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Fašiangy v našej obci

V tomto vydaní:

Pri pohľade na šašovskú dvojicu
Šašoľa a Šušuľko sa nedalo neusmiať.

Fašiangy – obdobie zábavy
a tanca – boli v tomto roku
mimoriadne nielen svojou dĺžkou,
ale v našej obci najmä bohatým
kultúrno-spoločenským životom.
Prvé podujatie, ktoré bolo súčasne
aj prvým tohtoročným podujatím
občianskeho združenia SPOON,
bol IV. fašiangový karneval.
V sobotu 12. februára sa sála
Domu kultúry Jalná zmenila na
miesto plné zábavy, miesto, kde sa
stretli stvorenia a bytosti od výmyslu sveta. Fantázii a originálnym nápadom sa nekládli žiadne medze,
a tak sme mohli vidieť strašiaka Alfonza do maku (ale bez maku), celú
skupinu havajských tanečníkov
hula-hula, ale aj banskobystrického majora Zemana – vraj z protierotického oddelenia. Na karnevale
kontroloval oprávnenosť prítomnosti troch väzňov. Pri pohľade na
šašovskú dvojicu Šašoľa a Šušuľko
sa nedalo neusmiať. Ťažkú úlohu
mali siamské dvojčatá, ale bravúrne zvládli aj tanec.

Pokračovanie na str. 11.

Aj v zimných mesiacoch sme
pokračovali v humanizácii výchovno
– vzdelávacieho procesu. Viedli sme
deti k ohľaduplnosti a zodpovednosti
prostredníctvom hry. Viac na str. 6.

Kapela TIMON
O tom, kto sa za týmto názvom
skrýva, sa rozprávala Stanislava Miklášová s Petrom Pálenkášom a Jakubom Kravecom. Od vzniku kapely
sú stálymi členmi traja hudobníci
a to: Peter Pálenkáš, Jakub Jarábek
a Jakub Kravec.
Viac na str. 8.

Jakub Forgáč získal v
behu 3. miesto
Ešte začiatkom februára t. r. získala redakcia informáciu, že na Majstrovstvách
Slovenska v atletike, ktoré sa konali 6.
februára v Bratislave, získal Jakub Forgáč z Trnavej Hory v behu na 3 000 m
medailové 3. miesto. Viac na str. 9.

Pokračovanie na str. 2.

Májová vatra

Chceme mať našu obec
krajšiu a čistejšiu?
Peknú, pripravenú na veľkonočné sviatky
práve tak, ako naše čistučké a upratané domácnosti, dvory a záhrady? Odpoveď asi nie
je úplne jednoznačná – aspoň tak sa to javí
podľa účasti na jarnom upratovaní, ktoré bolo
v sobotu 9. apríla 2011. Zúčastnilo sa ho 108
ľudí, čo nie je ani celých 10 % všetkých obyvateľov A tak sa núka odpoveď- Kto ako. Našťastie, tých 108 ľudí spravilo kus viditeľnej roboty
a vďaka ich úsiliu príprava a organizácia tejto
akcie nebola zbytočná. Ako po minulé roky, aj
teraz tvorili najpočetnejšiu skupinu členovia
Klubu dôchodcov, ktorí upratovali okolie fary,
kostola, domu smútku a cintorín.

Zima v materskej škole
Trnavá hora

Členovia Klubu dôchodcov sa pri
upratovaní naozaj nedali zahanbiť.

Občianske združenie SPOON pozýva
všetkých na májovú vatru, ktorá sa
bude konať v sobotu 7. mája 2011 od
20.00 hod na priestranstve pri Dome
kultúry Jalná. Pre deti budú zdarma
špekáčiky na opekanie a chlieb, pre
dospelých je zabezpečený bufet. Od
22. hodiny bude podujatie pokračovať
tanečnou zábavou v Dome kultúry
Jalná, vstupné 2 €.
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Fašiangy v našej obci
Dokončenie zo str. 1.
Marfuška – anjelik prišla bez Mrázika,
leopardík Janka nestratil svoju učenú paniu,
černokňažník zas bardámu, kňaz sa bavil v
spoločnosti stepujúceho mnícha. Dvojica
zväzákov oblečením a pionierka Vierka aj
budovateľskou pesničkou pripomenuli
už takmer zabudnuté roky, lyžiar Riško s
plnou výbavou to, že zima ešte neskončila.
Doktor Zúbok so svojím zubným kazom bol
len oddychovať, a tak nepríjemný zákrok
nehrozil nikomu. Duo Bony a Clyde (tentoraz
z Ihráča), našťastie nelúpilo, krvavá upírka
či gróf z Transylvánie sa uspokojili s pitím
štandardných nápojov. Návštevníci boli aj
z ďalekej cudziny – manželia Simpsonovci
doniesli závan americkej kultúry, šejk s
jednou zo svojich žien zas kávu a vodnú
fajku, japonská rodinka srdečné pozdravy
v japončine (moderátorka Badula Marilyn
Monroe bola, našťastie, pripravená
prekladať). Nechýbala ani pôvabná mačička
Miška či čarodejnice rôznych stvárnení.
Masiek bolo celkom takmer 60!
Porota mala naozaj neľahkú úlohu
– určiť poradie z takejto ponuky bolo
neskutočne obtiažne. Ale zvládla to
skvele a jej predsedníčka Zlatka predložila
výsledky, ktoré boli v mnohom zhodné
s tipmi účastníkov. Prítomní s radosťou
zatlieskali skupine Kiss na 3. mieste
(manželia Balážovci z Lovčice – Trubína s
kamarátom), striebornému rybárovi a jeho
rybke (skorozlatej) v stvárnení manželov
Abrahámovcov
(na
budúcoročnom
karnevale možno zistíme, aké priania
splnila...) Najväčší potlesk patril víťaznej
dvojici Smädný mních a jeho megafľaša
piva (manželia Kaštierovci), ktorá bola aj
favoritom hudobnej skupiny PaciPacifik v
ich vlastnom hodnotení, preto sa rozhodli
venovať jej svoje nové CD. Cenu IV.
fašiangového karnevalu podľa hlasovania
všetkých návštevníkov získala skupina Kiss –
jej členovia boli takí dôsledne zamaskovaní,
že ich nespoznali ani vlastní
príbuzní!
Viete, čo je na tejto akcii
najkrajšie? To, že tu vôbec nie
je dôležité, kto má akú drahú
či modernú róbu, či najkrajší
účes... Najdôležitejšie je to,
že dospelí dokážu nájsť v
sebe kúsok dieťaťa, popustiť
uzdu fantázii, že zabudnú
na každodenné starosti,
nepripúšťajú predsudky –
a tak sú víťazmi karnevalu
vlastne všetci...
Návštevníkom karnevalu
nechýbalo
nič
(akurát
možno niektorí zatúžili aj
po diskotékovej hudbe –
nezabudneme na budúci rok).
Priestory pripravili členovia

občianskeho združenia, o teplo a obsluhu
sa už tradične postarala štvorica mladých
mužov (Marek Bílek, Vojto Trsťan, Marek
Harman a Matej Forgáč, ktorý nahradil
Ľuboša Línera z doterajších ročníkov),
tentoraz v šľachtickom oblečení. O večeru
s prekvapením sa postaral Matej Homola,
bufet zabezpečovali manželia Packovci.
Podujatie slovom sprevádzala Badula
Beňová. Cenami pre vyhodnotené masky
prispeli samotní účastníci podujatia (nielen
z obč. združenia SPOON), podnikateľské
subjekty zapojené do organizácie podujatia
(Monaco´s pub – manželia Packovci,
Bufet Jalná – Matej Homola) a priaznivci
podujatia Ľ. Čaklošová, M. Hornická a A.
Pilniková. K skvelej atmosfére prispela
hudobná skupina PaciPacifik zo Zvolena,
ktorá nadránom zábavu vygradovala.
Zásluhu však majú samotní účastníci, ktorí
sa výborne zabávali.
V sobotu 26. februára zas fašiangovala
horná Trnavá Hora. Škoda, že sa nikto z
organizátorov ani účastníkov s nami o
svoje dojmy nepodelil, a tak ich nemôžeme
našim čitateľom sprostredkovať. Z ohlasov
na webstránke našej obce však súdime, že
aj toto podujatie bolo dobre pripravené
a prinieslo všetkým účastníkom to, čo
očakávali – výbornú zábavu a dobrú
„susedskú“ atmosféru.
No a po prvý krát v novodobej histórii
obce sme sa s fašiangami aj rozlúčili. Pýtate
sa, ako? No predsa tradičným ľudovým
zvykom, aj keď v Trnavej Hore takmer
zabudnutým – fašiangovým sprievodom
obcou a „pochovávaním basy“. Rozlúčka
sa síce nekonala v utorok pred Popolcovou
stredou, ale v sobotu 4. marca – raz darmo,
v pracovné dni treba chodiť do práce, nie
na fašiang...
Pod vedením richtára Peťa Šviha Švihoríka
prešiel sprievod spolu s Cigánskou kapelou
(zo Zvolena) celou obcou. Nechýbal tam

Vo fašiangovom sprievode nechýbal ani
richtár v podaní Petra Švihoríka, ktorý
fašiangovníkov viedol od domu k domu.

