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inform Trnavá Hora, Jalná, Kľačany

Mikulášska sobota 2011

V tomto vydaní:

Dobrovoľníctvo
v Nairobi
Erko Dobrá novina už niekoľko rokov
úspešne posiela dobrovoľníkov do
rôznych častí afrického kontinentu na
pomoc miestnym ľuďom v núdzi. Mal
som to šťastie zúčastniť sa prostredníctvom Dobrej Noviny dobrovoľníckych aktivít v Afrike. Viac na str. 5.

Občianske združenie
SPOON informuje

mexický
tanec
v podaní
Texasky.
Tekvicové duo MaterskejTemperamentný
školy v Trnavej hore
získalo
II. miesto
voskupiny
svojej kategórii.
Hm, akú básničku asi poviem Mikulášovi?
Mikuláš ani koncom roku 2011 nesklamal
a zavítal do našej obce. Kedy? Trochu v
predstihu, už v sobotu 3. decembra, ale
veď byť všade akurát 6. decembra ani
nemôže stihnúť! Ale ešte skôr, ako sme
sa s ním stretli pri obecnom stromčeku,

sme boli na zabíjačkových hodoch v sále
pekne upraveného Domu kultúry v Jalnej.
Po predchádzajúcich pomerne náročných
prípravách sa hody začali na pravé
poludnie.

Jarné upratovanie 2012

V sobotu 27. októbra 2011 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie členov občianskeho združenia Spoločne pre obec, obec nám. Predmetom
rokovania bolo aj schválenie plánu
činnosti na rok 2012. Viac na str. 6.

Hurá! Hurá! Hurááá!
Dňa 22. 10. 2011 sa konala Prvá (Ne)
veľká Trnavohorská Šarkaniáda. Zúčastnilo sa jej asi 30 nadšencov, priekopníkov tohto staronového športu
v Trnavej Hore, 12 súťažných šarkanov, 2 nesúťažné.
Viac na str. 11

Pokračovanie na str. 2.

Trnavá Hora má ZlatyErb.sk 2011

Aj keď v čase distribúcie prvého tohtoročného čísla Trniek
vládne ešte pani Zima, väčšina z nás sa už začína tešiť na
blížiacu sa jar. Na hrejivé slnko, na prvé jarné kvety, na
rozzelenané hory, rozkvitnuté stromy...
Pokračovanie na str. 11.

Slávnostné okamihy vyhodnotenia súťaže ZlatyEb.sk.
Členky DHZ Jalná pri vlaňajšom
upratovaní okolia domu kultúry.

Internetová stránka našej obce bola v roku 2011 už po tretíkrát
zapojená do súťaže ZlatyErb.sk. Po 9. mieste v roku 2009 a 4. mieste v
roku 2010 sa v roku 2011 umiestnila v kategórii obcí na 1. mieste!
Pokračovanie na str. 2.
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Mikulášska sobota 2011
Dokončenie zo str. 1.
Pre návštevníkov bola pripravená okrem ponuky zabíjačkových
špecialít a dobre zásobeného bufetu aj ukážka výroby tradičných
vianočných oplátok a ich ochutnávka, ale aj predaj doplnkového
sortimentu: pravej domácej štrúdle (po tej sa doslova „zaprášilo“),
výrobkov zo včelieho vosku a rôznych drobných umeleckých predmetov. A aby celé podujatie nebolo len o dobrom jedle, popoludnie
spríjemnilo vystúpenie súboru Vrštek z Hornej Vsi s krátkym, predvianočne ladeným programom. Návštevníci si mohli pozrieť aj drevený Betlehem od Jozefa Turoňa st. , o ktorého funkčnosť a dobrý
stav sa naďalej stará Ján Truban.
Ale čo je s tým Mikulášom? Kde je? Stromček bol už od predpoludnia pripravený - o jeho postavenie a vyzdobenie sa postarala už
zohratá partia „spoňákov“ a ich kamarátov pod vedením Evky Abrahámovej. Bolo ho treba už len rozsvietiť. Krátko pred 17. hodinou
sa na priestranstve pri vyzdobenom stromčeku začali zhromažďovať všetci, ktorí chceli vidieť Mikuláša s jeho družinou a najmä zistiť,
či má pre nich darčeky. Aby čakanie bolo príjemnejšie, aj v tomto
roku bol pripravený mikulášsky stánok s ponukou horúcej čokolády
pre tých menších a vareného vínka pre tých starších. Kým predvlani
počasie pri príchode Mikuláša pripomínalo zimnú rozprávku, tentoraz podujatiu veľmi neprialo - skôr ako Mikuláš v sprievode čertov
a anjelov prišiel k stromčeku, spustil sa riadny dážď. Rozsvietenie

Príprava vianočného stromčeka.

Príjemná obsluha v stánku s občerstvením.
obecného stromčeka sa napriek tomu vydarilo. Darčeky však musel Mikuláš odovzdávať veľmi rýchlo – a ešte rýchlejšie sa do sucha
uchýlili všetci účastníci okrem organizátorov. Okrem počasia sklamala organizátorov aj zvuková aparatúra, ktorá fungovala so značnými výpadkami. Premiérovo príchod Mikuláša slovom sprevádzala
Katka Urgelová.
Nepriaznivé počasie nijak nenarušilo priebeh zabíjačkových hodov, ktoré v sprievode harmoniky a spevu návštevníkov pokračovali
v sále domu kultúry až do 21. 30 hod. Mikulášska sobota z pohľadu
organizátorov sa však skončila až v nedeľu po 14. hodine, kedy boli
priestory domu kultúry po riadnom „upratovacom“ výkone uvedené do pôvodného stavu.
Celé podujatie aj v tomto roku zastrešilo občianske združenie
Spoločne pre obec, obec nám. Členovia a najmä členky príprave
podujatia venovali nejednu hodinu zo svojho času. Hodová časť sa
uskutočnila aj vďaka ochote manželov Balážovcov a spolupráci s
členmi Klubu dôchodcov v Trnavej Hore, ktorí výraznou mierou prispeli k príprave zabíjačkových špecialít. Podľa ohlasov návštevníkov
sa všetky špeciality vydarili, ale prím hrala zabíjačková kapustnica.
Možno aj preto, že na jej prípravu bola použitá riadna - doma tlačená - kyslá kapusta.
Podujatie finančne podporila obec Trnavá Hora a najmä miestny
priaznivec podujatia. Čokolády pre tých malých návštevníkov, na
ktorých nečakali mikulášske balíčky, venovalo spotrebné družstvo
COOP Jednota Žarnovica. Stromčeky tentoraz venovali rod. Forgáčová a rod. Kretíková.“
OZ SPOON zh

Trnavá Hora má ZlatyErb.sk 2011
Dokončenie zo str. 1.
Túto radostnú správu sme sa dozvedeli 26. októbra 2011, kedy
sa v Bratislave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk
2011. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasujú spoločne Únia miest Slovenska,
Združenie informatikov samospráv Slovenska a občianske združenie
eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov. Ceny„ZlatyErb.
sk“ sú udeľované v troch hlavných kategóriách: „Najlepšia stránka
obcí“, „Najlepšia stránka miest a mestských častí“ a „Najlepšia stránka
samosprávneho kraja“ . V prvých dvoch kategóriách je udelená Hlavná
cena a maximálne 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré
sa umiestnia na druhom až piatom mieste. Obec Trnavá Hora sa stala
držiteľom hlavnej ceny a víťazom kategórie „Najlepšia stránka obcí“. O
umiestnení rozhoduje splnenie stanovených kritérií, ako je napr. test
reakcie na žiadosť o poskytnutie informácií, povinne zverejňované
informácie, ovládanie webu, navigácie a prehľadnosť stránky,
bezbariérová prístupnosť, ale aj technická správnosť a dodržiavanie
štandardov funkčnosti webstránok.
Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb2011 sa uskutočnilo ako
súčasť medzinárodného kongresu ITAPA a zúčastnil sa ho starosta
našej obce Ing. Ján Harman, ktorý toto čestné ocenenie prevzal.

