
príležitosti sviatkov – Mikuláš a Fašiangy. Príprava stretnutí (občerstvenie,
darčeky, program) umožnilo rodičom
vidieť ich deti v novom prostredí.

Enviromentálne zameranie
Deti vnímali krásu prírody, pozorovali meniace sa počasie a porovnávali
ročné obdobia prostredníctvom zmien
na našej briezke „Anežke“. Zapájali sme
deti do ochranárskych aktivít a prehlbovali sme vzťah k lesným zvieratám a
vtáctvu. Deti vytvorili darčeky pre zvieratká a starali sa o dopĺňanie krmiva
pre vtáctvo v kŕmidle. Nechýbalo pozorovanie a pomenúvanie vtákov. Hry
so snehom na školskom dvore umožnili deťom prakticky si overiť vlastnosti
snehu a ľadu . Zabezpečili sme týmito
aktivitami aj pravidelné otužovanie
vzduchom. Spoznali sme princíp striedania činností v časových súvislostiach
počas dňa, týždňa, ale aj roka. Rozvíjali
sme komunikačné, poznávacie, učebné a informačné zručnosti vo vzdelávacích aktivitách zameraných na spoznávanie vesmíru a slnečnej sústavy.
Viedli sme deti k tomu, aby pochopili,
že obec Trnavá Hora je súčasťou životného prostredia ako celku. Pripravili
sme vo vestibule výstavu prác detí pod
názvom: „Zima je, zimička“, ktorá bola

prezentáciou získaných praktických
zručností. Mrzí nás však, že sa v mesiaci
január neuskutočnila aktivita s rodičmi
„Snehuliacka rodina“. Zlé poveternostné podmienky a nekvalitný sneh boli
prekážkou pri realizácii spoločnej akcie.

Ľudové tradície
Obdobie zimného slnovratu je bohaté na tajomné a slávnostné zvyky a obyčaje. Zároveň sa vykonávali aj ochranné úkony a praktiky, ktoré chránili pred
nešťastím a chorobami. Deti mali možnosť oboznámiť sa s týmito zvykmi a
prostredníctvom vzdelávacích aktivít si
prehĺbiť poznatky o našich predkoch a
o ich živote v minulosti.
Advent: Deti zistili, že je to obdobie
očakávania a je spojené s príchodom
Štedrého dňa. Advent trvá štyri týždne.
S adventom sme spájali adventný kalendár a adventný veniec. Nechýbali
aktivity – pečenie medovníkov, vianočná výzdoba triedy a vestibulu, halúzky
„Barborky“ - čerešňové konáriky, počúvanie a spievanie kolied, veršovanie
koledníkov. Do materskej školy prišiel
aj Mikuláš s čertom, priniesol sladké
balíčky a kôš plný hračiek. Deti spolu
s pedagógmi pripravili milý program.
Použili sme aj čarovnú moc Lucie a
pomocou bieleho krídla sme z materskej školy vymietli všetko zlo, klamstvo,
choroby... Napísali sme aj „list Ježiškovi“. Deti nás milo prekvapili, lebo medzi
želaniami bolo aj – priateľstvo, zdravie,
radosť... Pripravili sme si aj vianočný
stôl našich predkov, na ktorom nechýbali: oplátky a med, orechy, mak, sviečka – symbol života, cesnak a rozpolené
jablko – symbol zdravia, minca – symbol bohatstva, železná reťaz – symbol
súdržnosti v rodine, klasy obilia pod
stolom – symbol úrody...
Fašiangy, Turíce: Fašiangové obdobie v našej materskej škole je obdobie
veselia, tanca a spevu. Najprv sme deťom vysvetlili, ako prebiehali oslavy voľakedy. Celý čas mali deti možnosť hrať
sa s Turoňom – koňom, počúvať veselé
fašiangové prekáračky a ľudové piesne,
nechýbala ani výroba masiek a rozhovory o jedlách na fašiangovom stole a
hostine zo slaniny a vajec. Pretože po
fašiangoch začínalo obdobie pôstu, tak
sme aj my 15. 2. pripravili pre rodičov
nielen veselý program, ale aj pochovávanie basy. Smutnými rýmovačkami a
plačom sme náš fašiangový karneval
ukončili a rozlúčili sme sa s „našou basou“, ktorá sa „vzbudí až na Veľkú noc“.

