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inform Trnavá Hora, Jalná, Kaany

Komunálne voľby 2010
Vážení spoluobčania, v sobotu 27.
novembra 2010 sa uskutočnia voľby
poslancov obecného zastupiteľstva a
starostu obce. Voľby rozhodnú nielen o
tom, kto sa stane starostom obce a aké
bude zloženie poslaneckého zboru,
ale najmä o tom, aké bude smerovanie
našej obce na najbližšie štyri roky. A na
tom by malo záležať nám všetkým.
Naša obec má viac ako tisíc obyvateľov, preto je možné, že sa všetci navzájom nepoznáme a rovnako nemusíme
poznať ani všetkých kandidátov do
týchto volieb. Preto sme už v predchádzajúcom čísle občasníka Trnky ponúkli všetkým kandidátom možnosť predstaviť sa nám – voličom – prostredníctvom mimoriadneho, predvolebného
vydania Trniek. Napriek tomu, že táto
možnosť bola daná všetkým, nie všetci ju využili – možno niektorí uvažujú
s vlastnou predvolebnou kampaňou,
niektorí možno o predstavení svojich
zámerov neuvažujú vôbec a za dostatočnú prezentáciu svojej kandidatúry
považujú doterajšie pôsobenie v obci.
My Vám chceme na stránkach tohto
vydania Trniek predstaviť tých, ktorí si
našli čas, aby svoje zámery do nasledujúceho volebného obdobia predstavili.
Všetkým kandidátom sme dali rovnaké otázky, aby bola aj určitá možnosť
porovnania ich zámerov a predstáv,
ako tieto zámery naplniť. Samozrejme,
predstavy sú jedna vec a ich premietnutie do praktického života druhá vec,
ale určité posolstvo pre čitateľov je v
každom príspevku.
Možnosť kandidovať mal každý volič
s trvalým pobytom v obci. Túto príležitosť využili viacerí, a tak na post starostu obce kandiduje 5 kandidátov, na 9
poslaneckých miest máme 20 kandidátov.
Z týchto kandidátov možnosť predstaviť sa prostredníctvom mimoriadnych Trniek využili všetci kandidáti na

starostu obce a 3 kandidáti na poslanca obecného zastupiteľstva. Ich prezentácie sú zverejnené v abecednom
poradí.
Tlač mimoriadnych Trniek bude financovaná z príspevkov, ktoré kandidáti uhradili vydavateľovi Trniek,
občianskemu združeniu Spoločne pre
obec, obec nám.
Vážení občania, komunálne voľby sú
o nás, o našom každodennom živote
v obci na najbližšie 4 roky. Nemali by
sme preto šancu rozhodnúť o tom premárniť tým, že sa volieb nezúčastníme
a necháme rozhodnutie na iných. Kandidátov ako na post starostu, tak aj na
poslancov obecného zastupiteľstva je
dosť, máme si z čoho vybrať. A podľa
čoho budeme vyberať? To je rozhodnutie, ktoré si spraví každý sám. Pre niekoho bude podstatné to, či tí, ktorí sa
o jednotlivé posty uchádzajú po prvý
krát, majú potenciál na to, aby svoje
zámery dokázali aj naplniť. Na druhej
strane budú úvahy, či tí, ktorí už mandát mali, ho využili na prospech obce,
či posunuli našu obec vpred, alebo boli
skôr brzdou. Či sú korektní v bežnom
živote a je predpoklad, že budú takí aj
v miestnej politike. Pre každého z nás
je podstatné niečo iné – ale pre nás
všetkých by to malo byť súčasne podstatné jedno- či to bude na prospech
našej obce.
Ak z vážnych dôvodov nemôžete
prísť odovzdať svoj hlas do volebnej
miestnosti, je pripravená prenosná
urna, s ktorou prídu členovia volebnej
komisie priamo k vám domov. Stačí sa
skontaktovať s volebnou komisiou na
čísle telefónu 677 5121 (obecný úrad)
a požiadať o túto možnosť.
Vážení spoluobčania – voliči, prajeme našej obci šťastný výber a vysokú
voličskú účasť. Aby bola Trnavá Hora
stále krajšia a aby sa nám tu žilo dobre.
redakcia

Zoznam kandidátov
Kandidáti na starostu
Obce Trnavá Hora
1.
2.
3.
4.

Ing. Ján Harman, nezávislý kandidát
Ing. Pavel Ihracký, KDH
Jaroslav Mužík, Slobodné Fórum (SF),
Ing. Darina Schwarzová, nezávislý
kandidát,
5. Milan Urgela, ĽS –HZDS

Kandidáti na poslancov
obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vladimír Abrahám, SDKÚ –DS
Ing. Zlatica Beňová, SDKÚ –DS
Martin Ceplák, KDH
Peter Čierny, nezávislý kandidát
Iveta Filasová, SDKÚ – DS
Zdenek Hanák, Smer, SNS
Lenka Ihradská, ĽS – HZDS
Zuzana Ivanová, SDKÚ –DS
Mgr. Pavol Kravec, KDH
Ing. Miroslav Mešťan, SDKÚ – DS
Ing. Beata Mešťanová, SDKÚ – DS
Mgr. Silvia Miháliková, SDKÚ – DS
Jaroslav Mužík, SF
Karol Mužík, SF
Ing. Slavomír Pilnik, SDKÚ – DS
Milan Sopko, ĽS – HZDS
Peter Sopko, ĽS – HZDS
Peter Švihorík, SDKÚ – DS
RSDr. Dáša Trokšiarová, ĽS – HZDS
Milan Urgela, ĽS – HZDS.

