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Trnavá Hora, Jalná, Kľačany
informačný občasník

V tomto vydaní:
Slávnostná rozlúčka 

deviatakov
Čas sa zastaviť nedá. Rýchlo 
uplynul i našim deviatakom, ktorí
30. júna bilancovali svoje pôsobenie 
na našej škole. Slávnostnou
rozlúčkou si s vďakou zaspomínali na 
chvíle veselé i vážne.     Viac na str. 8.

V sobotu 25. júna 2011 sa na priestranstve 
pri Dome kultúry v Jalnej uskutočnilo 
podujatie, ktoré má svojich priaznivcov 
nielen v Trnavej Hore, ale aj v širšom okolí. 
Svedčí o tom množstvo ľudí, ktorí zavítali na 
tohtoročný minicountryfest Trnavohorský 
dostavník. Konal sa už po štvrtýkrát a 
organizátori z občianskeho združenia 
Spoločne pre obec, obec nám sa naň vďaka 

skúsenostiam z predchádzajúcich ročníkov 
pripravili naozaj dôkladne. Organizačný 
výbor sa schádzal už od februára a riešili sa 
nielen programové a technické záležitosti, 
ale najmä finančná stránka podujatia. 
Napriek počiatočným problémom sa 
nakoniec všetko podarilo zabezpečiť a tak 
sa už tri dni pred samotným festom mohli 
začať práce na príprave areálu. 

Trnavohorský dostavník 2011

Nové kríže vo farnosti
Kríž – veľký, malý, drevený, kamenný... 
Symbol utrpenia, ale aj nádeje...  zna-
menie viery a zároveň i kultúry. Symbol 
kríža od nepamäti umiestňovali ľudia 
nielen do kostolov, na kostolné veže či 
do svojich domovov, ale aj na cintorí-
noch a popri cestách.      Viac na str. 9.

Deň detí
Pri príležitosti Dňa detí zorganizo-
vali v sobotu 4. júna 2011 poslanci z 
hornej časti obce – manželia Mešťa-
novci a Milan Urgela – s podporou 
miestnych sponzorov a dobrovoľníkov 
podujatie, ktorým zároveň „uviedli 
do života“ novovybudované ihris-
ko v tejto časti obce.   Viac na str. 8.

Pokračovanie na str. 2.

Staviame my máje, čo nám dajú za ne... táto pesnička 
sprevádza už tradične stavanie mája v našej obci. Za 
tých 8 rokov, ako občianske združenie Spoločne pre 
obec, obec nám vrátilo túto tradíciu do Trnavej Hory, 
to už bolo toľko úsilia a voľného času organizátorov, 
že aspoň symbolické poďakovanie by si zaslúžili. 
Najväčším problémom sa v posledných rokoch stáva 
zabezpečenie samotného mája. S dôverou a prosbou 
o pomoc sme sa preto obrátili na nášho spoluobčana 
Ing. Jaroslava Poláčka. Vyšiel nám v ústrety, a aj keď 
to s májom nakoniec nebolo celkom bez problémov, 
vážime si jeho ochotu. 

Tohto roku sa podujatie sústredilo na priestranstve 
pri Dome kultúry v Jalnej. Pýtate sa, prečo?

Nuž, Kľačany celé tie roky stoja mimo diania a nijakým 
spôsobom neparticipujú na činnosti občianskeho 
združenia. 

Staviame my máje...

Pokračovanie na str. 11.

Temperamentný mexický tanec v podaní skupiny Texasky.

Ako sa staval máj.
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Trnavohorský dostavník 2011
Dokončenie zo str. 1.

Všetko zabezpečovali už osvedčené 
pracovné tímy z predchádzajúcich ročníkov, 
vrátane našej mládeže. Napriek tomu, 
že všetkým boli úlohy jasné, sa stresom 
nepodarilo vyhnúť. Každoročný sponzorský 
príspevok Mgr. Patrika Švajdu v podobe 
mäsa na guláš „vypadol“ na poslednú chvíľu. 
Ani v piatok večer oznámený výpadok 
ohlásenej skupiny Shaitan z dôvodu úrazu 
ťažiskovej účinkujúcej či zlomený prst na 
nohe tanečnice jednej z tanečných formácií 
sa naozaj nedali predpokladať. Ale všetko 
sa podarilo ešte v piatok večer úspešne 
vyriešiť a v sobotu už na dohodnutých 
účinkujúcich čakal nakomplet pripravený 
areál. Slniečko svietilo, tri kotle gulášu 
začínali rozvoniavať, postupne sa pridali 
vône grilovaného mäska, začínala zvuková 
skúška prvej kapely – všetko bolo, ako má 
byť. To už sa ale začali prvé nápory vetra a 
po avíze z Hliníka nad Hronom, kde búrka 
rozohnala tam usporiadané podujatie, sme 
začínali mať obavy. Stany boli síce riadne 
ukotvené, diváci by boli chránení, ale čo 
účinkujúci, tanečníci... našťastie, po krátkych 
dažďových prehánkach sa počasie umúdrilo 
a novobanská countrykapela Gápeľské šípy 
otvorila tohtoročný Trnavohorský dostavník 
prvým hudobným blokom. Nasledovalo 
úvodné slovo moderátorky tohto podujatia 
Badule Beňovej, prípitok zástupcov 
organizačného tímu, a potom si už diváci 
mohli vychutnať pestrú programovú 
ponuku. Hudobné bloky country kapiel – 
už spomínaných Gápeľských šípov a neskôr 
skupiny Rovers z Piešťan - sa striedali s 
vystúpeniami tanečných skupín Texasky 
z Banskej Štiavnice a Blue Train z Martina, 
ukážky westernových zručností a dobové 
modely oblečenia a zbraní predvádzali 
členovia westernovej skupiny Túlaví vlci. 
Pozornosť domácich návštevníkov pútalo 
vystúpenie tanečnej skupiny Trnky – brnky, 
v ktorej účinkovali trnavohorské deťúrence, 
žiaci tunajšej základnej školy. Tanečné čísla 
natrénovali pod vedením pani učiteľky 
Hromádkovej.

Pre návštevníkov bol pripravený aj pestrý 
sprievodný program – záujemcovia si mohli 
zastrieľať z luku či kuše, povoziť sa na koni, 
využiť výuku country tancov. Pre deti bola 
ponuka ešte bohatšia – mali k dispozícii 
trampolínu, mohli si dať namaľovať tvár 
a zapojiť sa do množstva súťaží, ktoré pre 
ne organizátori pripravili. Samozrejme, že 
pre všetkých súťažiacich bolo pripravené 
sladké ocenenie. Novinkou tohtoročného 
minicountryfestu boli zábavné súťaž pre 
dospelých – z viacerých pripravených 
disciplín sa organizátori nakoniec rozhodli 
pre pretláčanie rúk, jedenie surovej cibule 
a čistenie zemiakov plastovým nožom – 
a to postojačky na jednej nohe! Núdza 
nebola ani o súťažiacich, ani o divákov 

a povzbudzovateľov. Víťazi jednotlivých 
disciplín si odniesli malé súdky piva. Ale 
ani ostatní návštevníci nezostali hladní 
a smädní – počas celého minifestu 
bola k dispozícii naozaj široká ponuka 
občerstvenia. Nezlákal by aj vás gulášik 
Prérijná zmes, grilované mäsko Ožužlaná 
mokasína či čerstvé palacinky a flambovaný 
ananás?

Denná časť podujatia bola ukončená aj 
tento rok po zotmení očakávanou ohňovou 
show. Tejto úlohy sa namiesto avizovanej 
skupiny Shaitan zhostili – a treba povedať, 
že veľmi úspešne – Túlaví vlci. Diváci mali 
možnosť vidieť vystúpenie so svetelnými 
efektami aj s ohňom, či ich kombinácie. O 
tom, že sa vystúpenie naozaj páčilo, svedčil 
riadny potlesk, ktorým si diváci zabezpečili 
aj prídavok.

Po ukončení ohňovej show podujatie 
pokračovalo podľa plánovaného programu 
už v sále domu kultúry countrybálom. 
Návštevníci sa tešili na zvolenskú skupinu 
Pacipacifik, ktorá vystupovala na všetkých 
doterajších ročníkoch Trnavohorského 
dostavníka. Pacipacifik sa však neteší 
len priazni trnavohorského publika – na 
tohtoročnom festivale Porta, ktorý sa konal 
v Ústí nad Labem, získali Cenu diváka. 
Countrybál spestrilo vystúpenie tanečnej 

skupiny Blue Train, aj tentoraz s výukou  
tanca, a krátko po polnoci aj zaujímavá 
tombola. Ako sa na countrypodujatie patrí, 
nechýbali v nej živé ceny – naozajstný 
baranček či párik sliepočiek. Okrem týchto 
„riadnych“ cien boli aj ceny úsmevné, a 
napriek tomu, že ich jedna z účastníčok 
vyhrala neúrekom, dobrú náladu jej to 
nepokazilo. A nakoniec sa dočkala aj 
„poriadnej“ ceny. Countrybál sa skončil 
pre návštevníkov v dobrej nálade nad 
ránom, pre organizátorov v nedeľu v 
popoludňajších hodinách. 

