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Jarné upratovanie 2012 - máme byť na čo hrdí

V tomto vydaní:

Obec Trnavá Hora
získala ocenenie Enviro
Samospráva 2011
V piatok 3. februára 2012 ocenili Technické služby, a. s., Žiar nad Hronom partnerské samosprávy, ktoré zabezpečujú
nakladanie s odpadom. Viac na str. 8.

Výnimočné príbehy
Trnavohorcov
V predchádzajúcich číslach Trniek
sme vám sporadicky predstavovali
občanov Trnavej Hory, ktorí sú niečím
výnimoční. Týmto číslom zavádzame
pravidelnú rubriku, v ktorej vám chceme tieto osobnosti predstaviť. Príbeh
tohto čísla prináša Pavol Ivan z hornej
časti Trnavej Hory. Viac na str. 10.

Na „náučnom chodníku“ sa toho nazbieralo naozaj dosť.
Vďaka dobrým priateľom sa do práce každý deň dopravujem autom, a tak málokedy
cestujem autobusom. Prvý aprílový týždeň
som jeden deň takýto autobusový spoj
musela využiť– a zistila som, že pohľad zo
sedadla autobusu má svoje čaro. Sedíte si
pekne vo výške, ak nad kolesom, tak skoro

ako na vyhliadkovej veži, a cez okno môžete
pozerať do široka – ďaleka. Prejdete časť Šašovského Podhradia (nuž, nič moc, najmä v
zákrute pod mostom), potom Pitelová – vidíte šedivé, zarastené priestranstvá nad autobusovou zastávkou, nevyčistené chodníky,

Trnkárske jubileum

Pokračovanie na str. 2.

Farníci tancovali
opäť na Jalnej
Fašiang bol tohto roku dosť krátky, ale štvrtý ročník farského plesu
si v ňom svoje miesto našiel. V sobotu 11. februára sa tanečníci zišli opäť na Jalnej.
Viac na str. 11

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

Milí naši čitatelia! Všimli ste si v januárovom
vydaní Trniek niečo na prvý pohľad nenápadné, ale
pritom zaujímavé? Že nie? Ani sa nečudujeme, veď
na občasník Trnky sme si už väčšinou zvykli, a tak
nikto nerieši, že sa v hlavičke objavilo číslo, ktoré by
si z pohľadu okrúhlych jubileí zaslúžilo pozornosť
– X. Áno, čítate dobre – v januári začali Trnky 10.
rok svojho vydávania. O takpovediac pionierskych
začiatkoch, o svojpomocnom kopírovaní, neskôr
tlačenom čiernobielom vydávaní a o záslužnej práci
vtedajších redaktorov sme už v Trnkách písali.

...poďte na karneval, zábava bude!
A veru bola, a skvelá! Občianske
združenie SPOON verné svojej tradícii
skvalitňovania podujatí sa na V. ročník
fašiangového karnevalu (či maškarného
bálu, ako sa komu páči) pripravilo
naozaj dobre. V sobotu 28. januára
2012 v Dome kultúry v Jalnej čakala na
priaznivcov nielen krásne karnevalovo
vyzdobená a dobre vykúrená sála, ale
aj pohár sektu na privítanie, bohatý
bufet, ceny pre najlepšie masky a
zaujímavá hudobná ponuka – kapela
Rovers z Piešťan spolu s DJ Markom zo
Žiaru nad Hronom, ktorí sa v hudobnej
produkcii striedali.

Pokračovanie na str. 3.

Pokračovanie na str. 2.

V zápale tanca...
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Dokončenie zo str. 1.
To najpodstatnejšie – masky a
dobrú zábavu – si však priniesli sami
účastníci. Krátko po 20.hodine už boli
všetky miesta v sále zaplnené a čakalo sa len na slávnostný prípitok a príhovor. Našu osvedčenú moderátorku
Badku Beňovú čakali v túto noc iné
povinnosti a najmä radostné chvíle –
ráno do rodiny pribudol malý Matúš,
k čomu aspoň takto srdečne blahoželáme. A tak mala na moderátorskom poste s pochopiteľnou trochou
trémy premiéru Radka Štefanková z
Pitelovej. Pár slov na úvod, slávnostný tuš, cink – štrngli sme si a úvodné
tanečné kolo sa začalo. Na parkete
sa začala pestrá prehliadka farieb a
nápaditých kostýmov jednotlivcov,
dvojíc, trojíc či skupinových masiek.
Cica a Mica z Priemyselnej ulice oslovili aj vypracovanou marketingovou
stratégiou a najmä zaujímavou ponukou služieb, ježkovia zaujali nápadito
spracovaným pichľavým kožúškom s
jabĺčkami a blškami. Krásna lesná víla
s ešte krajším klobúkom konkurovala pôvabnej nočnej dáme, priamo v
akcii sa predstavila trojica futbalistov.
Nechýbali kurtizány, mafiáni, českí
turisti, tím z ordinácie v Ružovej záhrade so sexi sestričkou, krásna cigánka, gróf Drakula, pôvabná dáma z 30.
rokov či pozornosť budiaci Šmolko a
Šmolinka. Čarodejnica spod Grúňa
vyzerala ako vlastná sestra tej z Mrá-

zika, len mačička bola trochu väčšia.
Prišiel aj Mexičan, Karkulka, šarmantná policajtka a nechýbala ani Martinka z Turca. Niektoré masky boli
náročné nielen svojím vyhotovením,
ale aj nosením – a najťažšie to malo
určite prasiatko. Masky boli naozaj
skvelé, a ak to mali ťažké účastníci
pri rozhodovaní a hlasovaní o tej
pre nich najvydarenejšej maske, ešte
ťažšie to mala porota. Víťazom návštevníckeho hlasovania sa nakoniec
stala partia Štyria tankisti a pes, ktorá zvíťazila aj v hodnotení poroty. To
ich „entreé“ – či vydarený vstup, pri
ktorom nechýbali doma vyrobené
„samopaly“ a najmä tank (aj keď len
na baterky), „skoroakoživý“ pes Šarik
vyrazilo dych a rozosmialo všetkých,
ktorí si týchto filmových hrdinov pamätajú. Ako druhú najvydarenejšiu
masku porota vyhodnotila Maťka a
Kubka s ovečkou a psíkom Dunčom,
tretie miesto patrilo nápadito spracovanému kostýmu dvojice ježkov.
Nikomu zo zúčastnených však nešlo
o umiestnenie, ale o dobrú zábavu,
ktorá trvala až do skorých ranných
hodín. O naozaj výbornú večeru so
sladkým prekvapením sa postaral
Matej Homola so svojím tímom,
ktorý zabezpečoval aj bufet s čerticou Zuzkou. O obsluhu a kúrenie sa
aj tento rok postarala už osvedčená
zostava Marek Bílek, Marek Harman,
Matej Forgáč a Luboš Líner. Ráno sa

Maťko s Kubkom a čerticou – bufetárkou Zuzkou.
organizačný tím stretol zas - tentoraz však upratovanie išlo veľmi
príjemne a ľahko. Riad nám poumývala umývačka riadu u Zlatky a
Stanka Beňovcov, výzdobu sme nechávali na farský ples a fašiangovú rozlúčku, vďaka čomu sme krátko popoludní mohli spraviť za
tohtoročným fašiangom pomyselnú bodku.
A len pre poriadok: Cenu pre víťaza návštevníckeho hlasovania
venoval pán Ivan Hajdoni, cenu pre víťaza hodnotenia poroty venovala Obec Trnavá Hora, pre II. miesto občianske združenie SPOON, pre III. miesto pani Alena Pilniková. Zostávajúce ceny venovali
samotní organizátori a aj účastníci karnevalu, pričom nebola podstatná hodnota ceny - išlo skôr o symbolické a často aj úsmevné
ocenenie nápadu a realizácie kostýmu.
Trnavohorský fašiangový karneval si už získal svojich stálych
priaznivcov, a to aj „cezpoľných“ ktorí za dobrou zábavou neváhajú
precestovať aj desiatky kilometrov. A čo myslíte, s čím odchádzali?
Nielen s úsmevom a dobrou náladou, ale najmä s vyhlásením: „A na
budúci rok prídeme zas! Už máme aj masky vymyslené!“ Žeby sme
sa na to zas dali?!

OZ SPOON zh

Jarné upratovanie 2012
Dokončenie zo str. 1.
všadeprítomné plastové odpadky... a potom príde Trnavá
Hora a vy sa preberiete – po
ľavej strane vidíte vyčistené a
vyhrabané zelené plochy, vyčistený a vyzametaný chodník
ponad cestu, upravené okolie
autobusových zastávok, vyčistené okolie kostola... Váš pohľad už síce aj tu zaregistruje
čerstvý ohryzok z jablka v tráve
na autobusovej zastávke, ale
dojem z tej sviežej zelene a čistoty vám to nepokazí. Pohľad
na pravú stranu- na priestranstvá medzi železničnou traťou a
Hronom- už nie je taký lákavý,
ale aj tu badáte známky nejakej aktivity - začínajú opiľovať
polámané stromy, na časti
priestranstva je už skosený minuloročný porast. A poviete si:
Tá naša Trnavá Hora vyzerá celkom fajn! Čo celkom fajn, vyzerá veľmi pekne! Potom stretnete dlhoročného známeho a ten
vám povie: „Počúvaj, minulú

sobotu som išiel cez vašu dedinu, a tam som videl toľko ľudí
vonku popri cestách hrabať,
zametať, upratovať... to sa vám
ako podarilo? Tá vaša dedina
vyzerá tak čisto a upratane. U
nás som ešte nič také nevidel...“.
A vy zrazu pocítite istú hrdosť –
jednak preto, že takáto pochvala vo všeobecnosti dobre padne, jednak preto, že na takejto
podobe obce máte svoj podiel
aj vy. Že ste si na sobotné dopoludnie 24. marca 2012 nenaplánovali žiadne súkromné
aktivity, žiadne betónovanie,
žiadny výlet, žiadne umývanie
okien, ale že ste tento deň venovali jarnému upratovaniu
našej obce. A nie prvému - veď
občianske združenie Spoločne
pre obec, obec nám ho v spolupráci s obcou a so všetkými
spoločenskými organizáciami
organizuje už od roku 2007. Počet dobrovoľníkov, ktorí sa do
jarného upratovania zapájajú,

