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Trnavá Hora, Jalná, K�a�anyTrnavá Hora, Jalná, K�a�any
informa�ný ob�asník

V tomto vydaní:
Označenie ulíc a zmena 
v občianskom preukaze
Väčšina z nás si určite všimla, že 
naše ulice dostali tabuľky so svojím 
názvom. Nie každý však vie, aké kroky 
podniknúť, aby sa do občianskeho 
preukazu dostal aj údaj s príslušným 
názvom ulice. Ponúkame krátky návod, 
ako postupovať.     Viac na str. 4.

V nedeľu 2. októbra 2011 sa vo večerných 
hodinách skončil v Dome kultúry v 
Jalnej už 4. ročník záhradkárskej výstavy 
Trnavohorská tekvica. S jeho prípravou 
organizátori z občianskeho združenia 
SPOON začali už v lete, kedy sa pripravovala 
pozvánka, propozície súťaže, hlasovacie 
lístky, vyhodnocovacie tabuľky, oslovovali 
sponzori a pod. Samotná príprava 

výstavy sa na mieste začala už vo štvrtok 
29. septembra. Bolo potrebné pripraviť 
priestory sály domu kultúry na umiestnenie 
exponátov, fungovanie bufetu a súčasne 
zabezpečiť, aby výzdoba sály podčiarkla 
a zvýraznila myšlienku podujatia. No a v 
piatok sa začalo prijímanie výstavných 
exponátov. 

Trnavohorská tekvica 2011

Musictime 2011
V sobotu 17. septembra 2011 sa konal 
už 3. ročník festivalu Musictime v Dome 
kultúry Jalná v Trnavej Hore s myšlien-
kou stráviť čas s Tým, ktorý nás stvoril... 
Festival kresťanskej hudby sa začal 
svätou omšou vo farskom kostole už o 
dvanástej hodine.      Viac na str. 11

Tábor Močiar 2011
V nedeľu 10. júla 2011 sa začal det-
ský letný tábor v Močiari. Plní rados-
ti sme čakali, kedy už budeme tam. 
Keďže cesta bola pre autá s nízkym 
podvozkom nevhodná, niektorí mu-
seli ísť dlhšou cestou.    Viac na str. 9.

Pokračovanie na str. 2.

Michalský beh a Beh zdravia občanov Trnavej Hory 2011

Pokračovanie na str. 11.

Temperamentný mexický tanec v podaní skupiny Texasky.Temperamentný mexický tanec v podaní skupiny Texasky.

V sobotu 24. septembra sa 
v Trnavej Hore uskutočnil už 
štvrtý ročník podujatia Mi-
chalský beh.

Okrem behu v jednotlivých 
kategóriách si každý účastník 
bez vekových kategórií mo-
hol zabehnúť aj Beh zdravia, 
ktorý meria 1388 metrov. Toto 
číslo symbolizuje rok, kedy sa 
datuje prvá písomná zmien-
ka o obci. V hlavnej kategórii, 
ktorou bol beh žien na 4500 
metrov a beh mužov na 6600 
metrov, bežalo spolu 42 prete-
károv. Kým muži súťažili v štyroch kategóriách (18 – 39 r., 40 – 49 r., 50 – 59 r. a 60 a viacroční), ženy boli zaradené do jednej kategórie 
(18 a viacročné). Víťazom celých pretekov sa nakoniec stal Peter Kováč z MŠK Žiar nad Hronom. 

Tekvicové duo Materskej školy v Trnavej hore získalo II. miesto vo svojej kategórii.Tekvicové duo Materskej školy v Trnavej hore získalo II. miesto vo svojej kategórii.

Úspešný štart hlavnej kategórie Michalského behu.Úspešný štart hlavnej kategórie Michalského behu.
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Trnavohorská tekvica 2011
Dokončenie zo str. 1.

Ukončenie prevádzky na pošte umožnilo 
začať s úpravou vstupných priestorov – tejto 
úlohy sa v plnom rozsahu ujala Božka Vaňo-
vá z Pitelovej, ktorá s manželovou pomocou 
premenila vestibul na les plný prekvapení. 
A kde končil pomyselný les, výzdoba nekon-
čila. Každý kútik vestibulu vítal návštevníkov 
premysleným usporiadaním darov zeme a 
výsledkov šikovných rúk. Sála domu kultú-
ry vďaka ochotným organizátorkám, ale aj 
podporovateľkám z obce, ktoré neváhali 
zapožičať vybavenie zo svojich záhrad, kve-
tinovú výzdobu a rôzny doplnkový materiál, 
tiež začala meniť svoju podobu. O atmosféru 
sa postarali aj rôzne v minulosti používané 
pomôcky ako boli cepy, vidly či postroje 
pre dobytok. S tekvicovou výzdobou naj-
výraznejšie pomohla Ľudka Sedliaková zo 
Šášovského Podhradia, ktorá poskytla tek-
vice všetkých tvarov, farieb a veľkostí – od 
goliášov až po maličké ozdobné tekvičky. 
Všetkým zapožičiavateľom, ale aj „dodáva-
teľom“ rastlinnej výzdoby – šípok, brečtanu, 
bršlenu, jesenných kvetov... patrí poďakova-
nie organizátorov.

Práce pokračovali aj po ukončení prijíma-
nia exponátov – aj keď si niektorí vystavo-
vatelia svoje exponáty naaranžovali sami, 
v snahe poskytnúť každému exponátu do-
statočný priestor boli niektoré exponáty 
premiestnené aj viackrát. Veľkou pomocou 
bola pri aranžovaní Ivka Filasová, ktorá síce 
zmenila trvalé bydlisko, ale zostala súčasťou 
organizačného tímu. V sobotu už zostávalo 
výzdobu len ukončiť, odstrániť všetko, čo sa 
nestihlo použiť... a Trnavohorská tekvica sa 
mohla začať. Komisia, v zložení Ivka Filaso-
vá, Janko Harman, Vierka Homolová, Olinka 
Očenášová a Alenka Pilníková, s priprave-
nými formulármi začala jednotlivé exponá-
ty hodnotiť. Naša predsedníčka a súčasne 
ochotná fotografka v jednom, Janka Barto-
vá, medzitým spravila kompletnú fotodoku-
mentáciu, ktorou si výstavku môžete pripo-
menúť vo fotogalérii na webstránke obce. 

Po vyhodnotení komisia stanovila poradie v 
jednotlivých kategóriách, odvážila exponá-
ty prihlásené do súťaže O najťažšiu tekvicu 
(veru, najväčšia tekvica nebola najťažšou, 
ako by sa mohlo zdať, a nepodarilo sa pre-
konať ani minuloročný rekord) a výsledky 
spolu s menami vystavovateľov mohli byť 
doplnené na kartičky s číslom. A to sa už blí-
žila trinásta hodina, čas, kedy sa dvere domu 
kultúry mali otvoriť verejnosti. Bufet Maťka 
Homolu s originálnou výzdobou a najmä 
lákavou ponukou už bol pripravený (lokše s 
pečienkou rozvoniavali, ale lákali najmä no-
vinky – tekvicový džús v originálnej nádobe, 
krásnej vyrezávanej tekvici, a dolky s tekvi-
covým džemom a šľahačkou – mňam...). Pre 
všetkých bol aj v tomto roku pripravený ča-
jový kútik. 

Návštevníci začali prichádzať najprv po-
maly, ale neskôr sa záujem zvyšoval a pretr-
vával aj po skončení ofi ciálnych „otváracích 
hodín“ podujatia. Celkovo navštívilo výstavu 

v sobotu asi 150 návštevníkov. 
Nedeľa bola na výstave oproti predchá-

dzajúcim ročníkom rušnejšia. Organizátori 
sa rozhodli prijať námet svojho člena Peťa 
Švihoríka a včleniť do podujatia aj súťaž Trna-
vohorská štrúdľa. Aj keď podľa prísľubu mal 
byť počet účastníkov a súťažných štrúdlí vyš-
ší, päť súťažiacich a desať súťažných vzoriek 
štrúdle organizátorov potešilo. A hoci nikto 
z organizátorov nemal celkom jasnú pred-
stavu, ako celú súťaž zrealizovať, ako ochut-
návku pre porotu, tak aj pre návštevníkov a 
nakoniec aj predaj štrúdle sa podarilo zabez-
pečiť na dobrej úrovni. V hodnotiacej komisii 
mali prevahu muži – milovníci štrúdle, kto-
rí vedia oceniť chuť tejto pochúťky (Janko 
Ďaďo, Janko Harman a Jarko Ivan), dopĺňali 
ich dámy, ktoré nielen vedia, ako má dobrá 
štrúdľa chutiť, ale vedia ju aj upiecť: Olinka 
Očenášová a Anka Slašťanová. Ako u poroty, 
tak aj u návštevníkov jednoznačne zabodo-
vala tvarohová štrúdľa Mirky Švihoríkovej, 
na druhom mieste sa umiestnila tvaroho-
vo-hrozienková štrúdľa Janka Mužíka a na 
treťom mieste orechová štrúdľa Peťa Žbirku 
(ktovie, či ju aj sám piekol...). Víťazná štrúdľa 
dostala v návštevníckom hlasovaní z celkom 
83 hlasov 20 hlasov. Organizátori ocenili aj 
zapojenie najstaršej účastníčky Magdalény 
Víťazkovej, ktorá do súťaže priniesla chutnú 
a pekne naaranžovanú jablkovo - makovú 
štrúdľu. 