Tohtoročný minicoutryfest Trnavohorský 
dostavník je za nami. Podľa ohlasov 
návštevníkov môžeme povedať, že bol 
naozaj vydarený, z pohľadu organizátorov 
zas, že bol mimoriadne náročný. 
Poďakovanie si preto zaslúžia nielen tí, 
ktorí Trnavohorský dostavník finančne a 
materiálovo podporili, ale najmä tí, ktorí si 
ho „odrobili“. Či už pri príprave a zdobení 
sály domu kultúry, vybavení celého areálu, 
stavaní stanov, pácovaní či grilovaní mäsa, 
varení gulášu, v predajných stánkoch či pri 
čapovaní piva, pri vstupnom či parkovacej 
službe, pri súťažiach pre deti, pri lukosteľbe 
či fotení. Poďakovanie si zaslúžia všetci, 
ktorí svoj čas a ochotu venovali tomuto 
podujatiu.

V sobotu 9. júla 2011 sa v Šalkovej pri 
Banskej Bystrici konala hasičská súťaž O 
pohár primátora mesta Banská Bystrica. 
Štartovalo na nej  celkom 36 tímov, 
z toho 9 ženských. Naše dobrovoľné 
hasičky z DHZ Trnavá hora - Jalná v tejto 
silnej konkurencii  vynikajúcim časom  
požiarneho útoku 19,53 s zvíťazili a získali 
ako pohár  vo svojej kategórii, tak na  
najbližší rok aj putovný pohár primátora 
Banskej Bystrice. K tomuto úspechu im 

srdečne blahoželáme!
Na súťaži sa po dlhšom čase predstavilo 

aj  družstvo mužov. Z  27 tímov sa umiestnili 
na 15. mieste, čo je  po zohľadnení veľmi 
krátkej doby spoločného tréningu naozaj 
pekné umiestnenie.

Našich dobrovoľných hasičov môžete 
podporiť  aj účasťou na plese  dobrovoľných 
hasičov,  ktorý bude v Dome kultúry Jalná 
v sobotu  24.  septembra 2011.

Ďalší úspech našich hasičiek

Redakcia

Z. Harmanová

Ďalšie zo zaujímavých tanečných čísel skupiny Texasky.
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Vážení čitatelia, v čase prípravy tohto čísla by už podľa 
kalendára malo byť leto – ale podľa počasia to skôr vyzerá 
na neskorý apríl. Vonku je daždivo, chladno, nevľúdne, 
večer až láka pustiť kúrenie. Zatiaľ žiadna letná či 
prázdninová pohoda. Veríme však, že v čase, keď budete 
Trnky čítať, to už pravda nebude. Že leto sa nám ukáže 
v tej očakávanej podobe, plnej slnka a tepla, a že nám 
umožní príjemne prežiť chvíle zaslúženého oddychu. 
Mnohí z nás si povedia: Aký oddych, keď nemáme ani 
na dovolenku pri tom najbližšom mori? Na to sa dá 
povedať len jedno: Nie je dôležité, kde dovolenkujete, 
ale s kým dovolenkujete. Ak ste s tými, ktorých máte radi 
a na ktorých vám záleží, tak aj plavbu na rafte po Hrone 
vnímate ako možnosť prežiť pár úžasných chvíľ. A vaše 
deti si z nej do života možno odnesú viac spomienok, 
ako z tej najluxusnejšej dovolenky. Lebo v hotelovom 
luxuse sotva budete mať možnosť mať k sebe tak blízko, 
ako večer v táborisku na brehu - so spevom, s gitarou a 
časom na dôverné rozhovory. Aj rybačka na slovenských 
riekach či nádržiach má svoje neopakovateľné čaro. A čo 
takto bicykel či pešia turistika? Umožnia vám spoznávať 
krásy a zaujímavosti bližšieho okolia. Asi nebudete veriť, 
ale vždy je toho v najbližšom okolí dosť, čo nepoznáme, 
kde sme ešte neboli a čo stojí za to vidieť. A ak si 
občerstvenie zoberieme so sebou, nemusí nás to ani 
veľa stáť. Hlavné je zmeniť každodenný stereotyp, nájsť 
si čas pre seba a pre svojich blízkych a nestrácať zmysel 
pre humor a  tak trochu aj pre dobrodružstvo.

Prajeme vám, aby vám leto prinieslo príjemné chvíle 
oddychu a súčasne aj dostatok času na vykonanie 
všetkého, čo ste si na tieto mesiace naplánovali. Určite 
to nebudú len stavebné práce či práce na starostlivo 
upravenej záhrade, gazdinky poteší aj plná komora 
zaváranín. Dúfame, že my všetci budeme môcť 
obdivovať časť výsledkov tohto niekoľkomesačného 
úsilia na najväčšom jesennom podujatí v našej obci – 
záhradkárskej výstave Trnavohorská tekvica. A dovtedy 
– ahoj, leto! Vaša redakcia

Redakčný príhovor

Pošta Trnavá Hora oznamuje 
Pošta Trnavá Hora okrem iných služieb poskytuje aj služby Poštovej 
banky - uzatvára zmluvy Pôžička na bývanie, Dostupná pôžička, 
Poistenie bývania, Poistenie pohrebných nákladov, uzatvára zmluvy 
Postkonto senior, čiže dôchodcovské účty. Informácie a letáčiky vám 
poskytnú aj doručovatelia na pochôdzke a zmluvy môžete uzatvoriť 
aj s nimi.

Vážení čitatelia, ale najmä pris-
pievatelia! 

Z čísla na číslo pribúda príspev-
kov na zverejnenie – ako počtom, 
tak aj rozsahom. Príspevky v po-
slednom roku presahujú kapacitné 
možnosti jednotlivých čísel Trniek. 
V záujme poskytnutia čo najširšie-
ho spektra informácií sme doteraz 
žiadny z príspevkov nechceli vy-
lúčiť. Články, ktorých rozsah bol 
nad možnosti toho – ktorého čísla, 
sme sa snažili skrátiť a upraviť tak, 
aby skrátenie jeho rozsahu nebolo 
na úkor ich informačnej hodnoty. 
Druhou možnosťou bolo presunu-
tie článku do najbližšieho čísla. S 
úpravou článku sme sa vždy sna-
žili oboznámiť jeho autora, aby sa 
mohol vyjadriť k úprave ešte pred 
zverejnením upraveného príspev-
ku. Tento postup však dosť sťažoval 
prácu redakčnej rady. Príspevky sú 
doručované takmer pravidelne k 
poslednému možnému dňu, teda 
v termíne uzávierky. Ak sme chce-
li dodržať termín zadania do tla-
če, bola komunikácia s autorom a 
odsúhlasenie redakčných zmien z 

časového hľadiska veľmi náročným 
procesom. Redakcia sa preto roz-
hodla, že prípadné zmeny textu, 
ktoré podstatným spôsobom ne-
zmenia jeho informačnú hodnotu, 
nebude s autorom konzultovať. 
Rovnako si redakcia vyhradzuje 
právo príspevky nezverejniť. V prí-
pade, že autor príspevku požiada o 
nezverejnenie mena, bude redak-
cia jeho požiadavku rešpektovať. 
Anonymné príspevky sa – tak, ako 
aj doteraz – nebudú zverejňovať. V 
skrátenej podobe bude toto upo-
zornenie zverejnené v tiráži každé-
ho čísla Trniek. Prosíme prispieva-
teľov, aby s týmito podmienkami 
pri príprave a zaslaní príspevku 
počítali.

Veríme, že všetci  prispievatelia 
pochopia motívy tohto kroku a že 
to nijako nezníži záujem o prispie-
vanie do Trniek. Veď bez vašich slov 
by to už neboli naše Trnky. Za všet-
ky príspevky, ktorými ste obohatili 
doterajšie vydania, ale aj za tie, kto-
ré od vás ešte len dostaneme, vám 
úprimne ďakujeme. 

v dnešnom krátkom príhovore 
sa nebudem venovať neustálym 
problémom- odpadom a voľne sa 
pohybujúcim psom, lebo preberať túto 
problematiku mi pripadá ako „hádzať 
hrach o stenu“. Kým časť občanov si 
je vedomá svojej zodpovednosti a 
v jej vedomí aj koná, druhá – a žiaľ, 
prevažujúca časť - sa tým vôbec 
nezaťažuje. Veď sa vždy nájde niekto, 
kto odpad z miest, kde vôbec nepatrí, 
odprace, vždy sa to z niečoho zaplatí, a 
aj tie psy, čo sa túlajú po uliciach a vedia 
poriadne vyľakať najmä deti, sa nakoniec 
vrátia domov...

V krátkosti Vás chcem informovať o 
tom, čo počas nasledujúcich mesiacov 
plánujeme zrealizovať. Jednou z úloh, 
ktoré sme si v tomto rozpočtovom 
roku naplánovali, je aj rekonštrukcia 
obecného rozhlasu. V tejto súvislosti 
prebehli výberové konania na realizáciu 
rekonštrukcie, pričom bolo rozhodnuté, 
že rekonštrukcia obecného rozhlasu 

bude vykonaná formou drôtového 
rozhlasu. Bol vybratý dodávateľ prác, s 
ktorým bola podpísaná zmluva, a práce 
by mali byť zrealizované do 15.8.2011. 
Veríme, že vykonaním tejto rekonštrukcie 
dosiahneme dobré ozvučenie všetkých 
častí našej obce. V tomto období bola zo 
strany obce vyhlásená výzva pre výber 
dodávateľa na výmenu strešnej krytiny na 
Dome kultúry v Jalnej. Predpokladáme, 
že v priebehu najbližších pár mesiacov 
zrealizujeme aj túto akciu, ktorej 
nevyhnutnosť sa potvrdzuje pri každom 
usporiadanom podujatí. Okrem týchto 
finančne náročných akcií sa budeme  
počas prázdninových mesiacov venovať 
najmä údržbe verejných priestorov, ako 
je čistenie rigolov, priepustov, opravy 
oplotení a podobným, menej finančne 
náročným aktivitám. Na týchto prácach 
sa budú podieľať najmä študenti formou 
brigádnickej činnosti.