Klub dôchodcov aj tentoraz zabezpečil čistotu okolo kostola.
ani jeden rok neklesol pod sto, pričom najväčšie zastúpenie majú tí,
ktorí by už mali právo sedieť doma
a oddychovať- naši seniori z Klubu
dôchodcov. Vďaka nim je od prvého
ročníka brigády vždy vyupratované
okolie kostola, domu smútku a autobusovej zastávky, a inak to nebolo
ani v tomto roku. Brigádovali aj naši
dobrovoľní hasiči a hasičky a „spoňáci“ – tí si nadelili nielen najväčší

počet pracovísk, ale aj najviac času
venovaného upratovaniu. Keď pred
dvanástou a teda oficiálnym ukončením brigády na všeobecne známom „náučnom chodníku“ napriek
spojeniu troch pracovných partií
chýbal ešte riadny kus, tak Riško na
trochu nesmelý návrh na pokračovanie práce jednoducho povedal:
„Od načatej roboty sa neodchádza.
Jasne, že potiahneme.“ A potiahli a

trnky
robotu dokončili. V menšom zastúpení
boli naši športovci, ktorí upratovali ihrisko, a miestni rybári, ktorí čistili breh
Hrona. Upratovali aj ľudia z ulíc či jednotlivých domov - ako po iné roky, aj teraz najviac v časti Jalná, ale po prvý krát
sa pridali aj ľudia v strednej časti obce.
Do ulíc vyšli aj hornotrnavci, hoci im
chýbal koordinátor či vedúci. Kľačany
boli zastúpené len jednou dobrovoľníčkou, pani Trokšiarovou, ktorá si uznanie
zaslúži o to viac. Čo však potešilo úplne
mimoriadne, bolo premiérové zapojenie našej základnej školy do tejto akcie.
Pod vedením pani riaditeľky upratovali
žiaci i pedagógovia, ku ktorým sa pripojil aj pán farár, a spravili naozaj kus
práce. Pri usilovnej práci deťúrence aj
vyhladli – pohľad na to, ako si usadené
na briežku pri škole pochutnávali na
párkoch, veru stál za to.
Počasie má v SPOONe na starosti
Peťo Švihorík – a za to „jarnoupratovacie“ by si zaslúžil medailu. Krajšie sme
si nemohli ani želať. Asi mu úloha vybavovať počasie prischne natrvalo... Aj
vďaka priaznivému počasiu a súčasne
zapojeniu zamestnancov obce, ktorí s
pomocou brigádnikov hneď odvážali
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vyzbieraný a nahromadený odpad, bol
výsledok upratovacej akcie na prvý pohľad viditeľný.
Pre všetkých dobrovoľníkov bol pri
bufete Jalná ako symbolické poďakovanie pripravený výborný gulášik, ktorý
aj tentoraz navarila čisto mužská partia
spoňákov – chlapci, naozaj sa vám vydaril! V krásnom slnečnom počasí bolo
príjemné chvíľu posedieť, oddýchnuť si,
prehodiť pár slov s ostatnými. Len škoda, že neprišli všetci, ktorí sa do tejto
naozaj prospešnej akcie zapojili, či už
to boli hornotrnavci alebo tí, ktorí pracovali v okolí svojich domov v strednej
časti obce.
Jarné upratovanie je za nami. Môžeme byť naozaj hrdí na to, že sa dokážeme postarať aj o to, čo nie je výlučne
naše, ale čo všetci užívame, a tešiť sa z
toho, že naša obec zase opeknela. A dúfať, že budeme mať z roka na rok pri jarnom upratovaní menej roboty, lebo si
poriadok na verejných priestranstvách
dokážeme udržať po celý rok. A že nás
bude pri tých jarných prácach, ktorým
sa po zime nedá vyhnúť, z roka na rok
viac.

Trnkárske jubileum
Dokončenie zo str. 1.
Ale zas – nepovšimnúť si túto desiatku, najmä keď
je za ňou ukrytých veľa hodín písania, tvorivej práce,
informácií, ktoré Trnky prinášali svojim čitateľom – to
nám jednoducho nedalo.
A tak sme sa rozhodli pripomenúť si toto jubileum
spomienkami doterajších redaktorov na ich prácu v
Trnkách a oslovením tých najdôležitejších, teda vás,
našich čitateľov.
Prvú členku redakcie, pani učiteľku Anku Červienkovú, sme už – žiaľ – osloviť nemohli. Zvedavé otázky
sme položili zostávajúcim bývalým členom redakcie:
Martinke Bončovej, Jankovi Hrenovčíkovi, Lenke Ihradskej a Zuzke Ivanovej. S výnimkou Zuzky Ivanovej
si všetci redaktori na svoje pôsobenie radi zaspomínali a priniesli nám aj rady a mnohé inšpiratívne nápady.
Maťka Bončová čas strávený pri tvorbe Trniek
popri vysokoškolskom štúdiu považovala za príjemne strávený nielen preto, že sa krátko predtým
pohrávala s myšlienkou venovať sa žurnalistike, ale
aj vďaka tomu, že sa na tvorbe „podieľali šikovní ľudia ako Lenka Ihradská a Zuzka Ivanová, s ktorými
som si rozumela a hlavne sme pri tom zažili kopec
srandy. Písať články, spoznávať spoluobčanov tak,
ako som ich dovtedy nepoznala, spoznávať nových
ľudí, získavať nové informácie a vkladať do článkov
kúsok seba, ma veľmi bavilo. Tvoriť niečo také ako sú
obecné noviny je zaujímavá a osožná práca.“ Janko
Hrenovčík nám zas k svojmu pôsobeniu povedal: „
Bol som rád, že som bol pri zrode Trniek. Pôsobenie
v redakcii beriem ako výbornú skúsenosť“. Pozitívne
hodnotí aj vývoj Trniek, podľa jeho názoru „dnešné
vydania sú neporovnateľné s prvými. Technicky aj
obsahovo“. A čo hovorí na toto obdobie Lenka Ihradská? Ponúkame časť jej spomienok: „Do redakcie Trniek som začala prispievať ešte v období, keď
som bola na materskej dovolenke. Najskôr sa moja
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Redakčný príhovor
Milí čitatelia,
tohtoročná zima poriadne prevetrala naše šatníky a
urobila menší „prievan aj v peňaženkách“, pretože zvýšila náklady na vykurovanie našich príbytkov. Teplota
klesala poriadne pod bod mrazu a pohľad na úplne
zamrznutý Hron vyvolával hlavne u starších obyvateľov spomienky na voľakedajšie „tuhé zimy“. Jej vláda
sa však skončila, hoci sa s nami občas ešte poprieči a
priveje chladný vzduch.
Teplé slnečné lúče pomaly povyťahovali zo zeme
prvé kvietky a lákali do záhrad. Vylákali von aj brigádnikov, ktorí neváhali vziať do ruky hrable či metly. Výsledok ich snažení je viditeľný po celej obci. Iní možno
vykročili do prírody a zahájili svoju turistickú sezónu.
Ak práve uvažujete, kam sa vybrať, príspevok o Beskydskej sedmičke môže byť inšpiráciou.
V čase, keď pre vás pripravujeme toto číslo nášho
občasníka Trnky, sú akurát sviatky Veľkej noci. Veríme,
že ich prežijeme v atmosfére pohody a zmysluplne.
No a po Veľkej noci sa nám už začne „zletnievať“ – dni
sa budú predlžovať, otepľovať a čo nevidieť príde obdobie dovoleniek a prázdnin. Je len na nás, ako tento
čas využijeme...
Vaša redakcia

OZ SPOON zh
práca týkala skôr úpravy príspevkov, až
potom som začala pridávať svoje vlastné články. Spolu s Maťou Bončovou sme
chceli, aby bolo v Trnkách viac „života“, a
tak sme sa s fotoaparátom a diktafónom
vybrali priamo medzi našich spoluobčanov. Zaznamenali sme napr. prácu tých,
ktorí pracovali na vtedajších verejnoprospešných prácach, nechýbali sme ani
na rockovom festivale, navštívili sme
obecnú knižnicu a pripravili sme niekoľko rozhovorov (napr. s rodákom z hornej
Trnavej Hory, Miroslavom Žbirkom). Táto
práca ma veľmi bavila, lebo nebola iba
o písaní spoza počítača, ale stretávali
sme sa s ľuďmi, rozprávali sme sa s nimi
a bližšie sme ich spoznávali. Viac-menej
mi toto amatérske písanie otvorilo dvere do ozajstného novinárskeho života.
Svoje práce som prezentovala druhému
najväčšiemu vydavateľovi novín a dostala som u nich prácu. Dnes, keď sa na
100 percent venujem písaniu reportáží,
správ či publicistických článkov, môžem
povedať, že prvé kroky k písaniu boli v
našich Trnkách.“
Názory čitateľskej verejnosti sme sa
rozhodli zistiť jednak formou anketových
lístkov, jednak formu internetového hlasovania. Anketová forma nám priniesla
trochu sklamania, lebo zo 40 anketových
lístkov sa nám vrátili len 4.... takže naše
poďakovanie za ochotu a čas venovaný
vyplneniu ankety patrí Veronike Beňovej,
Marte Fungáčovej, rodine Obrtálovej a
Rúčkovej a Petrovi Švihoríkovi. A čo sme
vlastne chceli vedieť? Nuž, zaujímalo
nás, čo podľa oslovených spôsobuje, že
do Trniek prispieva v podstate stabilný
okruh prispievateľov bez širšieho zapojenia čitateľskej verejnosti, žiadali sme o

nápady, ako podporiť záujem čitateľskej
verejnosti o spolutvorbu Trniek a spraviť
Trnky atraktívnejšie a zaujímavejšie pre
čitateľov, a v neposlednom rade – aké
informácie či články by oslovení chceli
v Trnkách nájsť. Hoci sa vyplnených dotazníkov vrátilo naozaj málo, nápadov,
čo by v Trnkách bolo dobré uverejňovať,
bolo o to viac. A aj keď určite nebude v
moci redakcie zabezpečiť realizáciu všetkých nápadov (napríklad zverejňovať
viac dedinských klebiet či kto s kým chodí) a z finančných dôvodov nemôžeme
vyhovieť ani návrhu na viac farebných
fotografií, všetkými návrhmi sa budeme
seriózne zaoberať a v nasledujúcom čísle
vás s uvažovanými zmenami určite oboznámime.
Úspešnejšie sa skončil náš internetový

