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ročník VI

Vernisáž za prítomnosti pozvaných hostí slávnostne 
otvorila Alena Kršiaková spolu so starostom obce Jánom 
Harmanom v piatok 7. novembra v priestoroch OcÚ v 
Trnavej Hore. Autorka prezentovala svoje diela vôbec po 
prvýkrát na verejnosti a ako sama uvádza, maľovanie sa 
postupne stalo jej nevyhnutnou potrebou.  Autorka počas 
celej vernisáže ochotne rozprávala o svojich obrazoch. 
Výstava bola žánrovo pestrá a pútavá, i keď prevládali 
portréty najbližších a krajinky. Pre všetkých návštevníkov 
vernisáže bolo navyše pripravené pohostenie, pri 
ktorom prítomní strávili príjemné popoludnie.

Samotná výstava trvala až do 13. novembra. Božena 
Návratová – Urgelová sa osobne zúčastnila výstavy aj počas 
nasledovných dvoch dní, kedy sa s ňou mohli stretnúť 
obyvatelia našej obce. Autorka sa tak s nimi rozprávala 
nielen o svojej tvorbe, ale si aj zaspomínala na našu obec, 
v ktorej vyrastala. Žiaci základnej školy sa zúčastnili výstavy 
v rámci predmetu výtvarná výchova.  Viac na strane 4.

ani sme sa nenazdali a už opäť 
máme predo dvermi najkrajšie 
sviatky v roku – Vianoce. Tento 
rok ubehol neskutočne rýchlo 
a už budeme bilancovať. My 
sme tak urobili v minulom 
čísle, takže teraz je to na 
vás ako si sami zhodnotíte 
končiaci sa rok. Isto budú 
prevládať len tie klady 
a budete s odchádzajúcim 
rokom spokojní. A aby sme 
nezabudli, predsa máme i my 
malú zmenu. Ako ste si všimli, 
je to hlavne nový formát 
nášho občasníka s novým 
návrhom hlavičky – zobrazené 
sú už aj erby jednotlivých 
častí obce. Pre väčší formát 
sme sa rozhodli, nakoľko 
sa bude pohodlnejšie čítať 
našim starším spoluobčanom. 
S týmto formátom sa už 
môžeme zúčastniť i na 
súťažiach, lebo minulý rok 
sme práve pre formát boli zo 
súťaže vyradení. Veríme, že 
tento rok budeme úspešnejší 
a vy spokojnejší pri kvalitnom 
čítaní – a o to nám hlavne ide. 
Želáme vám krásne vianočné 
sviatky, plné rodinnej 
pohody a veľa úspechov 
v nastávajúcom roku 2009.

redakcia

Milí spoluobčania,

Vernisáž výstavy obrazov našej rodáčky Boženy Návratovej – Urgelovej 

Obecná zabíjačka
Sobota 6. decembra sa niesla v duchu 
predvianočných tradícií. V Dome kultúry 
na Jalnej sa najmä zásluhou členov 
Jednoty dôchodcov Slovenska uskutočnila 
obecná zabíjačka. Zabíjačkové špeciality 
pripravovali členovia JDS už od piatku, 
preto mali návštevníci možnosť absolvovať 
už len fi nálnu časť – ochutnávku hotových 
produktov. Ale určite neľutovali.     
Viac na strane 4.

Rozsvietenie vianočného stromčeka
Tak a je to tu znova! December neúprosne 
zasadol na svoj trón a ohlasuje príchod 
najkrajších sviatkov roka: budú opäť 
Vianoce, čas radosti, lásky, čas rozžiarených 
detských očiek. Najskôr ale musí prísť 

Mikuláš, ktorý nosí dobrým deťom 
sladkosti a tým, čo neposlúchali, 
nadelí len zemiaky. Ale u nás také 
deti nie sú, však?  No a Mikuláš 
chodí k peknému, veľkému, 
rozsvietenému stromčeku.
Viac na strane 4. 

Vernisáž výstavy obrazov našej rodáčky Boženy Návratovej – Urgelovej .

Obecná zabíjačka

Obecná zabíjačka a rozsvietenie vianočného stromčeka

Obecná zabíjačka.

