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V tomto vydaní:

Vitaj, vitaj, dieťa krásne!
Narodenia dieťaťa je v každej rodine 

dôležitým a krásnym okamihom, spo-

mienky naň sa natrvalo zapíšu do živo-

ta celej rodiny. Pri tejto príležitosti so-

ciálno-kultúrna komisia v spolupráci s 

obcou zorganizovala uvítania do života 

novonarodených detí.   Viac na str. 2.

Mikuláš bol v našej obci naozaj štedrý. 
Mikulášska sobota 4. decembra 2010 
priniesla občanom našej obce bohatú 
snehovú nádielku, takmer rozprávkovo 
krásne slnečné počasie a štedré zabíjačkové 
hody. A to najočakávanejšie prišlo až v 
podvečer – Mikuláš v sprievode anjelov a 
čertov a s plnými vrecami darčekov pre deti, 

ktorý rozsvietil aj obecný stromček.
Mikulášsku sobotu pripravilo občianske 

združenie SPOON v dvoch častiach. V 
roku 2010 zabezpečovalo aj organizáciu 
zabíjačkových hodov, ktoré v našej obci 
začali organizovať členovia vtedajšej 
Jednoty dôchodcov. 

Rozprávková sobota plná darčekov

Koledovanie 2010
Tak ako po iné roky, aj tento rok sme 

s deťmi prinášali do rodín Dobrú novi-

nu. Hoci počasie nám veľmi neprialo, 

nás to neodradilo. Spolu koledovalo 

šesť detí, ktoré si pripravili pekné bás-

ničky a pesničky.      Viac na str. 11.

Talent roka v paraglidingu
Ľuboš Kravec, študent Združenej 
strednej školy drevárskej vo Zvolene 
a obyvateľ našej obce sa stal Talen-
tom roka 2010 v paraglidingu. Ok-
rem toho sa úspešne zúčastnil súťa-
že Outdoortrophy 2010 v rakúskom 
Lingenau, súťaže, ktorá sa považuje 
za neofi ciálne majstrovstvá sveta 
extrémnych štafi et.   Viac na str. 5.

Pokračovanie na str. 3.

Snehová nádielka počas Vianoc poteší 

azda každého, cez zimné prázdniny po-

teší všetky deti, ale s blížiacim sa kon-

com januára sa už väčšinou začíname 

tešiť na obdobie bez snehu. Na blížiacu 

sa jar, prebúdzajúcu prírodu, na sviežu 

zelenú trávičku... Má to len jeden háčik 

– miznúci sneh ukáže v plnej nahote ne-

poriadok a smeti, ktoré biela perina tak 

dobre ukryla.

Chceme mať našu obec na jar peknú, 

čistú, pripravenú na veľkonočné sviatky 

práve tak, ako naše čistučké a upratané 

domácnosti. Iste, väčšina našich obča-

nov si dáva záležať na vzhľade svojich 

domov, dvorov a záhrad, a v mnohých 

prípadoch aj bezprostredne súvisiacich 

verejných či obecných priestranstiev. Ale 

– žiaľ – stále zostáva dosť plôch zanešvá-

rených odpadom a smeťami. Občianske 

združenie Spoločne pre obec, obec nám 

preto v spolupráci s obcou Trnavá Hora 

a všetkými organizáciami pôsobiacimi 

v obci organizuje aj v tomto roku jarné 

upratovanie obce. Termín z pochopiteľ-

ných dôvodov nie je pevne určený, veď 

priaznivé počasie je významným pred-

pokladom pre úspech tohto podujatia. 

Určite to však bude v niektorú marcovú, 

najneskôr aprílovú sobotu. Termín bude 

vyhlásený v aktuálnom týždni operatív-

ne v obecnom rozhlase a bude zverejne-

ný aj na webovej stránke obce. 

Jarné upratovanieJarné upratovanie

Pokračovanie na str. 3.

Mikuláš nesklamal - stromček krásne svieti.Mikuláš nesklamal - stromček krásne svieti.

Pomôže každá ruka - aj rúčka.Pomôže každá ruka - aj rúčka.
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Narodenia dieťaťa je v každej rodine dôležitým a 

krásnym okamihom, spomienky naň sa natrvalo zapíšu 

do života celej rodiny. Pri tejto príležitosti sociálno-

kultúrna komisia v spolupráci s obcou zorganizovala 

uvítania do života novonarodených detí, ktoré sa 

uskutočnili dňa 19. júna 2010 a 20. novembra 2010. 

Na uvítanie bolo spolu pozvaných 14 detí, ktoré 

prišli v sprievode svojich rodičov, súrodencov, 

starých rodičov a blízkych príbuzných. Zasadačka 

obecného úradu v tento deň ožila detským džavotom 

a smiechom. Pekný program, ktorý spestril sobotné 

popoludnie, pripravili deti našej materskej školy 

pod vedením svojich pani učiteliek. Po záverečnom 

slávnostnom prípitku a fotení sme sa rozchádzali s 

prianím prekvitajúcej rodičovskej lásky, spokojnosti 

a radosti. Všetkým detičkám želáme, aby vyrastali v 

zdraví, obklopené láskou a porozumením. 

Chvíle strávené na uvítaní si môžeme pripomenúť 

fotografi ami, ktoré sú uverejnené vo fotogalérii 

spoločenských akcií na webovej stránke obce www.

trnavahora.sk.

Koncoročné stretnutie Klubu dôchodcov

Vitaj, vitaj, dieťa krásne!

Hoci mrazivý, ale slnečný 29. december 2010 pomohol k 

tomu, aby sa na Obecnom úrade v Trnavej Hore stretli členovia 

Klubu dôchodcov. 

Už tradične toto stretnutie otvoril jeho predseda Ján 

Slašťan, ktorý privítal nielen členov klubu, ale aj starostu obce 

Jána Harmana s manželkou. Predseda prítomných informoval o 

akciách, ktoré boli uskutočnené v roku 2010. Nezabudlo sa ani 

na seniorov, ktorí sa v minulom roku dožili okrúhleho jubilea. 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným členom 

klubu za ich prácu pri organizovaní nielen podujatí, ktoré 

pripravuje klub, ale aj za spoluprácu pri všetkých akciách 

organizovaných v obci. 

Koncoročné posedenie seniorov býva tradične ukončené v 

dobrej nálade, pri dobrom jedle. Nechýba ani harmonikár Paľko 

Hornický, ktorý všetkých prítomných baví dobrou hudbou.

Ján Slašťan

M. KollárováM. Kollárová

Čo hovoríte na vyzdobený obecný via-

nočný stromček? Na Trnavohorskú tek-

vicu? Na silvestrovský ohňostroj? Páčia 

sa vám podujatia, ktoré v našej obci or-

ganizuje občianske združenie Spoločne 

pre obec, obec nám? Ak áno, neváhajte 

a podporte činnosť občianskeho zdru-

ženia poukázaním 2% zaplatenej dane! 

Prostriedky, ktoré nám takto poukážete, 

môžeme použiť na fi nancovanie týchto 

akcií v roku 2011. Tlačivá na poukázanie 

2% dane budú k dispozícii na webovej 

stránke obce www.trnavahora.sk, na 

Obecnom úrade v Trnavej Hore a v Ka-

derníctve Evka Abrahámová.

Identifi kačné údaje, potrebné na vypl-

nenie tlačiva o poukázaní 2% dane:

Obchodné meno: Spoločne pre • 

obec, obec nám

sídlo: 966 11 Trnavá Hora 131• 

právna forma: občianske združe-• 

nie 

IČO: 0037895761• 

Vážení občania, podiel 2% zo zaplate-

nej dane môžu v prospech nášho združe-

nia poukázať všetci, ktorí sú zamestnaní 

a ich 2% podiel zo zaplatenej dane, ktorú 

im vypočíta ich zamestnávateľ, je vyšší, 

ako 3,32 €. Veríme, že podporíte našu 

činnosť aj touto formou a že počet dar-

cov spomedzi obyvateľov Trnavej Hory 

bude v tomto roku vyšší. V predchádza-

júce roky nás totiž viac ako trnavohorci 

podporovali naši priaznivci zo širšieho či 

vzdialenejšieho okolia. Súčasne môžete 

osloviť svojich zamestnaných príbuz-

ných, priateľov či kolegov z práce kde-

koľvek na Slovensku. 

Vyplnené tlačivá môžete do 27. 

apríla 2011 odovzdať v Kaderníc-

tve Evka Abrahámová, na obecnom 

úrade, podať do Harmanov alebo do 

30. apríla priamo na príslušný daňo-

vý úrad. Potrebné údaje Vám môže Váš 

zamestnávateľ potvrdiť po 15. februári 

2011, dokedy musí vykonať ročné zúčto-

vanie preddavkov na daň. Podnikatelia 

môžu venovať prostriedky priamo v da-

ňovom priznaní do 31. marca 2011.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Výzva na 2% dane –alebo ako môžete podporiť činnosť OZ SPOON

OZ SPOON zh

Členovia KD počas hodnotenia činnosti.Členovia KD počas hodnotenia činnosti.

Šťastní rodičia so svojimi ratolesťami.Šťastní rodičia so svojimi ratolesťami.
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Redakčný príhovor

Milí čitatelia, čas nám pomaly začína ukrajovať 

z prvých dní nového roku 2011. Či bude lepší ako 

ten, ktorý sa už minul, záleží len na nás samých. 

Jeden muž so ženou raz vliekli po schodoch ťažkú 

skriňu. Uvidel ich sused, ponúkol sa, že im pomôže 

a chytil skriňu z jednej strany. Po niekoľkých 

minútach, keď nemohli so skriňou pohnúť ani 

o centimeter, rozhodli sa, že si oddýchnu. „To je 

poriadna drina ťahať hore takú ťažkú skriňu!“, 

povedal sused. Manželia sa dali do smiechu: „Ale 

my ju chceme zniesť dolu!“...