Príďte si v sobotu
27. 11. 2010 zvoliť svojho
starostu a poslancov.
Príspevky kandidátov neprešli
redakčnou úpravou a sú uverejnené v znení, ako boli doručené
redakcii
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Ing. Ján Harman, 57 r., živnostník, Trnavá Hora 147, nezávislý kandidát
Čo bolo prvým impulzom k tomu,
že ste sa rozhodli kandidovať na post
starostu obce?
Súčasné volebné obdobie bolo mojím
prvým obdobím na poste starostu obce.
Myslím, že každý z nás, keď nastúpil na
nové pracovné miesto, zažíval pocity
podobné mojim pocitom - zoznamoval
som sa s chodom obecného úradu,
jeho organizačným a technickým
zabezpečením, so stavom obecného
majetku, s problémami obce ako
zriaďovateľa základnej a materskej školy,
s nevysporiadanými pohľadávkami – a
moje predstavy, s ktorými som do funkcie
nastupoval, boli častokrát konfrontované
s legislatívnymi, finančnými a technickými
možnosťami, ale niekedy aj s názormi
zastupiteľského zboru. Na druhej strane
som v končiacom sa volebnom období
získal nové poznatky a poopravil si názor
a pohľad na niektoré veci a potreby
obce a jej občanov. Niektoré zo svojich
predsavzatí a zámerov sa mi podarilo
splniť, ale niektoré nie, a k nim pribudlo
mnoho ďalších, ktoré by bolo potrebné
zrealizovať. Preto som považoval takmer
za svoju povinnosť kandidovať za starostu
obce aj v nasledujúcom volebnom období
–nemám vo zvyku odchádzať z vlastného
rozhodnutia od nedokončenej práce.

sa jednoznačne povedať, že práve
len tento jeden problém je prvotný či
prvoradý. Spomeniem niekoľko okruhov
problémov: dlhodobo sa zaoberáme
problémom so zásobovaním pitnou
vodou, ako z obecného vodovodu,
tak
aj
vodovodu
spravovaného
Stredoslovenskou
prevádzkovou
vodárenskou
spoločnosťou;
ďalším
problémom je otázka odkanalizovania
obce. Pálčivým je stav obecného majetku
– v prvom rade je potrebné zabezpečiť
rekonštrukciu základnej školy, Domu
kultúry v Jalnej, ale aj na Kľačanoch a v
hornej časti obce a doriešiť ich využitie.
Rekonštrukciu si žiadajú aj športové
zariadenia, zvlášť ihrisko Hrable, treba
dotiahnuť rekonštrukciu zdravotného
strediska. Problematickými sa stávajú
miestne komunikácie - ich technický
stav, ale aj údržba a s tým súvisiace
parkovanie na týchto komunikáciách.
Nemožno opomenúť ani dopravu či
zásobovanie Kľačian; budovanie a úpravu
protipovodňových hrádzí v časti Jalná;
problematická je oblasť sociálna, osobitne
čo sa týka starostlivosti o starších občanov.
Nepodarilo sa napriek značnému úsiliu
vysporiadať sa s problematikou odpadov
a celkovo s problematikou životného
prostredia. V neposlednom rade sa vynára
čoraz naliehavejšia potreba riešiť rómsku
otázku. Potrieb a problémov obce je ďaleko
viac, dali by sa vymenúvať do nekonečna,
ale vyššie uvedené pokladám za prioritné.
Mnohé z týchto potrieb sú už spomenuté
v našich obecných dokumentoch, ako
v Pláne hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, tak aj v Územnom pláne. Na druhej
strane mnohé z oblastí, ktoré občania
vnímajú ako problémové, sme začali riešiť
v tomto volebnom období, ale výsledky
sa dostavia až v tom nasledujúcom, ako je
napr. komplexná rekonštrukcia verejného
osvetlenia.

Keby vás občania zvolili, čo by ste
chceli z pozície starostu v našej obci
zmeniť?
V prvom rade chcem spolupôsobiť na
obyvateľov našej obce, aby prestali byť
ľahostajní k svojmu okoliu, aby sa viac
začali zaujímať o veci verejné, aby prestali
byť ľahostajní jeden voči druhému, aby
sa vzájomne rešpektovali a súčasne
tolerovali niektoré nedostatky iných. Aby
im začalo viac záležať na obci ako takej.
Nie je to jednoduché, ale na dosiahnutie
tohto stavu budem podporovať rôzne
aktivity - ako jednotlivcov, tak aj združení
či spolkov, ktoré viac či menej pôsobia na
Máte recept, ako to dosiahnuť?
vzájomné stretávanie sa a komunikáciu, z
Keby na všetky tieto problémy existoval
ktorej neraz vzíde potrebné riešenie toho recept, stačilo by „predpísať si ho“ v obci,
ktorého problému a v neposlednom rade kde podobné problémy úspešne vyriešili.
výrazne napomôžu rozvoju našej obce.
Ale nie je to také jednoduché, pôsobí
množstvo faktorov, ktoré neumožňujú
Ktoré problémy treba, podľa vás, v automatické využitie toho, čo sa osvedčilo
našej obci riešiť ako prvotné?
inde. Samozrejme, že sa dobrým
Tých problémov, resp. oblastí, ktoré skúsenostiam iných samospráv nebránim
je potrebné riešiť, je niekoľko. Nedá a sú minimálne zdrojom inšpirácie pre
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Ing. Ján Harman