Rozsvietenie vianočného stromčeka.
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Obec Trnavá Hora si dovoľuje 
oznámiť širokej verejnosti,  že na základe 
podaných žiadostí boli obci Trnavá 
Hora poskytnuté finančné prostriedky 
z rozpočtu Banskobystrického 
samosprávneho kraja na akcie:  
Dedinské ihrisko vo výške 20 000 Sk 
(663,88 €),  Monografia obce vo výške 
10 000 Sk (331,94 €), Tanečný parket 
v prírode vo výške 20 000 Sk (663,88€) a 
Úprava verejných priestranstiev v obci 
vo výške 20 000 Sk (663,88 €).

Dedinské ihrisko sa buduje v hornej 
časti obce a poskytnuté finančné 
prostriedky sú použité na terénne 

úpravy mechanizmami a na nákup 
potrebného materiálu.

Finančné prostriedky poskytnuté 
na Monografiu obce sú použité na 
monografické spracovanie histórie 
našej obce. V diele sú zapracované 
aj kapitoly o prírodných pomeroch, 
etnografických zvláštnostiach 
a zvykoch, kultúrnych pamiatkach ako 
aj o významných rodákoch. Výsledkom 
je knižná publikácia obce Trnavá Hora 
o histórii, kultúre a súčasnosti, ktorá je 
v štádiu spracovania.

Tanečný parket v prírode 
s obslužnými stánkami je určený 

pre použitie pri rôznych kultúrnych 
podujatiach, ktoré sa v našej obci 
uskutočňujú (stavanie Mája, deň 
detí, obecná zabíjačka, countrybál 
a iné) a dotácia sa využila na nákup 
potrebného materiálu. 

Finančné prostriedky poskytnuté na 
akciu Úprava verejných priestranstiev 
v obci sú použité na nákup materiálu 
k realizácii prvej etapy úpravy vstupu 
do obce pred kostolom a kaplnkou.

Všetky uvedené akcie sú realizované 
aj vďaka finančnej podpore poskytnutej 
z rozpočtu Banskobystrického 
samosprávneho kraja.

Projekty na podporu kultúry a športu

A. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Trnavá 
Hora č. 1/2009 o dani 
z nehnuteľnosti na 
kalendárny rok 2009.

2.  Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Trnavá 
Hora č. 2/2009 o miestnom 
poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 
2009.

3.  Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Trnavá 
Hora č. 3/2009 o dani za psa 
na kalendárny rok 2009.

4.  Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Trnavá 
Hora č. 4/2009 o dani za 
ubytovanie

5.  Predkupné právo obce 
Trnavá Hora v prípade, 
že Martina Petríková 
ako nadobúdateľka 
nehnuteľnosti parc. č. CKN 
706/11 – TTP o výmere 
865 m2, by chcela odpredať 
alebo darovať  predmetný 
pozemok v lehote 5 rokov 
od účinnosti zmluvy alebo 
do kolaudácie stavby, 
ktorá má byť postavená 
na parc. č. CKN 706/11 
tak, že Martina Petríková 
je povinná písomne ho 
ponúknuť na predaj obci 
Trnavá Hora. Predkupné 
právo takto zriadené 

zanikne uplynutím lehoty 5 
rokov od účinnosti zmluvy 
alebo dňom právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia 
stavby postavenej na 
parc.č. CKN 706/11, pokiaľ 
kolaudačné rozhodnutie 
nadobudne právoplatnosť 
do uplynutia lehoty 5 rokov. 
Kupujúca do dvoch rokov 
od vydania rozhodnutia 
o povolení vkladu kúpnej 
zmluvy si zabezpečí 
právoplatné stavebné 
povolenie k výstavbe 
stavby na pozemku, ktorý 
je predmetom kúpnej 
zmluvy, inak musí pozemok 
odpredať za pôvodnú cenu 
obci. Kupujúca do vydania 
právoplatného stavebného 
povolenia k výstavbe 
stavby na pozemku, ktorý 
je predmetom kúpnej 
zmluvy neuzavrie zmluvu, 
ktorou by predmet kúpnej 
zmluvy, príp. jeho časť 
zaťažil záložným právom, 
predkupným právom, 
vecným bremenom alebo 
iným právom tretej osoby.