Aj my, obyvatelia Trnavej Hory, máme v tomto 

roku pred sebou kopec vecí, ktoré treba vybaviť, 

dohodnúť, zorganizovať... pre dobro nás všetkých. 

Veríme, že dokážeme svoje sily správne spojiť, 

aby sa nám nepovodilo tak, ako manželom zo 

spomínaného príbehu. 

A vlastne o tom, že je medzi nami mnoho 

šikovných „akčných“ ľudí, ktorí vedia medzi sebou 

správne komunikovať, hovoria aj príspevky v 

prvom tohtoročnom čísle nášho časopisu. Život v 

našej obci je skutočne bohatý. Stačí si prečítať, aké 

podujatia pripravilo pre nás všetkých občianske 

združenie SPOON. Čo všetko stihli za 12 mesiacov 

deti vo farnosti. Aj dôchodcovia si zorganizovali 

pestré aktivity. Cestovali po Slovensku, dopriali 

si kultúrne zážitky, ale pomáhali aj pri obecných 

brigádach. Ľuboš Kravec zviditeľnil meno Trnavej 

Hory v paraglidingu.

Skúsme teda s tým, čo máme v rukách - každý 

tou svojou troškou - prispieť k tomu, aby život v 

našej obci bol aj naďalej pestrý, plný porozumenia 

a príjemný pre každého obyvateľa.

Prajeme vám v novom roku veľa zdravia, šťastia, 

pokoja, pohody, pravej radosti a veľa skutočnej 

lásky, ktorá dokáže prekonať aj nepríjemné veci .

No a nech vám ani v tomto roku nechýba čas a 

chuť vziať do ruky Trnky.

Vaša redakcia

V roku 2009 v záujme zachovania tejto 
akcie prevzal organizáciu starosta obce – 
ide totiž o podujatie pomerne náročné, 
a aj keď členovia Klubu dôchodcov 
radi a ochotne priložia ruku k dielu, na 
organizáciu sa už podujať nechceli. 
A keď sa začalo javiť, že zabíjačkové 
hody v roku 2010 nebudú, prevzalo 
organizačnú štafetu združenie SPOON 
a za garanta podujatia určilo svojho 
člena a súčasne starostu obce Janka 
Harmana, ktorý mal s organizáciou 
podujatia už dostatok skúseností. 
Príprava zabíjačkových hodov, ktoré boli 
v sobotu od 12.00, sa začala už v piatok v 
skorých ranných hodinách. Pod vedením 
manželov Balážovcov, fanúšikov nášho 
združenia, pripravoval už osvedčený tím 
členov Klubu dôchodcov v Trnavej Hore 
a členov občianskeho združenia všetky 
zabíjačkové dobroty – kapustnicu, 
klobásky, jaternice a studeno. 

Ženská časť združenia zas priprav-
ovala priestory Domu kultúry v Jalnej tak, 
aby si návštevníci zabíjačkových hodov 
pochutili na pripravených špecialitách v 
príjemnom a upravenom prostredí a aby 
boli dôstojne pripravené aj priestory, v 
ktorých je vystavený drevený Betlehem. 

V sobotu sa už pred dvanástou 
hodinou začala sála domu kultúry 
zapĺňať prvými záujemcami, ktorí neboli 
len z našej obce, ale aj zo širšieho či 
vzdialenejšieho okolia – zo Žiaru nad 
Hronom, Banskej Bystrice či Novej 
Bane. Príjemným spestrením podujatia 
bolo vystúpenie mužskej speváckej a 
gajdošskej skupiny z Veľkej Lehoty pod 
vedením Dominika Garaja. Návštevníci 
ocenili ich vystúpenie úprimným 
potleskom.

Hodovú časť Mikulášskej soboty 

fi nančne podporili: Ivan reality, s. r. o. a 
obec Trnavá Hora.

Krátko pred 17.00 hodinou sa začalo 
zapĺňať priestranstvo pod traťou, kde už 
čakal ozdobený stromček. Postaviť ho a 
ozdobiť nebolo práve ľahké, stromček 
bol urastený a riadne pichľavý, a aj nízke 
predpoludňajšie teploty dali zabrať. Pre 
Mikuláša a jeho čertovsko – anjelskú 
družinu bolo pripravené aj malé pódium 
a pre návštevníkov niečo na zahriatie v 
pekne vyzdobenom stánku – pre tých 
menších bola horúca čokoláda, pre 
dospelých varené vínko. 

Mikuláš očakávania nesklamal – prišiel, 
rozsvietil stromček a rozdal darčeky. 
Tieto organizátori pripravili zo sladkostí, 
ktoré venovali: Abrahámovci, Bartovci, 
COOP Jednota Žarnovica, dozorný výbor 
COOP Jednota v Trnavej Hore, Mgr. Silvia 
Miháliková, Packovci, Daniela Slašťanová 
a WIGORsport – Maroš Borgoň. 

Treba povedať, že účasť pri stromčeku, 
ale najmä záujem o balíčky predstihli 
očakávania organizátorov. Prekvapilo 
najmä to, že o balíčky sa uchádzali aj 
rodičia detí, ktoré nemajú bydlisko v 
Trnavej Hore. Organizátori preto zvažujú 
pre budúci rok zmenu v príprave 
podujatia, najmä fi nančnú spoluúčasť 
rodičov na balíčkoch.

Po rozdelení darčekov Mikuláš a jeho 
pomocníci – čertík Jolo a čertík Šviho s 
anjelmi Jankou a Veronikou - nakukli aj 
medzi hodujúcich do domu kultúry, kde 
ešte pokračovalo príjemné posedenie. 
K dobrej pohode prispel aj bufet, 
ktorý zabezpečoval Matej Homola. 
Zabíjačkové hody trvali v dobrej nálade, 
so spevom a harmonikou, až do 20. 
hodiny.

Ťažiskové pracoviská budú rovnaké, 
ako po minulé roky.

Veríme, že sa do jarného upratovania 
zapojí čo najviac ľudí, a že to v tomto 
roku budú vo väčšom počte aj obyva-
telia centrálnej časti Trnavej Hory. Sú-
časne vyjadrujeme nádej, že v úsilí o 
krajší vzhľad obce nezostanú bokom 
ani poslanci obecného zastupiteľstva. 
Výsledok – pohľad na upravené ve-
rejné priestranstvá v obci - bude ur-
čite stáť za čas a úsilie, ktoré jarnému 
upratovaniu venujeme. V tom čase by 
už mali byť zakúpené a možno aj osa-
dené smetné koše, ktoré obec plánuje 
umiestniť na ťažiskové miesta v obci, 
vďaka čomu možno výsledok našej 
práce vydrží dlhšie. Ako každý rok, aj 
tento bude pre všetkých dobrovoľní-

kov pripravený guláš. A nebojme sa 
do jarného upratovania zapojiť aj naše 
deti – veď vzťah k životnému prostre-
diu je najlepšie budovať na názorných 
príkladoch priamo zo života. Nezabud-
nite si vziať so sebou potrebné náradie 
– hrable, motyky, lopaty, fúriky, metly 
a rukavice.

Pani Gitka Žiaková vo svojom minu-
loročnom príspevku „Náučný chodník“ 
citovala myšlienku L. N. Tolstého: „Keď 
si bude každý zametať pred vlastným 
prahom, bude celá ulica čistá“. Aj keď 
nie každý sa s touto myšlienkou sto-
tožnil, na vzhľade Trnavej Hory badať, 
že pribúdajú ľudia, ktorí dokážu a chcú 
„zametať pred vlastným prahom“. A 
kým tak nebudú robiť všetci, nezostáva 
iné , aby sa o poriadok v tej pomyslenej 
ulici postarali práve oni, aj keď prah, 
pred ktorým zametajú, nepatrí im.

Oznam  
Vedúca Slovenskej pošty – pobočka Trnavá Hora, 
žiada všetkých vlastníkov poštových schránok, 
aby si ich riadne označili menom a číslom domu. 
Doručovanie poskytujú aj iné doručovateľské spo-
ločnosti a tieto, keďže nie sú schránky správne 
označené, nesprávne doručujú a vznikajú násled-
né nedorozumenia. 
Žiadame občanov, aby si svojich psov umiestňo-
vali tak, aby neohrozovali doručovateľov. Sloven-
ská pošta je oprávnená pozastaviť doručovanie, 

pokiaľ je doručovateľ akokoľvek ohrozovaný.

MURÁR PETOŠVIHO A SYN

Peter Švihorík ponúka murárske práce, obklady, 
dlažby, omietky, maľovky a rôzne stavebné práce

Tel.: 0915 211 513

E-mail: petersvihorik@post.sk

Rozprávková sobota plná darčekov
Dokončenie zo str. 1.

OZ SPOON zh

OZ SPOON zhOZ SPOON zh

Jarné upratovanie
Dokončenie zo str. 1.
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Vážení spoluobčania, v závere roka 2010 sa konali voľby do orgánov 

samosprávy obce.  Zložením sľubu starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva začalo nové štvorročné funkčné obdobie týchto orgánov. Pri 

tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí sa týchto volieb zúčastnili a 

osobitne tým, ktorí mi dali svoj hlas vo voľbách, čím mi prejavili svoju dôveru. 

Mojou snahou bude, aby som ich dôveru nesklamal, aby som pokračoval 

v nastúpenej ceste a splnil zámery a plány, s ktorými som na post starostu 

nastupoval.

Iba pred niekoľkými dňami sme vstúpili do nového roku 2011 - dovoľte 

mi, aby som Vám aj touto cestou zaželal pevné zdravie, mnoho osobných 

úspechov, pohody v rodinách, veľa vzájomnej úcty a tolerancie. 