Príjemná rozlúčka s fašiangovým obdobím.

Aj takto boli prezlečení naši škôlkári.

Ďalšie aktivity, ktorých sme boli súčasťou
December
• divadelné predstavenie vo Zvolene Hľadá sa Mikuláš
– v rámci spolupráce so ZŠ
Január
• 27. 1. 2010: Deň otvorených dverí v ZŠ - deti sa oboznámili s priestormi tried, školského klubu , telocvične.
Február
• 1.2.2010: zápis do ZŠ v Trnavej Hore, na ktorom sa zúčastnilo desať detí, jedno dieťa sa zúčastnilo zápisu v
Žiari nad Hronom
• hudobno – výchovný koncert v ZŠ – deti mali možnosť spoznať hudobné nástroje našich starých rodičov
• zúčastnili sme sa výstavy ručných prác na obecnom
úrade - deti prostredníctvom zážitkového učenia
spoznali praslicu a kolovrátok, paličkovú čipku, tkané koberce, košikárske výrobky z vŕbového prútia a
mnoho ďalších výrobkov a techník .
MŠ TH (aj)
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Koncoročné stretnutie seniorov

Koncoročné stretnutie seniorov sa konalo dňa 30. 12. 2009
v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore. Stretnutie bolo
zároveň aj hodnotiace – výročné za rok 2009. Na stretnutie bol
pozvaný tiež starosta obce Ján Harman s manželkou.
Naša dobrovoľná organizácia seniorov má ku koncu roku
75 členov. Pri svojej činnosti vychádza z námetov a nápadov
členov, čo by chceli v priebehu roka uskutočniť. V roku 2009
sme zorganizovali a uskutočnili 13 akcií, medzi ktorými boli
zájazdy, stretnutia, juniáles, podujatie k mesiacu úcty k starším
a podobne. Každý nový plán činnosti je zostavený z požiadaviek
a návrhov širokej členskej základne seniorov. V závere oficiálnej
časti stretnutia boli odovzdané kvety všetkým tým členom, ktorí
mali v priebehu roka 2009 okrúhle životné jubileum. Medzi nimi
boli aj traja členovia 80-roční a najstarší člen 86-ročný.
Toto koncoročné stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére
a v dobrej nálade, k čomu prispel veľkou mierou harmonikár
Pavol Hornický. Viac ako 60 seniorov si pochvaľovalo pripravené
občerstvenie. Zároveň ďakujeme tým seniorom, ktorí priniesli
dobroty na spoločný stôl. Príjemne strávené odpoludnie končilo
vo večerných hodinách.
Naša organizácia dôchodcov bude od januára 2010 pracovať
pod názvom Klub dôchodcov v obci Trnavá Hora. Výbor
organizácie verí, že aj v tomto roku bude činnosť zaujímavá,
pestrá a hlavne bude pre seniorov spríjemnením všedných dní.

Klub dôchodcov Trnavá Hora
Prehľad akcií v roku 2009
•

•

•

•

•

Výbor KD Trnavá Hora

Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici
Dňa 13. 2. 2010 seniori
z našej obce navštívili
svetoznámy
muzikál
v
slovenskom jazyku Fidlikant
na streche.
Je to muzikál, ktorý na
Slovensku dlhodobo žne
veľké úspechy. Vtipný príbeh
je zasadený do malej dedinky,
ktorá
je
charakteristická
tým, že si v nej židovská
komunita
po
stáročia

zachovávala svoje tradície.
Príbeh je umocnený krásnou
a strhujúcou hudbou plnou
etnických prvkov židovského
a ukrajinského folklóru. Viac
ako 30 účinkujúcich pripravilo
pre všetkých divákov krásny
umelecký zážitok.
Skoro po troch hodinách
programu sa plne obsadený
autobus (45) vrátil s našimi
seniormi domov. Ján Slašťan