Strojcom úspechu Trnavej Hory v tejto súťaži je predovšetkým
administrátor stránky Miroslav Bahleda. Získanie hlavnej
ceny v kategórii „Najlepšia stránka obcí“ je pre neho určite
zadosťučinením za množstvo práce, ktoré je s dosiahnutím
takéhoto umiestnenia spojené, najmä keď administráciu
vykonáva skôr ako koníček. Vďaka svojmu povolaniu dlhodobo
pôsobí v rôznych krajinách sveta, a tak je jeho spojenie s
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domovom práve touto formou o to vzácnejšie. Poďakovanie si určite zaslúžia
všetci, ktorí na stránku prispievajú aktuálnymi informáciami, pretože – ako
hovorí Miroslav Bahleda - bez ich spolupráce by stránka nemala terajšiu
podobu. Ale najvýznamnejší je podiel administrátora. Preto Miroslavovi
Bahledovi právom patrí blahoželanie a poďakovanie nás všetkých, ktorí
sme hrdí na to, že sa obec Trnavá Hora spomína v takýchto pozitívnych
súvislostiach. A určite mali tento pocit všetci občania Trnavej Hory, ktorí
sledovali 28. decembra 2011 hlavnú spravodajskú reláciu Markízy, kde bola
reportáž o našej webovej stránke a jej úspechu odvysielaná. Veríme, že tento
úspech bude motiváciou aj do nasledujúcich rokov.
Miroslav Bahleda okrem administrácie obecnej webstránky pracuje aj ako
redaktor a grafik redakčnej rady informačného občasníka Trnky, vydávaného
občianskym združením Spoločne pre obec, obec nám s podporou obce
Trnavá Hora. Aj Trnky v roku 2011 súťažili a to v súťaži Miestne noviny 2011,
ktorú vyhlasuje Slovenský syndikát novinárov, mesačník Národná osveta a
Obecné noviny. Vo veľmi silnej konkurencii 330 novín a časopisov, zaradených
do jednotlivých kategórií, sa však naše Trnky neumiestnili ani na jednom
z troch prvých miest. Ako povedal na slávnostnom vyhodnotení súťaže 4.
novembra 2011 v Bratislave predseda poroty Štefan Cifra, „v porovnaní s
predchádzajúcimi ročníkmi sa tento ročník vyznačoval skvalitnením všetkých
časopisov, takže bolo veľmi ťažké vybrať“. Porota hodnotila publicistickú
kvalitu, odbornú fundovanosť obsahu periodika, tematické a obsahové
zameranie, jazykovú úroveň, výtvarné a typografické spracovanie a tiež
polygrafický výstup.
Na slávnostnom vyhodnotení sme boli zastúpení Ing. Jánom Ďaďom,
predsedom Rady občianskeho združenia SPOON.
Z. Harmanová

Redakčný príhovor
Vážení čitatelia! Prežili sme najkrajšie sviatky roka
a čas nám pomaly ukrajuje z nového roku 2012. Perinbabka k nám zatiaľ nebola veľmi štedrá – perinou
síce potriasla, ale sniežik ako rýchlo napadol, tak
rýchlo aj zmizol. A tak dovoľte aspoň jeden malý príbeh o snehovej vločke: „Holubica a sýkorka sa rozprávali o tom, koľko váži snehová vločka. Holubica
tvrdila, že menej ako nič. A tak jej sýkorka prezradila
svoju skúsenosť. Sedela na konári starej borovice,
keď začalo tichúčko snežiť. Pretože nemala čo robiť,
začala vločky rátať. Padlo ich tri milióny sedemstopäťdesiatjedentisíc deväťstopäťdesiatdva. A potom ešte jedna, ktorá vážila menej ako nič ( podľa
slov holubice) a konár sa zlomil. Sýkorka odletela
a holubica – nositeľka mieru - sa zamyslela: možno
chýba iba jeden človek na to, aby na svete zavládol
pokoj“... Možno chýbaš práve ty, milý čitateľ, aby v
Trnavej Hore vládol pokoj, porozumenie, dobré susedské vzťahy, či ochota spolupracovať na zveľaďovaní obce (namiesto večne nespokojného šomrania
na prácu a úsilie druhých). Ochota nás nestojí nič, a
predsa môže priniesť veľa dobrého.
Zaželajme si teda navzájom všetko dobré do nového roku, aby bol lepší, ako ten predošlý, aby sa
darilo každému doma, v rodinách a aby sa darilo aj
našej obci.
Vaša redakcia

Jarné upratovanie 2012
Dokončenie zo str. 1.
S jarou sa nám spájajú veľkonočné sviatky,
čistučké a upratané domácnosti, vyčistené a
upravené záhrady. Ale čo okolie našich domov,
chodníky, miesta, kde čakáme na autobus,
kadiaľ takmer denno – denne chodíme?!
Budeme zatvárať oči, aby sme neporiadok,
ktorý tam po zime zostane, nevideli? Alebo
budeme hovoriť, že nezamestnaných je v obci
dosť, tak prečo by sme sa o tom mali starať?
A prečo by sa o to mali starať stále tí istí a za
druhých? Neraz sa stalo, že kým dobrovoľníci
upratovali
v
bezprostrednej
blízkosti
rodinných domov, obyvatelia týchto domov
sa bez akejkoľvek aktivity len prizerali, aj keď
k neporiadku v okolí prispeli aj oni sami. A
tvorcovia najväčšieho neporiadku a utajených
skládok sa na upratovaní zrejme neukážu
vôbec.
Nuž, celá obec je miestom, kde žijeme, kde
vyrastajú naše deti, naše vnúčatá a väčšine z
nás nie je jedno, či to bude pekné a upravené
prostredie, alebo jedno veľké smetisko.
Dôkazom toho je aj to, že stále viac obyvateľov
sa nestará len o vlastné pozemky a záhrady,
ale aj o ich bezprostredné okolie, a tak aj vďaka
tomu a pravidelnému koseniu verejných
priestranstiev je naša obec viditeľne krajšia.
Možno aj preto nestrácame nádej, že raz sa aj
tým ľahostajným otvoria oči a uvedomia si, že
škodia nielen ostatným, ale aj sebe. A dovtedy?
Tí, ktorým na čistote v obci naozaj záleží, sa
určite nezostanú neporiadku len tak prizerať
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– už len preto, čo okolo seba vidia naše deti,
aký príklad majú v nás... Občianske združenie
Spoločne pre obec, obec nám preto aj v
tomto roku v spolupráci s obcou Trnavá Hora
a ostatnými spoločenskými organizáciami
v obci organizuje jarné upratovanie. Termín
je určený predbežne na 24. alebo 31. marca
(ako vždy, aj teraz to závisí od počasia, ale
radi by sme boli, aby obec privítala Veľkú noc
čistá a uprataná). Podrobnosti a definitívny
termín jarného upratovania budú vyhlásené
v aktuálnom čase v obecnom rozhlase a
zverejnené na webstránke obce. Nezabudnite
na pracovné náradie – fúriky, hrable, lopaty,
motyky, záhradnícke nožnice či rukavice.
Ťažiskové pracoviská by mali byť rovnaké, ako
po minulé roky, záleží to – ako inak – na počte
dobrovoľníkov. Možno príjemne prekvapí aj
centrálna časť Trnavej Hory a upratovací ruch,
podobný tomu na Jalnej či hornej Trnavej Hore,
bude badať aj tu.
Aj v tomto roku bude pre všetkých
dobrovoľníkov
pripravené
občerstvenie
v podobe chutného gulášu. Veríme, že sa
pri tejto „bodke“ za jarným upratovaním
stretneme s pocitom dobre vykonanej práce v
čo najväčšom počte a že medzi nami nebudú
chýbať ani naše deti. Nemusia mať veľkú lopatu,
ani veľkú metlu, stačí, ak pomôžu akoukoľvek
drobnosťou – už to, že budú účastní takéhoto
prejavu vzťahu k životnému prostrediu, k
svojmu okoliu, bude dôležité.
OZ SPOON - zh

Všetky zápisnice a uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva,
ako aj iné úradné dokumenty sú
zverejnené na obecnej stránke
www.trnavahora.sk v sekcii Obecné
dokumenty.
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Príhovor starostu obce Trnavá Hora
Vážení spoluobčania,
opätovne stojíme na prahu nového
roka. Táto časť roka je obdobím, keď väčšina z nás bilancuje rok predchádzajúci a
stanovuje si plány a predsavzatia na práve sa začínajúci rok. Nie inak je to aj na
pozícii starostu. Pri hodnotení uplynulého roka môžem konštatovať, že aj keď
sa nám nepodarilo zrealizovať všetko to,
čo sme si naplánovali a predsavzali (boli
to najmä úlohy, ktoré záviseli prevažne
od získania nenávratných príspevkov),
bol pre nás predchádzajúci rok pomerne úspešný. Okrem bežnej údržby a
starostlivosti o verejné priestory sa nám
v predchádzajúcom roku podarilo zrealizovať najmä: výmenu strešnej krytiny
na zdravotnom stredisku, opravu oplotenia a úpravu terénu pri ihrisku Hrable,
rekonštrukciu obecného rozhlasu, úpravu fasády na materskej škole, opravu
strechy na vstupe do telocvične a garáži,
označenie ulíc a v neposlednom rade
výmenu strešnej krytiny na Dome kultúry v Jalnej. Okrem týchto významnejších
aktivít bol vypracovaný projekt úpravy
vstupu do obce a nemožno nespomenúť ani práce, ktoré boli vykonané na
odstraňovanie následkov krupobitia
v našej obci. Rok 2011 bol úspešný aj
z iného pohľadu – v obci pokračovalo
bohaté kultúrno - spoločenské dianie a
významné ocenenie získala naša webová stránka.
Záver roka bol spojený s riešením
problematiky zdravotného strediska.
MUDr. Buch dal výpoveď z nájmu k 31.
decembru 2011 a prakticky svoju činnosť ukončil ešte v priebehu novembra.
So zreteľom na to, že máme záujem o
ďalšie fungovanie zdravotného strediska, aby naši občania nemuseli za
základnou zdravotnou starostlivosťou
dochádzať do Žiaru nad Hronom alebo
iných miest, vyvinuli sme pre získanie le-

