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Trnavohorská tekvica

V tomto vydaní:

Michalský beh
V sobotu 25. septembra 2010 sa uskutočnil ďalší, v poradí už tretí ročník
Michalského behu a Behu zdravia
občanov Trnavej Hory. Bežci opäť súťažili v niekoľkých kategóriách. Najskôr si svoje sily zmerali pretekári v
detských kategóriách. Viac na str. 2.

Komunálne voľby 2010
V sobotu 27. novembra 2010 sa uskutočnia voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecné
zastupiteľstvo v Trnavej Hore bude mať
celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Viac na str. 5.

Z rozprávky do rozprávky
Víťazné tekvičky Evky Balážovej – labutie jazero.

Našli ste si čas a zavítali ste prvý októbrový víkend do Domu kultúry na Jalnej? Tak potom
ste videli to, čo je najlepšie vidieť na vlastné oči: zaujímavo upravené priestory inak nie práve
najkrajšieho domu kultúry, plné zelene, kvetov, pestrých farieb jesene, tekvíc, tekvičiek
a najmä výsledky úsilia záhradkárov nielen z Trnavej Hory, ale aj z Pitelovej, Šašovského
Podhradia či Lovčice – Trubína. Organizátori z občianskeho združenia Spoločne pre obec,
obec nám tu už od stredy pripravovali tretí ročník záhradkárskej výstavy Trnavohorská
tekvica.
Pokračovanie na str. 8.

Takto sa volal druhý farský chatový
tábor v dedinke Častobrezie. V tábore bolo 20 detí, 6 vedúcich a 3 pani
kuchárky, ktoré sa o nás starali počas
celého týždňa. Už samotný názov hovorí, že bol o rozprávkach a rozprávkových bytostiach.
Viac na str. 10.

Trnavohorský dostavník 2010
V sobotu 26. júna 2010 privítala miestna časť
Jalná priaznivcov countryhudby a dobrej zábavy. Na priestranstve pri dome kultúry sa už
po tretíkrát uskutočnil minicountryfest Trnavohorský dostavník. Celé podujatie sprevádzala
slovom Badula Beňová. Po oficiálnom otvorení
podujatia predsedom organizačného výboru
Vladimírom Abrahámom a členom organizačného výboru a súčasne starostom obce Jánom
Harmanom sa v jednotlivých blokoch striedali
vystúpenia hudobných skupín, tanečné čísla,
ukážky westernových zručností a scénky. V prvom hudobnom bloku sa úspešne predstavila
skupina Gápeľské šípy z Novej Bane. S ukážkami amerických countrytancov sa predstavila
tanečná skupina Arizona zo Šaroviec.
Pokračovanie na str. 3.

Z vystúpenia Túlavých vlkov.
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Tretí ročník Michalského behu
V sobotu 25. septembra
2010 sa uskutočnil ďalší,
v poradí už tretí ročník
Michalského behu a Behu
zdravia občanov Trnavej
Hory. Bežci opäť súťažili v
niekoľkých
kategóriách.
Najskôr si svoje sily zmerali pretekári v detských
kategóriách.
Tento rok prišlo obzvlášť
veľa detí, na čom má určite
zásluhu i to, že v obci začal
pôsobiť atletický krúžok. Deti
z miestnej základnej školy sa
pravidelne zúčastňujú súťaží
pod „hlavičkou“ Mestského
športového klubu – Atletický
klub Žiar nad Hronom. V jednotlivých kategóriách sú naši,
žiarski či atléti z Lovčice-Trubína úspešní, na čom majú svoj
podiel hlavne tréneri Miroslav
Rybársky a Marián Podolec.
Školákom sa venujú zatiaľ
dvakrát do týždňa a vďaka ich
prístupu už do kruhu atlétov
získali veľa mladých Trnavohorčanov.
Ako prvý bol v sobotu naplánovaný Beh zdravia, kedy si
trasu dlhú 1389 metrov môže
zabehnúť každý bez rozdielu
a obmedzenia veku. Po tomto takzvanom zahrievacom
kole už boli na rade kategórie
určené pre školákov. Prví sa
na štart postavili predškoláci,
ktorí museli zdolať trať dlhú
100 metrov. Po nich prišli na
rad najmladší žiaci, ktorí zdolávali 200-metrovú trať. Spomedzi chlapcov sa na prvých
troch miestach umiestnili
Denis Tilesch, Lukáš Grassl a

Samuel Urgela. Medzi dievčatami sa najviac darilo Monike
Bielikovej, Eme Štefaničkovej a Natálii Priehradníkovej.
Ďalší v poradí bežali žiaci 3.
a 4. ročníkov s dĺžkou trate
300 metrov. Prvé tri miesta si
medzi chlapcami „vybehali“
Kristián Klouda, Juraj Kováč
a Vladimír Filas. Rovnakú trať
absolvovali aj dievčatá – prvé
miesta patrili Zuzane Krajčíkovej, Monike Balunovej a
Erike Magulovej. V kategórii
mladších žiakov museli školáci zabehnúť 600 metrov. Prvé
tri miesta spomedzi chlapcov
obsadili Alex Mojžiš, Matej
Lepeň a Viktor Mojžiš a spomedzi dievčat Diana Žabková, Karolína Krnáčová a Lucia
Ihradská. Pre starších žiakov
bola pripravená trať dlhá 800
metrov. Medzi chlapcami
si najlepšie počínali Roman
Kapšo, Ondrej Kosztolányi a
Michal Šuster a medzi dievčatami Martina Luptovská,
Michaela Širáňová a Michaela Mišutová. Spomedzi mládežníckych kategórií bola
ako posledná na rade 2400
metrov dlhá trať určená pre
dorastencov, v ktorej bežali traja chlapci a tri dievčatá.
Najrýchlejší boli René Bevelaqua a Denisa Čunderlíková.
Ženy bežali na trati 4500
metrov. Najrýchlejšia bola
Hana Dobrotková z Novej
Bane, druhá skončila Soňa
Krnáčová z Čiernych Kľačian
a tretie miesto patrilo Marcele Kocholovej z Bartošovej
Lehôtky.
Muži bežali na trati 6600

I keď obdobie letných prázdnin
býva väčšinou chudobnejšie na rôzne
kultúrne či športové podujatia, aj počas tohto obdobia sa ich u nás v obci
niekoľko uskutočnilo.
Medzi prvými si zaspomíname na
futbalový turnaj O pohár starostu
obce. Futbalové zápolenie medzi
jednotlivými družstvami sa uskutočnilo už v prvý prázdninový týždeň, a
to 4. júla. Tretieho ročníka súťaže sa
tentokrát zúčastnili futbalové tímy z
Trnavej Hory, Pitelovej, Nevoľného a
Vyhieň. Víťazmi sa nakoniec stali domáci hráči.
Už o pár dní si svoje sily zmerali

Štart účastníkov Michalského behu.
metrov, pričom boli rozdelení do
niekoľkých kategórií. V „A“ skupine si sily zmerali muži od 18 do 39
rokov. Najviac sa darilo Miroslavovi
Dobiášovi z Prievidze, druhá priečka
patrila Martinovi Prokeinovi z Banskej Štiavnice a tretí skončil Peter
Kováč z MŠK Žiar nad Hronom. Skupina „B“, v ktorej súťažili muži od 40
do 49 rokov, má tiež svojich víťazov.
Sú nimi Daniel Matis z BK PIXYDA,
Peter Valach a Jozef Lipták, obaja
zo Zvolena. „C“ skupina bola určená mužom od 50 do 59 rokov. Tu si
najlepšie počínali Ondrej Hanzlík
z AK Baník Prievidza, Milan Staňo
z MS Nová Baňa a Milan Libo z Hliníka nad Hronom – Biatlon Vyhne.
Poslednou bola „D“ skupina, v ktorej bežali muži starší ako 60 rokov.
Vyhral ju Peter Fašung z Prievidze,
pred Jozefom Spiškom z Handlovej
a Jánom Demeterom z BS Zvolen.
V tejto kategórii súťažil aj najstarší
účastník Michalského behu, 73-ročný Juraj Cengel z Banskej Štiavnice.
6600 metrovú trať zabehol v sobotu
s časom 34,59 minút.

dobrovoľní hasiči, a to v súťaži O pohár starostu obce. V sobotu 17. júla sa
na miestnom ihrisku Hrable stretlo 23
družstiev zo širokého okolia. Medzi
nimi bolo 7 ženských a 14 mužských
družstiev, zastúpenie mali aj družstvá
mužov vo veku nad 35 rokov. Prvenstvo si v kategórii žien odniesli obhajkyne minuloročného titulu – družstvo
z Lovče, domáce hasičky (dorastenky)
si vybojovali pekné 2. miesto a domáce družstvo žien B získalo 4. miesto.
Medzi mužmi dominovali na 1. mieste
hasiči z Krupiny. Naše mladé mužstvo
získalo nakoniec 7. miesto.
Pokračovanie na str. 3.

Ocenení boli zvlášť aj trnavohorskí atléti. Spomedzi nich získal prvé
miesto Jakub Forgáč pred Pavlom
Ivanom, Michalom Homolom a Martinom Ceplákom.
Otcom myšlienky na zorganizovanie Michalského behu a Behu zdravia je náš Michal Homola. Ako nám
po úspešnom treťom ročníku povedal, je veľmi rád, že sa v obci opäť
zišlo také množstvo pretekárov. Váži
si i to, že prišli atléti, ktorí už majú „v
nohách“ nabehaných niekoľko stoviek kilometrov a medzi bežcami sú
ich mená známym pojmom. Čo však
oceňuje na treťom ročníku najviac,
je veľká účasť detí. „Nie je dôležité,
kto beh organizuje, ani to, kto sa na
ktorom mieste umiestni. Možno to
znie ako klišé, ale naozaj je dôležitejšie zúčastniť sa, ako vyhrať. Veľké
poďakovanie patrí trénerom z MŠK
Žiar nad Hronom Rybárskemu a
Podolcovi, bez ktorých by tu dnes
určite nebolo toľko detí. Pre mňa
je ich radosť z behania najväčším
víťazstvom,“ dodal na záver Michal
Homola.
(li)

Spomienka na športové leto

Pohár je náš!
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Spomienka na športové leto Redakčný príhovor
Prvý augustový deň patril opäť futbalistom, aby sa stretli na druhom ročníku futbalovej Trnavohorskej jedenástky. Súťaže sa
zúčastnilo 40 futbalistov, ktorí súťažili všetci
spolu v jednej kategórii, t. z. deti, dorastenci aj dospelí. Tretiu priečku nakoniec obsadil Milan Urgela, druhé miesto získal Jozef
Kollár z Pitelovej a víťazom sa stal domáci
futbalista, dorastenec Jozef Kľačanský. Najlepším brankárom podujatia sa stal Dušan
Mališ, brankár domácich dospelých futbaHasičské nádeje z Bartošovej Lehôtky.
listov.
limb

Dokončenie zo str. 2.