Spomienka

Spomienka

Pracovala vždy do únavy, pokoj
sama sebe si nedopriala. Srdce
jej zlaté bolo, každému len dobre
prialo. Stíchol dom, záhrada i
dvor, a taktiež jej kroky a smiech v
ňom. Ako je ťažko bez nej žiť, keď
nemá kto potešiť i poradiť. Ako
jej z očí žiarila dobrota, tak nám
bude chýbať do konca života.

Dňa 30. marca 2010 uplynie
rok, čo nás navždy opustila naša
drahá mama, stará mama a babička Emília Kollárová. Tí, ktorí
ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina
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•

14. 2. 2009: naša organizácia
spolupracovala a vypomáhala
pri organizovaní I. Farského
plesu.
2. 3. 2009: návšteva Divadla
JGT vo Zvolene, plne obsadený
autobus (50 členov), výborné
výkony hercov, zaujímavý
umelecký zážitok.
28. 3. 2009: jarné upratovanie v
obci. My sme pracovali v okolí
kostola, domu smútku, čistení
chodníka, okolo KD Jalná –
jednoducho všade, kde to bolo
potrebné. Zúčastnilo sa 30
členov, srdečná vďaka všetkým
a aj obci za občerstvenie.
30. 4. 2009: účasť členov pri
stavaní mája za doprovodu
harmonikára p. Hornického a
našich 10 členov.
12. 5. 2009: výlet do Rajeckej
Lesnej – pomerne veľký záujem
našich členov, ale aj ďalších
občanov. Bol s nami náš pán
farár, ktorý odslúžil omšu v
kostole Narodenia Panny Márie.
Výlet sa uskutočnil v pokojnej
atmosfére a za pekného
počasia. Autobus bol až na 1
alebo 2 miesta obsadený. Podľa
vyjadrenia účastníkov – zájazd
bol vydarený.
6. 6. 2009: Juniáles – spoločenská
zábava pre seniorov. Akciu sme
organizovali spolu s Hronskou
Dúbravou, zúčastnili sa aj
starostovia obcí Trnavá Hora,
Hronská Dúbrava a Hr. Breznica
s manželkami. Hosťom bol
predseda OO JDS p. Beňo s
manželkou. Celková účasť bola

•

•

•

•

•

•

viac ako 100 účastníkov (25 Hr.
Dúbrava). Vydarená akcia, dobrý
DJ, harmonikár, ale aj dobre
pripravená strava a tombola.
Všetkým, ktorí pomáhali, patrí
srdečné
poďakovanie.
Ak
všetko pôjde dobre, ďalší ročník
Juniálesu bude v Hronskej
Dúbrave.
22. 7. 2009: boli seniori za
nákupmi do Jablonky, obsadený
autobus, spokojnosť s nákupmi,
cesta bola bez problémov.
19. 8. 2009: navštívili sme
Podhájsku – termálne kúpalisko,
20 účastníkov aj s rodinnými
príslušníkmi, cestovalo sa
vlakom, počasie prialo, ale účasť
na škodu bola pomerne nízka.
28. 8. 2009: kladenie vencov pri
pamätníku SNP v Kľačanoch
pri príležitosti 65. výročia SNP.
Zúčastnili sa za obec starosta,
za ZO JDS a SPB - predsedovia a
ďalších asi 15 obyvateľov obce.
12. 9. 2009: gulášové posedenie
pri KD Jalná. Účasť asi 40
účastníkov, vrátane rodinných
príslušníkov. Akciu nám trochu
pokazil dážď, ale pokračovala v
priestoroch KD.
21. 10. 2009: október – Mesiac
úcty k starším. Túto akciu sme
pripravili v spolupráci s obcou,
naša organizácia pripravila
a zabezpečila občerstvenie,
miestnosť, program detí zo ZŠ
a všetko ostatné, aby priebeh
bol na úrovni. Akciu financovala
obec.
30. 12. 2009: koncoročné
stretnutie – výročná členská
schôdza.
Výbor KD Trnavá Hora