Začiatok roka je obdobím, kedy hodnotíme predchádzajúci rok a 

pripravujeme plán na rok začínajúci. V tomto roku je súčasne obdobím, kedy 

novozvolené orgány zostavujú rozpočet obce na tento rok a určujú priority, 

ktorým sa treba venovať. Tento proces vôbec nie je jednoduchý, lebo v období, 

v ktorom sa nachádzame, stále pretrváva stagnácia ekonomiky, dochádza k 

závažným zmenám vládnej politiky. Nachádzame sa v období, kedy sú naše 

potreby veľké a fi nančné zdroje obmedzené, preto určenie priorít je o to 

dôležitejšie. V tomto procese rozhodovania je potrebná Vaša spoluúčasť – pri 

zverejnení návrhov či už na webstránke obce alebo 

úradných tabuliach máte možnosť oboznámiť sa s 

nimi, vyjadriť k nim svoje názory a podieľať sa na tvorbe 

týchto, pre obec dôležitých dokumentov. Verím, že sa 

nám to podarí spoločne a úspešný bude nielen vstup 

do roku 2011, ale aj celé toto funkčné obdobie.

Príhovor starostu

A. Schvaľuje 

1. Predložený návrh programu 

dnešného zasadania obec-

ného zastupiteľstva. 

2. Všeobecne záväzné nariade-

nie číslo 4/2010 o dani z ne-

hnuteľnosti na kalendárny 

rok 2011. 

3. Všeobecne záväzné nariade-

nie číslo 5/2010 o miestnom 

poplatku za komunálny od-

pad a drobný stavebný od-

pad na kalendárny rok 2011. 

4. Všeobecne záväzné naria-

denie číslo 6/2010 o dani za 
psa na kalendárny rok 2011. 

5. Všeobecne záväzné naria-

denie číslo 7/2010 o dani za 
nevýherné hracie prístroje 

na kalendárny rok 2011. 

6. Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2011. 
7. Poskytnutie jednorazovej 

sociálnej výpomoci vo výške 

200,- € pre pani Martu Kol-
lárovú, bytom Trnavá Hora 

290. 

8. Poskytnutie jednorazovej 

sociálnej výpomoci vo výške 

300,- € pre Ing. Jána Turčana, 
bytom Trnavá Hora, Jalná 75 

na zakúpenie invalidného 

vozíka. 
9. Splácanie nedoplatku na 

dani z nehnuteľností za rok 

2010, miestnom poplatku 

za komunálny odpad za rok 

2010, poplatku za vodu za 

II.polrok 2009 a poplatku 

za vodu za I.polrok 2010 

pre pani Renátu Salajkovú, 

bytom Trnavá Hora 355 v 

pravidelných mesačných 

splátkach po 20€. Posledná 

splátka bude uhradená do 

31. 5. 2011. 

10. Prijatie ponuky Bc. Pet-

ra Šebeňu, bytom Holého 

17, Stupava a uplatnenie si 

predkupného práva k po-

zemku v k.ú. Trnavá Hora, 

parcela CKN číslo 39/16, v 

zmysle dohodnutých zmluv-

ných podmienok v článku 

II. Kúpnej zmluvy, uzavre-

tej dňa 11.11.1998, podľa 

ktorého výška kúpnej ceny 

má zodpovedať pôvodnej 
výške kúpnej ceny, t.j. sume 

401,65€ (12.100,- Sk). Obec-

né zastupiteľstvo schvaľuje 
odkúpenie pozemku v k.ú. 

Trnavá Hora, parcela číslo 

CKN 39/16, od Bc. Petra Še-

beňu za kúpnu cenu 401,65 

€. 
11. Prijatie ponuky pána Mi-

chala Šebeňu, bytom Trna-

vá Hora 292 a uplatnenie si 
predkupného práva k po-

zemku v k.ú. Trnavá Hora, 

parcela CKN číslo 39/17 v 

zmysle dohodnutých zmluv-

ných podmienok v článku 
II. Kúpnej zmluvy, uzavre-

tej dňa 01.10.1999, podľa 

ktorého výška kúpnej ceny 

má zodpovedať pôvodnej 

výške kúpnej ceny, t.j. sume 

401,65€ (12.100,- Sk). Obec-

né zastupiteľstvo schvaľuje 

odkúpenie pozemku v k.ú. 

Trnavá Hora parcela číslo 

CKN 39/17 od pána Micha-

la Šebeňu za kúpnu cenu 

401,65€. 

12. Dodávateľa označenia náz-

vov ulíc, ktorým je na základe 

výsledku verejného obstará-

vania fi rma JK -Combi, s.r.o., 

SNP 111, Žiar nad Hronom, 

za dohodnutú cenu 26,60 € 

za jednu tabuľku. Uvedená 

cena je s DPH. 

13. Menovanie pána Slavomíra 

Línera, bytom Trnavá Hora, 

Jalná 37 za veliteľa obecné-

ho hasičského zboru. 

14. Vyplatenie odmien pre po-
slancov obecného zastupi-

teľstva za výkon činnosti v 

uplynulom volebnom obdo-

bí vo výške 85,- € pre každé-

ho poslanca. 
15. Vyplatenie odmeny pre sta-

rostu obce vo výške 20 % 

mesačného platu. 
16. Vyplatenie odmeny pre hlav-

ného kontrolóra vo výške 30 

% mesačného platu. 

B. Neschvaľuje 
1. Poskytnutie jednorazovej 

výpomoci pre pani Jaroslavu 

Adamovičovú, bytom Trnavá 
Hora, Jalná 31. 

C. Berie na vedomie 

1. Informáciu o plnení uznese-

ní. 

2. Informáciu o činnosti obec-

ného úradu. 

3. Informácie predsedov komi-

sií o činnosti. 

4. Informáciu o plnení rozpoč-

tu za III.Q. 2010. 

5. Informáciu o podaných žia-

dostiach na dotácie za rok 

2010. 

6. Informáciu o umiestnení 

webovej stránky obce na 

4.mieste v súťaži ZlatyErb 

2010 v kategórii web-obce. 

7. Správu nezávislého audítora 

o audite konsolidovanej úč-

tovnej závierky. 

8. Správu mandátovej komisie.

Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom ustanovujúcom zasad-

nutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch vo-
lieb do orgánov samosprávy 

obce. 

2. Poverenie poslanca, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a 

Ing. Ján Harman,  starosta obce

Uznesenie  číslo 7/2010 z tridsia-
teho druhého zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, siedmeho 

v roku 2010, ktoré sa konalo dňa 
19.11.2010 v zasadačke Obecné-

ho úradu v Trnavej Hore. 

Starosta Ján Harman.Starosta Ján Harman.

Uznesenie z ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľ-

stva obce Trnavá Hora 
zo dňa 20. 12. 2010

Všetky zápisnice a uznesenia 

zo zasadania obecného za-

stupiteľstva, ako aj iné úradné 
dokumenty sú zverejnené na 

obecnej stránke www.trnava-
hora.sk v sekcii Obecné doku-

menty.
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viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 

ods. 3 tretia veta, ods. 5 tre-

tia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií 

obecného zastupiteľstva, 

zaradenie poslancov do ko-

misií a voľbu predsedov ko-

misií. 

4. Návrh na zriadenie obecnej 

rady a na voľbu členov obec-

nej rady. 

5. Návrh na určenie mesačné-

ho platu starostovi obce. 

Uznesenie č. 1/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej  

Hore:

A. berie na vedomie

Výsledky volieb do orgánov 1. 

samosprávy obcí.

Vystúpenie novozvoleného 2. 

starostu.

B. konštatuje, že:

1. Novozvolený starosta obce 

Ing. Jána Harman zložil zá-

konom predpísaný sľub sta-

rostu obce .

2. Zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili záko-

nom predpísaný sľub pos-

lanca obecného zastupiteľ-

stva: Lenka Ihradská, Zuzana 

Ivanová, Mgr. Kravec Pavel, 

Ing. Miroslav Mešťan, Ing. 

Beata Mešťanová, Mgr. Silvia 

Miháliková, Jaroslav Mužík, 

Milan Urgela.

Uznesenie č. 2/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore poveruje poslanca Ing. Mi-

roslava Mešťana zvolávaním a 

vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch pod-

ľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a 

ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpi-

sov. 

Uznesenie č. 3/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore:

A. zriaďuje komisie, a to:

fi nančnú a správy obecného • 

majetku, 

stavebnú, verejného poriad-• 

ku a životného prostredia ,

školstva, mládeže, športu, • 

kultúry a sociálnych vecí .

B. volí:

predsedu komisie fi nančnej • 

a správy obecného majetku: 

Ing. Miroslava Mešťana,

členov komisie fi nančnej a • 

správy obecného majetku: 

Mgr. Pavla Kraveca, Lenku 

Ihradskú,

predsedu komisie stavebnej, • 

verejného poriadku a život-

ného prostredia: Zuzanu 

Ivanovú,

členov komisie stavebnej, • 

verejného poriadku a život-

ného prostredia: Ing. Beatu 

Mešťanovú, Jaroslava Muží-

ka,

predsedu komisie školstva, • 

mládeže, športu, kultúry a 

sociálnych vecí: Mgr. Silviu 

Mihálikovú,

členov komisie školstva, • 

mládeže, športu, kultúry 

a sociálnych vecí: Martina 

Cepláka, Milana Urgelu.

Uznesenie č. 4/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore nezriaďuje obecnú radu.

Uznesenie č. 5/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trna-

vej Hore určuje v súlade so zá-

konom NR SR č. 253/1994 Zb. o 

právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a pri-

mátorov miest v znení neskor-

ších predpisov v rozsahu urče-

nom obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pre voľbami 

mesačný plat starostu zvýšený 

o 15 % základného platu. 

Uznesenie č. 6/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje Zásady odme-

ňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 7/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trna-

vej Hore poveruje zastupova-

ním starostu obce pri výkone 

funkcie sobášiaceho Ing. Beatu 

Mešťanovú. 

Uznesenie č. 8/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore deleguje do Rady školy 

pri Základnej škole Trnavá Hora 

Lenku Ihradskú. 

Uznesenie č. 9/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore deleguje do Rady školy 

pri Materskej škole Trnavá Hora 

Lenku Ihradskú. 

