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V tomto vydaní:

Stavanie mája
V piatok 30. apríla 2010 usporiada-
lo občianske združenie Spoločne pre 
obec, obec nám už po ôsmy krát sta-
vanie mája. Po dohode s organizá-
tormi ťažiskových podujatí na hornej 
Trnavej Hore sme sa sústredili len na 
dolnú časť obce a hornú časť sme po-
nechali plne v ich „réžii“.  Viac na str. 2.

„Záleží nám na našej obci? Nie je nám jedno, v akom prostredí žijeme, kde vyrastajú naše 
deti a vnúčatá?“ - takáto bola v predchádzajúcom čísle Trniek výzva na účasť v jarnom 
upratovaní našej obce. Zdá sa, že tých, ktorým na čistote a poriadku v našej obce záleží, 
stále nie je dosť, lebo účasť nijak mimoriadne nepredstihla zapojenie v predchádzajúcom 
roku. Ešte šťastie, že tí, ktorí sa jarného upratovania opakovane zúčastňujú, sa tým nijako 
nedajú odradiť. Vďaka nim sa v sobotu 27. marca 2010 jarné upratovanie z iniciatívy 
občianskeho združenia Spoločne pre obec, obec nám úspešne uskutočnilo. 

Jarné upratovanie

Sezóna DHZ Trnavá Hora 

– Jalná sa začína
Po poctivom zimnom tréningu začína-
me zbierať ovocie. Sezónu sme úspeš-
ne zahájili v sobotu 29. mája 2010 na 
okresnej súťaži v J. Lehote. Súťažilo 
sa v dvoch disciplínach: požiarna šta-
feta a požiarny útok.  Viac na str. 10.

Smer Afrika
V stredu 12. mája sa žiaci základnej ško-
ly z našej obce zúčastnili futbalového 
turnaja Smer Afrika. Určite to bol veľký 
zážitok nielen pre nich, ale i pre všet-
kých zúčastnených, ktorých prekva-
pili našou omladinou.  Viac na str. 8.

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

Pokračovanie na str. 7.

Momentky z jarného upratovania.Momentky z jarného upratovania.
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V piatok 30. apríla 2010 uspo-
riadalo občianske združenie 
Spoločne pre obec, obec nám 
už po ôsmy krát stavanie mája. 
Po dohode s organizátormi ťa-
žiskových podujatí na hornej 
Trnavej Hore sme sa sústredili 
len na dolnú časť obce a hornú 
časť sme ponechali plne v ich 
„réžii“. Aj keď ide na pohľad o 
krátke a teda zdanlivo nenároč-
né podujatie, úloh, ktoré bolo 
treba v súvislosti s tým zabez-
pečiť, bolo dosť. Azda najťaž-
šou je v súčasnom období za-
bezpečenie mája, čo by sa nám 
bez ochoty a ústretovosti Ing. 
Jaroslava Poláčka sotva podari-
lo. V popoludňajších hodinách 
bolo všetko pripravené, ozdo-
bený máj čakal pri Dome kul-
túry na Jalnej, kde rozvoniaval 
aj guláš našich už osvedčených 
gulášmajstrov (tentoraz v po-
silnenej zostave). Členovia Klu-
bu dôchodcov spolu s harmo-
nikárom Paľkom Hornickým sa 
pripravovali na to, aby hudbou 
a spevom podporili postavenie 
mája (a ženská časť klubu aj na 
prezentáciu svojich pekárskych 
zručností). V podvečerných ho-
dinách za krásneho a slnečné-
ho počasia sa podujatie začalo 
vztýčením mája pri obecnom 
úrade - so zreteľom na kompli-
kované podmienky pri úrade 
sme sa aj v tomto roku rozhod-
li pre menší, skôr symbolický 
máj, ktorý mladí hasiči postavili 
tak rýchlo, že sme im skoro ne-
stihli ani zatlieskať. Po tichšom, 

Stavanie mája

zh

do zotmenia. Mladí hasiči a hasič-
ky pomohli aj pri uprataní a tak na 
druhý deň pohľad na pekný máj 
nič nekazilo.

Pri tejto príležitosti si členovia 
organizačného tímu pripomenuli 
aj začiatky tohto podujatia, keď 
sme stavanie mája pripravovali v 
neporovnateľných podmienkach. 
Kotol na guláš sme si požičiavali 
od ochotných ľudí v obci, guláš 
sme predávali pri skladacom stole 
a občas chytali vetríkom rozfúkané 
servítky, posedenie sme vytvárali 
v nie práve oku lahodiacich sku-
pinkách dosť poškodených stolov 
a stoličiek z domu kultúry, nádoby 
na odpad sme dali z toho, čo prišlo 
pod ruku. Teraz má obec vlastný 

kotol, estetické vonkajšie súpravy 
na sedenie, konštrukcie na vrecia 
na odpadky a najmä pekné a účel-
né drevené predajné stánky. Ako 
organizátori viacerých podujatí 
v obci toto všetko vieme oceniť a 
teší nás, že naša spolupráca so sta-
rostom obce, ktorý s nami všetky 
podujatia spoluorganizuje a teda 
pozná potreby, ktoré z toho vyplý-
vajú, priniesla takéto zlepšenia. Na 
druhej strane treba povedať, že sa 
zlepšili nielen materiálne podmi-
enky, ale spolupráca organizácií a 
ľudí ako taká. Všetci, ktorí sú do di-
ania zapojení, to vnímajú ako služ-
bu obci a robia to bez nároku na 
odmenu, čo ešte pred pár rokmi až 
také samozrejmé nebolo. 

Ďakujeme preto členom DHZ 
Trnavá Hora – Jalná a tiež Klubu 
dôchodcov v Trnavej Hore, ktorí s 
nami pri organizácii spolupraco-
vali. Veríme, že inak to nebude ani 
v budúcom roku, keď počítame so 
sústredením celého podujatia k 
Domu kultúry na Jalnú. 

Prvú májovú nedeľu patril priestor 
pred Dom kultúry v Jalnej organizá-
torom podujatia Nedeľa plná jari, 
ktoré usporiadalo občianske zdru-
ženie Spoločne pre obec, obec nám. 
Hoci bolo v tento jarný deň slniečko 
veľmi zubaté a zo zamračenej oblo-
hy viackrát spŕchlo, usporiadateľov 
a návštevníkov to neodradilo. Ná-
vštevníci mohli navštíviť stánky s 
rôznymi remeslami a hneď na mies-
te sa aj nejednému remeslu priučiť, 
alebo si ho aspoň vyskúšať.

O vyberanie vstupného sa po-
starali vodníci Janka a Paľko. Platilo 
sa surovými vajíčkami, z ktorých sa 
pripravila chutná praženica. Najviac 

cesta. Deti sa spoločne aj s vodníkom zahrali rôzne hry a 
tie najodvážnejšie sa mohli predstaviť prítomným zaspie-
vaním ľubovoľnej piesne do mikrofónu. Maškrtníci si moh-
li pochutnať na šiškách, varenej čokoláde, cukrovej vate a 
iných dobrotách, ktoré boli pripravené na občerstvenie.

Nedeľa plná jari návštevníkov sa pristavilo pri výro-
be košíkov. Keďže vŕbové prúty už 
neboli vhodné na pletenie, Rudolf 
Trokšiar sa vynašiel a začal pliesť z 
papiera. Našťastie, vŕbové prúty boli 
ešte vhodné na výrobu vŕbových 
píšťaliek, ktoré si niektorí chlapci s 
jeho pomocou vyrobili. Zaujímavé 
boli ozdoby na torty, paličková čipka, 
vyšívané obrazy, kolekcia ozdôb zho-
tovených ručne z drôtu a korálok, vý-
stavka od detí zo Školského klubu pri 
ZŠ v Trnavej Hore a Materskej školy. 
Pozornosť pútali aj prekrásne výrob-
ky a ich tvorba z včelieho vosku.

Nemôžeme zabudnúť ani na na-
jmenších obyvateľov našej obce – 
deti, ktoré si prišli na svoje maľova-
ním vajíčok, kvietkov a venčekov z Mária Fungáčová

ale aj menej početnom sprievo-
de obcou, ako sme boli zvyknu-
tí v predchádzajúcich rokoch, 
sme sa presunuli na Jalnú, kde 
sa aj v tomto roku sústredil zá-
ujem širokej verejnosti. S napä-
tím sme sledovali mimoriadne 
rýchle postavenie urasteného, 
hasičskými dorastenkami pek-

ne vyzdobeného mája. A po-
tom už nasledoval neformálny 
program: na briezkami vyzdo-
benom priestranstve pri dome 
kultúry bolo pripravené pose-
denie, predaj gulášu a nápojov. 
Deťúrence mohli využiť stále 
vyhľadávané povozenie na kon-
skom povoze, ktorý v tomto 
roku pre naše združenie zabez-
pečili Peter a Jozef Mališovci 
– Peter Mališ poskytol koníka, 
svoj čas a ochotu, Jozef Mališ za-
bezpečil kočiar, ktorý bol pred-
metom obdivu už pri prechode 
obcou. Počasie bolo stavaniu 
mája naklonené aj v tomto roku 
a tak si účastníci podujatia po-
sedeli v uvoľnenej atmosfére až 

V sprievode hudby a spevu sa máj ľahšie stavia.V sprievode hudby a spevu sa máj ľahšie stavia.

Mladí hasiči v akcii.Mladí hasiči v akcii.

Čo pekné z toho bude?Čo pekné z toho bude?
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Redakčný príhovor

Vážení čitatelia,
po období, kedy bol problém zabezpečiť 

dostatok príspevkov na zaplnenie jedného 
čísla Trniek, máme teraz úplne opačnú situáciu. 
Príspevkov bolo doručených toľko, že sa do 
tohto čísla nijakým spôsobom nezmestia. Preto 
sme sa rozhodli tie príspevky, ktoré posunutím 
zverejnenia nestratia na aktuálnosti, vydať 
v nasledujúcom čísle. Súčasne sme skrátili 
príspevky tak, aby nestratili nič podstatné zo 
svojho obsahu a vďaka tomu sme ich mohli 
zverejniť čo najviac. Veríme, že budete mať pre 
tento postup pochopenie – tým skôr, že články 
v plnom znení nájdete v príslušných sekciách 
na web stránke našej obce.