Trnavohorský dostavník 2010
Dokončenie zo str. 1.
Ukážky westernových zručností – narábanie s lasom či strelnými
zbraňami – predviedli členovia
skupiny Túlaví vlci. Potlesk zožali aj
ich úsmevné westernové scénky. V
ďalšom hudobnom bloku vystúpila už z minulého roka známa skupina Colorado. Program na voľnom
priestranstve bol ukončený atraktívnou ohňovou šou členov skupiny Shaitan. Ich vystúpenie pútalo
pohľady všetkých návštevníkov a
bolo odmenené zaslúženým potleskom.
Po ohňovej šou sa začal v sále
domu kultúry countrybál. K skvelej
nálade prispela zvolenská skupina PaciPacifik, ktorá už má medzi
návštevníkmi festu a obyvateľmi
Trnavej Hory svojich fanúšikov.
Countrybál spestril rýchlokurz írskych countrytancov, do ktorého
Úsmevná scénka Túlavých vlkov.
sa pod vedením Miloša Hajdoniho
zapojila väčšina prítomných. Tanec prerušilo len žrebovanie tomboly, v ktorej bolo
38 cien – aj „serióznych“, aj úsmevných. Po tombole ešte nasledovala ukážka countrytanca v podaní Túlavých vlkov, rovnako s možnosťou zapojenia. Výborná atmosféra trvala až do tretej hodiny rannej, kedy bol countrybál ukončený.
Z ďalšieho sprievodného programu treba spomenúť lukostreľbu a možnosť povoziť sa na poníkovi alebo na vozíku so zapriahnutým poníkom. Pre deti boli pripravené aj zábavné súťaže. Pripravená bola pestrá ponuka občerstvenia, k dispozícii
boli predajné stánky s gulášom, grilovanými špecialitami, bufet a výčapy piva a
kofoly.
Skutočnosť, že minifest navštívilo odhadom viac ako 500 návštevníkov (z toho
273 platiacich), organizátorov teší. Svedčí to súčasne o tom, že v podmienkach našej obce ide o najvýznamnejšie kultúrno – spoločenské podujatie a že podpora,
ktorú podujatiu poskytuje obec a reklamní partneri, nebola zbytočná.
zh

Poďakovanie
Občianske združenie Spoločne pre
obec, obec nám ďakuje všetkým, ktorí
sa rozhodli venovať 2 % zo svojich daní
v prospech združenia. Ceníme si snahu tých, ktorí sa rozhodli týmto spôsobom podporiť činnosť občianskeho
združenie. Všetci členovia pracujú tak,
ako doteraz – teda bez nároku na od-

menu či honorár, ale venované prostriedky nám pomáhajú pri materiálovom
zabezpečení jednotlivých podujatí.
Mrzí nás len, že nie všetky daňové
úrady poukázali na účet združenia
všetky venované prostriedky a to napriek tomu, že sme všetky písomnosti
s tým súvisiace poslali včas a na tie daňové úrady, ktoré boli miestne príslušné.
zh

Vážení čitatelia, čas dovoleniek a letné prázdniny
sú už za nami, nastal čas každodenných školských
či pracovných povinností. V tomto období k vám
prichádzame s tretím tohtoročným číslom Trniek,
v ktorom si na toto príjemné obdobie oddychu
zaspomíname. V tomto čísle vám prinášame aj
novú rubriku, a to spoločenskú kroniku. Chceme
si pripomenúť tých, s ktorými sme sa navždy
rozlúčili, privítať nových obyvateľov obce či
zagratulovať jubilantom. Chýba nám ešte prehľad
uzatvorených manželstiev, napriek tomu veríme,
že vás táto rubrika poteší a že od nasledujúceho
čísla vám budeme môcť poskytnúť za príslušný
štvrťrok úplné informácie.
Trnky vnímame ako informačný prostriedok
pre všetkých obyvateľov Trnavej Hory, preto nás
trochu zamrzel diskusný príspevok na webstránke
našej obce, podľa ktorého v Trnkách nie je čo čítať,
lebo všetko je už na webe. Zamrzel nás z viacerých
dôvodov. Jedným z dôvodov je to, že toto tvrdenie
nie je celkom pravdivé – nie všetko, čo je v Trnkách,
je aj na webovej stránke, pritom časť článkov, ktorá
je na webe k jednotlivým podujatiam v obci, je v
Trnkách obsahovo širšia. Druhým dôvodom je
to, že diskutujúci či diskutujúca vôbec nebrali do
úvahy skutočnosť, že nie každý občan našej obce
má prístup na internet. Našou snahou je zverejniť
všetky články, ktoré sú redakcii doručené, bez toho,
aby sme si kládli podmienku predchádzajúceho
nezverejnenia na webe. Veď by sme tým o tieto
informácie ochudobnili čitateľov, ktorí k nim inak
prístup nemajú. No a za zmienku stojí aj to, že ešte
dosť dlhé obdobie po tom, ako začali vychádzať
Trnky, obecná webstránka nebola zriadená, takže
každý článok v Trnkách bol pre čitateľov novinkou,
a aj po jej zriadení sa zapĺňala len postupne.
Samozrejme, že by sa Trnky dali robiť aj inak a lepšie.
Redakcia sa novým nápadom nebráni, naopak,
uvíta ich. Len škoda, že zostáva len pri tej kritike a
na nápady akosi nedošlo. Rovnako ako sa nenašiel
nikto, kto by bol zareagoval na ponuku vykonávať
post šéfredaktora. Oveľa ľahšie je totiž anonymne
kritizovať prácu iných, ako ju vykonávať.
Toto číslo Trniek vychádza v jesennom období,
kedy sa končí zber tohtoročnej úrody. Z tohto
pohľadu to nebol najlepší rok – našťastie, na
kľúčovom podujatí tohto obdobia, Trnavohorskej
tekvici, to nebolo badať, a výstavu môžeme
hodnotiť ako veľmi úspešnú. Pred nami sú
komunálne voľby – každý z nás môže svojou
účasťou a svojím hlasom rozhodnúť o tom, aké
bude smerovanie našej obce v nasledujúcich
štyroch rokoch.
No a čo nevidieť bude nasledovať obdobie
príprav na najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Prajeme vám, aby ste toto obdobie prežívali v
zdraví, v láske a v rodinnej pohode. Aby jediné
starosti, ktoré vás budú trápiť, boli tie, akým
darčekom najviac potešíte svojich najbližších.
Naše novoročné priania nájdete v Trnkách, ktoré
vyjdú v druhom januárovom týždni. Vaša redakcia
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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
nachádzame sa v období tesne
pred komunálnymi voľbami, v období,
kedy sa budete rozhodovať, či ísť voliť
a komu dať svoj hlas v komunálnych
voľbách. Toto vaše rozhodovanie bude
mať vplyv na to, aký bude ďalší rozvoj
našej obce. Okrem účasti vo voľbách
bude mať nemalý význam to, komu
vo voľbách dáte svoj hlas ako na post
starostu, tak aj na posty jednotlivých
poslancov.
V čase, keď tento príspevok píšem,
ešte nie je známy ani počet kandidátov na post starostu či poslancov, ani
osoby, ktoré sa o tieto posty uchádzajú.
Chcel by som Vás požiadať, aby ste pri
rozhodovaní, komu dať svoj hlas, zvažovali nielen osobné či rodinné vzťahy,
ale najmä zapájanie sa do celkového
diania v obci, morálne či charakterové
vlastnosti, ako aj to, či za slovami budú
nasledovať aj skutky. Aby sa nenaplnila
prípoviedka „ Nikto vám nemôže toľko
dať, koľko vám ja môžem sľúbiť“.
Nie vždy je dôležité, aby mal kandidát vysokoškolské, či stredoškolské
vzdelanie. Aby zastával vysoký post v
zamestnaní, či podnikal - lebo v mnohých prípadoch práve ľudia s bežným
zamestnaním, drobní živnostníci a remeselníci lepšie chápu a vnímajú potreby väčšiny obyvateľov tej ktorej lokality
obce. Stáva sa, že niektorí kandidáti využívajú skutočnosť, že politické strany

Uznesenie číslo 4/2010
z dvadsiateho deviateho, mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, štvrtého v roku
2010, ktoré sa konalo dňa
28. 6. 2010 v zasadačke Obecného
úradu v Trnavej Hore

a hnutia v snahe vylepšiť si percento
úspešnosti vo voľbách dávajú na svoje
kandidátky osoby, ktoré „ sú raz biele,
inokedy čierne“, t. j. raz kandidujú za
jednu stranu, v ďalšom období za inú
stranu na opačnej strane politického
spektra, čo tiež o niečom svedčí . Stojí
za uváženie hodnotiť, či ten ktorý kandidát sa v predchádzajúcom období
len zúčastňoval na rokovaniach obecného zastupiteľstva a zasadnutí jednotlivých komisií, na ktorých len dvíhal
ruku, alebo sa angažoval aj mimo tejto
činnosti do podujatí organizovaných v
našej obci ( brigády, rôzne súťaže, organizovanie rôznych iných podujatí).
Verím, že väčšine z vás nie je problematika volieb do samosprávy obce
ľahostajná, nadchádzajúcich volieb sa
zúčastníte a svoj hlas dáte jednotlivým
kandidátom uvážlivo a so všetkou vážnosťou.
Nedá mi, aby som sa znova nezmienil
o problematike neustále diskutovanej,
a to je nakladanie s komunálnym odpadom. Tomuto problému sa venujeme
neustále, ale i napriek tomu, že vytvárame podmienky na zber, separáciu a likvidáciu odpadu, neustále sa stretávame
s problémom, že náš občan snáď nevie
čítať, či nemá vôbec pozitívny vzťah ku
svojmu okoliu. O tomto tvrdení svedčí
rad skutočností, ktoré mi nedá nespomenúť. Posúďte sami, keď v priestore,
ktorý je určený na stavebný odpad, čo
je vyznačené aj na bráne, sa neustále
objavujú odpady nijako nesúvisiace so

Strosta Ján Harman.
stavebným odpadom, ako sú matrace, kovový odpad, nábytok a podobne. V nádobách na odpad, umiestnených
pri zastávkach autobusov, pravidelne objavujeme odpad
z domácností, použitý hygienický materiál. Do voľnej
prírody, na cudzie pozemky, stále vyvážame pneumatiky, stavebný odpad. Na cudzie pozemky umiestňujeme
biologicky rozložiteľný odpad – konáre, odpad zo záhrad
a rôzny iný materiál. Takto by sme mohli rad radom menovať lokality a druh odpadu, ktorý tam nachádzame. V
súvislosti s touto skutočnosťou si ale neuvedomujeme,
že všetok tento odpad musí niekto vyzbierať ( čo nie je vo
väčšine prípadov nič príjemné a navyše nás to stojí nemalé finančné prostriedky) a v súlade so zákonom zlikvidovať. Smutné je, že v niektorých prípadoch takto konajú
aj občania, ktorí by mali na takéto konanie poukazovať a
takéto prípady riešiť.
Uviedol som len negatíva, ale je potrebné poukázať na
tú skutočnosť, že čím ďalej, tým viac sa do separovaného zberu zapája širší a širší počet domácností, čo svedčí
o tom, že počet obyvateľov, ktorým na našom životnom
prostredí záleží, narastá.