Uznesenie č. 10/1/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore: 

A. zriaďuje: 

komisiu na ochranu verejné-• 

ho záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, 

B. volí: 

predsedu komisie na ochra-• 

nu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných 

funkcionárov: Mgr. Silviu Mi-

hálikovú, členov komisie na 

ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: Zuzanu Ivano-

vú, Martina Cepláka, Jarosla-

va Mužíka.
OcÚ Trnavá HoraOcÚ Trnavá Hora

V minuloročných číslach Trniek sme zverejnili články, týkajúce 

sa pôsobenia fi rmy TWS Plus, s. r. o., Trnavá Hora a nakladania s 

odpadmi v tejto fi rme. V čísle 2/2010 bol uverejnený článok Ing. 

Jána Tomčiaka, v čísle 3/2010 reakcia fi rmy TWS Plus na tento článok. 

Vyjadrenia kompetentných oslovených orgánov boli redakcii 

doručené až s odstupom času, preto nebolo možné publikovať 

ich súčasne s vyjadrením fi rmy TWS Plus. V záujme objektívneho 

informovania čitateľskej verejnosti publikujeme závery vyjadrení 

týchto orgánov, ktoré boli redakcii doručené po vydaní čísla 3/2010. 

Podľa záznamu z kontroly, ktorú v predmetnom objekte vykonala 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia v Banskej Bystrici, si prevádzkovateľ, teda spoločnosť TWS 

Plus, plní povinnosti, vyplývajúce z ustanovení zákona o ovzduší. 

Vopred neohlásenú kontrolu vykonal aj Obvodný úrad životného 

prostredia v Banskej Štiavnici, podľa ktorého v čase kontroly nebolo 

zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ani 

predpisov vydaných na ich základe. Bolo konštatované zistenie 

krátkodobého zadymenia čiernym dymom z komína, ktoré bolo 

podľa kontrolného orgánu spôsobené dávkovaním paliva na 

ohnište šnekom.

V tejto súvislosti však musíme uviesť, že areál fi rmy nepôsobí 

dojmom pozitívneho vzťahu vedenia spoločnosti k životnému 

prostrediu. Vzhľad areálu nasvedčuje skôr tomu, že fi rma robí len 

to, čo robiť musí, t. j. dodržiava platné právne normy, alebo - ako 

uviedla vo svojom publikovanom stanovisku - „sleduje otázky 

životného prostredia“. Ilustrujeme to aktuálnou fotografi ou areálu 

fi rmy z decembra 2010. V okrese pôsobia aj iné drevospracujúce 

fi rmy, a to aj bez zahraničnej majetkovej účasti, ktorých vzhľad v 

porovnaní s areálom fi rmy TWS Plus jednoznačne vypovedá o tom, 

ako to vyzerá, keď je vzťah podnikateľského subjektu k životnému 

prostrediu nielen v rovine slov. 

Ešte k článku Dym nad pílou

za redakciu zh

Takýto pohľad ponúka fi rma TWS Plus okoloidúcim.Takýto pohľad ponúka fi rma TWS Plus okoloidúcim.



trnky6   �íslo 1 • 2011

Demografi a obce Trnavá Hora

V sobotu 21. novembra sa uskutočnila 

výročná schôdza – riadne zhromaždenie 

členov občianskeho združenia SPOON. Ku 

dňu konania schôdze malo združenie cel-

kom 31 členov, z ktorých každý prispel v 

rámci svojich možností k úspešného prie-

behu akcií, organizovaných združením. 

Činnosť združenia je z roka na rok bohatšia, 

o čom svedčí prehľad podujatí, organizova-

ných v roku 2010:

30. - 31. januára: výstavka Šikovné • 

ruky

6. februára: III. fašiangový karne-• 

val

27. marca: Jarné upratovanie• 

30. apríla: Stavanie mája• 

2. mája: Jarná nedeľa• 

26. júna: minicountryfest Trnavo-• 

horský dostavník

2. – 3. októbra: záhradkárska výstava Tr-• 

navohorská tekvica

4. decembra: Mikulášska sobota (príchod • 

Mikuláša, rozsvietenie obecného strom-

čeka, zabíjačkové hody)

12. decembra: vianočný koncert v kosto-• 

le sv. Jána Nepomuckého

31. decembra: Silvestrovský ohňostroj • 

V roku 2010 sme vydali 3 riadne čísla ob-

časníka Trnky, ktoré začali vychádzať od čís-
la 1/2010 v čiastočne farebnom vyhotovení 

a jedno mimoriadne predvolebné číslo, 

ktoré fi nancovali tí kandidáti na jednotlivé 

posty v orgánoch obce, ktorí boli ochotní 

svoje zámery zverejniť. 

Na rok 2011 plánuje občian-

ske združenie niekoľko zmien. 

Upúšťa od pravidelného orga-

nizovania podujatí, za ktoré ne-

prevzal zodpovednosť žiadny 

člen ako organizačný garant po-

dujatia (výstava Šikovné ruky) 

alebo kde zapojenie občanov a 

návštevnosť nedosiahli úroveň, 

zodpovedajúcu vynaloženému 

úsiliu a prostriedkom (napr. via-

nočný koncert). Na druhej strane 

sú v pláne činností pripravené aj 

niektoré novinky. Všetky podu-

jatia organizované občianskym 

združením budú zaradené do 

celoobecného plánu kultúrno-

spoločenských a športových po-

dujatí a nájdete ich aj na webovej stránke 

obce spolu s aktuálnymi pozvánkami ku 

konkrétnym podujatiam. Schválené boli 

tieto akcie:

IV. fašiangový karneval: sobota 13. febru-• 

ára 2011

Fašiangy v obci: piatok – sobota 4. a 5. • 

marca

Jarné upratovanie: určená sobota v me-• 
siaci marec alebo apríl 

Stavanie mája : sobota 30. apríla• 

Minicountryfestival Trnavohorský do-• 
stavník: sobota 2. júla

Záhradkárska výstava Trnavohorská • 

tekvica (vrátane súťaže Trnavohorská 

štrúdľa): sobota – nedeľa 1. a 2. októb-

ra,

Šarkaniáda: jedna septembro-• 

vá alebo októbrová sobota - termín 

podľa počasia

Mikulášska sobota (rozsvecovanie • 

stromčeka, príchod Mikuláša a zabí-

jačkové hody): sobota 3. decembra

Silvestrovský ohňostroj: sobota • 

31. 12.

Občianske združenie plánuje aj v tomto 

roku vydávať občasník Trnky a v rámci mož-

ností vypomôže aj pri organizácii ostatných 

podujatí v obci. 

Zvolené boli aj nové orgány združenia: 

predsedom Rady zostáva Janka Bartová, 

podpredsedníčkou Mgr. Mária Beňová, hos-

podárkou Daniela Slašťanová, tajomnícky 

post prevzala Ing. Zlatica Beňová a miesto 

člena Rady Ing. Zdenka Harmanová. Zmeny 

boli v obsadení revíznej komisie: predse-

dom sa stal Jaroslav Ivan, členmi Ing. Mária 

Kollárová a Oľga Očenášová.

Občianske združenie robí všetky svoje 

aktivity s cieľom pozdvihnúť a upevniť ve-

domie občianskej spolupatričnosti v obci , 

prispieť k zveľadeniu obce a jej skultúrne-

niu, zvýšiť informovanosť občanov o dianí 
v obci a zlepšovať kvalitu života v obci. Verí-

me, že sa nám to darí a že sa nám to vďaka 

podpore občanov , ale aj obce, bude dariť 

aj naďalej.

Občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám bilancovalo

OZ SPOON zh

V období od 22. septembra 2010 do 31. decembra 

2010 sme  neprivítali v našej obci žiadne narodené 
dieťatko. 

Navždy od nás odišli:
Margita Poljaková, zomrela 01. 10. 2010.

Ján Obrtal, zomrel 06. 10. 2010.
Cyril Ivan, zomrel 26. 10. 2010.

Mária Beličková, zomrela 01. 12. 2010.

Viliam Čakloš, zomrel 01. 12. 2010.

Rok 2010 Spolu Muži Ženy

Počet obyvateľov k 1. 1. 2010 1153 573 580

Počet narodených detí 12 6 6

Počet prisťahovaných občanov 25 9 16

Počet zomrelých občanov 18 10 8

Počet vysťahovaných občanov 26 15 11

Počet obyvateľov k 31.12.2010 1146 563 583

Spoločenská kronika

Z výstavky Šikovné ruky.Z výstavky Šikovné ruky.

Najúspešnejšie podujatie - Najúspešnejšie podujatie - 
Trnavohorský dostavník.Trnavohorský dostavník.

Z vyhodnotenia Trnavohorskej tekvice.Z vyhodnotenia Trnavohorskej tekvice.
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Činnosť Klubu dôchodcov v roku 2010 

vychádzala z plánu, kde boli zapracované 
pripomienky členov, ktoré odzneli na 
koncoročnom posedení v roku 2009.

Plán zahŕňal poznávacie zájazdy, rôzne 
kultúrno-spoločenské akcie, vrátane aktivity 
pri skrášľovaní životného prostredia v obci.

Uskutočnili sme tri zájazdy, a to do 
Topoľčianok a Nitry, na Staré Hory a do 
Banskej Bystrice a do poľskej Jablonky.

Tiež sme navštívili štátnu operu v Banskej 
Bystrici, ale aj Divadlo J. G. Tajovského vo 
Zvolene.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
žien sme zorganizovali športovo-kultúrne 
popoludnie. Dobrú účasť sme zaznamenali aj 
na celoobecnej brigáde, stavaní mája v obci, 
na 3. ročníku tradičného Juniálesu (tentoraz 
v Hronskej Dúbrave), ale aj na uctení si 
pamiatky SNP pri pamätníku v Kľačanoch.