V tomto príspevku by som chcel 
poďakovať ako žiakom našej školy, 

tak aj hasičkám a futbalistom - dorastencom za výborné 
umiestnenie a úspešnú reprezentáciu našej obce na 
okresných, krajských ale i celoslovenských súťažiach. 
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí k týmto umiestneniam 
prispeli, či už prípravou našich reprezentantov, alebo 
vytváraním podmienok. 

V závere by som chcel zaželať Vám všetkým príjemné 
prežitie prázdninového a dovolenkového obdobia, aby 
ste načerpali dostatok síl a elánu do druhej polovice tohto 
roka.

Príhovor starostu obce Trnavá Hora

Ing. Ján Harman,  starosta obce

Starosta Ján Harman.

Redakčné oznámenie

Redakcia

vedúca pošty Trnavá Hora
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Uznesenie č. 1/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje program dnešného 
zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva. 

Uznesenie č. 2/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje návrhovú komisiu a 
mandátovú komisiu v zložení: Ing. 
Mešťanová Beata  - predseda komi-
sie, Mgr. Miháliková Silvia – člen ko-
misie, Urgela Milan – člen komisie.

Uznesenie č. 3/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
o plnení uznesení.

Uznesenie č. 4/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore berie na vedomie informáciu 
o činnosti obecného úradu.

Uznesenie č. 5/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informácie 
predsedov komisií o činnosti.

Uznesenie č. 6/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
o plnení daňových povinností v 
roku 2011. 

Uznesenie č. 7/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje  Rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva obce Tr-
navá Hora.

Uznesenie č. 8/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje Rokovací poriadok 
komisií obecného zastupiteľstva 
obce Trnavá Hora.

Uznesenie č. 9/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje plán práce komisie 
stavebnej, verejného poriadku a ži-
votného prostredia.

Uznesenie č. 10/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN 
č. 5/2009 o určení názvov ulíc v 
obci Trnavá Hora.

Uznesenie č. 11/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore neschvaľuje odpredaj časti 
pozemku v k.ú. Trnavá Hora z par-
cely EKN č. 645/1 o výmere cca 95 
m2 pre  Ing. Pavla Kraveca, bytom 
Trnavá Hora 243 s manželkou Mgr. 
Luciou Kravecovou, bytom Trnavá 
Hora 109.

Uznesenie č. 12/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje zámenu pozemkov 
s rímskokatolíckou cirkvou – far-
nosťou Trnavá Hora, IČO 31 939 333 
tak, že:

Obec odovzdáva do výlučného 1. 

vlastníctva farnosti: 
nehnuteľnosti v k.ú. Trnavá •	
Hora vedené ako parc.č. E-KN 
83/1 – ostatné plochy v časti 
o výmere 108 m2, špecifiko-
vané v geometrickom pláne 
č. 36636029-13/2011 ako diel 
č. 3 o výmere 6 m2, ktorý ďa-
lej spoluutvára novoutvorenú 
parc.č. C-KN 548/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 
16 m2 a diel č. 4 o výmere 102 
m2, ktorý ďalej spoluutvára no-
voutvorenú parc.č. C-KN 548/2 
– zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 124 m2,
nehnuteľnosti v k.ú. Trnavá •	
Hora vedené ako parc.č. E-KN 
1006/2 – ostatné plochy v časti 
o výmere 21 m2, špecifikova-
né v geometrickom pláne č. 
36636029-12/2011 ako diel č. 
3 o výmere 6 m2, ktorý ďalej 
spoluutvára novoutvorenú 
parc.č. C-KN 670/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 
14 m2 a diel č. 4 o výmere 15 
m2, ktorý ďalej spoluutvára no-
voutvorenú parc.č. C-KN 670/2 
– zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2,
nehnuteľnosti v k.ú. Kľačany •	
vedené ako parc.č. E-KN 15 – 
zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 30 m2, špecifikova-
né v geometrickom pláne č. 
36636029-9/2011 ako diel č. 1 
o výmere 5 m2, ktorý ďalej spo-
luutvára novoutvorenú parc. č. 
C-KN 27/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 51 m2 a 
diel č. 2 o výmere 25 m2, ktorý 
ďalej spoluutvára novoutvore-
nú parc.č. C-KN 27/2 – zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 
62 m2,

a súčasne Farnosť odovzdáva do 2. 
výlučného vlastníctva Obce: 

nehnuteľnosť v k.ú. Kľačany •	
vedenú ako parc.č. E-KN 16 
– zastavané plochy v časti o 
výmere 6 m2, špecifikovanú 
v v geometrickom pláne č. 
36636029 - 9/2011 ako zostat-
ková výmera nachádzajúca sa 
pod miestnou komunikáciou 
na parc. č. C-KN 28,
nehnuteľnosť v k.ú. Kľačany •	
vedenú ako parc.č. E-KN 17 – 
orná pôda v časti o výmere 73 
m2, špecifikovanú v geomet-
rickom pláne č. 36636029 - 
9/2011 ako zostatková výmera 
nachádzajúca sa pod miestny-
mi komunikáciami na parc.č. 
C-KN 26 a C-KN 28.

Na úplné dorovnanie rozdielu 
výmer zámeny sa zaväzuje farnosť 
uhradiť obci v zmysle Uznesenia 
Obecného zastupiteľstva obce 
Trnavá Hora  č. 4/2008 zo dňa  
13. 6. 2008, ktorým sa určuje mini-

málna cena pozemkov za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania,  
sumu 172,80 €.

Uznesenie č. 13/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje dodávateľa na kose-
nie verejných priestranstiev v dol-
nej časti obce, ktorým na základe 
prieskumu trhu je Imrich Očovský, 
Kamenica nad Hronom 146.

Uznesenie č. 14/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje dodávateľa výpoč-
tovej techniky, ktorým na základe 
prieskumu trhu je Branislav Minka 
– Bramicom, Trnavá Hora 111.

Uznesenie č. 15/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje zrušenie bodu A.7. 
Uznesenia obecného zastupiteľ-
stva č. 3/2007.

Uznesenie č. 16/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje zverejnenie výzvy 
na odpredaj pozemkov v nasledov-
nom znení: Obec Trnavá Hora po-
núka na odpredaj pozemky určené 
na výstavbu rodinných domov v 
intraviláne obce a to:

parcela CKN č. 201/2 o výmere 1. 
594 m2, trvalý trávny porast, 
list vlastníctva  748,  minimál-
na cena: 7882,38 €,
parcela CKN č. 201/4 o výmere 2. 
614 m2, trvalý trávny porast, 
list vlastníctva  748, minimál-
na cena: 8147,78 €

Zámer predaja týchto pozemkov 
bol schválený obecným zastupi-
teľstvom dňa 24. 4. 2009 uznese-
ním obecného zastupiteľstva číslo 
3/2009.

Predmetná lokalita je zabezpeče-
ná základnou inžinierskou vybave-
nosťou (plyn, elektrika, voda). Keď-
že obec nemá vybudovanú kanali-
záciu,  je potrebné, aby budúci sta-
vebník rodinného domu počítal s 
vybudovaním ČOV. Na pozemkoch 
parcely 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  ur-
čených 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, správ-
ne poplatky spojené s vkladom do 
katastra uhradí kupujúci.

Kúpna zmluva uzavretá s úspeš-
nými uchádzačmi bude obsahovať 
dohodnutie predkupného práva 
podľa § 602 a nasl. Občianskeho zá-
konníka 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 kúp-
nej zmluvy alebo do kolaudácie 
stavby, ktorá má byť postavená 
na nehnuteľnosti s tým, že na-
dobúdateľ je povinný písomne 
ponúknuť nehnuteľnosť na pre-
daj obci za tú istú kúpnu cenu, 
za ktorú nehnuteľnosť nadobu-
dol, s lehotou splatnosti kúpnej 
ceny do dvoch mesiacov odo 
dňa doručenia ponuky obci. 
Predkupné právo takto zriadené 
zanikne dňom právoplatnos-
ti kolaudačného rozhodnutia 
stavby postavenej na pozem-
ku, ktorý je predmetom kúpnej 
zmluvy,
kupujúci do dvoch rokov od •	
vydania rozhodnutia o povole-
ní vkladu kúpnej zmluvy si za-
bezpečí právoplatné stavebné 
povolenie k výstavbe stavby na 
pozemku, ktorý je predmetom 
kúpnej zmluvy, 
kupujúci do vydania právoplat-•	
ného stavebného povolenia k 
výstavbe stavby na pozemku, 
ktorý je predmetom kúpnej 
zmluvy, neuzavrie zmluvu, kto-
rou by predmet kúpnej zmluvy 
príp. jeho časť zaťažil záložným 
právom, predkupným právom, 
vecným bremenom alebo iným 
právom tretej osoby.