kára maximálne úsilie. Po zverejnených
inzerátoch, oslovení Lekárskej komory a
mnohých rokovaniach sme dostali prísľub od lekára zo Zvolena, že je ochotný
do zdravotného strediska nastúpiť a
obvod prevziať. Nástup však podmienil
vykonaním nevyhnutných úprav priestorov zdravotného strediska tak, aby
spĺňali hygienické a prevádzkové požiadavky a nebol problém získať súhlas
s prevádzkou zdravotného strediska.
Obec vyvinula maximálne úsilie a všetky
požiadavky na úpravu priestorov splnila.
V čase prípravy tohto príspevku sa však
situácia neočakávane skomplikovala.
Lekár pri rokovaní miesto oznámenia
termínu nástupu a prevzatia pacientov
od zastupujúcej lekárky vystupňoval
svoje požiadavky. Od obce požaduje
vytvorenie podnikateľského subjektu –
spoločnosti s ručením obmedzeným, v
ktorej by pôsobil ako odborný garant.
Tvrdí, že pri takom malom počte pacientov, ako má obvod v súčasnosti, by bola
práca všeobecného lekára v tomto zdravotnom stredisku stratová. Argument,
že všetky jeho doterajšie požiadavky
boli zo strany obce splnené, neakceptoval a vyjadril sa, že napriek pôvodnému
prísľubu do zdravotného strediska nenastúpi.
V súčasnosti je stav taký, že zdravotné
stredisko je upravené a pripravené, ale
lekára nemáme. Zastupujúcim lekárom
pre náš zdravotný obvod zostáva MUDr.
Višňovská. A my sme znovu na začiatku
cesty – začíname hľadať nového lekára.
Čo sa týka významnejších prác v obci
v tomto roku, opätovne budeme predkladať žiadosti na nenávratné finančné
prostriedky ako zdroja financovania
týchto prác. V prípade ich úspešnosti
máme záujem dobudovať obecný vodovod v hornej časti obce, zrealizovať
výmenu strešnej krytiny, okien a zatep-

Starosta Ján Harman.
lenie základnej školy, opraviť dlažbu pred domom smútku,
doplniť zariadenie školskej kuchyne a pokračovať v údržbe
verejných priestorov aj zlepšením a doplnením technického vybavenia na údržbu.
Pozornosť budeme venovať zberu a likvidácii komunálneho odpadu (KO). Chceme doplniť kontajnery na separované zložky KO a umiestniť smetné koše po obci – čo sa nám
nepodarilo zrealizovať v uplynulom roku. Máme záujem
pokračovať v dôslednejšej separácii KO, v tejto súvislosti
(aj na základe požiadaviek jednotlivých občanov) pripravujeme spôsob vyhodnocovania zapojenosti občanov do
separácie, aby výsledky mohli byť použité pri diferenciácii
za platby za komunálny odpad. V súčasnosti na túto tému
rokujeme s vedením Technických služieb. Predpokladáme,
že podmienky vyhodnocovania obdržíte už v krátkom období.
V tomto príspevku som nespomenul všetky oblasti, ktorým sa budeme venovať, lebo mnohé požiadavky nám
prinesie sám život. Okrem toho sme tesne pred parlamentnými voľbami a podľa skúseností vieme, že po voľbách dochádza k zmenám, ktoré ovplyvnia ďalší chod obcí. Pevne
verím, že aj v roku 2012 budeme môcť pokračovať v zhodnocovaní obecného majetku a tým prispejeme k skvalitňovaniu života v našej obci.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou a mierou podieľali
na zveľaďovaní našej obce a prispeli k obohateniu jej kultúrneho, spoločenského, športového i duchovného života.
Do nového roku vám želám veľa zdravia, šťastia a lásky.
Prajem vám a vašim rodinám veľa úspechov v osobnom i
pracovnom živote.
Ing. Ján Harman, starosta obce

Spoločenská kronika
Manželstvo uzatvorili
Jaromír Minka a Eva Kúšová
Roman Ivan a Katarína
Švihoríková

Gratulujeme!

Šťastným rodičom sa
narodili
Peter Herich, dňa 12. 10. 2011
Gabriela Struhárová,
dňa 15. 12. 2011
Bábätkám aj šťastným rodičom
želáme všetko najlepšie!

Významného životného jubilea
sa dožili

Navždy sme sa
rozlúčili

Mária Ivanová 90 rokov
Pavlína Hricová 85 rokov
Zita Ihradská 75 rokov
Ján Kubovský 75 rokov
Blažena Šimková 75 rokov

Pavlína Hricová, dňa 29. 12. 2011

Blahoželáme!

Česť ich pamiatke!

Jozef Minka, dňa 3. 10. 2011

Demograﬁa obce
Trnavá Hora za rok 2011
Počet obyvateľov k 1.1.2011:
1146 (muži: 563, ženy: 583)
Počet narodených detí:
10 (muži: 6, ženy: 4)
Počet prisťahovaných občanov:
26 (muži: 16, ženy: 10)
Počet zomrelých občanov:
7 (muži: 4, ženy: 3)
Počet vysťahovaných občanov:
24 (muži: 14, ženy: 10)
Počet obyvateľov k 31.12.2011:
1151 (muži: 567, ženy: 584)
Spracovala: Kollárová
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Dobrovoľníctvo v Nairobi
Erko Dobrá novina už niekoľko rokov
úspešne posiela dobrovoľníkov do rôznych
častí afrického kontinentu na pomoc miestnym ľuďom v núdzi. Mal som to šťastie zúčastniť sa prostredníctvom Dobrej Noviny
dobrovoľníckych aktivít v Afrike, a tak na
vlastnej koži zažiť a, istým spôsobom, dosvedčiť veľkú hodnotu a potrebnosť jej činnosti.

Keňa, bohatá i chudobná zároveň
Pozornosť Dobrej Noviny sa až do súčasnosti sústredila najmä na pomoc Keni ako
jednej z afrických krajín (v súčasnosti sa dobrovoľnícka činnosť rozširuje i na územie Sudánu). Aj toto leto sa vybralo do Kene sedem
dobrovoľníkov, ktorí sa po týždni strávenom
v hlavnom meste Nairobi rozišli do ďalších
regiónov, kde sa realizujú rôzne projekty
(Nyeri, Marsabit či Chisare). Projekty Dobrej
Noviny sú rôznorodej povahy od stavieb
vodných nádrží, podieľania sa na budovaní
menších nemocníc, pomoci resocializačným
centrám a sociálnym zariadeniam, až po výstavbu knižnice. Dobrovoľníci pomáhajú predovšetkým v oblasti vzdelávania, výchovy
a sociálneho zabezpečenia v slumoch (najchudobnejších mestských štvrtiach). Niekoľko dobrovoľníkov však po úvodnom týždni
neodišlo, ale ostalo „doma“ v Nairobi. Bol
som jedným z týchto dobrovoľníkov.
Mary Immaculate Rehabilitaion Centre
Nairobi je hlavným a zároveň najväčším
mestom Kene. Názov mesta pochádza z massajského Enkare Nyirobi – miesto chladných
vôd. Už v tomto momente by sme sa mohli
zamyslieť, pretože Afrika v nás spravidla evokuje sucho a púšť. Určite, sú aj také časti, ale
Nairobi k nim práve nepatrí. Mesto i okolie
je na africké pomery veľmi zelené, čo za-