6. Poskytnutie jednorazovej 
sociálnej finančnej 
výpomoci pre pani 
Jaroslavu Adamovičovú, 
bytom Trnavá Hora, 
Jalná 31 vo výške 4 000 
Sk (132,78, s určením 
polovica sumy na potraviny, 

druhá polovica sumy na 
ošatenie s predložením 
dokladov.

7. Poskytnutie jednorazovej 
sociálnej finančnej 
výpomoci pre Ing. Jána 
Turčana, bytom Trnavá 
Hora,  Jalná 75 vo výške 10 
000 Sk (331,94.

8. Bezplatný prenájom 
Kultúrneho domu v Jalnej 
pre Rímskokatolícku 
cirkev, farnosť Trnavá Hora 
za účelom usporiadania 
1. farského plesu dňa 
14. 2. 2009.

9.  Nákup parkiet do zasadačky 
OÚ do výšky 80 000 Sk 
(2655,51.

10.  Zmenu termínu zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 
v Trnavej Hore na 
18. decembra 2008.

11. Vyplatenie odmeny za rok 
2008 pre starostu obce vo 
výške 80 % mesačného 
platu.

12. Vyplatenie odmeny za 
rok 2008 pre hlavného 
kontrolóra obce vo výške 
100 % mesačného platu.

13. Šiestu zmenu rozpočtu 
obce Trnavá Hora na rok 
2008.

14. Zmenu zhotoviteľa 
územného plánu obce na 
Urbion, Inštitút urbanizmu 
a územného plánovania,  
Lamačská cesta č. 8, 811 

04 Bratislava. Hlavným 
riešiteľom zostáva pôvodný 
spracovateľ: Ing. Arch. 
Ľudmila Priehodová. 

B. Neschvaľuje
1. Prenájom bytu v budove 

súp.č. 223 (materská škola) 
pre Ing. Pavla Kraveca, 
bytom Trnavá Hora 243 
s manželkou Mgr. Luciou 
Kravecovou, bytom Trnavá 
Hora 109.

C.  Berie na vedomie
1.  Informáciu o plnení 

uznesení.
2. Informáciu o činnosti 

obecného úradu.
3. Informáciu predsedov 

komisií o činnosti komisií.
4.  Informáciu o plnení 

rozpočtu obce za III. Q. 
2008.

5.  Správu mandátovej 
komisie.

D. Ukladá
1. Stavebnej komisii, komisii 

ŽPaVP, komisii pre 
ochranu verejného záujmu, 
komisii mládeže a športu, 
sociálno – kultúrnej 
komisii vypracovať do 9. 12. 
2008 stanoviská k projektu 
„Ostrá hora“,  ktorých 
podstatu OÚ zapracuje 
do konečného stanoviska 
obce. 

Uznesenie z pätnásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, siedmeho v 

roku 2008, ktoré sa konalo dňa 28.11.2008 
v zasadačke obecného úradu, číslo  7/2008.

ČO NÁM PRINÁŠA 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…

OcÚ TH

OcÚ TH



Informačný občasník   4 · 2008 strana 3Obecný úrad informuje

v poslednom príspevku v tomto roku by som 
chcel stručne spomenúť, čo sa nám podarilo, okrem 
bežných činností, v poslednom štvrťroku tohto roka. 
Za zmienku stojí, že sme odkúpili pozemok pod ihrisko 
v hornej časti obce. Na tomto pozemku sme začali so 
zemnými prácami. Vybavili sme stavebné povolenie na 
obecný vodovod a podali sme žiadosť na Envirofond 
o prefinancovanie tejto akcie. Boli uskutočnené 
stretnutia so zástupcami vodárenskej spoločnosti, 
predmetom ktorých bolo riešenie pretrvávajúcich 
problémov v zásobovaní pitnou vodou v spodnej 
časti obce. Za účelom zlepšenia tejto situácie sa už 
v súčasnosti spracováva projekt na priame napojenie 
vodovodu v spodnej časti obce na Pohronský vodovod, 
čo by malo vyriešiť problémy s nedostatkom vody. Boli 
tiež uskutočnené stretnutia a rokovania so zástupcami 
Povodia stredného Hrona, predmetom ktorých bola 
otázka úprav protipovodňovej hrádze na Jalnej, ako aj 
odstránenie tvoriaceho sa ostrovčeka v tesnej blízkosti 
tejto hrádze. 