Plán činnosti pre Klub dôchodcov v Trnavej Hore na rok 2010

Dňa 27. januára 2010 sme sa
dozvedeli smutnú správu – vo
veku nedožitých 68 rokov
podľahol ťažkej chorobe náš
spoluobčan a tvorca dreveného
Betlehemu pán Jozef Turoň.
Jeho dielo, ktoré zapožičal Obci
Trnavá Hora s cieľom sprístupniť ho širokej verejnosti, je
vystavené v priestoroch Domu
kultúry na Jalnej. Škoda, že
mu osud nedoprial uskutočniť
plány, ktoré mal v súvislosti s
rozšírením Betlehemu. Česť
jeho pamiatke!
redakcia

Apríl až jún 2010
• Celo-obecná brigáda –
skrášľovanie životného
prostredia, okolie kostola,
cintorína a domu smútku v
obci, apríl 2010
• Účasť pri stavaní mája v obci,
30. 4. 2010, OcÚ, KD Jalná
• Výstava kvetov, prehliadka
zámku (zájazd autobusom),
apríl 2010, Nitra, Topoľčianky
• Juniáles pre seniorov, 19. 6.
2010, Hronská Dúbrava

2010, Staré Hory, Harmanec
• Uctenie pamiatky SNP pri
pamätníku P. Kubíka, 27. 8.
2010, Kľačany
• Posedenie pri guláši, opekanie,
11. 9. 2010, KD Jalná

Október až december 2010
• Autobusový zájazd – Poľsko, 30.
9. – 7. 10. 2010, Nový Targ
• Divadelné predstavenie v
Divadle JGT, november 2010,
Zvolen
• Posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, 27. 10.
Júl až september 2010
• Detvianske slávnosti (zájazd
2010, zasadačka OcÚ
autobusom), 10. 7. 2010, Detva • Koncoročné stretnutie, 29. 12.
2010, KD Jalná
• Staré Hory, Harmanecká jaskyňa
(zájazd autobusom), 8.-15. 8.
Ján Slašťan
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Dobrá novina
V piatok 25. 12. 2009
bolo 12 detí z našej farnosti
koledovať
po
domoch
spolu s vedúcou Boženou
Bahledovou
a
Jurajom
Dudášom.
Keďže
nám
počasie neprialo, a pred
nami bolo 19 domov, išli
s nami aj šoféri - pán farár
Roman Stieranka a Terézia
Bahledová.
Deti
sa
veľmi
na
koledovanie tešili, dokonca
ani dážď ich neodohnal.
Do každého domu priniesli
spolu s Betlehemským
svetlom
a
vianočnými
pesničkami aj zvesť o
Ježiškovi a vinše do Nového
roku. Deti za odmenu
dostali sladkosti a peniaze
– vykoledovali 318 € - ktoré

Šťaste, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám...

sme poslali do Afriky.
Týmto sa chceme
poďakovať
všetkým,
ktorí nás prijali do svojich
domovov, za ich dary. Deti
sa už tešia na koledovanie
o rok.
BB

Kolednícka akcia Dobrá novina
je najrozsiahlejšou akciou eRka a
je verejnou zbierkou povolenou
Ministerstvom vnútra SR. Prekračuje
rámec
nielen
jeho
členskej
základne, ale aj hranice Slovenska a
európskeho
kontinentu.
Na

Slovensku prebehol v decembri
2009 už 15. ročník koledovania.
V decembri 2008 sa do
Dobrej noviny zapojilo 26 034
detí a sprevádzajúcich osôb v
1 191 obciach. Navštívili 78 747
rodín a spolu s individuálnymi
darmi vyzbierali 748 130,80 €
(22 538 188,54 Sk). Tento výťažok
bol určený ľuďom v Afrike, ktorí
trpia krajnou núdzou a zároveň
nemajú prístup k vzdelaniu,
zdravotnej starostlivosti, pitnej
vode a iným základným potrebám.
Definitívne výsledky 15. ročníka
ešte nie sú k dispozícii.