rómsky párik Dežo a Araňa (S. Kostrian a P.
Žbirka), pán horár (P. Kaštier) s červenkastým
nosom (pán horár, žeby od zimy?), medveď
(Ľ. Žbirka), čert (L. Rúcska), smrtka (T. Ivan) a
naša krojovaná omladina – V. Červienková,
E. Ivanová, L. Zelenčíková, Z. Kostrianová,
M. Červienka, P. Mališ, M. Rúčka, V. Trsťan a
M. Žbirka, no a autor myšlienky fašiangovej
rozlúčky M. Homola s priateľkou M.
Hudcovou. Aj keď sa sprievod pohol trochu s
meškaním, veríme, že to priaznivci podujatia
prepáčia – to sa môže stať aj pri najväčšom
úsilí... Sprievod sa postupne zastavoval v
uliciach či pred domami s cieľom zabaviť
ľudí a aspoň na chvíľu ich „zlákať“ do
tanca na ulicu či na priedomie. Reakcie
boli rôzne: niekde vítali fašiangujúcich s
úsmevom a radosťou, niekde k tomu pridali
aj pohostenie, niekde trochu s rozpakmi,
ktoré sa ale rýchlo rozplynuli – no a
niekde to boli len opatrné pohľady spoza
záclony , alebo domáci ani
nevykukli. Veríme, že to
bolo spôsobené len tým,
že sa s týmto zvykom ešte
nestretli a že na budúci rok
sa už dajú aj vykrútiť. Všetci,
ktorí úsilie fašiangujúcich
povzbudili
výslužkou
vo forme „poživne“ či
páleného,
prispeli
k
pohosteniu
účastníkov
večernej zábavy- veď zo
všetkých týchto produktov
boli pripravené plné taniere
klobásky, slaninky, sladkých
a slaných koláčikov či
chlieb s praženicou. A
nechýbali ani šišky či
Lúčime sa s tebou, basa naša milá...
tradičný fašiangový nápoj
...a začína sa 40-dňové obdobie pôstu. – hriate. Len tak na okraj
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– vajíčková výslužka vysoko prevyšovala
potreby podujatia, preto boli prebytky
vajíčok podarované školskej jedálni.
Večerná zábava zrejme aj vďaka
voľnému vstupu priniesla až nečakaný
záujem verejnosti, a tak sála Domu
kultúry na Jalnej bola riadne plná. Ale
kde je ochota, tam je aj cesta – a tak sme
postupne prikladali stoličky a naplnili
príslovie, že dobrých ľudí sa všade veľa
zmestí. Do tanca vyhrávala už spomínaná
Cigánska kapela a DJ Martin zo Žiaru nad
Hronom. A všetci sa naozaj dobre zabávali.
Očakávaným zlatým klincom večera
bolo pochovávanie basy pod vedením
„dôstojného pána farára“ M. Rúčku. Týmto

Redakčný príhovor
ale zábava nekončila a pokračovala až do
skorých ranných hodín.
Podujatie premiérovo zorganizovalo
občianske združenie SPOON na podnet
a s výraznou pomocou svojho člena
Mateja Homolu, ktorý bol súčasne aj
hlavným sponzorom podujatia. Peniažky,
ktorými prispeli občania počas sprievodu
obcou, nestačili na pokrytie všetkých
výdavkov, a tak Matej venoval všetky
prostriedky, získané prevádzkou bufetu,
na dofinancovanie podujatia.
Veríme, že sa vám trnavohorské
fašiangy páčili a že sa na budúci rok
opäť stretneme na niektorom z týchto
podujatí. Alebo na všetkých?
vh + zh

Mgr. Mária Beňová - ABEMA, Trnavá Hora požičiava lešenie, vibračnú nohu,
vibračnú dosku, rezačku na kameň, zbíjačku,priemyselný vysavač a iné
stavebné stroje. Kontakt: 0905 457876, 0905 259283.

Máte malé deti?

priestory MC je po dohode možné aj
mimo tohto vyhradeného času.

Jednou z možností, ako využiť voľný
čas a spestriť záujmovú činnosť pre
„malých nezbedníkov“, je možnosť
návštevy materského centra Pastelka,
ktoré pracuje v našej obci a sídli v budove
Materskej školy v Trnavej Hore. Rodičia s
deťmi sa zatiaľ schádzajú každý utorok v
čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Využiť

V záujme rozšírenia ďalšej činnosti
materského centra obec Trnavá Hora
vyhlasuje výzvu na doplnenie vedenia
materského centra.
Záujemcovia sa môžu informovať na
obecnom úrade alebo u starostu obce.

Spoločenská kronika obce Trnavá Hora
Šťastným rodičom sa narodili:
Martina Červienková (24. 1. 2011)
Ivan Vonkomer (9. 3. 2011)
Filip Barboriak (12. 3. 2011)
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Významného životného jubilea sa dožili:
Helena Hovoričová (80 rokov)
Katarína Gubčová (80 rokov)
Jozef Ivan (75 rokov)

Do stavu manželského vstúpili:
22. 1. 2011 Miloš Páleník a Michaela Cepláková
26. 2. 2011 Peter Struhár a Ing. Eva Albertová

Gratulujeme!

Spomíname
31. januára 2011 sme sa navždy rozlúčili s Milanom Beličkom.

Spomíname
Ticho trpel, s chorobou zápasil,
ubolené srdce mu prestalo biť,
tíško odišiel, hoci tak veľmi chcel žiť.
Slza smútku ticho tečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no spomienka na neho
ako večný plameň nezhorí.
Dňa 8. 6. 2011 si pripomenieme prvé výročie
smrti manžela Václava Netolického z Jalnej.
Ďakujem všetkým, ktorí nezabúdajú a venujú mu tichú spomienku.
Manželka a ostatná rodina

Milí čitatelia,
vzduch je naplnený vôňou fialiek, zrak sa
kochá vo farbách a tvaroch prvých jarných
kvetov. Príroda začína ožívať a my s ňou...
Teplejšie slnečné lúče nás ťahajú von.
Detváky povyťahovali dvojkolesové tátoše a
hokejky vymenili za futbalové lopty.
Šikovné gazdinky už majú čo – to aj
posadené. Lebo - ako hovorí ľudová
pranostika - ak nebude hrach v zemi v marci,
nebude ho ani v hrnci. A iná upozorňuje, že
na Marka treba dať uhorky do jarka... Ani
okolie domov sa nedá zahanbiť. Z okrajov
ciest zmizol štrk, z kvetinových záhonov
suché listy. Škoda len, že cigaretovým
ohorkom sa tak nedarí. Alebo darí? Vynímajú
sa medzi rozkvitnutými narcismi či krokusmi
a ak sa ich pokúsite jeden deň aj vyzbierať,
na druhý ich tam zaručene nájdete zas.
Jarné slnečné lúče si po zime posvietili
aj na iné veci, ktoré nám nerobia príliš
dobrú vizitku. A preto občianske združenie
Spoločne pre obec, obec nám zorganizovalo
aj v tomto roku jarné upratovanie. Veríme,
že pekne upravené prostredie nás bude
obklopovať nielen v týchto dňoch, ale po
celý rok.
Teplejší vzduch vyháňa von aj športovcov
– malých i veľkých. Školáci si vyskúšali
rýchle nohy v Behu oslobodenia mesta
Žiar nad Hronom, z ktorého si dievčatá
odniesli jednu striebornú a jednu bronzovú
medailu. Trnavá Hora môže byť hrdá aj na
svoj dorast. Jakub Forgáč vďaka svojmu
úspechu na Majstrovstvách Slovenska v
atletike pokukuje po možnosti dostať sa do
slovenskej reprezentácie.
Po prvýkrát sme v našej obci ukončili
čas fašiangov fašiangovým sprievodom
spojeným s pochovávaním basy. Predo
dvermi máme sviatky Veľkej noci.
Pokojom a láskou naplnené domovy,
dievčencom a žienkam veľa vody i jemný
dotyk korbáča, všetkým spokojnosť, pohodu
a príjemné čítanie Trniek praje redakcia.
Vaša redakcia

Výzva na doplnenie
obecného hasičského zboru
Hasiči, hasičky a všetci priaznivci
hasičskej tematiky, pozor !!!
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne alebo
písomne na obecnom úrade alebo u starostu
obce. Kontakt: obecný úrad 6775121, starosta
obce 0918454941, obec@trnavahora.sk
Požiadavky: ochota pracovať v OHZ, znalosť
danej problematiky výhodou.
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Príhovor starostu obce Trnavá Hora
Vážení spoluobčania, v tomto mojom
príspevku by som sa chcel venovať dvom
témam, ktoré dávam do popredia.
Prvou témou je: čo plánujeme
zrealizovať v tomto roku.
Pri zostavovaní rozpočtu sme sa snažili
vytipovať oblasti, ktorým priradíme
najväčšiu prioritu. Medzi akcie s najväčšou
prioritou sme zaradili: rekonštrukciu
miestneho rozhlasu, výmenu strešnej
krytiny na DK v Jalnej, opravu strechy na
vstupe do telocvične a opravu strechy na
garáži, nákup a montáž smetných košov
pri obecných komunikáciách, montáž
súpisných a orientačných čísel domov a
názvov ulíc, farebnú úpravu fasády MŠ,
vypracovanie projektovej dokumentácie
na vybudovanie urnového hája a úpravu
vstupu do obce. Tieto akcie máme v pláne
zrealizovať z vlastných prostriedkov.
Na ďalšie akcie, ktoré považujeme
za potrebné realizovať, boli podané
žiadosti na prefinancovanie a to na:
dodávku a výmenu okien ZŠ, realizáciu
hydroizolácie ZŠ, výmenu okien na DK
Jalná, realizáciu ústredného kúrenia
v DK Jalná, dobudovanie obecného
vodovodu, rekonštrukciu verejného
osvetlenia.
Okrem týchto oblastí sa budeme
venovať údržbe verejných priestorov,
opravám miestnych komunikácií a
úpravám obecných priestorov.
Druhou témou, ktorou sa často
zaoberám, je problematika životného
prostredia a konkrétne nakladanie s
odpadom.
Na jednej strane častokrát medzi
ľuďmi zaznievajú pripomienky, ako „Veľa
platíme za odpad“, „My veľa odpadu
nerobíme“, „Veď my máme len jednu
kukačku, aj tú nenaplníme“ a podobne.
Na strane druhej, keď sa najmä v jarnom