Pokračovanie na str. 9.
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Príhovor starostu obce Trnavá Hora
Vážení spoluobčania, s prvými teplými dňami sa v nás prebúdza potreba
vyjsť von z našich príbytkov a poobzerať
sa, čo sa po zime zmenilo, čo nám treba urobiť. Z tohto pohľadu sa vo svojom
príspevku chcem venovať trom oblastiam: upratovaniu verejných priestorov,
separovanému zberu a voľnému pohybu psov.
Upratovanie verejných priestorov
Hneď po roztopení snehu a čiastočnom oteplení sme v rámci obce začali
so zametaním ulíc a odpratávaním posypového materiálu z nich. S roztápajúcim snehom sa nám odkryli odpady ( od
plastových fliaš až po psie exkrementy),
ktoré bolo potrebné vyzbierať a upratať.
Uvítali sme opätovne iniciatívu OZ SPOON na usporiadanie jarného upratovania za spoluúčasti obce a spoločenských
organizácií v obci - Klubu dôchodcov
(pod vedením Janka Slaštana), DHZ
Trnavá Hora – Jalná, „členov“ TJ Sokol
Trnavá Hora. Pripojili sa aj občania. Najviac nás však potešilo, že sa do jarného
upratovania po prvýkrát zapojila aj naša
ZŠ pod vedením p. riaditeľky. V tejto súvislosti chcem dať do pozornosti, že sa
naša obec prihlásila do celoslovenskej
akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú aj v
tomto roku organizovalo Ministerstvo
životného prostredia SR - nedá mi však
nespomenúť, že deklarovaná pomoc vo
forme plastových vriec v počte 10 ks a
rukavíc v počte 100 ks bola len formálna, lebo v skutočnosti nám poskytli 10 ks

plastových vriec a 2 páry rukavíc (s emblémom MŽP SR).
Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým tým občanom, ktorí sa
tohtoročného jarného upratovania zúčastnili, a tak prispeli k skrášleniu nielen
blízkeho okolia svojich príbytkov, ale celej obce. Žiaľ, pomerne veľká časť našich
občanov ostáva stále ľahostajná ku svojmu okoliu, čo je na škodu nás všetkých.
Separovaný zber
V závere mesiaca marec v rámci obce
sme zrealizovali separovaný zber odpadu, a to papiera a plastov. Tak, ako ste boli
informovaní prostredníctvom letáčikov
do vašich schránok, začali sme prostredníctvom kupónov evidovať zapojenosť
jednotlivých domácností do tohto zberu. So začiatkom boli spojené niektoré
nedostatky, a takpovediac detské choroby, napr. neodhadli sme predpokladané množstvo vyseparovaných odpadov
a z toho dôvodu sme nemali potrebný
počet kupónov. Niektoré domácnosti
preto tieto kupóny ešte neobdržali. Za
tento nedostatok sa ospravedlňujeme.
Dali sme urobiť dotlač kupónov, ktoré
po dodaní doručíme do príslušných domácností.
Voľný pohyb psov
Je to veľmi nepríjemný, ale zato neustále sa opakujúci jav v našej obci.
Občania avizujú voľný pohyb psov, ktorí
im ohrozujú alebo znepríjemňujú život,
lenže vo väčšine prípadov majiteľa tak-

Starosta Ján Harman.
to sa pohybujúceho psa nevieme identifikovať. Aj keď túto
oblasť rieši Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce, ešte
stále sa vyskytujú majitelia, ktorí toto VZN nerešpektujú a
nezabezpečia, aby k takémuto voľnému pohybu ich psov
nedošlo. A čo je ešte horšie, sami vypúšťajú svojich psov
na ulicu bez náležitého doprovodu. Aj touto cestou žiadam
majiteľov takto sa pohybujúcich psov, aby rešpektovali prijaté VZN a zabránili tak voľnému pohybu svojich psov vo
verejných, resp. cudzích priestoroch. V prípade, že v tejto
oblasti nenastane náprava, budeme musieť prijať opatrenia na odstránenie takéhoto negatívneho javu, ktorý bude
nevyhnutne spojený aj so zvýšenými nákladmi na jeho riešenie. V konečnom dôsledku sa potom nebudeme môcť diviť, ak dôjde k zvýšeniu poplatkov za psov vo všeobecnosti, čo znamená, že na neporiadnikov zas budú doplácať tí,
ktorí si všetky povinnosti plnia. Riešením tohto problému
by bolo sankcionovať takto sa správajúcich vlastníkov psov,
bez vašej pomoci to však v drvivej väčšine prípadov nie je
možné. Aj touto cestou by som vás chcel požiadať: ak by ste
poznali majiteľov voľne sa pohybujúcich psov, nahláste ich
mená na obecnom úrade. Prispejete tým nielen k zjednaniu nápravy, ale v konečnom dôsledku predídete nárastu
vašich výdavkov.
Ing. Ján Harman, starosta obce

Ako sme hlasovali v parlamentných voľbách 2012
Aj keď boli celkové výsledky
parlamentných volieb z 10. marca 2012
známe už na druhý deň, viacerých z vás
bude možno zaujímať, ako dopadli voľby
v Trnavej Hore. Prinášam Vám preto aspoň
stručný prehľad:
Počet zapísaných voličov v našej obci bol
952, volieb sa zúčastnilo 594 voličov, čo je
62,39% zapísaných voličov. Platných hlasov
bolo odovzdaných 590. Najviac hlasov
získala strana Smer – sociálna demokracia,
a to 325. Na druhom mieste s počtom
hlasov 86 bolo Kresťansko – demokratické
hnutie, na treťom mieste Obyčajní ľudia (36

platných hlasov) a s tesným rozdielom (33
odovzdaných hlasov) Slovenská národná
strana. 21 hlasov získala strana Sloboda a
solidarita, 19 hlasov ĽSNS a 16 hlasov SDKÚ.
Hnutie 99% získalo 15 hlasov. Zostávajúce
strany, ktoré kandidovali v parlamentných
voľbách, získali na Trnavej Hore menej ako
10 hlasov (SDĽ 1, Právo a spravodlivosť
4, Zmena zdola 1, Národ a spravodlivosť
2, KSS 5, Most – Híd 8, HZDS 9, SSS Nory
Mojsejovej 9 hlasov), resp. nezískali žiadny
hlas.
So zreteľom na to, že v parlamentných
voľbách sa na kandidátke Kresťansko –

demokratického hnutia o priazeň voličov
uchádzal aj Mgr. Pavol Kravec, obyvateľ
Trnavej Hory, iste ste zvedaví , ako to
bolo v tomto prípade s preferenčnými
hlasmi. Právo prednostného hlasu využilo
celkom 459 voličov, z ktorých 240 voličov
odovzdalo preferenčné hlasy kandidátom
strany Smer – SD. Z celkového počtu
voličov KDH využilo právo preferenčného
hlasu 83 voličov, z toho kandidát p. č. 32
Mgr. Pavol Kravec získal 74 preferenčných
hlasov.
Z podkladov Okrskovej volebnej komisie
spracovala Z. Harmanová

Spoločenská kronika obce Trnavá Hora
Šťastným rodičom sa narodili

Významného životného jubilea sa dožili

Sara Homolová, 7. 2. 2012
Alex Porubský, 27. 2. 2012
Samuel Kováč, 2. 3. 2012

Helena Abrahámová, 85 rokov
Emília Cepláková, 85 rokov
Pavel Ivan, 85 rokov
Anna Oravcová, 80 rokov
Jolana Červienková, 80 rokov

Bábätkám aj šťastným rodičom
želáme všetko najlepšie!

Blahoželáme!

Navždy sme sa rozlúčili
Michal Ceplák, 9. 1. 2012
Štefan Mádel, 24. 1. 2012
Emília Cepláková, 7. 2. 2012
Česť ich pamiatke!
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Príspevok Jaroslava Gazdíka v spolupráci s petičným
výborom proti výstavbe MVE Jalná
Rozhodol som sa prispieť do nášho
obecného občasníka na základe požiadavky
od občanov. Veľmi som zvažoval, či
príspevok napísať, no presvedčil ma fakt,
že mnoho ľudí nemá internet a tým pádom
sú mu podsúvané jednostranné informácie
okolo plánovanej výstavby MVE Jalná. Počul
som všeličo, že výstavba MVE Jalná musí
byť postavená, že keď sa nepostaví teraz,
postaví sa neskôr, že obec nemá vplyv na
odsúhlasovanie výstavby, že sa jednoducho
postaviť musí, že je to lacno vyrobená
energia, že obce budú mať z toho výhody,
že sa nezničí príroda, že ľuďom v ich okolí
nebude spôsobená žiadna ujma, či všelijaké
iné nepravdy či polopravdy.
Ale pekne po poriadku. Len na rieke Hron
má byť postavených minimálne 28 nových
MVE. Jedna z nich má byť postavená v našej
obci. Na základe zámerov predkladaných
navrhovateľmi výstavby MVE si obce
neuvedomujú mieru svojej zodpovednosti za
zmeny, ktoré tento zámer prinesie z hľadiska
enviromentálnych vplyvov na životné
prostredie, zmeny prírodných odtokových
pomerov a tým zvýšenia povodňových
rizík či rizík sucha a v neposlednom rade
aj nesplnenia RSV (Rámcová smernica o
vodách Európskeho parlamentu a Rady
Európy) a zásad integrovaných plánov
manažmentu povodní v zmysle prijatej
legislatívy EÚ. Nedodržanie nariadení
a porušenie RSV môže dôjsť k vysokým
sankciám, ktoré budú vymáhať či už rezort
MŽP, alebo EÚ a to priamo od obcí, ktoré
tieto zámery na svojom území realizovali a
na nich participujú priamo, alebo formou
iných vzájomných dohôd s majiteľmi týchto
objektov. Za vybudovanie vodných stavieb
-priečnych hatí MVE, ktoré tým, že prerušujú
ich pozdĺžnu kontinuitu vodných tokov,
môžu byť uplatňované sankcie. Pokuta za
nesplnenie záväzku voči EÚ sa môže vyšplhať
nad 725-tisíc € na jednu obec. Slovensku totiž
hrozí právne konanie od Európskej komisie
zo zákonného záväzku Slovenskej republiky
splniť požiadavky EÚ prijatím smernice WFD
2000/60ES Európskeho parlamentu a Rady
v Rámcovej smernici o vodách – zákona č.
365/2004. Minister životného prostredia
Jósef Nagy vyhlásil, že v prípade vymáhania
pokút EÚ od štátu bude rezort tieto pokuty
prenášať na dotknuté obce. Nemyslím, že
nový minister bude ochotný tieto pokuty
platiť, keďže štátna kasička je prázdna.
Takže je na mieste opýtať sa, čo prinesie
malá vodná elektráreň obyvateľom Trnavej
Hory. Ktorým? Tým, ktorých sa táto výstavba