bezpečujú hojné dažde, aj keď iba v niektorých ročných obdobiach. Celková populácia
Nairobi sa odhaduje približne na 3 milióny
obyvateľov. Možno nám pomôže pochopiť
situáciu fakt, že približne 2/3 obyvateľov žijú
v slumoch. Slumy sú rozsiahle osady plné
chatrčí, v ktorých žijú tí najchudobnejší ľudia často bez pravidelného prístupu k pitnej
vode a bez zabezpečenia podmienok pre
základnú hygienu. Práve títo ľudia potrebujú
pomoc, o ktorú Erko Dobrá Novina tak veľmi
usiluje a na ktorú prispieva aj mnoho slovenských veriacich.
Ako jeden z dobrovoľníkov, ktorí ostali v
Nairobi, som sa zúčastňoval na dobrovoľníckych aktivitách v resocializačnom centre pre
chlapcov zo slumu s názvom Mary Immaculate Rehabilitaion Centre. Toto centrum
slúži ako záchytné miesto pre mnohých chudobných chlapcov zo slumov Nairobi. Počas
ročného pobytu chlapci získavajú potrebné
základné vzdelanie i remeselnícke zručnosti.
Pracoval som ako asistent učiteľa v neformálnej škole v tomto centre. Keďže vzdelávanie
v takejto škole funguje podobne ako naše
niekdajšie „malotriedky“, v jednej miestnosti
sedia pri každom stole žiaci inej triedy. Študujú z učebníc a my sme im boli nápomocní
v prípade, ak niečomu nerozumeli. Chodili
sme od stola k stolu a snažili sa riešiť otázky
a problémy, ktoré vznikali počas vyučovania.
Ako v iných neformálnych školách, i v tejto sa
vyučovali tri predmety: angličtina, matematika a swahilčina, ktorá je spolu s angličtinou
úradným jazykom v Keni. Pomáhal som, kde
sa dalo, avšak počas hodín swahilčiny sme si
často menili so žiakmi úlohy a učili oni mňa.
Okrem neformálnej školy sa v centre nachádzala trieda, v ktorej sa žiaci učili umeleckým zručnostiam, i stolárska dielňa. Po
absolvovaní ročného praktického štúdia v

Keňania sú milí a priateľskí, dobrovoľníkov prijali za svojich priateľov.

stolárskej triede žiaci dostali certifikát, ktorý im zabezpečoval ľahšiu integráciu do
bežného života. Táto čerstvo nadobudnutá
zručnosť bola pre chlapcov často jediným
zdrojom obživy.
V centre bývali chlapci, ktorí sa možno v
minulosti previnili krádežami, alebo dokonca boli drogovo závislí. Z toho dôvodu prebývali v centre celý čas a nechodili domov
– do prostredia slumov, v ktorých bolo ľahké
opäť sa „pošmyknúť“. V popoludňajších hodinách, keď už neprebiehalo vyučovanie, mali
chlapci stretnutia s výchovnými poradcami,
ktorí v nich prostredníctvom interaktívnych
sedení prehlbovali hodnoty ako viera, úcta k
človeku, či tolerancia. Dvakrát v týždni mali
chlapci vyplnené popoludnie tak, že si čistili
a prali šatstvo. Pre túto činnosť už mali dlho
zaužívaný jednoduchý, ale účinný spôsob, s
trochou mydla a vody (napadlo mi, čo by dali
za automatickú práčku, či za množstvo iných
moderných vymožeností, ktoré sú pre nás
také samozrejmé). Okrem týchto prác mali
chlapci služby v kuchyni. Stravovali sa jednoducho. Na obed mali väčšinou kašu, alebo tzv. „ugali“, zmes múky a vody, z ktorých
po tepelnej úprave vznikla kaša nevýraznej
chuti, ktorú jedávali so zeleninou. Veľmi obľúbenou zeleninou bola sukuma wiki – zelenina podobná špenátu. Okrem hlavných jedál niekedy chlapci dostávali malé pochúťky
v podobe vareného vajíčka alebo banánu.
Tu je potrebné zdôrazniť, že aj pri tom, akí
boli chudobní, vždy boli ochotní aj s málom
sa podeliť.
Postupne sme sa naučili chápať mentalitu miestnych ľudí a tešili sme sa stále väčšej
vrúcnosti a priateľskosti z ich strany. Aj keď
zo začiatku sme museli spoznávať miestne
okolnosti, neskôr, keď sme sa naučili ako
veci fungujú, aj posledné obavy sa zmenili
na úžasné dobrodružstvo. Zužitkovali sme
hodiny swahilčiny, ktoré sme dostali už na
Slovensku, pred príchodom do Kene, i počas
úvodného týždňa v Nairobi. Keď sme išli na
miestny trh nakupovať ovocie a zeleninu, naučili sme sa, že veľmi pomáha, keď sa aspoň
pár slovami pokúsite prihovoriť po swahilsky.
Toto vám zabezpečí, že nakúpite za rovnakú
cenu ako miestni obyvatelia. V opačnom prípade vás každý pokladá za turistov, ktorí nepoznajú miestne pomery a veľmi ľahko vám
predá tovar za cenu pre „Mzungu“ (belocha),
ktorá môže byť oveľa vyššia.
Prirodzene, spočiatku sme možno mali
obavy z toho, ako nás miestni ľudia príjmu.
Naše obavy však boli úplne zbytočné. Keňania sú nesmierne priateľskí, pohostinní a
vždy ochotní pomôcť. Aj keď som v projekte
pomáhal vyučovať, často sa stalo, že chlapci
jednali tak, že som sa od nich vlastne ja učil
prostredníctvom maličkostí a rôznych každodenných situácií.
Peter Bojo
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Občianske združenie SPOON informuje
V sobotu 27. októbra 2011 sa
časia
uskutočnilo výročné zhromaž- t 30. apríla: stavanie mája,
denie členov občianskeho zdrupriestranstvo pri Dome kulženia Spoločne pre obec, obec
túry Jalná
nám. Okrem množstva organi- t máj: májová vatra, priestranszačných záležitostí boli predtvo pri Dome kultúry Jalná,
metom rokovania aj voľby Rady
presný termín podľa počasia
a revíznej komisie na nasledu- t septembrová, resp. októbrojúce obdobie a schválenie plává sobota: Šarkaniáda, presnu činnosti na rok 2012. Novým
ný termín podľa počasia
predsedom Rady sa stal Ing. Ján t 6.- 7. októbra: výstavka TrnaĎaďo. Plán činnosti bol schválevohorská tekvica vrátane súný nasledovne:
ťaže Trnavohorská štrúdľa
t 28. januára: fašiangový kar- t 1. decembra: Mikulášska soneval, Dom kultúry Jalná
bota
t 18. februára: fašiangy v obci, t 31. decembra: Silvester 2012
večer fašiangová zábava,
s ohňostrojom ( v závislosDom kultúry Jalná
ti od príjmov z podielu 2%
t 24., resp. 31. marca: jarné
dane)
upratovanie obce, termín
Ak hľadáte azda najznámejšie
bude upresnený podľa po- trnavohorské kultúrnospoločen-

ské podujatie – minicountryfest
Trnavohorský dostavník – hľadáte márne, na rok 2012 nebol do
plánu podujatí pre veľkú náročnosť organizácie zaradený. Podujatí, ktoré už pár rokov po sebe
zaisťuje v podstate stále rovnaký
tím ľudí, je dosť, a elán a časové
možnosti organizátorov tiež nie
sú nevyčerpateľné. Do ďalšieho
roku možno načerpáme dosť organizačného zanietenia... To ale
neznamená, že by sa countryfest
v roku 2012 nemohol uskutočniť.
Podľa niektorých príspevkov v
diskusii na webovej stránke obce
organizuje naše občianske združenie podujatia len preto, lebo
sa na tom dá dobre „nabaliť“. Občianske združenie SPOON nemá
na organizáciu kultúrnospolo-

čenských podujatí v obci žiadny
monopol ani výhradné práva,
takže podujatie (nielen s podobným zameraním) môže zorganizovať ktokoľvek. Diskutujúci z
webstránky sa môžu chytiť príležitosti – potom možno zistia,
že okrem množstva povinností,
práce a špinavých obrusov na
opranie sa nedá nabaliť nič iné.
Veríme, že všetci, ktorí podujatia organizované občianskym
združením SPOON navštevovali
doteraz, nám svoju priazeň zachovajú aj v roku 2012. Do každej
domácnosti v Trnavej Hore budú
aj naďalej distribuované Trnky,
náš a najmä váš informačný občasník, ktorý plánujeme vydávať
aj v tomto roku.
OZ SPOON

Chcete podporiť činnosť OZ SPOON? Venujte 2% zo svojich daní!
Občianske združenie SPOON organizuje
každý rok podujatia, ktoré prispievajú k
stúpajúcej úrovni kultúrno- spoločenského
života v našej obci. Na zabezpečenie týchto
podujatí sú však potrebné finančné prostriedky.
Ak patríte k spokojným návštevníkom akcií,
ako je Trnavohorská tekvica, stavanie mája,
Mikulášska sobota či silvestrovský ohňostroj,
môžete nám s financovaním podujatí pomôcť
aj Vy, a to poukázaním 2% zo svojej zaplatenej
dane. Tlačivá, ktoré sú na poukázanie podielu
dane potrebné, budú k dispozícii na webovej
stránke obce, na Obecnom úrade v Trnavej
Hore a v Kaderníctve Evka Abrahámová.