redakcia

Jasličková pobožnosť 2009 Jarné prázdniny na fare
Dňa 25. decembra 2009, na sviatok
Narodenia Pána, sa uskutočnila v
našej farnosti Jasličková pobožnosť, ktorú pripravila Božena Bahledová. Skúšok sme nemali síce
veľa, ale boli sme odhodlaní predviesť, čo je v nás. Program vyzeral
asi takto: Na začiatku sa stretli kamarátky. Dve z nich sa začali hrať
a ostatné sa išli pozrieť do divadla.
Hrali príbeh o narodení Ježiška.
Opona sa roztiahla a príbeh sa začal: Traja pastieri sedeli pri ohni,
keď k nim prišli ďalší a oznámili,
že sa im zjavil Pánov anjel a povedal im, aby išli do Betlehema, lebo

Silvester
na fare
V decembri 2009 sa pre deti
na fare konal zábavný program
ku koncu roka. Čo by to bolo
za Silvester bez vyzdobenej
miestnosti, ktorú pripravila Božena
Bahledová a Mária Dudášová. O
hudbu a zábavnú pyrotechniku sa
staral Juraj Dudáš. Občerstvenie
a jednohubky pomohla pripraviť
Terézia Bahledová. Keď bolo všetko
pripravené, oslava Silvestra sa
mohla začať.

sa tam narodil Boží syn. „Ale my
sme chudobní a nič nemáme, čo
mu podarujeme?“, odznela veta.
No každý zobral, čo mal. Či syr, či
deku, alebo píšťalku... Po pesničke
Ježiško prijal dary. Deťom sa po
predstavení rozjasnila tvár. Konečne vedeli, o čom sú Vianoce. Páčilo
sa mi, ako sme scénku odohrali. Po
nej sme si zaspievali piesne, ktoré
sme sa učili počas celého roka na
detských stretkách a nakoniec sme
si všetci spolu zaspievali Tichú noc.
Patrik Ivan ju doprevádzal hrou na
harmonike.

Počas jarných prázdnin od 24. do 26. 2. 2010 sa konal na
fare program pre deti v čase od 8:00 do 16:30 pod vedením
Boženy Bahledovej. Pre dvadsaťdva detí bol pripravený bohatý
program aktivít, s ktorým vypomáhal aj Juraj Dudáš, Mária
Dudášová a v piatok sa pridala aj Martina Čabáková.

Veronika Miklášová

Spolu prišlo pätnásť detí. Ako
vstupenka platilo farbami na
tvári nakreslené malé srdiečko. A
potom sa začala zábava. Pre deti
bolo pripravených mnoho súťaží
aj s malými odmenami. Spolu si aj
zatancovali, zaspievali, zahrali hry s
balónikmi aj stoličkami...
Program skončil vonku na
fare, kde bolo otvorené detské
šampanské, ktorým si deti pripili a
zároveň zaželali všetko dobré do
nového roku. Nakoniec Juraj odpálil
pyrotechniku. Božena Bahledová
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občasník
informačnýTrnavá
Hora, Jalná, Kľačany

Lev je hladný, utekajtééé!

S deťmi sme si priblížili pôst a pôstne obdobie. Spolu sme si
vytvorili veľkonočné vajíčko na sklo, či tváričky zo sadry, ktoré
sme potom vymaľovali temperami. Každý deň sme si na obed
pozreli rozprávku. Dievčatá si vytvorili rôzne prívesky a ozdoby.
Zároveň bolo pre nich pripravené aj množstvo hier, ktoré sme
hrali v klubovni na fare a v príjemnom počasí aj vonku.
Dni nám rýchlo ubehli v radostnej atmosfére a deti sa už
tešia na druhé prázdniny na fare. Dúfam, že sa v takomto počte
a zložení stretneme aj o rok.
Božena Bahledová