Spolu s obcou sme pripravili v mesiaci 
októbri stretnutie starších občanov, a to pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vypomáhali 
sme i pri výrobe zabíjačkových špecialít, ktoré 
organizovalo občianske združenie SPOON.

Na konci roku 2009 mal náš Klub 
dôchodcov 73 členov, v roku 2010 nám 
pribudlo sedem nových. Bohužiaľ, dvaja 
členovia nás opustili. Ku koncu roku 2010 tak 
mala naša organizácia 78 členov.

Počas silvestrovskej párty, ktorá sa 
konala 27. decembra, sme sa aj my s 
deťmi na fare rozlúčili so starým ro-
kom. Pre deti bol pripravený zábavný 
program plný tancov, hier a súťaží. 
Zopakovali sme si skoro všetky tance, 
ktoré sme sa naučili počas roka a vý-
letov, ktorých sme sa zúčastnili. Každý 
si z oslavy niečo odniesol, či už nejakú 
odmenu za vyhratú súťaž, alebo via-
nočné darčeky, ktoré im priniesol Je-
žiško ako odmenu za to, ako sa celý 
rok snažili byť dobrí. Aká by to však 
bola oslava bez slávnostné prípitku 
a ohňostroja, ktorý neodmysliteľne 
k Silvestru patrí. Po slávnostnom prí-
pitku sme sa presunuli na farský dvor, 
kde nám Jurko Dudáš symbolicky za-
pálil ohňostroj. Po ohňostroji sme sa 
pobrali dnu, kde sme si pustili prezen-
táciu, čo všetko sme počas roka zaži-
li. Okrem pravidelných stretnutí sme 
mali aj:

Zimné hry – kde sme sa s deťmi boli 
sánkovať a korčuľovať. Spoločne sme 
postavili veľkého snehuliaka. 

Návšteva z Kene – ktorá bola na ná-
všteve v Žiari nad Hronom v cirkevnej 
škole. Za peniaze, ktoré sa vykoledo-
vali minulý rok, mohli prísť na Sloven-
sko dvaja Afričania, ktorí sa stretli aj s 
našimi deťmi. Rozprávali im, ako sa im 

žije v Afrike, ako sa hrajú... Naučili ich 
vyrábať pohľadnice, spievať ich pes-
ničky či tancovať africký tanec.

Cez jarné prázdniny sme mali na 
fare detský tábor, kde sa deti pripravo-
vali na ukrižovanie Ježiša. Každý deň 
sa niesol v inom duchu. Prvý deň sa 
volal Pomáhajme druhým pomocou 
dobrých skutkov, druhý deň Otvorme 
srdce v pôste a posledný deň sa volal 
Judáš. Tábora sa zúčastnilo 24 detí a 
3 dospelí. Deti si z tábora doniesli ok-
rem pekných spomienok tváričky zo 
sadry, ktoré si sami maľovali, či žabky 
z veľkonočného vajíčka. 

Cez leto sme mali dva detské tábo-
ry. Prvý bol chatový a konal sa v de-
dinke Častobrezie. Druhý tábor bol 
denný, ktorého sa zúčastnilo 25 detí a 
6 vedúcich. 

Začiatkom novembra sme mali Deň 
Anjela, ktorý deti privítali na fare. An-
jel im prišiel porozprávať, ako to chodí 
u nich v nebi, aké je dôležité modliť sa 
za zomrelých nielen v tomto období, 
ale stále, počas celého roka. Keďže to 
bolo na Sviatok všetkých svätých, tak 
aj my s deťmi sme na obed boli na cin-
toríne zapáliť sviečky za zomrelých.

Tento rok oslavovalo eRko 20 rokov 
vzniku. V rámci tejto príležitosti sa ko-
nala oslava pre deti v Dolnej Ždáni, 
na ktorej sme sa zúčastnili aj s našimi 
deťmi. Začali sme sv. omšou, neskôr 

Z činnosti Klubu dôchodcov v roku 2010

BobaBoba

eRko „v kocke“

sme mali v kultúrnom dome pripravené malé pohostenie, 
rôzne súťaže, hry a tance. V rámci programu sa postupne 
predviedla každá farnosť. My sme sa predviedli spoločnou 
pesničkou. Spoločne sme tiež vyrábali tortu zo škatúľ – 
veď nakoniec sme dostali aj ozajstnú tortu.

K príležitosti koledovania sme boli na spoločnej Vysie-
lačke v Partizánskom, kde sme dostali požehnanie počas 
sv. omše k príležitosti Dobrej noviny. Po sv. omši sme sa 
presunuli do telocvične, kde boli pre deti pripravené jed-
notlivé stanovištia. 

Nakoniec sme si na silvestrovskej párty zatancovali ešte 
jeden tanec, rozlúčili sa a pobrali domov. 

Chcela by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma 
počas celého roka podporovali a stáli pri mne, hlavne 
mojej mamke, Jurkovi, Majke, Maťke Čabákovej, páno-
vi farárovi a všetkým deťom, ktoré chodia na stretnutia. 
Lebo bez nich by eRko nefungovalo tak ako doteraz. Za to 
všetko vám patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

Činnosť za posledný štvrťrok 2010
13. 10. 2010 – naplánovaný jesenný • 
zájazd na trhy a nákupy do poľskej 
Jablonky sa vydaril, spokojných bolo 44 
účastníkov.
27. 10. 2010 – pravidelné stretnutie • 
starších občanov nad 75 rokov pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Túto 
akciu sme pripravovali v spolupráci s 
obcou, kedy sme pozvali viac ako sto 
starších občanov, pričom účasť na tomto 
stretnutí bola 52 občanov. O kultúrny 
program sa postarali žiaci základnej 
školy pod vedením pedagogičky Márie 

Fungáčovej. Občerstvenie a prípravu 
zabezpečili členovia Klubu dôchodcov, 
koláče napiekla Hela Minková a fi nančne 
celé podujatie zabezpečila obec Trnavá 
Hora.
2. 12. 2010 – predstavenie Divadla J. G. • 
Tajovského vo Zvolene Dámsky krajčír 
prilákalo 46 členov klubu, pričom 
autobus bol obsadený 50 účastníkmi. 
Aj keď počasie bolo nepríjemné, z 
predstavenia sme si domov doniesli 
dobrú náladu.
29. 12.2 010 – slávnostné koncoročné • 
posedenie. Ján Slašťan, Klub dôchodcovJán Slašťan, Klub dôchodcov

Na  zájazdoch klubu nechýba dobrá nálada.Na  zájazdoch klubu nechýba dobrá nálada.

Tešíme sa zo spoločných chvíľ.Tešíme sa zo spoločných chvíľ.
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Vážení čitatelia Trniek, isto ste si niekedy 
všimli na pohľad príjemného mladého muža, 
ktorý dáva do vašej poštovej schránky letáky 
obchodných spoločností či iné zásielky. Ale 
napadlo vás, že to nie je len študent, ktorý 
si takto vylepšuje svoje vreckové, ale že je 
to niekto, kto je v takom zaujímavom špor-
te, ako je paragliding, Talentom roka 2010? 
Niekto, kto sa úspešne zúčastnil súťaže Out-
doortrophy 2010 v rakúskom Lingenau, sú-
ťaže , ktorá sa považuje za neofi ciálne majs-
trovstvá sveta extrémnych štafi et? Priznám 
sa, aj ja som sa to dozvedela len vďaka roz-
hovoru s jeho otcom. A pretože som o tom 
chcela vedieť viac, vybrala som sa za týmto 
mladým mužom. Je ním Ľuboš Kravec, štu-
dent Združenej strednej školy drevárskej vo 
Zvolene a obyvateľ našej obce. No a tu vám 
ponúkam – aj keď v skrátenej podobe – náš 
rozhovor:

Ako dlho sa venuješ paraglidingu a 
kto ťa k nemu priviedol?

Paraglidingu sa začal venovať môj starší 
brat Maroš a tak som sa k nemu asi od svo-
jich 14 rokov pridal. Skúsil som dovtedy aj 
iné športy – hrával som hokej za žiarsky žiac-
ky tím, bavilo ma aj športové modelárstvo a 
páčil sa mi aj chov holubov. Ale v paragliding 
som sa našiel. 

Čo všetko je potrebné na to, aby sa 
mohol nadšenec venovať tomuto športu?

Tak okrem toho záujmu a nadšenia pre 
vec je potrebná dobrá fyzická kondícia a 
základný výstroj, ktorý sa pohybuje okolo 
sumy 1700 €. No a v prípade už naozaj seri-
ózneho záujmu o tento šport, to znamená už 
aj s účasťou na súťažných podujatiach, ako je 
Slovenský pohár či majstrovstvá Slovenska, 
je už potrebný kompletný výstroj, teda ok-
rem padáku a sedačky aj navigačné zariade-
nie GPS, variometer a , samozrejme, prilba a 
vhodné teplé oblečenie. Cena kompletného 
výstroja sa pohybuje okolo 3 000 €.

Nad časťou našej obce, nad Jalnou, 
na kopci zvanom Dielec, dosť často vidno 
pestré farby padákov paraglidistov. Mo-
hol by si v skratke predstaviť našim čita-
teľom paragliding?

Paragliding je letecký šport, ktorý pre 
pohyb vo vzduchu využíva špeciálne skon-
štruované padákové krídla z tkaniny, ktorá 
neprepúšťa vzduch. Padák sa nafukuje do 
aerodynamického tvaru a tým pádom pri 
doprednom pohybe vytvára vztlak, ktorý 
je potrebný na vzlietnutie, pričom nesie na 
šnúrach upevnenú sedačku, v ktorej sedí ale-
bo leží pilot. Pri lete využíva termické či sva-
hové prúdenie vzduchu. Na súťažiach je vždy 
určené miesto štartu, čas štartu a trať, ktorú 
treba odletieť (zadajú sa súradnice GPS). No 
a potom už len treba čo najrýchlejšie dole-
tieť do určeného cieľa cez jednotlivé otočné 
body. Keď do cieľa nedoletí žiadny pilot, vy-
hráva ten, čo doletí najďalej. Nie vždy sa však 
úmysly pilota vydaria a stáva sa, že pristane 

ďaleko niekde na lúke, v lese a do najbližšej 
civilizácie si to musí odšlapať pekne po svo-
jich, vrátane nákladu – výstroja, ktorý váži 
okolo 20 kg. 