Identifikačné údaje, potrebné na vyplnenie
tlačiva o poukázaní 2% podielu dane:
obchodné meno: Spoločne pre obec, obec
nám, sídlo: 966 11 Trnavá Hora 131, právna
forma: občianske združenie, IČO: 0037895761.
Podiel 2% zo zaplatenej dane môžu
v prospech nášho združenia poukázať
všetci, ktorí sú zamestnaní a ich 2% podiel
zo zaplatenej dane je vyšší ako 3,32 €.
Potrebné údaje Vám môže Váš zamestnávateľ
potvrdiť po 15. februári 2012, dokedy musí
vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
Podnikatelia môžu venovať prostriedky priamo
v daňovom priznaní do 31. marca 2012.

Silvester 2011

blížiacou sa polnocou pribúdalo, až sa priestranstvo takmer celkom zaplnilo. A hoci prezentácia činnosti a nakoniec aj elektronické
odpočítavanie času vďaka „zamrznutému“
internetu celkom nevyšli, náladu prítomných
to vôbec nepokazilo. Medzitým na hrádzu
Hrona osvedčený „strelmajster“ Paľko Kaštier
s pomocou Jarka Ivana pripravil viac ako 70
kg pyrotechniky. S úderom polnoci prišli prvé
salvy ohňostroja a prvé priania do nového
roka. Spolu s veľkým obecným ohňostrojom
oblohu osvetlilo množstvo väčších či menších
ohňostrojov, ktoré boli vďaka jasnej noci dobre viditeľné.
Organizátorov potešilo, že ich pozvanie na
spoločnú silvestrovskú rozlúčku a zároveň
spoločné privítanie nového roka prijalo toľko
účastníkov. Podujatie sa vydarilo, ohňostroj
sa páčil, víno chutilo, atmosféra po slovách
úprimných prianí a želaní bola skvelá. Všetci
si prajeme, aby bol dobrý a vydarený aj rok
2012.
Silvestrovský
ohňostroj
zabezpečilo
občianske združenie SPOON zo získaných
prostriedkov z 2% dane a s podporou Obce
Trnavá Hora. Varené víno venoval člen OZ

Posledný deň v kalendárnom roku je pre
mnohých príležitosťou na zábavu, veselé
stretnutie s rodinou či priateľmi, pre iných sa
zas spája s predstavou pohodlia domova pred
televíznou obrazovkou, pre niektorých je to
deň ako každý iný. Mnohým zas dobre padne,
keď môžu posledné hodiny či minúty starého
roka tráviť vonku, na uliciach či námestiach
a spoločne s ostatnými sledovať hudobné
programy a silvestrovský ohňostroj. Preto
sa občianske združenie Spoločne pre obec,
obec nám rozhodlo aj v tomto roku pozvať
všetkých občanov Trnavej Hory a jej návštevníkov v závere roka na priestranstvo pri Dome
kultúry Jalná. Hudba ani diskotéka síce neboli, ale inak bolo zabezpečené všetko potrebné – prezentácia činnosti združenia za celý
rok, elektronické odpočítavanie času, varené
vínko na zohriatie v chladnej noci, ale najmä
očakávaný ohňostroj. Počasie bolo priaznivé – mrzlo, ako sa na silvestrovskú noc patrí,
ale len tak akurát, aby účastníci nepomrzli a
chutilo horúce vínko. Ľudí pri dome kultúry s

Vážení občania, venovanie 2% podielu
zaplatenej dane je podpora, ktorá Vás stojí
len trochu času pri zájdení do Vašej mzdovej
učtárne a pri vyplnení tlačiva. Veríme preto,
že tento čas nebudete ľutovať a že našu
činnosť podporíte. Môžete osloviť aj svojich
zamestnaných príbuzných či priateľov. Za
akúkoľvek podporu Vám budeme vďační.
Vyplnené tlačivá môžete do 25. apríla 2012
odovzdať v Kaderníctve Evka Abrahámová, na
obecnom úrade v Trnavej Hore alebo priamo
na príslušný daňový úrad.
Ďakujeme!
OZ SPOON zh

Ohňostroj ani tentokrát nesklamal.
SPOON Matej Homola, bufet Jalná.
Na záver už len jedna poznámka: Aj tento
rok zostal pri dome kultúry a najmä na
jalnianskom moste neporiadok z použitej
zábavnej pyrotechniky. Nie z obecného
ohňostroja - obaly z neho organizátori uložili
aj tentoraz na dohodnuté miesto, ale z tých
rôznych malých svetlíc a ohňostrojov, ktoré
odpaľovali účastníci a len minimum z nich si
obaly odnieslo. Predchádzajúce roky trávila
časť členov SPOON-u predpoludňajšie hodiny
Nového roka zbieraním neporiadku okolo
domu kultúry. Tento rok sme si povedali, že
stačilo.
OZ SPOON - zh
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Jeseň v Materskej škole Trnavá Hora
Od septembra sme sa venovali hlavne našim najmenším. Úzka spolupráca s rodičmi, časté konzultácie
a poradenstvo zo strany pedagógov uľahčilo adaptáciu
detí na nové prostredie. Milé slovo, pohladenie, obľúbená hračka, účasť rodiča v prvé dni v triede spolu so
svojím dieťaťom sú súčasťou nášho adaptačného procesu a prispôsobovania sa detí na materskú školu. I keď
je toto obdobie ťažké, snažili sme sa ho preklenúť čo
najlepšie. Učiteľky - druhé mamy - svojím prístupom,
pokojným slovom a pedagogickými radami rodičom
uľahčili deťom začlenenie do kolektívu našej materskej
školy. Usilovné včielky (staršie deti ) si tvorili pravidlá
správania v triede a pravidlá bezpečnej hry, aby si svojim konaním tvorili priaznivú klímu triedy. Spoločne s
celým kolektívom a deťmi si tvoríme rodinné prostredie, do ktorého sa radi vraciame.
Jesenná príroda bola pre naše deti inšpiráciou pre
rozvoj ich psychomotorických – pohybových schop-

Formou hier sa deti naučili správne recyklovať.

Škôlkarov príchod Mikuláša potešil.

ností. Deti na vychádzkach nachádzali
rôzne jesenné plody a aj naše záhrady
boli plné pracovného materiálu – nechýbali tekvice, zemiaky a iná zelenina. Našu
snahu a usilovnosť sme prezentovali
na Trnavohorskej tekvici. Deti sledovali
zmeny v prírode prostredníctvom našej
briezky „Anežky“ na školskom dvore, na
ktorej sledujeme striedanie ročných období. Naučili sme sa rozoznávať lesné
zvieratá s ich charakteristickými znakmi.
U detí sme utvrdili enviromentálne cítenie a pravidlá správania sa v lese prostredníctvom Eko – kódexu. Prostredníctvom firmy Technické služby a. s. v Žiari
nad Hronom sme obdržali recyklačné
nádoby a hravou formou sme sa oboznámili so správnou technikou recyklácie.
Zapojili sme sa do zberu papiera, nazbierali sme 1 077 kg papiera a deti mali možnosť v spolupráci s firmou Harmony z
Harmanca zistiť, ako sa starý papier mení
na papierové hygienické výrobky. Spoznali sme aj neživú prírodu a jej nebezpečné stránky. Zahrali sme sa na malých
vedcov a skúmali sme vlastnosti snehu,
vody a ľadu. Prostredníctvom výchovno vzdelávacej hry „Čo sa stane, keď...!“ sme
sa naučili, ako sa máme správať bezpečne v prírode. Práce detí s jesennou tematikou sme prezentovali vo vstupnom
priestore MŠ na výstave: „Jeseň, pani bohatá“. V rámci zdravého životného štýlu
sme si pripomenuli: Školský deň mlieka,
Sv. deň duševného zdravia, Sv. deň bielej
palice, Sv. deň výživy a Týždeň boja proti
drogám, spojené s ochutnávkou ovocia a
zeleniny.
V septembri a v októbri sme si pripomenuli spojitosť medzi zberom jesennej
úrody, ukončením prác v záhradách a
hodmi na dedine. Rozvíjali sme si sociálne kompetencie pri príprave zdravej hostiny. K Sviatku všetkých zosnulých sme si
pripravili jedlo pre dušičky. Deti do okna
uložili tanier s krajcom voňavého chleba.
Porozprávali sme sa o zapaľovaní sviečok počas Dňa zosnulých. Ani tohto roku