Trnky, informačný občasník - Trnavá Hora, Jalná a Kľačany, vydáva Občianske združenie
Spoločne pre obec, obec nám, Trnavá Hora 131, 966 11 Trnavá Hora. Registrované
Ministerstvom kultúry SR pod číslom EV 3387/09. Redaktori: Zdenka Harmanová,
Stanislava Miklášová, Miroslav Bahleda. Graﬁk: Miroslav Bahleda. Kontakt: trnky@
trnavahora.sk. Anonymné príspevky do občasníka nezaraďujeme. Občasník je nepredajný,
distribuuje sa zdarma. Tlačí: NIKARA, s. r. o., Zvolen. Dátum zadania do tlače 9. 3. 2010.
Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je 31. 05. 2010.
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Vo farnosti sa opäť plesalo
V sobotu 6. februára 2010
sa uskutočnil druhý ročník
Farského plesu. Tentokrát sa
vyše 130 farníkov a ich hostí
stretlo v Dome kultúry v
Hronskej Dúbrave. O to, aby
všetko klapalo, sa v tomto
roku postaral pán Vladimír
Čabák so svojími pomocníkmi.
„Krojovaní“
mládenci
a
devy každého návštevníka
odprevadili k svojmu stolu a
počas celého večera sa starali
aj o obsluhu. Programom opäť
sprevádzal Peter Bojo.
Na úvod sa predstavil
zabávač z Očovej Dušan Holík
svojou hrou na fujare a rôznych
druhoch väčších či menších
píšťaliek. Po chutnej večeri
pripravenej pod „vareškovou
taktovkou“ Anny Kortišovej AMIKO Staničná reštaurácia
Hronská Dúbrava, pokračoval
tónmi, ktoré vyludzoval z
listov izbových kvetov. (Čítali

ste správne. Kto tam bol, videl
a počul na vlastné oči aj uši,
že šikovné ruky a hudobný
talent
dokážu
vyrobiť
hudobný nástroj aj z takéhoto
netradičného materiálu).
Tanečnú
časť
otvorili
tanečníci z tanečného klubu
Stella, do tanca vyhrávala
hudobná skupina Fortuna.
Vtipnú báseň o tom, akú
žienku si vybrať za manželku, si
návštevníci vypočuli v podaní
pani Michalkovej a o polnoci
všetci spolu so skupinou z
Hronskej Dúbravy pochovali
basu. Aktívny pohyb a dobrá
zábava dokážu veľmi rýchlo
spáliť kalórie. O ich doplnenie
sa
postarala
výborná
kapustnica, ktorú uvaril Ivan
Valentíny.
Na plese nechýbala ani
tombola, do ktorej bolo
pripravených 600 lístkov,
ale záujem o ich kúpu

Už nám do tanca nezahráš, basa naša milá.

bol omnoho väčší, takže sa
improvizovalo a poslúžili aj
lístky zo šatne. „Kúpychtivosť“
bola určite podmienená veľkým
množstvom cien, ktoré boli vkusne
naaranžované v sále. Celkom
ich bolo 63 od 45 sponzorov.
Najhodnotnejšou bol lístok na
vlakovú púť do Ríma od WAGON
SERVIS travel. Vyzbierané peniaze
poslúžia na opravu chrámového

organu.
Výborná
nálada
vydržala
plesajúcim až do skorých ranných
hodín. Veľké poďakovanie patrí
všetkým,
ktorí
akýmkoľvek
spôsobom priložili ruky k dielu a
pomohli druhý ročník Farského
plesu zrealizovať. A už teraz sa
tešíme na pokračovanie v roku
2011...
Stanislava Miklášová