Okrem týchto aktivít bolo uskutočnené niekoľko 
stretnutí s organizáciami a združeniami pôsobiacimi 
v obci, s ktorými boli prerokované ešte pripravované 
akcie v závere roka. Za pozornosť stojí najmä stretnutie 
s členmi hasičských zborov. Z tohto stretnutia pred nami 
vyvstala potreba podopĺňať najmä Obecný hasičský zbor, 
nakoľko v tomto zbore došlo k viacerým zmenám, jednak 
odchodom niektorých členov mimo územia obce, jednak 
nezáujmom niektorých doterajších členov o prácu 
v tomto zbore, čím sa zbor stáva nefunkčným. Je smutné, 
že nie je snaha najmä strednej generácie zachovávať 
tradície a pracovať v tejto oblasti, keď aj výsledky 
predchádzajúcich rokov nás presviedčajú o tom, že 
máme byť na čo hrdí a bolo by len na škodu nepokračovať 
v týchto tradíciách. Skutočnosť, že Obecný hasičský zbor 
musí obec zriadiť zo zákona, by mala prispieť k tomu, že 
sa budú zlepšovať podmienky v materiálnom vybavení 
týchto zborov, a tak je len na členoch zborov, ako tieto 
možnosti využiť. 

Nedá mi v mojom príspevku znova nespomenúť 
problémy v oblasti čistoty obce a likvidácie odpadu. 
Najmä v končiacom sa jesennom období vzniká 
neporiadok na našich chodníkoch a cestách. Problém 
spôsobuje opadané ovocie a lístie z ovocných stromov 
na obecné komunikácie. Zásadou by malo byť- ale 
v mnohých prípadoch nie je- že strom by nemal 
zasahovať na verejné priestory a ak tomu tak je, vlastník 
stromu by sa mal postarať o odpratanie tohto odpadu. 
Myslím si, že nie je najvhodnejšie riešiť tieto problémy 
hneď upozorňujúcimi listami a pokutami. S jeseňou je 
spojený aj ďalší problém, a to, že ovocie, lístie a konáre 
sa vo veľkom množstve objavujú vo veľkokapacitných 
kontajneroch v rámci celej obce, cintorín nevynímajúc. 
V súvislosti s týmto by som chcel upozorniť na skutočnosť, 
že technické služby takéto kontajnery nebudú vyvážať. 
Chcel by som aj touto cestou opakovane požiadať 

o triedenie odpadu a rešpektovanie zásad v súvislosti so 
zberom a likvidovaním odpadu. Nedodržiavanie pravidiel 
má dopad na finančné zaťaženie nás všetkých.

Záverom môjho príspevku by som chcel spomenúť 
blížiaci sa koniec roka. Tento čas je určitým medzníkom 
na hodnotenie ako nášho života, tak aj našej činnosti. 
Ohliadnuc sa späť sa nám zobrazí, čo sme si predsavzali 
a čo sa nám z týchto predsavzatí podarilo naplniť. Z môjho 
pohľadu nie všetko sa podarilo, alebo keď aj, tak nie podľa 
mojich predstáv, na čo mal vplyv celý rad okolností. 
A v konečnom dôsledku - čo sa nám podarilo, hodnotí, 
ktosi iný. V tejto súvislosti by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali ako na 
zveľaďovaní, tak aj pozitívnom zviditeľňovaní našej obce, 
či už poslanci, pracovníci obce, učiteľky ZŠ a MŠ, členovia 
občianskych združení, redakcia Trniek, naši hasiči, farský 
úrad, ale aj miestni podnikatelia a všetci občania, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na aktivitách v obci 
a pomáhali budovať nielen materiálne hodnoty, ale aj 
prispievali k lepšiemu spolunažívaniu v obci a zvyšovaniu 
kvality verejného života.