Zápis do 1. ročníka v ŽS Trnavá Hora
Zápis do 1.ročníka sa uskutoční v
Základnej škole v Trnavej Hore dňa 3.
februára 2012 (piatok) od 8:00 do 16:00.
Zákonný zástupca dieťaťa prinesie na zápis
svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a
poplatok 5 eur za zošity ku šlabikáru, ktoré
bude škola objednávať. Zápisu sa zúčastnia
deti narodené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku
v základnej škole v školskom obvode,

v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný
zástupca dieťaťa nevyberie inú základnú
školu.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže mu
riaditeľ školy rozhodnutím odložiť začiatok
povinnej školskej dochádzky o jeden
školský rok.
O odklad začiatku povinnej školskej
dochádzky môže požiadať zákonný
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MŠ
Okamihy tvorivého
sústredenia.
sme sa nedočkali snehu , ktorý
nám mal doniesť Martin na bielom koni.
A ešte naše ďalšie aktivity:
dňa 25. 9. 2011 sme športovali
na Michalskom behu, v utorok
11. 10. 2011 nás navštívila Mgr.
Kopčová, aby u nás uskutočnila
základné logopedické vyšetrenie, o dva týždne neskôr 25. 10.
2011 mali rodičia možnosť dať
si vyšetriť deti prostredníctvom
projektu Zdravé očká. V novembri nás navštívila policajtka Mgr.
Šmondrková, ktorá prostredníctvom projektu „Rozprávka
nám to rozpovie“ upozornila
deti na dôležitosť dodržiavania
pravidiel a na nebezpečenstvo
stretnutia s neznámymi osobami s prvkami prevencie proti
drogám. V piatok 11. 11. 2011
sme sa fotografovali prostredníctvom firmy Jana a získali sme
aj menovky s menami svojich
kamarátov.
Anna Janeková,
riaditeľka MŠ Trnavá Hora

ZŠ

zástupca. Súčasťou žiadosti je odporučenie
všeobecného lekára pre deti a dorast
a odporučenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
Tešíme sa na Vás!
Mgr.Kristína Holá,riaditeľka ZŠ
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Klub dôchodcov
Klub dôchodcov má 80 členov ku
koncu roka 2011. Stav členov sa v priebehu roka mení, niektorí ubudnú, ďalší
sa prihlásia, ale aj tak má naša organizácia širokú základňu, kde najstarší členovia majú viac ako 82 rokov.
Náplň činnosti KD vychádza z námetov členov a vždy je zostavená tak, aby
sa jednotlivých akcií mohli zúčastňovať
aj mladší, aj starší dôchodcovia.
V roku 2011 sme pripravili 10 akcií a

spolupracovali sme pri dvoch akciách.
Z pripravených akcií to bolo napríklad: dvakrát návšteva divadla vo
Zvolene, dva zájazdy, stretnutie pri
príležitosti MDŽ, posedenie pri guláši,
Juniáles. Pomáhali sme aj pri príprave
zabíjačkových špecialít, zúčastnili sme
sa vo veľkom počte na brigáde v obci.
Jednotlivé akcie boli podrobnejšie
opísané v jednotlivých číslach Trniek.

Na zájazde bola výborná atmosféra.

Akcie Klubu dôchodcov v
poslednom štvrťroku 2011

Na predvianočnom stretnutí vládla dobrá nálada.

Plány v roku 2012
Klub dôchodcov chce aj v roku 2012
pripraviť pre svojich členov zaujímavé
a hodnotné akcie. Pri ich zostavovaní
budeme vychádzať z predložených
námetov, ale aj z finančných možností

Harmonogram odvozu
plastového odpadu
Odvoz plastového separovaného odpadu je plánovaný raz za
mesiac podľa harmonogramu.
Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako
aj zverejnený na stránke v sekcii
OZNAMY. Predpokladaný harmonogram odvozu plastov:
11.01.2012
08.02.2012
28.03.2012
11.04.2012
09.05.2012
13.06.2012

11.07.2012
15.08.2012
12.09.2012
10.10.2012
14.11.2012
12.12.2012

Dňa 24. 11. 2011 sa uskutočnila návšteva divadla JGT vo
Zvolene na komédii „Traja muži na nesprávnej adrese“. Bravúrne a
inteligentne napísaná komédia ponúkla zábavu, kvalitný humor
aj možnosť na zamyslenie sa. Na tomto predstavení sa zúčastnil
plne obsadený autobus členov KD.
Koncoročné stretnutie KD sa uskutočnilo 3. 12. 2011 už tradične
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Trnavej Hore. Predseda
Ján Slašťan privítal prítomných členov, ako aj starostu Ing. Jána
Harmana. Predseda nás v krátkosti informoval o našich akciách,
ktoré sme v roku 2011 realizovali a vysvetlil dôvody neuskutočnenia
tých akcií, ktoré síce v pláne boli, ale neboli zrealizované. Na záver
poďakoval prítomným za účasť a zablahoželal jubilantom, ktorých
sme tohto roku mali nasledovne: 60 rokov – šiesti členovia, 65
rokov – štyria členovia, 75 rokov – traja členovia. Zitka Slašťanová
informovala členov o finančných prostriedkoch KD. Po prípitku,
chutnom jedle, ktoré nám pripravila Helka Minková a po kávičke
prišiel náš harmonikár p. Hornický s manželkou.
Nálada sa niesla v duchu pokojných vianočných sviatkov a
tradične - ako aj po minulé roky – sme stretnutie ukončili piesňou
Ján Slašťan a Helena Luptáková
„Tichá noc, svätá noc.“

KD. Veríme, že sa nám podarí za
aktívneho prispenia všetkých členov tieto
predsavzatia splniť. Zároveň ďakujeme
vedeniu obce za každoročný finančný
príspevok na činnosť Klubu dôchodcov.
V prvých mesiacoch roku 2012
pripravíme návštevu divadla vo Zvolene

alebo v Banskej Bystrici a ešte pripravíme
stretnutie členov KD pri príležitosti MDŽ.
Prajem všetkým členom KD v roku 2012
pevné zdravie, spokojnosť v rodinnom
živote a optimizmus pri každej prežitej
udalosti.
Ján Slašťan
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1

ŠKF Kremnica

13

11

1

1

48:14

34

2

OTJ Hontianske Nemce

13

11

0

2

67:13

33

3

Družstevník Látky

13

9

0

4

43:16

27

4

Slovan Dudince

13

9

0

4

31:23

27

5

MFK Detva

13

8

2

3

52:23

26

Dieru do sveta sme neurobili, ale malý krôčik pre futbal a
veľký pre Trnavú Horu áno. Spoznali sme nových ľudí, nové
ihriská, získali inšpiráciu, čo treba u nás zlepšiť a vybudovať.
Dorastenci TJ Sokol Trnavá Hora ďakujú všetkým svojim
priaznivcom za podporu. A dúfam, že sa odvďačíme dobrou
hrou. Určite sa o to budeme snažiť.
Ja vidím problémy futbalu na Trnavej Hore takto: Ľudia a
peniaze.
Peniaze máme od obecného úradu v Trnavej Hore,
preplatia nám skoro všetko potrebné, máme aj novú sieť za
bránou – ďakujeme.
Najväčší problém vidím v nedisciplinovanosti mladých
ľudí, ktorí nedodržujú stanovené časy príchodu na zápas či
tréning a neraz vôbec neprídu. Ale malo by platiť, že keď
už niečo robím, tak to robím poriadne. Nemajú pracovné
návyky, disciplínu a možno aj tá vojna im chýba. Pred
každým zápasom strávim cca 4 hodiny zháňaním hráčov,
telefonovaním a pod. Česť výnimkám. Aj demografický
vývoj je zlý. Rodí sa menej futbalistov. A zohnať 11 chlapcov
je veru problém. Ale ideme ďalej. Dúfam, že v tomto novom
roku zvolíme nového prezidenta klubu, ktorý dá všetko do
poriadku.

6

OŠK Stožok

13

8

1

4

34:30

25

petošviho

7

Tatran VLM Pliešovce

13

6

1

6

24:28

19

8

Družstevník Očová

13

6

1

6

29:39

19

9

Sokol Braväcovo

13

5

1

7

49:33

16

10

Družstevník Bzovík

13

4

2

7

22:31

14

11

Sokol Trnavá Hora

13

4

1

8

20:56

13

12

Klas Horné Hámre

13

2

0

11

14:36

6

13

Prameň Kováčová

13

1

1

11

15:57

4

14

Družstevník Sielnica

13

1

1

11

11:60

4

Trnavohorskí sokoli - dorastenci

Naši dorastenci na domácej pôde.