Sú paraglidisti na Slovenku aj organi-
zovaní?

Paraglidingu sa na Slovensku odhadom 
venuje 2 500 – 3 000 ľudí, ale tí, ktorí sa to-
muto športu venujú naozaj intenzívne, sú 
organizovaní v Leteckej amatérskej asociá-
cii (LAA), ktorá má okolo 600 členov. Okrem 
členstva v LAA je podmienkou pre účasť na 
súťažiach aj pilotný preukaz. V rámci Sloven-
ska sa súťaží na podujatiach Slovenského 
pohára a na majstrovstvách Slovenska (čo 
sú súťaže s pevne stanovenými pravidlami 
- napr. v rámci každého kola Slovenského 
pohára, ktoré trvá 4 dni, sa musia odlietať as-
poň dve platné trate (za platné sa považujú 
tie trate, keď aspoň 20% zo štartujúcich pre-
tekárov doletí minimálne 8 km). Súťaží sa v 
troch kategóriách – štandard, šport a open. 
Ja aktuálne pretekám v kategórii SPORT. 
Okrem týchto podujatí môžu piloti zbierať 
body do hodnotenia aj letmi v súťaži Cross-
country. Pilot môže absolvovať ľubovoľnú 
trasu v ľubovoľnom termíne kdekoľvek na 
svete – trať, ktorú pilot preletí, sa zazname-
náva prostredníctvom GPS zariadenia a po 
jej absolvovaní a uložení do svojho profi lu 
na stránke www.xcontest.org/slovakia mu 
program pridelí body. Do skóre pilota sa 
počítajú štyri najlepšie hodnotené lety za 
rok. Je možné letieť voľný prelet (čo je let z 
bodu A do bodu B), alebo uzavretý prelet, 
kedy pilot štartuje z bodu A, obletí bod B a C 
(najlepšie do trojuholníka) a vráti sa späť do 
bodu A, odkiaľ vyštartoval, čiže uzavrel trať. 
Týmto sa mu vzdialenosť, ktorú odletel, hod-
notí vyšším bodovým koefi cientom. V tejto 
súťaži som sa v kategórii SPORT umiestnil v 
roku 2010 na 10. mieste z celkového počtu 
115 pilotov. 

Ako sa hodnotia dosiahnuté výsledky 
v Slovenskom pohári? A aké si dosiahol ty 
sám v minulom roku? 

Rebríček v Slovenskom pohári sa zosta-
vuje súčtom všetkých bodov za jednotlivé 
kolá.. Okrem toho sa na konci roka zostavu-
je rebríček pilotov bez ohľadu na kategóriu, 
kde sa ráta každé kolo Slovenského pohára 
+ 50% bodov z Crosscountry + body z iných 
ofi ciálne uznaných svetových podujatí. V 
tomto hodnotení som dosiahol 23. miesto 
zo 165 pilotov a brat Maroš 25. miesto. Keďže 
som mal 18 rokov len vlani v októbri a súčas-
ne mám pilotný preukaz menej ako 3 roky, 
prinieslo mi to ocenenie Talent roka 2010. 
Brat Maroš skončil hneď na druhom mieste. 

Tak to sú určite skvelé úspechy! Ale 
ako súvisia s majstrovstvami extrémnych 
štafi et?

Súvisia tak, že jedna zo štafetových disci-
plín je určená pre paraglidistu. Ide tu o súťaž 
4 členných družstiev, kde každý člen súťaží v 
inej disciplíne (bežec absolvuje 15 km behu 
pri prevýšení 1400 metrov, paraglidistovou 
úlohou je čo najrýchlejšie po prevzatí štafe-
ty od bežca vybehnúť na určený kopec, čo 
najrýchlejšie rozbaliť výstroj a odštartovať – 
tentoraz s ultraľahkým výstrojom , nasleduje 
rýchlostný let na 7 km cez otočný (alebo inak 
kontrolný) bod a potom pristátie na ihrisku 
na ploche s rozmerom 10x 50 m. Rýchlo chy-
tiť padák do ruky a bežať - znovu aj s výstro-
jom – odovzdať štafetu kajakárovi. Tento ab-
solvuje z výšky 6 m s kajakom skok do vody, 
a prejde cca 15 km cez bránky, potom s kaja-
kom na pleci dobehne k cyklistovi a odovzdá 
štafetu na posledný úsek. Tým je 15 km trasa 
do kopca a 15 dole kopcom v horských pod-
mienkach). Súťažia ako amatérske tímy, tak 
aj profesionálne tímy. Na súťaži v Lingenau 
som štartoval v tíme profesionálov, bol som 
v tíme jediný Slovák , zostávajúci členovia 
boli dvaja Rakúšania a jeden Talian. 

Ako ste dali dokopy taký medzinárod-
ný tím a aké umiestnenie ste v Lingenau 
dosiahli? Stihli ste spolu aj trénovať? 

Ja som sa s členmi tímu stretol len pria-
mo na súťaži v auguste minulého roka a išli 
sme hneď naostro. Do tímu som sa dostal 
vďaka tomu, že som zareagoval na ich výzvu 
na internete. Rovnako oni mali možnosť pre-
veriť si moje výsledky na internete a na ich 
základe sa rozhodli pribrať ma medzi seba. 
Na týchto neofi ciálnych majstrovstvách 
sveta štartovalo celkom 36 tímov, z toho 
9 profesionálnych. Hodnotené sú celkové 
výsledky tímov podľa kategórií, potom cel-

Talent roka 2010 v paraglidingu Úspešný športovec Ľuboš Kravec.Úspešný športovec Ľuboš Kravec.

Príjemné chvíle ocenenia.Príjemné chvíle ocenenia.
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kové umiestnenie bez ohľadu na kategóriu a hodnotení sú 
aj jednotliví pretekári vo svojich disciplínach. Ako tím sme 
sa umiestnili medzi profesionálmi na 8. mieste, v celkovom 
hodnotení tímov na 10. mieste a ja ako jednotlivec vo svojej 
kategórii, teda v paraglidingu, na 11. mieste zo všetkých 36 
pretekárov. So zreteľom na to, že najstarší člen nášho tímu 
mal len 20 rokov a ja len 17 rokov, bolo to vnímané ako naozaj 
veľmi dobrý a perspektívny výkon. Ide pritom o súťaž, ktorá je 
už zaujímavá aj fi nančne, veď víťazný tím čaká cena 4 000 € a 
víťazi jednotlivých disciplín dostanú po 1 000 €.

Podobné preteky sa organizujú aj na Slovensku?
Na Slovensku nie, ale v Čechách organizujú veľmi známu 

súťaž Adrenalíncup. V roku 2010 som štart na tomto pohári 
už nestihol, ale verím, že v tomto roku sa to podarí. Najväčším 
úspechom by bolo dostať sa Dolomitenmann v talianskom Li-
enzi. Je to asi najprestížnejšia súťaž extrémnych štafi et, ktorá 
sa teší veľkej popularite a štartuje na nej 110 tímov. 

Keď pozerám na miesta, kde všade sa súťaže kona-
jú, na cenu základného výstroja, ide o fi nančne náročný 
šport. Ako to zvládaš? Pomáha ti niekto s fi nančným za-
bezpečením?

Od začiatku ma spolu s bratom fi nančne zabezpečovali ro-
dičia. Postupne som sa snažil rôznymi brigádnickými prácami 
zabezpečovať si prostriedky na túto záľubu aj sám. S pribúda-
júcimi dobrými výsledkami sa zlepšuje aj táto stránka. Spolu s 
bratom Marošom sme členmi klubu GlideFly v Banskej Bystri-
ci, ktorý hradí náklady na preteky, čo sa týka štartovného a ná-
kladov na cestu. V minulom roku nás začala podporovať fi rma 
Sky paragliders z Českej republiky, výrobca padákov, a to tým, 

Dávame do pozornosti športovej verej-
nosti a priaznivcom futbalu, že v našej obci 
začal pôsobiť futbalový dorastenecký od-
diel, ktorý na jeseň 2010 dosiahol výborné 
výsledky a zatiaľ vynikajúco reprezentuje 
našu obec – Trnavú Horu. Naši dorastenci 
sú v okresnej súťaži na 2. mieste. Naším 
najlepším strelcom bol Tomáš Tončo, ku 
ktorému sa pridali Dušan Mališ a Martin 
Kubík.

Týmto chcem poďakovať všetkým hrá-

čom z Trnavej Hory a Pitelovej za dobré 
výkony. Chcem poďakovať aj pánovi Fran-
tiškovi Packovi a pánovi Karolovi Mužíkovi 
za vytvorenie podmienok na účasť v súťa-
ži a trénerovi Michalovi Beňovi za ochotu 
ujať sa trénovania a za vynaložené úsilie. A 
poďakovanie si zaslúžia aj naši priaznivci, 
ktorí nás vozia na zápasy, ako aj naši pod-
porovatelia, ktorí nám poskytli 80 € na ná-
kup lôpt.

Súčasne chcem poprosiť všetkých priaz-
nivcov futbalu, ktorí nás chcú fi nančne 
podporiť, aby ma kontaktovali na čísle 
0915 211 513. Potrebujeme nakúpiť nové 

dresy, lopty a iné hracie pomôcky. Finanč-
né prostriedky nám poskytuje aj obec Tr-
navá Hora, ale na všetko nestačia. Keby 
nám dala viac, budú zas chýbať niekde 
inde. Môžete namietať, že kto si to vymys-
lel, nech si aj platí. Ale toto je pre naše deti, 
pre to, aby niečo zmysluplné robili. Verím 
preto, že sa nájdu ľudia, ktorí nás podpo-
ria, keď aj nie fi nančne, tak inou formou 
pomoci. Každý, kto je ochotný pomôcť, ma 
môže kontaktovať.