   V závere roka si všetci želáme jedno – aby ten 
prichádzajúci rok bol lepší, ako práve sa končiaci. Aby sme 
boli zdraví, v našich rodinách, ako aj našom okolí vládla 
pohoda, aby sa nám splnili naše zámery a predsavzatia 
tak, aby sa nám v našej obci lepšie žilo.

   Úprimne vám všetkým želám krásne, láskou, 
porozumením a rodinnou pohodou naplnené vianočné 
sviatky a dobrý a úspešný rok 2009.

Vážení spoluobčania, 

Poďakovanie

Starosta obce ďakuje  všetkým, ktorí v  rámci dobro-
voľných prác vo svojom voľnom čase a bez nároku na 
odmenu prispeli k sprevádzkovaniu priestorov pod 
Domom kultúry na Jalnej a zhotoveniu  predajného 
dreveného stánku, osobitne P. Kaštierovi, V. Abrahá-
movi, P. Švihoríkovi a J. Janekovi.

Ján Harman,  starosta obce Trnavá Hora.

Ing. Ján Harman, 
starosta obce

Ing. Ján Harman, 
starosta obce
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Autorka výstavy ďakuje vedeniu OcÚ 
Jánovi Harmanovi za poskytnutie priestorov 
na prezentáciu obrazov, ústretový prístup, 
organizáciu prípravy vernisáže a následné 
umožnenie prehliadky obrazov širokej verejnosti. 
Poďakovanie ďalej  patrí MsKC v Žiari nad 
Hronom za prepožičanie panelov, Alenke 
Kršiakovej za profesionálne otvorenie a sprievod 
počas vernisáže, pani učiteľke Matuškovej za 
prednes krásnej básne, mojej rodine, deťom, 
sestre Martuške, Anke, neteri Mirke a všetkým, 
ktorí mi pomohli s organizáciou. Osobné 
poďakovanie patri všetkým prítomným hosťom 
na vernisáži, priateľom za prejav priazne a 
povzbudivé slová. 

Chcem, aby vo vás moje obrazy vyvolali príjemné pocity, 
radosť, úsmev, spokojnosť.

Každý pohľad, i krátky, venovaný mojim 
obrazom, ma posunie ďalej. Bola to moja prvá 
výstava obrazov a som veľmi šťastná, že práve, tu 
v Trnavej Hore, kde sa stále cítim doma. Srdečná 
vďaka za krásne privítanie v mojej rodnej dedine, 
za vaše pohľady na moje obrazy a odkazy 
v Pamätnej knihe.

Dokončenie zo str. 1 
Kto vlastne je táto maliarka? Narodila sa 25. 
mája 1953 v Jalnej, detstvo a mladosť prežila 
v Trnavej Hore, študovala na SPŠE v Žiari nad 
Hronom. Po založení rodiny sa odsťahovala 
do susednej dediny Šášovské Podhradie. Hoci 
vyštudovala školu technického smeru, vždy 
mala bližšie k umeniu. Veľkú zásluhu mala 
na tom jej mamka, ktorá jej v detstve kreslila 
rôzne bytosti. Neskôr, v základnej škole, pod 
vedením učiteľa Júliusa Hudeca, sa začala 
venovať maľovaniu. Rodina, výchova detí, 
práca pohltili jej voľný čas natoľko, že sa tejto 
záľuby vzdala. Po čase sa k tejto záľube vrátila 
a dnes jej venuje všetok voľný čas. Najbližšie 
sú jej portréty, lebo podobu a charakter 
človeka nie je také jednoduché zobraziť. Ak ju 
zaujali niektoré obrazy, rozhodla sa ich v kópii 
namaľovať. Vyberala si tie ťažšie, na ktorých 
sa musela popasovať s technikou, farbami 
a s atmosférou, ktorú obraz vyjadroval. Aby 
som sa vrátila i k samotnej výstave. Bolo sa 
na čo pozerať, veď stačí nazrieť do Pamätnej 
knihy, kde ste sa sami vyjadrili, či iba podpisom, 
alebo krátkym odkazom samotnej maliarke. 

Verím, že sa k nám ako vystavovateľka ešte 
so svojimi obrazmi vráti a prídu si ich pozrieť 
i tí, čo to nestihli. A odkaz pre vás sa do bodky 
naplnil.