Obecné zastupiteľstvo si vyhra-
dzuje právo neprijať ani jednu po-
nuku.

Ponuky uchádzačov musia byť na 
obec zaslané, prípadne predložené 
najneskôr do 13. 6. 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 uve-
dením celkovej ceny za tento poze-
mok, ktorá nesmie byť nižšia, ako 
cena uvedená v tejto ponuke.

Ponuky budú otvorené na ve-
rejnom zasadnutí komisie dňa  
13. 6. 2011 o 16.00 hod na Obec-
nom úrade v Trnavej Hore, ktorého 
sa môže záujemca zúčastniť. Po-
nuky budú vyhodnotené, víťaznou 
ponukou na každý konkrétny po-
zemok 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 hoto-
vosti pri podpise zmluvy.

Uznesenie č. 17/3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie správu 
mandátovej komisie.

Uznesenie zo štvrtého zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva obce  
Trnavá Hora, tretieho v roku 

2011, zo dňa 8. 4. 2011
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Uznesenie č. 1/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje program dnešného 
zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva. 

Uznesenie č. 2/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje návrhovú komisiu a 
mandátovú komisiu v zložení: Cep-
lák Martin - predseda komisie, Ur-
gela Milan – člen komisie, Ivanová 
Zuzana – člen komisie.

Uznesenie č. 3/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore berie na vedomie informáciu 
o plnení uznesení.

Uznesenie č. 4/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore berie na vedomie informáciu 
o činnosti obecného úradu.

Uznesenie č. 5/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore berie na vedomie informácie 
predsedov komisií o činnosti.

Uznesenie č. 6/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje Plán kontrolnej čin-
nosti na II. polrok 2011.

Uznesenie č. 7/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trna-

vej Hore berie na vedomie správu 
nezávislého audítora o vykonaní 
auditu účtovnej závierky Obce Tr-
navá Hora za rok 2010 a o vykona-
ní auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky Obce Trnavá Hora za rok 
2010 vypracovanú zodpovedným 
audítorom Ing. Milenou Korcovou, 
so sídlom Š. Moysesa 38/9, Žiar nad 
Hronom.

Uznesenie č. 8/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trna-

vej Hore schvaľuje Záverečný účet 
Obce Trnavá Hora za rok 2010 bez 
výhrad.

Uznesenie č. 9/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore berie na vedomie plnenie roz-
počtu za 1. štvrťrok 2011.

Uznesenie č. 10/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje 1. zmenu rozpočtu 

obce na rok 2011.
Uznesenie č. 11/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce  č. 1/2011 o dani za 
užívanie verejného priestranstva.

Uznesenie č. 12/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje Všeobecne záväz-
né nariadenie obce  Trnavá Hora 
č. 2/2011 o podmienkach držania 
psov na území obce Trnavá Hora.

Uznesenie č. 13/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce č. 3/2011 o posky-
tovaní zľavy na stravovanie v Škol-
skej jedálni v Trnavej Hore.

Uznesenie č. 14/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trna-

vej Hore neschvaľuje poskytnutie 
finančnej sociálnej výpomoci pre 
pani Marcelu Kováčovú, bytom Jal-
ná 17, Trnavá Hora.

Uznesenie č. 15/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje splácanie nedoplat-
kov na miestnom  poplatku za ko-
munálny odpad a drobný stavebný 
odpad za roky 2008, 2009, 2010 a 
2011 pre pani Marcelu Kováčovú, 
bytom Jalná 17, Trnavá Hora v pra-
videlných mesačných splátkach  po 
10€. V prípade nedodržania tohto 
splátkového kalendára sa dohoda 
o splátkovom uhrádzaní nedoplat-
kov ruší a poplatník má povinnosť 
uhradiť zvyšnú časť nedoplatkov v 
termínoch určených VZN.

Uznesenie č. 16/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore neschvaľuje prenájom priesto-
rov v kultúrnom dome v časti obce 
Jalná pre pána Igora Bartoša, bytom 
Jalná 40, Trnavá Hora.

Uznesenie č. 17/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 

Hore schvaľuje odpredaj pozemku 
v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 
201/2 – TTP o výmere  594 m2 za do-
hodnutú cenu 7.882,38€ a parcely 
CKN č. 201/4 – TTP o výmere  614 
m2 za dohodnutú cenu  8.147,78€ 
pre pána Pavla Martincu, bytom  J. 
Kráľa 899/19, Žiar nad Hronom za 
účelom výstavby rodinného domu 
na týchto pozemkoch.

Kúpna zmluva bude obsahovať •	

dohodnutie predkupného práva 
podľa § 602 a nasl. Občianskeho 
zákonníka a ostatných dojedna-
ní: predkupné právo v prospech 
Obce Trnavá Hora pre prípad, že 
nadobúdateľ nehnuteľnosti by 
chcel nehnuteľnosť odpredať v 
lehote 2 rokov od účinnosti kúp-
nej zmluvy alebo do kolaudácie 
stavby,  ktorá má byť postavená 
na nehnuteľnosti s tým, že na-
dobúdateľ je povinný písomne 
ponúknuť nehnuteľnosť na pre-
daj obci za tú istú kúpnu cenu, za 
ktorú nehnuteľnosť nadobudol, 
s lehotou splatnosti kúpnej ceny 
do dvoch mesiacov odo dňa do-
ručenia ponuky obci. Predkupné 
právo takto zriadené zanikne 
dňom právoplatnosti kolaudač-
ného rozhodnutia stavby posta-
venej na pozemkoch, ktoré sú 
predmetom kúpnej zmluvy.
kupujúci do dvoch rokov od •	
vydania rozhodnutia o povole-
ní vkladu kúpnej  zmluvy si za-
bezpečí právoplatné stavebné 
povolenie k výstavbe stavby na 
pozemkoch, ktoré sú predme-
tom kúpnej zmluvy, 
kupujúci do vydania právoplat-•	
ného stavebného povolenia k 
výstavbe stavby na pozemkoch, 
ktoré sú predmetom kúpnej 
zmluvy, neuzavrie zmluvu, kto-
rou by predmet kúpnej zmluvy 
príp. jeho časť zaťažil záložným 
právom, predkupným právom, 
vecným bremenom alebo iným 
právom tretej osoby. 

Platnosť uznesenia o odpredaji 
pozemkov je do 31. 12. 2011.

Uznesenie č. 18/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa na re-
konštrukciu obecného rozhlasu, 
ktorým na základe verejného ob-
starávania je MK Hlas, Bernolá-
kova 5, 083 01  Sabinov vo výške  
23. 906,46 €.

Uznesenie č. 19/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa na výs-
tavbu multifunkčného športového 
ihriska, ktorým na základe verejné-
ho obstarávania je MARO s.r.o., Pod-
hradská cesta 2, 038 52  Sučany vo 
výške 120. 384,45€. Výstavba bude 

realizovaná iba v prípade poskytnu-
tia finančných prostriedkov z euro-
fondov.

Uznesenie č. 20/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa det-
ských postieľok pre MŠ, ktorým na 
základe verejného obstarávania je 
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 
040 13  Košice za cenu 1.670 €

Uznesenie č. 21/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa na opra-
vu fasády budovy materskej školy, 
ktorým na základe verejného ob-
starávania je Peter Švihorík, Trnavá 
Hora 163 za cenu 2.590 €.

Uznesenie č. 22/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore neodsúhlasilo navýšenie zá-
kladného platu starostu obce nad 
zákonom stanovenú sumu 1523 €.

Uznesenie č. 23/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje finančné zabezpe-
čenie futbalového klubu TJ SOKOL 
Trnavá Hora pri príprave rozpočtu 
na sezónu 2011 – 2012.

Uznesenie č. 24/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje Vnútroorganizačnú 
smernicu obce Trnavá Hora, kto-
rou sa upravuje proces verejného 
obstarávania v podmienkach obce 
Trnavá Hora.

Uznesenie č. 25/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
o podujatí „Kľačany na Slovensku“.

Uznesenie č. 26/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
o podaní žiadosti ZŠ na zriadenie 
ďalšieho oddelenia ŠKD.

Uznesenie č. 27/4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie správu man-
dátovej komisie.

Uznesenie z piateho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva obce 
Trnavá Hora, štvrtého v roku 

2011, zo dňa 17. 6. 2011 

OcÚ Trnavá Hora

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.

Spoločenská kronika

Šťastným rodičom sa narodili 
Patrícia Hanáková 18. apríla 2011
Šimon Páleník 6. júna 2011

Bábätkám aj šťastným rodičom  
želáme všetko najlepšie!

Manželstvo uzatvorili
Peter Herich a Eva Ihracká 4. júna 2011  

Gratulujeme! Významného životného 
jubilea sa dožili 

Helena Poliaková 85 rokov
Emília Struhárová 85 rokov

Lýdia Ivanová 75 rokov
Mária Ivanová 75 rokov

Blahoželáme!