hľadanie riešení tých našich problémov.
Prvoradá bude otázka ich prefinancovania.
Bude potrebné i naďalej pripravovať
technické podklady a najmä projekty tak,
aby sme sledovali pripravované výzvy
na čerpanie finančných prostriedkov z
fondov EU a dokázali včas zareagovať
pripravenými projektmi. Súčasne som
však toho názoru, že spoliehať sa len na
prostriedky EÚ nie je dosť prezieravé, a
preto pri príprave rozpočtov na jednotlivé
roky je potrebné mať zadefinované
poradie riešenia jednotlivých problémov.
Keď si uvedomíme, koľko výziev sme
nemohli využiť len preto, že sme sa ako
obec„nevošli“ do vyhlásených parametrov,
že len za posledné dva roky sme podali
projekty a žiadosti v celkovej požadovanej
výške 810,6 tis € (čo je takmer 24,5 mil. Sk)
na základe ktorých nám boli poskytnuté
prostriedky vo výške 365 tis. € (teda takmer
11 mil. Sk), je zrejmé, že sa nemôžeme
spoliehať výlučne na fondy.
Na riešenie problémov a dosiahnutie
týchto cieľov je potrebná okrem iného
aj dobrá spolupráca orgánov obce.
Verím, že novozvolené orgány obce sa
v tomto smere dokážu dohodnúť a že
ako pri vzájomnej komunikácii, tak aj pri
rozhodovaní bude na prvom mieste vždy
záujem obce a našich občanov.

Trnky, informačný občasník - Trnavá Hora, Jalná a Kľačany, vydáva občianske združenie
Spoločne pre obec, obec nám, Trnavá Hora 131, 966 11 Trnavá Hora. Registrované
Ministerstvom kultúry SR pod číslom EV 3387/09. Redaktori: Zdenka Harmanová, Stanislava
Miklášová, Miroslav Bahleda. Graﬁk: Miroslav Bahleda. Kontakt: trnky@trnavahora.sk.
Občasník je nepredajný, distribuuje sa zdarma. Tlačí: NIKARA, s. r. o., Zvolen. Dátum zadania
do tlače 11. 11. 2010. Vydanie mimoriadneho čísla je financované kandidátmi, poukázaním
sumy na účet OZ SPOON: 326217613/7500.
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Ing. Pavel Ihracký, 54 r., kontrolór, Trnavá Hora 103, Kresťanskodemokratické hnutie
Čo bolo prvým impulzom k tomu, že
ste sa rozhodli kandidovať na starostu •
obce?

obci.
Sprehľadnil
by
som
verejné
obstarávanie novelizovaním smernice
o verejnom obstarávaní.
Vyriešil by som kosenie verejných
priestranstiev v obci k spokojnosti
všetkých obyvateľov
Za účelom šetrenia energiami obcou
by som zaviedol sledovanie spotrieb
elektrickej energie, plynu, PHM, vody
aj dozadu viac rokov

Verím v spravodlivosť, fair play, uznávam •
kresťanské hodnoty a som presvedčený, že
všetci občania našej obce si zaslúžia úctu
•
od starostu, či obecného úradu.
A úcta k občanom spočíva aj v tom,
že riešenie ich problémov, plnenie ich
potrieb a požiadaviek zo strany obce
je spravodlivé, v súlade so zákonmi,
Ktoré problémy treba, podľa Vás v
smernicami, nariadeniami, a nemalo by
dochádzať k ich porušovaniu, ako sa to našej obci riešiť ako prvotné?
stávalo v uplynulom období.
• Dokončiť rekonštrukciu vodovodu,
aby všetci občania mali kvalitnú pitnú
Keby Vás občania zvolili, čo by ste
vodu.
chceli z pozície starostu v našej obci
• Opraviť poškodené cesty a doriešiť
zmeniť?
dopravnú situáciu v obci.
• Urobiť rekonštrukciu budovy základnej
Je toho viac, spomeniem aspoň tieto:
školy (oprava strechy, výmena okien,
• V prvom rade by som zlepšil
zateplenie).
hospodárenie s verejnými financiami a
• Starať sa o čistenie jarkov v obci a
majetkom obce.
budovanie záchytných zariadení ako
• Presadil by som spravodlivejšiu úhradu
prevencia pred prívalovými dažďovými
za odvoz a uloženie komunálneho
vodami.
odpadu, založenej na zvýhodňovaní
občanov
dôsledne
separujúcich • Začať s projektovou prípravou na
čističku odpadových vôd.
odpad.
• Zlepšil by som informovanosť občanov • Ďalšie problémy obce by sa riešili
v závislosti od získania financií z
hlavne o dôležitých veciach, ktoré sa
európskych fondov či od BBSK
obec pripravuje urobiť, aby sa občania
(Banskobystrického samosprávneho
mali možnosť k nim vyjadriť včas, a tým
kraja)
by sa zvýšil ich podiel na rozhodovaní
• Vypracovať plán rozvoja obce na dlhšie
a riadení obce viac ako doteraz.
obdobie na 10 - 20 rokov, aby bola
• Doriešil by som dopravnú situáciu
zachovaná kontinuita rozvoja obce do
vo vnútri obce osadením ďalších
budúcnosti.
dopravných značiek o prednosti v
jazde a čím by sa zvýšila bezpečnosť v