Záujem o ochutnávku štrúdle vysoko pre-
vyšoval ponuku, a tak už okolo 15-tej hodiny 
zostali len ukážkové vzorky. Návštevníci však 
mali naďalej k dispozícii príťažlivú ponuku 
bufetu, čaje, ale najmä pohľad na vystavené 
exponáty. Mnohé z nich vzbudili naozaj živý 
záujem a rozhodovanie o tom, ktorý expo-
nát uviesť na hlasovacom lístku ako ten naj..., 
bolo pre mnohých naozaj veľmi ťažké. Rari-
tou medzi hlasovacími lístkami bol ten, ktorý 
na mieste čísla exponátu, ktorý hlasovateľa 
najviac zaujal, mal napísané „všetko“. Hlaso-
vanie bolo ukončené krátko po 17-tej hodi-

Vystavovaná tvorba na tohtoročnej Trnavohorskej tekvici.Vystavovaná tvorba na tohtoročnej Trnavohorskej tekvici.

Účastníci záverečného vyhodnotenia Trnavohorskej tekvice.Účastníci záverečného vyhodnotenia Trnavohorskej tekvice.
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Obdobie dovoleniek pominulo, ale teplé slnečné 
dni nás sprevádzali ešte donedávna. Príroda 
akoby si z nás robila „ dobrý deň“. Začiatok leta 
so svojimi chladnejšími daždivými dňami vôbec 
leto nepripomínal, zato september slniečkom a 
teplom priam prekypoval. A doprial aj októbru. 
Iba kalendár nás uisťoval, že už je čas zberu úrody. 
A veru, usilovní pestovatelia a záhradkári sa doň aj 
pustili. Trochu ich predbehol jarný mráz, ktorý obral 
orechy vo väčšine našich sadov. Júlové krupobitie si 
zas vybralo jablká, vinič, uhorky či papriky. Napriek 
tejto nepriazni počasia sa však mnohí z vás mohli 
pochváliť výsledkami svojej práce na výstave 
Trnavohorská tekvica. A bolo sa veru na čo pozerať. 
Z komínov sa pomaly začína dymiť. Je to neklamný 
znak toho, že pani jeseň už vážne preberá žezlo svojej 
vlády. Novembrové večery sa rozsvietia svetlom 
sviečok za našich drahých zosnulých . A pomaly 
sa začneme pripravovať na sviatky lásky a pokoja. 
Tie dva mesiace, ktoré nás od nich delia, prejdú v 
dnešnom uponáhľanom svete rýchlo. Prajeme vám, 
aby nielen Vianoce, ale aj čas na ich prípravu bol 
pre vás časom pokoja, porozumenia, trpezlivosti a 
skutočnej lásky, ktorá si nájde čas na láskavé slovo, 
úsmev, pohladenie, vypočutie druhého, na pomoc 
tým, ktorí to potrebujú. Vaša redakcia

Redakčný príhovor

Detské centrum Pastelka opäť otvorilo 
svoje priestory pre rodičov s deťmi

Utorok 10:00 - 11:30 
Pre deti bude otvorená herňa a tiež organizované 
hry (hudobné, pohybové, tvorivé dielničky). Vítané 

sú predovšetkým deti od 0 do 3 rokov. 
Streda 16:00 – 17:00

Vítané sú deti od 0 do 6 rokov. K dispozícii bude 
herňa a podľa záujmu tiež hudobný program a 

tvorivé dielne. 
Nájdete nás v budove Materskej školy Trnavá 

Hora (bočný vchod).
Tešíme sa na vašu návštevu!

V našej obci pribudla prvá turistická trasa 
Budiná, označená je žltočervenou značkou. Za 
jej označenie ďakujeme pánovi Filandovi a jeho 
spolupracovníkom, milovníkom prírody z Kremnice. 
Začína sa pri autobusovej zastávke pri farskom 
úrade a vedie poza materskú školu do hornej časti 
obce, prechádza cez Kľačany k lesníckej chate, kde 
sa prudko stáča k prameňu Budiná, odtiaľ dolinou 
Hrabíky pokračuje k prameňu Snoža a schádza k 
rázcestiu na Jastrabskom mlyne.

Bližšie informácie získate na www.fi ltur.wbl.sk. Za 
všetkých priaznivcov pešej turistiky organizátorom 
ďakujeme.

Nájde sa niekto, kto zorganizuje prvý pochod na 
novovyznačenej turistickej trase?

Doučím matematiku, vysvetlím učivo alebo 
pomôžem s domácimi úlohami základnej a 
strednej školy.   Mgr. Mária Beňová, 0905 457876

ne, hoci záujem návštevníkov neutíchal. Bolo však treba spočítať hlasy, pripraviť 
diplom víťazovi návštevníckeho hlasovania a začať vyhlasovanie výsledkov. Žia-
ci 4. triedy ZŠ v Trnavej Hore pod vedením učiteľky Mgr. Miroslavy Hromádkovej 
už boli pripravení s ukážkami country tancov, a tak sme – v snahe nezdržiavať 
celý priebeh vyhodnotenia a vystúpenie detí -Trnavohorskú štrúdľu vyhodnotili 
bez Janky Bartovej, ktorá doma tlačila diplom pre držiteľa Ceny návštevníka.... 
preto vyhodnotenie Trnavohorskej štrúdle vo fotogalérii nenájdete. 

Na Trnavohorskej tekvici vystavovalo celkom 28 vystavovateľov, ktorí predsta-
vili celkom 64 zaevidovaných exponátov a v rámci toho 11 expozícií (jednotlivé 
expozície či kompozície tekvíc a tekvičiek tvorilo také množstvo exponátov, že 
ich spočítanie by zabralo riadne veľa času). Ceny víťazom jednotlivých kategó-
rií zabezpečilo občianske združenie SPOON vďaka prostriedkom, ktoré získalo z 
venovaných 2% zaplatených daní. Kvetinové ceny (chryzantémy a vresovce) ve-

novalo kvetinárstvo Lijana Ing. Rudolf Lipták Žiar nad Hronom, ihličnaté dreviny 
manželia Marešovci z Budče. Plastovú záhradnú hadicu aj v tomto roku venovala 
fi rma CM Plast, s. r. o., z Veľkého Krtíša. 

Podujatie sa podarilo zorganizovať vďaka ochote pestovateľov vystaviť vý-
sledky svojho pestovateľského a aranžérskeho úsilia, ale najmä vďaka nadšeniu 
„spoňáčok“ zapojených do organizácie a ich rodinných príslušníkov. Poďakova-
nie si zaslúži aj starosta obce Janko Harman za všestrannú pomoc pri organizá-
cii, Ivko Červienka za pomoc pri materiálnom zabezpečení, ale aj likvidácii zele-
nej hmoty a rôzneho rastlinného materiálu po skončení podujatia a všetci, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia. A na záver 
niekoľko „naj...“ z tohto ročníka Trnavohorskej tekvice. Tento ročník pripravovalo 
najmenej organizátorov z doterajších ročníkov a navštívilo ho najviac návštev-
níkov. V dôsledku nepriaznivých pestovateľských podmienok v obci bolo zatiaľ 
najviac exponátov z iných obcí.  Najúspešnejšou vystavovateľkou bola Evka Ba-
lážová, ktorá vyhrala nielen kategóriu O najkrajšiu tekvicu, ale aj návštevnícke 
hlasovanie – z 321 hlasovacích lístkov dostala 73 hlasov. Najviac exponátov mala 
v súťaži Ľubka Čaklošová. Návštevníkom bol k dispozícii zatiaľ najlepší a najkraj-
ší bufet. Najväčšie zmätky boli pri vyhlasovaní výsledkov Trnavohorskej štrúdle. 
Priestory domu kultúry sa dostali do pôvodného stavu v zatiaľ najkratšom ter-
míne.

Výsledky Trnavohorskej tekvice
O najťažšiu tekvicu: I. Mária Ivanová (45,5 kg), II. Pavol Kaštier (36,5 kg) a 

III. Ľudmila Sedliaková (30,9 kg). O najkrajšiu tekvicu: I. Eva Balážová (labutie 
jazero), II. Materská škola Trnavá Hora (dvojica) a III. Matej Homola (vyrezávaná 
tekvica). O najkrajšiu expozíciu: I. Peter Švihorík (expozícia so strašiakom), II. 
Peter Žbirka (fúrik s tekvicami) a III. Materská škola Trnavá Hora. 