Navždy sme sa 
rozlúčili

Irena Mrázová 3. apríla 2011
Pavlína Žbirková 16.mája 2011
Miroslav Magula 30. júna 2011

Česť ich pamiatke! 
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Zo života Materskej školy Trnavá Hora - IV. štvrťrok 2010/2011
MŠ rodinného typu

Učiteľky povzbudzovali deti k vzájomnej spolupráci, 
pomoci, dodržiavaniu pravidiel a rešpektovaniu 
sociálnych, kultúrnych i zdravotných osobitostí 
kamarátov. Deti sa vzájomne akceptovali, čím sa 
vytvárala v materskej škole priateľská atmosféra. 
Podporovali sme hravosť detí a radostnú náladu v 
Týždni radosti (od 30.5. do 3.6.2011) pri príležitosti MDD. 
Deti a učiteľky sa zmenili na Indiánov a spoločne hľadali 
poklad, kreslili spolu s prvákmi na chodník, overili si 
poznatky o prírode pomocou počítačového softvéru 
Safari a Vševedko, ochutnali „indiánske špekačky“ a 
súťažili v športových disciplínach. 

S našimi najstaršími kamarátmi sme sa rozlúčili vo 
štvrtok 30. júna na Slávnostnej rozlúčke, kde nechýbali 
darčeky, odovzdávanie osvedčení, pohostenie a 
diskotéka. Vzťahy učiteľ – dieťa – rodič sme prehlbovali 
prostredníctvom aktivít: 9. 5. 2011 bolo „Posedenie pri 
kávičke“, v ktorom milé básničky, piesne a tanček, spolu 
s darčekmi potešili nielen naše mamy, ale aj staré mamy, 
12. 5. 2011 - sme potešili babičky na obecnom úrade 
svojimi piesňami a básňami pod vedením pani učiteľky 

Anna Janeková, riaditeľka materskej školy
Mališovej, 17. 6. 2011 sme boli na výlete v Bojniciach, 
kde sme mali možnosť spoznať historickú pamiatku 
prostredníctvom rozprávkového príbehu„ Kocúr v 
čižmách“.

Enviromentálne zameranie
Prebúdzajúca príroda bola podnetom pre 

prehlbovanie detských enviromentálnych postojov a 
názorov. Deti prostredníctvom pokusov a bádateľských 
metód spoznávali význam vody, vzduchu a slnka v 
prírode. Pestovali rôzne druhy rastlín, rýchlili žeruchu, 
cibuľu a fazuľu… Deti vnímali význam kompostovania 
pôdy s využitím dážďoviek, sledovali slimáka, žubrienky 
a iných živočíchov. Prostredníctvom zaujímavých, 
atraktívnych a obsažných učebných situácií a hier mali 
možnosť vnímať prírodu inými očami. Ku Dňu Zeme – 28. 
4.2011 - sa deti stretli s lesnými pedagógmi, aby „tvorili 
pavučinu, rozlišovali zvieratá, zbierali lúčne kvety, tvorili 
puzzle a kŕmili medveďa lesnými plodmi“.

Zameranie na ľudové tradície
Po prvom ľudovom zvyku v jarnom období – vynášaní 

Moreny – sa deti oboznamovali s ďalšími sviatkami. 
Učiteľky približovali deťom jedinečné bohatstvo našich 

predkov, našu kultúru. V pondelok 18.apríla 2011 rodičia 
s deťmi v tvorivých dielňach dotvárali veľkonočné 
vajíčka. Nechýbala starodávna technika farbenia vajec 
cibuľovými šupkami, ale aj súčasné techniky, napr. 
lepenie škrupín, farbenie mramorovaním a farbenie 
sadrových odliatkov. Stavanie mája mali možnosť deti 
sledovať priamo v obci, kde je tento zvyk súčasťou 
kultúrno- spoločenských aktivít obce.

V tomto období sa konali aj ďalšie aktivity: v utorok 
17. mája 2011 do našej materskej školy prišli hasiči 
a psovodi, ktorí svojimi ukážkami priblížili deťom 
dôležitosť ich práce. Deti mali radosť z reakcií psov na 
povely, z množstva zariadení v hasičskom aute.

Týmto chcem poďakovať celému kolektívu materskej 
školy, ktorý sa podieľal na príprave všetkých aktivít 
počas celého školského roka 2010/2011, menovite: 
pedagogickým pracovníkom Blažene Mališovej, Márii 
Matuškovej, Ivane Mlynárikovej a nepedagogickým 
pracovníkom Zuzane Kobelárovej, Viktórii Heškovej, 
Helene Minkovej a Ľubici Ivanovej.

Škôlkari ako naozajstní Indiáni.

Keď je učenie hrou.

Budú  z nás raz policajti?
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ZŠAktívni žiaci našej školy prejavili 
svoje vedomosti, schopnosti a 
zručnosti v oblasti poznávania 
a ochrany prírody na školských 
kolách Biologickej olympiády, 
ktoré sa uskutočnili 18. apríla.

Súťažili v dvoch kategóriách. 
Obidvom predchádzala náročná 
príprava, ktorá spočívala 
nielen v nadobúdaní nových 
vedomostí, ale aj v pozorovacích 
a prezentačných zručnostiach.

V kategórii D súťažili žiačky 

6. ročníka. Každá súťažiaca po 
vypracovaní vedomostného 
testu prezentovala svoju vlastnú 
výskumnú prácu. Najväčší 
počet bodov získala Dominika 
Neuschlová. Na druhom mieste 
sa umiestnila Lucka Ihradská a na 
treťom mieste sa skončila Nikolka 
Beňová.

V kategórii F si zmerali svoje sily 
dve družstvá piatakov. Teoretická 
časť zahŕňala vedomostný 
test z oblasti lesných drevín. 

Praktická časť bola zameraná na  
poznávanie prírodnín, zostavenie 
zbierky drevín, pozorovanie 
vtákov v kŕmidlách a pod. 

Družstvo Plesnivec alpínsky 
v zastúpení Lucia Kollárová, 
Natália Šoucová a Martin Zvara 
sa umiestnilo na prvom mieste 
s počtom bodov 204. Družstvo 
Pinus sylvestris bojovalo tiež 
statočne a so ziskom 63, 5 boda 
sa umiestnilo na druhom mieste. 
Zaslúžili sa o to žiaci Dominika 
Červienková, Adrián Karvaš a Filip 
Krupár.

Všetkým žiakom, ktorí bojovali 

Naše deti rady športujú, a preto sme pre ne po prvýkrát pripravili 
Športové popoludnie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 25. mája v telocvični 
školy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého stupňa, ktorých rodičia súhlasili.

Žiaci mali pripravené rôzne úlohy, ktoré boli rozdelené na stanovištia v 
celej telocvični. Úlohy boli zamerané na obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť, ale 
aj na logické myslenie. Deti si mohli vyskúšať jazdu na kolobežke okolo 
prekážky, skákanie na fit loptách, skákanie vo vreci alebo beh s kamarátom 
so zviazanými nohami.  Zaujímavou úlohou bolo aj odbíjanie loptičky 
baseballovou pálkou, pri ktorej sa deti veľmi pobavili a vyskúšali si svoje 
zručnosti. Deti si mohli vyskúšať svoje manuálne zručnosti pri zhadzovaní 
kolkov loptičkou na diaľku, ale aj pri navíjaní cukríkov na nitke.

Na záver všetci dostali diplom a sladkú odmenu, pretože my vieme, že 
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Deti odchádzali s dobrým pocitom,  
plné nadšenia a s úsmevom na tvári.  Pri plnení úloh nám pomohli aj 
chlapci z ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí dohliadali na správne plnenie 
úloh, za čo sa im chcem touto cestou pekne poďakovať.

S cieľom vidieť a naučiť sa niečo nové 
„naživo“ navštívili naši šiestaci a deviataci 
30. mája Arborétum Borová Hora vo 
Zvolene.

Z rozsiahlej zbierky pôvodných drevín 
ich zaujali najmä dekoratívne okrasné 
formy a kultivary jednotlivých druhov. 
Videli stĺpovité, plazivé či ovisnuté formy 
smrekov ako z rozprávky, borovice s 
hadovitými konármi a rôzne iné nevšedné 

formy drevín. Rododendrony a azalky ich 
však chytili za srdce najviac. Predovšetkým 
svojou záplavou kvetov, ktoré hýrili 
pestrými farbami a lákali neodolateľnou 
vôňou. Prezreli si aj cennú zbierku odrôd 
ruží, ktoré boli vyšľachtené na území 
Českej republiky a Slovenska. Zaujímavú 
zbierku kaktusov a sukulentov zo Strednej 
Ameriky a Mexika si pozreli v jednom zo 
skleníkov arboréta.

V stredu 18. mája sa naša školská 
knižnica stala miestom stretnutia s 
rybárom pánom Šumným. Ochotne 
prijal naše pozvanie, aby sa podelil 
so svojimi dlhoročnými skúsenosťami 
z oblasti rybárstva, ktoré sú naozaj 
bohaté.

Svedčia o tom aj výsledky jeho 
zverencov v súťaži Zlatý blyskáč. Sú to 
naši žiaci, ktorí sa na rybárskom krúžku 
pod jeho vedením veľa naučili a tento 
školský rok opäť získali 1. miesto. 
Zaslúžil sa o to najmä žiak 9. ročníka 
Jakub Červienka. 

Pán Šumný poučil žiakov o 
niektorých pravidlách a predpisoch, 
ktoré je potrebné poznať a dodržiavať. 
Upozornil ich na možné pokuty a tresty 
v prípade nepovoleného lovu rýb. 