Ing. Pavel Ihracký
Máte recept, ako to dosiahnuť?
Finančne menšie akcie sa dajú vykryť
z obecných peňazí, no na tie väčšie
bude treba získať finančné prostriedky z
európskych fondov.
Verím, že s podporou poslancov
obecného zastupiteľstva tieto finančné
prostriedky získame z fondov na
rozvojové programy či z fondov pre
životné prostredie, v rámci Národného
a strategického rozvoja vidieka na roky
2007 – 2013, odkiaľ je ešte stále možné
financovať modernizáciu základných a
materských škôl, modernizáciu miestnych
komunikácii, vodovody a kanalizácie či
odpadové hospodárstvo, len netreba
premeškať správnu chvíľu.

Jaroslav Mužík, 26 r., živnostník, Trnavá Hora 305, Slobodné Fórum
Vážení občania, kandidujem na post staKeby Vás občania zvolili, čo by ste
rostu obce, a tak ako aj ostatní kandidáti, chceli z pozície starostu v našej obci
aj ja som dostal možnosť vyjadriť sa v tom- zmeniť?
to špeciálnom vydaní Trniek. O fungovaní
Tu Vám predkladám moje riešenia:
a problémoch obce sa dajú viesť rozsiahle • Určite to je prístup k občanovi. Problém
dialógy, ale keďže sa všetko nedá obsiahobčana je potrebné si vypočuť, a aj keď
nuť v tomto príhovore, tak sa pokúsim odsa nebude priamo týkať obce, je popovedať na otázky redaktorov Trniek.
trebné zaujať nejaké stanovisko, nebyť
arogantný.
Čo bolo prvým impulzom k tomu, že • Za účasti poslancov si stanoviť prioste sa rozhodli kandidovať na post starity pre chod obce. Na chod obce sú
rostu obce?
potrebné financie. Vzhľadom k hospoSom mladý človek, ktorý má predstavy,
dárskej kríze, ktorá zasiahla všetkých,
názory a ciele. Verím, že moje nápady a
aj nás, peňazí niet. Mojím riešením by
riešenia sú dobré pre obec a jej občanov.
bolo nezvyšovať vnútorné dane, ale
Na základe toho som sa rozhodol kandiznížiť celkové náklady na chod obce.
dovať na post starostu obce Trnavá Hora.
Je potrebné znížiť náklady na čistotu

Pokračovanie na str. 4.

Jaroslav Mužík
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Jaroslav Mužík, 26 r., živnostník, Trnavá Hora 305, Slobodné Fórum
Dokončenie zo str. 3.

• Na rozvoj obce využiť všetky dostupné
financie z európskych fondov.
• Vytvárať podmienky pre oddych, kultúrne a športové vyžitie občanov. Treba
klásť dôraz na iniciatívu zo strany obce.
Vytvárať podmienky pre zmysluplné
podujatia (napr. finančnou podporou,
poskytovaním priestorov).
• Starosta za svoju prácu poberá plat, tak
ako každý iný. Základný plat je zákonom stanovený a tiež mu prináležia aj
odmeny, ktoré schvália poslanci. Týchto odmien za celé volebné obdobie by
som sa vzdal v prospech obce, veď peňazí niet a ešte stále bojujeme s hospodárskou krízou.

Obec nemá charakter jednoliatej komunity. Vzhľadom na to, ju musíme chápať
ako rôznorodú – a tým aj všetky požiadavky. Iné sú na Jalnej, iné na Kľačanoch, Ladne, iné sú tu na Trnavej Hore a každá časť
obce má svoj osobitý problém, ktorý treba
riešiť. Na Jalnej majú problém s povodňami, na Kľačanoch, vody zase nedostatok.
Na Ladne majú problém so zlou cestou a
podobne. Odpovedať na túto otázku nie
je možné jednou vetou, obec treba chápať komplexne. Závažných problémov je
mnoho a je potrebné zapojiť poslancov
do oboznámenia sa s nimi a vhodného
riešenia týchto problémov.

a vzhľad obce. Mojím riešením je prijať nariadenie o udržiavaní poriadku
pred vlastným domom a na verejných
priestranstvách. K tomu by mala pomôcť aj osveta občanov. Veď je tu mnoho
ľudí a domácností, ktoré si udržiavajú
poriadok doma, pred domom a aj verejné priestranstvá dokážu udržiavať
čisté.
• Ďalší rozvoj obce, posilnenie verejného vodovodu, posilnenie napojenia na
Pohronský vodovod, čo by odstránilo
závislosť na prameňoch, pričom táto
voda by zostala ako rezerva v hornej
časti obce.
Máte recept ako to dosiahnuť?
• Je potrebné viac sa starať o údržbu
Receptom na to je cieľavedomá a trpezKtoré problémy treba podľa Vás v
miestnych komunikácií, jarkov a prie- našej obci riešiť ako prvotné?
livá práca.
pustov.