Ešte raz ďakujem za podporu a prajem 
Vám šťastný nový rok 2011, plný zážitkov z 
futbalu našej Trnavej Horičky.

že nám poskytla súťažné padáky za 
sponzorované ceny - takmer o po-
lovicu nižšie, ako je ich bežná cena. 
A to na základe dvojročnej zmluvy. 
Veľmi nám to pomohlo a dúfame, že 
v novej sezóne sa nám podarí dosia-
hnuť čo najvyššie umiestnenia.

Teda, klobúk dole! Aj pred vý-
sledkami, ku ktorým srdečne blaho-
želáme, ale aj pred tvojím postojom 
k tomuto športu a súťaženiu. Želáme 
ti, aby ti nadšenie, s akým sa venuješ 

tomuto krásnemu športu, vydržalo, 
aby sa zlepšili najmä fi nančné pod-
mienky a podpora tohto športu. No 
a v neposlednom rade, aby ti prialo 
aj šťastie, aby ti štart na Adrenalín-
cupe a na súťaži Dolomitenmann 
priniesol umiestnenie, po akom 
túžiš. Tvoje zážitky z týchto podu-
jatí potom našim čitateľom radi 
sprostredkujeme. 

Zatiaľ držíme palce!

Z. HarmanováZ. Harmanová

V sobotu 18. decembra sa uskutočnil už 

4. ročník halového futbalového turnaja pod 

vedením komisie športu a mládeže. Hoci prvé 

tri ročníky sa nazývali Silvestrovskými, tento 

rok sa niesol pod názvom Vianočný. Turnaja sa 

zúčastnilo sedem mužstiev. 

Tento rok sa stalo víťazom turnaja mužstvo 

Sedliakovcov a tak po troch rokoch zosadili z 

trónu tím Áčkarov zo Žiaru nad Hronom. Na 

druhom mieste sa umiestnili FC Borovičky pod 

vedením Martina Cepláka a na nepopulárnom 

4. mieste tím FC Real 07, ktorému sa po prvýkrát 

v histórii tohto turnaja podarilo zdolať veľmi 

kvalitné a dosiaľ neporaziteľné mužstvo Áčkarov. Na posledných troch miestach sa 

umiestnili tímy Vrchárov, Urgelovcov a Švihoríkovcov. Najlepším strelcom turnaja sa 
stal Janko Beňo z FC Real 07 s 11 strelenými gólmi a Jozef Sedliak z tímu Sedliakovci 

s 9 gólmi. Ako každý rok, aj tento boli pre súťažiacich pripravené pekné ceny a 

občerstvenie. Veríme, že aj tento ročník sa zúčastneným páčil a že sa organizátorom 

podarí aj o rok pripraviť pekné športové podujatie.

Miesto Mužstvo Body

1. Sedliakovci 15

2. FC Borovičky 13

3. Áčkari 13

4. FC Real 07 9

5. Vrchári 6

6. Urgelovci 4

7. Švihoríkovci 1

4. ročník Vianočného halového futbalového turnaja

Výsledná tabuľkaVýsledná tabuľka

Komisia športu a mládežeKomisia športu a mládeže

Mladí futbalisti

Peter ŠvihoríkPeter Švihorík

Úžasný zážitok, krásny výhľad.Úžasný zážitok, krásny výhľad.

Vítazné mužstvo - Sedliakovci.Vítazné mužstvo - Sedliakovci.
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V dňoch 9. a 10. novembra 2010 sa v 

Bratislave konal už 9. ročník medzinárodnej 

konferencie ITAPA (Informačné technológie 

a verejná správa). Od roku 2002, kedy sa 

konal jej prvý ročník, ide o najvýznamnejšie, 

najznámejšie a najväčšie podujatie v oblasti 

informačných technológií v Slovenskej 

republike. Konferencia sa konala za účasti 

významných slovenských i európskych 

osobností politického, spoločenského a 

kultúrneho života, ale najmä špičkových 

odborníkov v oblasti informačných 

technológií. 

V rámci Medzinárodnej konferencie 

ITAPA 2010 sa uskutočnilo aj slávnostné 

vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 

2010, predmetom ktorej sú ofi ciálne webové 

stránky samospráv. Každá súťažiaca stránka 

sa hodnotí na základe viacerých kritérií. 

Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch 

hlavných kategóriách. Internetová stránka 

obce Trnavá Hora www.trnavahora.sk 

získala v tejto prestížnej súťaži 4. miesto v 

kategórii Najlepšia stránka obcí.

Ocenenie na základe pozvania 

generálneho sekretára Únie miest 

Slovenska, ktorá bola jedným zo 

spoluorganizátorov súťaže, prevzal 9. 

novembra 2010 v Bratislave starosta 

obce Trnavá Hora Ing. Ján Harman. 

Stránka od svojho vzniku 

prešla viacerými zmenami. Vo 

svojich počiatkoch prinášala 

svojim návštevníkom len niekoľko 

základných informácií. Dnes stránka 

ponúka nielen ofi ciálne informácie 

obce, ale aj široký prehľad aktivít 

spoločenského a kultúrneho diania 

v obci, či návod, ako tráviť voľný čas. 

Podľa štatistík, ale aj reakcií v diskusii, 

si stránka našla svojich priaznivcov a je 

zrejmé, že jej návštevnosť stále narastá. 

V decembri 2009 sa uskutočnil prechod 

na novšiu verziu redakčného systému, 

vďaka ktorému stránka spĺňa pravidlá 

prístupnosti a štandardy v súlade s platnou 

legislatívou. Stránka sa takto sprístupnila aj 

pre zrakovo postihnutých občanov. 

Dosiahnuté 4. miesto je v prvom rade 

ocenením práce a úsilia Miroslava Bahledu, 

ktorý spravuje túto stránku takmer od jej 

zrodu. Svoj podiel na ocenení má určite aj 

vedenie obce, ktoré sa zaslúžilo o samotné 

spustenie stránky a jej fi nancovanie. Vďaka 

podpore vedenia obce v súčasnosti stránka 

poskytuje rôzne úradné a iné užitočné 

informácie pre občanov. K úspechu stránky 

prispieva aj bohatý kultúrno- spoločenský a 

športový život v obci a aktivita jednotlivých 

organizácií, inštitúcií a združení v obci, 

vďaka čomu sa stránka stáva bohatá aj po 

obsahovej stránke. Toto ocenenie zároveň 

patrí aj všetkým, ktorí zabezpečujú prísun 

informácií z diania v obci. 

 „Keďže som zároveň aj obyvateľom tejto 

obce, spravovanie tejto stránky mi prináša 

potešenie. Samozrejme, je za tým aj veľa 

práce“, hovorí administrátor a súčasne aj 

technický redaktor Trniek Miroslav Bahleda. 

„V prvom roku spustenia stránky som 

spočiatku čelil jemnej nedôvere a pasivite 

občanov, ale dnes verím, že stránka sa 

stala silným a veľmi populárnym médiom, 

dokumentujúcim bohaté spoločenské 

dianie v obci a poskytujúcim ofi ciálne 

informácie samosprávy. Najviac ma teší, že 

stránku môžem spravovať aj počas dlhých 

pracovných ciest v zahraničí a nestrácam 

tak „puto“ s obcou.“

Webová stránka obce je pre Miroslava 

Bahledu predovšetkým koníčkom. Veríme, 

že toto ocenenie poteší nielen jeho, 

ale všetkých obyvateľov našej obce, 

ktorí sa už s tou formou získavania a 

výmeny informácií zžili. Tým skôr, že 

podľa bodového hodnotenia v tejto 

súťaži nás od najlepšej stránky delí 

naozaj minimálny rozdiel- nakoniec, 

posúďte sami: stránka našej obce 

získala 41,02 bodu, najlepšia stránka 
získala 43,82 bodu a napr. stránka 

Žiaru nad Hronom (iná kategória, ale 

rovnaké kritériá) 36,28 bodu. 

Mirko, úprimne blahoželáme!

Webová stránka našej obce štvrtá v súťaži ZlatyErb.sk 2010

Z. HarmanováZ. Harmanová

V kultúrnom živote našej 
obce si začalo získavať svoje 
nezastupiteľné miesto Divadlo 
plné humoru, či Divadlo DPH.

V decembri 2009 sme 
mali možnosť vidieť premiéru 
predstavenia Jedna veľká lož, 
autorom ktorého bol zaklada-
júci člen divadla Daniel Mališ. 
V marci 2010 bola derniéra tejto 
hry, ktorá vzbudila pozornosť 
divákov už tým, že išlo o 

pôvodnú tvorbu a účinkujúci 
boli všetci „naši“, nekonala sa 
žiadna „hosťovačka“. Súčasne 
odzneli aj prísľuby „k ďalšiemu 
divadelnému počinu, ktorým 
opäť rozvírime hladinu 
kultúrneho života v Trnavej 
Hore“ (viď Trnky 1/2010). 
Lenže od tých čias akoby 
po Divadle DPH zľahla zem. 
Žiadna premiéra, žiadne skúšky, 
žiadne prípravy... – čo sa deje, 

divadelníci? Iste, autor myšlie-
nky vzniku divadla, Daniel Mališ, 
toho času pôsobí mimo Trnavej 
Hory, ale našich šikovných 
a talentovaných ochotníkov 
by odchod síce zakladajúceho, 
ale predsa len jedného člena 
nemal načisto ochromiť. 
A aj keď nebude k dispozícii 
originálny Danielov scenár, 
hádam by sa našla klasická 
slovenská divadelná hra, ktorá 
by vyhovovala ako možnostiam, 
tak požiadavkám členov súboru. 