čianske združenie Bašta, so
na parcele č. CKN 53 a z posídlom Nám. SNP 50, Zvolen
zemku v k.ú. Trnavá Hora parna pokrytie nákladov na tlač
cely č. CKN 53 vyznačenej ako
zastavaná plocha a nádvorie
Encyklopédie sakrálnych stavieb Slovenska.
o výmere 650 m2 od Obce Pitelová za kúpnu cenu 8.246,- 3. Utvorenie jedného volebné€. Kúpna cena bude splatná
ho obvodu, jedného volebného okrsku a určuje obecné
podľa splátkového kalendára
zastupiteľstvo v počte 9 potak, aby celá kúpna cena bola
uhradená do 31. 12. 2011.
slancov pre volebné obdobie
rokov 2010-2014.
4. Rozsah výkonu funkcie staB. Berie na vedomie
1. Správu mandátovej komisie.
rostu obce na funkčné obdobie rokov 2010-2014 podľa §
11 ods. 4 písm.i) zákona číslo
Uznesenie číslo 5/2010
369/1990 Zb. o obecnom zriaz tridsiateho zasadnutia Obecdení v znení neskorších predného zastupiteľstva, piateho v
pisov na plný úväzok.
roku 2010, ktoré sa konalo dňa

Ing. Ján Harman, starosta obce

navá Hora pre Ing. Jozefa Žiaka, bytom Trnavá Hora 319.
C. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení uznesení.
2. Informáciu o činnosti obecného úradu.
3. Správu mandátovej komisie.
4. Správu o plnení rozpočtu za I.
polrok 2010.

A. Schvaľuje
1. Predložený návrh programu
dnešného zasadania obecného zastupiteľstva.
D. Ukladá
2. Programový rozpočet obce
1. OcÚ zverejniť ponuku na odTrnavá Hora na roky 2010 –
predaj pozemkov určených na
2012.
výstavbu rodinných domov
3. Dodávateľa prác na rekonv časti Borovičky. Ponuky je
štrukciu sociálneho zariadepotrebné predložiť do 14. 9.
nia v MŠ, ktorým je na základe
2010 do 15,00 hod. na obecný
30.7.2010 v kultúrnom dome v
výsledku verejného obstaB. Neschvaľuje
úrad prípadne poštou.
časti obce Kľačany.
rávania pán Michal Švihorík,
1. Odpredaj časti pozemku z
bytom Trnavá Hora za dohodparcely KNE č. 523/2 v k.ú.
Všetky zápisnice a uznesenia
nutú cenu 3.804,- €.
Kľačany pre pána Rudolfa Gazo zasadania Obecného zastu4. 3. zmenu rozpočtu obce TrnaA. Schvaľuje
raja s manželkou Lýdiou Gapiteľstva, ako aj iné úradné
vá Hora.
rajovou, bytom Nám. Matice
1. Predložený návrh programu
5. Odkúpenie spoluvlastníckeho
slovenskej 404/15, Žiar nad dokumenty sú zvrejnené na
dnešného zasadania obecnéobecnej stránke www.trnavapodielu 27/100 z budovy súp.
Hronom.
ho zastupiteľstva.
č. 112 (zdravotného strediska) 2. Poskytnutie finančného prís- 2. Odpredaj časti pozemku z hora.sk v sekcii Obecné dokupostavenej v k.ú. Trnavá Hora
pevku vo výške 30,- € pre Obparcely KNC č. 296/1 v k.ú. Tr- menty.

trnky
Uznesenie číslo 6/2010
z tridsiateho prvého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva,
šiesteho v roku 2010, ktoré
sa konalo dňa 24. 9. 2010 v
kultúrnom dome v časti obce
Jalná.
A. Schvaľuje
1. Predložený návrh programu
dnešného zasadania obecného zastupiteľstva.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora č.
3/2010 o spôsobe nakladania
s komunálnym odpadom a s
drobným stavebným odpadom na území Obce Trnavá
Hora.
3. Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva Obce Trnavá
Hora.
4. Odpredaj pozemku v k.ú.
Trnavá Hora parcely CKN č.
201/5- TTP o výmere 607
m2 pre Mgr. Borisa Vidoviča
a manželku Ing. Lenku Vidovičovú, bytom Svitavská
532/2, Žiar nad Hronom za

číslo 3 • 2010
vydania rozhodnutia o podohodnutú cenu 8.100,- € za
volení vkladu kúpnej zmluúčelom výstavby rodinného
vy si zabezpečí právoplatné
domu. Kúpna zmluva bude
stavebné povolenie k výsobsahovať dohodnutie predkupného práva podľa § 602 a
tavbe stavby na pozemku,
ktorý je predmetom kúpnej
nasl. Občianskeho zákonníka
zmluvy,
a ostatných dojednaní:
• kupujúci do vydania prá• predkupné právo v prosvoplatného
stavebného
pech Obce Trnavá Hora pre
povolenia k výstavbe stavprípad, že nadobúdateľ neby na pozemku, ktorý je
hnuteľnosti by chcel nehnuteľnosť odpredať v lehote 2
predmetom kúpnej zmluvy,
neuzavrie zmluvu, ktorou
rokov od účinnosti kúpnej
by predmet kúpnej zmluvy
zmluvy alebo do kolaudácie
príp. jeho časť zaťažil záložstavby, ktorá má byť postaným právom, predkupným
vená na nehnuteľnosti s tým,
právom, vecným bremeže nadobúdateľ je povinný
nom alebo iným právom
písomne ponúknuť nehnuteľnosť na predaj obci za tú
tretej osoby.
• Platnosť uznesenia o predaji
istú kúpnu cenu, za ktorú
p zemku je do 17. 12. 2010.
nehnuteľnosť nadobudol, s
lehotou splatnosti kúpnej 5. Vnútroorganizačnú smernicu
obce Trnavá Hora, ktorou sa
ceny do dvoch mesiacov
upravuje proces verejného
odo dňa doručenia ponuky
obstarávania v podmienkach
obci. Predkupné právo takto
obce Trnavá Hora.
zriadené zanikne dňom právoplatnosti kolaudačného 6. Zloženie komisie na výber
dodávateľa označenia názvov
rozhodnutia stavby postaulíc: Hanušková Alena – predvenej na pozemku, ktorý je
seda komisie, Mgr. Kravec Papredmetom kúpnej zmluvy.
vel, Hanák Zdenek, Forgáčová
• kupujúci do dvoch rokov od

Komunálne voľby 2010

4.

V sobotu 27. novembra 2010 sa uskutočnia
voľby poslancov obecného zastupiteľstva a
starostu obce. Do týchto volieb podľa informácie volebnej komisie v obci Trnavá Hora
kandidujú za starostu obce:
1. Ján Harman, Ing., 57 r., živnostník, Trnavá Hora 147, nezávislý kandidát,
2. Pavel Ihracký, Ing., 54 r., kontrolór, Trnavá Hora 103, Kresťanskodemokratické hnutie,
3. Jaroslav Mužík, 26 r., živnostník, Trnavá
Hora 305, Slobodné Fórum,
4. Darina Schwarzová, Ing., 56 r. , lesný
inžinier, Trnavá Hora 135, nezávislý
kandidát,
5. Milan Urgela, 57 r., vodič, Trnavá Hora
338, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore bude
mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom
pre celú obec. Za poslancov Obecného
zastupiteľstva Trnavá Hora kandiduje až
dvadsať kandidátov:
1. Vladimír Abrahám, 38 r., živnostník, Trnavá Hora 160, SDKÚ-DS,
2. Zlatica Beňová, Ing., 44 r., štátny zamestnanec, Trnavá Hora 83, SDKÚ-DS,
3. Martin Ceplák, 24 r., predajca, Trnavá
Hora 96, KDH,

15.
16.
17.
18.
19.