V čase redakčnej uzávierky sa práve končí 
mimoriadne daždivý mesiac máj. Ani našu 
obec výdatné a časté dažde neobišli, našťastie 
sa však neopakovali obavy z konca minulého 
roka, keď nám Hron hrozil povodňou, ani nás 
nepostihli prívalové dažde, ako sa to teraz 
stalo na mnohých miestach Slovenska. A aj 
keď by podľa ľudovej pranostiky mal vlhký máj 
znamenať bohatú úrodu, všetci sa už tešíme 
na jasné a slnečné dni. My v redakcii veríme, 
že blížiace sa obdobie dovoleniek a prázdnin 
nám takýchto dní prinesie dostatok a umožní 
nám príjemne prežiť leto. V našej obci si 
toto obdobie môžeme spestriť aj návštevou 
rôznych kultúrnospoločenských či športových 
podujatí, ktorých prehľad nájdete vo vnútri 
čísla. Po skončení dovolenkového obdobia 
sa budeme tešiť na vaše príspevky, ktorými 
si uplynulé leto sprítomníme aj počas menej 
vľúdnych jesenných dní – najbližšie číslo by 
ste mali nájsť vo svojich schránkach v prvej 
polovici októbra. Dovtedy Vám, milí čitatelia, 
prajeme prežiť čo najpríjemnejšie letné dni 
určite zaslúženého oddychu a plné zážitkov, na 
ktoré budete radi spomínať. A ak chcete využiť 
priaznivé počasie leta na pracovné aktivity, 
ako sú práce na stavbách rodinných domov či 
záhradách, tak nech sa Vám darí, aby ste mohli 
zime spokojne odpovedať, čo ste robili v lete. 

Vaša redakcia

V sobotu 27. novembra 2010 sa uskutočnia 
voľby do orgánov samosprávy obcí.  Redakcia 
Trniek ponúka všetkým kandidátom na 
post starostu a poslancov obecného 
zastupiteľstva možnosť predstaviť sa voličom 
prostredníctvom mimoriadneho vydania 
občasníka Trnky, ktoré by v prípade záujmu 
boli vydané začiatkom novembra. Vydanie 
mimoriadneho čísla predpokladá fi nančnú 
spoluúčasť každého kandidáta v sume 10 €. V 
prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej 
adrese trnky@trnavahora.sk 

Pri organizácii výrazne pomohla 
podpora obce Trnavá Hora a zapojili sa 
doň všetky spoločenské organizácie, 
pôsobiace v obci. Okrem iniciátora akcie 
to boli Klub dôchodcov, Dobrovoľný 
hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná a 
Telovýchovná jednota Sokol Trnavá 
Hora. Napriek nepriaznivej predpovedi a 
smutným ranným vyhliadkam podujatiu 
nakoniec prialo aj počasie a tak boli 
výsledky úsilia zúčastnených naozaj 
viditeľné. 

Najpočetnejšia pracovná skupina 
Klubu dôchodcov si aj tohto roku vzala 
za svoje okolie kostola, domu smútku a 
cintorína a treba povedať, že aj keď sa 
situácia oproti predchádzajúcim rokom 
podľa ich slov zlepšila, stále mali čo robiť. 
Dobrovoľní hasiči vyčistili okolie Domu 
kultúry na Jalnej a priľahlé priestranstvá 
a následne sa pridali k čisteniu chodníka 
nad hlavnou cestou. Športovci aj v tomto 
roku čistili prístupovú cestu k ihrisku a 
samotné ihrisko. „Spoňáci“ upratovali 
vo viacerých pracovných skupinách 
okolie železničnej zastávky Trnavá Hora, 
zdravotného strediska a lekárne, už 
známy „náučný chodník“ a aby toho 
nebolo málo, v nedeľu 28. marca Jaro 
Forgáč ešte likvidoval smetiská pri 
odbočke na Ladno a v zákrute pri ceste 
na hornú Trnavú Horu. Smetí tam bolo 
viac, ako zo všetkých pracovísk SPOON 
dokopy, čo je pre našich obyvateľov dosť 
smutná vizitka.

Bokom nezostali ani samotní 
občania – upratovali na Kľačanoch, 
na hornej Trnavej Hore a na Jalnej. Už 
takmer tradične si pochvalu zaslúžia 

obyvatelia hornej Trnavej Hory a najmä 
Jalnej, kde bolo ich zapojenie naozaj 
citeľné a bokom nezostali ani rómski 
spoluobčania. Naopak, takmer žiadnu 
aktivitu nebolo vidieť v uliciach dolnej 
Trnavej Hory a hoci boli aj tu vytvorené 
dve pracoviská, výraznejšie zapojenie 
občanov absentovalo a úsilie tu určených 
vedúcich skupín zostalo takmer bez 
odozvy. 

Jarné upratovanie bolo ukončené 
v popoludňajších hodinách odvozom 
prevažnej časti nazbieraného odpadu, 
pri ktorom výrazne pomohli mladí 
dobrovoľní hasiči. Ich zapojenie do 
jarného upratovania , ale aj celkovo do 
diania v obci z roka na rok stúpa, čo nás 
naozaj teší. 

A potom už nastal čas na krátke 
posedenie pri chutnom gulášiku, ktorý 
fi nancovala obec a pripravili ho členovia 
OZ SPOON. Tým, ktorí pracovali vo 
vzdialenejších častiach obce a nechceli 
merať cestu za gulášom, bol dovezený 
na miesto, brigádnici z dolnej časti obce 
sa stretli pri Dome kultúry na Jalnej. 
Pochvalu si zaslúžia všetci – brigádnici 
za to, že naša obec viditeľne opeknela, 
„gulášmajstri“ za naozaj vydarený guláš. 
Všetci ale najviac za to, že venovali 
svoj čas v predsviatočnom období 
zmysluplnej veci. Škoda, že takáto 
„uprataná“ naša obec dlho nevydrží – a 
iste to nebude vinou tých, ktorí sa do 
jarného upratovania zapojili.

Pokračovanie zo strany 1.
Jarné upratovanie

zh

Michal Jančo pochád-
za z Veľkých Kozmáloviec 
a ako učiteľ bol pridele-
ný najskôr na Hronskú 
Dúbravu a v roku 1953 na 
školu v Jalnej, kde pôso-
bil ako riaditeľ. Neskôr až 
do dôchodku v roku 1989 
robil okresného školského 
inšpektora. Spolu s man-
želkou majú štyri deti. 

Divadlu sa začal veno-
vať už v Hronskej Dúbrave 
a prvým predstavením, 
ktoré sa hralo v škole na 
Jalnej (bývalá škôlka) bola 
MARÍNA HAVRANOVÁ v 
roku 1954. Hercami boli 
dobrovoľníci z obce: p. 
Harmanová, p. Slašťan, 
p. Michalko, Urgelovci, p. 
Žbirková, p. Kapusta, p. 
Baucová a ďalší. 

Potom nasledovali Ka-
menný chodníček, Dob-
rodružstvo pri obžinkách, 
Husári, a mnoho iných,veď 
divadlo bývalo trikrát do 
roka: na Veľkú noc, na hos-
tinu v septembri a na Via-
noce. 

Z peňazí, čo si zarobi-
li, si kúpili kulisy a kroje z 
Martina, mnohé kroje im 
pomáhal zohnať aj bý-
valý pán dekan Ondruš 
od saleziánov v Žiari nad 
Hronom. Všetci herci hrali 
zadarmo, pre potešenie 
svoje, aj divákov. Často u 
nás hosťovali aj Zvolenské 
divadlo, Dedinské divadlo 
v Trnave (bol u nás p. Čálik, 
p. Haverl), Nácko z Banskej 
Štiavnice a iní. 

Pán Jančo viedol dlhé 
roky osvetu a od roku 1956 
sa venoval aj premietaniu 

fi lmov.  Určite sa zaslúžil 
o kultúrny rozvoj obce a v 
čase, keď neboli televízo-
ry, priniesol ľudom krásne 
umelecké zážitky. Prajeme 
mu veľa zdravia a pohody 
na zaslúženom dôchodku. 

 

Oznam

redakciaredakcia

Náš pán režisér

Poznámka redakcie: Živo-
topis Michala Janču je aj v 
sekcii Zaujímaví ľudia a ich 
úspechy na obecnej stránke 
www.trnavahora.sk

komisia sociálno-kultúrna,komisia sociálno-kultúrna,
 S.Miháliková S.Miháliková

Michal JančoMichal Jančo
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Vážení spoluobčania,
v dnešnom príspevku by som sa 

chcel v prvom rade venovať aktuálne 
diskutovanej téme, a tou je údržba ve-
rejných priestorov, konkrétne kosenie. 
Je koniec mája a verejné priestory našej 
obce, najmä v dolnej časti Trnavej Hory, 
sú zarastené vysokou trávou. V prvom 
rade je to zásluhou počasia, pretože 
dlhodobo pretrvávajúce dažde majú 
na jednej strane za následok, že tráva 
bujne rastie a na strane druhej, že v 
daždivom počasí sa kosiť nedá. Situácia 
ale nie je rovnaká v celej obci. Verejné 
priestory na Jalnej, hornej Trnavej Hore, 
Kľačanoch a okolie určených objektov 
v strednej časti obce kosíme svojpo-
mocne, prostredníctvom aktivačných 
prác a brigádnikov priebežne. Kosenie 
dolnej časti obce má byť – tak ako v 
predchádzajúcich rokoch – zabezpečo-
vané prostredníctvom fi riem, poskytu-
júcich takéto služby. So zreteľom na to, 
že výber dodávateľa a dojednanie ceny 
týchto prác si vyhradilo obecné zastu-
piteľstvo, neprísluší mi vyjadrovať sa k 
tomu. Len pripomínam, že komisia na 
výber dodávateľa bola vymenovaná už 
v decembri 2009. 

Prostredníctvom aktivačných prác 

boli doteraz vykosené priestory pred 
farou a kostolom, priestory Jalnej, cin-
torína a okolie domu smútku, okolie 
ihriska Hrable, areál materskej škôlky a 
začalo sa s vykášaním verejných pries-
torov na hornej Trnavej Hore. V kosení 
sa bude pokračovať až na Kľačany. Čo 
sa týka vykášania ostatných plôch, svo-
je pozemky vykášali len niektorí vlast-
níci alebo nájomcovia ( ŽSR a Jastrabá 
agro).