Uznesenie z druhého zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce
Trnavá Hora, prvého v roku 2011,
zo dňa 18. 2. 2011

období prejdeme po obci okrajom
zastavaného územia, v nemom úžase
hľadíme na neporiadok a kopy odpadu
ktorý je tu umiestnený. Neobstojí tu
výhovorka, že to sme nevytvorili my, lebo
odpad je na takých miestach, kde cudzí
ľudia málokedy zablúdia. Veď posúďte
- kto by nosil, vozil odpad na Jalnú – tu
za mostíkom pri ceste na záhumienky
nájdete kopy pilín, pomiešaných s
rôznym odpadom (od psích exkrementov
po sklený odpad), ďalej po tejto ceste
stavebný odpad a pod.; na odbočke do
Staričia hneď vedľa cesty domový odpad
aj na jednej, aj na druhej strane; to isté
poniže Jalnej pri Hrone; odpad zo záhrad
pri Hrone nad mostom za Mihálikovie
záhradou. Na dolnej Trnavej Hore to
vyzerá, že občania nevedia čítať, keď
do priestoru pre pneumatiky nahádžu
všetko možné od plastov po kovový
odpad a nábytok, alebo do priestoru
pre stavebný odpad nahádžu papier,
sklo, plasty, tlakové nádoby z pur peny a
iné, vedľa do priestoru, kde je zakázané
umiestňovať odpad, vyhodia časti
sedačky a pod. Na Hrabliach pri ihrisku
piliny, odpad zo záhrad, staré pneumatiky
- ktoré vzorne uloží pod burinu. Za
cintorínom popod trať od umývadiel,
prázdnych fliaš plastových a sklenených
až po záchodové misy. Cestou na hornú
Trnavú Horu na zákrute odpad všetkého
druhu. Čo je pre mňa nepochopiteľné,
je vytváranie smetísk na hornej Trnavej
Hore za odbočkou na Ladno, kde nájdete
od pozostatkov áut cez sedacie súpravy
asi všetko, nehovoriac o bočných
cestičkách. Na Kľačanoch na konci
cestičky pri Šuhajdovcoch nájdete od
monitora cez posteľ, okno, dvere tiež
asi všetko. Domový a kuchynský odpad
nájdeme aj na zastávkach autobusu.

Mgr. Kravec Pavel – člen komisie.
Uznesenie č. 4/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie informáciu
o plnení uznesení.

Uznesenie č. 1/1/2011
Uznesenie č. 5/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore konštatuje, že zvolený Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
poslanec obecného zastupiteľstva Hore berie na vedomie informáciu
pán Martin Ceplák zložil zákonom o činnosti obecného radu.
predpísaný
sľub
poslanca
Uznesenie č. 6/1/2011
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie správu o
Uznesenie č. 2/1/2011
Obecné
zastupiteľstvo
v kontrolnej činnosti za II. polrok
Trnavej Hore schvaľuje program 2010.
dnešného zasadnutia obecného
Uznesenie č. 7/1/2011
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore schvaľuje Plán zasadnutí
Uznesenie č. 3/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej obecného zastupiteľstva na rok
Hore schvaľuje návrhovú komisiu 2011, berie na vedomie plán
a mandátovú komisiu v zložení: pracovných stretnutí poslancov
Ihradská Lenka - predseda komisie, OZ na rok 2011.
Ivanová Zuzana – člen komisie,

Starosta Ján Harman.
Neustále si kladiem otázku: PREČO? A najmä: Čo nás
donúti, presvedčí, prevychová, aby sme nekonali takto vyššie poplatky, dane, pokuty ( keď dohovor nestačí)?
Tí, ktorí takto konajú, si neuvedomujú, že to niekto musí
odpratať, alebo sú tak necitliví k nášmu blízkemu okoliu, že
im je to jedno, keď takto konajú - lebo vo väčšine prípadov si
urobia poriadok na vlastnom pozemku a vyvezú to buď na
náš spoločný (obecný), alebo cudzí. Veď koľkokrát stretnete
s prázdnym fúrikom našich spoluobčanov. Len oni vedia,
kde zostal obsah fúrika.
Keď už nie z vlastného presvedčenia, tak v zmysle
zákona o obecnom zriadení zmeňme svoje konanie, lebo
aj zákon hovorí: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji
obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s
tým je povinný ochraňovať majetok obce a podieľať sa
na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby
organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie
životného prostredia, ekonomických podmienok a
sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané
v záujme obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní
životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať
poriadok v obci, poskytovať podľa svojich schopností a
možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.“
V závere tejto časti by som chcel opätovne požiadať
spoluobčanov: Chráňme si svoje okolie a zveľaďujme
ho, veď je to nielen naša vizitka, ale aj dedičstvo, ktoré
zanecháme svojim deťom a vnukom. Nebojme sa oznámiť
neporiadnika, lebo v opačnom prípade aj my máme podiel
na tomto stave.
Ing. Ján Harman, starosta obce

Uznesenie č. 8/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore dopĺňa komisiu školstva,
mládeže, športu, kultúry a
sociálnych vecí o členov komisie
– Mgr. Veronika Urgelová, Karol
Mužík, a schvaľuje Plán práce
komisie finančnej a správy
obecného majetku a komisie
školstva, mládeže, športu, kultúry
a sociálnych vecí.

Hore schvaľuje:
a) odmenu vo výške 10,- € za
každú účasť člena komisie (okrem
poslancov OZ) na zasadnutí stálej
komisie OZ,
b) odmenu vo výške 7,- € za
každú účasť člena komisie (okrem
poslancov OZ) na zasadnutí
dočasnej komisie OZ.

Uznesenie č. 12/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore schvaľuje odhlásenie a
Uznesenie č. 9/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej zošrotovanie obecného osobného
Hore berie na vedomie stanovisko auta značky Renault EČV ZH 251
hlavného kontrolóra k návrhu AY.
rozpočtu obce na roky 2011 –
Uznesenie č. 13/1/2011
2013.
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore schvaľuje Dodatok č. 2 k
Uznesenie č. 10/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Školskému poriadku Materskej
Hore schvaľuje rozpočet obce na školy Trnavá Hora.
roky 2011 - 2013.
Uznesenie č. 14/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Uznesenie č. 11/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore neschvaľuje poskytnutie

trnky
finančnej pomoci Združeniu
občanov Slovenska postihnutých
epilepsiou – AURA, so sídlom v
Bratislave.
Uznesenie č. 15/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore: a) berie na vedomie žiadosť
Ing. Pavla Kraveca, bytom Trnavá
Hora 243 s manželkou Mgr. Luciou
Kravecovou, bytom Trnavá Hora
109 o odpredaj časti pozemku EKN
č. 645/1 o výmere cca 95 m2 v k.
ú. Trnavá Hora, b) ukladá komisii
stavebnej, verejného poriadku
a životného prostredia vykonať
obhliadku a predložiť návrh
riešenia na nasledujúce OZ.
Uznesenie č. 16/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie informáciu
o poverení Ing. Beaty Mešťanovej
zastupovaním starostu obce
Trnavá Hora od 1. 1. 2011.
Uznesenie č. 17/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie informáciu
z evidencie energií na obecných
odberných miestach.
Uznesenie č. 18/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie informáciu
o komunálnom odpade za rok
2010.
Uznesenie č. 19/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie informáciu
komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov o podaní
Oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov
starostom obce Ing. Jánom
Harmanom.
Uznesenie č. 20/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore ukladá obecnému úradu
zabezpečiť zverejnenie výzvy
na
odpredaj
pozemkov
v
nasledovnom znení: Obec Trnavá
Hora ponúka na odpredaj pozemky
určené na výstavbu rodinných
domov v intraviláne obce a to:
1. parcela CKN č. 201/2 o výmere