Peter Čierny, 33 r., živnostník, Trnavá
Hora 187, nezávislý kandidát,
Iveta Filasová, 30 r., ekonómka, Trnavá
Hora 250, SDKÚ-DS,
Zdenek Hanák, 59 r., dôchodca, Trnavá
Hora 311, SMER, SNS,
Lenka Ihradská, 32., redaktorka, Trnavá
Hora 242, ĽS-HZDS,
Zuzana Ivanová, 40 r., podnikateľka, Trnavá Hora 240, SDKÚ-DS,
Pavel Kravec, Mgr., 53 r., manažér, Trnavá Hora 243, KDH,
Miroslav Mešťan, Ing., 51 r., geodet kartograf, Trnavá Hora 381, SDKÚ-DS,
Beata Mešťanová, Ing. 48 r., podnikateľka, Trnavá Hora 381, SDKÚ-DS,
Silvia Miháliková, Mgr., 56 r., lekárnička,
Trnavá Hora, Jalná 57, SDKÚ-DS,
Jaroslav Mužík, 26 r., živnostník, Trnavá
Hora 305, SF,
Karol Mužík, 36 r., robotník, Trnavá
Hora 305, SF,
Slavomír Pilnik, Ing., 41 r., podnikateľ,
Trnavá Hora, Jalná 60, SDKÚ-DS,
Milan Sopko, 30 r., živnostník, Trnavá
Hora 364, ĽS-HZDS,
Peter Sopko, 25 r., živnostník, Trnavá
Hora 369, ĽS-HZDS,
Peter Švihorík, 49 r., živnostník, Trnavá
Hora 163, SDKÚ-DS,
Dáša Trokšiarová, RsDr., 62 r., živnostníčka, Trnavá Hora, Kľačany 466, ĽSHZDS,

5

Eva, Kollárová Mária – členovia komisie.
B. Neschvaľuje
1. Prenájom jednej miestnosti v
pivničných priestoroch pod
KD v Jalnej pre pána Igora
Bartoša, bytom Trnavá Hora,
Jalná 40.
2. Predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratného
finančného príspevku z Environmentálneho fondu oblasť C. rozvoj odpadového
hospodárstva vypracovanej
spoločnosťou MGM projekt
spol. s.r.o. Banská Bystrica na
realizáciu projektu „Nákup
komunálnej techniky“.
C. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení uznesení.
2. Informáciu o činnosti obecného úradu.
3. Informácie predsedov komisií
o činnosti.
4. Správu o kontrolnej činnosti
za I.polrok 2010.
5. Správu mandátovej komisie.
OcÚ Trnavá Hora

20. Milan Urgela, 57 r., vodič, Trnavá Hora
338, ĽS-HZDS.
My, voliči, si teda máme z čoho vyberať.
Určite budeme zvažovať, čo sľubovali kandidáti v predchádzajúcich voľbách a čo z
toho splnili, keď zvolení boli, či je záujem
kandidátov o veci verejné naozaj hlboký a
prejavuje sa o. i. aj tým, že pociťujeme ich
zapájanie sa do obecného diania a aktivít
obci prospešných, či v prípade, že možnosť
vykonávať mandát už mali, „nezahodili flintu do žita“, či posunuli našu obec dopredu,
alebo boli skôr brzdou v tom, čo sa vykonať
mohlo.... ale nakoniec sa každý bude rozhodovať podľa toho, čo bude za podstatné
považovať on sám. Ostáva nám len veriť, že
sa rozhodneme dobre a na prospech rozvoja našej obce.
redakcia

Oznam pre kandidátov
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 finančnú spoluúčasť
každého kandidáta v sume 10 €. V
prípade záujmu nás kontaktujte na
e-mailovej adrese trnky@trnavahora.sk.
redakcia
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Reakcia na článok „Dym nad pílou“
Spoločnosť TWS PLUS s.r.o., Trnavá Hora 393, ných, plné rôznych karcinogénnych látok. Je životného prostredia v Banskej Štiavnici,
IČO: 36 386 804, v zastúpení konateľkou pre našu spoločnosť zarážajúce, ako osoba pracovisko Žiar nad Hronom, so zameraním
Andreou Mekíšovou, si dovoľuje reagovať neznalá pomerov v našej spoločnosti, pre- na plnenie ustanovení zákona č. 223/2001 Z.
na článok „Dym nad pílou“ uverejnený v In- zentuje verejne nepravdivé a zavádzajúce z. o odpadoch v znení neskorších právnych
formačnom občasníku Trnky, vydávaného tvrdenia, ktoré so skutočným stavom nema- predpisov a neboli zistené žiadne nedostatObčianskym združením Spoločne pre obec, jú nič spoločné. Naša spoločnosť podniká v ky, resp. porušenia všeobecných záväzných
obec nám., Trnavá Hora 313, v čísle 2/2010. odbore píliarska výroba od roku 1999, ktorá právnych predpisov, ani interných predpisov
Autor článku Ing. Ján Tomčiak, Kľačany 427, v každom prípade sleduje otázky ochrany ži- vydávaných na ich základe. Naše vyjadrenie
sa vyjadril ako obyvateľ žijúci päť rokov v votného prostredia, v dôsledku čoho si pre je obranou proti tvrdeniam uvádzaným Ing.
Kľačanoch, že takmer dennodenne vídava výrobu zabezpečila technológie zodpove- Jánom Tomčiakom, ktorý svojim článkom
kúdoly čierneho jedovatého dymu z komína dajúce všetkým bezpečnostným normám hrubo poškodil dobré obchodné meno spona píle s tým, že na otázku, prečo taký dym, platným v rámci Slovenskej republiky. Zo ločnosti tým, že uviedol zavádzajúce ničím
dostáva odpoveď, že sa jedná o dočasnú strany spoločnosti nedochádza k porušova- nepodložené tvrdenia. Všetky nepodložené
poruchu technológie, ktorá bude čoskoro niu platných právnych predpisov týkajúce sa tvrdenia autora článku považujeme za neodstránená. Zároveň konštatuje, že v spoloč- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako primerané osočovanie a poškodzovanie obnosti TWS PLUS s.r.o. sa systematicky spaľujú i predpisov súvisiacich s ochranou životného chodného spoločnosti TWS PLUS s.r.o. V tejto
odpady, ktoré s najväčšou pravdepodob- prostredia. V našej spoločnosti sú vykonáva- súvislosti spoločnosť zváži ďalšie kroky voči
nosťou spadajú do kategórie nebezpeč- né pravidelné kontroly Obvodným úradom autorovi článku.
Spoločnosť TWS PLUS s.r.o.
Poznámka redakcie: Článok je uvedený bez redakčných úprav, v znení, ako bol doručený redakcii. Ešte v auguste boli oslovené aj inštitúcie, ktoré by sa k informáciám uvedeným v pôvodnom článku a k pôsobeniu tejto firmy ako stredného zdroja znečistenia mohli vyjadriť, t. j. Inšpekcia životného prostredia v Banskej Bystrici a Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar
nad Hronom. Obidve inštitúcie písomne potvrdili prevzatie žiadosti o stanovisko, ku dňu redakčnej uzávierky však nebolo doručené.
ľahostajní voči tejto hroznej tragédii a po
výzve obecného úradu na podnet komisie
V nedeľu 15. 8. 2010 sa prehnala Hand- sociálno-kultúrnej sa začala zbierka na polovou ničivá búrka, ktorá napáchala hroz- moc Handlovej.
né škody na majetku obce aj ľudí. Mnohí
zostali bez strechy nad hlavou, bez obleJe obdivuhodné, koľko sa toho nazbiečenia, základných životných potrieb. Po ralo za tri dni. Oblečenie, topánky, hygiecelom Slovensku sa zdvihla vlna solidarity, nické a čistiace potreby, posteľné prádlo,
aby pomohli mestu, ktoré je neďaleko nás uteráky, periny, vankúše, detské oblečenie
a pomáhali, ako sa dalo.
a hračky, to všetko putovalo do krízového
centra Dorka v Handlovej. A neboli to len
Ani obyvatelia Trnavej Hory nezostali staré, vyradené veci, ale mnoho nových,

Povodne v Handlovej

nepoužitých alebo novokúpených potrieb
pre postihnutých, ktorým takáto pomoc
určite príde vhod.Členky komisie Ivanová,
Sporná a Miháliková to na troch autách s
prívesom odviezli do centra.
Touto cestou vyslovujem veľké poďakovanie za pomoc všetkým, ktorí sa zúčastnili zbierky a spoločne tak pomohli zmierniť
ťažký údel Handlovčanov. Zostáva len dúfať, že sa takáto hrôza už nebude opakovať.
S. Miháliková

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
V minulom roku sa konečne
aj na Slovensku začali poskytovať dlho očakávané dotácie na
slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti. Cieľom
je podporiť tých, ktorí chcú využívať vo svojom dome tieto
ekologicky čisté zdroje tepelnej
energie. Na objasnenie treba
uviesť, že ide o slnečné kolektory na ohrev vody, nie na výrobu
elektrickej energie.
Po rozpačitom začiatku v
prvej polovici roku 2009, spôsobenom prílišnou administratívnou náročnosťou, sa od
augusta začal výrazný nárast
počtu žiadateľov. Bolo to predovšetkým vďaka niektorým
zmenám v administratívnych
požiadavkách a tiež výraznému
zvýšeniu sumy.
Aké sú aspoň v stručnosti základné pravidlá a požiadavky,
ktoré treba splniť? Predovšetkým to, že je to program určený výhradne pre domácnosti.
Dotácia nemôže byť poskytnutá na objekty, ktoré slúžia na

podnikateľské účely. V prípade
slnečných kolektorov predstavuje dotácia 200€ na každý
meter štvorcový absorbčnej
plochy pri veľkosti zariadenia
do 8m2. Na plochu presahujúcu
túto hodnotu dostane žiadateľ
50 €/m2. Pravidlami pre obytné
domy, ktoré v našej obci nie sú,
sa zaoberať nebudeme. Na kotol na biomasu získa investor
30% z kúpnej ceny nainštalovaného kotla, najviac však 1000 €.
Okrem pravidla o nepodnikateľskom využívaní rodinného
domu je takisto nutné splniť
niekoľko technických a administratívnych požiadaviek. Podrobnosti nájdete na webovej
stránke www.siea.gov.sk alebo
aj na stránkach mnohých dodávateľov zariadení. Takisto aj
ja osobne vám viem poradiť,
ako postupovať alebo na koho
sa obrátiť pri výbere zariadenia
alebo dodávateľa. Na splnenie
týchto technických požiadaviek
si treba dať zvlášť pozor. Sú postavené tak, aby sa v maximál-

Ilustračné foto: Príklad realizácie slnečného kolektoru.
nej možnej miere obmedzilo inštalovanie takých výrobkov, ktoré nie
sú v našich podmienkach vhodné.
Mám na mysli predovšetkým druho- a treťotriedne zariadenia, ktoré
síce dobre fungujú v podmienkach
s horúcim podnebím, ale nie v našom stredoeurópskom priestore.
Prehľad o produktoch, na ktoré je
možné dotáciu získať, je na stránke
piešťanskej štátnej skúšobne www.
tsu.sk. Okrem toho systém musí byť
nainštalovaný odborne spôsobilou
osobou alebo firmou, aby bola záruka správneho zapojenia a efektívneho fungovania.
Za rok od spustenia programu
bola schválená dotácia na približne
2 000 zariadení s priemernou výš-

kou dotácie cca 1 000 €. To už nie
je pre našinca zanedbateľná suma
a zvyčajne predstavuje 25-30%
celkových nákladov na dodávku a
montáž.
Aj v našej obci je už asi desiatka
majiteľov domov, ktorí už túto dotáciu získali, resp. v dohľadnej dobe
získajú.
Kto chce šetriť svoju peňaženku a aj životné prostredie, nech sa
začne čo najskôr touto otázkou
zaoberať. V tomto roku sa v programe nič meniť nebude. Treba túto
možnosť využiť a to tým skôr, že v
našom okresnom meste je jeden z
najväčších európskych výrobcov slnečných kolektorov.
Ing. Ján Tomčiak, Kľačany 427
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Ing. Ján Urgela - funkcionár, na ktorého sa nezabúda

Ján Urgela ako predseda MNV.