Už veľakrát som chcela 
napísať do nášho miestneho 
občasníka Trnky a robím tak 
až teraz.

Teraz preto, lebo posledná 
aktivita našich šikovných žien 
ma k tomu vyprovokovala. 
Áno, patrí veľká vďaka ženám 
zo SPOON-u, ktoré usporiadali 
akciu Trnavohorská tekvica.

Určite mali veľa roboty 
a starostí, čo som aj videla, 
keď som sa zúčastnila ako 
súťažiaca. Všetko pripraviť, 
vyzdobiť sálu, pripraviť ceny 
a ďalších veľa, veľa vecí. Po 
skončení zasa všetko dať 
do pôvodného stavu. Tiež 
krásne upravili nesúťažnú 
expozíciu, bolo to skrátka 
úžasné. Tiež som bola 
veľmi prekvapená účasťou 
a zmyslom pre dekoráciu 
od všetkých zúčastnených. 
Človek ostal stáť v nemom 
úžase nad tým dielom, čo 
vytvorili žienky zo SPOON-u 
a tiež vystavovatelia. Bola 
to veľmi vydarená akcia 
a dúfam, že nie posledná.

Som rada, že sa v našej obci 
za posledné roky toľko toho 
zmenilo. Je to veľa ďalších 
akcií a aktivít, na ktorých sa 
ako občania zúčastňujeme.

Touto cestou sa tiež 
chcem poďakovať, a určite 
za všetkých členov, ktorí 
sa schádzame v Klube 
dôchodcov – JDS. V prvom 
rade nášmu predsedovi 
Jánovi Slašťanovi, že sa nás 

ujal a dal sa na neľahkú 
cestu. Som v predsedníctve 
a viem posúdiť, koľko práce 
je s agendou a koľko času 
a vybavovanie je s tým 
spojené. Ale nie len on, 
aj jeho pani manželka ho 
veľmi podporuje a snaží 
sa mu v tom pomáhať. Za 
jej trpezlivosť jej patrí tiež 
vďaka.

Poďakovanie patrí aj nášmu 
starostovi Jánovi Harmanovi, 
že sa snaží, aby sme v obci 
žili družnejšie a kultúrnejšie. 
Snaží sa podporiť rôzne akcie 
a príde aj medzi nás občanov. 
S každým stratí reč, skrátka 
cítiť, že je jedným z nás a aj 
jeho manželka, ktorá patrí 
medzi tie šikovné žienky zo 
SPOON-u.

Ďalej by som chcela 
poďakovať celej redakcii 
Trniek, že takýto občasník 
vychádza a my občania sa 
vždy naň tešíme. Je to práca 
pre nich navyše, všetci sú 
zamestnaní a predsa robia 
túto záslužnú prácu pre nás 
občanov. ĎAKUJEME.

Dalo by sa písať ešte 
o veľa veciach, čo nás v obci 
trápia, hlavne o občanoch, 
ktorí znečisťujú naše hory 
a potoky odpadom, ale 
to je už o inom. Ja som sa 
chcela naozaj len poďakovať 
všetkým, ktorých som už 
spomínala v článku.

Božena Návratová - Urgelová

Vernisáž výstavy obrazov našej rodáčky Boženy Návratovej – Urgelovej

Dokončenie zo str. 1

Špeciality – kapustnica, pečené jaterničky a klobásky – v pekne 
upravenej sále domu kultúry určite chutili, veď záujem vysoko 
prevyšoval možnosti produkcie  a k večeru už zostal v ponuke len horúci 
čaj a varené vínko.

Obecnú zbíjačku organizovala spolu s JDS obec Trnavá Hora 
a sponzorsky ju podporili Nehnuteľnosti Hajdóniová.   

Sprievodným podujatím bol predaj vianočného  a doplnkového 
tovaru, ale aj  rôznych produktov, ktoré pripravilo Materské centrum 
Pastelka.

Dokončenie zo str. 1

Tento rok sme 
ho posadili na 
novom, väčšom 
priestranstve nad 
starou škôlkou, 
aby sa tam 
zmestilo viac detí 
so svojimi rodičmi 
a starými rodičmi. 
A ešte pribudol aj 
nový domček pre 
predaj sladkostí 
a dobrý čajík. V 
sobotu 6.12.2008 
bolo všetko pripravené ako má byť, a tak Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi 
čertom a anjelom a veru mali čo robiť, aby uniesli vrece s toľkými 
darčekmi.