Tak čo, divadelníci, prekvapíte 
nás novým predstavením? Či 
aspoň v najbližších Trnkách 
napíšete, aké máte zámery a 
plány? Držíme palce, aby ste sa 
nedali tak rýchlo odradiť, aby ste 
dokázali naštudovať nový „kus“ 
– ak už nie kvôli nám, vďačným 
divákom a priaznivcom, tak 
kvôli sebe, zážitkom, ktoré 
vás počas skúšok jednotlivých 
diel spájali, chvíľam smiechu, 
humoru, možnosti ukázať, čo sa 
vo vás skrýva...

Kde sa stratili naši divadelníci?

zh

Ocenenie pre celú našu obec.Ocenenie pre celú našu obec.

Slávnostné vyhodnotenie v Bratislave.Slávnostné vyhodnotenie v Bratislave.
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V nedeľu 26. 12. 2010 sa v na-

šom kostole uskutočnila jasličková 
pobožnosť. Hoci detí, ktoré ju pri-
pravovali, nebolo veľa, spolu sme to 
zvládli. 

Na úvod prečítala Majka Du-
dášová niekoľko viet o Vianociach. 
Ďalej nasledovala scénka o tom, ako 
sa anjeli v nebi pripravovali na Via-
noce. Piesne spestrovali svojou hrou 
kapelníci Peter Kniez, Tomáš Ihrad-
ský a Maťo Ceplák. Po scénke sme 
odrecitovali básne. 

Patrik Ivan nám zahral na har-
monike koledy. Počas piesne Tichá 
noc sme rozdávali vianočné ozdo-
by, ktoré sme si sami vyrobili. Pán 

farár ukončil jasličkovú pobožnosť 
požehnaním. Potom sme prešli ku 
stromčeku pred farou, kde sme ešte 
predniesli niekoľko vinšov. Aj tu Pat-
rik Ivan hral na harmonike.

Matej Homola pripravil pre všet-
kých občerstvenie. Na zahriatie bol 
punč alebo čaj. Deti si pochutili na 
všakovakom, krásne naaranžova-
nom ovocí, ktoré si mohli namočiť 
do čokolády. 

Jasličková pobožnosť bola na-
ším malým darčekom pre novona-
rodeného Ježiška. Budeme sa snažiť 
po celý rok robiť mu radosť svojim 
dobrým správaním.

V nedeľu 12. decembra 2010 pripravilo občianske 

združenie Spoločne pre obec, obec nám podujatie, 
primerané sviatočnému charakteru tohto obdobia - 
vianočný koncert. Uskutočnil sa v kostole svätého Jána 
Nepomuckého v Trnavej Hore, účinkoval spevácky zbor 
Schola cantorum zo Senohradu. 

Zbor pôsobí od roku 1996, kedy vznikol vďaka iniciatíve 
p. farára Ireneja Cuitiho a Evy Guttenovej najmä pre 
potreby sv. omší v kostole v Senohrade. Prvotný repertoár 
zboru Schola cantorum tvorili liturgické skladby , neskôr 
pribudli aj ľudové piesne, spirituály a hymnické spevy. 
Zbor účinkuje nielen na omšiach v Senohrade, ale aj v 
okolitých farnostiach, koncertne sa predstavil vo Zvolene, 
v Modrom Kameni, v Brezničke, v Uhrovci, Hontianskych 
Nemciach a v Kostoľanoch pod Tríbečom. Zbor Schola 
cantorum vystúpil v Trnavej Hore pod vedením svojej 
dirigentky Evy Guttenovej, korepetovala Mária Bučíková. 
Pre návštevníkov koncertu si pripravili známe aj menej 

známe diela, ako Modlitba v stajni, V polnočnej chvíli, 

Tak ako po iné roky, aj tento 

rok sme s deťmi prinášali do 

rodín Dobrú novinu. Hoci 

počasie nám veľmi neprialo, 

nás to neodradilo. Spolu 

koledovalo šesť detí, ktoré si 

pripravili pekné básničky a 

pesničky. Počas vianočných 

Jasličková pobožnosť

Veronika MiklášováVeronika Miklášová

Vianočný koncert 2010

Nesiem vám noviny, Búvaj dieťa krásne, Dnes v Betleheme, Tichá 
noc. Zbor Schola cantorum spríjemnil svojím vystúpením a spevom 
tohtoročnú tretiu adventnú nedeľu a je len na škodu, že si ho neprišli 
vypočuť viacerí priaznivci. zh

Koledovanie 2010 - Dobrá novina

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená  
so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v 
afrických krajinách. Výťažok zbierky je určený ľu-
ďom, ktorí trpia krajnou núdzou a zároveň nemajú 
prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pit-
nej vode a iným základným potrebám. Výťažok z 
tohtoročnej zbierky zabezpečí, aby začaté projek-
ty pokračovali ďalej a v prípade potreby sa mohli 
ďalej rozšíriť. V Sudáne plánuje Dobrá novina pod-
poriť stavbu nového ubytovacieho zariadenia pre 
študentov na zdravotníckej škole pri nemocnici v 
Mapuordite a pokračovať v podpore rekonštrukcie 
nemocnice v Marial Lou. Obe vidiecke nemocnice 

zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť pre miest-
nych ľudí zo širokého okolia a pôsobia v nich aj 
slovenskí lekári. 

Dňa 26. 9. 2010 sa v kostole sv. Jána Nepomuc-
kého uskutočnila prezentácia sestier z Kongregá-
cie Dcér Božej lásky o misiách v Afrike. Od januára 
minulého roku pôsobí v Ugande sr. M. Martina 
Červienková, ktorej rodičia pochádzajú z našej 
farnosti. Sr. Martina poslala niekoľko listov o svo-
jej práci a situácii v Rushooke, ktoré boli doplnené 
zaujímavými fotografi ami. Mali sme tak možnosť 
presvedčiť sa, ako sa v Afrike žije a ako konkrétne 
môžu pomôcť aj naše fi nancie. redakcia

sviatkov sme tak navštívili 28 rodín a 

vykoledovali sme celkovú sumu 508,47 eur. 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, 

ktorý mi akoukoľvek formou pomohli pri 

organizovaní Dobrej noviny, deťom, ale aj 

rodinám, ktoré nás prijali do svojich príbytkov. 

Všetkým vrelá vďaka. Vďaka patrí aj šoférom 

Jurajovi Dudášovi a pánovi farárovi, ktorí nás 

aj v takomto nepriaznivom počasí vozili.

boba

Tu spinká anjel strážny, čo Dieťatko stráži.Tu spinká anjel strážny, čo Dieťatko stráži.

Zbor Schola cantorum.Zbor Schola cantorum.

Zďaleka k vám ideme, novinu Vám nesieme.Zďaleka k vám ideme, novinu Vám nesieme.

Misia v Ugande.Misia v Ugande.
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Na záver roka  pripravilo občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám už po 

druhý krát symbolickú rozlúčku so „starým“ rokom. Na Silvestra po 23. hodine bola  pri 

Dome kultúry Jalná pripravená prezentácia činnosti občianskeho združenia za rok 2010, 
ktorú z fotografi ckých podkladov Janky Bartovej pripravili spoločne Tomáš Ivan a Janka 

Bartová ml. Vo veľkom zabíjačkovom kotli sa už varilo vínko, ktoré daroval starosta obce 

Janko  Harman a na hrádzu pri Hrone člen združenia Paľko  Kaštier postupne pripravil 72 
kg materiálu najviac očakávanej časti podujatia - silvestrovského ohňostroja. Priestranstvo 

sa pomaly zapĺňalo, varené víno v mrazivej noci zohrievalo, a čakanie na posledné minúty 

roka vďaka spomínanej prezentácii na stene domu kultúry ušlo neuveriteľne rýchlo. 

Ešte spoločné odpočítavanie posledných sekúnd  - a už tu boli prvé salvy ohňostroja, 

vítajúceho rok 2011. Ohňostroj sa naozaj vydaril - priali by sme si, aby sme to mohli 
povedať aj o práve sa začínajúcom roku. Veľký ohňostroj sprevádzalo množstvo menších 

či väčších   ohňostrojov vo všetkých častiach obce. 

Medzi prítomnými vládla naozaj dobrá nálada, ku ktorej určite  prispeli aj úprimné 
slová prianí a želaní do nového roka. Organizátorov preto potešila celková úroveň 

podujatia, aj keď očakávania účasti boli predsa len o čosi väčšie. 

Jedinou chybičkou silvestrovskej noci bolo to, že si  všetci „ohňostrelci“ po sebe 

neporobili poriadok. Kým  po obecnom ohňostroji bolo všetko vysporiadané  už v 

predpoludňajších hodinách Nového roka, na ceste  od mosta po trojuholník na Jalnej 
zostala naozaj poriadna spúšť. 

Silvestrovský ohňostroj zabezpečilo občianske združenie SPOON  s fi nančnou podporou obce Trnavá Hora a 

fi rmy AVJ Ekonservis, s. r. o. - Ing. Vojtech Vyšný.  

Silvester  2010

OZ SPOON zh

Už od prvej adventnej nedele sa deti 

začali oboznamovať s adventom a 

jeho významom, ako i so zvykmi s 

ním spojenými. Piekli sme spoločne 

medovníčky, vyrábali vianočné ozdoby z odpadových materiá-

lov, s ktorými sme si vyzdobili triedy a vianočné stromčeky. Naša 

škôlka dýchala krásnou vianočnou atmosférou.

V deň sviatku sv. Mikuláša k nám do materskej školy zavítal aj 
sám deduško Mikuláš. Spolu sme si zaspievali, zarecitovali a 
dokonca aj zatancovali. Všetky šikovné detičky potom Mikuláš 
odmenil sladkou nádielkou a košom plným nádherných hra-
čiek. Ďakujeme Ti, Mikuláš, a o rok príď zas medzi nás.

Advent a Mikuláš v našej materskej škole

MŠ TH

MŠ

Takto sme vítali rok 2011.Takto sme vítali rok 2011.