Ján Urgela, ktorý prežil celý svoj aktívny
život v Trnavej Hore, sa narodil dňa 27. 12.
1926 v Kremnici. Pochádzal z roľníckej rodiny, bol najmladší z troch synov. Vyštudoval
obchodnú akadémiu v Krupine. Základnú
vojenskú službu absolvoval v Brezne v roku
1946. Po vojenskej službe pracoval na píle
v Šášovskom Podhradí, neskôr v bývalom
kameňolome Hronská Dúbrava, kde pracoval do roku 1956. Oženil sa v roku 1954 s
Máriou Čomajovou. Z tohto manželstva sa
narodili synovia Juraj a Dušan.
Ján Urgela pracoval v obci Trnavá Hora od
roku 1956 vo funkcii tajomníka miestneho
národného výboru. V roku 1964 bol zvolený
do funkcie predsedu MNV. Aj napriek pracovnej vyťaženosti absolvoval diaľkové vy-

sokoškolské štúdium, ktoré ukončil v roku
1983. Počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu MNV dosiahla obec značný kultúrny a
hospodársky rozvoj.
Do roku 1989, kedy ukončil svoje pôsobenie ako predseda MNV v Trnavej Hore, vykonával aj viaceré funkcie na okresnej úrovni,
ako napr. funkciu predsedu finančnej komisie pri vtedajšom Okresnom národnom
výbore v Žiari nad Hronom. Skúsenosti nadobudnuté počas svojej kariéry aj naďalej
využíval pri pomoci spoluobčanom, či už
vo forme vybavovania zápisov do katastra
nehnuteľností, vysporiadaní majetko-právnych záležitostí, alebo geodetickej a kartografickej činnosti. Zomrel dňa 4.1. 2003 vo
veku 77 rokov, no i naďalej ostáva v našej
pamäti.
Pôsobenie v obci
Počas pôsobenia Jána Urgelu vo funkcii
tajomníka Miestneho národného výboru v
Trnavej Hore sa v roku 1957 začalo s výstavbou elektrickej siete v obci. V roku 1959 bol
vybudovaný obecný rozhlas a v roku 1960
požiarna zbrojnica s miestnosťami MNV
(kancelária, zasadačka a sobášna sieň). V
suteréne bola klubovňa pre požiarny zbor
a garáž pre motorovú striekačku - Tatru 805
(v súčasnosti sú to priestory pohostinstva
Baba- Jaga). V tomto roku bola dokončená
jedna z najväčších stavieb v obci - základná škola, ktorej slávnostné odovzdanie do
prevádzky bolo 3. 9. 1960. V roku 1961 boli
dokončené byty pre učiteľov. V roku 1964
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bol J. Urgela zvolený do funkcie predsedu
MNV. Dňa 1. 9. 1965 bola otvorená materská škola v budove starej ľudovej školy pri
fare. V roku 1972 sa uskutočnilo zlúčenie
obcí Trnavá Hora, Jalná a Kľačany. V tomto
istom roku bol dokončený vodovod na Jalnej, ihrisko a šatne. Počas jeho pôsobenia
vo funkcii predsedu MNV dosiahla obec
značný kultúrny a hospodársky rozvoj,
vybudované boli: pamätník SNP na Kľačanoch (1973), čakárne ČSAD v Trnavej Hore
(1973), verejné osvetlenie v Kľačanskej doline (1974), izba revolučných tradícii v miestnej časti Kľačany (1974), vodovod v Trnavej
Hore a Kľačanoch (1975), garáže pri MNV
(1975). Boli upravené miestne komunikácie
na Jalnej (1975), začala sa výstavba materskej školy (1976), výstavba budovy obecného úradu a obchodu (1976), bezprašná
úprava miestnych komunikácií (1976), výstavba novej školskej bytovky (1976), stavba ciest pre individuálnu bytovú výstavbu
(1976), vybudovanie vodnej nádrže Ihráč
– píla a rekreačnej chaty (1978), rozšírenie
sekcie elektrickej siete (1978), oprava a
zariadenie Domu kultúry na Jalnej (1978),
vybudovanie miestnej komunikácie Podháj
(pod kopcom Grúň) (1984), vybudovanie
telocvične pri základnej škole (1984), otvorená tribúna na ihrisku (1984), vybudovanie čakárne ČSAD v miestnej časti Kľačany
(1988), výstavba požiarnej zbrojnice na Jalnej a domu smútku v Trnavej Hore (1989).
Spomínané stavby sú stále súčasťou našej
obce a pripomínajú nám pôsobenie Jána
Urgelu a jeho prínos pre našu obec.
Za sociálno- kultúrnu komisiu Eva Sporná

Program podujatí organizovaných Občianskym združením Spoločne pre obec, obec nám
Občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám pripravuje do konca roka niekoľko podujatí. V novembri sa uskutoční výročné zhromaždenie členov, kde budú zvolené nové orgány združenia a schválený plán podujatí na budúci rok. V decembri 4. 12.
2010 bude Mikulášska sobota s bohatým programom: od 12.00 obecná zabíjačka a o 16.30 rozsvietenie vianočného stromčeka a
príchod Mikuláša. V nedeľu dňa 12. 12. 2010 vás pozývame na adventný koncert. Záver roka oslávime opäť spolu silvestrovským
ohňostrojom 31. 12. 2010. O všetkých podujatiach budete informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a na webovej stránke obce.
zh

Spoločenská kronika od 1. januára 2010
Vítame medzi nami
• Amália Bučková, nar. 8. 1. 2010
• Martin Urgela, nar. 11. 4. 2010
• Zoe Luna Záleská, nar. 28. 4. 2010
• Mária Magdaléna Adamovičová,
nar. 9. 5. 2010
• Martin Farkaš, nar. 25. 4. 2010
• Július Hajdoni, nar. 28. 5. 2010
• Tobiáš Kravec, nar. 5. 6. 2010,
• Paulína Vlačuhová, nar. 23. 6. 2010
• Paulína Babicová, nar. 30. 6. 2010
• Terézia Tisoňová, nar. 2. 7. 2010
• Samuel Kniez, nar. 10. 7. 2010
• Andrej Šebeňa, nar. 25. 7. 2010

Spomíname
• Augusta Mužíková, zomrela 4. 1. 2010
• Antónia Hanušková, zomrela 22. 1. 2010
• Jozef Turoň, zomrel 27. 1. 2010
• Ján Slašťan, zomrel 5. 2. 2010
• Ondrej Dúbravský, zomrel 21. 4. 2010
• Emil Packo, zomrel 29. 4. 2010
• Václav Netolický, zomrel 8. 6. 2010
• Anna Piatriková, zomrela 8. 6. 2010
• Cyril Skladaný, zomrel 30. 6. 2010
• Mária Námešná, zomrela 4. 8. 2010
• Albína Kupcová, zomrela 12. 8. 2010
• Mária Urgelová, zomrela 18. 8. 2010
• František Teplanský, zomrel 6. 9. 2010

Blahoželáme jubilantom:
• Margita Repiská (90 rokov)
• Martin Slašťan (85 rokov)
• Mária Belopotoczká (85 rokov)
• Ján Urgela (85 rokov)
• Mária Žbirková (85 rokov)
• Verona Mesárošová (85 rokov)
• Magdaléna Longauerová (85 rokov)
• Štefan Forgáč (85 rokov)
• Mária Urgelová (80 rokov)
• Božena Šoucová (80 rokov)
• Jozefína Žbirková (80 rokov)
• Helena Urgelová (80 rokov)
• Anna Slašťanová (80 rokov)
• Mária Forgáčová (75 rokov)
• Jozef Packo (75 rokov)
• Anna Slašťanová (75 rokov)
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Trnavohorská tekvica 2010
Dokončenie zo str. 1.
Ich cieľom bolo vytvoriť príjemnú atmosféru, zodpovedajúcu
zámeru výstavy– pripraviť pre všetkých návštevníkov príjemný
a oku lahodiaci zážitok. Súčasne bolo treba pripraviť aj
„zázemie“ výstavy – fungujúci bufet, miesto pre posedenie
návštevníkov, čajový kútik, detský kútik a množstvo iných, na
prvý pohľad skoro neviditeľných drobností – zabaliť ceny pre
víťazov, pripraviť hodnotiace formuláre pre porotu... V piatok
popoludní, kedy začali nosiť exponáty prví vystavovatelia, už
bolo všetko podstatné pripravené a tak si vystavovatelia mohli
svoje exponáty či expozície vystaviť podľa svojich predstáv
alebo zveriť sa do rúk členiek organizačného výboru, aby im s
vystavením pomohli. No a potom sme do neskorých večerných
hodín už len dotvárali výzdobu a skrášľovali vstupné priestory.
Treba povedať, že výzdoba nebola práve nenáročná – tekvice,
tekvičky, rôzne doplnky a živé kvety zaplnili nielen príves, ale
aj niekoľko batožinových priestorov rodinných motorových
tátošov. Členky organizačného výboru premiestnili kvetiny,
zeleň a rôzne doplnky zo svojich záhrad a domácností, zaujímavé
doplnky poskytli aj členky SPOON nezapojené do prípravy.
S kvetinami nám vypomohla nielen voľná príroda, ale aj Anka
Línerová, pani Urgelová a pani Mrázová. Množstvo tekvíc
a tekvičiek nám poskytla Ľudka Sedliaková zo Šašovského
Podhradia, ponuku doplnila rodina Ivka Červienku a Marcela
Čaklošová, ktorá nám dala k dispozícii aj aranžérsky materiál.
Veľkou pomocou bola Božka Vaňová, ktorá pridala nielen
výborné nápady, ale aj materiál a ochotné ruky. V sobotu sme
už len „odbehli“ do Veľkého Krtíša pre burčiak, doplnili ceny
a o 11.00 sme už mohli dať priestor komisii, ktorá hodnotila 6
súťažných kategórií. Celkom vystavovalo 25 vystavovateľov,
pričom množstvo exponátov je obtiažne vyčísliť – na výstave
dominovali tekvice a tekvičky v tých najrozmanitejších farbách,
tvaroch, veľkostiach a v množstvách, ktoré predstihli očakávania
organizátorov. Menšie bolo zastúpenie ovocia a zeleniny, ale
to, čo bolo vystavené, potešilo - najmä ak zoberieme do úvahy
tohtoročné nepriaznivé pestovateľské podmienky. Ing. Jozef
Minka, Janko Harman, Alenka Pilniková, Janka Bartová (ako
naša predsedníčka a fotograf v jednom) a Olinka Očenášová
mali neľahkú úlohu – prideliť jednotlivým, ešte anonymným
exponátom body podľa vlastného uváženia. Z týchto
čiastkových výsledkov sa potom zostavilo výsledné poradie v 5
bodovaných kategóriách. Určenie víťaza v kategórii „O najťažšiu
tekvicu“ bolo oveľa jednoduchšie - stačilo jednotlivé exponáty
prevážiť. Hmotnosť víťazného exponátu prekonala očakávania
aj doterajšie ročníky výstavy – 47,2 kg sme tu ešte nemali. No a
potom stačilo na jednotlivé štítky doplniť mená vystavovateľov
, pripraviť bylinkové a ovocné čaje a prví návštevníci mohli
vstúpiť. Hneď pri vstupe dostali hlasovacie lístky, aby mohli
vyznačiť, ktorý exponát je pre nich ten naj.... Návštevníci boli
nielen z Trnavej Hory či blízkych obcí, ale aj zo Žiaru nad Hronom,
Žarnovice, Novej Bane.. a jedna návštevníčka dokonca Slovenka
žijúca v USA! A treba povedať, že nešetrila slovami chvály. V
sobotu sme výstavku uzatvorili až po 19. hodine, kedy odišli
poslední návštevníci. Záujem vidieť pestovateľské úspechy
pokračoval aj v nedeľu – podľa odovzdaných hlasovacích lístkov
výstavu navštívilo viac ako 300 návštevníkov, ktorí dobrovoľným
vstupným podporili činnosť občianskeho združenia v sume 98€.
Ďakujeme!!! O 17.00 bolo v súlade s avizovaným programom
ukončené hlasovanie – po spočítaní platných hlasov a
vyhotovení diplomov sa začalo vyhodnotenie výstavy. Úvod
vyhodnotenia nám spríjemnil hrou na harmonike a spevom
Patrik Ivan, no a hneď potom boli vyhlásení víťazi jednotlivých
kategórií a návštevníckeho hlasovania. Najúspešnejším
vystavovateľom tohto ročníka bola Evka Balážová, ktorá okrem
umiestnenia v jednotlivých kategóriách vyhrala návštevnícke
hlasovanie s počtom 54 z celkom odovzdaných 311 platných
hlasov. K úspechu jej úprimne blahoželáme! Treba povedať, že
ceny pre víťazov kategórií nemali veľkú finančnú hodnotu a že