Ing. Darina Schwarzová, 56 r. , lesný inžinier, Trnavá Hora 135, nezávislý kandidát
Čo bolo prvým impulzom k tomu, že
ste sa rozhodli kandidovať na post starostu obce?
Dôvodom, prečo som sa rozhodla kandidovať, je možnosť realizovať moje myšlienky a predstavy o rozvoji obce, v ktorej
som prežila väčšinu svojho života. Moje vízie vychádzajú z potrieb, ktoré podľa mňa,
v súčasnosti našich obyvateľov najviac trápia. Medzi ne patrí najmä: celkový vzhľad
obce, jej vybavenosť, aktuálna podpora
záujmových skupín, zlepšenie medziľudských vzťahov a zlepšenie vzťahu občan –
obecný úrad.
Keby vás občania zvolili, čo by ste
chceli z pozície starostu v našej obci
zmeniť?
Budem sa aktívne zaujímať o problémy
občanov a dbať na to, aby sa do riešenia
vecí verejných zapojilo čo najviac občanov.
Prostredníctvom schránok ktoré budú
rozmiestnené po obci, občania budú
môcť vyjadriť svoje pripomienky a námety k práci mojej i celého obecného úradu.
K uvedeným pripomienkam sa budem
aktuálne vyjadrovať prostredníctvom informačného občasníka TRNKY, miestneho
rozhlasu, verejného zasadnutia obecného
úradu atď.
V našej obci pri počte obyvateľov v produktívnom veku 670 je nezamestnaných
občanov približne 90. Je to pomerne vysoké percento, a preto sa budem snažiť

toto percento znížiť podporovaním podnikateľských aktivít v rámci zákona, podporou turistického ruchu (cykloturistika,
splavovanie Hrona, turistické chodníky,
agroturistika)
Ktoré problémy treba, podľa vás, v
našej obci riešiť ako prvotné?
Naša ZŠ má dlhoročnú tradíciu. Navštevujú ju deti z našej obce i deti z okolitých
dedín. Dala základy vzdelania mnohým
z nás. Budova školy je už pomerne stará
a vyžaduje neodkladnú renováciu: nové
okná, elektrické vedenie, zateplenie. Tým
sa zvýši komfort žiakov počas vyučovacieho procesu a zároveň sa znížia i náklady
na jej prevádzku. Na základe demografického vývoja je predpoklad, že počet detí,
ktoré budú navštevovať túto školu, bude
stúpať. Už dnes máme v obci 88 detí do 6
rokov veku.
Z dôvodu nárastu počtu i starších a
chorľavých občanov v našej obci sa budem
snažiť vybudovať systém opatrovateľskej
služby, prípadne vybudovanie denného
stacionáru. V súčasnosti sa v obci nachádza 249 občanov vo veku od 60 rokov a
vyššie, čo tvorí 21,5% takmer štvrtina obyvateľov! A preto aj tejto skupine populácie
chcem venovať svoju pozornosť.
Zámerov je veľa: ako ochrana a zveľaďovanie životného prostredia, likvidácia
čiernych skládok, pozornosť verejným
priestranstvám, budovanie náučného
chodníka, riešenie využitia KD Kľačanoch,

Ing. Darina Schwarzová
budovanie detského ihriska na Jalnej, vybudovanie oddychových zón a pod. Vecí,
čo by sa dali zlepšiť, je veľa a všetky si vyžadujú určité finančné prostriedky, preto
sa budem snažiť v maximálnej miere využiť fondy poskytované EU pre rozvoj našej
obci.
Máte recept, ako to dosiahnuť?
Či mám na to recept? Asi nie, ale ako
som už spomenula, chcem sa aktívne zaujímať o problémy občanov, maximálne
využívať možnosti fondov EU a potenciál všetkých občanov ktorým nie je osud
obce ľahostajný.
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Milan Urgela, 57 r., vodič, Trnavá Hora 338, ĽS – HZDS
Čo bolo prvým impulzom
k tomu, že ste sa rozhodli
kandidovať na post starostu
obce?
Jedným z najdôležitejších
dôvodov mojej kandidatúry na
post starostu je nedostatočný
rozvoj obce, čiže minimálne
využívanie čerpania financií z
Európskych fondov. Oceňujem
prístup súčasného starostu ku
kultúrnym podujatiach, ktoré sa
za jeho pôsobenia rozmohli na
vysokú úroveň. Obec však nie je
„živá“ iba kultúrou.
Keby vás občania zvolili, čo
by ste chceli z pozície starostu
v našej obci zmeniť?
Z môjho pohľadu chýba
komunikácia starostu s občanmi
– či už v rovine osobného
kontaktu, alebo na webovej
stránke obce. Určite by som sa
snažil aj o získanie investícií na
rekonštrukciu budovy starého
Kultúrneho domu v Kľačanoch,
potrebné sú tiež investície na
výstavbu nájomných bytov pre
mladé rodiny a v neposlednom
rade tiež na rekonštrukciu
budovy základnej školy.
Ktoré problémy treba,
podľa vás, v našej obci riešiť
ako prvotné?
Prvým krokom v pozícii
starostu by z môjho pohľadu
bolo určite podanie projektu
na získanie financií z fondov
EÚ na rekonštrukciu základnej
školy. Nemenej dôležité je tiež
zabezpečiť nájomné byty pre
mladé rodiny, čo by sa dalo,
podobne ako v iných i menších
obciach,
vďaka
financiám