íslo 2 • 2011

594 m2 ,trvalý trávny porast,
list vlastníctva 748, minimálna
cena: 7882,38 €,
2. parcela CKN č. 201/4 o výmere
614 m2 ,trvalý trávny porast ,
list vlastníctva 748, minimálna
cena: 8147,78 €.
Zámer
predaja
týchto
pozemkov
bol
schválený
obecným zastupiteľstvom dňa
24. 4. 2009 uznesením obecného
zastupiteľstva číslo 3/2009.
Predmetná
lokalita
je
zabezpečená
základnou
inžinierskou vybavenosťou (plyn,
elektrika, voda). Keďže obec
nemá vybudovanú kanalizáciu, je
potrebné, aby budúci stavebník
rodinného domu počítal s
vybudovaním ČOV. Na pozemkoch
parcela č. 201/2 a 201/4 je stavba
RD obmedzená 22 kV elektrickým
vedením. Rodinné domy na týchto
parcelách musia byť osadené 10 m
od krajného vodiča predmetného
elektrického vedenia.
Minimálna cena pozemkov
určených v tejto ponuke na
odpredaj je v zmysle uznesenia
Obecného zastupiteľstva číslo
4/2008 zo dňa 20. 2. 2008 13,27 €/
m2 ( 400 Sk/m2).
Náklady
spojené
s
vypracovaním kúpnych zmlúv
uhradí obec, správne poplatky
spojené s vkladom do katastra
uhradí kupujúci.
Kúpna
zmluva
uzavretá
s
úspešnými
uchádzačmi
bude obsahovať dohodnutie
predkupného práva podľa § 602
a nasl. Občianskeho zákonníka a
ostatných dojednaní:
• predkupné právo v prospech
Obce Trnavá Hora pre prípad, že
nadobúdateľ nehnuteľnosti by
chcel nehnuteľnosť odpredať
v lehote 2 rokov od účinnosti
kúpnej zmluvy alebo do
kolaudácie stavby, ktorá má byť
postavená na nehnuteľnosti
s tým, že nadobúdateľ je
povinný písomne ponúknuť
nehnuteľnosť na predaj obci
za tú istú kúpnu cenu, za ktorú
nehnuteľnosť nadobudol, s
lehotou splatnosti kúpnej
ceny do dvoch mesiacov
odo dňa doručenia ponuky

obci. Predkupné právo takto
zriadené
zanikne
dňom
právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia stavby postavenej
na
pozemku,
ktorý
je
predmetom kúpnej zmluvy,
• kupujúci do dvoch rokov
od vydania rozhodnutia o
povolení vkladu kúpnej zmluvy
si
zabezpečí
právoplatné
stavebné povolenie k výstavbe
stavby na pozemku, ktorý je
predmetom kúpnej zmluvy,
• kupujúci
do
vydania
právoplatného
stavebného
povolenia k výstavbe stavby na
pozemku, ktorý je predmetom
kúpnej zmluvy, neuzavrie
zmluvu, ktorou by predmet
kúpnej zmluvy príp. jeho časť
zaťažil záložným právom,
predkupným právom, vecným
bremenom alebo iným právom
tretej osoby.
Obecné
zastupiteľstvo
si
vyhradzuje právo neprijať ani
jednu ponuku.
Ponuky uchádzačov musia
byť na obec zaslané, prípadne
predložené najneskôr do 4.4.2011
do 16,00 hod. v uzavretej obálke
s nadpisom „Stavebné pozemky –
neotvárať „.
Ponuka musí obsahovať okrem
presných identifikačných údajov
žiadateľa ( meno, dátum narodenia,
adresa) príp. aj žiadateľky – ak
ide o manželov , parcelné číslo
pozemku, o ktorý má žiadateľ
záujem, s uvedením celkovej ceny
za tento pozemok, ktorá nesmie
byť nižšia, ako cena uvedená v
tejto ponuke.
Ponuky budú otvorené na
verejnom zasadnutí komisie dňa
4.4.2011 o 16.00 hod na Obecnom
úrade v Trnavej Hore, ktorého sa
môže záujemca zúčastniť. Ponuky
budú vyhodnotené, víťaznou
ponukou na každý konkrétny
pozemok bude ponuka s najvyššou
ponúknutou cenou. Kúpna cena za
pozemok bude vyplatená na účet
obce vedený vo VÚB a.s., Žiar nad
Hronom, číslo účtu 1724422/0200,
VS: číslo listu obce, najneskôr
ku dňu podpisu zmluvy alebo v
hotovosti pri podpise zmluvy.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Tohtoročné sčítanie obyvateľov, domov a
bytov, určené na máj, sa nezadržateľne blíži.
Svedčí o tom aj zvýšená informovanosť v
médiách, v TV, rozhlase, v každodennej tlači,
kde sa dozvedáme množstvo základných
údajov o sčítaní.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je
polnoc z 20. 5. 2011 na 21. 5. 2011.
Po prvý raz v histórii bude na Slovensku
možné sčítať sa elektronicky, a to v čase
od 21.5.2011 do 29.5.2011. Elektronické
sčítanie sa zrealizuje vyplnením webového

formulára na samostatnej web stránke
www.scitanie2011.sk.
Na oficiálnej internetovej stránke www.
statistics.sk uverejňuje Štatistický úrad SR
sprievodcu sčítaním – komplex informácií
určených širokým vrstvám obyvateľstva,
ktoré sú pravidelne aktualizované.
O najdôležitejších informáciách budú
občania informovaní prostredníctvom
obecného rozhlasu, oznamom na úradnej
tabuli, na webovej stránke obce.
Výsledky sčítania sú dôležité z viacerých
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Uznesenie č. 21/1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie správu
mandátovej komisie.

Uzneseniez tretieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce
Trnavá Hora vo volebnom období
2010 - 2014, druhého v roku 2011,
zo dňa 2. 3. 2011
Uznesenie č. 1/2/2011
Obecné
zastupiteľstvo
v
Trnavej Hore schvaľuje program
dnešného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore schvaľuje návrhovú komisiu
a mandátovú komisiu v zložení:
Ing. Mešťan Miroslav - predseda
komisie, Ceplák Martin – člen
komisie, Mužík Jaroslav – člen
komisie.
Uznesenie č. 3/2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore
schvaľuje
zakúpenie
osobného motorového vozidla
továrenskej
značky
Citroën
Berlingo First v celkovej cene
11950€.
Uznesenie č. 4/2/2011
Obecné
zastupiteľstvo
v
Trnavej Hore ukladá obecnému
úradu neposkytovať prenájom
kultúrnych domov právnickým a
fyzickým osobám, voči ktorým má
obec pohľadávku.
Uznesenie č. 5/2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej
Hore berie na vedomie správu
mandátovej komisie.

Všetky zápisnice a uznesenia
zo zasadania obecného zastupiteľstva, ako aj iné úradné
dokumenty sú zverejnené na
obecnej stránke www.trnavahora.sk v sekcii Obecné dokumenty.
OcÚ Trnavá Hora

hľadísk. Na základe týchto údajov sa budú
vypočítavať podielové dane do obce,
odhadovať potrebné kapacity škôl a
škôlok, zdravotníckych zariadení, zariadení
sociálnych služieb, dopravnej obslužnosti,
údaje sú dôležité pre všetky zložky
integrovaných záchranných systémov, pri
príprave protipovodňových opatrení a
rôzne iné.
Sčítavame sa pre seba a na prospech
spoločnosti, preto veríme, že ku sčítaniu
pristúpime aktívne a zodpovedne.
OcÚ Trnavá Hora
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trnky
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Zima v materskej škole Trnavá hora
Aj v zimných mesiacoch sme pokračovali v humanizácii výchovno –
vzdelávacieho procesu. Viedli sme
deti k ohľaduplnosti a zodpovednosti prostredníctvom hry. Posilňovali sme emocionálne spôsobilosti
detí, hlavne schopnosť vychádzať
s druhými a empaticky cítiť. Tieto
schopnosti prospievajú k pocitu
úspešnosti dieťaťa v ďalšom živote.
Naďalej sme pracovali na zlepšení
vzťahov učiteľ – dieťa – rodič. Spoluprácu s rodinou sme prehĺbili na
spoločných stretnutiach pri príležitosti sviatkov – Mikuláš a fašiangy.
Príprava stretnutí (občerstvenie,
darčeky, program) umožnila rodičom aktívne sa zapojiť do spoločných aktivít.
Nezabúdali
sme
ani
na
environmentálnu výchovu. Deti
vnímali krásu prírody, pozorovali
meniace sa počasie a porovnávali
ročné obdobia prostredníctvom
zmien na našej briezke „Anežke“.
Zapájali sme ich do ochranárskych
aktivít a prehlbovali sme vzťah k
lesným zvieratám a vtáctvu. Hry
so snehom na školskom dvore
umožnili deťom prakticky si overiť
vlastnosti snehu a ľadu. Spoznávali
sme princíp striedania činností v
časových súvislostiach počas dňa,

Marec

–

týždňa, ale aj roka. Ďalšie aktivity
sme zamerali na spoznávanie
vesmíru a slnečnej sústavy. Viedli
sme deti k poznaniu, že obec
Trnavá Hora je súčasť životného
prostredia ako celku. Vo vestibule
sme pripravili výstavu prác detí
pod názvom: „Zima je, zimička“.
Mrzí nás však, že sa v mesiaci
január neuskutočnila aktivita s
rodičmi „Snehuliacka rodina“.
Zlé poveternostné podmienky
bez snehu a následne zvýšená
chorobnosť detí boli prekážkou pri
realizácii spoločnej akcie.
Po aktivitách súvisiacich s
adventom, zimným slnovratom a
Vianocami sme naďalej prehlbovali
poznatky o zvykoch našich
predkov a ľudových tradíciách,
keď prišlo obdobie fašiangov,
ktoré je v našej materskej škole
obdobím veselia, tanca a spevu.
Najprv sme deťom vysvetlili, ako
prebiehali oslavy voľakedy. Celý
čas mali deti možnosť hrať sa s
Turoňom – koňom, počúvať veselé
fašiangové prekáračky a ľudové
piesne, nechýbala ani výroba
masiek. V piatok 4. marca 2011 sme
pripravili pre rodičov nielen veselý
program, ale aj súťaže pre našich
najmenších. Na stole nechýbalo