Nedá mi nevrátiť sa k problemati-
ke odpadov. Začalo sa - ako už bolo 
avizované predtým - so zberom sepa-
rovaných zložiek odpadov. Za týmto 
účelom boli do každej domácnosti 
distribuované letáčiky s akýmsi návo-
dom na spôsob zberu a separácie od-
padov. Z priestorov obce boli stiahnu-
té veľkoobjemové kontajnery na zber 
objemného odpadu (po obci budú 
znova rozmiestnené na obdobie cca 
1 týždňa v priebehu mesiaca október 
), boli umiestnené kontajnery a kuka-
nádoby na separované zložky odpadu 
do priestorov cintorínov - ako v Trnavej 
Hore, tak aj na Kľačanoch. Tu by som 
chcel požiadať občanov, aby tieto ná-
doby používali na skutočne separova-
ný odpad podľa označenia. Opätovne 
apelujem na občanov, aby domový 
komunálny odpad neumiestňovali po 

zastávkach a cintorínoch. 
Z väčších akcií, ktoré máme v pláne v nastávajúcom ob-

dobí zrealizovať, je vybudovanie miestnej komunikácie 
pod traťou, oprava miestnej komunikácie na Kľačanoch, 
dobudovanie ihriska v hornej časti obce, presťahovanie 
obecnej knižnice a rozšírenie tried v materskej škole.

Znova sa nachádzame v preddovolenkovom období, 
kedy mnohí z nás budú oddychovať, čerpať nové sily a 
naša mládež vychutnávať dva mesiace oddychu. V tomto 
období sa uskutoční niekoľko súťaží ako v našej obci, tak 
aj v blízkom či vzdialenejšom okolí, ktorých sa zúčastnia 
aj tímy z našej obce - futbalisti, dobrovoľní hasiči, ale aj 
iné skupiny , skupinky či jednotlivci. Želám im, aby sa v 
týchto súťažiach umiestnili na popredných miestach. 
Vám všetkým želám príjemne strávený čas prázdnin a 
dovoleniek.

Príhovor starostu

A. Schvaľuje
Poskytnutie jednorazovej fi -1. 
nančnej sociálnej výpomoci 
vo výške 50€ pre pani Eriku 
Štefanovú, bytom Trnavá 
Hora 352.
Poskytnutie fi nančného prís-2. 
pevku vo výške 100,- €  pre 
Mgr. Petra Knieza, bytom 
Trnavá Hora 108, pre organi-
zovanie hudobného festivalu 
Musictime, ktorý sa bude ko-
nať 25. 9. 2010.
Odpredaj pozemku v k.ú. Tr-3. 
navá Hora, parcela CKN číslo 
201/5- TTP o výmere 607 m2, 
pre Bc. Danielu Goralkovú, 
bytom Bartošová Lehôtka 
159 a pána Pavla Trnku, by-
tom J.Kozáčeka 14, Zvolen, 
každému rovnakým dielom, 
za dohodnutú cenu 8. 664€ za 
účelom výstavby rodinného 
domu. Kúpna zmluva bude 
obsahovať dohodnutie pred-
kupného práva podľa § 602 a 
nasl. Občianskeho zákonníka 

a ostatných dojednaní:
predkupné právo v pros-• 
pech Obce Trnavá Hora pre 
prípad, že nadobúdateľ ne-
hnuteľnosti by chcel nehnu-
teľnosť odpredať v lehote 2 
rokov od účinnosti kúpnej 
zmluvy alebo do kolaudácie 
stavby, ktorá má byť posta-
vená na nehnuteľnosti s tým, 
že nadobúdateľ je povinný 
písomne ponúknuť nehnu-
teľnosť na predaj obci za tú 
istú kúpnu cenu, za ktorú 
nehnuteľnosť nadobudol, s 
lehotou splatnosti kúpnej      
ceny do dvoch mesiacov 
odo dňa doručenia ponuky 
obci. Predkupné právo takto 
zriadené zanikne dňom prá-
voplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia stavby posta-
venej na pozemku, ktorý je 
predmetom kúpnej zmluvy.
kupujúci do dvoch rokov od • 
vydania rozhodnutia o po-
volení vkladu kúpnej  zmlu-
vy si zabezpečí právoplatné 
stavebné povolenie k výs-
tavbe stavby na pozemku, 
ktorý je predmetom kúpnej 
zmluvy,
kupujúci do vydania právo-• 
platného stavebného povo-

lenia k výstavbe stavby na 
pozemku, ktorý je predme-
tom kúpnej zmluvy, neuzav-
rie zmluvu, ktorou by pred-
met kúpnej zmluvy, príp. 
jeho časť, zaťažil záložným 
právom, predkupným prá-
vom, vecným bremenom 
alebo iným právom tretej 
osoby. 
Platnosť uznesenia o predaji • 
pozemku je do 31. 7. 2010.
Zámer odpredaja pozemku  4. 
v k.ú. Trnavá Hora, parcela 
CKN č. 343/3 a parcela CKN 
č. 343/1.
Poskytnutie fi nančného 5. 
príspevku vo výške 50€ pre 
Klub historickej techniky pri 
Rušňovom depe Zvolen na 
podporu projektu osadenia 
železničnej mapy.
Rozšírenie Materskej školy 6. 
Trnavá Hora na 2-triednu 
materskú školu.
Pracovný úväzok hlavného 7. 
kontrolóra na 0,25 s účinnos-
ťou od 1. 4. 2010.

B. Súhlasí 
s použitím erbu obce Trnavá Hora 
na informačnej tabuli s mapou 
železnice, umiestnenej v obci           
Hronská Dúbrava.

C. Neschvaľuje
Bezplatný prenájom KD v 1. 
Jalnej pre ÚV – DPO v Žiari 
nad Hronom.
Odpredaj pozemku v k.ú. 2. 
Trnavá Hora, parcela CKN č.  
343/3, pánovi  Petrovi Ha-
nuškovi, bytom Trnavá Hora 
175 .
Výstavbu novej prístupovej 3. 
cesty k budove súp. č. 188.

D. Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznese-1. 
ní.
Informáciu o činnosti obec-2. 
ného úradu.
Informácie predsedov ko-3. 
misií o činnosti jednotlivých 
komisií.
Správu hlavného kontrolóra.4. 
Správu mandátovej komisie.5. 
Informatívnu správu k čerpa-6. 
niu rozpočtu za rok 2009.
Informáciu o plnení daňo-7. 
vých povinností v roku 2010.
Informáciu o vytvorení jed-8. 
ného volebného okrsku v 
obci Trnavá Hora a určení 
volebnej miestnosti v zasa-
dačke obecného úradu pre 
voľby do NR SR.
Konečné vyúčtovanie spo-9. 
ločného obecného úradu za 

Ing. Ján Harman, 
starosta obce

Uznesenie číslo  2/2010 z dvadsia-

teho siedmeho zasadnutia Obec-

ného zastupiteľstva, druhého v 

roku 2010, ktoré sa konalo dňa 

26. 3. 2010 v zasadačke Obecného 

úradu v Trnavej Hore.

Strosta Ján Harman.Strosta Ján Harman.
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rok 2009 (stavebný úrad).
Rekapituláciu žiadostí o 10. 
poskytnutie dotácií v roku 
2009.

E. Ukladá
Obecnému úradu vypraco-1. 
vať a predložiť na schválenie 
OZ návrh smernice o fi nan-
čnej kontrole a vnútornom 
audite podľa zákona NR SR 
č. 502/2001 Z. z. o fi nančnej 
kontrole a vnútornom audi-
te v termíne do 28. 5. 2010.
Hlavnému kontrolórovi vy-2. 
konať do 28. 5. 2010 kontro-
lu fi nančných prostriedkov 
obce za rok 2009, ktoré boli 
poskytnuté na podporu 
kultúrnych a spoločenských 
akcií.
Obecnému úradu pripraviť 3. 
návrh zmeny rozpočtu na 
MŠ do 28. 5. 2010. 

A. Schvaľuje
Predložený návrh programu 1. 
dnešného zasadania obec-
ného zastupiteľstva.
Záverečný účet obce za rok 2. 
2009 s výhradou.
Plán kontrolnej činnosti na II. 3. 
polrok 2010.
2. zmenu rozpočtu obce na 4. 
rok 2010.
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 5. 
o určení názvov ulíc v obci 
Trnavá Hora.
Dodatok č. 1 k Školskému 6. 
poriadku MŠ Trnavá Hora.
Odkúpenie spoluvlastníc-7. 
keho podielu 27 % budovy 
súp. č. 112 v k.ú. Trnavá Hora 
(zdravotného strediska) od 
Obce Pitelová za kúpnu cenu 
8.246€. Kúpna cena bude 

splatná podľa splátkového 
kalendára tak, aby celá kúp-
na cena bola uhradená do 
31. 12. 2011.
Odčlenenie parcely, (po od-8. 
členení zostane vo vlastníc-
tve obce) z obecných parciel 
KNC 343/1 o výmere 68 m2 
a z parcely 343/3 o výmere 
93 m2 a vybudovanie prí-
stupovej cesty na pozemok 
C-KN 342/2 zapísanom na 
našom LV č. 1316. Zároveň 
schvaľuje zriadenie vecného 
bremena na právo prejazdu 
a prechodu po odčlenenej 
parcele v prospech vlastní-
kov parciel KNC 342/2,343/3 
a 343/1. Náklady na vyho-
tovenie geometrického plá-
nu, vyhotovenie zmlúv na 
zriadenie vecného bremena 
a samotnú realizáciu bude 
znášať: Ing. Pavol Kravec, by-
tom Trnavá Hora 243 a man-
želka Mgr. Lucia Kravecová, 
bytom Trnavá Hora 109.
Poskytnutie jednorazovej fi -9. 
nančnej výpomoci vo výške 
200€ pre pani Evu Kúšovú, 
bytom Trnavá Hora, Kľačany 
452.
Dodávateľa na kosenie ve-10. 
rejných priestranstiev v dol-
nej časti obce na rok 2010, 
ktorým je na základe výsled-
ku verejného obstarávania 
fi rma AMBRATRADE, s.r.o., 
M. Benku 3/32, Žiar nad Hro-
nom, za dohodnutú cenu: 
kosenie 0,0833 €/m2, hraba-
nie 0,0142€/m2, nakladanie 
pokosenej trávy 9,479 €/hod. 
(pre 3 pracovníkov), odvoz 
pokosenej trávy 20,23€/hod. 
Uvedené ceny sú s DPH.
Komisiu na výber dodávateľa 11. 
na spracovanie projektu na 
rekonštrukciu ZŠ v zložení: 
Mgr. Pavel Kravec – predse-
da komisie, Ing. Beata Meš-
ťanová – člen komisie, Alena 
Hanušková – člen komisie.