Kategória Zelenina: I. Materská škola Trnavá Hora (mix zeleniny), II. Božena 
Forgáčová (hlávkový kel) a III. rod. Červienková (mix zeleniny).  Kategória Ovo-
cie: I. Rudolf Trokšiar (jablká), II. Silver Priehradník (jablká) a III. Silver Priehrad-
ník (hrušky). Kategória Kvety: I. Božena Vaňová (ružový muškát krúžkovaný), 
II. Božena Vaňová (georgína) a III. Rudolf Trokšiar (ťahavý modrý zvonček). Cena 
návštevníkov: I. Eva Balážová (labutie jazero), II. Materská škola Trnavá Hora 
(tekvicová dvojica) a III. ZŠ Trnavá Hora, IV. trieda (expozícia prác žiakov)

Mimoriadne ceny: za pomoc pri organizácii Božena Vaňová, najmladší vysta-
vovateľ Dávid Žbirka a najstarší vystavovateľ Magdaléna Víťazková.

Trnavohorská tekvica 2011

mk

Turistická trasa Budiná

Iniciátor súťaže Trnavohorská štrúdľa Peter Iniciátor súťaže Trnavohorská štrúdľa Peter 
Švihorík s manželkou Mirkou (vpravo).Švihorík s manželkou Mirkou (vpravo).

zh



trnky4   �íslo 4 • 2011

Uznesenie č. 1/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje program dnešného 
zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva.

Uznesenie č. 2/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje návrhovú komisiu a 
mandátovú komisiu v zložení: Mu-
žík Jaroslav - predseda komisie, Ing. 
Mešťanová Beata – člen komisie, Ih-
radská Lenka – člen komisie.

Uznesenie č. 3/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
o plnení uznesení.

Uznesenie č. 4/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
o činnosti obecného radu.

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

Uznesenie č. 6/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie správu o 
kontrolnej činnosti za I. polrok 
2011.

Uznesenie č. 7/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie správu o 
plnení rozpočtu obce za I.polrok 
2011.

Uznesenie č. 8/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje 2.zmenu rozpočtu 
obce na rok 2011.

Uznesenie č. 9/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje zámer odpredaja 
časti pozemku v k.ú. Kľačany z par-
cely EKN č. 523/2.

Uznesenie č. 10/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje zámer zámeny časti 
pozemkov v k.ú. Trnavá Hora s pá-
nom Jánom Packom, bytom Trnavá 
Hora č. 90.

Uznesenie č. 11/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje prenájom časti po-
zemku v k.ú. Trnavá Hora z parcely 
CKN č. 241/3 (časť záhrady pod 
základnou školou) o výmere 36 m2 

pre Mgr. Elenu Bončovú, bytom Tr-
navá Hora 233 na dobu určitú do 
31.10.2012.

Uznesenie č. 12/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje splácanie nedoplat-
ku na miestnom poplatku za komu-
nálny odpad za rok 2011 pre pani 
Renátu Salajkovú, bytom Trnavá 
Hora 355 v dvoch splátkach - po 20 
€ a 16,50 €. Posledná splátka bude 
uhradená do 31.10.2011.

Uznesenie č. 13/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje poskytnutie fi nan-
čného príspevku vo výške 200,- € 
pre Mgr. Petra Knieza, bytom Trnavá 
Hora 108 na organizovanie hudob-
ného festivalu MUSICTIME, ktorý sa 
uskutoční dňa 17.9.2011.

Uznesenie č. 14/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje zámer odkúpenia 
rodinného domu súp.č. 32 v k.ú. 
Jalná.

Uznesenie č. 15/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore neschvaľuje spolufi nancova-
nie autobusovej linky na Kľačany.

Uznesenie č. 16/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje zaradenie pána Du-
šana Mališa do funkcie technika – 
strojníka OHZ Trnavá Hora.

Uznesenie č. 17/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa na opra-
vu strechy na budove vstupu do 
telocvični, ktorým na základe verej-
ného obstarávania je Igor Velický – 
DAVSTAV, Rázusova 5/28, Martin za 
cenu 1.969,99 €.

Uznesenie č. 18/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa na opra-
vu strechy na budove garáži, ktorým 
na základe verejného obstarávania 
je Igor Velický – DAVSTAV, Rázusova 
5/28, Martin za cenu 1.113,33 €.

Uznesenie č. 19/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa na spra-
covanie projektovej dokumentácie 
úpravy spevnených a nespevne-
ných sadových plôch pri vstupe do 
obce a v priestore priestranstva na 
vykonávanie obecných kultúrnych 
aktivít, ktorým na základe verejné-
ho obstarávania je VPU DECO Brati-
slava, a.s., Za Kasárňou 1, Bratislava 
za cenu 5.526,- €.

Uznesenie č. 20/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa tabu-
liek orientačných čísiel, ktorým na 
základe verejného obstarávania 
je Smaltovňa, s.r.o, Bratislavská 25, 
Holíč za cenu 4,80 €/1 kus.

Uznesenie č. 21/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje zámer výstavby ná-
jomných bytov.

Uznesenie č. 22/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje zámer doplnenia 
Návrhu Územného plánu obce 
Trnavá Hora o zámer hromadnej 
bytovej zástavby v lokalite pod Zá-
kladnou školou medzi jestvujúcimi 
bytovými domami.

Uznesenie č. 23/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
Obvodného pozemkového úradu v 
Žiari nad Hronom o nariadení vyko-
nania projektu pozemkových úprav 
v k.ú. Trnavá Hora a oznam Správy 
katastra v Žiari nad Hronom o za-
stavení zápisov do KN v extraviláne 
k.ú. Trnavá Hora od 1.11.2011.

Uznesenie č. 24/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 
Obvodného úradu životného pro-
stredia v Banskej Štiavnici o vypra-
covaní Správy o hodnotení „Malá 
vodná elektráreň Jalná“ a informá-
ciu o verejnom prerokovaní zámeru 
„Malá vodná elektráreň Jalná“, kto-
ré sa uskutoční dňa 20. 9. 2011 na 
OcÚ v Pitelovej.

Uznesenie č. 25/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie informáciu 

ŽSR o potrebe osadenia nového do-
pravného značenia na železničných 
priecestiach, ktoré križujú účelovú 
komunikáciu (poľnú cestu).

Uznesenie č. 26/5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie správu 
mandátovej komisie.

Uznesenie č. 1/6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje program dnešného 
zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva. 

Uznesenie č. 2/6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje návrhovú komisiu a 
mandátovú komisiu v zložení: Mgr. 
Miháliková Silvia - predseda ko-
misie, Ing. Mešťan Miroslav – člen 
komisie, Ivanová Zuzana – člen ko-
misie.

Uznesenie č. 3/6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore schvaľuje dodávateľa na de-
montáž a likvidáciu strešnej kryti-
ny (eternitu) z kultúrneho domu 
Jalná, ktorým na základe verejné-
ho obstarávania je Technický úsek  
Stavebné bytové družstvo Ružom-
berok, Bystrická cesta 2028, 034 01 
Ružomberok. Dohodnutá cena je 
6,80 €/1m2 bez DPH.

Uznesenie č. 4/6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej 
Hore berie na vedomie správu 
mandátovej komisie.

Uznesenie zo šiesteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva obce 

Trnavá Hora, piateho v roku 2011,
zo dňa 9. 9. 2011

OcÚ Trnavá HoraOcÚ 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.

Uznesenie zo siedmeho zasad-
nutia Obecného zastupiteľstva 

obce Trnavá Hora, šiesteho v roku 
2011, zo dňa 7. 10. 2011 

Väčšina z nás si určite všimla, že naše uli-
ce dostali tabuľky so svojim názvom a tak 
každý z nás už môže vedieť, na akej ulici 
býva. Budove sa určuje orientačné číslo 
podľa vstupu z ulice, t. j. pri osadení stavby 
na rohu, pri krížení ulíc, je rozhodujúce, do 
ktorej ulice smeruje vchod do domu. Treba 
ešte osadiť posledné tabuľky a orientácia v 
obci sa zjednoduší.