Mesiac

„Čítanie dobrej knihy je
ustavičný dialóg, pri ktorom sa
kniha prihovára a naša duša
odpovedá.“ André Maurois
Už niekoľko rokov má mesiac
marec
prívlastok
„Mesiac
knihy“, a preto sme sa aj my,
pani učiteľky na I. stupni,
rozhodli, že si tento prívlastok
pripomenieme a tento školský
rok zorganizujeme pre žiakov
2., 3. a 4. ročníka literárnovedomostný kvíz s názvom
Čítaš, čítam, čítame. Prípravu
a organizáciu som si vzala na
zodpovednosť ja, Mgr. Miroslava
Hromádková,
ako
vedúca
metodického zasadnutia. Tento
kvíz sa uskutočnil dňa 29. marca
v budove našej školy.
A čo tomu predchádzalo? Žiaci
dostali za úlohu prečítať danú
knihu na hodinách literárnej
výchovy. Žiaci 2. ročníka čítali
knihu „Danka a Janka“ a žiaci 3. a

Naši škôlkari sú pozorní a vnímaví poslucháči.
typické jedlo fašiangov - sladké šišky od našich kuchárok, ale
aj pohostenie pripravené rodičmi.
V tomto období sa konali aj ďalšie aktivity, ako napr.
31. 1. 2011 zápis do ZŠ v Trnavej Hore, na ktorom sa zúčastnilo osem detí, jedno dieťa má odklad školskej dochádzky,
9. 2. 2011 sme mali možnosť prehĺbiť si poznatky o zubnej
prevencii- Dental – alarm, 24. 2. 2011 sme sa fotili prostredníctvom firmy Jana, 4. 3. 2011 nás navštívila p. Šmondrková,
s ktorou sme diskutovali o pravidlách pri návšteve neznámej
osoby – „Snehulienka trochu inak“, 7. 3. 2011 sme mali možnosť byť divadelníkmi a spolu s prvákmi zo ZŠ byť súčasťou
divadelného predstavenia „Ako vajce zmúdrelo“ s environmentálnym zameraním, 10. 3. 2011 sme s deťmi navštívili
obecnú knižnicu , 14. 3. 2011 sme na základe Plánu spolupráce so ZŠ navštívili divadelné predstavenie vo Zvolene
„Snehulienka a sedem trpaslíkov“, deti mali radosť z repujúcich trpaslíkov, no a 16. 3. 2011 deti videli a počuli ľudové
nástroje svojich predkov prostredníctvom pedagóga a koncertného majstra Vojtičku z Kežmarku.
MŠ TH

knihy

4. ročníka čítali knihu Rozprávky
o psíčkovi a mačičke. A keďže
som bola zvedavá, ako pozorne
tieto knihy čítali, pripravila som
pre nich niekoľko zaujímavých a
možno niekedy záhadných úloh
z týchto kníh.
Ako to prebiehalo? Keďže deti
nemali rovnakú knihu, musela
som si ich rozdeliť na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili žiaci
2. ročníka, ktorí sa rozdelili do
piatich trojčlenných družstiev,
ktoré medzi sebou navzájom
súperili. Druhú skupinu tvorili žiaci 3. a 4. ročníka, kde sme
vybrali z každého ročníka tri
trojčlenné družstvá.
A ako sa vašim a našim
deťom darilo? Ako v prvej, tak
aj v druhej skupine to bolo na
prvých miestach nerozhodné.
O
víťazstve
rozhodovala
šikovnosť a rýchlosť družstiev
v
rozhodujúcej,
víťazstvo
určujúcej otázke. A ako to

Spolupráca v družstvách počas riešenia úloh.
nakoniec všetko skončilo?
V prvej skupine sa žiaci umiestnili nasledovne: 1. miesto:
Patrik Ivan, Samuel Urgela, Daniel Mikláš, 2. miesto: Dominik
Žiak, Natálka Priehradníková, Izabela Červienková a 3. miesto:
Lukáš Grassl, Filip Ivan, Hugo Pilnik.
V druhej skupine sa žiaci umiestnili nasledovne: 1. miesto:
Erika Magulová, Karin Záhorcová, Barbora Hanáková (4. ročník),
2. miesto: Matúš Chudovský, Michal Koreň, Ivan Hajdoni (3.
ročník) a 3. miesto: Daniela Kretíková, Silvia Melišíková, Viktória
Weissová (3. ročník). Ako odmenu si žiaci odniesli diplom
a dúfam, že aj radosť a dobrý pocit! A už teraz sa teším na
podobnú akciu v školskom roku 2011/2012!
Mgr.Miroslava Hromádková
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Žiaci základnej školy bežali Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom
Na našej škole vedieme deti
k športu, a to aj tým, že máme
posilnené hodiny telesnej výchovy. U nás majú žiaci 3 hodiny telesnej výchovy do týždňa,
čo majú na máloktorej škole v
okrese. Okrem iného žiaci našej školy môžu aj po vyučovaní
navštevovať záujmové útvary
so športovým zameraním. Aby
sme v deťoch vybudovali kladný
vzťah k športu, zapájame ich do
rôznych súťaží.
Jednou z takýchto súťaží je
aj „Beh oslobodenia mesta Žiar
nad Hronom“, ktorý sa konal dňa
1. apríla 2011 na futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Hoci
celý týždeň bol pekný a slnečný,
v tento deň sa slniečku nechcelo
na oblohu a tak sme sa zobudili
do zamračeného a upršaného
dňa. No ani nepriaznivé počasie
nás neodradilo od účasti na tejto
súťaži. Po príchode na štadión
sme sa zaregistrovali a čakali, či
sa slniečko na nás aspoň trochu
neusmeje. Naše čakanie nebolo

márne a po niekoľkých minútach
predsa vyšlo slniečko na oblohu,
čo nás potešilo a urobilo lepšiu
náladu a dodalo silu k podaniu
čo najlepšieho výkonu. Dĺžka
trasy bola rozdelená podľa vekových kategórií (dátumu narodenia detí) a to nasledovne: beh na
400 m, 800 m, 1500 m, 1800 m a
3000 m.
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci v kategóriách: Alžbetka Filasová (1.
ročník, 400m), Matúš Hanuška
(1. ročník, 400m), Lukáš Grassl
(2. ročník, 400m) a Samuel Urgela
(2. ročník, 400 m), Daniel Mikláš
(2. ročník, 800m) , Kristína Abrahámová (3. ročník, 800 m), Adam
Forgáč (3. ročník, 800 m), Matúš
Chudovský (3. ročník, 800 m),
Vladimír Filas (4. ročník, 1500m),
Matej Melišík (4. ročník, 1500m),
Lucia Ihradská (6. ročník, 1500
m), Dominika Neuschlová (6. ročník, 1500 m), Eliška Kollárová (7.
ročník, 1800 m), Michal Sklenka
(7. ročník, 3000 m), Dušan Kretík

Vyvrcholenie vianočnej akcie
Vianoce sú už dávno za
nami a my sa všetci tešíme z teplých jarných lúčov. Vychutnávame si jar
plnými dúškami. Tak ako
my sa tešíme tu- doma,
tešia sa aj sestričky na
detskom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v
Žiari nad Hronom. Rov-
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(7. ročník, 3000 m).
A ako sa im darilo? Takmer všetci
naši reprezentanti dobehli do cieľa,
ale najlepšie sa darilo Lucke Ihradskej a Dominike Neuschlovej, ktoré
dosiahli vo svojej skupine veľmi pekné medailové umiestnenie
a to nasledovne: Dominika získala 2. miesto a Lucka 3. miesto.
Aj touto cestou im chceme srdečne poblahoželať k ich výkonu a
popriať ešte veľmi veľa úspechov v ich živote.