získaných rovnako z fondov EÚ,
príp. zo Štátneho fondu rozvoja
a bývania s tým, že úver by bol
splácaný najmä z nájomného
získaného od nájomníkov
bytov.
Máte recept, ako to
dosiahnuť?
Receptom by bolo určite
podávanie
projektov
na
príslušné orgány, pretože nie
som zástancom toho, aby sa
obec na niekoľko rokov zadlžila.
Neprekážalo by mi to iba v
prípade výstavby nájomných
bytov, kde sú úroky od ŠFRB
pomerne nízke a istotu v
splácaní úveru by sme mali
práve od nájomníkov bytov.
VOLEBNÝ PROGRAM
Informovanosť
• zefektívnenie informovanosti
a komunikácie s
občanmi Trnavej Hory
prostredníctvom internetovej
stránky obce a vydávaného
občasníka Trnky
Investície
• rekonštrukcia štátnej cesty,
• rekonštrukcia budovy
starého Kultúrneho domu
v Kľačanoch, úprava okolia
s možnosťou vytvorenia
oddychovej zóny – investície
získané z Európskych fondov,
príp. prenájom budovy s
cieľom zrekonštruovania
a vybudovania sociálneho
zariadenia,
• rekonštrukcia Základnej
školy, v spolupráci s obcami

Hronská Dúbrava a Pitelová
(výmena okien, zateplenie,
oprava vonkajšej fasády,
zmodernizovanej interiéru
a doplnenie výpočtovej
techniky),
• realizácia oddychovej zóny v
každej časti obce
Záujem o mladých ľudí a
podpora ich rodín
• podpora športových,
kultúrnych a iných
prospešných aktivít z
rozpočtu obce zameraných
pre deti a mladých
• výstavba nájomných bytov –
financie z Európskych fondov
Kultúra a šport
• vybudovanie viacúčelového
ihriska s umelou plochou
v areáli základnej školy –
spolufinancovanie BBSK, príp.
financie získané z Európskych
fondov
• podpora amatérskeho
divadla (Divadlo Plné
Humoru), Dobrovoľného
hasičského zboru, TJ
Sokol, atletického krúžku,
pôsobiaceho pod hlavičkou
MŠK Žiar nad Hronom
Vzdelávanie a osobný
rozvoj
• zintenzívnenie spolupráce
miestneho úradu s materskou
a základnou školou s cieľom
podpory ich aktivít a zvýšenia
ich úrovne,
• kurzy práce s počítačom pre
seniorov a ďalších záujemcov

Milan Urgela

Životné prostredie
• výsadba novej zelene,
rekultivácia zanedbaných
plôch na území Trnavej Hory,
priebežná úprava verejných
priestranstiev
• spolupráca s Technickými
službami, a.s., Žiar nad
Hronom – zvýšenie
povedomia separácie odpadu
a nakladania s odpadom
Iné
• priebežná oprava a údržba
obecných objektov a
cintorínov
• úzka spolupráca s materskou
školou, Občianskym
združením SPOON,
Základnou organizáciou
Jednoty dôchodcov a inými
záujmovými združeniami
obce
• zabezpečenie
protipovodňovej ochrany
voči prívalovým vodám v
časti Jalná

Ing. Zlatica Beňová, 44 r., štátny zamestnanec, Trnavá Hora 83, SDKÚ-DS
Čo bolo prvým impulzom
k tomu, že ste sa rozhodli
kandidovať na post poslanca
obecného zastupiteľstva?
Musím sa priznať, že vždy, keď
prišla reč na to, či by som nechcela kandidovať na poslanca
obecného zastupiteľstva, moja
odpoveď bola: Nie, nechcela. A
to aj so zreteľom na vek môjho
mladšieho syna. A potom som
pochopila, že ani eurofondy
a možnosť sa o ne uchádzať
nebudú trvať donekonečna.
Pracujem na obvodnom úrade
životného prostredia. Každý zámer, ktorý by sa mal realizovať
v našom okrese, je k nám predkladaný na posúdenie. Niekedy
mi bolo naozaj ľúto, keď menšie
obce dokázali predložiť projekty na rekonštrukciu škôl,

kultúrnych domov, obecných
priestranstiev, na vybudovanie
kanalizácie s čistiarňou odpadových vôd a byť aj úspešné v
získaní financií na ich realizáciu.
Technický stav niektorých
obecných budov v našej obci
nie je vyhovujúci. Na prvom
mieste stav školy a taktiež aj
Domu kultúry v Jalnej. Myslím
si, že naše deti a ich učitelia si
zaslúžia lepšie podmienky na
učenie, než aké majú. Po výdatnejšom daždi „stojí“ v šatni
voda. Vykurovanie objektu je
finančne náročné, lebo budova
nie je zateplená a je potrebné
vymeniť tiež okná. Začiatkom
tohto školského roka „padla zo
stropu“ (v priestore školského
klubu ) omietka. Šťastie, že v
tom čase tam neboli deti.