Komisiu na výber dodávate-12. 
ľa prác na úpravu sociálnych 
priestorov MŠ v zložení: Ing. 
Miroslav Mešťan – predse-
da komisie, Zuzana Ivanová 
– člen komisie, RSDr. Dáša 
Trokšiarová – člen komisie. 
Uskutočnenie výberu dodá-
vateľa prác do 11. 6. 2010.
Predloženie žiadosti na ne-13. 
návratný fi nančný príspevok 
v rámci opatrenia 2.2 operač-
ného programu Konkuren-
cieschopnosť a hospodársky 
rast na realizáciu projektu 
Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia, ktorý je realizo-
vaný obcou.
Zabezpečenie realizácie pro-14. 
jektu rekonštrukcie verejné-
ho osvetlenia po schválení 
žiadosti o nenávratný fi nan-
čný príspevok.
Spolufi nancovanie projek-15. 
tu rekonštrukcie verejného 
osvetlenia vo výške 5 % z 
celkových nákladov.

B. Neschvaľuje
Poskytnutie jednorazovej 1. 
sociálnej výpomoci pre pani 
Marcelu Kováčovú, bytom 
Trnavá Hora, Jalná 17.

C. Berie na vedomie
Informáciu o plnení uznese-1. 
ní.
Informáciu o činnosti obec-2. 
ného úradu.
Informácie predsedov ko-3. 
misií o činnosti jednotlivých 
komisií.
Správu mandátovej komisie.4. 
Správu o plnení rozpočtu za 5. 
I. štvrťrok 2010.
Správu nezávislého audítora 6. 
o vykonaní auditu účtovnej 
závierky Obce Trnavá Hora 
za rok 2009 vypracovanú 
spoločnosťou INTERAUDIT 
Zvolen, spol. s r.o., J. Kozače-
ka 5, Zvolen.
Informáciu komisie na 7. 

ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov o podaní ozná-
menia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových po-
merov starostom obce Ing. 
Jánom Harmanom.
Informáciu o zápise detí do 8. 
MŠ a návrh na organizáciu 
šk. roka 2010/2011.
Informáciu o postupe zápisu 9. 
do obecnej kroniky.
Správu o kontrole fi nančných 10. 
prostriedkov obce poskytnu-
tých na kultúrne a spoločen-
ské akcie v roku 2009.

D. Ukladá
Obecné zastupiteľstvo v sú-1. 
vislosti so stanoviskom hlav-
ného kontrolóra k závereč-
nému účtu obce za rok 2009 
ukladá obecnému úradu 
vykonať do 30. 7. 2010 tieto 
opatrenia: 
Novelizovať – aktualizovať • 
vnútroorganizačnú smerni-
cu, ktorou sa upravuje pro-
ces verejného obstarávania 
v podmienkach obce Trnavá 
Hora.
Novelizovať smernicu – • 
Spôsob spracovania vede-
nia účtovníctva tak, aby 
bola v súlade so zákonmi č. 
431/2002 Z. z., 523/2004 Z. 
z., 583/2004 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov a v súla-
de s opatreniami MF SR číslo 
16786/2007 – 31.
Zlepšiť transparentnosť roz-• 
počtovej klasifi kácie, ktorá 
sa týka hlavne ekonomickej 
klasifi kácie – zjednodušiť 
pomocou analytických po-
dúčtov.
Zaviesť sledovanie a vyhod-• 
nocovanie spotreby ener-
gií (el. energia, plyn, voda, 
PHM) minimálne 1-krát roč-
ne na jednotlivých odbero-
vých miestach.

Uznesenie číslo  3/2010 z dvadsia-

teho ôsmeho zasadnutia Obecné-

ho zastupiteľstva, tretieho v roku 

2010, ktoré sa konalo dňa 

28. 5. 2010 v Dome kultúry v 

hornej časti obce Trnavá Hora

OcÚ Trnavá HoraOcÚ Trnavá Hora

Úvodom mi dovoľte zaželať 
všetkým mamičkám, starým 
mamám a prastarým mamám 
k ich sviatku veľa šťastia, lebo 
je krásne, veľa zdravia, lebo je 
vzácne, veľa lásky, lebo je jej 
málo a veľa všetkého, čo by za 
to stálo...

Stalo sa už tradíciou, že 
každoročne v mesiaci máj 
pripravujeme na obecnom 
úrade slávnostné posedenie 

Deň matiek

Obecný úrad

s prísľubom, že sa stretneme aj na budúci 
rok. 

pri príležitosti osláv Dňa matiek. Tohto roku sme si uctili sviatok 
všetkých „mám“ 11. mája 2010. Tešili sme sa z prítomnosti 
našich mamičiek, starých mám i prastarých mám, ktoré si našli 
chvíľku a prišli sa potešiť z prekvapení, ktoré sme im pripravili. 
Kultúrnym programom nás potešili deti našej základnej školy 
pod vedením pani učiteľky Márie Fungáčovej, za čo im aj touto 
cestou srdečne ďakujeme. Peknými pesničkami a hrou na 
harmoniku potešil Patrik Ivan, ktorému želáme, aby svojou hrou 
aj naďalej rozveseľoval naše srdcia i duše. Po krátkom príhovore 
starostu obce Ing. Jána Harmana a odovzdaní kvietku, ktorý 
neodmysliteľne patrí k sviatku každej ženy, sme si posedeli 
pri malom pohostení –  poháriku vínka,  kávičke, čaji a sladkej 
maškrte, ktorej hádam žiadna žena neodolá. Pri spomienkach a 
príjemnom rozhovore nám čas rýchlo ušiel, rozchádzali sme sa 

Z kultúrneho programu.Z kultúrneho programu.
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Prinášame vám prehľad podujatí 
na území našej obce do októbra 
2010, teda do vydania ďalšieho 
čísla občasníka Trnky:

Jún
nedeľa 13. júna: priateľský • 
futbalový zápas Trnavá Hora 
– Jastrabá, ihrisko Hrable
sobota 26. júna : minicoun-• 
tryfest Trnavohorský dostav-
ník, Dom kultúry Jalná

Júl
nedeľa 4. júla: futbalový tur-• 
naj O pohár starostu obce 
Trnavá Hora, ihrisko Hrable
sobota 17. júla: hasičská súťaž • 
O pohár starostu obce Trnavá 

Hora, ihrisko Hrable
nedeľa 18. júla: Trnavohorská • 
jedenástka, ihrisko Hrable

August
piatok 27. augusta: Pietny akt • 
pri pamätníku Petra Kubíka 
na Kľačanoch

September
sobota 11. septembra: Hasič-• 
ský bál, Dom kultúry Jalná
sobota a nedeľa 25. – 26. sep-• 
tembra: Farský hudobný fes-
tival, Dom kultúry Jalná
sobota 25. septembra: Mi-• 
chalský beh, Základná škola v 
Trnavej Hore

Október
sobota a nedeľa 2. - 3. ok-• 
tóbra: záhradkárska výstava 
Trnavohorská tekvica, Dom 
kultúry Jalná 

Ak chcete povzbudiť reprezen-
tantov našej obce na podu-
jatiach mimo Trnavej Hory, 
ponúkame vám aspoň základné 
informácie:

sobota 19. júna: futbalový • 
turnaj, Nevoľné 
sobota 3. júla: podujatie Ahoj, • 
leto!, Hliník nad Hronom, v 
rámci neho súťaž Majster 
guláš 
sobota 10. júla: hasičská súťaž • 
O pohár primátora mesta 

Banská Bystrica, B. Bystrica 
–Šalková,
sobota 31. júla: hasičská sú-• 
ťaž O putovný pohár DHZ Sv. 
Anton, Svätý Anton
sobota 21. augusta: hasičská • 
súťaž O putovný pohár DHZ 
Podhorie

Všetky podujatia sú prístupné 
širokej verejnosti, veríme preto, 
že si každý z tejto ponuky niečo 
vyberie a svojou účasťou pod-
porí aktivitu organizátorov a vý-
kony súťažiacich. Podrobnejšie 
informácie o všetkých podujati-
ach nájdete na webovej stránke 
www.trnavahora.sk, rovnako aj 
fotogalériu už uskutočnených 
akcií.

Klub dôchodcov Trnavá Hora

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizoval v so-
botu 13. marca 2010 výbor Klubu dôchodcov v Dome kultú-
ry na Jalnej športový a spoločenský deň. V rámci neho bolo 
možné zahrať si spoločenské hry ako šach, dáma, kartové 
hry, ale aj stolný tenis. Záujem, zanietenie, súťaživosť a hra-
vosť boli črty, ktoré sprevádzali každého seniora v priebehu 
sobotného odpoludnia. Všetci najaktívnejší súťažiaci boli od-
menení čokoládovou medailou. Nezabudlo sa, samozrejme, 
ani na samotné ženy – každá bola obdarovaná krásnym jar-
ným kvetom – tulipánom. Nechýbalo ani občerstvenie. Stoly 
boli obložené chutným rozvoniavajúcim domácim pečivom, 
ktoré pripravili členky klubu. Posedenia sa zúčastnilo takmer 
50 členov Klubu dôchodcov.

Kam za športom, kultúrou, spoločenským vyžitím? 

Klub dôchodcov obce Trna-
vá Hora je dobrovoľná, spo-
ločenská a záujmová organi-
zácia, ktorá združuje občanov 
staršieho veku – dôchodcov s 
cieľom pomáhať pri realizovaní 
ich záujmov a pri organizovaní 
rôznych spoločenských aktivít. 
Vznikol 1.1. 2010. 

Členstvo v Klube dôchod-
cov je dobrovoľné a vzniká 

podaním prihlášky. Dokladom 
o členstve je členský preukaz. 
Členský príspevok na rok 2010 
je 5€. 