Televízia LUX v Trnavej Hore
V nedeľu 13. decembra 2009
vysielala katolícka televízia LUX
priamy prenos nedeľnej sv.
omše z nášho kostola sv. Jána
Nepomuckého. Zaslúžil sa o to
pán Pavel Kravec, ktorý s touto
televíziou už spolupracoval
na príprave reportáže z
návštevy pápežského vlaku
na Slovensku a priameho
prenosu z vyhlásenia patrónky
slovenských
železničiarov
a vždy ho trápilo, že keď sa
vysloví názov obce Trnavá
Hora, nik nevie, kde sa táto
obec nachádza.
TV LUX vysiela každú nedeľu
- vždy z inej farnosti - sv. omšu
pre chorých a nevládnych,
aby aspoň takýmto spôsobom
mohli byť účastní bohoslužieb.
Táto snaha je však limitovaná
skutočnosťou, že TV LUX
ešte nemá vlastný satelitný
prenosový voz. Prenos cez
internet alebo zapožičaný voz
je pre farnosť pomerne drahou
záležitosťou. Najlacnejšie sa to
dá cez optokábel s príslušnou
zľavou. Cez Jalnú popri
železnici takýto kábel vedie až
do Bratislavy a vlastnia ho ŽSR.
Táto skutočnosť priviedla pána
Kraveca k myšlienke, že sv.
omša by sa dala vysielať aj od

nás, a tak vybavil, aby nám za
reklamný odkaz železnice tento
kábel dali k dispozícii zdarma.
Priamy prenos sv. omše
sa
však
uskutočnil
aj
vďaka
veľkej
šikovnosti
Ing. Ondreja Marcellyho a
pána Michala Janoviča z
Jastrabej (zamestnanci ŽSR –
Železničné telekomunikácie),
ktorí vymysleli a odskúšali s
televíziou technológiu prenosu
TV signálu z kostola tak, aby sa
dostal metalickým káblom do
Hronskej Dúbravy a odtiaľ cez
optokábel do Bratislavy a do
televízneho štúdia v Mlynskej
doline.
Aby sa tento nápad stal
skutočnosťou, títo páni spolu
s Jakubom Kravecom do zeme
a vzduchu umiestnili kábel,
ktorý vedie z kostola cez farskú
záhradu, cestu a železnicu do
prívodu na zastávke Jalná.
TV LUX bola hosťom
trnavohorskej farnosti aj v
popoludňajších hodinách. V
kostole sa uskutočnila verejná
nahrávka hudobno – slovného
pásma „DIEŤA JE DAR“ v
interpretácii speváckeho zboru
„Holúbky z Kríža“, ktorý pôsobí
v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Žiari nad

Chlapček sa nám narodil, spevali „Holúbky“.

Hronom. Koncert bol venovaný
ochrane života nenarodených
detí. Spoluorganizátorom tejto
akcie bolo aj Občianske združenie
SPOON, ktoré každoročne v
našej obci poriada vianočný či
predvianočný koncert.
Nový život je úžasný dar. Mnohí
si ho však nevážia, neprijímajú
ho. Niekedy z nevedomosti, z
pohodlnosti, inokedy zo strachu.
Preto „Holúbky lietajú“ so svojím
posolstvom, aby ukázali, že
dieťatko je naozaj pokladom,
ktorý sa nedá ničím vyvážiť.
Poslucháčom
sa
prihovorili
nielen krásnym spevom, ale
aj svedectvom zbormajsterky
Magdy Poloňovej – matky šiestich
detí , diakona MUDr. Štefana

Paľúcha, či listom matky Terezy.
Ich slová, denník alebo krížová
cesta nenarodeného dieťaťa sa
vrývali hlboko do duše človeka.
Po koncerte bolo možné zakúpiť
si CD s programom „Dieťa je dar“,
ktoré vyšlo vo februári tohto
roku a jeho hlavným sponzorom
bol MUDr. Miroslav Mikolášik,
poslanec Európskeho parlamentu.
Zakúpením sviečky s motívom
ochrany života bolo možné
podporiť OZ Fórum života, ktoré
sa venuje ochrane nenarodených
detí.
No a kto nemal možnosť prísť
v nedeľu popoludní do kostola,
mohol si tento koncert vypočuť
v televízii LUX počas vianočných
sviatkov.
Stanislava Miklášová
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Burza detských vecí

Trnavohorský dostavník

Materské centrum Pastelka usporiada 25. marca 2010 v
čase od 13:00 do 18:00 v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Trnavej Hore burzu detských vecí.