Nie každý však vie, aké kroky podniknúť, 
aby sa do občianskeho preukazu dostal aj 
údaj s príslušným názvom ulice. Ponúka-

me krátky návod, ako postupovať:
Ako prvé je potrebné „osadiť“ stavbu 

rodinného domu na ulicu – priradiť ju na 
danú ulicu a určiť jej orientačné číslo. Sú-
pisné číslo, ktoré má priradené každá bu-
dova, ostáva v platnosti aj naďalej, nemení 
sa. Nové orientačné číslo slúži na orien-
táciu na danej ulici, každá ulica začína od 
orientačného čísla 1. Spôsob a systém 
číslovania je presne určený vyhláškou MV 
SR číslo 31/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovu-
jú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní sta-
vieb. Rozhodnutie o určení orientačného 
čísla sa vydáva na základe žiadosti vlast-
níka budovy. Tlačivo žiadosti je dostupné 
na webovej stránke obce alebo vám ho 
poskytneme na obecnom úrade. K žiadosti 
je potrebné priložiť list vlastníctva stavby 
(stačí z verejne dostupného portálu sprá-
vy katastra, ak ho nemáte k dispozícii, na 
obecnom úrade vám ho „stiahneme“ z in-
ternetu) a údaj o roku dokončenia stavby, 
príp. kópiu kolaudačného rozhodnutia. 

Označenie ulíc a zmena v občianskom preukaze
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Šťastným rodičom sa 
narodili

Andrej Kuchár 11. júna 2011 
Peter Košta 8. septembra 2011

Bábätkám aj šťastným rodičom  
želáme všetko  najlepšie!

Manželstvo uzatvorili
Michal Šebeňa a Radka 
Kaštierová  

Gratulujeme!

Významného životného 
jubilea sa dožili 

Štefánia Ivanová 90 rokov
Rozália Slašťanová 90 rokov

Emília Hornická 75 rokov
Ján Korec 75 rokov

Blahoželáme!

Navždy sme sa 
rozlúčili

Ján Ivan, 12.júla 2011

Česť jeho pamiatke! 

Vážení spoluobčania, v poslednom 
období sa nemôžem zbaviť dojmu, že 
sa vytráca záujem o veci verejné. Mám 
tým na mysli ozajstný záujem, teda sna-
hu riešiť problémy a vyjadrovať sa k ce-
loobecným záležitostiam na správnom 
mieste a v správnom čase. To, že sa vedú 
reči na diskusii či pri pive, kde má takmer 
každý ten najlepší „recept“ na riešenie 
všetkého, slovenským futbalom počína-
júc a nákupnými cenami energií končiac, 
ešte žiadny naozajstný problém nevyrie-
šilo. Tam, kde by to veci mohlo pomôcť, 
sa jednoznačne a otvorene vyjadrí má-
lokto. Zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva sa občania takmer nezúčastňujú, o 
aktívnom zapojení nehovoriac, rovnako 
ako verejného prerokovania zámerov 
výstavby malej vodnej elektrárne. Ale na 
šírenie rečí a často skreslených faktov by 
sa ľudí našlo dosť. Tento zvláštny feno-
mén sa prejavuje aj v kultúrno – spolo-
čenskom a športovom dianí. Množstvo 
a kvalitu organizovaných podujatí nám 
závidia mnohé okolité obce a časť po-
dujatí má svojich stálych návštevníkov, 
ktorí neváhajú precestovať desiatky 
kilometrov, aby sa akcie v Trnavej Hore 
mohli zúčastniť. Na druhej strane, mnohí 
naši občania ponúkané možnosti kultúr-
no – spoločenského či športového vy-
žitia nevyužívajú, pričom sa nájde dosť 
takých, ktorí úsilie zanietených organi-
zátorov znevažujú a tým im odoberajú 
chuť organizovať tieto podujatia či akcie 
ďalej. 

Zarážajúca je skutočnosť, že aj v ob-
lasti záujmovej činnosti, t. j. v oblasti, 
kde sme sa dobrovoľne, bez akéhokoľ-
vek nátlaku, len z vlastného potešenia 

zapájali do činnosti, došlo k stagnácii - či 
skôr rezignácii. Svedčí o tom aj neúčasť 
našich futbalistov v nastávajúcej futba-
lovej sezóne, ako aj postoj dorastencov 
k účasti na jednotlivých zápasoch V. ligy, 
keď na zápas nastúpi 7 alebo 9 hráčov. 
Táto skutočnosť veľmi výrazne vplýva 
aj na organizátorov týchto jednotlivých 
podujatí, lebo príprava akéhokoľvek 
podujatia vyžaduje nielen fi nančné 
prostriedky, ale najmä nemalé úsilie or-
ganizátorov, resp. vedenia jednotlivých 
záujmových združení. Vidím hrozbu v 
tom, že skôr alebo neskôr takéto podu-
jatia v našej obci zaniknú z dôvodu ako 
narastajúceho nezáujmu občanov, tak aj 
znechutenia organizátorov tieto podu-
jatia organizovať. Je to naozaj tak, alebo 
je to len môj dojem? 

Chcel by som spomenúť plnenie roz-
vojových zámerov, o ktorých som in-
formoval v predchádzajúcom vydaní 
Trniek. Bola zrealizovaná rekonštrukcia 
obecného rozhlasu, v súčasnosti ešte 
vychytávame nedostatky týkajúce sa 
zrozumiteľnosti a počuteľnosti hlásení. V 
súčasnosti uvádzame do života uznese-
nie obecného zastupiteľstva o názvoch 
ulíc – napriek tomu, že sme sa snažili čo 
najmenej dotknúť vlastníckych práv a sú-
časne umiestňovať tabule s názvami ulíc 
tak, aby boli viditeľné na prvý pohľad, a 
tak naozaj uľahčovali orientáciu v obci, 
vyvolalo umiestňovanie tabúľ pomerne 
širokú diskusiu a množstvo pripomie-
nok. Tieto sa snažíme prehodnotiť tak, 
aby boli v rámci možností zohľadnené, 
ale na druhej strane, aby boli v súlade s 
právnou úpravou tejto problematiky (vo 
vyhláške je uvedené „Orientačná tabuľa 

s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len 
„budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia 
ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou ulica končí. Ak do 
ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou 
s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení 
ulice“). Bola podpísaná zmluva na výmenu strešnej krytiny 
na DK Jalná a zmluva na opravu strechy na vstupe do teloc-
vične a opravu strechy na garáži. Bola zrealizovaná farebná 
úprava fasády MŠ (časť fasády MŠ sme museli opravovať a 
maľovať v dôsledku krupobitia dvakrát). Bol vybraný dodá-
vateľ na vypracovanie projektovej dokumentácie vstupu 
do obce, na ktorú je zatiaľ vypracovaná štúdia. Z podaných 
žiadostí na prefi nancovanie našich zámerov nie sú nám 
známe žiadne výsledky.

Nedá mi nespomenúť, že pomerne veľa práce sme vyna-
ložili na odstraňovanie následkov aj keď krátkeho, ale o to 
intenzívnejšieho krupobitia, ktoré zanechalo stopy najmä 
vo forme povymývaných komunikácií a nánosov štrkov a 
blata.

V závere môjho príspevku by som chcel upriamiť pozor-
nosť najmä na skutočnosť, že záverom roka sa znovu pre-
hodnocujú VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch, 
ktorých návrhy budú zverejnené spôsobom obvyklým. 
Každý občan má právo tieto návrhy pripomienkovať, opod-
statnené pripomienky budú zakomponované do novopri-
jatých VZN.

Príhovor starostu obce Trnavá Hora

Ing. Ján Harman,  starosta obce

Starosta Ján Harman.Starosta Ján Harman.

Po vydaní rozhodnutia o určení orien-
tačného čísla Vám už môžeme vystaviť 
potvrdenie o trvalom pobyte (s uvedením 
názvu ulice a orientačného čísla), na zá-
klade ktorého vám na Obvodnom odde-
lení Policajného zboru v Žiari nad Hronom 
vystavia nový občiansky preukaz. Vydanie 
nového občianskeho preukazu v tomto 
prípade nepodlieha správnemu poplatku. 
Stránkové hodiny OO Policajného zboru v 
Žiari nad Hronom sú v pondelok a utorok 

od 7.30 do 15.00 hod. (obedňajšia prestáv-
ka od 12.00 do 12.30) a v piatok od 7.30 do 
12.00 hod. Následne, na základe vydaného 
občianskeho preukazu, je potrebné ozná-
miť zmenu adresy všetkým inštitúciám, 
ktoré informáciu o vašom trvalom pobyte 
evidujú, napr. váš zamestnávateľ, zdravot-
ná poisťovňa, komerčná poisťovňa, v prí-
pade samostatne zárobkovo činných osôb 
Sociálna poisťovňa, daňový úrad a pod.

Správny úkon vydania rozhodnutia o 

určení orientačného čísla a prvého potvr-
denia o pobyte je bez poplatku. Občania 
nemusia mať obavy zo zdĺhavého vyba-
vovania, všetky žiadosti vybavujeme prie-
bežne. Kedykoľvek odpovieme na vaše 
otázky - či už osobne na obecnom úrade 
alebo telefonicky na čísle 6775121. Strán-
kové hodiny obecného úradu sú denne od 
8.00 hod. do 16.00 hod., v stredu od 8.00 
hod. do 18.00 hod.