bude bytostne dotýkať - obyvateľom Jalnej
bývajúcim pri rieke Hron. Prečo nie tým,
ktorých sa nedotýka? Odpovedzte si sami,
či je morálne alebo správne mať výhody (aj
tie sú otázne) z toho, kde majú iní škodu.
A občania Jalnej škodní budú, keďže
horná prevádzková hladina MVE Jalná je
naplánovaná na 257m n.m., obyvateľom
Jalnej hrozí trvalé zaplavenie pivníc, keďže
chodník pred ich domami sa nachádza v
nadmorskej výške cca 259m. To, čo mali
ľudia v pivniciach pri zdvihnutej hladine
Hrona občas, to budú mať po vybudovaní
MVE permanentne. Ďalej budú ohrozovaní
ľadochodmi, ktoré sa budú vytvárať v celej
dĺžke nad vytvorenou haťou. Minulý rok bol
príkladom toho, koľko škôd môže napáchať
zamrznutá rieka na Kysuciach. Nechcem
si predstaviť, ako by vyzeral Hron, keby po
zamrznutí rieky prišlo k náhlemu otepleniu,
nebodaj k dažďu a roztopeniu tej hromady
snehu na severe krajiny. Je rozumné pozastaviť
tok rieky pod obytnou zónou? Veď túto zimu
sa obrovské kryhy tvorili už pri moste. Bol
som pozrieť aj na MVE Hronská Dúbrava a
ľady sa mechanizmom rozbíjali len popri
brehu. Nešťastiu tu zabránilo len pozvoľné
otepľovanie sa. Doteraz nebol ani jeden zo
zámerov MVE na rieke Hron posudzovaný
vzhľadom na výstavbu niekoľkých ďalších
MVE z hľadiska zamŕzania týchto zdrží a
následného uvoľňovania ľadov, či z hľadiska
synergického efektu vypúšťania jednotlivých
zdrží a tým znásobenia prietokov v čase
povodňových stavov!
Poviete si, čo ten blázon šaškuje, však
Obecný úrad v Trnavej Hore prijal dňa
28.10.2011 uznesenie o vyňatí výstavby
MVE Jalná z návrhu Územného plánu obce
Trnavá Hora (Uznesenie č. 12/7/2011). Toto
uznesenie sa však nedostalo do„Záverečného
stanoviska z posúdenia vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie (MVE Jalná)“
vydaným OÚŽP v B.Š dňa 12. 12. 2011. V tomto
stanovisku je napísané, že obec Trnavá Hora
sa v stanovenej lehote k správe nevyjadrila.
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore dňa
13. 1. 2012 prijalo ďalšie tri uznesenia proti
výstavbe MVE Jalná (Uznesenie č. 4/1/2012,
č. 5/1/2012 a č. 6/1/2012). Čo sa však tým
zmenilo? Vo februári bola vypracovaná k MVE
„Dokumentácia pre územné rozhodnutie“
v ktorej sa na strane č.6 v bode č. 28 píše:
„Zámer je zakomponovaný do pripravovanej
územnoplánovacej dokumentácie obce
Trnavá Hora; zámer bude možné realizovať
až po jej schválení“. Od októbra do februára
neboli oboznámené s týmto uznesením

zainteresované subjekty, čo sa týka výstavby
MVE Jalná.
Ešte sa pokúsim odpovedať na otázky na
začiatku príspevku. Umelá hrádza na Hrone
sa stavať nemusí (ani teraz ani neskôr) – nie
je to požiadavka EÚ. Poukazovanie na to,
že starosta nemôže ísť proti stanoviskám
inštitúcií, ktorí so stavbou súhlasili
(4 inštitúcie) je alibistické. Žiadny predstaviteľ
inštitúcie nemá záujem chrániť obyvateľa
Jalnej (sú to funkcionári dosadzovaní z hora),
no pre voleného starostu by názor občana
(opierajúci sa o podpísanú petíciu) mal byť
alfou a omegou. Obec má najväčší vplyv na
výstavbu MVE, pretože sa jej to najviac dotýka.
Energia vyrobená v takýchto zariadeniach je
jednou z tých drahších, pretože štát tieto ceny
dotuje (z peňazí nás všetkých) a na výstavbu
ešte prispieva EÚ z európskych fondov (bizňis
ako zo seriálu Hoď svišťom). To, že sa zničí
krásna príroda a vyrastie „betónová džungľa,
či o úplnom zániku vodnej turistiky a zániku
reprodukčnej schopnosti rybárskych revírov
z dôvodu úplného znemožnenia migračných
ciest rybích spoločenstiev a iných vodných
živočíchov už ani nehovoriac.
Pri vytváraní „vhodného“ prostredia
na budovanie MVE však došlo k určitým
pochybeniam:
1. Minister životného prostredia predložil
do vlády materiál v rozpore so zákonom
č. 24/2006 Z.z. a smernicou č. 512/2001
a ktorého realizácia nie je v súlade so
smernicou č. 2000/60/ES Európskeho
parlamentu a Rady (RSV).
2. Uznesením č. 178 zo dna 9. 3. 2011
vláda SR svojim politickým rozhodnutím
schválila rozporuplnú a bez porušenia RSV
a Vodného plánu SR nezrealizovateľnú
legislatívu.
3. Výsledky posudzovania podľa zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, sú zo strany väčšiny
úradníkov rezortu ŽP neobjektívne a
tendenčné.
4. MŽP prestalo plniť úlohy, vyplývajúce mu
z titulu funkcie na ktorú bolo zriadené a
uprednostňuje vo vodnom hospodárstve
ekonomické a súkromné podnikateľské
záujmy.
S týmito bodmi bola poslaná otvorená
výzva pánovi prezidentovi SR, pani
predsedníčke SR a poslancom SR.
Jaroslav Gazdík

Poznámka redakcie: Príspevok je uverejnený
v znení, ako bol doručený redakcii, a neprešiel
redakčnou úpravou.
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Zo života našej školy
Máme za sebou tri školské štvrťroky, je čas ich zhodnotiť.
Výchovno - vyučovacie výsledky prenecháme na zhodnotenie vyučujúcim, zamyslenie sa nad dosiahnutými výsledkami rodičom, a najmä tým, ktorých sa to týka najviac - našim
žiakom. Je ešte čas zameškané dobehnúť, doučiť sa, poopravovať, čo sa dá. Aby letné prázdniny boli naozaj zaslúžené!
Čas strávený v škole venujeme rôznym aktivitám, aby žiacky
život bol naozaj pestrý. Jednou z prvých akcií s dlhoročnou
tradíciou v obci bol Michalský beh. Do jeho spoluorganizácie sa zapojili aj naše vyučujúce. Niektoré si spolu s deťmi
trasu aj odbehli. Vydarená akcia pre našich žiakov v tomto
školskom roku bol Mliečny deň, počas ktorého všetci dostali kvalitné zvolenské jogurty. Žiaci I. stupňa mali aj malú
vedomostnú súťaž o ich výrobe. Samozrejme, že cenami v
súťaži boli ďalšie chutné mliečne výrobky zo Zvolena. Cieľom Mliečneho dňa bolo získať čo najviac žiakov pre konzumáciu zdravých mliečnych výrobkov. Snaha zabezpečiť
do školy mliečny automat nám nevyšla, nakoľko nemáme
dostatočný počet žiakov, ktorý by bol z ekonomického hľadiska zaujímavý pre firmy, zaoberajúcimi sa ich prenájmom.
V jesennom období deti často trápia rôzne choroby, preto
ďalšou aktivitou bolo oslovenie firmy z Ostratíc, ktorá nám
pre všetkých priviezla jablká a ovocné šťavy na posilnenie
imunity. Deviataci sa v novembri „pochlapili“ a v rámci triednických hodín pre žiakov I. stupňa zorganizovali Pexesomániu, ktorá mala veľký úspech. Nezaostávame ani v oblasti
kultúry. Výchovný koncert Petra Bažíka sa stretol s dobrým
ohlasom u všetkých žiakov. Súťaž O najkrajšiu jesennú výzdobu zmenila všetky naše triedy na nepoznanie. Žiaci priniesli jesenné kvety, plody zo záhrad, jeseň dýchala naozaj
zo všetkých kútov. Prvé miesto v súťaži a krásnu tortu si odniesli siedmaci.
Bez imatrikulácie prvákov by sa ich „ozajstný školácky
život“ ani nemohol začať. Do jeho tajov ich voviedli naši
druháci. Prváčikovia sa predviedli svojim rodičom krátkym
programom, ktorý si nacvičili za pomoci triednej pani učiteľky. Pred Vianocami sme po prvý raz zorganizovali pre žiakov
vianočnú burzu. Každá trieda mala svoj vlastný stánok, do
ktorého žiaci priniesli veci, ktoré doma nepotrebujú, nehrajú sa s nimi. Za symbolickú cenu si mohli nakúpiť hračky,
ozdoby na stromček, knižky, plyšové zvieratká, naozaj veci
„od výmyslu sveta“. Predvianočnú atmosféru dotvárala príjemná vianočná hudba a vôňa punču. Program, ktorý mali
žiaci pripravení pre Mikuláša a čerta, sa im určite páčil,
pretože každá trieda dostala od nich za svoj výkon veľké
vrece plné prekvapení.Za vysvedčenie čakala na žiakov od-

V rytme zumby.