Deti si pripravili aj básničky a pesničky a Mikuláš rozdával...

Prajeme všetkým deťom a ich rodinám, všetkým ľuďom dobrej vôle 
prežitie krásnych, nezabudnuteľných Vianoc v pokoji, zdraví a v 

kruhu rodiny.

Podujatie sponzorsky podporili najmä TWS Trnavá Hora, COOP Jednota 
Žarnovica, Alex – bránové systémy. 

Obecná zabíjačka

Rozsvietenie 
vianočného stromčeka

Poďakovanie

Emília Ferková

- zh -

za OZ SPOON Miháliková

-zi-
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Ako každý rok, tak aj tento 
prichádzame do obdobia vianoč-
ných sviatkov, ktoré majú v sebe 
inšpirujúce bohatstvo. Akosi sme 
k sebe bližší, cítime blízkosť jeden 
druhého a zároveň aj sami obda-
rovávame najbližších. Pozrime 
sa v krátkosti, ako k nám z histo-
rického hľadiska prišlo slávenie 
vianočných sviatkov, sviatkov 
pohody, radosti, šťastia z naro-
denej lásky. 

V kresťanskej liturgii staro-
veku bol celý rok korunovaný 
slávením centrálneho tajomstva 
kresťanského života - Kristovho 
zmŕtvychvstania. Do 4. storočia 
v Cirkvi nevystupovali do po-
predia ostatné sviatky, bola iba 
čiastočne zdôraznená pamiatka 
prvých kresťanských mučeníkov 
- martýrov, a to zvlášť v druhej 
polovici 2. storočia. Prvou istou 
zmienkou o slávení sviatku Na-
rodenia Pána práve 25. decembra 
je správa z rímskeho prostredia 
z roku 354 v kalendárnych zázna-
moch Depositio episcoporum 
et Depositio martyrum. Deň 
25. december sa tam označuje 
ako festum solis „natalis invicti“ 
podľa rímskeho kalendára. V De-
positio martyrum sa spomína: 
„VIII kal. jan. natus est Christus 
in Bethlehem Judaeae.“ Ďalej je 
tu zmienka o slávení vianočných 
sviatkov v Ríme okolo rokov 335 
- 337. Slávili sa zvlášť v konštantí-
novskej bazilike. Autorom týchto 
zmienok je rímsky chronograf F. 
D. Filocalus. Keďže nepoznáme 
skutočný deň Kristovho narode-
nia a už vôbec nie hodinu (neu-
dialo sa to presne 25. decembra 
o polnoci, ale narodenie Krista 
je nepopierateľným historickým 
faktom), existujú tu minimálne 
dve hypotézy, prečo sa začali Via-
noce sláviť práve 25. decembra:

„Hypotéza vypočítateľnosti“ 
Keďže 25. marca sa všeobecne 

slávil sviatok Zvestovania Pána, 
keď archanjel Gabriel zvestoval 
Márii, že bude Kristovou matkou, 
tak o 9 mesiacov (čo je čas vývi-
nu dieťaťa v tele matky) podľa 
tohto datovania je symbolický 
deň narodenia Pána práve 25. 
december. 

 „Dejinno-náboženská hypo-
téza“

Omnoho väčšiu pravdepo-
dobnosť má dejinno-nábo-
ženská hypotéza, ktorá hovorí 
o christianizácii a novej kres-

ťanskej interpretácii rímskeho 
sviatku narodenia Slnka, ktorý 
bol nariadený pre Rímske im-
périum ako sviatok práve na 25. 
december. Stalo sa tak v roku 275 
cisárom Aureliánom (270-275) 
na počesť boha Slnka z Emes. 
Kresťania použili tento pohan-
ský sviatok Natalis Solis invicti a 
nanovo ho interpretovali v kres-
ťanskom duchu. Slnko predstavo-
valo Krista, čo je znázornené aj na 
starokresťanských náhrobkoch. 
Rímski kresťania tento štátny 
sviatok Slnka v začali sláviť ako 
vlastný sviatok narodenia Krista 
- ako Slnka na základe biblických 
citátov. Napr. Kristus ako Slnko 
spravodlivosti - Sol iustitiae (Mal 
3,20); Kristus - Svetlo sveta - Lux 
mundi (Jn 8,12) a i. 