Obecný úrad Trnavá HoraObecný úrad Trnavá Hora

Spoločenská kronika Mal som vás všetkých rád a chcel 
som ešte veľmi žiť,

ale prišla tá chvíľa, keď musel 
som vás opustiť.

Neplačte, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa dňa 4. júla prišli rozlúčiť 
s naším milovaným synom, 
bratom, krstným otcom a 

priateľom

MIROSLAVOM MAGULOM,

ktorý nás náhle opustil vo 
veku 32 rokov. Zároveň 

ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina
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ZŠDovoľte mi, aby som sa Vám 
prihovorila na začiatku nového 
školského roka 2011/2012 a na za-
čiatku môjho pôsobenia vo funkcii 
riaditeľky tunajšej ZŠ. Svoju kon-
cepciu rozvoja školy, ktorú som 
predstavila vo výberovom konaní, 
som začala citátom J. A. Komen-
ského: „Kto sa usiluje o dobro pre 
dobrý cieľ, nech sa oň usiluje dob-
rými prostriedkami.“

Dať dieťaťu všetko, čo potrebuje 
k zdravému vývinu - lásku, úctu, 
pokoj a pohodu, podporovať a 
rozvíjať jeho talent a schopnos-
ti - to sú úlohy rodiny, na ktorých 
môže škola stavať. Citlivá detská 
dušička s obrovským očakávaním 
vstupuje prvý raz do školy, kde ho 
víta láskavá pani učiteľka. Tá na 
niekoľko hodín denne nahrádza 
zamestnanú mamu, ošetrovateľ-
ku, ktorá pofúka boľavé kolienko, 
či bútľavú vŕbu, ktorá ochotne 
vypočuje, poradí. Jednou z mno-
hých úloh, ktoré som si predsav-
zala, je, aby náš kolektív pedago-
gických pracovníkov pracoval na 
tom, aby sa tieto citlivé detské 
dušičky cítili v škole dobre nielen 
v prvom ročníku, ale počas celých 

deviatich  rokov,  strávených v na-
šej škole. Našou povinnosťou je 
pripraviť ich pre život v tejto spo-
ločnosti. Budem sa usilovať spolu 
so svojim novým pedagogickým 
kolektívom, aby sme im poskytli 
základné vzdelanie, orientované 
na vedné odbory, jazyky, ume-
nie a šport, naučili ich vedieť sa 
správne zorientovať v náročných 
životných situáciách, správne sa 
rozhodovať a niesť zodpovednosť 
za svoje rozhodnutie a konanie. V 
poslednom období sa veľa rozprá-
va o výchove žiakov ku kladnému 
vzťahu k svojmu regiónu. Môžeme 
to dokázať poznávaním ľudových 
zvykov a tradícií. Snažiť sa nená-
silnou formou poznávať krásy v 
našom regióne, zúčastňovať sa 
výchovných koncertov, pokúsiť 
sa  vytvoriť krúžok, ktorého cieľom 
bude zachovávanie a šírenie ľudo-
vých zvykov a  tradícii obce a blíz-
keho okolia. Zorganizovaním DŇA 
ĽUDOVÝCH REMESIEL  im  priblížiť, 
akým spôsobom žili a pracovali 
naši predkovia.

Všetkých žiakov chcem zapojiť 
do separácie odpadu, čím prispe-
jeme k ochrane životného prostre-

dia. Vzbudiť záujem o skrášlenie ži-
votného  prostredia by som chcela  
formou rôznych školských súťaží. 
Dať priestor vyjadriť svoje názory, 
vyjadriť sa k organizovaniu škol-
ských a mimoškolských akcií pre 
žiakov, tlmočiť svoje názory učite-
ľom prostredníctvom svojich zá-
stupcov by som chcela dosiahnuť 
založením Žiackeho parlamentu. 
Žiaci by tak cítili spolupatričnosť  a 
spoluzodpovednosť za chod ško-
ly.

Škola má vypracovaný vlastný 
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. 
V tomto školskom roku sa ukončí 
reforma v 1.-4. ročníku.

V júni 2012 tak  budeme mať 
prvých absolventov primárneho 
vzdelávania. Žiaci 5. - 9.ročníka 
ukončia reformu až v júni 2013. 
Budú to absolventi nižšieho se-
kundárneho vzdelávania. Zostave-
ním tohto vzdelávacieho progra-
mu sa chceme čo najviac priblížiť 
žiakom  a „ušiť“ ho na podmienky 
našej školy. Mojím cieľom je pod-
porovať ďalšie vzdelávanie učite-
ľov, aby neustále získavali nové 
vedomosti, potrebné na skvalit-
nenie vyučovacieho procesu. Sa-

Pár slov na úvod...

mozrejme, že očakávam 
aj podporu zo strany 
rodičov, ich názory, pri-
pomienky. Kedykoľvek 
budú dvere na riaditeľni 
otvorené pre dialóg, aby 
sme našli spoločnú cestu 
pri riešení výchovných či 
vzdelávacích problémov 
našich detí. Nikdy nebu-
dú v školách len výborní 
žiaci, ale  škola môže byť 
plná čestných a slušných 
žiakov, ktorí sa v živote 
nebudú hanbiť za svo-
je činy a rozhodnutia. 
Spolu s celým pedago-
gickým zborom   želám 
našim žiakom, aby  tento 
rok nemali pocit, že sú 
sami , aby  mali okolo 
seba správnych a dob-
rých ľudí, ktorí sú ochot-
ní podať im pomocnú 
ruku a poradiť.

Občianske združenie SPOON, ktoré stojí za množstvom kultúrnospoločenských podujatí v našej obci, bude o svojom ďalšom smerovaní 
rozhodovať na výročnom zhromaždení členov, ktoré sa uskutoční v novembri 2011. Tu sa budú voliť nielen nové orgány združenia a 
schvaľovať plán podujatí na rok 2012, ale najmä budeme podrobne riešiť organizačné zabezpečenie akcií naplánovaných do konca roku 
2011, ktoré je stále náročnejšie. Zatiaľ je z plánovaných akcií do konca tohto roka defi nitívne potvrdená Mikulášska sobota, spojená s 
príchodom Mikuláša a rozsvecovaním vianočného stromčeka. OZ SPOON sa po negatívnych skúsenostiach z predchádzajúcich rokov 
rozhodlo zastaviť rozdávanie balíčkov, ktoré zabezpečovalo z prostriedkov sponzorov, niektorých členov združenia a sympatizantov 
združenia. V tomto roku budú balíčky zabezpečované adresne, teda deťom, ktorých rodičia prispejú na obstaranie balíčkov sumou 
5€. Tieto môžu záujemcovia z radov rodičov či starých rodičov poukázať buď na účet občianskeho združenia číslo 326217613/7500 s 
označením „Mikuláš“ a menom dieťaťa, alebo odovzdať v hotovosti členke združenia Ing. Márii Kollárovej na Obecnom úrade v Trnavej 
Hore v termíne od 7. novembra do 25. novembra 2011. 

Zabíjačková časť Mikulášskej soboty nie je defi nitívne doriešená. O všetkých podujatiach OZ SPOON budete informovaní 
prostredníctvom obecného rozhlasu, na web stránke obce a aktuálnymi výveskami. 

Občianske združenie Spoločne pre 
obec, obec nám ďakuje všetkým, ktorí 
sa rozhodli venovať 2% zo svojich 
zaplatených daní v prospech združenia. 
Vážime si podporu, ktorú nám takto 
prejavujete a mrzí nás, že sa nemôžeme 
poďakovať každému adresne. 
Prostriedky sú poukazované na účet 

občianskeho združenia z príslušných 
daňových úradov v jednom „balíku“, a tak 
vieme identifikovať väčšinou iba platby, 
ktoré prichádzajú z tých daňových 
úradov, kde máme individuálnych 
darcov, ktorí nám súčasne poskytli 
kópiu vyhlásenia. Aj v tomto roku 
platí, že viac ako občania z Trnavej 
Hory nás podporujú mimotrnavohorskí 
priaznivci. Prostriedky získané z dvoch 

percent daní sú používané výlučne na 
zabezpečenie jednotlivých podujatí, 
členovia občianskeho združenia pracujú 
tak, ako doteraz, teda bez nároku na 
odmenu. Vďaka prostriedkom z dvoch 
percent daní sa nám darí organizovať 
podujatia typu Trnavohorská tekvica 
či Mikulášska sobota. Veríme, že nám 
svoju priazeň zachováte aj v roku 2012. 
Ešte raz ďakujeme!

Občianske združenie SPOON informuje

OZ SPOON zh

Mgr. Kristína Holá

Redakcia želá pani riaditeľke Holej, aby sa jej predstavenú koncepciu podarilo plne preniesť do života a aby  sa jej osobne, 
pedagogickému kolektívu a žiakom základnej školy darilo.