Behu oslobodenia v Žiari nad Hronom sa zúčastnili aj
školáci, ktorí úspešne hájili „farby školy“.
Mgr. Miroslava Hromádková

veľkostí. Veríme, že 31 kusov, ktoré sme im v marci
zaniesli, im bude aspoň
trošku pripomínať nás v
ZŠ Trnavá Hora, ale najmä
vás, ktorí ste kúpou magnetky pomohli tejto veci.

nako ako posledných 5
rokov, ani teraz sme nezabudli splniť svoj cieľ. Pred
Vianocami sme predávali
magnetky a podarilo sa
vyzbierať 134 EUR. Kúpili
sme za ne veci potrebĎakujeme a veríme, že
né, podľa ich vlastného o rok znova podporíme
priania. Tento rok to boli dobrú vec.
detské pyžamká rôznych
Mgr. V. Urgelová

Divadlo DJGT vo Zvolene a jeho
Snehulienka a sedem trpaslíkov

V pondelok 14. marca sa žiaci prvého stupňa
ZŠ spolu so staršími škôlkarmi rozhodli
navštíviť Divadlo vo Zvolene. Snehulienka
a sedem trpaslíkov nás nesklamala.
Snehulienka bola krásna, macocha zlá,
trpaslíci úžasní. Deti sa aj trošku pobáli,
aj veselo zasmiali. Už teraz sa tešíme na
nové detské predstavenie. Určite si ho
nenecháme ujsť.
Mgr. V. Urgelová

Lampiónový sprievod 2010

Stretli sme sa v piatok 5. novembra podvečer na lúke pred
školou. Jéj, to bola paráda, koľko detí tam prišlo! Prileteli aj
tetky ježibaby, bola s nimi sranda. Spomínali aj akéhosi svätého
Martina, tak ho už vyzerám z okna, či nepriletí z tých kopcov
naproti.
O chvíľu sa zotmelo a mohli sme si zapáliť sviečky v lampiónoch.
A šli sme potom ako taký veľký svietiaci had uličkami po dedine.
Pri niektorých domoch boli všelijaké svietiace strašidlá, to sa
mi veľmi páčilo! Potom sme stretli aj jedno fakt veľké strašidlo,
ktoré síce nesvietilo, ale zato nám rozdávalo dobroty. Tak sme
sa ho ani nemuseli báť, náhodou bolo super. A predstavte si,
dostali sme aj ďalšie dobroty, dokonca plný balíček! Rozdávali
ich ježibabky v takej peknej miestnosti, kde bola hŕba balónov.
A hlavne tam hrala taká smiešna hudba, na ktorú sa perfektne
tancovalo. Tak sme si to s kamošmi užívali. Ale naši už potom
povedali, že je veľa hodín, že treba ísť domov spinkať. No nevadí,
priznám sa, že som už aj bol troška unavený. Len dúfam, že ma
naši ešte niekedy na lampášiky vezmú...
Zuzana

Lampiónový sprievod potešil všetky deti.
Poznámka redakcie: Článok bol doručený na zverejnenie ešte v
roku 2010, ale z dôvodu chyby v komunikácii sa do čísla 1/2011
nedostal.
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Kapela TIMON
„A tak si kráčať svetom, pokoj v srdci
mať, nie len vedieť kradnúť, dokázať darovať. Zachrániť v srdci nádej a nezostať
do smrti sám. Prekonať nedôveru, vyhlásiť vojnu tmám. Malému zrnku v každom
srdci dovoľ rásť. A krásne veci ešte ďalej
skúšaj nájsť. Vráť si nádej, šancu rásť,
už nemusíš sa báť , tak skús svoje šťastie
nájsť!!!
To sú slová piesní, ktoré má v repertoári
hudobná skupina Timon. O tom, kto sa za
týmto názvom skrýva, som sa porozprávala s Petrom Pálenkášom a Jakubom Kravecom.
Kedy, prípadne za akých okolností
vznikla vaša kapela?
Peťo: Kapela Timon vznikla v roku 2005
ako prirodzený dôsledok niekoľkých autorských piesní, ktoré som už mal v tom
období v „šuflíku“ a ktoré sme sa snažili s
Kubom Kravecom hrať za doprovodu bicích
z keyboardu. Bolo nám však jasné, že k serióznemu hraniu je potrebný „živý“ bubeník.
Nejaký čas sme sa pokúšali niekoho zohnať,
ale bezvýsledne. Skúšali sme nahovoriť
niekoho z blízkeho okruhu priateľov, či by
nechcel začať „búchať“, ale nik nemal odvahu. Napokon sme natrafili na Kuba Jarábeka a začali sme cvičiť na náš prvý koncert,
ktorý sa uskutočnil na festivale Voľnosť na
Nevoľnom 25. 6. 2005.
V takomto zložení fungujete aj dnes ?
Peťo, Kubo: Od vzniku kapely sú stálymi
členmi traja hudobníci a to: spev a gitara
- Peter Pálenkáš, bicie nástroje - Jakub Jarábek a basgitara - Jakub Kravec. Na poste

doprovodného gitaristu sa vystriedali viacerí ľudia. V začiatkoch kapely to bol Janči Vereš, neskôr Jančiho vystriedal Štefan
Dóczi. Keďže obaja mali svoje ,,domovské“
kapely, tak im nie vždy ostával potrebný čas
pre našu kapelu. Preto bolo na mieste nájsť
stáleho doprovodného gitaristu. Napokon
sa tohto postu ujal Janko Hajabač, ktorý je
nielen šikovný gitarista, ale taktiež doniesol
do kapely svoje texty a hudbu. Čo sa týka
súčasnosti, istá spolupráca sa črtá aj s Peťom Bojom a Jankom Mužíkom.
Ako ste sa dostali k názvu kapely?
Peťo: Timon bol možno nenápadná, ale
určite pozitívna biblická postava. Myslím,
že práve o to ide. Nie je až také dôležité
byť na vrchole hitparád. Dôležitejšie je, aby
hodnoty, o ktoré sa ako kapela snažíme a
ktoré sa dostanú k našim poslucháčom,
boli pozitívne. Mali sme síce viac nápadov
pre názov kapely, ale myslím, že aj napriek
časovej tiesni (tlač plagátov na náš prvý
koncert) vyhral ten najpozitívnejší.
Kde všade vás už bolo počuť?
Kubo: Koncerty, na ktorých sme sa predstavili, boli vo väčšine prípadov gospelového charakteru. Boli to festivaly ako Voľnosť
na Nevoľnom, Tóny lásky v Brusne, ale aj
celodiecézna akcia nazvaná Kvetný víkend,
ktorá sa pravidelne konávala v Banskej
Bystrici. Samozrejme, že sme absolvovali
aj koncerty lokálneho charakteru, akými
boli Dekanátne prehliadky zborov a pod.
Čo sa týka negospelových podujatí, stojí za
zmienku účasť na VKfeste vo Veľkom Krtíši a
Salamandri v Banskej Štiavnici.
Po dva roky sme vás mohli počuť aj na
festivale Musictime u nás v Trnavej Hore.

Kapela Timon (zľava: Peťo Pálenkáš, Jakub Jarábek, Janko Hajabač).

Jakub Kravec, basgitara
Svojou hrou a spevom ste spestrili tiež bohoslužby vo farskom kostole. Ty, Peťo, si si
na nich viackrát zaspieval a zahral aj s Maťom Ceplákom alebo so zborom mladých.
Nehrali ste vždy len predpísané skladby,
ako je to s textami a melódiou tých vašich
piesní?
Kubo: Nosnú konštrukciu hudby a textov
našej kapely skladá Peťo. Potom už spoločnými nápadmi a jednotlivými aranžmánmi
hudobných nástrojov dotvoríme pieseň
do konečnej podoby. Niekoľkými piesňami
prispel aj gitarista a spevák Janko Hajabač.
Vo svojej tvorbe často využíva akustickú gitaru, čo sa v niektorých piesňach odráža aj
na ich celkovom dojme.
Spomínali ste gospelové aj negospelové
koncerty. Akú hudbu teda interpretujete?
Peťo: Snažíme sa hrať jednoduchú, zrozumiteľnú hudbu, ktorá by bola schopná
poslucháčovi niečo povedať. Okrem harmonickej melódie kladieme veľký dôraz na
text piesne, v ktorej môže pozorný poslucháč často objaviť hlbší zmysel. Čo sa týka
hudobného štýlu, hráme melodický rock.
Slová vašich piesní naozaj ponúkajú
priestor k zamysleniu – to môžem potvrdiť
aj ja. Dokážu „nasadiť červíčka do hlavy“,
ale aj povzbudiť. Zložiť pieseň je však jedna vec a zahrať ju druhá. Ako často a kde
skúšate, aby dostala hudba „počúvateľnú“ podobu aj pre širšie publikum?
Kubo: Skúšky mávame aktuálne v priestoroch Farského úradu v Trnavej Hore. Nekonajú sa s pravidelnou periodicitou, ale
v poslednej dobe sa nám darí stretnúť raz
za dva týždne, niekedy aj častejšie. Najviac
skúšok je, pochopiteľne, pred koncertom,
aby sme piesne čo najlepšie nacvičili, a tak
mohli koncert odohrať v čo najkvalitnejšom prevedení, aby mohli mať dobrý pocit