Klub dôchodcov má k 1. 3. 
2010 79 členov. Plán činnosti, 
ktorý na rok 2010 vznikol na 
základe nápadov a návrhov 
jednotlivých členov, bol zve-
rejnený v Trnkách č. 1/2010

zh

Hlúčky dôchodcov z Kľačian, 
hornej a dolnej  Trnavej Hory a z 
Jalnej  vo štvrtok 22. apríla 2010 
čakali na autobus, ktorý nás po-
stupne pozbieral a vydal sa stu-
deným ránom naším vytýčeným 
smerom.  Výlet sme začali ná-
vštevou Zámku v Topoľčiankach, 
ktorý obklopuje anglický park a je 
jedným z najkrajších krajinárskych 
parkov na Slovenku. Zámok v To-
poľčiankach je národnou pamiat-
kou, ktorá slúžila od r. 1923  až do 
1951 ako letné sídlo prezidentov 
Československej republiky. 

Stála expozícia je zameraná na 
dobový nábytok a bytové dopln-
ky – staré obrazy, staré hodiny, 
keramika, porcelán a pod.

Po skončení prehliadky sme sa 
vybrali do Nitry na výstavu kvetov 

GARDENIA. Počasie sa umúdrilo  a 
nás privítal závan jari, na ktorú sa 
každý z nás tak veľmi teší. 

Zaujímavosťou pre nás bola vý-
stavy bonsajov. Bonsaj môžeme 
zjednodušene charakterizovať 
ako miniatúrnu rastlinu – drevi-
na, pestovaná v miske, je tvaro-
vaná tak, aby nám navodzovala 
ilúziu starého stromu. A veru bolo 
sa na čo pozerať. Človek zastane 
a neverí vlastným očiam, aká je 
to nádhera, vytváraná desiatkami 
rokov v tichosti a v pokore.     

Pri nastupovaní do autobusu 
sme boli všetci spokojní s výle-
tom – každý z nás mal nejaký ten 
kvietok alebo drevinu v taške a 
tak sme si všetci mohli ten svoj 
kúsoček okolo domu  zútulniť.

Športový a spoločenský deň pri príležitosti osláv MDŽ

Zámok v Topoľčiankach a výstava kvetov v Nitre

Z činnosti Klubu dôchodcov Trnavá Hora

KD THKD TH

KD THKD TH

KD THKD TH

Všetci spolu a v dobrej nálade  v Topolčiankach.Všetci spolu a v dobrej nálade  v Topolčiankach. Chvíle zápolenia - komu fandiť?Chvíle zápolenia - komu fandiť?
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Edukačný proces a všetky aktivity  v materskej škole vychádzajú zo Školského vzdelávacieho programu  Sedmokráska.

Vrámci spolupráce s Policajným zborom, 
oddelením prevencie v Žiari nad Hronom 
sa deti z materskej škôlky sa už druhýkrát 
stretli s Janou Šmondrkovou. Tieto stret-
nutia majú stimulovať primerané reakcie 
detí na situácie ohrozujúce zdravie. Spo-
ločnými aktivitami chceme pripraviť deti 
na zvládnutie skutočných situácií, ktoré 
môže život priniesť. Prehlbujeme detské 
pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdra-
viu iných. Dňa 20. 11. 2009 pri príležitosti 
Týždňa boja proti drogám, deti sledovali 
nezvyčajnú rozprávku Snehulienka, tro-
chu inak a diskutovali sme na tému pro-
tidrogovej prevencie a o reakciách detí 
na neznáme osoby. Pri príležitosti Dňa 
zdravia dňa 9. 4. 2010 v rámci akcie Jana 
Šmondrková veľmi prijateľným spôso-
bom priblížila deťom zásady správneho 
konania. Deti diskutovali o priateľstve, re-
špektovaní a pravidlách triedy i rodiny. Vy-
jadrovali svoje názory a postoje. Venovali 
sme sa aj utváraniu zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa predpisov v roli 
chodcu i cyklistu. Deti reagovali na jednoduché otázky a samé prichádzali na zásady zodpo-
vedného správania a konania v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi. 

Jar  v Materskej  škole  Trnavá  Hora

Dňa 19. 5. 2010 do materskej školy zno-
vu zavítala p. Šmondrková. Neprišla však 
sama , priviedla si pomocníkov. Prišli s ňou 
aj psovodi so svojimi štvornohými zveren-
cami. Deti mali možnosť sledovať reakciu 
psov na povely, útok psa „na zlodeja“, ale 
aj oboznámiť sa, ako sa „učí v psej škole“. 
Deti nahliadli aj do policajného auta.
Aktivita bola založená na zážitkovom 
učení. Deti prostredníctvom prežívania a 
vlastnou skúsenosťou pochopili dôležitosť 
práce policajných psovodov a ich pomoc-
níkov – psíkov.

Dňa 10. 5. 2010 sme sa stretli v školskej jedálni s našimi 
mamami a starými mamami pri „Posedení pri kávičke“. 
Svoje slová vďaky a uznania sme my, maličkí, predniesli 
svojim najbližším prostredníctvom veršov, krásnych me-
lódií a tanečných kreácií. Dievčatá z pohybovej prípravy 
pod vedením učiteľa Uhrína sa prezentovali ľudovými 
tancami.

Na konci nechýbalo ani detské divadelné predstavenie. 
Tohto roku sa tí najstarší predstavili v hre o láske matky 
„Materina dúška“. Vrúcnu vďaku a uznanie sme mamič-
kám zašepkali do uška spolu s veľkým bozkom pri odo-
vzdávaní vlastnoručne vyrobeného srdiečkového darče-
ka.

Ďalšie aktivity, ktorých sme sa 

zúčastnili
4. 3. – divadelné predstavenie „ Smut-• 
ný kráľ“, v ktorom deti boli súčasťou 

divadla a divadlo si samy tvorili,
5. 3. – divadelné predstavenie „Veľké • 
upratovanie“ (zdramatizované básne 

Ľ. Podjavorinskej),
11. 3. – ohodnotenie – najmladší • 
účastník na výstave Vesmír očami 

detí,
22. 3. – fotografovanie fi rmou VISION.• 

Zmeny v prírode sme spájali s  možnosťou 
pochopiť prostredníctvom zážitkového 
učenia podstatu ľudových zvykov a spo-
jitosť našich predkov s prírodou. Dňa 19. 
marca 2010 sme vyniesli Morenu, a tým 
ukončili zimu a privítali jar. Týmto zvykom 
sa začali sviatky jarného slnovratu. Deti 
mali možnosť spoznať podstatu: Kvetnej 
nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatku, 
Bielej soboty, Veľkonočnej nedele a Veľko-
nočného pondelka. Otváranie zeme a pre-
búdzanie živočíchov sme spájali s Jurajom 
- 24. apríla. Dňa 30. apríla mali možnosť 
deti zúčastniť sa stavania  mája v obci. 

Ľudové tradície  

Už v predprimárnom veku 
je dôležité utvárať a rozví-
jať enviromentálne cítenie a 
správanie v súčinnosti s kul-
túrnym a etickým správaním. 
V našej materskej škole majú 
deti možnosť aktívne sa zapá-
jať do jednoduchých a dieťaťu 
blízkych činností s enviro-
mentálnym zameraním.

Jednou z aktivít je aj Deň s 
lesným pedagógom. Katarína 
Davidová so svojimi kolegami 
zo Štátneho podniku Lesy SR 
v Žiari nad Hronom pripra- Anna JanekováAnna Janeková

Mesiac lesov vili pre deti dopoludnie, 
v ktorom zapojili všetky 
detské zmysly. Hravou 
formou prehĺbili pozitívny 
postoj detí k životnému 
prostrediu. Deti využili 
hmat (skladali drevené 
puzzle a „kŕmili“ medveďa 
lesnými plodmi - hádzali 
na cieľ), čuch (spoznávali 
vône lesa a korenín), sluch 
(rozlišovali zvuk, ktorý 
vydávajú rôzne plody 
ukryté v nádobách) a zrak 
(rozoznávali a pomenova-
li známe lesné živočíchy 
na obrázkoch).

Anna JanekováAnna Janeková

Bezpečne doma, bezpečne na ceste! 

Deň mamičiek v Materskej 
škole Trnavá Hora

Anna JanekováAnna Janeková

Polícia v Materskej škole Trnavá Hora

Anna JanekováAnna Janeková

Anna JanekováAnna Janeková

Čo z toho vytvoríme?Čo z toho vytvoríme?

Vidíte, ako napäto počúvame?Vidíte, ako napäto počúvame?

Najkrajšie darčeky pre mamičky.Najkrajšie darčeky pre mamičky.
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V stredu 12. mája sa žiaci 
základnej školy z našej obce 

zúčastnili futbalového turnaja Smer Afrika. Určite to bol veľký zážitok 
nielen pre nich, ale i pre všetkých zúčastnených, ktorých prekvapili našou 
omladinou. Hoci sa turnaja mohli zúčastniť žiaci až po 7. ročník, my sme 
mali tím vyskladaný najmä zo žiakov 1. stupňa. Len traja zástupcovia 6. 
ročníka reprezentovali druhý stupeň. V konkurencii 11 tímov, zložených 
prevažne zo šiestakov a siedmakov, sme síce výsledkovo nezabodovali, ale 
odišli sme s uznaniami od trénerov, rozhodcov i ostatných učiteľov. Lebo 
postaviť proti vysokým a pevným siedmakom štvorku zloženú z prváka 
a druhákov bolo možno odvážne, ale stálo to za to. Chlapci sa „oťukali“ 
a fandili im všetci okolo. Dokonca aj chlapci z ostatných škôl. Hrali sme 
5 zápasov na ihrisku s umelou trávou – naši chlapci tam boli prvýkrát a 
v nových dresoch, ktoré im zakúpili rodičia, vyzerali krásne. Škoda, že 
pri poslednom zápase sa spustil dážď. Zážitok im to snáď nepokazilo. 
Všetky deti dostali od organizátora turnaja tričko, kľúčenku alebo šiltovku, 
pohostili ich rezňami a čajom. A to najlepšie nakoniec: náš žiak Michal 
Ivan – žiak 4. ročníka, bol vyhodnotený ako najlepší brankár turnaja. Miško, gratulujeme!!! Ďakujeme za bojovnosť všetkým, a najmä partii 
s pracovným názvom „svište“ – to sú tí najmladší (Samko Urgela, Matúško Chudovský, Lukáš Mrenica, Peťo Kučera, Vladko Filas, Peťo Mikláš, 
Miško Ivan, Peťo Šino, Filip Krupár, Filip Koreň, Michal Sklenka, Filip Čierny, Dušan Kretík).