Poďakovanie

OZ SPOON zh
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Materská škola v Trnavej Hore začala školský rok 2011/ 

2012 už 2. 9. 2011, aby sa noví škôlkari oboznámili s 
prostredím materskej školy.

Aj v tomto školskom roku máme triedu starších detí 
– triedu B „Usilovných včielok“ a triedu mladších detí – 
triedu A „Hravých lienok“.

Počas letných prázdnin prešla materská škola ďalšími 
rekonštrukčnými prácami. V spálni starších detí bola 
zabezpečená plávajúca podlaha a zakúpené nové lehátka. 
Vstupná chodba do materskej školy dostala nový náter. Aj 
exteriér zmenil svoju farbu a reliéf čelnej steny materskej 
školy zažiaril jasnými farbami.

V septembri mladšie deti privítali milé postavičky 
na stenách – veselé lienky a žabky a nová molitanová 
zostava. Staršie deti sedačka a stolík v kuchynke a pani 
učiteľky ich prekvapili aj skrinkou na  ich porfólio – 
miesto na ukladanie ich prác, pracovných zošitov a 
grafomotorického materiálu.

Postupne plánujeme obnoviť ďalší interiérový nábytok 
v triede mladších detí a vonkajšie doplnky na školskom 
dvore. Všetko sa však odvíja od rozpočtu obce a od 
možnosti zapojiť sa do projektov, ktoré budú podporené 
zo strany ministerstva alebo nadačných organizácií.

Vieme však, že pre naše deti nie je dôležité len pekné 
estetické prostredie, ale hlavne príjemné prostredie, do 
ktorého sa radi vracajú a do ktorého ich spokojní rodičia 
dávajú. 

A preto snahou celého kolektívu materskej školy je 

MŠMaterská škola 
v novom šate

Tohtoročné počasie sa ukazuje na Slovensku vo veľmi 
extrémnych podobách. Pri sledovaní správ z obcí a miest 
postihnutých  víchricami či prívalovými dažďami sme si 
určite všetci priali, aby tieto extrémy obišli našu obec. Žiaľ, 
nestalo sa tak. V stredu 20. júla 2011 v katastrálnom území 
Trnavej Hory  v predpoludňajších hodinách vyčíňala búrka 
s krupobitím. 

Našťastie, nedošlo k žiadnemu úrazu či mimoriadne 
vážnej udalosti, ale aj tak spôsobilo krupobitie  veľké škody. 
Nad pohostinstvom Baba Jaga strhlo strechu, na niektorých 
domoch poškodilo fasády, okenné rámy a predokenné 
žalúzie. Živel pováľal a polámal stromy,  voda s nánosmi 
blata zaplavila  hlavnú cestu. Voda sa  dostala aj do pivníc či 
kotolní, v mnohých prípadoch  sa valila cez záhrady či dvory 
rodinných domov. Záhrady sa zmenili na  nepoznanie – 
listy obité zo stromov a kríkov, zničené výsadby kvetov a 
zeleniny. Zbytky ľadovca  zostali až do nasledujúceho dňa, 
kedy sa roztopili, nánosy  zeminy a kameňov, ktoré príval vody doniesol, však zostali – a niekde  aj v skoro metrovej vrstve.   

Odstraňovanie následkov tejto živelnej pohromy  nebude ani rýchle, ani jednoduché a bude stáť nemálo úsilia a fi nančných 
prostriedkov, a to ako obec, tak aj majiteľov rodinných domov. 

naďalej budovať príjemnú rodinnú klímu a dosiahnuť víziu materskej 
školy: „Byť školou štastných detí a spokojných rodičov.“

Anna Janeková, riaditeľka MŠAnna Janeková, riaditeľka MŠ

Trnavá Hora 
Tornaua - prvá písomná zmienka 
(1388), Also Trnava (začiatkom 
16. storočia), Ternauka (1626), 
Trnava (1715), Felsoternava (17. 
storočie),  Oberternaua (17. sto-
ročie),  Trnavahora aj Ternaváho-
ra (1863), Bezeréte (bazová lúka) 

(1896), dolná časť Kincstártelep 
(erárna kolónia),  Trnavá Hora 
(19. storočie)

V roku 1971 došlo k zlúčeniu Tr-
navej Hory, Jalnej a Kľačian do 
jedného administratívneho cel-
ku s názvom Trnavá Hora

Jalná
Gelna  (čítaj Jelna) (1388), Jálna, 
Jalná (1918)

Kľačany      
Kelechen (čítaj Kelečen) (1388), 
Klaczan, Kelecsény, Klaczany 
(1808), Határkelecsény (pohra-
ničné Kľačany) (1892), Sasko-

kelecsény (Šášovské Kľačany) 
(1907)

Ladno
Leden (1388), Ledno, Ladno, 
Hladno, Jégszem (ľadové oko) 
(1896), Ladno

Poznáte historické názvy obce a jej častí od prvej známej písomnej zmienky?

PhDr. Ivan Mrva, historik, PhDr. Ivan Mrva, historik, 
monografi a o Trnavej Horemonografi a o Trnavej Hore

Búrka s krupobitím

zh

Vynovený reliéf na fasáde materskej školy.Vynovený reliéf na fasáde materskej školy.

Hladina miestnych tokov rýchlo klesala, nánosy zostali.Hladina miestnych tokov rýchlo klesala, nánosy zostali.
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Vážení spoluobčania, obraciame sa 
na vás s výzvou na duchovnú, osobnú 
a fi nančnú pomoc pri záchrane nášho 
farského kostola, ktorý je v havarijnom 
stave: Kostolná veža je prehrdzavená 
tak, že už nie je možná oprava, do kos-
tola zateká, čo je evidentné zo strop-
ných „máp“ nad chórom. Drevo oltára je 
silne napadnuté červotočom, obraz  je 
poškodený vlhkosťou. Obvodové múry 
presbytéria (svätyne) a sakristie sú vlh-
ké a poškodené.

Toto sú základné znaky poškodenia 
kostola, ktorý je nielen miestom pre 
stretanie sa veriacich, ale aj jedinou kul-
túrnou pamiatkou v našej obci. 

Hlavnou príčinou je vlhkosť, ktorá sys-
tematicky poškodzuje omietky a vnú-
torné zariadenie. K zvýšenej vzlínavosti 
vlhkosti došlo hlavne v šesťdesiatych ro-
koch minulého storočia, keď bola priro-
dzená cirkulácia vody narušená vybudo-
vaním drevených vnútorných obkladov 
stien, ako aj vybetónovaním chodníkov 
v tesnej blízkosti obvodových múrov, 
ktoré znemožnili odparovanie vody. Si-
tuáciu zhoršuje aj odvedenie strešnej 
dažďovej vody k základom kostola.

Preto bolo nutné pristúpiť k okam-
žitým opatreniam, ktoré sú začiatkom 
systematického a dlhodobého procesu 
záchrany nášho farského kostola, ktorý 
je náš preto, že sme v ňom mnohí boli 
pokrstení, mnohí sme v ňom prijali svia-
tosť prvého sv. prijímania, birmovania 
i manželstva, a v ňom odprevádzame 
našich drahých - alebo nás budú od-
prevádzať - na našej poslednej ceste do 
večnosti.

Postupové kroky pri záchrane kostola: 
Strhnutie dreveného obkladu vo vnútri 
kostola, čím sa uvoľní prirodzená cirku-
lácia vlhkosti a v murive začne proces 
sušenia. Odstránenie vnútorných omie-
tok s vyčistením medziskalného prie-
storu. Odstránenie vonkajších omietok 
za súčasného odstránenia betónových 
chodníkov. Ponechanie očisteného  
muriva odhaleného 1 – 2 roky. Vypra-
covanie projektu sanácie (odstránenia) 
vlhkosti, na ktorý farnosti poskytlo Mi-
nisterstvo kultúry SR dotáciu vo výške 3 
154 € z programu „Obnovme svoj dom“. 
Vypracovanie a podanie žiadosti o dotá-
ciu na realizáciu sanácie vlhkosti z prog-
ramu Ministerstva  kultúry „Obnovme 
svoj dom“ v roku 2012 na MK (sanácia 
má predpokladanú hodnotu 38 400€, 

farnosť má spoluúčasť 5%). Obkopanie 
kostola podľa projektu, vybudovanie  
odvodňovacej drenáže  a odvodu  streš-
nej dažďovej vody mimo základy kos-
tola. Zabezpečenie reštaurácie oltára a 
oltárneho obrazu. Úprava  presbytéria 
– postavenie  nového obetného stola, 
zabezpečenie novej ambony – „rečníc-
kej tribúny“, z ktorej sa ohlasuje Božie 
slovo, sedadla pre kňaza, sedenia pre 
miništrantov, abakusu – malého stolíka, 
na ktorom bývajú pripravené obetné 
dary - chlieb a víno a pod.