Sme obec, kde sa robí neskutočne veľa spoločenských podujatí, ale náš dom kultúry je v
žalostnom stave. Vykurovanie v
ňom je zrejme pôvodné.
Myslím si, že to chce, aby starosta a obecné zastupiteľstvo
„ťahali za jeden koniec povrazu“.
Keby vás občania zvolili, čo
by ste chceli z pozície poslanca v našej obci zmeniť?
Asi v prvom rade komunikáciu. Vykonzultovať si, čo nie je
jasné, urobiť hrubú čiaru a riešiť
ďalšie podstatné veci. Myslím
si, že veľa dobrých nápadov a
zámerov nebolo v obci realizovaných práve pre nie dobrú
komunikáciu. Nezrovnalosti z
minulosti sa „riešia“ podľa mňa
pridlho a nikam to nevedie.

Ktoré problémy treba,
podľa vás, v našej obci riešiť
ako prvotné?
Určite rekonštrukciu základnej školy. Taktiež rekonštrukciu
domu kultúry, predĺženie chodníka od zdravotného strediska
po železničnú stanicu (ten rigol
popri ceste na stanicu je v zlom
technickom stave), výmenu
osvetlenia obce za energeticky menej náročné, výmenu
ozvučenia obce (v niektorých
častiach obce starý rozhlas nie
je dobre alebo vôbec počuť),
realizáciu viacúčelového ihriska, ihriska pre menšie deti, odkanalizovanie materskej škôlky
v súlade s platnou legislatívou,
odkanalizovanie obce s koncovkou na čistiarni odpadových

Pokračovanie na str. 6.
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Ing. Zlatica Beňová, 44 r., štátny zamestnanec, Trnavá Hora 83, SDKÚ-DS

Dokončenie zo str. 5.

vôd (čo je však z pohľadu financií asi najnáročnejší zámer).
Už aj v menších obciach nášho
okresu sú zriadené domovy sociálnych služieb pre občanov,
ktorí sa na sklonku života nedokážu o seba postarať.
A myslím si, že hoci sa už dosť
veľa urobilo pri zbere komunálneho odpadu, stále by sa dal
vylepšiť prístup občanov k separovaniu jednotlivých zložiek
odpadu. K tým menej investične
náročným akciám by určite patrilo aj osadenie odpadkových
košov v primeranej vzdialenosti
od reštauračných zariadení.
Máte recept, ako to dosiahnuť?
Myslím, že obec by mala mať
pripravené projekty a v lepšom
prípade aj právoplatné stavebné povolenie, aby mohla včas
zareagovať na výzvy. Čas na po-

danie žiadostí je väčšinou veľmi
krátky na to, aby sa od vyhlásenia výzvy vybral projektant,
vypracovala projektová dokumentácia, vybavilo stavebné
povolenie a pripravila samotná
žiadosť aj s príslušnými prílohami.
Zdokonaleniu systému v separovaní odpadu by prospelo
zlepšenie informovanosti občanov. Písomnou formou ich
informovať o výdavkoch za
odvoz komunálneho odpadu (s
poukázaním na platby občanov
a výdavky obce, a to v členení
podľa jednotlivých zložiek odpadov). Taktiež by mohla vypomôcť aj škola, napr. v rámci
niektorého vyučovacieho predmetu. Naše deti vedia byť neuveriteľne dôsledné, ak niečo
povie pani učiteľka.
Akým spôsobom sa u vás
doteraz prejavoval váš záu-

jem o veci verejné a čím pozitívnym ste prispeli k rozvoju
našej obce?
Tým, že máme takú super internetovú stránku obce, na ktorej sú priebežne zverejňované
udalosti a informácie o činnosti
v obci, nie je problém mať informácie k dispozícii prakticky
ihneď po ich zverejnení, alebo
si ich vyhľadať vtedy, keď ich
potrebujem.
Len raz som sa zúčastnila na
zasadnutí komisie, ktorá mala
vypracovať stanovisko tejto
komisie k zámeru ťažby v k.ú.
Jastrabá. Prítomní akoby nechápali, alebo nechceli pochopiť, že zámerom bude dotknutá aj naša obec. Argumenty,
že predsa tak sa stavalo aj za
socializmu, alebo že stanovisko vypracuje iný poslanec, mi
ešte dlhú dobu „mátali v hlave“.
Pokiaľ mám dobré informácie,

stanovisko tejto komisie malo
vtedy tri vety.
Ako rodič pracujem v Rade
rodičov pri ZŠ v Trnavej Hore.
Spolu s inými rodičmi organizujeme pre deti Mikuláša, deň detí
a fašiangový karneval.
Ako členka občianskeho
združenia, ktoré funguje v našej
obci, sa podieľam na spoluorganizovaní väčšiny akcií, ktoré
organizuje OZ SPOON v našej
obci – napr. výstavke Šikovné
ruky, fašiangovom karnevale,
jarnom upratovaní obce, stavaní mája, minicountryfestu
Trnavohorský dostavník, záhradkárskej výstavy Trnavohorská tekvica, rozsvecovaní
stromčeka, alebo tam, kde je
OZ ako spoluorganizátor, napr.
pri Michalskom behu, alebo pri
príprave domu kultúry pred
obecnou zabíjačkou.