ZŠ

Siedmaci - víťazi súťaže O najkrajšiu jesennú výzdobu triedy.
mena- zavítal medzi nich Laci Strike so svojim programom. Ani sme
sa nenazdali a „prehupli“ sme sa do II. polroka. S očakávaním, koľko,
a akí budú naši budúci prváci, chystali vyučujúce I. stupňa zápis do
1. ročníka. Fašiangový karneval sa niesol v znamení dobrej zábavy,
tanca, chutných šišiek a pekných cien. V maskách už tradične prišli
žiaci I. stupňa, pre žiakov II. stupňa vystúpila so svojím programom
tanečná skupina Associallz Dance Crew zo Žiaru nad Hronom. Posledný deň pred odchodom na jarné prázdniny nám spríjemnili ochotníci
Divadla Zelienka zo Zvolena. Predviedli sa v Rozprávke o hlúpej žene
od Pavla Dobšinského. Divákmi boli nielen žiaci ZŠ, ale aj naši budúci žiaci, detičky z MŠ v Trnavej Hore. Zaujímavé najmä pre žiačky a
pani učiteľky bolo popoludnie so zumbou, ktoré malo veľký úspech.
Mnohé žiačky už prejavili záujem, že by privítali zumbu aj na zozname
krúžkov v budúcom školskom roku. Krásnou tradíciou je vynášanie
Moreny, ktoré sa tiež uskutočnilo spolu so žiakmi MŠ v Trnavej Hore.
Hravou a nenásilnou formou rozvíjame regionálnu výchovu a pripomíname našim najmenším ľudové zvyky. O tom, že sa vedia naši žiaci
nielen zabávať, ale aj poriadne priložiť ruku k dielu, svedčí ich účasť na
jarnom upratovaní. Všetkým, učiteľom, žiakom, rodičom, či starým rodičom, ktorí prišli vyčistiť a upraviť areál našej ZŠ patrí veľké ďakujem!
V stredu 4. 4. pred veľkonočnými prázdninami sa uskutoční v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom akcia
pod názvom Jarné zvykoslovie. Ľudoví umelci z regiónu naučia žiakov
vyzdobovať kraslice rôznymi technikami, chlapci budú mať možnosť
naučiť sa pliesť korbáče. V ten deň mnohí prespia v škole. Prečo? Nie,
nezostanú „po škole“, to sa u nás nerobí. Žiaci I. stupňa budú mať spolu s pani učiteľkami Noc v škole, noc plnú prekvapení a tajomstiev.
Žiaci, ale aj obyvatelia obce budú môcť čoskoro posilňovať v novootvorenej posilňovni, ktorá bola zriadená za pomoci Obce Trnavá Hora v
nevyužívanej drevodielni v našej ZŠ. Tento školský rok sme sa zapojili
do zberu použitých batérií, preto ak môžete, pomôžte našim žiakov
uspieť v tejto celoslovenskej súťaži čo najlepšie. Začiatkom mája zorganizujeme zber papiera a budem rada, keď nás opäť podporíte.
Všetko o nás si môžete nájsť aj na našej stránke http://zstrnavahora.
edupage.org. Vaše nápady, postrehy i pripomienky. Tých aktivít máme
v pláne ešte do konca roka dosť. Dúfam, že sa nám všetky vydaria aspoň tak dobre, ako tie spomínané. Aj keď sme malá škola, verím, že o
nás pôjdu veľké a len dobré chýry!
Mgr.Kristína Holá,riaditeľka ZŠ
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Zima v Materskej škole Trnavá Hora
Celý kolektív sa naďalej snažil plniť víziu našej
materskej školy: „ Budovať materskú školu
rodinného typu plnú šťastia, pohody, súladu,
pozitívneho naladenia a bezpečia.“ Podporili
sme kamarátsku atmosféru, pochopenie a
toleranciu. Posilnili sme rozvoj samostatného a
zdravo sebavedomého dieťaťa prostredníctvom
hry a spolupráce s rodinou. Podporili sme vzťah
učiteľa – dieťaťa – rodiča prostredníctvom
spoločných aktivít v materskej škole: Mikuláš,
Tvorivé vianočné dielne, Fašiangy. Príprava
stretnutí (občerstvenie, darčeky, program)
umožnila rodičom vidieť ich deti v prostredí
materskej školy.
Environmentálne zameranie
Deti v spojitosti s prírodou sledovali zmeny v
prírode. Pri hrách na školskom dvore nielen
skúmali vlastnosti snehu, ale sa aj otužovali
vzduchom. Prehlbovali sme aj ochranárske
vzťahy detí vytvorením kŕmidiel a pravidelným
dopĺňaním krmiva. Deti pochopili význam
starostlivosti o vtáctvo a zvieratá v zimnom
období. Spoznali sme princíp striedania činností
v časových súvislostiach počas dňa, týždňa, ale
aj roka. Veľa aktivít súviselo so spoznávaním
vesmíru a slnečnej sústavy. Zapojili sme
sa do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí,
organizovanej Planetáriom v Žiari nad Hronom.
Deti hravou formou spoznávali, že obec Trnavá
Hora je súčasť životného prostredia ako celku.
Spoločnou aktivitou vytvorili dominanty dediny:
„Naša Trnavá Hora a Jalná“. Vo vestibule sme
pripravili výstavu prác detí pod názvom Zima
je, zimička, ktorá bola prezentáciou získaných
výtvarných a pracovných zručností .
Ľudové tradície
Deti spájali Advent s očakávaním blížiacich sa
Vianoc. Pripravili sme si adventný kalendár, piekli
sme medovníčky, starali sme sa o čerešňové
halúzky „barborky“, počúvali krásne vianočné
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koledy. Do materskej školy prišiel dňa 7. 12. 2011
Mikuláš s čertom, priniesol sladké balíčky a kôš
plný hračiek. Deti spolu s pedagógmi pripravili milý
program. Dňa 12. 12. 2011 sme sa stretli v školskej
jedálni na Tvorivých vianočných
dielňach. Deti s rodičmi tvorili
vianočné ozdoby, ochutnávali
vianočné čaje a boli svedkami
výroby vianočných oplátok,
ktorým, samozrejme, neodolali.
V triedach sme si pripravili aj
vianočný stôl našich predkov,
na ktorom nechýbali: oplátky
a med, orechy, mak, sviečka –
symbol života, cesnak a rozpolené
jablko – symbol zdravia, minca
alebo rybia šupina – symbol
bohatstva, železná reťaz – symbol
súdržnosti v rodine, klasy obilia
pod stolom – symbol úrody.
Fašiangy sme spájali s Turoňom,
fašiangovými prekáračkami a
ľudovými tradíciami. Pripomenuli
sme deťom, aké jedlá sa objavili
na fašiangovom stole počas
veselice - hostine zo slaniny, vajec
Tvorivé dielne podporujú
a sladkých pampúchov a fánok.
vzťah dieťaťa a rodiča.
Pretože po fašiangoch začínalo
obdobie pôstu, tak sme aj my 20.
2. 2012 pripravili pre rodičov veselý program so súťažami a s pochovávaním basy.
Smutnými rýmovačkami a plačom sme náš fašiangový karneval ukončili, rozlúčili sme
sa s „našou basou“, ktorá sa „vzbudí až na Veľkú noc“.
Ďalšie aktivity
Škôlkari sa zúčastnili aj Dňa otvorených dverí v ZŠ, kedy sa oboznámili s priestormi
tried, Školského klubu detí a telocvične. Nechýbali ani na zápise do ZŠ v Trnavej Hore,
na ktorom sa zúčastnilo desať detí. Opäť k nám zavítala policajtka Janka Šmondrková,
aby pokračovala v preventívnom projekte Rozprávka nám to rozpovie. Uskutočnila sa
depistáž školskej zrelosti prostredníctvom CPPaP zo Žiaru nad Hronom a zabavili sme
sa počas divadelného predstavenia v ZŠ Rozprávka o hlúpej žene.
Anna Janeková, MŠ Trnavá Hora

Trnavohorskí sokoli - dorastenci: futbalová sezóna sa začala
Vážení športoví priatelia, futbaloví fanúšikovia, určite ste od
jesene nezabudli, že naši mladí futbalisti z klubu Sokol Trnavá
Hora hrajú v V. lige dorast – skupina C. Jarnú časť sme začali v 14.
kole zápasom s Pliešovcami v sobotu 24. marca, kde sme síce hrali
pekný futbal, ale na dobrý výsledok to nestačilo (4:1). Nasledujúci
zápas sme odohrali v nedeľu 1. apríla v Dudinciach – žiaľ, výsledok
ani tentoraz nepotešil (prehra 4:1). Ale futbal je aj o tom. Veríme,
že prídu aj výhry, najmä keď budeme mať podporu vás, našich
priaznivcov a fanúšikov. Kde a kedy nás môžete prísť povzbudiť?
Po predpokladanom termíne distribúcie Trniek to budú tieto
zápasy:
t
t
t
t
t
t

17. kolo: sobota 14. apríla o 14.00 Kováčová – Trnavá Hora
18. kolo: nedeľa 22. apríla o 13.30 Trnavá Hora – Stožok
19. kolo: nedeľa 29. apríla o 13.30 Kremnica – Trnavá Hora
20. kolo: nedeľa 6. mája o o 14.00 Trnavá Hora – Očová
21. kolo: nedeľa 13. mája o 14.00 Sielnica – Trnavá Hora
22. kolo: nedeľa 20. mája o 14.30 Trnavá Hora – Hontianske
Nemce

Naši dorastenci na domácej pôde.
t
t
t
t

23. kolo: sobota 26. mája o 14.30 Braväcovo – Trnavá Hora
24. kolo: nedeľa 3. júna o 14.30 Trnavá Hora - Bzovík
25. kolo: nedeľa 10. júna o 14.30 Horné Hámre – Trnavá Hora
26. kolo: nedeľa 17. júna o 14.30 Trnavá Hora – Detva
PeťoŠviho
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Z činnosti Klubu dôchodcov
Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici
Dňa 31.1.2012 sa členovia Klubu dôchodcov v plne obsadenom
autobuse zúčastnili divadelného predstavenia operety Grófka Marica
od svetoznámeho autora Emmericha Kálmána. Opereta v troch
dejstvách na nás príjemne zapôsobila a zanechala silný dojem z
výnimočných umeleckých výkonov sólistov Oľgy Hromadovej a Jána
Babjaka. Spoluúčinkoval orchester, zbor a balet Štátnej opery. Jedna z
najznámejších melódií „Joj, cigán“ roztlieskala celú sálu.
V dobrej nálade po prekrásnom umeleckom zážitku sme sa v
neskorý večer vrátili spokojne domov.
Brigáda v obci dňa 24. 3. 2012
Už tradične Klub dôchodcov patril medzi najpočetnejšie skupiny,
ktoré sa zúčastňujú pri úprave rajónov v obci. Aj v tomto roku sme
mali určené hlavné priestory cesty pred domom smútku a okolie
cintorína, kde bol zostrihaný a upravený živý plot, ale aj časť živého
plota pred domom smútku. Taktiež priestory pred kostolom a farou až
k autobusovej zástavke.
Naši členovia pracovali aj v okolí zástavky na železničnej stanici
Trnavá Hora a priľahlých uliciach. Do celej akcie bolo zapojených 35
členov KD. Všetkým patrí srdečné poďakovanie.
Po ukončení brigády sme si pochutnali na dobrom guláši, ktorý
pripravila obec a členovia SPOON v Bufete Jalná.
Spoločenský deň pri príležitosti MDŽ
Tento rok sme akciu uskutočnili dňa 3. 3. 2012 o 14.00 hod. v
priestoroch Obecného úradu Trnavá Hora. Príjemné posedenie,
ktorého sa zúčastnilo 55 členov Klubu dôchodcov, sa nieslo skôr
v oddychovom duchu, ako v športovom. Po dlhej zime mal každý
svojmu susedovi a známym čo povedať, a dozvedel sa aj novinky v
živote svojich spoluobčanov.
Prítomné ženy si pri príležitosti MDŽ ako vždy uctil pekným

Spoločenský deň bol príležitosťou na príjemný rozhovor.
tulipánom predseda Klubu dôchodcov p. Ján Slašťan. Toto
spoločenské jarné podujatie bolo veľmi príjemné a bolo pre nás
všetkých zúčastnených relaxom a spestrením spoločenského
života po dlhotrvajúcej zime.
Ďakujeme aj našim členkám klubu za to, že majú stále plno sily
a energie na prichystanie chutného občerstvenia. Nech sa o nás
takto starajú čo najdlhšie.
Plánované akcie v nasledujúcom období
t zájazd – Oravský hrad: 18. 5. 2012
t juniáles pre seniorov - Hronská Dúbrava: 16. 6. 2012
t zber nepotrebného šatstva, hračiek : 22. – 29. 6. 2012, KD
Jalná
t kúpalisko - výlet vlakom: 18. 7. 2012 – Turčianske Teplice
alebo Podhájska