Vo vianočnej zbierke sme vyzbierali krásnych 140 eur. Za tieto 
peniaze sme ( po dohovore s vrchnou sestrou detského oddelenia 
nemocnice v Žiari nad Hronom pani Vilkovou) zakúpili veci, ktoré 
boli pre nich najpotrebnejšie. Spolu so mnou bol veci odovzdať 
Daniel Mališ, žiak 8. ročníka. V nemocnici sa nám dostalo veľmi 
milého prijatia nielen od vrchnej sestry, ale neskôr aj od samotné-
ho primára detského oddelenia - MUDr. Maxiána. Boli nám veľmi 
vďační, lebo naša škola sa zaradila medzi pár ojedinelých sponzo-
rov. Veríme, že sa nám túto tradíciu podarí udržať aj ďalšie roky, pre-
tože šťastie je vrtkavé a nikdy nevieme, kedy práve naše dieťa bude 
potrebovať pomoc nemocnice v Žiari nad Hronom. Všetci, ktorí ste 
prispeli... ĎAKUJEME!

P.S. Ešte raz veľká vďaka Alenke Pilníkovej, pretože bez jej pomoci 
by sme určite nevyzbierali 140 eur! 

V súlade s učebnými osnovami pre 
základné školy absolvovali žiaci našej 
školy exkurzie súvisiace s učivom 
dejepisu. Žiaci 9. ročníka navštívili 
Pamätník SNP v Banskej Bystrici a 
žiaci 4. a 7. ročníka Mincovňu v Krem-
nici. 
Zážitkom pre žiakov všetkých roč-
níkov bolo vystúpenie skupiny his-
torického šermu Bojník priamo v 
našej škole. Žiaci boli oboznámení s 

obdobím vzniku rytierskych rádov, 
so životom rytierov v stredoveku i 
so zbraňami, ktoré rytieri v súbojoch 
používali.
S prameňmi našej histórie sa žiaci 
stretnú aj počas školských výletov v 
Martine (4., 5., 6. a 7. ročník) a v Koši-
ciach (8. a 9. ročník), ktoré sú naplá-
nované v prvej polovici júna.

Tretiaci s druhákmi starostlivo 
vyberali, kde by išli na výlet. Napokon 
sa dohodli, že pôjdu do Tesárskych 
Mlyňan pozrieť si arborétum a do 
Topoľčianok poľovnícky zámoček. 

V stredu ráno 19. mája sme nasadli 
do autobusu a išlo sa. Cesta ubiehala 
rýchlo, pretože deti svojím džavotom 
a piesňami obveseľovali celý auto-
bus. Ani sme sa nenazdali a zastali 
sme pred arborétom.

Toľko krásne kvitnúcich kríkov 
sme pokope ešte nevideli. Najkrajšie 

boli farbami hýriace rododendrony i 
cudzokrajné stromy, Ázijská záhrada 
a rozárium. 

Unavení sme spokojne nasadli do 
autobusu a išli sme do Topoľčianok, 
kde nás privítalo slniečko. V poľov-
níckom zámočku, ktorý bol letným 
sídlom prvého československé pre-
zidenta T. G. Masaryka, sa nám veľmi 
páčilo. Bol tam prekrásny nábytok, 
porcelán a obrazy rôznych majiteľov 
zámku. Cestou sme nakúpili darčeky 
pre rodičov a súrodencov a vo vese-
lej nálade sme sa spokojní vrátili. Na 
výlet budeme dlho spomínať. 

Rastislav Urgela, tréner a Veronika Urgelová, učiteľka

Mgr. Veronika Urgelová

Smer Afrika

Odovzdanie daru detskému oddeleniu Nemocnice Žiar nad Hronom

Mgr. Dana Koštová

Oslavy sviatku mamičiek majú dlhú tradíciu. Ten-
to krásny sviatok si na žiaci našej školy pripomenuli 
slávnostným popoludním koncom mája. 

Pre mamičky, babičky, ockov aj dedkov si pripravili 
pod vedením svojich pani učiteliek pestrý kultúrny 
program, zostavený z básničiek, pesničiek i tanče-
kov. Všetci účinkujúci aj hostia sa tešili z vydareného 
popoludnia.

Deň matiek

Mgr. Dana Koštová

Hurá, ideme na výlet!

MF

Po stopách našej histórie

Naše futbalové nádeje.Naše futbalové nádeje.

Veríme, že sme pomohli.Veríme, že sme pomohli.

Pekná pieseň vždy poteší.Pekná pieseň vždy poteší.
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Dňa 8. apríla 2010 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčast-
nili exkurzie v Mestskej knižnici M. Chrásteka v Žiari 
nad Hronom.

Počas prezentácie sme sa dozvedeli množstvo 
informácií o histórii písomníctva a zakladaní kniž-
níc, o výrobe kníh. Zistili sme, s čím všetkým nám 
môže knižnica počas štúdia pomôcť, aké služby 
žiakom a študentom ponúka. 

Po skončení prezentácie sme sa presunuli do 
mestského múzea, v ktorom sa nachádzala archeo-
logická a etnografi cká výstava. 

Tento školský rok bola naša škola opäť úspešná. 
Zaslúžili sa o to tri ôsmačky, ktoré 14. apríla repre-
zentovali našu školu na okresnom kole Biologickej 
olympiády v odbore botanika (kategória E) v Žiari 
nad Hronom.

Katka Urgelová sa umiestnila na 2. mieste a 
Simonka Grofčíková, ktorá získala len o jeden bod 
menej, obsadila 3. miesto. Darinka Ivanová bojova-
la takisto zodpovedne a skončila na 4. mieste.

Súťažiaci museli vynaložiť veľa úsilia na to, aby 
splnili podmienky úspešnosti. Test, ktorý bol veľmi 
náročný, zvládli hravo, ako aj ťažké latinské názvy a 
identifi káciu predpísaných rastlín, ktoré dokumen-
tovali herbármi. No a tieto boli podľa vyjadrenia 
poroty skutočne excelentné.

S príchodom teplých slnečných lúčov 
prichádza aj radostnejšie obdobie, 
a túto radosť v minulosti vyjadrova-
li naši predkovia v rôznych detských 
hrách, riekankách, piesňach a zvykoch. 
Najcharakteristickejším zvykom bolo 
vynášanie Moreny, ktorá symbolizovala 
zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, 
museli ju podpáliť a utopiť vo vode. 
Žiaci 1. – 5. ročníka si tento rok nacvičili 
na triednických hodinách spolu s pani 
učiteľkami piesne, riekanky a hry. Zo sla-
my vyrobili fi gurínu – Morenu - a obliek-
li ju do ženských šiat. V piatok, 1. apríla 
pred smrtnou nedeľou, sa v sprievode a 
s piesňou na perách vybrali ku Hronu. 
Na čele sprievodu niesli Morenu.
Pri Hrone jej na rozlúčku zaspievali. 
Potom ju povyzliekali, zapálili a hodili 
do vody. Keď ju voda odniesla z dohľa-
du, privolali jar.
Na záver sa vo veselej nálade zahrali 
detské hry. Národné hry sú obrázka-
mi života našich predkov. Preto si ich 

vážime a vštepujeme s láskou do sŕdc a 
myslí našich detí. 
V triedach sme sa pripravovali aj na 
najvýznamnejšie jarné obdobie – Veľkú 
noc. Na výtvarnej výchove sme maľovali 
kraslice a iné ozdoby na výzdobu trie-
dy a školy. Ťažko bolo rozhodnúť, ktorá 
trieda bola najkrajšie vyzdobená, o čom 
svedčia šikovné ruky našich detí a ich 
bezhraničná tvorivosť, 
Ako prebiehali veľkonočné zvyky v 
treťom ročníku?
Všetko, čo treba v tieto dni urobiť, sme 
si pripravili aj my v triede. Každý prini-
esol uvarené vajíčko. Dievčatá pripravili 
obloženú veľkonočnú misu, na ktorej 
nechýbala šunka. Pripravili slávnostný 
stôl, ktorý ozdobili vajíčkami, kvietka-
mi a servítkami. Chlapci si pripravili 
korbáče, vyšibali dievčatá a poliali ich aj 
vodou.
Dievčatá im pripravili čokoládové vajíč-
ko a každého kúpača obdarovali. Potom 
si všetci pochutili na tom, čo si spoločne 
pripravili a v dobrej nálade sa rozišli 
domov.

Celoslovenská súťaž Matematický 
klokan

Medzi 20% najúspešnejších riešiteľov 
Slovenska sa zaradili:

Michal Minka, 4. ročník 
Timea Trokšiarová, 5. ročník

Eliška Kollárová, 6. ročník
Katarína Urgelová, 8. ročník

Žiaka 4. ročníka pripravovala učiteľka 
Veronika Urgelová, žiakov 5. – 8. ročníka 
pripravovala učiteľka Elena Bončová.

Obvodné kolo matematickej Pytago-
riády v Žiari nad Hronom

1. miesto - Timea Trokšiarová, 5. ročník
4. miesto - Eliška Kollárová, 6. ročník
5. miesto - Michal Minka, 4. ročník

5. miesto - Katarína Urgelová, 8. ročník
14. miesto - Viktória Vencelová, 3. ročník

Žiačku 3. ročníka pripravovala učiteľka  
Mária Fungáčová, žiaka 4. ročníka pripra-
vovala učiteľka Veronika Urgelová, žia-
kov 5. – 8. ročníka pripravovala učiteľka 
Elena Bončová.

Okresné kolo rybárskej súťaže O 
Zlatý Blyskáč

1. miesto – Ján Forgáč, 9. ročník
2. miesto – Jakub Červienka, 9. ročník
1. miesto - ZŠ Trnavá Hora A družstvo 

(Ján Forgáč, Jakub Červienka, Dominik 
Milčík)

3. miesto – ZŠ Trnavá Hora B družstvo 
(Veronika Hudecová, Filip Koreň, 4. 

ročník)

Žiakov pripravoval v rámci rybárskeho 
krúžku Milan Šumný.