Cieľom všetkých úprav je aj zjednodu-
šenie údržby kostola hlavne pri uprato-
vaní. 

V stredu 27. júla 2011 farníci z Trna-
vej Hory, ktorí boli ochotní pomôcť, so 
zápalom a vysokým pracovným nasa-
dením niekoľkoročný proces opráv od-
štartovali.

Najskôr boli odstránené betónové 
chodníky, vnútorné obklady, drevený 
stupeň a vlhkosťou poškodená omiet-
ka, čím sa už po niekoľkých mesiacoch 
viditeľne znížila vlhkosť obvodových 
múrov a podlahy kostola. 

V druhom kroku bolo realizované 
odkrytie základov a uloženie štrkovo – 
potrubného odvodnenia zabaleného 
do geotextílie v úrovni dna základov. 
Týmto opatrením je odvedená spodná 
voda stekajúca z úrovne cintorína pod-
zemným riečiskom, čím zároveň dôjde 
aj k prevzdušňovaniu prostredníctvom 
komínového efektu.

Súčasťou tejto úpravy je aj zaústenie 
odvodnenia strešných žľabov do osobit-
ných kanálov, ktoré odvádzajú dažďovú 
vodu mimo stavbu kostola, ktorá v celej 
jeho histórii tiekla priamo k základom.

V súčasnosti prebiehajú povrchové 
úpravy výkopov a vymieňajú sa plasto-
vé strešné žľaby za kovové na sakristii a 
turničke.

Ešte v tomto roku bude rozobratý ol-
tár a oltárny obraz a pred ich samotnou 
reštauráciou bude na nich vykonaný re-
štaurátorský prieskum.

Bol vykonaný aj odborný expertný 
prieskum stavu kostolnej veže, ktorá je 
v katastrofálnom stave.

Bez Vašej osobnej pomoci je akákoľ-
vek snaha o záchranu kostola nemys-
liteľná, preto Vás prosíme o modlitby, 
osobnú účasť na prácach, ale aj fi nan-
čnú pomoc, bez ktorej by sa opravy ne-
dali realizovať.

Vaše modlitby vložte do rúk nášho 
Otca, váš fi nančný príspevok môžete 
osobne doručiť správcovi farnosti vdp. 
Romanovi Stierankovi alebo vložením 
na číslo účtu farnosti: 18737422/0200, 
VS 2011. O fi nančných príspevkoch bu-
dete priebežne informovaní vo farských 
oznamoch, ako aj v koncoročnej „Ďa-
kovnej pobožnosti“.

Vašu osobnú pomoc bude koordi-
novať člen farskej rady Pavel Kravec, 
tel: 0911 072 072, email: kravec.pa-
vel@slovakrail.sk

Výzva na záchranu Kostola svätého Jána Nepomuckého v Trnavej Hore

Pavel Kravec, Farská rada farnosti Trnavá HoraPavel Kravec, Farská rada farnosti Trnavá Hora

Interiér kostola po prvom kroku sanačných prác.Interiér kostola po prvom kroku sanačných prác.
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V nedeľu 10. júla 2011 sa začal detský letný 
tábor v Močiari. Plní radosti sme čakali, kedy už 
budeme tam. Keďže cesta bola pre autá s nízkym 
podvozkom nevhodná, niektorí museli ísť dlhšou 
cestou. Konečne sme dorazili. Pred farou nás čakali 
dvaja domorodci. Oznámili nám, že musíme nájsť 
dedičstvo mesta „ ŠOČ “, ktoré ukradli nepriateľské 
kmene. Ubytovať sme sa mohli na mieste zvanom 
„HEKATAIOS “. Na pár dní sme sa teda aj my stali 
domorodcami. Prvá noc bola dosť divoká, keďže 
deti už mohli vypustiť všetko napätie, ktoré v sebe 
dusili. Ráno nás čakala super rozcvička v zarosenej 
tráve. Nasledovali raňajky a po nich ranná modlitba. 
Každý deň sa niesol v znamení nejakého zvieraťa. 
V pondelok to bol slon. Po modlitbe si pre nás 
vedúci pripravili zaujímavé súťaže. Keď sme sa 
naobedovali, pokračovali sme v nich. Na ich konci 
si niektoré deti oddýchli, ale my sme skákali po 
veľkých baloch sena. Deň rýchlo ubehol a večer nás 

čakala omša v nádhernom kostolíku. Po omši nám pán kostolník povedal niečo o minulosti Močiara. Na druhé ráno nás čakala dlhá túra 
na Žakýlske pleso. Smelo sme vykročili vpred. Popri ceste a lesných chodníkoch rástli jahody, takže sme sa mali čím osviežiť. Hocikedy 
nás vedúci oboznámili s nejakou súťažou. Ale pretože bola cesta veľmi dlhá, museli sme sa vrátiť naspäť na Močiar. Prešli sme až tri 
kopce. Večer bola opäť omša a po nej večera, ktorá všetkým veľmi chutila. V stredu ráno nás zobudili s tým, že sa všetci mali začať chystať 
na odchod do Banskej Štiavnice. Ale medzi tým boli ešte raňajky a kontrola izieb. V meste sme sa zastavili v KAMMERHOFE. Tam nám 
jeden pán povedal o ryžovaní zlata na Slovensku, ktoré si mohol neskôr každý vyskúšať. Samozrejme, že ani obchody nemohli chýbať. 
Išli sme sa pozrieť aj na kalváriu. Plných zážitkov nás potom odviezli na faru. Vo štvrtok sme hneď zrána mali poplach – museli sme si 
obliecť dlhé nohavice, zbaliť všetky veci a čo najrýchlejšie sa dostať na ihrisko. Chvíľu po raňajkách mala staršia skupinka - čiže my - 
skúšku odvahy. Zaviedli nás na Markušku, z ktorej sme sa mali po dvojiciach alebo trojiciach bez vedúcich vrátiť na Močiar. Zatiaľ niektorí 
išli do lesa pozrieť hríby. Ja som išla s Dominikou Struhárovou a Luciou Kollárovou. Deti z malej skupinky sa prešli po Močiari. Keď sa 
vrátili, nakreslili si mapu, kadiaľ išli. Poobede mali pre nás vedúci pripravené prekvapenie. Mohli sme sa všetci kúpať v bazéne, ktorý nám 
pripravila pani Červienková na Brezinách. Potom bola opäť omša. Večer, keď sa zotmelo, pre nás pani kuchárky pripravili špekačky, aby 
sme si ich mohli opekať. V piatok bolo po daždi, ale neodradilo nás to, lebo bol lov na poklad a pred omšou sme chodili podľa stužiek a 
lúštili šifry schované vo vetách. Nakoniec nám vyšlo, že poklad je schovaný v garáži. Všetci sme sa z neho tešili. Ale bolo nám aj smutno, 
pretože na ďalší deň sme už odchádzali. V sobotu sa už len balilo a upratovalo, zametalo a vysávalo. Po obede si po nás prišli rodičia a 
išli sme domov. Veľmi sa mi tu páčilo a o jednom som presvedčená: Na budúci rok určite prídem.

V minulom čísle Trniek ste si mohli prečítať o obnovených krížoch, ktoré v 
lete tohto roku „vyrástli“ v Trnavej Hore. Krížov, ktoré potrebujú nový šat, je 
však vo farnosti viac. Pravdepodobne najstarším zachovaným symbolom viery 
v obci je kríž z roku 1946. V kronike farnosti je o ňom napísané: „Zásluhou 
Pavlíny Mrázovej z Jalnej bol 17. novembra 1946 vysvätený drevený kríž pri 
lesnej ceste v Suchej Jalnej“. Jedným z posledných, kto sa o kríž stojaci pri ceste 
na Močiar staral a zveľaďoval jeho okolie, bol podľa slov pána Pavla Kraveca aj 
obyvateľ Jalnej Štefan Slašťan, ktorého volali „ujo Pišta“. Súčasnú opravu kríža 
iniciovala p. Emília Netolická, ktorá oslovila správcu farnosti Romana Stieranku. 
Ten sa spolu s Mgr. Pavlom Kravecom a pánom Jánom Klányim ml., ktorý sa do 
Trnavej Hory prisťahoval len nedávno, pustil do roboty. Spolu očistili kríž od 
machu, odstránili starý náter a zvetralý povrch dreva, vyhobľovali ho, napustili 
novým náterom, natreli „umučenie“, vymenili oblúk, ktorý kríž chránil pred 
nepriazňou počasia a upevnili ho na konzolu. 