Obec Trnavá Hora získala ocenenie v kategórii Enviro Samospráva 2011
V piatok 3. februára 2012 v rámci 0. ročníka Plesu
smetiarov vyhodnotili a ocenili Technické služby, a.
s., Žiar nad Hronom partnerské samosprávy, ktoré
zabezpečujú nakladanie s odpadom. Samosprávy
boli ocenené v jednotlivých kategóriách podľa
množstva vyseparovaného odpadu v príslušnej
kategórii, pripadajúcej na jedného obyvateľa
obce či mesta v roku 2011. Na základe výsledkov v
jednotlivých kategóriách bola vyhodnotená Najlepšie
separujúca samospráva, ktorou sa stala obec Dolná
Trnávka s výsledkom 92,34 kg vyseparovaných
zložiek na 1 obyvateľa. Podiel separovaných zložiek
na celkovom objeme odpadu v obci dosiahol 56,7
% z celkového množstva odpadu. Ako povedali na
slávnostnom vyhodnotení starostovia ocenených
obcí, tieto výsledky mohli dosiahnuť vďaka všetkým
zodpovedným občanom, ktorí si osvojili možnosti a
výhody separácie odpadov. Trnavá Hora s výsledkom
69,99 kg separovaných zložiek odpadu na jedného
obyvateľa obce a podielom 27,54 % separovaných
zložiek na celkovom množstve odpadu v týchto
kategóriách nezískala žiadne ocenenie.
Môže nás však tešiť, že vďaka systematickej
práci vedenia obce v oblasti nakladania s odpadmi
získala obec Trnavá Hora ocenenie v kategórii
Enviro Samospráva 2011 za mimoriadny prínos
pre ekologické nakladanie s odpadom. Hodnotený
bol prístup obce k separácii odpadu, zavádzanie
motivujúceho systému nakladania s odpadom,

vybavenosť obce zbernými nádobami, prevádzkovanie
zberných dvorov, čistenie čiernych skládok a ďalšie kritériá.
Veríme, že dosiahnuté výsledky budú motiváciou aj pre
našich občanov, aby sme v nakladaní s odpadmi pokročili
vpred a aby sa ocenenie Enviro Samospráva prenieslo aj
do každodenného života. Obec vytvorila podmienky pre
zber a likvidáciu všetkých druhov odpadu, od pneumatík
až po použité jedlé oleje, preto naozaj nie je dôvod, aby
sa tieto odpady umiestňovali vo voľnej prírode, v jarkoch
či v potokoch. Dôslednou separáciou odpadu zaručíme
nielen väčšiu čistotu a krajší vzhľad obce, ale jej výsledky sa
môžu prejaviť pozitívne aj v poplatkoch za zber a likvidáciu
odpadu.

Ján Slašťan

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:
09. 05. 2012
13. 06. 2012
11. 07. 2012
15. 08. 2012
12. 09. 2012
10. 10. 2012
14. 11. 2012
12. 12. 2012
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Niečo staré... a niečo nové o hasičoch a hasičkách DHZ Trnavá Hora – Jalná
Nakoľko
sme
nestihli
zhodnotiť rok 2011 v našich
Trnkách, vraciame sa krátkymi
spomienkami k našej činnosti
v minulom roku. Už vlani na jar
sa začali naše mladé hasičky
pripravovať na sezónu, ktorá
bola pred nami. Po prvý raz
sa naše baby registrovali v
kategórii žien, čo znamenalo,
že sa ich konkurencia rozšírila,
nakoľko družstvá dorasteniek
nepôsobia až v takom počte,
ako družstvá žien.
Sezónu sme zahájili dňa 28.
5. 2011 okresným kolom v
Žarnovici, kde sme zvíťazili a
tým sme si zabezpečili postup
na krajské kolo. Veľký okamih
nastal 11. 6. 2011, keď sa ženy
postavili na štart vo Veľkom Blhu,
kde reprezentovali nielen našu
obec, ale celý okres. Naše mladé
hasičky poctivo pripravovali
práve na tento postup už dva
roky tréneri Peťo Hudec a Janko
Chalmovský, no aj napriek tomu
nám 1. miesto uniklo – aj keď
len o pár sekúnd. Tretie miesto,
ktoré sme nakoniec dosiahli,
bolo síce pekné, no - žiaľ, nikam
nás neposunulo. Veľká škoda!
Dňa 9. 7. 2011 sme sa
zúčastnili pohárovej súťaže O
pohár primátora mesta Banská
Bystrica v Šalkovej. Už pomaly
jeden rok je putovný pohár za 1.

miesto v Šalkovej vystavený na
obecnom úrade u pána starostu.
Už len taká maličkosť – treba ho
obhájiť aj v tomto roku. Podarí
sa? Tak toto nevie ani svätý
Florián. Naši muži skončili na
súťaži v Šalkovej na 16. mieste.
Pri konkurencii, aká tam bola,
bol aj toto veľký posun vpred.
Naša pohárová súťaž sa
konala 23. 7. 2011, kde ženy
obhájili 3. miesto a muži skončili
na 13. mieste. Bolo by fajn, keby
sa nám podarilo umiestniť sa
na domácej súťaži aj na vyšších
priečkach.
Dňa 30. 7. 2011 boli naši muži
v Svätom Antone na pohárovke,
kde skončili na 6. mieste.
V nedeľu 21. 8. 2011 sme
absolvovali pohárovú súťaž na
Podhorí – ženy 3. miesto, muži
4. miesto.
Novinkou v tomto športe sa
stávajú nočné súťaže. Na jednej
z nich sa zúčastnili obidve naše
družstvá. Bola to nočná súťaž
v Šalkovej. Náš poznatok? Zdá
sa, že budeme musieť začať
trénovať aj po tme, inak sa
výsledky nedostavia.
Malý kúsok z represívnej
činnosti
Boli sme nápomocní pri
hasení 5 požiarov lesného a
trávnatého porastu a pri živelnej
pohrome, krupobití. V roku 2011

Trnkárske jubileum
Dokončenie zo str. 3.
prieskum. Do hlasovania na webstránke obce sa zapojilo celkom 56 hlasujúcich. Celý redakčný tím teší,
že drvivá väčšina hlasujúcich Trnky nielen číta (52 hlasujúcich), ale považuje ich za prínos pre obyvateľov
Trnavej Hory (46 hlasujúcich, čo je 88,5 % z tých, ktorí
Trnky čítajú). Len traja hlasujúci sa domnievajú, že Trnky nepredstavujú pre Trnavú Horu prínos. 52 hlasujúcich nepovažuje za dobrý nápad, aby Trnky prestali
vychádzať. Prevažná väčšina hlasujúcich sa pritom
domnieva, že sa kvalita Trniek za čas ich vydávania
postupne zlepšovala. Po zhrnutí výsledkov hlasovania je zrejme na mieste konštatovanie, že práca, ktorú tvorbe Trniek venuje redakčný tím, nie je zbytočná, rovnako ani kilometre, ktoré pri ich roznášaní už
nachodili v pridelených rajónoch Olinka Očenášová,
Martuška Fungáčová, Mirka Švihoríková, Majka Beňová a Janka Kaštierová. Iste, stále je toho dosť na vylepšovanie a chýbajú nám napr. príspevky čitateľov,
ktoré by do Trniek vniesli aj iný pohľad, inú dynamiku.
Aj keď sa Trnky netvoria „od stola“ a väčšina článkov
vzniká nielen na základe osobnej účasti redaktoriek
na organizácii týchto podujatí, ale aj účasti na samot-

sa v našej obci začali vykonávať
preventívne
protipožiarne
kontroly, v ktorých budeme v
tomto roku pokračovať. DHZ
Trnavá Hora – Jalná sa aj v roku
2011, tak ako aj po minulé
roky, podieľala na organizácii
niektorých podujatí v našej
obci, samozrejme, v spolupráci s
obecným úradom a OZ SPOON.
Rok 2012
Rok 2012 bude zrejme
rovnako bohatý, len dúfame,
že tých požiarov bude menej,
šťastia pri súťažiach viac, no a
zodpovedný prístup pri príprave
všetkého čo nás čaká, nebude
chýbať. Veľkým povzbudením
pre nás, dobrovoľných hasičov,
je podpora a účasť nášho pána
starostu a jeho manželky na
viacerých súťažiach, za čo im
chceme poďakovať. Dúfame, že
nám ostanete verní aj naďalej.
Podpora viacerých fanúšikov by
niekedy bodla.
V sobotu 19. 5. 2012
organizuje DHZ Trnavá Hora –
Jalná hasičský bál, na ktorý vás
srdečne pozývame. Skupina
Profil už potvrdila svoju účasť a
Maťko Homola prisľúbil výbornú
večeru.
V sobotu 2. 6. 2012 sa v
našej obci po niekoľkých
rokoch organizuje okresná
súťaž Plameň za spolupráce

ných podujatiach, nezostáva priestor na rozhovory s ľuďmi. Už dlhšie si uvedomujeme,
že úzky redakčný kolektív, členovia ktorého
sa popri svojom riadnom zamestnaní (a v
prípade Mirka Bahledu navyše v rôznych
krajinách celého sveta) venujú aj ďalším
časovo náročným obecne prospešným aktivitám, to nedokáže zabezpečovať tak, ako
si to sami predstavujeme. Ako soľ by sa nám
zišiel nový redaktor či redaktorka s novými
nápadmi a chuťou písať, so sviežim, neopozeraným štýlom. Aj príspevky čitateľov by
dodali Trnkám iný „šmrnc“, poskytli by iný
pohľad na udalosti a dianie v obci. Chceli by
sme mať v Trnkách viac rozhovorov, viac ľudských osudov, viac pulzujúceho trnavohorského života. Nepridáte sa ? Stačí sa ozvať na
trnkársky e-mail.
Napriek všetkým problémom však neprestávame veriť, že Trnky majú vo vašich domovoch svoje miesto a že si v nich vždy nájdete
niečo, čo vás zaujme. Že sa naplnia slová Lenky Ihradskej, ktorými praje členom redakcie
„veľa tvorivého písania a veľa zaujímavých
ľudí a ľudských osudov, ktoré na stránkach
Trniek prinesú svojim čitateľom“, ale aj pria-