trnky
z našej hudby nielen poslucháči, ale aj my,
hudobníci.
Máte za sebou viac rokov muzikantskej
činnosti. Čo vám utkvelo v pamäti ako výnimočné, ako niečo, čo stojí za to si to pamätať?
Peťo: Určite by sa za obdobie vyše piatich rokov dalo spomenúť niekoľko zaujímavých vecí, ale vo mne rezonuje ako
najzaujímavejší moment skríženie našich
hudobných ciest. Vrátil by som sa ešte k počiatkom, kedy sme s Kubom Kravecom hádam aj prestávali dúfať, že je nám súdené
zohnať bubeníka a tým založiť kapelu, ktorá
by bola schopná koncertovať. Ale jedného
dňa sa stalo niečo, čo bežný smrteľník vidí
len vo filmoch. Bol som s Peťom Sedliakom
pred našim domom, keď mu zrazu zazvonil
mobil. Volal mu jeho kamarát zo školy Janči
Hajabač, ktorý zháňal peniaze pre jedné-
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ho svojho kamaráta. Potreboval ich na bicie. Zhodou okolností ja som vtedy nejaké
„zvyšné“ peniaze mal a bol som ochotný
mu ich požičať, no mal som takú nenápadnú podmienku, alebo skôr žiadosť , že si s
nami zahrá. Tým kamarátom nebol nikto iný
ako Kubo Jarábek, ktorý bol v tom čase stredoškolák. Keď som sa s ním prvý krát stretol,
bol mi nejaký povedomý. Napokon vysvitlo,
že s jeho bratom som býval na internáte v
Žiline. Uvedomil som si, aký je svet malý, ale
aj to, že nad mojimi krokmi Niekto drží svoju
stráž. Zaujímavý je aj retro pohľad na osobu
Jančiho Hajabača, ktorý zháňal peniaze pre
svojho kamoša a tým nás dal dokopy. Neskôr sa stal naším štvrtým a stálym členom.
Aj napriek často rozdielnemu hudobnému
štýlu medzi členmi kapely (čo sa odzrkadľuje najmä pri aranžovaní piesní), napriek
zdravotným problémom, nedostatku času
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na skúšanie, vzdialenosti..., nám stále záleží
okrem hudby aj na nás ako priateľoch.
A čo vaša budúcnosť ?
Peťo: Určite nepatríme medzi kapely,
ktoré by mali za sebou nejakú hviezdnu éru.
Aj naše plány sú skôr pri zemi. Ak sa bude
dať, určite si radi zahráme na väčších, alebo
menších koncertných podujatiach v blízkom, či vzdialenejšom okolí. Ale v prvom
rade by sme chceli nahrať nejaký nosič,
ktorý by sa dal počúvať a ktorý by sme raz
mohli zanechať svojim deťom so slovami:
aha, ako ocino voľakedy hral (smiech).
Je fajn, že aj dnes sa nájdu mladí, ktorí
dokážu svoj voľný čas stráviť zmysluplne a
nielen pre seba. Že nechcú len brať, ale aj
dávať. Nech vás chuť a tvorivý elán neopúšťa...
Rozprávala sa S. Miklášová

Jakub Forgáč získal v behu na 3 000 m 3. miesto
Ešte začiatkom februára t. r. získala
redakcia informáciu, že na Majstrovstvách
Slovenska v atletike, ktoré sa konali 6.
februára v Bratislave, získal Jakub Forgáč z
Trnavej Hory v behu na 3 000 m medailové
3. miesto.
Jakub má 16 rokov, je študentom I.
ročníka Obchodnej akadémie v Žiari nad
Hronom a fanúšikovia atletiky z Trnavej
Hory mali možnosť vidieť ho na domácej
pôde na septembrovom Michalskom
behu Tu štartoval v kategórii mužov a z
trnavohorských atlétov získal 1. miesto.
Nás zaujímalo, ako sa Jakub dostal na
Majstrovstvá Slovenska dorastu, ale aj k
atletike celkom, a tak sme sa s ním stretli
na krátky rozhovor:
Ako dlho sa venuješ atletike na
súťažnej úrovni? A prečo práve
atletike?
V rámci hodín telocviku, ale aj vo voľnom
čase či s otcom v horách som mal možnosť
vyskúšať rôzne športy. Tak asi pred piatimi
rokmi som zistil, že atletika ma baví zo
všetkého najviac.
V tom čase nebol na Trnavej Hore žiadny
atletický krúžok, a tak som sám oslovil
trénera Miroslava Rybárskeho, či by ma
nemohol trénovať. Súhlasil a je mojím
trénerom v rámci Mestského športového

Preteky stoja dosť síl.

klubu v Žiari nad Hronom doteraz.
Špecializuješ sa práve na túto
disciplínu – beh na 3 000 metrov?
To nie, behám všetky trate, venujem sa aj
cezpoľnému, aj halovému behu, ale mám
pocit, že táto disciplína mi „sedí“ najviac.
Je kombináciou rýchlosti a vytrvalosti a
veľa tu robí aj správna taktika, čo sa nedá
až tak využiť pri behu na 1 500m, na ktorý
som sa viac zameriaval predtým.
Aké boli tvoje doterajšie atletické
úspechy? A ako si postúpil na
majstrovstvá Slovenska? Predchádzali
im aj nejaké kvalifikačné preteky?
Podarilo sa mi trikrát vyhrať krajské
preteky – bolo to v cezpoľnom behu, v hale
aj na dráhe. Práve na základe najlepších
osobných časov, dosiahnutých na
sledovaných pretekoch v rámci Slovenska,
bolo nominovaných 10 najlepších
pretekárov na majstrovstvá Slovenska.
Tvoj čas na majstrovstvách bol
10:10,24, čo znamená, že si bol len o pár
stotín sekundy pomalší, ako pretekár
na druhom mieste. Celkovo výsledné
časy svedčili o veľkej vyrovnanosti
pretekárov.
To áno, a vďaka 3. miestu mi len o vlások
ušla možnosť dostať sa do slovenskej
reprezentácie. Na druhej strane je to veľká
motivácia, aby som sa zlepšoval, lebo v
prípade
umiestnenia
na druhej priečke už
nasleduje
pozvanie
na reprezentačný zraz.
Verím, že sa mi to v blízkej
budúcnosti podarí.
Aká
je
vlastne
tvoja príprava a kde
trénuješ?
Trénujem minimálne
4 krát týždenne, ale
najčastejšie
5
krát,

Jakub Forgáč na Michalskom behu.
približne 2 hodiny, denná dávka je okolo
10 km po úsekoch. Trénujeme v Žiari na
škvárovom ovále futbalového štadióna,
čo nie je práve ideálne na prípravu. Ale o
tartanovom povrchu môžeme len snívať.
Občas sa dostaneme na tréning do haly.
Ale tréner je nadšenec tohto športu a to
nám pomáha prekonávať tieto problémy.
Jakub, držíme ti palce, aby ťa atletika
bavila naďalej tak, ako doteraz, aby si sa
zlepšoval nielen vo svojich výkonoch, ale
aby sa zlepšovali aj tvoje tréningové podmienky. Veríme, že sa do reprezentačného
družstva dostaneš a všetci Trnavohorci
budú na teba hrdí. V tomto momente sa
ale pripájame ku gratulácii tvojho otca k
tvojmu zatiaľ najlepšiemu umiestneniu a
želáme stále medailové pozície.
Za redakciu Trniek Z. Harmanová
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Do tretice všetko dobré
V sobotu 26. 2. 2011 sa
uskutočnil v poradí už tretí
ročník farského plesu. Tentokrát sa plesalo v Dome
kultúry v Hronskej Breznici,
pretože aj táto obec patrí
do našej farnosti. O vzrastajúcej plesovej popularite
hovorí tiež fakt, že lístky
na ples boli veľmi rýchlo
vypredané. Celkom sa ich
predalo 120.
Medzi prítomnými hosťami, ktorí prijali pozvanie, boli starostovia obcí
s manželkami z Hronskej
Breznice, Hronskej Dúbravy a Pitelovej, kňazi z farností Pitelová a Nevoľné.
O ekumenizme podujatia
svedčila prítomnosť Mgr.
Jána Čábyho – zborového
farára evanjelickej cirkvi a.
v. z Ostrej Lúky s manželkou.
Hlavnými organizátormi
tohto ročníka boli Peter

Oravec a Helena a Peter
Urgelovci. Svojej úlohy
sa zhostili veľmi dobre.
Prostredie domu kultúry
bolo pekne upravené, pri
výzdobe sály pomohli aj
mladí z Breznice, zabezpečili tiež obsluhu. Organizátori ocenili pomoc starostu
Hr. Breznice Igora Kandu,
ktorý bol veľmi ústretový
a sám pomáhal pri niektorých prácach.
Do tanca vyhrávala ľudová hudba Podjavorská
muzika zo Sásy, ktorá mala
aj svojho DJ.
Programom sprevádzali
moderátori Martin Šajgalík a Mária Galanová z TV
LUX .
O to, aby na stoloch nič
nechýbalo, sa postarali
pani Helena Urgelová s
pani Knechtovou a pani
Mrenicovou. Pani Anna
Oravcová napiekla slané

pečivo.
Tombola bola v tomto
roku naozaj veľmi štedrá.
Ponúkala na výber 66 možností rôznych zaujímavých
i úsmevných cien. Väčšinu
z nich zabezpečil pán Pavel
Kravec.
Hlavným sponzorom
plesovej tomboly bol BETAMONT Zvolen, ktorý
venoval ceny v hodnote
500€. Z „domácich sponzorov“ možno spomenúť
Petra Knieza , Silviu Mihálikovú, rodinu Kravecovú,
kvetinárstvo ORCHIDEA,
dôchodcu Tóna Magulu,
no i Obecný úrad Hronská
Dúbrava, Hronská Breznica
a pána starostu z Hronskej
Breznice.
Poučení z minulého roku
pripravili organizátori tento rok do tomboly viac lístkov. Predalo sa ich 1 300
a výťažok bude použitý na

Pripravená bola naozaj bohatá tombola.
odvodnenie kostola.
Zábava trvala do skorých ranných rodín a
obec Hronská Breznica posunula organizáciu
ďalšieho ročníka opäť k nám - do Trnavej Hory.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sa všetci na plese cítili príjemne a
dobre sa zabávali, patrí veľké poďakovanie.
S.Miklášová