V minulom školskom roku tretiaci a štvrtáci, v 
tomto roku tie isté deti, ale o rok staršie, štvrtáci 
a piataci, sa rozhodli opäť prenocovať v škole. 
Program až do nasledujúceho dňa im pripravili 
triedne pani učiteľky Mgr. Veronika Urgelová a 
Mgr. Dana Koštová. Zážitkom pre deti boli špor-
tové súťaže zmiešaných družstiev v telocvični 
a vedomostný kvíz z oblasti športu. Príjemné 
počasie poslednej marcovej noci využili na 
predpolnočnú vychádzku ulicami obce. Veselou 
vravou na svojom lôžku privítali 1. apríl a spo-
kojne zaspali. Čas pred odchodom domov na 
veľkonočné prázdniny vyplnili spoločenskými 
hrami. 

Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského vo 
Zvolene ponúklo tento rok pre mládež 
muzikál s názvom Cesta okolo sveta 
za 80 dní na motívy rovnomenného 
románu J. Verna. Naši žiaci II. stupňa ho 
mali možnosť vidieť 12. mája 2010.

Predstavenie bolo pútavé, dynamické, 
dej umocnený dobrodružnými aj 
romantickými melódiami, zvukovými 
i vizuálnymi efektmi. Zasmiali sme sa 
nad vtipnými dialógmi hercov. Z divadla 

sme vyšli pozitívne naladení, so slovami 
piesne z muzikálu a s myšlienkami na 
blížiace sa letné prázdniny: 

„... zem sa dá obletieť,
krásne cestovanie, 

krásny celý svet.

Nech máš na čo spomínať,
cestu dobroprajnú

v sebe už budeš mať.“

Od septembra 2009 sa žiaci II. stupňa pripravovali 
na IX. ročník Biblickej olympiády. Všetci spoločne 
sme študovali dve knihy Starého zákona a dve 
knihy Nového zákona a zúčastnili sa triednych 
kôl. Dvanásti žiaci postúpili do školského kola, 
v ktorom najlepšie uspel 8. ročník. Utvorili sme 
3-členné družstvo, ktoré dňa 19. 3. 2010 veľmi 
pekne reprezentovalo našu školu v okresnom 
(dekanátnom) kole vo vedomostných testoch a 
dramatizácii vybranej časti z daných kníh.

Spomedzi žiarskych a kremnických základných 
škôl sme obsadili 4. miesto. Bola to pre nás nová 
skúsenosť a budeme sa snažiť, aby sme budúci rok 
boli úspešnejší.

Mária Hronská, učiteľka

ZŠ Trnavá HoraNávšteva okresnej knižnice

Divadelné predstavenie

Mária Hronská, učiteľka

Biblická olympiáda

Mária Hronská, učiteľka

Jar v našej škole

MFMF

Noc v škole

Ďalšie úspechy našich žiakov
Mgr. Dana Koštová

Biologická olympiáda

ZŠ Trnavá HoraZŠ Trnavá Hora
ZŠ Trnavá HoraZŠ Trnavá Hora
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 Po poctivom zimnom tréningu začíname zbierať 
ovocie. Sezónu sme úspešne zahájili v sobotu 29. mája 
2010 na okresnej súťaži v Janovej Lehote. Súťažilo sa v 
dvoch disciplínach: požiarna štafeta 8x50m a požiarny 
útok. Zastúpenie našej obce bolo v ženskej aj mužskej 
kategórii. Naše šikovné dorastenky sa umiestnili na 
krásnom 1. mieste s výslednými časmi požiarneho 
útoku 00.24,91 sek. a štafety 01.31,18 sek. Na okresných 
pretekoch naše dievčatá po prvý krát behali v novom 
jednotnom oblečení, a to vďaka sponzorom Ferkovi 
Packovi, ktorý zakúpil čierne prilby, Vladimírovi 
Abrahámovi, ktorý zabezpečil oranžové tričká aj s 
potlačou DHZ Trnavá Hora – Jalná a Marošovi Borgoňovi, 
ktorý zadovážil legíny. Môžem povedať, že babám to 
naozaj pristalo a sponzorom patrí veľká vďaka. Naši muži 
pod vedením nového trénera Slavomíra Línera získali 
krásne 3. miesto s výslednými časmi požiarneho útoku 
00.22,28 sek. a štafety 01.23,41 sek. Teší ma, že som mala 
možnosť pozorovať úsmev na tvárach trénerov našich 
dievčat Peťa Hudeca a Janka Chalmovského, ktorí týždeň 
čo týždeň dochádzajú z Pitelovej na Trnavú Horu a venujú 
svoj voľný čas našim dievčatám. Nehovoriac o tom, že 
nám zapožičiavajú aj časť svojej požiarnej techniky, za čo 
im patrí veľká vďaka.

Je na mieste poďakovať aj pánovi starostovi Jankovi 

4.máj: svätý Florián - patrón hasičov

Mária Putišová, riaditeľka ÚzV DPOMária Putišová, riaditeľka ÚzV DPO

Prečo práve svätý Florián? 
Kto bol vôbec svätý Florián? 
Dejiny hovoria, že žil koncom 
3. a začiatkom 4. storočia po 
Kristovi za vlády rímskeho 
cisára Diokleciána. Narodil sa 
v Rakúsku a bol dôstojníkom 
pohraničných rímskych légií.

Cisár Dioklecián vydal 
rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo 
vojsku. Plukovník Florián však 
nebol ochotný nariadenie 
rešpektovať. Aby zabránil 
zajatiu a uväzneniu kresťanov, 
dal sa on sám uväzniť. 
Nasledovalo bičovanie, ale 
mal takú silu, že sa im 
nepodarilo zlomiť jeho 
vernosť. Nakoniec mu na krk 
dali priviazať ťažký kameň a 
tak ho hodili do rieky Enns. 
Potôčky krvi ako ohnivé 
plamene prerážali čistú vodu, 
kým neodovzdal svoju dušu 
svojmu najvyššiemu Kráľovi 
– Ježišovi Kristovi. Stalo sa to 

4.mája roku 304.
Následne sa zjavil nábožnej 

žene, ktorá sa postarala o 
pochovanie. Po skončení 
obdobia prenasledovania 
kresťanov na mieste hrobu 
svätého Floriána, pri meste 
Linz v Rakúsku, veriaci 
postavili kaplnku, neskôr 
kostol a kláštor.

Taký bol svätý Florián, 
naozajstný hrdina, ktorému 
išlo o záchranu druhých. 
Sv. Florián sa uctieva ako 
patrón hasičov. Zobrazuje sa 
ako rímsky vojak s prilbou 
na hlave, v ľavej ruke so 
zástavou, v pravej s nádobou 
na vodu, ktorou zalieva oheň 
na horiacom dome.

A tak hasiči na počesť 
tohto patróna sv. Floriána ku 
dňu štvrtého mája konajú 
sv. omše, mnohé DHZ si v 
súčasnosti zabezpečujú sošky 
sv. Floriána, ktoré k tomuto 

sviatku vysvätia, robia sa rôzne 
súťaže a tradičné hasičské zábavy, 
bály.

Tak tomu bolo aj v našej obci 
Trnavá Hora, kedy sme si v sobotu 
15. mája sv. Floriána pripomenuli 
už 14. ročníkom hasičského bálu. 
O príjemnú zábavu sa postarala 
hudobná skupina „Profi l“, hasičská 
mládež DHZ Trnavá Hora – Jalná, 
ktorá pekne pripravila vyzdobenú 
sálu a rozniesla večeru, pripravenú 

kuchárkou Annou Mališovou. Po 
celý večer vládla dobrá nálada, bola 
pripravená lákavá tombola a 33 
účastníkov si odnieslo aj vecnú cenu 
ako spomienku na hasičský bál.

Účastníci sa rozchádzali s tým, že 
na budúci rok sa stretnú opäť, a to 
21. mája. Ozajstná vďaka patrí vám 
všetkým zúčastneným a celému 
prípravnému výboru DHZ Trnavá 
Hora - Jalná.

Sezóna DHZ Trnavá Hora Sezóna DHZ Trnavá Hora 
– Jalná sa začína– Jalná sa začína

Harmanovi a zastupiteľstvu obecného 
úradu, ktorí nás podporujú a snažia 
sa nám vytvárať podmienky na 
reprezentovanie našej obce, ako sa len 
dá. Je chvályhodné, že pán starosta 
s manželkou si našli čas a prišli nás 
podporiť do Janovej Lehoty aj s ďalšími 
rodičmi našich dorasteniek.

Okrem úžasných 2 pohárov a 
diplomov, ktoré sme získali na súťaži, 
nám bol slávnostne udelený aj 
ďakovný list od prezídia Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky za aktívnu a obetavú pomoc 
pri záchranných prácach – povodni zo 
dňa 25. 12.  2009. Myslím, že úsmev 
veliteľa DHZ Trnava Hora – Jalná 
Miroslava Rúčku bol na mieste a svedčil 
o aktívnej činnosti našich hasičov. 

Máme pred sebou ešte veľa plánov 
a snáď sa nám podarí obhájiť putovné 
poháre z minulého roku a úspešne 
absolvovať aj našu pohárovú súťaž na 
domácej pôde dňa 17. 7. 2010. Som 
rada, že na našej pohárovej súťaži sa 

Pokračovanie na str. 11

Skupina Profi l s manželmi Putišovcami.Skupina Profi l s manželmi Putišovcami.

Naše úspešné hasičské dorastenky na súťaži v Janovej Lehote.Naše úspešné hasičské dorastenky na súťaži v Janovej Lehote.
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Posledný zápas sezóny mužstva TJ Sokol Trnavá Hora 
sa skončil výhrou 4:0 nad Kopernicou dňa 30. mája 2010. 
Vedenie klubu ukončilo tohtoročnú sezónu spolu s muž-
stvom TJ Sokol posedením a bilancovaním pri občerstvení. 
Tréner mužstva poďakoval hráčom za dosiahnuté výsledky 
a vyjadril želanie, aby v budúcej sezóne dosiahli ešte lepšie 
výsledky. 

Posledné dohrávkové kolo sa konalo už bez účasti Trna-
vej Hory v nedeľu 6. júna 2010. Kedže Šášovské Podhradie 
vyhralo, dostali sme sa z priebežného 3. miesta nakoniec 
na 4. miesto v tabuľke, a to s 29 bodmi.  Sezónu 2009/2010 
sme tak ukončili s 8 výhrami, 5 remízami a 7 prehrami.