Zápasy

13

4 výhry

4 doma, 0 vonku

1 remíza

1 doma, 0 vonku

8 prehier

2 doma, 6 vonku

13 doma

Body

13

Skóre

20 : 56

0 vonku
doma:

0 trestných

18 : 14

vonku: 2 : 42

IV. ročník Vianočného halového
turnaja vo futbale
V pondelok 26. 12. 2011 sa uskutočnil už v
poradí 4. ročník Vianočného halového turnaja
vo futbale. Ako každý rok, aj tento sa konal v
telocvični Základnej školy v Trnavej Hore. Turnaja
sa zúčastnilo 6 tímov a vianočná i futbalová
atmosféra bola veľmi príjemná. Mužstvá hrali v
rámci pravidiel fair play, chceli čo najviac ukázať
zo svojho futbalového umenia, a tak si spríjemniť
toto sviatočné dopoludnie.
Príjemnú atmosféru sa organizátori snažili
doplniť aj pripraveným občerstvením, bufetom
a peknými cenami, o ktoré sa oplatilo zabojovať.
I touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorom
podujatia a to Obecnému úradu Trnavá Hora a
pizzerii Laredo.
Víťazmi tohto ročníka sa stalo mužstvo FC
Borovičky pod vedením domáceho Martina
Cepláka a jeho futbalových kamarátov z okolia.
Na druhom mieste skončili minuloroční víťazi
Sedliakovci, ktorým k opakovanému získaniu
titulu chýbalo len lepšie skóre. Na treťom mieste
sa umiestnil tím Ostrostrelcov pod taktovkou
Maťa Švihoríka a domácich mladých futbalistov.

Druhé miesto patrilo Sedliakovcom.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Kováč zo Žiaru nad Hronom z tímu
FC Borovičky z počtom gólov 9. Asi najväčším prekvapením turnaja bolo
mužstvo Luptákovcov za ich sympatický výkon a krásne umiestnenie na 4.
mieste. Veríme, že sa nám podarí aj budúci rok zorganizovať takého príjemné a
úspešné stretnutie priaznivcov futbalu.
mc
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Uvítanie detí do života

Radosť maminky pri svojom dieťatku.

Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých ruží
prišlo na svet niečo krásne, po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva na všetky žitia roky
a buď šťastné v svete krásnom dlhé roky.
Ani v našej obci nezabúdame
na zázrak, akým je nový život.
Dňa 10.decembra 2011 sa
uskutočnilo na Obecnom úrade
v Trnavej Hore uvítanie detí do
života.
V tomto roku sa narodilo 7 detí,
ktoré rodičia s radosťou priniesli
do zasadačky obecného úradu:
Červienková Martina, Barboriak
Filip, Hanáková Patrícia, Páleník
Šimon, Kuchár Andrej, Košta Peter
a Herich Peter.

A tak sme sa dali dokopy – divadlo Š.V.I.H.O.
Jedného septembrového dňa sa
znova dala dokopy partia divadelníkov
- konečne - a to pod vedením nového
režiséra Mareka Nyergesa z Divadla
K.O.Z.A. Je sice mladý, ale vyzná sa.
Keďže začíname odznova, padol
návrh zmeniť názov divadla. Nápady
boli rôzne, ale nakoniec zvíťazil návrh
„ŠVIHO“ (nebol od petašviha). Teda
vlastne Š.V.I.H.O. – šikovní, vtipní,
iniciatívni, hraví ochotníci.
Prišli aj noví členovia, aj staronoví a
niektorí zas odišli v priebehu skúšok
(pre zaneprázdnenosť) – nahradili ich
noví ochotníci.
Laci Rúcska sa vrátil z hosťovania z
bufetu Jalná, a hneď nasadil vysokú
latku, dve poldeci za minútu. Novým
členom je aj pani Hela Turčanová, bude
naša mama, bude nám variť. Pridala sa k
nám Zuzka Ivanová, ktorá dobre behať
vie a my dúfam, že nezbehne. Je s nami
aj Janko Ďaďo, učí sa fajčiť a kašlať,
ale nie na nás, to v hre bude používať.
Ddúfam, že nepodpáli javisko. A Slávko
Kostrian bude v hre pán, len nepočuje,
starigáň.
No a naši starí známi: Beňová Veronča
(usilovné dievča, naučí nás ako hrať,
veru tak), Urgelová Katka (to je naša
Adela, o ktorej bude ešte počuť nejedna
nedeľa), Tomáš Donoval (kto by o ňom
povedal, má rád autá a frajerku a ešte aj
divadlo), Peter Švihorík (čvirik, švitorí jak
dudok, že má veľký pupok) a Kaštierová
Janka (režisérova pravá ruka, len ona

Divadlo Š.V.I.H.O. – šikovní, vtipní,
iniciatívni, hraví ochotníci.
vie, odkiaľ vietor fúka).
To sme všetci ochotníci, ktorí sa budú snažiť
priniesť do Trnavej Hory radosť z divadla.
Vybrali sme si hru, ktorú budeme hrať pod
názvom Ženy v nemocnici. Tragikomická
hra, plná citu, situačného a akčného humoru
a gagov, ktorá privádza diváka k tomu, aby
premýšľal o zmysle života, rodiny, viery a
nádeji.
„Ono hádam ani neny dóležité, čo je tam,
kde sceme íst, ale dóležitejší bude dostat sa
tam...“ hovorí hlavná postava p. Kováčová,
ktorú hrá Hela Turčanová. „A preto vás
šeckých pozývam na toto predstavený, keré
bude už čoskoro v našom stánku kultúrném
na Jalnej“ (Karol – alias petošviho, kerý
vynýsol popol aj ze šporákom...)
Touto cestou sa chcem poďakovať
pracovníkom obecného úradu, ktorí nám
poskytli priestor na skúšanie a morálnu
podporu. Držte nám palce!
Všetko dobré v novom roku želá divadlo
Š.V.I.H.O.
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občasník
informačnýTrnavá
Hora, Jalná, Kľačany

Za obec privítala rodičov a
nových
maličkých
občanov
pani poslankyňa Ing. Beata
Mešťanová, deti z materskej
školy im zaspievali a zarecitovali
básničky.
Úloha rodiča je poslanie.
Je to asi tá najdôležitejšia,
najzodpovednejšia vec v živote.
No zároveň je to povinnosť, ktorej
plnenie prinesie to najväčšie
šťastie.
ZD

Životné jubileum
bábskeho rodáka
V decembri 2011 oslávil významné životné
jubileum rodák z obce Báb, ale už dlhoročný
obyvateľ našej obce pán Peter Švihorík.
Väčšine ľudí známy „Peťošviho“ je zapálený
futbalový činovník, divadelný ochotník,
„spoňák“, ale najmä človek, ktorý je vždy
ochotný priložiť ruku k dielu. Prajeme mu
preto do ďalších rokov života veľa zdravia a
rodinnej pohody, ale aj dostatok pracovných
príležitostí, veľa optimizmu, dobrých
nápadov, veľa úspechov na doskách
ochotníckeho divadla a talentovaných,
zanietených a najmä zodpovedných
futbalistov (a aj nejaký aktívny a zodpovedný
športový funkcionár by sa zišiel).
Kalverova štvorka a spol.

Oslávenec Peter Švihorík.

petošviho
Trnky, informačný občasník - Trnavá Hora, Jalná a Kľačany, vydáva občianske združenie
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Ministerstvom kultúry SR pod číslom EV 3387/09. Redaktori: Zdenka Harmanová,
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Hurá! Hurá! Hurááá!

Dňa 22.10.2011 sa konala Prvá
(Ne)veľká Trnavohorská Šarkaniáda.
Zúčastnilo sa jej asi 30 nadšencov,
priekopníkov tohto staronového
športu v Trnavej Hore, 12 súťažných
šarkanov, 2 nesúťažné - vo forme
pútačov, dvaja diváci, dvaja taxikári a
slabý občasný vánok. No a na všetko
sa z nadhľadu dívalo jedno troška už
zubaté slniečko. Šarkanovým pilotom
sa podarilo nakoniec, napriek málo
priaznivému vetru, zdvihnúť aspoň
na pár minút celkom osem šarkanov,
jeden sa vôbec nedal prehovoriť,
hoci patril medzi najkrajších doma
vyrobených, no a dvaja šarkaníci
vôbec nerátali s tým, že príde iba
vánok - občasník, nuž to ešte pred
vyhodnotením vzdali. Náladu sme
si snažili vylepšiť reprodukovanou
hudbou a udržať nad bodom mrazu
teplým čajíkom.
Hodnotiaca komisia rozdala celkom
9 diplomov a 6 sladkých cien v dvoch
súťažných kategóriách.
Prvú cenu v súťaži o najkrajšieho

doma vyrobeného šarkana získali
Mariánko a Dušanko Petríkovci. Druhú
cenu v tejto kategórii získali súrodenci
Izabelka a Manuelko Červienkovci z
Hronskej Dúbravy. Tretiu cenu v tejto
kategórii získala Veronika Harmanová.
Prvú cenu v súťaži o najvyššie
lietajúceho šarkana získala Dominika
Petríková. Druhú cenu v tejto kategórii
získala Kristínka Abrahámová.Tretiu
cenu získala Sofinka Miklošová.
Hodnotiaca komisia udelila
aj tri špeciálne ceny, a to cenu
za najvyššie lietajúceho vtáka a
zároveň najlepšieho rozlietavača
šarkanov , cenu za najkrajšieho doma
vyrobeného nelietajúceho šarkana
a do tretice cenu za obdivuhodnú
trpezlivosť a najviac nabehaných
kilometrov pri rozlietavaní šarkana.
Držiteľov cien dôsledne bránime pred
popularitou ich utajením – a kto bol,
videl na vlastné oči a počul na vlastné
uši.
Musím ale zdôrazniť, že nevyhrali
len tí ocenení, ale všetci, ktorí prišli.