Obnova a záchrana kostola sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore
V dňoch 12. 7. až 7. 8. 2010 prebehla v
kostole sv. Jána Nepomuckého v Trnavej
Hore generálna oprava organu. Hlavným
majstrom prác bol živnostník Peter Masarik
z Prievidze. Svoju prácu robil naozaj
svedomito a nepozeral na čas strávený
v kostole. Pomáhal mu Matúš Kucbeľ,
Ľubomír Lipnický – organista z Hronskej
Dúbravy a náš organista Juraj Dudáš.
Posledná
generálna
oprava
sa
uskutočnila začiatkom novembra v roku
1959, 10 rokov predtým boli nainštalované
elektrické mechy, nový register a Tremolo.
Z mohutného nástroja bolo počas
opravy množstvo menších či väčších častí.
Šikovné ruky ich však vedeli opäť správne
poukladať. Na opravu finančne prispel aj
diecézny biskup Rudolf Baláž sumou 600
eur, každý, kto si zakúpil DVD so záznamom
verejnej nahrávky TV LUX „Dieťa je dar“,
ktorá sa uskutočnila v našom chráme
v decembri 2009 a mnoho ďalších štedrých
darcov.
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Oprava organu však bola len „kvapkou
v mori“ toho, čo treba na našom chráme
„vylepšiť“, aby mohol slúžiť nielen nám,
ale aj ďalším generáciám. Vlhkosť v kostole
je problém číslo jeden, ale aj problém
finančne náročný. Prostriedky získavané
z pravidelných mesačných zbierok, ktoré
sa robia v kostole, ani výťažok z plesovej
tomboly však nestačia. A tak farnosť
hľadá možnosti, ako získať dostatočné
prostriedky na záchranu kostola - tejto
jedinej kultúrnej pamiatky v našej obci - aj
iným spôsobom.
Vo februári tohto roka bola v rámci
programu MK SR - „Obnovme si svoj dom“,
ktorý je určený na podporu projektov
záchrany kultúrnych pamiatok, podaná
žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt
s názvom „Obnova a záchrana kostola
sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore“.
Zubom času je poznačený aj oltár,
lavice pre veriacich, objavujú sa pukliny
v múroch...Rozhodnutie o poskytnutí či
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neposkytnutí dotácie má byť známe do
konca mája. Za spolupráce dvoch našich
bývalých farníčok (zamestnankýň VÚB) boli
podané dva projekty v rámci grantového
programu VÚB - „Poklady môjho srdca“.
Jeden s názvom „Záchrana oltátneho
obrazu sv. Jána Nepomuckého“, druhý
„Obnova strechy kaplnky v osade Ladno“.
Z názvov projektov je zrejmé, o čo v nich
ide. Obraz potrebuje reštaurovanie, strecha
potrebuje vymeniť krytinu. Výsledok bude
známy tiež do konca mája.
Ostáva len veriť, že sa potrebné finančné
prostriedky podarí získať a budeme sa
môcť pustiť do potrebných opráv.
S. Miklášová

Poznámka redakcie: Ak sa nájde v obci
pamätník, ktorý by vedel o histórii organu
porozprávať viac, prípadne niekto, kto by
vedel preložiť texty písané po maďarsky,
prihláste sa , prosím, v redakcii.
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Klub dôchodcov
DJGT Zvolen – komédia Čertice
Návšteva divadelného predstavenia pre našich členov
Klubu dôchodcov sa už stáva súčasťou našej činnosti. Úplne
obsadený autobus našimi členmi dňa 9. 2. 2011 o 17.30 hod.
sa vybral do DJGT Zvolen na komédiu Čertice. Aj keď je to
komédia o ženách, ktoré už v dávnych dobách vedeli dobre
rozvíriť pokojnú atmosféru dediny, niekedy sme mali dojem,
ako keby sa to stalo v našom ozajstnom živote. Humor a
temperamentné piesne nás dokázali príjemne pobaviť.
Športovo-spoločenský deň pri príležitosti MDŽ
Aj tento rok sme dali do plánu túto akciu, pretože to bolo
stretnutie hodnotené za minulý rok ako veľmi vydarené.
Na stretnutí privítal členov Klubu dôchodcov predseda
Ján Slašťan dňa 12. 3. 2011 o 14.00 hod. v KD Jalná. Ženám
– dôchodkyniam poprial s krásnou červenou šípovou ružou
všetko najlepšie k sviatku MDŽ. Tak ako vlani, aj tento rok
sme si zahrali spoločenské hry, ktoré sme doniesli z domu.
Nechýbal ani stolný tenis, pri ktorom sa nám odbúrali všetky

Príjemné chvíle pri spoločenských hrách.
stresy a hrali sme ho so zápalom (chceli by sme hrať ako za mlada, ale to
nám už akosi nejde).
S obloženými chlebíčkami a s občerstvením, ktoré ako vždy pripravili
naše šikovné členky, sme na tomto stretnutí pobudli do večerných
hodín.
KD TH

Plán činnosti Klubu dôchodcov Trnavá Hora na rok 2011
Apríl až jún 2011
• Účasť pri stavaní mája v obci,
30. 4. 2011, OcÚ a KD Jalná
• Zájazd - Levoča, 18. 5. 2011,
Levoča
• Juniáles pre seniorov, 11. 6. 2011,
KD Jalná

Júl až september 2011
• Kúpalisko Podhájska, 13. 7. 2011,
Podhájska
• Uctenie pamiatky SNP, 26. 8. 2011,
Kľačany
• Posedenie pri guláši, 19. 8. 2011, KD Jalná
• Zájazd – Poľsko, 21. 9. 2011, Jablonka

Október až december 2011
• Vínna cesta, november 2011, Pezinok,
Modra
• Mesiac úcty k starším, 26. 10. 2011, OcÚ
• Divadlo – JGT, november 2011, Zvolen
• Koncoročné stretnutie, 28. 12. 2011, KD
Jalná alebo OcÚ Trnavá Hora

Chceme mať našu obec krajšiu a čistejšiu?
Dokončenie zo str. 1.
Je obdivuhodné, že sú to práve oni, ktorí
by už mali právo oddychovať, odôvodňujúc
to vekom, zdravotným stavom či tým, že sa
už v živote dosť narobili. Na druhom mieste
„v početnom zastúpení“ boli aj v tomto roku
občania časti Jalná, a to vrátane rómskych
spoluobčanov. Upratovali malí aj veľkí.
S priestranstvom v širšom okolí domu kultúry im pomohli dobrovoľné hasičky, ktoré sa
po skončení tejto úlohy presunuli na jedno z
pracovísk iniciátora celej akcie – občianskeho združenie SPOON. Združenie malo aj v
tomto roku tri lokality: pohľad na vyčistené
okolie hornej železničnej stanice, cestu od
nej popri lekárni a zdravotnom stredisku až
po známy „náučný chodník“ naozaj potešil.
Tu sa nakoniec stretli všetky pracovné tímy
OZ SPOON spolu s hasičkami a v tomto
roku skôr symbolicky zastúpenými hasičmi.
Ani TJ Sokol nepotešila účasť ich členov,
ale tí, ktorí prišli, sa naozaj usilovali, aby
boli priestory ihriska a tribúny vyčistené.
Zahanbiť sa nedali členovia Slovenského
rybárskeho zväzu, ktorí čistili brehy Hrona
a vďaka ich úsiliu „nestrašia“ v pobrežnom
poraste pozachytávané zbytky odpadkov a
plastov. Upratovalo sa aj na hornej Trnavej
Hore, kde sa zapojili aj poslanci – manže-

lia Mešťanovci a Milan Urgela. Škoda, že ich
príklad nenasledovali aj ostatní členovia
poslaneckého zboru. Inak, od viacerých
okoloidúcich sa nám dostalo na výzvu, či
sa k nám nejdú pridať, odpovedí: „Ja mám
doma dosť roboty!“ či „A mne doma kto porobí?“ Nuž, ani v jednej z tých rodín, ktoré
upratovať boli, nemajú zázračnú dobrú vílu,
ktorá by za nich doma porobila. Tiež si to
museli zorganizovať, popresúvať práce na
inú dobu, ako bolo toto sobotné predpoludnie. Ako sa hovorí: „Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod“. A niektorí si
tých dôvodov naozaj našli. Vrátane takých,
že o poriadok sa majú starať naši nezamestnaní, lebo „veď ich je teraz dosť“. Len im pri
tom akosi ušlo, že nie každý nezamestnaný
vykonáva automaticky aj aktivačné práce,
a že pri tých troch či štyroch p r a c o v n í koch aktivačných prác, ktorých má k dispozícii obec teraz – a ich obmedzenom pracovnom čase – sa žiadne zázraky v podobe
čistej obce očakávať nedajú. Najmä keď
je takmer na dennom poriadku, že niektorí „snaživci“ robia čo môžu, aby odpad
umiestňovali všade inde, len nie tam, kde
patrí a kde sú na jeho uskladnenie a odvoz
vytvorené podmienky. Preto si naozaj všetci, ktorí sa sobotného jarného upratovania
zúčastnili, zaslúžili nielen chutný guláš, ale

Počas celoobecného upratovania sa
robil poriadok aj v časti obce Jalná.
najmä veľké Ďakujeme! Táto akcia bola
súčasne aj príspevkom našej obce k podujatiu Deň Zeme. Veríme, že jej výsledky pretrvajú dlhšie, ako pár dní po jarnom upratovaní a že tí občania, ktorí dbajú o verejné
priestranstvá celý rok, nielen v deň jarného
upratovania, vo svojom úsilí vytrvajú.
Fotografie Janky Bartovej z tejto akcie nájdete na stránke www.trnavahora.sk v časti
Fotogaléria.
OZ SPOON zh
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