Karol Mužík, 36 r., robotník, Trnavá Hora 305, SF
Čo bolo prvým impulzom k tomu,
že ste sa rozhodli kandidovať na post
poslanca obecného zastupiteľstva?
Nesúhlas s riešeniami súčasného
obecného zastupiteľstva a možnosť
podieľať sa osobne pri riešení a zastupovať
ľudí s podobnými názormi.
Keby vás občania zvolili, čo by ste
chceli z pozície poslanca v našej obci
zmeniť?
Prístup k riešeniam problémov, ktoré
vzniknú. Riešiť ich rýchlo, účinne a v prvom
rade v prospech celej našej obce.
Ktoré problémy treba, podľa vás, v
našej obci riešiť ako prvotné?

Zabezpečiť každému jednému občanovi
kvalitnú pitnú vodu - vodovod. Obnoviť a
opraviť staré a poškodené komunikácie v
obci.
Pokračovať v rekonštrukcii kultúrneho
domu, ktorý má reprezentovať našu obec.
Vytvoriť nové stavebné pozemky, ktoré
umožnia stavať rodinné domy mladým
ľuďom, občanom Trnavej Hory.
Pomôcť pri riešení a zabezpečiť
prostriedky na vybudovanie všešportového
areálu, ktorého projekt je už možno aj
zapadnutý prachom na obecnom úrade.
Máte recept, ako to dosiahnuť?
Myslím si, že nové obecné zastupiteľstvo

sa dokáže spojiť pri dôležitých otázkach
a problémoch obce, ktoré dokáže spolu
vyriešiť v prospech občanov.
Akým spôsobom sa u vás doteraz
prejavoval váš záujem o veci verejné a
čím pozitívnym ste prispeli k rozvoju
našej obce?
Osobne som sa zúčastňoval na
zasadnutiach ako radový občan, ktorého
zaujíma dianie v našej obci. Pomáhal som
na brigádach a rôznych akciách, ktoré
organizoval pán starosta alebo SPOON.
Už niekoľko rokov pôsobím vo vedení
futbalového klubu TJ SOKOL.

RSDr. Dáša Trokšiarová, 62 r., živnostníčka, Trnavá Hora, Kľačany 466, ĽS-HZDS
Ak mám hodnotiť minulé
volebné obdobie, môžem konštatovať, že sa podarilo naplniť
volebný program. Zamerala som
sa na dôležité časti programu,
ako vyriešiť spoj vo večerných
hodinách, aby občania Kľačian
nemuseli chodiť peši od kultúrneho domu v hornej časti obce
Trnavá Hora vo večerných hodinách a v zime tak, že autobus
premáva aj na Kľačany o 19,00
hod. Ďalej sme urobili detské
ihrisko s tým, že ešte treba osadiť lavičky a pieskovisko. V hornej časti obce sa opravila cesta z
prostriedkov EU, opravili sa schody k pomníku a okolie pomníka,
opravili sa hroby padlých hrdinov. Podarilo sa urobiť prístrešok
na dom smútku, svojpomocne

natierame oplotenie cintorína a
kostola. Pripravili sme spoločne
označenie ulíc vo všetkých častiach obce. Bol schválený Územný
plán obce, kde bola zahrnutá aj
časť Kľačian. Tento volebný program by som nemohla realizovať
bez pomoci poslancov a starostu obce a preto touto cestou
im chcem poďakovať. Zároveň
chcem poďakovať niektorým občanov, ktorí ochotne pomáhajú
zveľaďovať aj túto časť obce. Za
posledné volebné obdobie sa
zveľadila aj táto časť obce, čo v
minulosti sa zabúdalo.
Najviac ma trápi Kultúrny dom
v Kľačanoch, z ktorého sa nepodarilo vybudovať Dom sociálnych služieb pre starších občanov, nevládnych a chorých čo by

slúžil aj pre ostatné okolité obce
a tým by sa získali nové pracovné príležitosti. Ak budem zvolená, chcela by som pokračovať v
tomto programe. V strede obce
by som chcela odvodniť pleso a
urobiť park. V predchádzajúcom
volebnom období sa nám nepodarilo opraviť školu ako výmena
okien a zateplenie, preto budem
robiť všetko, aby sa získali prostriedky na opravu tejto školy,
ktorá slúži aj časti Kľačian.
Ďalej by som chcela v spolupráci s Urbariátom Klačany pripraviť projekt na vodnú nádrž,
ktorá by slúžila nielen pre Kľačany ale aj pre hornú časť Trnavej
Hory v prípade požiaru majetku
občanov a lesa. Chcela by som
pripraviť projekt na cykloturisti-

ku Trnavá Hora - Kľačany - Kľačany dolina - Jastrabá - Ihráč - Nevolné - Kremnica. V spolupráci
s Lesným závodom Žarnovica
chcela by som označiť turistické
trate ako napr. Bôrcov - Ladno Huta- Železná Breznica- Horná
Dúbrava a pod.
Ako dosiahnuť tieto ciele? Predovšetkým získaním finančných
prostriedkov z EU a z rozvoja vidieka vypracovaním projektov,
ktoré budú schválené. Je to jediná cesta, ako získať finančné prostriedky. Na záver by som chcela
vyjadriť, že podporím všetky volebné programy, ktoré budú zamerané na riešenie problémov
občanov a prospech občanov nielen časti Kľačian, ale problémy
celej obce.