V diskusii kládli žiaci pánovi  
Šumnému otázky týkajúce sa 
predovšetkým jeho vlastných 
skúseností z lovu rýb. Beseda bola 
zaujímavá, poučná a podnetná.

O. Gibalová

Biologická olympiáda

so svojimi súpermi o 
prvenstvo a častokrát 
aj so svojimi vlastnými 
silami či voľným 
časom, patrí pochvala a 
uznanie.

Športové popoludnie

Exkurzia žiakov 6. a 9. ročníka

O. Gibalová

Netradičné stretnutie 
s rybárom

O. Gibalová

Mgr. M. Hromádková, vedúca MZ

Príjemné chvíle v zajatí farebnej krásy rododendronov.

Deti súťažili s elánom.
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Tohtoročnú sezónu sme otvorili okres-
nou súťažou v Žarnovici v sobotu  28. mája 
2011. Po prvýkrát za celé naše pôsobenie 
v DHZ Trnavá Hora- Jalná sme sa zaradi-
li do kategórie žien. S výsledným časom  
111,84 s  (požiarna štafeta 89,06 s, požiarny 
útok 22,78 s) sme porazili naše stále súperky, 
hasičky z Lovče, aj napriek tomu, že počasie 
nám veľmi neprialo, pretože po celý deň 
bolo daždivo. Toto by sme však nedokázali 

bez našich trénerov Janka Chalmovského 
a Peťa Hudeca, ktorým by sme chceli touto 
cestou poďakovať. Vďaka patrí aj Františko-
vi Packovi, ktorý nás na túto súťaž dopravil 
a po celý deň nás podporoval a držal nám 
palce. Do Žarnovice nás prišiel podporiť aj 
náš pán starosta s manželkou, čo nám oči-
vidne prinieslo šťastie. Týmto víťazstvom 
sme si zabezpečili postup na krajskú súťaž 
do Veľkého Blhu (okres Rimavská Sobota), 

ktorá sa konala 11. 6. 2011. Tu sme repre-
zentovali okres Žiar nad Hronom spolu s ha-
sičskými družstvami DHZ Štefultov (muži) a 
DHZ Prochot (dorastenci). Na krajskej súťaži 
nám odvoz zabezpečil Dušan Mališ st., za 
čo mu chceme poďakovať. V našej kategó-
rii sme súperili s ďalšími ôsmimi družstvami 
z ostatných okresov. Začali sme požiarnou 
štafetou, ktorá sa behala v dvoch dráhach 
naraz, čo sme ešte nikdy predtým nezažili. 
Súťažili sme naraz s družstvom DHZ Hrušov. 
Zistili sme, že keď vidíme svoju konkurenciu 
vykonávať disciplínu hneď vedľa, tak nás to 

DHZ Trnavá Hora - Jalná

Pri príležitosti Dňa detí zorganizovali v sobotu 4. 
júna 2011 poslanci z hornej časti obce – manželia 
Mešťanovci a Milan Urgela – s podporou miestnych 
sponzorov a dobrovoľníkov podujatie, ktorým 
zároveň „uviedli do života“ novovybudované ihrisko 
v tejto časti obce. Ihrisko vybudovala obec Trnavá 
Hora s finančnou podporou Banskobystrického 
samosprávneho kraja a niektoré práce na ňom 
vykonali aj miestni občania v rámci akcie „Jarné 
upratovanie“. Podujatiu predchádzali oznamy v 
obecnom rozhlase, na webovej stránke obce a na 
výveskách, z ktorých bolo zrejmé, že pozvanie platí 
pre deťúrence z celej obce. Z dolnej časti obce však 
bolo účastníkov naozaj málo – a môže ich to mrzieť, 
lebo akcia bola naozaj dobre pripravená. Deti sa 
mohli zapojiť do zábavných súťaží podľa vekových 
kategórií, čakalo ich preťahovanie lanom, streľba 
zo vzduchovky, ale aj trampolína, maľovanie na 
tvár či koníky rodiny Mašlárovej. Nové ihrisko malo 
krst v podobe súťaže v minifutbale – ale „mini“ 
bol len podľa počtu členov tímov a dĺžky zápasov, 
nie podľa výkonov! Lebo družstvá, zostavené z 
futbalistov z celej obce a s originálnymi názvami – 
Pivkári, Kvakári a „Ja“-kári – podávali skvelé výkony, 
za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani futbalisti z našej 
TJ Sokol. Prvý gól na hornotrnavskom ihrisku dal 

Čas sa zastaviť nedá. Rýchlo uplynul i našim deviatakom, ktorí 
30. júna bilancovali svoje pôsobenie na našej škole. Slávnostnou 
rozlúčkou si s vďakou zaspomínali na chvíle veselé i vážne. Na 
čas, kedy prvýkrát nesmelo pred deviatimi rokmi, držiac za ruku 
mamu či otca, prekročili brány tejto školy. Plaché výrazy na ich 
tvárach prezrádzali strach či neistotu, ktoré rýchlo pominuli pri 
stretnutí sa so svojou prvou p. učiteľkou.

Spomienky na farebné nálepky a včeličky za usilovnosť 
vystriedali hodnotenia známkou. Čas nadobúdania vedomostí a 
zručností pod ochrannými krídlami svojich vyučujúcich sa však 
pomaly blížil k svojmu záveru. Vynárajú sa spomienky na ťažké 
chvíle pred tabuľou, ale i na zábavu počas prestávok. Ožívajú 
zážitky z exkurzií a školských výletov... 

Dnes opäť, tak ako vtedy prvýkrát, prišli naši deviataci vo 
sviatočnom šate, aby poďakovali všetkým za všetko. Najprv s 
úsmevom a neskôr i s lesknúcimi sa slzami v očiach.

Posledné vysvedčenie, posledné zvonenie. To je však len 
začiatok ďalších nových skúseností , nového štartu do života na 
stredných školách, na ktorých budú nielen pokračovať v štúdiu, 
ale aj reprezentovať našu školu.

Slávnostná rozlúčka deviatakov

Zaželajme im všetkým veľa úspechov a víťazstiev v ďalšej etape ich 
života - tak , ako im to prial i pán starosta Ing. Harman, ktorého v deň 
rozlúčky na obecnom úrade navštívili.

Michal Ivan, člen tímu Pivkárov, prvý gól hornotrnavca vsietil Milan Urgela, hrajúci 
za tím Kvakárov – a treba povedať, že napriek svojmu veku s plným nasadením. 
Víťazom turnaja sa nakoniec stalo mužstvo Pivkárov. 

Pre všetkých, ktorí na podujatie prišli, bolo pripravené občerstvenie, nechýbala 
ponuka nápojov a množstvo sladkých cien pre deti. Deň to bol naozaj vydarený, 
deti skúsili všetko, čo sa im ponúkalo, a výkony v súťažiach spolu s extrémne 
teplým počasím ich tak unavili, že sa pôvodne na celý deň plánované podujatie 
krátko popoludní skončilo. Vďaka tomu stihli organizátori všetko zbaliť skôr, ako 
sa prihnala riadna búrka. 

Vyjadrujeme nádej , že horná Trnavá Hora bude v takýchto aktivitách 
pokračovať a že od poslancov z tejto časti obce „pochytia“ niečo aj ostatní 
členovia poslaneckého zboru.

O. Gibalová

Deň detí

Zdena Harmanová

Lúčiaci sa deviataci:  Aj sme trochu smutní, aj sa 
tešíme na všetko nové, čo nás čaká.

Nové ihrisko naozaj patrilo deťom.
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Milí športoví priatelia, isto viete, že naši 
mladí chlapci – futbaloví dorastenci – sa v 
tejto futbalovej sezóne zúčastnili okresnej 
súťaže. Po niekoľkoročnej odmlke sa 
zhostili svojej úlohy na výbornú. Darilo sa 
im a v konečnom hodnotení obsadili 3. 
miesto. Z 18 odohratých zápasov prehrali 
iba trikrát, jeden zápas remizovali a 14 
zápasov vyhrali. Súperom sme nadelili 
75 gólov, my sme dostali 28 gólov. Naším 
najlepším strelcom bol Tomáš Tončo 
(škoda, že tento rok končí), pevne verím 
a dúfam, že ho uvidíme aj v družstve 
dospelých. Myslím, že sa vytvorila dobrá 
partia, ktorá bude v dobrých výkonoch 
pokračovať aj v budúcej sezóne. Týmto 
sa chcem poďakovať všetkým hráčom, 
ktorí vzorne reprezentovali Trnavú Horu, 
aj keď nie všetci odtiaľto pochádzajú. 
Reprezentovali nás: Ján Forgáč (brankár, 
Pitelová), Marek Kubík (obranca, Pitelová, 
1 gól), Jozef Klačanský (obranca, Trnavá 
Hora, 1 gól), Ivan Kubík (obranca, Pitelová, 
5 gólov), Martin Hlobeň (obranca, Trnavá 
Hora, 1 gól), Matej Švihorík (záloha, 
Trnavá Hora, 4 góly), Lukáš Tončo, (Trnavá 

Hora, 3 góly), Jakub Sklenka (Pitelová, 7 
gólov), Matej Červienka (Trnavá Hora, 4 
góly), Peter Dúbravský (Hronská Dúbrava, 
2 góly), Denis Trungel (Trnavá Hora, 0 
gólov), Dušan Mališ (útočník, Trnavá Hora, 
11 gólov), Tomáš Tončo (Trnavá Hora, 17 
gólov), Martin Štefanka (Pitelová, 10 gólov), 
Dominik Milčík (Pitelová, 1 gól), Jakub 
Červienka (záloha, Trnavá Hora, 2 góly), 
Ivan Piatrik (záloha, Trnavá Hora, 0 gólov), 
Jakub Forgáč (Trnavá Hora, 0 gólov), Tomáš 
Donoval (útočník, Huta, 0 gólov), Matej 
Forgáč (Trnavá Hora, 0 gólov) a Ondrej 
Janosteak (útočník, Hronská Dúbrava, 0 
gólov). Mužstvo trénovali Michal Beňo a 
Roman Ivan. Masér: Pavol Červienka.