Opraviť kríž však nestačí. Treba sa oň aj pravidelne starať. Upraviť záhradku, 
prístup k nemu, odstrániť kroviny a aspoň dvakrát ročne pokosiť okolie. 
Nechcete sa stať „patrónmi“ krížov umiestených v katastri obce ? Na túto 
výzvu inšpirovala pána Kraveca pani Marcellyová, ktorá sa prihlásila, že ich 
rodina opraví kríž, ktorý je na Grúni. V týchto dňoch fi nišuje tiež obnova kríža 
stojaceho pred kaplnkou v časti Kľačany. Ak vás tieto aktivity a myšlienka 
starostlivosti o kríže oslovila, prihláste sa u správcu farnosti Mgr. Romana 
Stieranku a člena farskej rady Mgr. Pavla Kraveca, ktorí vám odovzdajú svoje 
skúsenosti z doterajších reštaurovaní, poskytnú na fare priestor aj technické 
zázemie (napr. brúsku na drevo a pod.)

Tábor Močiar 2011

Chcete sa stať „patrónmi“ krížov?
Veronika MiklášováVeronika Miklášová

podľa P. Kraveca napísala S. Miklášovápodľa P. Kraveca napísala S. Miklášová

Všetci táborníci zvládli výstup na banskoštiavnickú kalváriu.Všetci táborníci zvládli výstup na banskoštiavnickú kalváriu.

Opravený drevený kríž pri lesnej ceste Opravený drevený kríž pri lesnej ceste 
smerom na Močiar v Suchej Jalnej.smerom na Močiar v Suchej Jalnej.
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Klub dôchodcov

V piatok 26. augusta 2011 obec Trnavá Hora a 
Klub dôchodcov pri príležitosti 67. výročia SNP 
zorganizovali pietnu spomienku  pri pamätníku Petra 
Kubíka v Kľačanoch.

Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Ján 
Harman, báseň predniesla Veronika  Beňová. Spoločný 
veniec položili starosta obce a predseda Klubu 
dôchodcov. 

Tejto pietnej spomienky sa zúčastnilo asi 14 občanov 
a to prevažne z Klubu dôchodcov.

Mladosť - vzácne slovo, ktoré sa od určitého veku ľudí spomína 
s nostalgiou, s trpkosťou, so smútkom, ale aj s povzdychom, 
ako bolo vtedy všetko inak. Trápili a tešili  nás  iné problémy, 
iné starosti, ale v našom veku už sú aj tieto  len krásnymi 
spomienkami. Ako sa hovorí:  Na zlé zabúdaj,  na dobré 
spomínaj. 

V utorok 16. 8. 2011   sme si naplánovali posedenie pri guláši. 
Tentokrát sme 
naplánovali akciu 
v pohostinstve 
Monaco a poprosili 
sme manželov 
P a c k o v c o v 
so šikovnými 
pomocníčkami a s 
Jarkom Mužíkom, 
aby sa o všetko 
postarali.  Stretnutie sme mali o 14.00 hod. a stoly boli plné nielen pripraveným 
pohostením, ale aj našimi členmi, ktorých sa zúčastnilo 60.

Aj keď sme povedali, že nebudeme vypekať, ale jednoducho tie naše obľúbené 
zákusky a pagáče postupne na stoloch pribúdali a na druhej strane sme ich aj poctivo 
pojedli.

Paľko Hornický so svojou harmonikou nesmel medzi nami chýbať. Akú pozitívnu 
energiu sme naším spevom vysielali do našej peknej dediny, sme videli na okoloidúcich. 
A keď nám potom hovorili, ako nás bolo počuť po dedine a že viacerí  si s nami aj doma 
zaspievali - tak si hovoríme, že aj keď tá naša mladosť už pomaly odišla, ale radosť zo 
života, ktorú sme tentokrát  rozdávali piesňou pre všetkých, je ešte stále s nami. V tejto 
vynikajúcej atmosfére sme pobudli do večerných hodín. 

Pietna spomienka na  67. výročie 
Slovenského národného povstania

Ján Slašťan

Ešte za tmy v stredu 21. septembra 2011 
vyrazil plne obsadený autobus za stále 
atraktívnymi trhmi do poľskej Jablonky. 

Po príchode na miesto sa s ubiehajúcimi 
hodinami postupne plnili priestory 

autobusu nakúpeným tovarom. Pestrosť 
a rôznorodosť nakúpeného tovaru 
pripomínala malé trhovisko. Každý 
bol ale so svojim nákupom spokojný.
V odpoludňajších hodinách sme opustili 
trhovisko všetci mierne unavení, ale 

spokojní. Čakala nás asi 3-hodinová cesta 
domov. Na malé občerstvenie sme si 
našli čas v Jánošíkovej kolibe v Liptovskej 
Osade. 

Vďaka spoľahlivému šoférovi z Jan-Pal 
trans sme s úsmevom dorazili domov z 
tohto vydareného zájazdu. 

Klub dôchodcov v Jablonke

Ján Slašťan

Piesňou k prameňu mladosti ...

HL

Pietna spomienka na 67. výročiu SNP.Pietna spomienka na 67. výročiu SNP.

Posedenie Klubu dôchodcov -Posedenie Klubu dôchodcov -
priestor na rozhovor aj na zábavu.priestor na rozhovor aj na zábavu.

Paľko Hornický so svojou harmonikou.Paľko Hornický so svojou harmonikou.
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V sobotu 17. septembra 2011 sa konal 
už 3. ročník festivalu Musictime v Dome 
kultúry Jalná v Trnavej Hore s myšlienkou 
stráviť čas s Tým, ktorý nás stvoril... 

Tretí ročníku jednodňového festivalu 
kresťanskej hudby sa začal svätou omšou 
vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého 
už o dvanástej hodine. Hudobnú časť 

festivalu odštartovala prešovská kapela 
Komajota svojimi veľkolepými hitmi, ako 
Ráno v novinách a 7 nocí. Na festivale sa 
opäť predstavila aj domácu kapela Timon. 
Po koncertnom úvode kapela eSPé zo 
Sliača roztancovala návštevníkov v sále 
domu kultúry v chválach pred Bohom. 
Návštevníci mali možnosť započúvať sa s 

kapelou audience* do ich prežívania života 
prostredníctvom hudby. Záver večera 
patril známym slovenským gospelovým 
kapelám Lámačské chvály a Timothy.

Tohtoročného festivalu sa zúčastnilo 
približne 250 ľudí všetkých vekových 
kategórií z našej obce, okolitých obcí, ale 
aj zo vzdialenejších regiónov. 

Musictime 2011 - jednodňový festival kresťanskej hudby

Peter KniezPeter Kniez

Víťazom celých pretekov sa nakoniec stal Peter Kováč z MŠK Žiar nad 
Hronom, ktorý dobehol s časom 20:16,8 min. Na druhom mieste skončil 
Patrik Hrotek a na treťom Patrik Šebestián. Všetci traja pretekali v kategórii 
od 18 do 39 rokov. V kategórii od 40 do 49 rokov sa najviac darilo Petrovi 
Horňáčkovi, ktorý zabehol v čase 22:21,8 min. Na druhom mieste skončil 
Pavol Urgela a na treťom Peter Luptovský. Kategóriu vo veku od 50 do 59 
rokov vyhral Ondrej Hanzlík s časom 22:15,5 min. Druhé miesto obsadil 
Peter Valach a tretie Juraj Chrenko. Víťazom medzi 60 a viacročnými sa stal 
Peter Fašung s časom 24:01,9 min. Za ním sa v tejto kategórii umiestnili 
Milan Samec a Miroslav Jura. 

Medzi najstarších účastníkov pretekov patrili 75-ročný František 
Hradňanský z Handlovej a 74-ročný Juraj Cengel z Banskej Štiavnice. 

V kategórii žien súťažilo 8 pretekárok. Najúspešnejšia bola Sylvia Šebestián 
s časom 15:39,6 min. Nasledovali ju Monika Píšová a Marcela Kocholová. 
Najstaršia účastníčka, 58-ročná Zlatica Balážová z Partizánskeho, dobehla s 
časom 22:15,1 min.

Súčasťou Michalského behu boli aj žiacke súťaže, ktoré boli rozdelené 
podľa ročníkov narodenia na chlapcov a dievčatá. 

Z domácich sa najviac darilo 17-ročnému Jakubovi Forgáčovi, na druhom 
mieste skončil spomedzi Trnavohorcov Pavol Ivan a tretí bol Michal 
Homola, ktorý je zároveň aj zakladateľom tohto podujatia. Farby domácich 
zastupovali aj Martin Šouc, Matej Homola a Martin Ceplák. Hlavnými 
organizátormi podujatia boli obec Trnavá Hora, Základná škola a Materská 
škola v Trnavej Hore a Telovýchova Trnavá Hora.

Dokončenie zo str. 1.

Michalský beh a Beh zdravia občanov Trnavej Hory 2011

-lh-

Vystúpenie domácej kapely audience*.Vystúpenie domácej kapely audience*.

Domáci medailisti.Domáci medailisti.
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