OZ SPOON pripravuje ďalší ročník minicountryfestu Trnavohorský dostavník,
ktorý sa bude konať v sobotu 26. júna 2010 pri Dome kultúry na Jalnej. Podrobnosti sa dočítate v 2. čísle Trniek, ale už teraz si rezervujte termín!

VÝZVA NA DAROVANIE 2% DANE

Venujte svoje 2% z dane RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU pri ZŠ v Trnavej Hore

Občianske združenie Spoločne pre obec, obec
nám pôsobí v našej obci s cieľom organizovať
a skvalitňovať kultúrno-spoločenské aktivity,
prispievať k skrášľovaniu obce, teda vyvíjať také
činnosti, ktoré zvyšujú a aj zlepšujú kvalitu života v
našej obci.

Vážení rodičia a priatelia školy, cieľom a úlohou nášho Rodičovského združenia
je najmä podpora vzdelávania a výchovy našich detí, podpora ich voľno časových
aktivít a uskutočňovanie rôznych záujmových podujatí. Na realizáciu týchto
cieľov sú potrebné finančné prostriedky, získané aj z 2% zo zaplatenej dane z
príjmu právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).

OZ SPOON preto opätovne vyzýva všetkých
svojich priaznivcov na darovanie 2%
zaplatenej dane.
Tlačivá na poukázanie 2% z dane môžete získať na
internetovej stránke www.trnavahora.sk, taktiež
sú k dispozícii na Obecnom úrade Trnavá Hora a v
Kaderníctve Evka Sporná.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
obchodné meno: Spoločne pre obec, obec nám
sídlo: 966 11 Trnavá Hora 131
právna forma: Občianske združenie
IČO: 0037895761

Dovoľujeme si vás preto osloviť a požiadať vás o poukázanie 2 % zo svojich daní
pre naše deti, ktoré budú použité na: skvalitnenie vyučovania, zlepšenie
materiálno-technického vybavenia školy, zakúpenie odmien pre deti, ktoré
budú úspešne reprezentovať našu školu, zakúpenie nových pomôcok, zlepšenie
životného prostredia v škole, na financovanie rôznych súťaží a iných podujatí pre
našich žiakov.
Tlačivá na poukázanie 2% z dane môžete získať na internetovej stránke obce
www.trnavahora.sk, prostredníctvom vašich detí alebo v kancelárii školy.
Potrebné tlačivo spolu aj s potvrdením o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš
zamestnávateľ, je potrebné doručiť na daňový úrad do 30.04.2010, alebo ich
stačí doručiť do ZŠ v Trnavej Hore do 28. 04. 2010. Taktiež si vás dovoľujeme
upozorniť, že 2% z dane môžu nášmu Rodičovskému združeniu poukázať i vaši
príbuzní, rodinní príslušníci, ale i známi či kolegovia zo zamestnania. V prípade
akýchkoľvek otázok sa môžete obracať na mob.: 0907 166 608.

Potrebné údaje na vyplnenie tlačiva o poukázaní 2% z dani:
Touto cestou by sme sa zároveň chceli poďakovať
prispievateľom v roku 2009 z dane za rok 2008 –
tieto prostriedky boli okrem iného použité i na
výzdobu vianočného stromčeka.

OBCHODNÉ MENO: Rodičovské združenie pri ZŠ v Trnavej Hore
SÍDLO: 966 11 Trnavá Hora 233
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie
IČO/SID: 17319617/13

Dajte nám touto cestou vedieť, že to, čo
robíme, má zmysel... Ďakujeme.

Vopred vám ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a podporu vás
– rodičov, priateľov a ďalších sympatizantov nášho Rodičovského združenia.