Všetci hráči boli naozaj dobrí, spomedzi 
nich boli ako najlepší vyhodnotení Tončo, 
Švihorík a Kubík. Najväčším prekvapením 
bol Denis Trungel. Najlepším fanúšikom 
bol pán Stanislav Ivan, ktorému sa týmto 
chcem poďakovať za podporu.

Poďakovanie patrí aj obci Trnavá Hora, 

ktorá uvoľnila prostriedky pre mládežnícky 
futbal. Súčasne ďakujem všetkým, ktorí 
nás mysľou podporovali. Ďakujem 
funkcionárom TJ Sokol Trnavá Hora, ale aj 
rodičom a trénerom, ktorí obetovali svoj 
voľný čas pre deti, pre dobro veci.

Pre budúcu sezónu chceme získať aspoň 
troch hotových hráčov, keďže sa pre vek 
musíme rozlúčiť s Tomášom Tončom a 
Dušanom Mališom. Chceme hrať technický 
futbal, ktorý by potešil aj oko diváka. A 
pritiahnuť aj ďalších mladých adeptov 
futbalu.

Naše ďalšie plány a predstavy do 
budúcnosti: priviesť do šatní pitnú 
vodu, vykonať rekonštrukciu šatní (nie 
megalomanskú – nové WC, sprchy), 
zamestnať hospodára (aby sa mohol 
starať o ihrisko) a nájsť dobrovoľníkov – 
nadšencov pre futbal.

P.S. Máme možnosť hrať 5. ligu, využijeme 
ju? 

Stolnotenisový turnaj 2011

Sokolíci letia vpred

Za všetkých Peťo Šviho

povzbudí a dávame zo seba maximum. Do-
volíme si tvrdiť, že ani pri jednej štafete sme 
týmto ženám z Hrušova nedovolili pred-
behnúť nás. Na prvom pokuse v požiarnej 
štafete sme dosiahli náš zatiaľ najlepší čas, 
bohužiaľ - pripočítali nám aj desať trestných 
sekúnd, a tak tento čas bol nakoniec 96,65 
sekúnd. Náš druhý pokus v tejto disciplíne 
bol síce bez trestných bodov, ale nebol až 
tak úspešný, ako by sme si priali. Čas z tejto 
druhej štafety, ktorý sa nám napokon rátal 

aj do výsledného hodnotenia, bol 90,21 s. 
Poobede nás čakal požiarny útok. Zarazilo 
nás, že naša kategória išla vykonávať túto 
disciplínu ako úplne posledná, tým pádom 
podmienky neboli veľmi priaznivé, pretože 
okolo základne už bolo poriadne mokro a 
mohli sme vidieť aj niekoľko pádov. Nap-
riek týmto nepriaznivým podmienkam sa 
nám podarilo umiestniť na krásnom treťom 
mieste, s výsledným časom 23,00 s. Kvôli ne-
priaznivým podmienkam neboli časy také, 

ako by sme si želali, čo nás veľmi mrzelo, 
lebo sme na to mali a mohli sme sa dostať 
na republikovú súťaž.

Zároveň by sme vás všetkých chceli po-
zvať na “našu“ pohárovú súťaž, ktorá sa 
bude konať na trnavohorskom ihrisku Hrab-
le v sobotu 23. júla 2011.

Špeciálne poďakovanie patrí Evke Abrá-
hamovej a Táni Forgáčovej za technickú a 
nenahraditeľnú morálnu podporu.

V sobotu 21. mája sa v telocvični 
základnej školy uskutočnil tretí 
ročník stolnotenisového turnaja. Pre 
účastníkov ho opäť pripravila komisia 
školstva, mládeže, športu, kultúry a 
sociálnych vecí pri OZ v spolupráci s TJ 
Sokol Trnavá Hora.

Turnaja sa zúčastnilo 19 hráčov 
rôznych vekových kategórii z Pitelovej, 
Ihráča, Žiaru nad Hronom a, samozrejme, 
zabojovať prišli aj domáci hráči z Trnavej 
Hory. 

Minuloročné prvenstvo obhajoval 
Jaroslav Čakloš z Pitelovej, čo však 
tento rok nemal vôbec jednoduché. 
Najväčším prekvapením bol najmladší 
hráč, Jakub Filus zo Žiaru nad Hronom, 
ktorý zdolal všetkých svojich súperov v 
skupine a skončil celkovo na krásnom, aj 
keď nepopulárnom 4. mieste. Na treťom 
mieste sa umiestnil už spomínaný 
Jaroslav Čakloš, čo potvrdzuje slová o 
vysokej konkurencii. O prvé miesto sa 

popasovali hráči z Ihráča, no zo súboja 
medzi Jánom Kostrianom a Štefanom 
Hricom vyšiel víťazne druhý spomínaný.

Za pomoc pri zabezpečovaní 
plynulého priebehu turnaja patrí 
poďakovanie pánovi Kostrianovi z 
Ihráča, ako aj Lucii Packovej a Martine 
Donovalovej. Za finančnú podporu a 
hodnotné ceny do tomboly patrí vďaka 
Obecnému úradu v Trnavej Hore a 
pizzerii Laredo. 

Povzbudení a príjemne naladení 
týmto ročníkom stolnotenisového 
turnaja veríme, že sa nám podarí budúci 
rok zodvihnúť latku zas o niečo vyššie 
a príde nás podporiť ešte väčší počet 
priaznivcov tohto krásneho športu. Z 
vysokého počtu zúčastnených mali 
organizátori veľkú radosť a aj vďaka 
vysokým kvalitám mnohých hráčov mal 
turnaj vyššiu úroveň, ako po minulé 
roky. 

Členky DHZ Trnavá Hora - Jalná

-MC-
Najmladší hráč Jakub Filus.
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Kríž – veľký, malý, drevený, kamenný... 
Symbol utrpenia, ale aj nádeje... znamenie 
viery a zároveň i kultúry. 

Symbol kríža od nepamäti umiestňovali 
ľudia nielen do kostolov, na kostolné veže 
či do svojich domovov, ale aj na cintorínoch 
a popri cestách. Pri kríži sa aspoň na chvíľku 
zastavili, poďakovali, poprosili o požehnanie 
ťažkej práce, ktorá ich čakala na poliach. 
Kríže sa dvíhali nad dedinami ako znak Božej 
ochrany.

Jeden z takýchto drevených krížov stál aj 
„na krížnych cestách“ v Jalnej. Obyvatelia 
tejto časti našej obce sa oň príkladne starali. 

Nikdy pri ňom nechýbali kvety, okolie bolo 
vždy pekne upravené. Čas však zanecháva 
svoje stopy. Výnimkou nebol ani jalniansky 
kríž. S iniciatívou jeho obnovy prišiel pán 
Pavel Kravec pred desiatimi rokmi. Drevo na 
nový kríž daroval pán Peter Ivan. Za ten čas 
sa ruky neznámeho autora pokúsili zhotoviť 
nový kríž, brvná priečne vypílili, ale prácu 
nedokončili. 

Keďže sa dlho nič nedialo, oslovil pán 
Kravec súčasného pána farára, či nepozná 
majstra, ktorý by začatú robotu dokončil. 
Pán farár sa obrátil na výrobcu detvianskych 
krížov – Ďurka Krnáča z Detvy. Je jedným z 
mála majstrov, ktorý ešte aj dnes vyrezáva 
a maľuje kríže ručne. Ten sa do práce pustil. 

Dreva bolo dosť aj na dva kríže, ale nakoľko 
dlho „stálo“, prasklo. A tak druhý kríž, ktorý 
pán Krnáč vyrezal, bol menší. 

Veľký kríž nahradil kríž z Jalnej a malý stojí 
od mája tohto roku pred farským úradom. 
V nedeľu 26. júna 2011 počas slávnostnej 
procesie, konanej pri príležitosti slávnosti 
Božieho tela, boli oba kríže za účasti aj 
pitelovského pána farára Petra Cabana 
posvätené.

Niektorí obyvatelia prijali túto udalosť s 
radosťou, iní boli nespokojní... Nie je však 
rozhodujúci tvar kríža, ani jeho farba či 
výzdoba. Dôležité je jeho posolstvo. Aby 
veriaci upierali svoj pohľad na kríž ako na 
znamenie Božej lásky...

Klub dôchodcov

Tohto roku sa členovia Klubu dôchodcov 
v sobotu 18. júna 2011 vybrali na východ 
Slovenska do Levoče. V meste je množstvo 
kultúrnych a historických pamiatok, ktoré 
sú veľmi dobre udržiavané. Námestie Maj-
stra Pavla spolu so zachovanými meštiac-
kymi domami svedčí o bohatstve mesta v 
stredoveku. 