trnky
pre vystavovateľov bola určite väčšou motiváciou radosť z toho, čo sa im
podarilo vypestovať a pripraviť na výstavu.
Po celý čas výstavy bol k dispozícii bufet s aktuálnou ponukou
občerstvenia – plnené lokše a burčiak, ale nechýbali ani sladkosti či
nápoje pre deti. S lokšami sme si pomohli dodávateľsky, pečienky plynule
pripravoval Janko. Zdá sa, že lokše boli naozaj dobré, lebo sa ich minulo
viac ako 100 – a oveľa skôr, ako si ich stihli zakúpiť „službukonajúce“
organizátorky. Ešte šťastie, že Olinka pripravila aj tento rok „posilnenie“
v podobe výborných kapustníkov a moravských koláčov, a sladkú bodku
za výstavou spravila úspešná vystavovateľka Evka Balážová so šťavnatými
koláčikmi.
Po úspešnom vyhodnotení nastali obvyklé povinnosti – upratať priestory
domu kultúry do pôvodného stavu. Časť exponátov si vystavovatelia
odniesli domov, časť poskytli na výzdobu kostola k poďakovaniu za
tohoročnú úrodu. Zelená výzdoba bola odvezená na kompostovisko,
všetky požičané doplnky boli vrátené ich majiteľom,“spoňácky“ materiál do
skladu, ochotné dobrovoľníčky Zlatka a Majka sa podujali oprať obrusy... a
to bola posledná bodka za úspešným podujatím. K tomu, že ho občianske
združenie mohlo takto pripraviť, prispeli okrem ochoty všetkých členov a
najmä členiek združenia, zapojených do organizácie, prostriedky získané
z 2 % dane. Ďalšie ceny pre víťazov poskytli: Záhradníctvo Marešovci z
Budče (ihličnaté a listnaté dreviny), firma CM plast, s. r. o. , Veľký Krtíš
(plastová záhradná hadica) a manželia Švihoríkovci (izbová rastlina).
K podujatiu sa môžete vrátiť prostredníctvom fotogalérie na stránke
www.trnavahora.sk

Víťazná tekvica Oľgy Očenášovej s hmotnosťou až 47,2 kg.

Výsledky Trnavohorskej tekvice 2010
O najťažšiu tekvicu
I. miesto: Oľga Očenášová (47,2 kg)
II. miesto: Božena Chudovská (36,3 kg)
III. miesto: Ľudmila Sedliaková (31,2 kg)

Kategória Zelenina
I. miesto: František Slašťan
II. miesto: Anna Slašťanová
III. miesto: Eva Balážová

O Najkrajšiu tekvicu
I. miesto: Jana Červienková
II. miesto: Eva Balážová
III. miesto: Materská škola Trnavá Hora

Kategória Ovocie
I. miesto: Eva Balážová
II. miesto: Peter Švihorík
III. miesto: Ján Kniez

O najkrajšiu expozíciu
I. miesto: Materská škola Trnavá Hora
II. miesto: Peter Švihorík
III. miesto: Monika Vaňová

Kategória Kvety
I. miesto: Ľubica Čaklošová
II. miesto: Vladimír Beňo
III. miesto: Ľubica Čaklošová

Mimoriadne ceny
• cena pre najmladšieho účastníka:
Veronika Miklášová
• cena pre najpočetnejšieho kolektívneho vystavovateľa: Školský klub pri
Základenej škole v Trnavej Hore
• cena SPOON za pomoc pri organizácii
výstavy: Božena Vaňová

Cena návštevníkov
I. miesto: Eva Balážová
II. miesto: František Slašťan
III. miesto: Monika Vaňová

OZ SPOON - zh
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Deťom sa začali
MŠ Trnavá Hora
školské povinnosti V novom školskom roku, v novom šate
Po dvoch mesiacoch letných prázdnin
aj naši školáci opäť zasadli 2. septembra do školských lavíc. V tomto školskom
roku navštevuje našu základnú školu 106
žiakov, ktorí sú nielen z našej obce, ale
dochádzajú k nám i z Pitelovej, Hronskej
Dúbravy, Hronskej Breznice a Železnej
Breznice. Najviac pozornosti si už tradične
vyslúžili najmenší prváci. Do prváckych
lavíc zasadlo 13 školákov, ich triednou učiteľkou je Veronika Urgelová. Najstaršími
školákmi sú deviataci, ktorých je 11.
Prvé prázdniny, a to jesenné, budú mať
deti už 29. októbra. Po nich budú vianočné prázdniny, ktoré budú tento rok od 23.
decembra do 7. januára budúceho roku.
Jarné prázdniny sú tentokrát pre Banskobystrický kraj od 14. do 18. februára,
veľkonočné od 21. do 26. apríla a letné
prázdniny sa začnú 1. júla.
Počas školského roka 2010/2011 absolvujú žiaci celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl.
Uskutoční sa 9. marca 2011 z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Náhradný termín je naplánovaný na 29.
marec. Testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov 9. ročníkov bude
28. apríla.
Zápis do 1. ročníka bude v tomto školskom roku 31. januára 2011.
Pri základnej škole aktívne pracuje aj
Rada rodičov, ktorá spolu s pedagogickými zamestnancami školy pravidelne pripravuje pre deti rôzne kultúrne či športové podujatia. Predsedníčkou rady je Iveta
Filasová (mobil: 0907 166 608).
limb

V novom školskom roku 2010/2011 sme privítali detičky
vo vynovených a zútulnených priestoroch.

V školskom roku 2008/2009 prešla naša
materská škola rozsiahlou rekonštrukciou
triedy „B“ a sociálnych zariadení a školskej
jedálne. Triedy boli vybavené novým,
certifikovaným nábytkom.
Ani v školskom roku 2009/2010
sa rekonštrukcia v materskej škole
nezastavila.
Naopak,
pokračovala
rekonštrukciou priestorov pre novú triedu
„A“, rekonštrukciou ďalších sociálnych
zariadení a telocvične v materskej škole.
V novom školskom roku 2010/2011 sme
tak mohli detičky privítať vo vynovených
a zútulnených priestoroch. V našej škôlke
máme dnes teda dve samostatné triedy.
Triedu A „šikovných lienočiek“ - detičiek od
dva a pol rôčka do štyroch rokov a triedu B

„usilovných včielok“ - detí od štyroch rokov
až po nástup do základnej školy. Príjemná
atmosféra, útulné triedy v pastelových
farbách v našej škôlke výrazne prispeli aj
pri adaptácii nových detičiek pri nástupe
do našej materskej školy.
Veľká vďaka preto patrí zriaďovateľovi
materskej školy- obci Trnavá Hora na čele s
pánom starostom obce Jánom Harmanom,
obecnému zastupiteľstvu, ako i všetkým,
ktorí sa na rekonštrukcii podieľali, takže
i v dnešných časoch „finančnej krízy“
sme mohli našim škôlkárom poskytnúť
príjemné prostredie pre individuálne
rozvíjanie osobného potenciálu detí.
Srdečná vďaka.
Ivana Mlynáriková