Obecného úradu Trnavá Hora,
DHZ Trnavá Hora – Jalná,
Okresného výboru DHZ Žiar nad
Hronom a DHZ Pitelová. Srdečne
Vás na túto súťaž pozývame
-dúfame, že prídete podporiť a
povzbudiť najmladšiu generáciu
dobrovoľných hasičov.
No a niekedy v júli nás čaká
aj 5. ročník pohárovej súťaže
O pohár starostu obce Trnavá
Hora. Veríme, že už spomínaná
podpora fanúšikov sa dostaví,
no a snáď sa dostavia aj väčšie
úspechy na domácej pôde.
Presný termín našej pohárovej
súťaže ešte nie je stanovený, no
sľubujeme našim fanúšikom, že
dáme včas vedieť.
O ďalšej činnosti DHZ Trnavá
Hora – Jalná vás budeme
priebežne informovať v našom
občasníku Trnky a na webovej
stránke obce.
Na záver nám dovoľte, aby
sme v mene celého výboru
DHZ Trnavá Hora – Jalná a
všetkých dobrovoľných hasičov
v našej obci poďakovali pánovi
Mgr. Pavlovi Kravecovi za
požiarne genfovaky, ktoré
nám sponzorsky zabezpečil, a
rovnako za sadu športového
oblečenia pre mužský tím DHZ
Trnavá Hora – Jalná.
Za DHZ T. Forgáčová a E.
Abrahámová

nia redakcie – že sa radi podelíte o
svoje názory a postrehy s ostatnými
čitateľmi a nebude váhať napísať
nám. Lebo len v takomto prípade sa
Trnky dočkajú aj druhej desiatky.
Vaša redakcia
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Výnimočné príbehy Trnavohorcov
Milí čitatelia, už v predchádzajúcich číslach Trniek sme vám sporadicky predstavovali ľudí, ktorí sú občanmi Trnavej Hory a súčasne sú niečím
výnimoční – venujú sa zaujímavým koníčkom, dosiahli nie každodenné úspechy, robia niečo, čo si v pozitívnom zmysle slova zasluhuje
pozornosť či uznanie. Priblížili sme vám napríklad športové úspechy atléta Jakuba Forgáča, predstavili paraglidistu Ľuboša Kraveca, ale aj
členov kapely Timon. Týmto číslom zavádzame pravidelnú rubriku, v ktorej vám – či už v podobe rozhovorov alebo vlastných príbehov –
chceme tieto osobnosti predstaviť. Príbeh tohto čísla prináša Pavol Ivan z hornej časti Trnavej Hory.

Beskydská sedmička a účasť Nadoraz Teamu - Ivan Benča a Pavol Ivan
Čo to vlastne tá Beskydská sedmička (ďalej B7) je? Ako vznikla?
Kto je jej usporiadateľom?
Stačí pár viet z Wikipedie na
úvod. Libor Uher (* 27. ledna 1971)
je český horolezec a automechanik
žijící ve Frýdku-Místku. Dne 20. července 2007 v 13:45 SELČ jako druhý
Čech v historii, při expedici na osmitisícovky K2 a Broad Peak vedené
Leopoldem Sulovským, vystoupil na
K2, druhou nejvyšší horu světa.[1]
Při sestupu z vrcholu měl problémy
s dehydratací a omrznutím pravé
ruky. Přežil pravděpodobně jen díky
pomoci americké expedice. Sám se
později vyjádřil, že na K2 se již nikdy
nebude snažit vystoupit. Je ženatý,
má tři děti a mezi jeho koníčky patří
extrémní sporty. Je členem reprezentačního teamu Tilak/Opavanet
v Adventurerace a mistrem republiky v extrémním závodě jednotlivců
Jesenický Tvrdák 2004 absolutně a
v roce 2006 ve své kategorii. V roce
2010 uspořádal extrémní závod v
Moravskoslezských Beskydech nazvaný Beskydská sedmička.“ A neostalo iba pri prvom ročníku.
B7 sú extrémne horské preteky cez 7 hlavných beskydských
vrcholov s celkovou výškou dosahujúcou himalájsky vrchol
K2 - 8250m. Tím Libora Uhra dal
možnosť odskúšať si tieto preteky
i obyčajným ľuďom (teraz sa mnohí z vás chytajú za hlavy) a vystúpiť na svoju K2. Aby boli preteky
bezpečné pre každého účastníka,
mohli štartovať minimálne dvojice, ktoré si v prípade núdze vedeli
navzájom pomôcť - veď zabezpečiť len organizačne takéto preteky
na trase takmer 90 km v Moravskosliezskych Beskydách nebola a
nie je žiadna sranda.
Ako som sa k týmto pretekom
dostal? „Ako slepý k husliam“. Kamarátovi Ivanovi Benčovi odriekol
účasť parťák v kategórii Sport do
40 rokov, a tak niekoho zháňal do
tímu. Ja som nemal nikdy predtým
odbehnuté viac než maratóny a
nejaké horské polmaratóny vo Vy-

sokých i Nízkych Tatrách. Dokonca
i 49 kilometrový Beh hrebeňom
Nízkych Tatier vo mne vyvolával
rešpekt a nedokázal som sa naň
ani v roku 2011 odhodlať. Snáď
jedna z podmienok B7 mi dodala
odvahu – zvládnuť tento beh dlhý
90 km, s prevýšením 5302 m do 30
hodín.
Slovo dalo slovo a 2.septembra
2011 večer, krátko pred 21. 00
hod., sme stáli s Ivanom na námestí vo Frenštáte pod Rahoštěm
medzi asi 2700 účastníkmi v 1194
tímoch. Neskutočná atmosféra,
ktorá vháňala adrenalín do žíl v
očakávaní štartu. Trochu zmrazovali slová Libora Uhra: „...polovina
z vás nedojde do cíle...“, ale vtedy to
nikto ešte nebral vážne.
Z námestia sme sa pohli presne
o 21. 00 hod. Celý dav s čelovkami sa valil výpadovkou z Frenštátu ako roj svätojánskych mušiek,
kde bol štart celých pretekov – tu
sa začal merať čas. Vedeli sme, že
je potrebné držať sa vpredu, aby
sme sa vzdialili tým, „...kteří nedojdou...“ a mohli nás spomaľovať
na úzkych chodníčkoch vyššie v
horách. Ľudia boli všade, bolo ťažké sa orientovať, kto je kondične
lepší, kto horší. Držali sme si svoje
tempo a snažili sa hlavne držať sa
na nohách, nespadnúť, nezraniť
sa, s túžbou dôjsť do cieľa na konci trasy.. Klamal by som, keby som
povedal, že to išlo ako po masle.
Bolo niekoľko kríz, kedy sme mali
toho plné zuby a najradšej by som
si sadol, zdriemol a potom snáď
pokračoval. Po prvých 22 kilometroch bola prvá občerstvovacia
stanica, prevesil som sa cez nejaké brvno a bol som hotový..., ten
úvod sme išli dosť rýchlo a bolo
jasné, že musíme spomaliť. Nedokázal som držať tempo s o 10
rokov mladším parťákom, ale od
toho sme boli tím. Čakalo nás ešte
štyrikrát toľko. Len mi stále nebolo
jasné, ako to zdolám... Pobrali sme
sa rýchlym krokom hore cestou
na Čertův Mlýn a z neho behom

trnky

ročník X • číslo 2/2012

občasník
informačnýTrnavá
Hora, Jalná, Kľačany

dole do dolinky.... Pri čelovkách,
osvetľujúcich len chodníky pod
nohami, sme zdolávali jeden vrchol za druhým, nevnímali sme tú
vzdialenosť a výšky okolitých kopcov. Ďaleko v dolinách osvetlené
dedinky nám pripomínali cintoríny so sviečkami. Prichádzalo však
ráno, brieždilo sa, bolo niečo pred
šiestou a my sme stáli pred najväčšou výzvou – zdolať Lysú Horu,
najvyšší vrchol Beskýd, v poradí
piaty vrchol na šesťdesiatom kilometri a s najväčším prevýšením
na trase 914 m. To, čo sme v noci
nevnímali, sme teraz začali vnímať niekoľkokrát intenzívnejšie.
Videli sme, kam striedavo bežíme i
kráčame a vrchol sa nejako vôbec
nepribližoval... posledné metre to
už bolo len vlečenie sa. Sadli sme,
snažili sa hrýzť, čo sme si niesli na
občerstvenie, no mne nejako nič
nechcelo pustiť do žalúdka... totálne vyčerpaný som pozeral na
nádherné hory v pozadí a nahlas
premýšľal, kam to ešte ideme....
Chlapík sediaci vedľa ma hneď
prebral: “...jóóó kluci, támhle ten je
vrchol Travný, tam půjdete a pak
až tam dozadu je Velký Javorový...“.
„...Veď z toho ma bolia oči, hľadieť
tak ďaleko, a nie tam ešte bežať...“,
skonštatoval som a neostalo nám
nič iné, len prekonať pohodlie
krátkeho sedenia a ísť. Čo nám
však pomohlo zdvihnúť sa na
uboľavené nohy a ísť ďalej, bolo
oznámenie časomiery, že sme asi
tridsiatypiaty tím, ktorý Lysú Horu
zdolal. To bolo niečo neočakávané, čo nám vyhnalo zimomriavky
na chrbáty a opäť naštartovalo
nohy. Ešte 30 km a bude to.
...avšak to boli asi tie najdlhšie
kilometre, ktoré som kedy išiel. Do
údolia sme opäť celou cestou bežali.... predbehli sme pár tímov...
a potešením pre chodidlá i kolená bola celkom slušná zjazdovka,
ktorá sa vyrovná tej v Turčeku,
ktorou sme museli zbehnúť. A to
už by bol zázrak, aby sa neobjavili
i pľuzgiere na chodidlách – tu ich