Vedenie klubu má snahu získať nových hráčov a posilniť 
tak rady mužstva v novej sezóne jeseň 2010. Počas letnej 
prestávky je pripravených niekoľko priateľských zápasov 

V sobotu 10. apríla zorganizovala TJ Sokol Trnavá Hora 
v spolupráci s komisiou športu a mládeže Veľkonočný 
stolnotenisový turnaj v priestoroch telocvične ZŠ v Trnavej 
Hore.  Hneď z rána svietilo slniečko, ktoré lákalo viac von, 
ako do telocvične, a tak súťažiacich prišlo menej, než sme 
očakávali.  Z 15-tich nadšencov tohto športu, ku ktorým sa 
nakoniec pridali aj samotní organizátori, skončil na prvom 
mieste Jaroslav Čakloš z Pitelovej, druhé miesto obsadil 
Martin Ceplák a tretie Michal Izák z hornej Trnavej Hory.  Zo 
žien svojou prítomnosťou potešila len jedna súťažiaca, a to 
Veronika Beňová, ktorá napriek tomu, že musela súťažiť v 
mužskej kategórii, dokázala prekonať niektorých svojich 
súperov.  Napriek menšiemu sklamaniu z nižšieho počtu 
zúčastnených, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie a 
pekné ceny, by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným 
za ich podporu, ako aj starostovi z Trnavej Hory a Hronskej Dúbravy za fi nančnú a organizačnú pomoc. Komisia športu a mládeže

V sobotu 1. mája sa hral už 2. ročník futbalového turnaja star-
ších pánov. Súťaže sa zúčastnili tímy z Veľkého Krtíša, Hrubého 
Šúra, a samozrejme, z Trnavej Hory. Počas pekného sobotného 
dopoludnia  si každé družstvo zahralo s každým. 

Víťazom sa nakoniec stali Veľkokrtíšania, na druhom mieste 
skončili hráči Hrubého Šúra a domáci sa umiestnili na treťom 
mieste. Budúci, už tretí ročník, sa bude hrať vo Veľkom Šúre, 
kde sú pozvaní aj hráči Trnavej Hory. Organizátorom súťaže 
bol Jozef Macz z Tralalandu, ktorý hral aj za mužstvo Hrubého 
Šúra. Po skončení turnaja bol pre každého pripravený chutný 
guláš a pivo. Vedenie TJ Sokol aj touto cestou ďakuje Jozefovi 
Maczovi za usporiadanie turnaja a za príjemné strávené popo-
ludnie.

TJ Sokol Trnavá HoraTJ Sokol Trnavá Hora

TJ Sokol Trnavá HoraTJ Sokol Trnavá Hora

TJ Sokol Trnavá Hora ukončila 
sezónu výhrou nad Kopernicou 4:0

k nám pripojí aj novovzniknuté družstvo 
mužov z hornej časti Trnavej Hory. Držíme 
chlapom palce a tešíme sa zo spoločnej 
spolupráce. Na záver mi nedá nepoďakovať 
aj takému človeku, akým je pán Radimír 
Beňovič, ktorý je hasičom nápomocný 
vždy, keď ho oslovia. Oceňujem, že nám 
bol ochotný zvárať sací kôš sponzorsky a v 
nočných hodinách. A len dúfam, že takúto 
pomoc budeme potrebovať čo najmenej. 

Na našej pohárovej súťaži by sme mali 
zahviezdiť s novou mašinou „pätnástkou“, 
ktorá sa generálkuje v našej garáži za pomoci 
viacerých členov aj nečlenov. Spomeniem 
aspoň tých najhlavnejších, s ktorými sa tu 
stretávam najviac: Jakub Vaňo, Ján Packo, 
Róbert Janák, Matej Forgáč, Miňo Barta a v 
neposlednom rade moja polovička Vladimír 
Abrahám, ktorému pohár trpezlivosti už 
pomaly preteká, ale snáď to všetci nejako 
prežijeme. Chlapi, vďaka vám! Ak sa vám 
toto podarí, tak vám snáď udelíme čestné 

uznanie.
Ostatní rodinní príslušníci, ktorí nám 

tolerujete časté odchody a neskoré príchody 
domov, keď sa venujeme tréningom, 
súťažiam a ostatným aktivitám v obci, prosím 
vás o pochopenie a „silné nervy“. 

Na záver snáď už len toľko. Prajem 
všetkým hasičom a hasičkám úspešnú a 
bezúrazovú sezónu, aby snaha nás všetkých 
nevyšla nazmar. Verím, že nám v tom bude 
nápomocný aj patrón hasičov sv. Florián.

Dokončenie zo str. 10.

Eva Sporná

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Por.  Mužstvo Z V R P Skóre Body

1 Kosorín 20 18 2 0 70:20 56

2 Janova Lehota 20 17 1 2 86:16 52

3 Šašovské Podhradie 20 10 1 9 53:37 31

4 Trnavá Hora 20 8 5 7 43:37 29

5 Krrenické Bane 20 7 6 7 32:42 27

6 Hronská Dúbrava 20 7 3 10 29:44 24

7 Nevoľné 20 6 5 9 32:49 23

8 Piteľová 20 6 3 11 25:42 21

9 Krahule 20 6 3 11 32:50 21

10 Ihráč 20 4 5 11 26:39 17

11 Kopernica 20 3 2 15 25:77 11

Futbalový turnaj starších pánov

nášho tímu s tímami okolitých obcí, ako aj už tradičný turnaj O pohár starostu 
obce a Trnavohorská jedenástka. 

Účastníci a časť organizátorov turnaja.Účastníci a časť organizátorov turnaja.

Reprezentanti našej obce.Reprezentanti našej obce.
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Bývam v Kľačanoch 5 rokov a od samého začiatku vídam 
takmer dennodenne kúdoly čierneho jedovatého dymu z 
komína na píle. A takisto dostávam stále tú istú odpoveď 
na moju otázku, prečo taký dym. Vraj je to iba dočasná 
porucha technológie, ktorá bude skoro odstránená. Malo 
by to vadiť predovšetkým obyvateľom hornej a dolnej Tr-
navej Hory, lebo tie čierne mračná zvyčajne klesajú sme-
rom dolu Pod grúň a pod Borovicu, málokedy smerujú 
na Kľačany. Mám množstvo fotografi í z rôznych časových 

období, z ktorých je evidentné, že to nie je žiadna drobná 
závada technológie, ale systematické spaľovanie odpa-
dov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spadajú do 
kategórie nebezpečných, plné rôznych karcinogénnych 
látok. Ich legálna likvidácia stojí nemalé peniaze, lacnej-
šie je ich potichúčky spáliť. V Nemecku by si to sotva mo-
hol majiteľ továrne dovoliť. Čo na to Inšpekcia životného 
prostredia, čo na to starosta, obecné zastupiteľstvo? Ale-
bo je lepšie nezabŕdať do tohto, v miestnych pomeroch 
relatívne veľkého zamestnávateľa, aby sme nemali ďal-
ších nezamestnaných? Zrejme ako „prindiš“ nepoznám 
všetky súvislosti, ale vonkoncom sa mi to nezdá v poriad-
ku. Tým skôr, že sa celý život zaoberám teplom, zdrojmi 
tepla a aj o kotloch čo-to viem.

Nevšedný zážitok prežil náš 
organista Jurko Dudáš, keď sa 
mu 8. mája 2010 dostalo tej cti, 
že mohol hrať na hlavnom or-
gane vo vatikánskej bazilike sv. 
Petra pri príležitosti „Ďakovnej 
vlakovej púte k hrobu Jána Pavla 
II.“, ktorej sa zúčastnili aj niektorí 
veriaci z našej obce. 

Jurko Dudáš svojou hrou spre-
vádzal nielen liturgiu tejto sv. 
omše, ale aj v našej obci známy 
spevácky zbor „Holúbky z Kríža“, 
ktorý sa podieľal svojím spevom 
na jej dôstojnom slávení.

Pútnici okrem Ríma navštívili 
aj Padovu – baziliku sv. Antona 
Paduánskeho, ktorý je patró-
nom hľadania stratených vecí, a 
Assisi, ktoré je známe sv. Františ-
kom, zakladateľom rehole kapu-
cínov, ktorej charizma spočíva v 
chudobe, čistote a šírení lásky. 
Assisi nadchlo všetkých pútni-

kov svojou architektúrou, keď 
domy sú postavené z bieleho 
kameňa a tak celé mesto pôsobí 
nezvyčajne čisto. Osobitne zau-
jímavé sú tri nad sebou v kolmi-
ci postavené baziliky, kde v naj-
spodnejšej je hrob sv. Františka 
a jeho prvých spolubratov a nad 
ňou je stredná a horná bazilika. 
V hornej bazilike sa nachádzajú 
najvzácnejšie fresky v Taliansku 
od maliara Giotta.

Púť sprevádzal spišský die-
cézny biskup Mons. František 
Tondra a niekoľkí kňazi. Púte sa 
zúčastnilo 285 pútnikov a 30 
členov vlakového a turistického 
personálu. Vlak je zaujímavý aj 
svojím spoločenským vozňom, 
ktorý je zaradený v strede sú-
pravy a ktorý okrem možnosti 
občerstvenia poskytuje aj pries-
tor pre slúženie sv. omše s účas-
ťou organa a zboru a z ktorého 

je zvuk prenášaný vlakovým 
rozhlasom do každého kupé vo 
vlaku.

Počas celej jazdy prebiehal s 
pomocou vlakového rozhlasu aj 
duchovný program s aktuálny-
mi témami k návšteve Padovy a 
Assisi.

A ešte jedna „pikoška“, pri 
slúžení svätej omše bol použitý 
práve renovovaný stolný krížik 
z nášho farského kostola, o kto-
rého bezpečnosť sa starala pani 
kostolníčka Magduška Mališo-
vá.

Dym nad pílou

Ing. Ján Tomčiak, Kľačany 427

Trnavohorský organista hral na organe vo Vatikáne

Pavel KravecPavel Kravec

Takýto pohľad nie je ojedinelý.Takýto pohľad nie je ojedinelý.

Organista Jurko Dudáš.Organista Jurko Dudáš.
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