Uvítanie budúcich prvákov Rozlúčka s deviatakmi

V pondelok 28. júna
2010 starosta obce prijal
na obecnom úrade ešte
zatiaľ škôlkárov – predškolákov, ktorí prišli v
sprievode svojich rodičov
na slávnostné uvítanie
budúcich prváčikov. Od
1. septembra 2010 zasadne z našej obce do školských lavíc prvej triedy 10
prváčikov.
Predškoláci boli obdarovaní balíčkom školských
potrieb, ktoré sa im pri náSlávnostný zápis nových prvákoch na
stupe do školy určite zídu.
Obecnom úrade v Trnavej Hore.
Kultúrnym programom
nás potešili samotní predškoláci, ktorí si program pripravili v materskej škole pod vedením svojich pani učiteliek.
Po príhovore starostu obce a posedení pri malom pohostení sa budúci prváčikovia rozchádzali domov s príjemným pocitom a očakávaním nových zážitkov.
Prajeme im úspešné zvládnutie nových školských povinností. OcÚ TH - Mária Kollárová

30. jún 2010 bol posledným školským
dňom pre 14 žiakov Základnej školy v Trnavej Hore, ktorí končili povinnú školskú
dochádzku. Z našej obce končilo základnú
školu 7 žiakov, z obce Pitelová 7 žiakov.
Pri tejto príležitosti sa na Obecnom úrade v Trnavej Hore uskutočnilo stretnutie
deviatakov so starostom obce Trnavá Hora
a so starostom obce Pitelová. Deviataci prišli v sprievode svojej triednej učiteľky Ing.
Marty Kravecovej a zástupcu riaditeľa školy
Mgr. Jozefa Füleho.
Po príhovore starostu obce a malom
posedení si zaspomínali na dni strávené
v laviciach základnej školy a zapísali sa do
pamätnej knihy obce Trnavá Hora. Ako
spomienku na tento deň si odniesli malý
spomienkový darček, ktorý im pripomenie
túto vzácnu chvíľu.
Prajeme im šťastné vykročenie do nového životného obdobia.
Mária Kollárová

10

trnky

číslo 3 • 2010

Hasičský bál
V sále Domu kultúry Jalná sa v sobotu
13. septembra 2010 konal už tradičný
hasičský bál. Príprava takejto udalosti je dosť
náročná, ale výsledok za to stojí. Hlavným
organizátorom tohto úspešného podujatia
je výbor DHZ TRNAVÁ HORA – JALNÁ. Dva
dni pred hasičským bálom sme mali plné
ruky práce. No a v deň D to bolo zaujímavé
od samého rána. Keďže pršalo, poprosila
som pána starostu, aby nám zapožičal fukár
a elektrické ohrievače, nech to tam trošku
prehrejeme a zútulníme. Bol ochotný a hneď
sme sa stretli v sále domu kultúry – manželia
Rúčkovci, pán starosta a ja. No chvalabohu,
že sme tam išli- ách, tá naša strecha v kultúre,
dieru nevidno a aj tak tam tečie. Takže, kým
chlapi pozapínali ohrievače, ja s Maťou
Rúčkovou sme postierali vodu, odsunuli
stoly a podložili vedrá. Ak nám svätý Florián
pomôže, prestane do večera pršať, aby sa
hasiči na vlastnom bále nevytápali.
O 12:00 v ten deň sme sa ešte zúčastnili na

súťaži dobrovoľných hasičov v Lovči. Nebol
to tradičný útok, ale takzvaná kýblovačka.
Je to súťaž 3 členov z družstva, ktorí robia
len sanie. Nás v ten deň reprezentovali po
prvýkrát Lucka Packová, Maťka Donovalová,
Erika Ivanová a umiestnili sa na 3. mieste.
Doprovod nám robili aj naši tréneri Peťo
Hudec a Janko Chalmovský. No a čas na nás
si našli aj Marek Harman a Matúš Červienka,
ktorí nám prišli pomôcť s technikou.
Touto cestou im ďakujeme. Premoknutí a
premočení sme sa vrátili o 17:30 domov, no a
o 19:00 sme mali zraz už v dome kultúry, kde
prebiehali posledné prípravy. Chvalabohu,
pršať prestalo, vedrá sa zlikvidovali a Tánička
Forgáčová s dievčatami upravili a dokončili
stolovanie, ponalievali prípitok a prichystali
tombolu. O kapelu sa od samého začiatku
postaral Mirko Rúčka. Kapela EMINENT k nám
zavítala po prvýkrát. Muzikanti pochádzajú z
Leopoldova a hrali úžasne. Verím, že sa im
u nás páčilo a prídu nám do tanca zahrať
aj na budúci rok. Ples sme zahájili o 20:30
príhovorom a prípitkom našej dobrovoľnej

hasičky Janky Bartovej. Dobrá zábava sa
rozprúdila hneď v úvode. O výbornú večeru
sa nám postarali pracovníčky Mincovne v
Kremnici, no a tu v kuchyni prevzali službu
už tradične manželia Packovci, Vladimír
Abrahám, Eva Sporná a 2 noví členovia:
Braňo Barta s priateľkou Katkou. O obsluhu
sa nám už tradične postarali mladé hasičky
a hasiči DHZ TRNAVÁ HORA – JALNÁ. K
dispozícií pre našich hostí bola pripravená
polnočná tombola plná prekvapení, ktorú
bravúrne odprezentovala Erika Ivanová
a dievčatá z tímu DHZ TRNAVÁ HORA –
JALNÁ. Zároveň by som sa chcela touto
cestou poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí prispeli vecnými cenami do tomboly
a osobitne manželom Švihoríkovcom, ktorí
prispeli finančnou sumou 100 eur. Ďakujem
aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhali pri prípravách plesu
dobrovoľných hasičov. V dobrej nálade sme
sa rozišli až v skorých ranných hodinách. O
rok do videnia...
Eva Sporná, člen DHZ Trnavá Hora – Jalná

Bilancia hasičov DHZ Trnavá Hora - Jalná za rok 2010
Sezónu sme v tomto roku zahájili
29. mája na okresnej súťaži v Janovej
Lehote. Súťažilo sa v 2 disciplínach požiarny útok a požiarna štafeta. Naše
dievčatá sa umiestnili na 1. mieste s
časom požiarneho útoku 24,91 sek.,
a požiarnej štafety s časom 91, 18
sek. Muži sa umiestnili na 3. mieste s
časmi požiarneho útoku 22, 28 sek. a
štafety 83, 41 sek.
V sobotu 19. júna sa muži zúčastnili
na súťaži DHZ O pohár starostu obce
Budča. Umiestnili sa na 6. mieste.
V sobotu 10. júla sme vycestovali
do Banskej Bystrice, kde sme sa
zúčastnili súťaže O pohár primátora
Banskej Bystrice. Táto súťaž sa konala
v Šalkovej a zúčastnili sa na nej obidve
naše družstvá. Súťažilo sa v požiarnom
útoku. Dievčatá sa vlani umiestnili na
1. mieste a doniesli domov putovný
pohár primátora Banskej Bystrice.
Tohto roku ho, žiaľ, neobhájili, skončili
na 7. mieste s časom 26, 75 sek. Muži
skončili na 14. mieste s časom 23, 91
sek. Musím podotknúť, že výsledné
časy obidvoch družstiev boli
ovplyvnené technikou, ktorá nám
práve na tejto súťaži zlyhala.
Na domácej pôde sa konala súťaž
O pohár starostu obce Trnavá Hora

17. júna. Nedá mi nepodotknúť, že
príprava a celkový priebeh súťaže boli
na vysokej úrovni aj vďaka všetkým
dobrovoľným hasičom DHZ Trnavá
Hora – Jalná, ktorým touto cestou
ďakujem. Nápomocní nám boli aj
tréneri z Pitelovej - Peťo Hudec a Ján
Chalmovský, a rovnako aj niekoľko
priaznivcov, ktorí nie sú ani našimi
členmi. Rovnako im patrí veľká
vďaka. Na domácej pôde súťažili 3
družstvá a súťažilo sa v požiarnom
útoku. Dorastenky sa umiestnili na 2.
mieste s časom 21, 83 sek., ženy na 4.
mieste s časom 29,23 sek. a muži na
siedmom mieste s časom 20, 90 sek.
Tak, ako sme sľúbili, u nás na súťaži
sa už súťažilo s našou vynovenou
a zgenerálkovanou mašinou, ktorá
nesklamala. Chlapi, keď som to
videla rozobraté, do smiechu mi teda
nebolo, ale klobúk dole. Zaslúžite si
pochvalu.
V sobotu 14. augusta sa konal 1. ročník hasičskej nočnej súťaže O pohár
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v Šalkovej. Tejto súťaže sa zúčastnili iba muži a skončili
na 13. mieste s časom 23, 97 sek. Bol
to úžasný zážitok, na ktorý sa len tak
nezabúda a dúfam, že na budúcom
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Dievčatá súťažili už s vynovenou mašinou, ktorá nesklamala.
ročníku sa zúčastnia aj naše
baby.
V sobotu 28. augusta sa dievčatá zúčastnili na súťaži O
putovný pohár DHZ Podhorie. Získali 3. miesto s časom
23, 97 sek.
Poslednou súťažou v tomto
roku bola takzvaná kýblovačka. Konala sa 11. septembra v
Lovči. Dievčatá sa umiestnili
na 3. mieste.
Tieto umiestnenia neboli
až také zlé, ale neodrážali úsilie, ktoré na prípravu všetci z

družstva vynaložili. Verím, že
rok 2011 bude pre nás úspešnejší, aby snaha, ktorú vynakladáme na poctivých tréningoch, nevyšla nazmar.
V závere chcem poďakovať
všetkým členom DHZ Trnavá
Hora – Jalná za ich snahu a
úsilie, ktorú preukazovali počas celej sezóny nielen pri tréningoch a súťažiach, ale aj pri
prípravách väčšiny podujatí v
našej obci.
Eva Sporná, člen DHZ
Trnavá Hora - Jalná
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Aby vás nezmiatol názov tejto novej formácie, ktorá pôsobí
na našej milovanej Trnavej Hore, je to ženské zoskupenie pre
zdravý životný štýl. Terajšími členkami sú Eva Sporná, Jana
Červienková, Beáta Grasslová, Zuzana Žiaková, Iveta Filasová,
Zuzana Ivanová a príležitostne Dada Mališová. Ich začiatky môžeme uviesť do apríla tohto roku. Začali behávať v časti Jalná.
Postupom času sa začali pridávať a pravidelne každý večer spolu behávať. V ich kolektíve je plno pozitívnej nálady a optimizmu. Navzájom sa podporujú a ako každá žena, aj si zaklebetia.
S príchodom akcie, ktorá sa konala sobotu 25. septembra
2010 a to Michalský beh, sa táto skupina mladých žien dohodla
na jej absolvovaní. Bola to ich prvá akcia, kde sa ukázali ako
priateľky so spoločným cieľom a to urobiť svoj život o niečo
zdravší. Veď sa na to nepriamo už dlhšiu dobu pripravovali. Na
túto akciu si dali vyrobiť červené tričká s názvom ich skupiny a
menom členky.
Ich najnovšou aktivitou sa stalo pravidelné navštevovanie
aerobiku, ktorý prebieha každý pondelok a štvrtok od 19.00 do
Červený býci na štarte.
20.00 hodiny v školskej telocvični. Môžeme im len závidieť ich
zanietenie pre pohyb. Bola som svedkom ich behu a stretáva- spravili život o niečo krajší. Budem im držať palce, aby im to vydržalo name sa aj na aerobiku. Môžem len dosvedčiť, že tieto dámy si ďalej a dúfam, že ich budem stretávať aj na ďalších akciách. Erika Ivanová