Najväčší záujem sme mali o Chrám sv. Ja-
kuba. Aj keď v ňom v súčasnosti prebieha-
jú reštaurátorské práce, bol sprístupnený 
verejnosti, a tak sme boli na polhodinovej 

prehliadke. 
Obdivovali sme všetky oltáre umiestne-

né v chráme, ale hlavný oltár od majstra 
Pavla z Levoče je skvotné umelecké dielo. 
Pri prehliadke sme si zaspomínali aj na prí-
behy o „levočskej bielej pani“.

V nádhernom slnečnom počasí sme au-
tobusom pokračovali na Mariánsku horu. 
V kostole Panny Márie sme načerpali du-
chovnú silu a v okolitej prírode sme si od-
dýchli.

Našou ďalšou zástavkou bolo Múzeum 
liptovskej dediny v Pribyline. V skanzene 
sú prevažne stavby zo zátopovej oblasti 

Liptovskej Mary. Dedinský život je zazna-
menaný tradičnými domčekmi a obydlím 
remeselníkov. Okrem drevenej ľudovej ar-
chitektúry tu možno vidieť aj rekonštruk-
ciu dvoch originálnych stredovekých ka-
menných objektov – ranogotický kostol z 
Liptovské Mary a goticko-renesančný kaš-
tieľ z Parížoviec.

Nakoniec sme sa zastavili pri priehrade 
Liptovská Mara a všetci spoločne sme v 
motoreste uhasili náš hlad a smäd a vrátili 
sme sa spokojní – aj keď ustatí - z cestova-
nia domov.

Juniáles seniorov – IV. ročník
V sobotu 11. júna 2011 sa uskutočnil už štvrtý ročník 

spoločného juniálesu pre členov Klubu dôchodcov z Trnavej 
Hory a Hronskej Dúbravy.

Tento ročník pripravoval Klub dôchodcov z Trnavej Hory 
a uskutočnil sa v sále Domu kultúry v Jalnej. Medzi takmer 
stovku účastníkov – seniorov prijali pozvanie aj starostovia 
z Hronskej Dúbravy a Hronskej Breznice. Domáci starosta sa 
ospravedlnil.

Hudobnú produkciu zabezpečoval Miro Slašťan, 
harmonikou zabával Paľko Hornický. O výbornú večeru 
sa nám postarala Helka Minková s mamou, sladké a slané 
pečivo pripravili členky z domáceho klubu. Všetkým patrí 
srdečná vďaka.

O tombolu , ktorá bola naozaj veľmi štedrá, sa postarala 
Helka Luptáková. Veľkú sladkú tortu za Klub dôchodcov 
upiekla Marka Mužíková.

Oznamy Klubu dôchodcov
Posedenie pri guláši v Monaco Pub Trnavá Hora sa uskutoční •	

dňa 20. 8. 2011. 

Plánovaný zájazd do Podhájskej sa v tomto roku nebude konať •	
z dôvodu zmeny vlakového spojenia - vlak s odchodom 7:11 

končí v Leviciach a nejde do Podhájskej.

Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami do 
tomboly. Ďalej ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí pomáhali akýmkoľvek 
spôsobom pri príprave tohto juniálesu. 

Zábava trvala asi do druhej hodiny ráno a všetci odchádzali v dobrej 
nálade, s myšlienkou na ďalší, už 5. ročník, ktorý bude na Hronskej 
Dúbrave. Ján Slašťan, predseda KD

Zájazd do Levoče

Ján Slašťan, predseda KD

Nové kríže vo farnosti

S. Miklášová

Členovia Klubu dôchodcov z Tnavej Hory na juniálese seniorov.
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Osvedčená partia z hornej Trnavej 
Hory aj v tomto roku deklarovala 
snahu stavať máj nakomplet vo 
vlastnej réžii. No a v sprievode 
obcou v posledných rokoch išli 
s muzikou už len organizátori. A 
tak bolo dohodnuté, že máj pri 
obecnom úrade postavia naši 
mladí z Dobrovoľného hasičského 
zboru Trnavá Hora – Jalná bez 
„diváckej kulisy“ a podujatie sa 
začne v sobotu 31. apríla o 19. 
hodine priamo pri Dome kultúry v 
Jalnej. Pevný, primerane vysoký a 
pekne urastený máj hasičky z DHZ 
Trnavá Hora – Jalná pekne vyzdobili 
a dobre zohratá partia hasičov s 
pomocou niektorých členov OZ 

SPOON ho rýchlo a bez problémov 
vztýčila. O kultúrnu časť podujatia 
sa postarala krojovaná partia 
hudobníkov z folklórneho súboru 
Jánošík zo Zvolena, ktorá hudbou a 
spevom dopĺňala nielen postavenie 
mája, ale aj príjemné posedenie pri 
dobrom guláši. Škoda, že ich úsilie 
bolo brané skoro ako samozrejmosť 
a bolo veľmi málo ocenené 
potleskom. Veď ľudová nôta k 
tomuto tradičnému slovenskému 
podujatiu naozaj patrí. 

Deťúrence si prišli na svoje 
pri povoze ťahanom poníkmi, s 
ktorým toto podujatie spestril 
jeho majiteľ Ing. Ján Tomčiak z časti 
Kľačany. Záujem o miesta vo vozíku 
bol riadny, a tak sa poníky nabehali 

Staviame my máje...
Dokončenie zo str. 1.

4. máj - svätý Florián - patrón hasičov
V sobotu 21. mája sme si sv. Floriána pripomenuli hasičským bálom, 

tentoraz jubilejným XV. ročníkom. O príjemnú zábavu sa postarala 
hudobná skupina „ Profil“, p. Matej Homola, majiteľ bufetu Jalná a 140 
účastníkov bálu. Ako spomienka na tradičný hasičský bál zostanú aj ceny 
z tomboly , ktoré boli za tých pätnásť ročníkov naozaj lákavé.

Citujem slová vedúceho kapely Ing. Jána Žitňanského:  „Pätnásť 
ročníkov je kus života“, ktorý spolu s usporiadateľmi odovzdal 
poďakovanie všetkým účastníkom jednotlivých ročníkov, vedeniu obce 
Trnavá Hora, sponzorom, dobrovoľnému hasičskému zboru a dlhoročnej 
kuchárke  Anke Mališovej.

po Jalnej, až sa im „z hrív parilo“.
Počasie nám, našťastie, prialo, a tak môžeme s dobrým 

pocitom povedať, že sa stavanie mája aj v tomto roku 
vydarilo. Zdena Harmanová

Mária Putišová
Dobrovoľná požiarna ochrana

Májová vatra
V sobotu 7. mája 2011 zorganizovalo občianske 

združenie Spoločne pre obec, obec nám z iniciatívy svojho 
člena Mateja Homolu podujatie „Májová vatra“. Konalo sa 
na priestranstve pri Dome kultúry Jalná. Okrem peknej 
vatry tu bolo pripravené posedenie pri harmonikárovi 
Patrikovi Ivanovi, dobre zásobený bufet a menšie ohníky 
so špekáčikmi na opekanie pre deťúrence. Nechýbala ani 
možnosť sledovať hokejový zápas našej reprezentácie s 
Fínskom vo veľkoplošnom zobrazení.

V príjemnej podvečernej atmosfére sa tu stretlo viac ako 
100 ľudí. Účastníci si zaspomínali na vatry v dávnejších 
rokoch, ktoré mládežnícke partie robili na tzv. Kóte, tí 
starší aj na súvislosť s ohňami cez II. svetovú vojnu, ktoré 
slúžili ako nočná navigácia pre lietadlá.

So zreteľom na to, že tradícia májových vatier v 
okolitých obciach upadá a v dolnej časti obce bola vatra 
po viacročnej prestávke, úsilie organizátorov si zaslúži 
pochvalu za veľmi dobre pripravené podujatie.

Akcia pokračovala po 22. hodine v Dome kultúry Jalná 
tanečnou zábavou. Počet návštevníkov bol síce nižší, 
ale zábava bola o to lepšia a všetci sa naozaj do chuti 
vytancovali. No a v závere bez rozdielu priložili ruku k 
dielu a už nadránom bolo všetko na svojom mieste a 
dom kultúry uprataný.

Májová vatra sa v sobotu rozhorela aj na kopci. Na 
obvyklom priestranstve nad hornou Trnavou Horou 

pripravili členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Trnavá Hora 
krásnu vatru. Partia dobrovoľných 
hasičov a priaznivcov tohto 
podujatia ju postavila do výšky cca 
5 metrov a plamene dosahovali 
aj 10 metrov. Účasť bola o niečo 

nižšia, ako v predchádzajúce 
roky, približne 35 účastníkov 
svedčilo o tom, že chýbali hokejoví 
fanúšikovia. Celkovú dobrú 
atmosféru to však nenarušilo, 
vládla tu pohoda, pre účastníkov 
bol tiež k dispozícii bufet.

Za OZ SPOON zh

Príprava vatry na hornej Trnavej Hore.

Členky DHZ Katka Urgelová a 
Vladka Forgáčová pri zdobení mája.

Skupina Profil a časť usporiadateľov 
tohtoročného bálu.



trnky12   číslo 3 • 2011