získal Ivan prvý. Cestou na Travný
som spomínal všetkých svätých,
samozrejme len v dobrom, a oplatilo sa. Zdolali sme ho, no nemalo
to konca - kraja. Ako keď opriete
rebrík o dom a nevidieť koniec.
Kontrola na vrchole sa nevedela
zdržať smiechu, keď som sa ich
spýtal: „To čo ste to tu postavili?“...
ale už len 20 km... a opäť pomalším behom do doliny....a na jej
konci opäť zjazdovka, na ktorej
som pľuzgiere na chodidlách získal už aj ja. Potešili. Každé jedno
ďalšie stúpanie a klesanie bolo
už len skúškou vôle a vytrvalosti.
Častokrát to bolo už len rozkázať
nohám robiť kroky a presvedčiť
hlavu, že cieľ je už veľmi blízko. A
blížil sa! Posledná krutá zjazdovka
do doliny a posledný neskutočný
strmák nás doviedol na hrebeň a
potom na vrchol Velký Javorový, z
ktorého to bolo už len 1,5 km do
cieľa dolu kopcom.
Keď sme vyrážali z poslednej
dolinky, na dohľad za nami sa objavil jeden tím. Obzerali sme sa a
robili všetko preto, aby sme boli
tí lepší. Uháňali sme, čo nám telo
dovolilo, nevnímali sme ubolené
nohy, v hlave prebiehala maturita
z ovládania psychiky. Svoj vytúžený cieľ sme po 16 hodinách a 36
minútach zdolali. Neopísateľný
pocit pre toho, kto niečo podobné
nezažije. Neskutočné mrazenie po
celom tele, šťastnému a unavenému sa mi tlačili slzy do očí: „Dokázali sme to!“. No ešte väčší pocit
eufórie nás ovládol, keď sme po
prebehnutí cieľom počuli a videli
náš výsledok. Do cieľa sme dobehli ako 24. tím a v našej kategórii Sport sme sa umiestnili na 14.
mieste - a to sme ani v najkrajšom
sne nečakali.
Že to nebola len taká „sranda“
potvrdila i skutočnosť, že do cieľa
došlo niečo viac ako polovica tímov.... z 1194 len 623...
A na záver citát, ktorý hovorí za
všetko: „B7 nie je len deväťdesiat kilometrov v teréne s obrovským pre-
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výšením, kde sa človek totálne zničí.
Poslaním tohto maratónu nie sú preteky samotné, ale cesta, ktorá k nim
vedie. Je úplne jedno, či ste došli na
Radhošť, na Lysú, alebo až do cieľa.
Pretože nakoniec zistíte, že jediný súper, ktorého v pretekoch máte, ste vy
sami.“
Tieto preteky som s Ivanom Benčom zvládol. Keď sme dobehli, prvé
slová zneli: „Už nikdy viac!“. No večer, keď sme sedeli v reštaurácii, pri
večeri zaznelo: „Trochu potrénujeme
a o rok to dáme ešte lepšie“. Tak sa
teda teším. Ak ma teda vidíte behať,
veľakrát je to len preto, aby som si
psychicky oddýchol, načerpal síl do
ďalších dní. Nebolo a nie je mojim
cieľom podávať extrémne výkony,
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pretekať sa, no niekedy ma to zlomí
a skúšam sa porovnať s inými, či to
dokážem i ja.
Tento rok sme si dali do tela i v
januári na 24 hodinovke na Lysej
Hore. B7 v porovnaní s ňou bola
iba detská hra – slová, ktorými
všetkých Libor Uher privítal, sa po
niekoľkých hodinách pretekov premieňali do tvrdej reality. Ale o tom
snáď niekedy nabudúce.
Pre tých, čo sa chcú trochu vnoriť do atmosféry B7, majú možnosť na stránke: http://www.beskydskasedmicka.cz/online/index.
php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=12&Ite
mid=25
-pi-

Jar na fare
Začiatkom marca, presnejšie od 5. do
7. marca 2012 sa na trnavohorskej fare
uskutočnil denný „mini“ tábor. Všetci sme
sa stretli na pondelkovej sv. omši na fare.
Tým sme, samozrejme, odštartovali aj
jarné prázdniny. V prvý deň – pondelok sme začali s preberaním krajinky s názvom
„Trpezlivosť“. Rozprávali sme sa o tom, čo
trpezlivosť znamená, a že je aj pre nás
veľmi dôležitá. Robili sme rôzne aktivity,
ako napríklad stavanie továrne, hádanie
kvízových otázok, rozprávali sme sa o
živote sv. Moniky, skúsili sme si krik, aký
je na tržnici a rôzne iné. Keďže sme divoké
deti, na dve hodiny sme sa zastavili aj v
školskej telocvični, kde sme mohli hrať
ľubovoľné hry. Medzitým sme poriadne
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Nadoraz team, vľavo Pavol Ivan,
v pozadí symbol podujatia - K 2.

vyhladli. Na obed sme sa zastavili u pani
Víťazkovej. Po obede sme už mali na fare
len tvorivé dielne. V utorok sme sa ocitli
na znečistenom mori plnom odpadkov.
Museli sme ho vyčistiť. Lyžicami sme
napr. mali pozbierať cestoviny. Ale háčik
bol v tom, že sme si museli nájsť dvojicu
a zviazať si nohy, pričom každý z dvojice
musel používať len jednu ruku. Bolo to
namáhavé. V stredu bol náš posledný deň
na fare a slovo mala povinnosť. Potrebovali
sme preletieť balónom na druhý ostrov.
Lenže kde ten balón vziať? Zostávalo nám
len ho zostrojiť. Pustili sme sa do toho.
Zmotali sme pevné laná, naplnili vrecia na
závažie, pripli balón a zapálili oheň. Mali
sme to hotové. Pomedzi to sme odpovedali
na rôzne otázky, týkajúce sa povinností.
Aj tento deň sme zamierili do telocvične.
Tam sme sa poriadne vybláznili. Po obede

Rozmýšľať o povinnostiach
nebolo až také jednoduché.
znovu zaujali miesto tvorivé dielne. Hoci
tieto dni ubehli rýchlo, my sme sa cítili
veľmi dobre.Sme radi, že si na nás Božka
Bahledová našla čas a venovala sa nám.
A dúfame, že sa to zopakuje aj na budúci
rok.
Pani Víťazkovej ďakujeme za chutné
obedy.
Veronika Miklášová

Farníci tancovali opäť na Jalnej
Fašiang bol tohto roku dosť
krátky, ale štvrtý ročník farského
plesu si v ňom svoje miesto našiel.
V sobotu 11. februára sa tanečníci
zišli opäť na Jalnej.
Sála bola pripravená v teplom
oranžovom tóne, a hoci vonku
poriadne mrzlo, vnútri bolo
príjemne
teplúčko.
Plesom
sprevádzala hovorkyňa ŽSSK Janka
Greschnerová, bývalá moderátorka
TV Lux. Svojej úlohy sa zhostila veľmi
dobre a mnohým prítomným tak
trošku „vyrazila dych“ informáciou,
že v našej obci žije príbuzný
populárneho speváka Miroslava
Žbirku. Ten sa nedal zahanbiť a
potvrdil, že spevácky talent má aj on.
Takže ples otvorili Mekyho piesne
v podaní Petra Pálenkáša, Martina
Cepláka a Tomáša Ihradského.
Prítomným sa prostredníctvom

videozáznamu prihovoril aj Ján
Figeľ, ktorý sa nemohol zábavy
zúčastniť osobne a ktorý venoval
do tomboly hodnotnú cenu. Do
tanca hrala hudobná skupina Petra
Sivčáka. A chuť roztočiť tanečný
parket vyprovokovala tanečná
skupina El Fuego z Banskej Bystrice
ohnivým flamengom.
Chutnú
večeru a polnočnú kapustnicu
mala „na svedomí“ Helenka
Minková. K dobrej nálade prispela
tiež scénka v podaní pána farára
Romana Stieranku a Pavla Kraveca
staršieho. Predstavili sa v úlohe
Lorda Nortona a komorníka
Jamesa. Počas prestávky vyhrávala
do uška nefalšované cigánske
piesne kapela pána Bartoša z
Jalnej. Nálada bola ozaj výborná a
trvala do skorých ranných hodín.
A usporiadateľov teší fakt, že počet

Všetko je pripravené, ráčte vstúpiť.
prítomných sa z roka na rok zvyšuje. Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí sa postarali o to, aby všetko išlo tak, ako
malo: organizačnému tímu, kucháročkám, mladým
dievčencom, ktoré obsluhovali a v nemalej miere aj
sponzorom bohatej tomboly. Jej výťažok - 750 eur bude použitý na pokračujúce opravy farského kostola.
S. Miklášová
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Fašiangová rozlúčka
„Dobrý deň vám vinšujeme a zároveň veľa zdravia prajeme. U nás v minulosti také zvyky bývali, že mládenci v tomto čase s fašiangom chodievali,
aby dievčence rozveselili a gazdinky mladšie aj tie staršie od konopí vykrútili. My chceme tento starodávny zvyk zachovať, preto sa gazdu tohto domu
pýtam, či nám dovolí fašang.“
Týmito slovami sa prihováral fašiangový richtár
Peťo Švihorík v jednotlivých domoch Trnavej Hory – či
skôr v tých domoch, kde boli ochotní pestrofarebný
fašiangový sprievod vpustiť. Lebo aj v tomto roku boli
reakcie Trnavohorcov rôzne - od srdečného prijatia
s občerstvením a výslužkou až po úplnú ignoráciu
fašiangu. Naša obec je dosť rozťahaná, a tak museli
organizátori vymyslieť riadnu stratégiu, odkiaľ a kam
sa presúvať, aby stihli čo najväčší počet domov a domácností. A stihnúť hornú Trnavú Horu a Kľačany by
sa veru ani tak nepodarilo.
Pestrofarebný sprievod masiek začal svoju fašiangovú púť skoro ráno v Kľačianskej doline, odkiaľ už
v sprievode ľudovej hudby z Kokavy nad Rimavicou
fašiangoval ulicami časti Jalná a prešiel za Hron na
„trnavohorské“ . Pár domov, pár ulíc a už je tu únava
z chodenia, zo zimy... Preto dobre padla popoludňajšia oddychová a najmä občerstvovacia prestávka na
obecnom úrade, kde fašiangujúcich čakal a najmä
zohrial gulášik od hlavného organizátora z OZ SPOON
- Maťka Homolu, ale aj horúci čaj či kávička. A po krátkom oddychu hor sa ďalej do ulíc.... až do zotmenia,
kedy sa už nedalo robiť nič iné, len ísť do vyzdobenej, ale najmä vykúrenej sály Domu kultúry, kde bolo
všetko pripravené na večernú zábavu – na stoloch
nechýbalo občerstvenie z výslužiek fašiangujúcim:

Aj keď tu ešte nie sme úplne všetci,
fašiang sa môže začať.
nakrájaná klobáska, slaninka, praženica, ale aj „pálené“ či čerstvé šišky. Krátko po 20.
hodine už boli v sále obsadené všetky pripravené miesta, a tak sa po krátkom príhovore „spoňáckeho“ predsedu Janka Ďaďa mohla rozbehnúť poriadna zábava. Kolá ľudových tancov sa striedali s diskotékovými rytmami a zábava sa rozprúdila naplno. Po 22.
hodine sa začalo očakávané pochovávanie basy, pri ktorom mal aj v tomto roku hlavné
slovo Mirko Rúčka. Zábava sa tým ale neskončila, pretože definitívnu bodku za týmto
obdobím zábavy a tanca mala dať o pár dní neskôr Popolcová streda. A tak fašiangová
rozlúčka skončila len v naozaj skorých ranných hodinách. No a po skončení zas mohla
nastúpiť „spoňácka upratovacia čata“ a dať všetko do pôvodného stavu.
Všetci, ktorí sa na príprave podujatia podieľali, ale najmä členovia fašiangového
sprievodu, si zaslúžia poďakovanie za to, že tradícia fašiangov v našej obci ožila. Veríme, že im elán vydrží aj do budúceho roka a súčasne vyjadrujeme nádej, že ich úsilie si
ocení viac našich spoluobčanov.
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