Z rozprávky do rozprávky
Takto sa volal druhý farský chatový tábor v dedinke Častobrezie. V
tábore bolo 20 detí, 6 vedúcich a 3 pani kuchárky, ktoré sa o nás starali
počas celého týždňa. Už samotný názov hovorí, že bol o rozprávkach
a rozprávkových bytostiach. Deťom sme sa snažili priblížiť rozprávky,
zobrať si z nich poučenie. Hneď na začiatok ich privítala striga a strigôň
a deti museli splniť úlohu, aby sa dostali do chaty. Každý deň sme začali
rozcvičkou, po ktorej boli raňajky a krátky príbeh, ktorý si vždy pripravil
jeden z animátorov. Týmto príbehom zároveň začala aj samotná
rozprávka.
V pondelok sme mali Perníkovú chalúpku, ktorú nám priblížili Majka
Dudášová a Patrik Ivan. Deti museli ísť po stopách chlebíka, ktorý bol
zavesený na stromoch. A spoločne museli Janka a Marienku vyslobodiť
od zlej strigy. Deti to hravo zvládli a vyslobodili Janka a Marienku, ktorí
Účastníci farského chatového tábora.
im doniesli perníky z medovníkovej chalúpky. V utorok ich ráno privítala
smutná uplakaná víla Amálka, ktorú hrala Maťka Čabáková. Bola smutná, lebo stratila svoju čarovnú paličku, keď ju chcel chytiť zlý
Černokňažník. Deti s radosťou utekali pomôcť víle a čarovnú paličku jej napokon našli. Ona ich zase za odmenu učila čarovať. Napokon
sa rozlúčila a odišla. V stredu bola rozprávka O troch grošoch, ktorú si pripravila Stanka Miklášová. Je to menej známa rozprávka, ale
deťom sa aj tak veľmi páčila. Za každé stanovište dostali jeden sladký dukát, s ktorým sa mohli podeliť, tak ako v rozprávke. Vo štvrtok
si Maťo Ceplák pripravil rozprávku Malý Indián, ktorý bol šibal a stratil fajku mieru. Ale keďže bol malý, zabudol, kde ju má, a preto prosil
deti o pomoc, aby mu ju pomohli nájsť. Na to, aby našli fajku, museli prejsť najprv výcvikom. Deti sa učili spoznávať rastliny, vytvoriť si
náradie, učili sa, ako byť správnym stopárom... Výcvik ukončili skúškou odvahy, po ktorej sa vydali hľadať fajku. Nebolo to ľahké, lebo
museli dávať veľký pozor, keďže značky na zemi boli z prírodného
materiálu. Ale napokon sa im to podarilo. A malý Indián mohol
vrátiť fajku tam, kde patrí.
V piatok bola rozprávka Tri oriešky pre Popolušku, ktorú si
pripravili Božena Bahledová a Juraj Dudáš. Deti si spolu s Popoluškou
vyskúšali, aké je to preberať šošovicu, skrývať sa v lese či triafať
na šišky. Deň sme ukončili slávnostným plesom, ktorý otvorili
Popoluška s princom. Deti vyzdobili miestnosť, nafúkali balóny a
pripravili si zábavný program, ktorý predviedli popri zábave. Tak,
ako to v každej rozprávke býva , aj v tejto bol slávnostný happyend
– veľký ohňostroj. Zároveň to bolo aj prekrásne ukončenie
rozprávkového tábora. Lebo na druhý deň nás čakala len rozcvička,
ktorú si pripravil pán farár a potom upratovanie a balenie sa domov.
Tento deň sme zakončili slávnostnou sv. omšou.
Všetkým sa veľmi páčilo a ja dúfam, že aj na budúci rok sa nám
podarí zorganizovať takýto pekný tábor. Veľmi pekne ďakujem
Je nám tu spolu dobre. všetkým, ktorí nejako pomohli.
Boba
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Druhý ročník hudobného festivalu Musictime
V sobotu 25. septembra 2010 Dom kultúry v Jalnej
ponúkol všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zastaviť
sa a stráviť čas s Tým, ktorý nás stvoril... ponúkol čas
ďakovať Bohu, chváliť Ho a oslavovať dobrou hudbou.
Už po druhýkrát sa tu totiž konal festival gospelovej
hudby. Lákavú ponuku prijalo vyše 200 ľudí rôznych
vekových kategórií. Ba bolo tu možné stretnúť i mladé
rodinky s deťmi.
Myšlienka festivalu sa zrodila v hlave Peťa Knieza,
ktorý vnímal niektoré akcie v obci v nie veľmi pozitívnom
svetle, a tak sa chcel „modliť piesňou“ - jednoducho
chcel urobiť niečo pozitívne.
Počas festivalu bolo možné zakúpiť si tričká s logom
Musictime. Kto vyhladol či vysmädol, mohol sa občerstviť
v bufete alebo si pochutiť na guláši, ktorý navaril tím pod
vedením pána Kraveca. A ak bolo deťom „dlho“, mohli sa
vyskákať na trampolíne zapožičanej od KDH.
Programom sprevádzala dvojica Martin Šajgalík –
moderátor TV LUX - a jeho priateľka. Prvá sa predstavila
skupina eSPé. Nasledujúca kapela Priatelia roztancovala
svojimi rytmickými piesňami takmer každého. Potom
nasledovalo vystúpenie domácej formácie Timon, v
ktorej sme mali možnosť vidieť a počuť Petra Pálenkáša,
Jakuba Kraveca, Jakuba Jarábeka a Jána Hajabáča
(o ich aktivitách si budete môcť prečítať v nasledujúcom
vydaní Trniek).
Program spestril workshop s Braňom Letkom,
spevákom skupiny Lámačské chvály. V ňom bolo možné

vypočuť si svedectvá viacerých ľudí
o ich živote s Bohom. Návštevníci tak
mali možnosť spoznať, že život kresťana
vôbec nemusí byť nudný, ani smutný,
práve naopak. Svedectvá postupne
vyústili do koncertu ďalšej domácej
kapely – kapely audience*.
Miestny pán farár Roman Stieranka
ponúkol možnosť návštevy kostola
a adorácie a keďže na festivale bolo
prítomných viacero kňazov, mnohí

poslucháči mohli tento nedeľný čas
využiť aj na svätú spoveď. Program
vyvrcholil vystúpením kapiel Lámačské
chvály a Timothy.
Kto sa vybral v tento deň do Trnavej
Hory „na Jalnú“, odchádzal domov
povzbudený, s vďakou za dobre
strávený čas. Festival bol naozaj veľmi
dobre pripravený a veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili.
S. Miklášová

Denný farský tábor 2010
Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda.
Opäť sme mohli vidieť usmievavé tváre detí
prichádzajúcich do tábora plné očakávaní. Farský
dvor nám zase poslúžil ako najlepšie miesto trávenia
času s kamarátmi, na rôzne súťaže, hry. Deti boli pod
dohľadom animátorov. Tí sa snažili deťom spestriť
každý deň niečím novým, či to už boli športové
hry, prechádzky, rozhovory alebo tvorivé dielne. V
tvorivých dielňach mohli deti uplatniť svoju fantáziu
a kreatívne schopnosti pod vedením Stanky. Za jej
pomoci premieňali korálky a drôtiky na nádherné
postavičky anjelov. Inšpiráciou pre nich bol aj fakt,
že každý dostal jedného anjelika – osobu, ktorú si
vyžreboval a snažil sa jej po celý deň pomáhať a robiť
dobré skutky. Na konci dňa sa hádalo, kto bol pre
koho tým anjelikom.
Dlhoočakávaným výletom bola cesta do mesta
Zvolen. Deťom sa už zbiehali slinky na zmrzlinu,
ale potešila ich aj cesta vláčikom a prechádzka po
najdlhšom námestí na Slovensku. No a pravdaže ako
by to bolo, byť vo Zvolene a nenavštíviť Zvolenský
zámok? Samozrejme, že naše kroky viedli aj tam.
Prechádzka po nádvorí, fotka pri zámockej studni.
Ďalší deň bola naplánovaná cesta za koníkmi do
dedinky Pitelová. Deti vedeli, že ich čaká deň plný
zábavy. Pani Sklenková nás prijala s úsmevom na
tvári a sprevádzala nás po celý čas. Deti mali možnosť
jazdy na koníkovi a zistili, že to nie je jednoduché
starať sa o ne. Cesta späť bola menšou turistickou
prechádzkou. Každý deň sa naplno využívalo aj

Spomienka na príjemné dni v tábore.

ihrisko vedľa fary, kde sa mohli
deti dostatočne vyblázniť pri
športových aktivitách.
Veľkým spestrením boli súťaže
(napr. Cesta okolo sveta), ktoré sa
vždy ukončili sladkou odmenou,
ktorú pripravila Božka. Treba
však pochváliť aj Božkinu starkú
a poďakovať sa jej za výborné
koláčiky, ktoré deťom veľmi
chutili.
Najviac sa však deti nemohli
dočkať štvrtka. Vedeli, že ich čaká
dlhá noc. Každý mal spací vak a

bol pripravený stráviť noc na fare
so svojimi kamarátmi. Predtým sa
ešte konala svätá omša, kde deti
poďakovali za týždeň strávený v
tábore, nasledovala grilovačka a
zábava pred farou. Nakoniec sa
deťom pustila rozprávka a mohli
sa odobrať do ríše snov.
V piatok čerství ako rybičky
mali raňajšiu rozcvičku a mohol sa
začať posledný deň tábora. Všetci
sme sa rozlúčili a sľúbili si účasť aj
na ďalší rok.
Lucka a Maťka