Víťazka Dominika Petríková a
jej najvyššie lietajúci šarkan.
Tešíme sa na budúcoročnú šarkaniádu, ktorá bude
ešte väčšia, ešte lepšia a ešte krajšia ako tohoročná.
Aj vietor sa sľúbil! Tak neváhajte a príďte. A kľudne
privezte aj svoje deti, určite sa potešia.
J.Ď.

Dobrá novina
V pondelok 26. decembra
bolo 7 detí z našej farnosti
koledovať po domoch spolu
s vedúcou Boženou Bahledovou. Na rozdiel od minulých
rokov nám počasie tento rok
celkom prialo, čomu sme sa
veľmi tešili. Pred nami bolo
19 rodín a spolu s nami išli aj

šoféri Roman Stieranka a Juraj Dudáš.
Do každého domu deti priniesli okrem Betlehemského
svetla a vianočných pesničiek aj zvesť o narodení Ježiša a o Afrike.
Deti za odmenu dostali
sladkosti a peniaze, tento

rok sa vykoledovalo 444 eur,
ktoré sme poslali do Afriky –
Sudánu.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nás prijali
do svojich domovov a za ich
dary. Verím, že v ďalšom roku
sa stretneme zas.
bb

Deti priniesli
Betlehemského svetlo.

Silvester - oslava s eRkom
Tak, ako každý rok, tak aj
tento sme oslavovali Silvester
na fare. Aj keď sa oslava konala
4 dni pred Silvestrom, nikomu
to nevadilo. Pre deti bol na
fare pripravený program plný
zábavy, rozličných hier a
darčekov.
Tak, ako to na oslave býva,
treba všetko najprv pekne
pripraviť. Prípravy začali už od
rána, keď som chystala a balila
vianočné darčeky a balíčky ako
odmeny za jednotlivé súťaže.
A na obed sme sa presunuli
na faru, kde som spolu s
Maťkou Čabákovou poriadila
a vyzdobila miestnosť. Majka
Dudášová sa postarala o koláče

a ovocnú misu a o hudbu sa
staral Juraj Dudáš. Keď bolo
všetko pripravené, oslava sa
mohla začať.
Spolu prišlo 15 detí. Ako
vstupenka platilo farbami
nakreslené srdiečko na tvár,
ktoré si deti museli zaslúžiť
pekne zaspievanou spoločnou
pesničkou. A potom sa začala
zábava. Program bol rozdelený
do troch hlavných bodov, aby
mali čas aj na oddych. V každom
bloku sme tancovali eRko tance,
súťažili o rôzne darčeky, ale aj
písali napríklad do srdiečok,
za čo sa chceme Pánu Bohu
poďakovať, či do obláčikov,
čo chceme v budúcom roku

Silvester oslavovali deti aj na fare.
spraviť, napraviť, alebo také naše malé predsavzatie do budúcnosti.
Nakoniec sme si zaspievali pesničku, zatancovali Egypský tanec,
rozdali darčeky a deti sa pobrali domov. A my, animátori, hor sa
riadiť. Ďakujem všetkým za pomoc pri organizovaní tohto podujatia
a deťom za účasť.
bb
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Lampiónový sprievod
V predvečer sviatku demokracie zorganizovali dievčatá z detského centra Pastelka v poradí
tretí lampiónový sprievod pre deti. Hoci počasie bolo v ten deň vskutku nádherné, večer
bol už poriadne mrazivý. Snáď práve z tohto dôvodu bola účasť detí menšia, ako po minulé
roky. No všetky tie deti, ktoré prišli a teplo sa obliekli, určite neľutovali a mohli si v ten večer
dosýta vychutnať množstvo blikajúcich svetielok. Ani tento rok k nám nezabudli priletieť
tety ježibaby, ktoré rozveseľovali deti pesničkami a hrami. Tempo sprievodu bolo vďaka zime
svižné, ale našťastie sa nikto nezabudol pristaviť pri blikajúcich svetluškách s dobrotami. V
cieli čakala na deti veselá hudba, zahriať sa teda dalo pri tanci, horúcom čaji, rodičia sa ohriali
pri varenom vínku a nechýbali ani chutné medovníky. Ešte jedno svietiace prekvapenie
čakalo v ten večer na deti. Na oblohu vzlietli jeden po druhom farebné lampióny šťastia, a
veríme, že žiadne dieťa si nezabudlo pri pohľade na ne niečo pekné zaželať.
Ďakujeme obci za spoluprácu pri zorganizovaní sprievodu, pani učiteľkám ZŠ a MŠ, ktoré
akciu spropagovali a pridali sa počas sprievodu k nám, a, samozrejme, srdečná vďaka patrí
sponzorom, ktorí na akciu finančne prispeli. Želáme si, aby sa z lampiónových pochodov v
našej obci stala tradícia, a tak už dnes premýšľame nad budúcoročným námetom - hádam by
už aj k nám mohol zavítať skutočný sv. Martin – uvidíme.
ZD

Deti si mohli vychutnať
množstvo blikajúcich svetielok.

Jasličková pobožnosť
V nedeľu 25. decembra, na sviatok Narodenia Pána,
sa uskutočnila v našej farnosti Jasličková pobožnosť.
Na skúškach sme sa stretávali každú nedeľu už pred
prvou adventnou a poslednú skúšku sme mali deň
pred Vianocami.
Na začiatku predstavenia mal príhovor pán farár.
Jasličkovú sme začali krátkym tančekom v podaní
ročných období, po ktorých nastúpil na scénu
Otec Rok, ktorý si volal k sebe svoje dcéry, aby mu
porozprávali, čo všetko vo svete videli a zažili. Počas
rozprávania vstupovali na scénu jednotlivé postavy,
ktoré príbeh hrali. A tak sme videli život Pany Márie,
ako sa dozvedela, že porodí syna, Jozefa, ako prosil
Boha o znamenie, či si má zobrať Máriu za ženu, ich
spoločné putovanie do Betlehema, narodenie Ježiška
a príchod pastierov, ktorí mu priniesli dary. Nakoniec
deti zaspievali pesničky a zarecitovali pripravené
Jasličková pobožnosť v našej farnosti.
básničky. Jasličkovú ukončil pán farár slávnostným
požehnaním.
Ďakujem všetkým, ktorí jasličkovú nejakým spôsobom podporili, či už Maťovi Ceplákovi za hranie na gitare, Maťke Kniezovej a
Stanke Miklášovej za pomoc pri jednotlivých skúškach, deťom za peknú účasť a v neposlednom rade ľuďom, ktorí si v tento deň našli
čas a prišli si vystúpenie pozrieť. Všetkým ešte raz veľká vďaka.
bb

Svätý Mikuláš na fare
Hoci je podujatí oslavujúcich príchod Mikuláša v našom okolí
vskutku dosť, prišli mladé rodiny v rámci nášho farského spoločenstva
s nápadom objasniť deťom pravú podstatu tohto sviatku. K prípravám
postačila len ústretovosť nášho pána farára a ochota rodičov pri
príprave drobných rekvizít. Ostávalo už len priviesť svoje ratolesti v
mikulášsky podvečer do fary, kde vládla veselá atmosféra pri gitare a
speve, plná očakávania z príchodu svätého Mikuláša.
Prostredníctvom pútavého interaktívneho predstavenia mali deti
možnosť spoznať význam tohto sviatku, ktorý spočíva v dobrote
srdca a radosti z rozdávania a pomoci blížnym. Veselými pesničkami
sa potom deťom podarilo privolať ozajstného svätého Mikuláša,
v sprievode anjelov, ktorý dorazil s naozaj štedrou nádielkou.
Odvážnejšie deti mu venovali peknú básničku či zaspievali pesničku.
No a všetky deti posilnené maškrtami z balíčkov vládali potom ešte
hodnú chvíľu tancovať a zabávať sa. Vďaka ešte raz pánovi farárovi a
všetkým, ktorí pomohli. Veríme, že naše deti si z toho mikulášskeho
večera veľa odniesli a dospelí sa spolu s nimi príjemne zabavili. ZD

Deťom sa podarilo privolať svätého Mikuláša pesničkami.