Z Ríma sa slávenie narodenia 
Ježiša Krista rozšírilo najprv do Af-
riky (Optatus z Mileve, cca r.360) a 
južnej Itálie (Philastrius z Brécie, 
koniec 4. storočia). Známy sa stal 
Ambrózov hymnus narodenia 
Intende qui regis Israel. Slávenie 
Vianoc v Španielsku upravila 
saragosská synoda v roku 380. 
Písomná zmienka o slávení kres-
ťanských Vianoc sa tam objavuje 
okolo roku 461 v zozname sviat-
kov Gregora z Tours v diele His-
toria Francorum. Na Východe sa 
tento rímsky zvyk sláviť Vianoce 
akceptoval do konca 4. storočia. 
Bazil, Gregor Naziánsky a Gregor 
Nyssenský v Kapadócii spomí-
najú súčasne vo svojich kázňach 
Zjavenie Pána a aj Narodenie 
Pána, keďže sviatok Zjavenia 
Pána je starší. V roku 386 predse-
dá sláveniu tohto sviatku Zlatoús-
ty v Antiochii. V Egypte sa prvý 
raz spomínajú Vianoce v roku 
432. V Jeruzaleme a v Palestíne 
sa sviatok narodenia Pána slávil 
neskôr. Známa pútnička Ethéria a 
takisto arménsky lekcionár z roku 
415 liturgicky datujú slávnosť 
Kristovho vtelenia na 6. január. 
Spomínaný lekcionár má na 25. 
decembra liturgickú spomienku 
Jakuba a Dávida s poznámkou: 
„Počas týchto dní sa na iných 
miestach slávi narodenie Krista.“ 
V arménskej cirkvi a v niektorých 
východných cirkvách sa dodnes 
slávi sviatok Narodenia Pána 6. 
januára.

Zaujímavosťou rímskeho slá-
venia Vianoc bolo tzv. zdvojené 
nočné ofícium Narodenia. Ofí-

cium pripadajúce na 25. decem-
ber pozostávalo z vigílie a z Lau-
des matutinae, ktoré sa spievali 
v bazilike Santa Maria Maggiore 
za prítomnosti pápeža; druhé 
ofícium sa konalo neskôr v chrá-
me svätého Petra. Prvé sa ujalo 
vo Francúzsku a dostalo sa do 
rímskeho breviára z roku 1568, 
druhé v iných galských krajinách 
ako vianočné ofícium.

Deviate a desiate storočie sú 
charakteristické vývojom veľkého 
množstva vianočných sekvencií 
na všetky tri vianočné omše a via-
nočnú oktávu včítane jej sviatkov, 
napríklad Natus ante saecula, 
Grates nunc omnes a i. Použí-
vali sa do tridentskej reformy. 
Vo vianočných dňoch sa hrávali 
náboženské hry týkajúce sa via-
nočného okruhu, napr. Officium 
pastorum, Officium infantium, 
Interfectio puerorum, Ludus de 
Rege Aegipti...

K dokresleniu vianočnej atmo-
sféry patrí aj stavanie betlehemov 
s jasličkami, postavami svätej ro-
diny, troch mudrcov, pastierov a 
anjelov. Tieto betlehemy síce ne-
plnia nijakú liturgickú funkciu, ale 
nás hlbšie vyvádzajú do prežíva-
nia vianočných sviatkov. Prvé dre-
vené jasličky boli pravdepodobne 
postavené už v 7. storočí v bazili-
ke Santa Maria Maggiore v Ríme. 
Známe je postavenie jasličiek od 

Františka Assiského v roku 1223 
v lese Greccio, čo slúžilo k prehĺ-
beniu kresťanského rozjímania 
o tajomstve vtelenia Kristovej 
osoby, k upevneniu zbožnosti 
a obrazotvornosti ľudu. Veľké 
rozšírenie stavania betlehemov 
badáme v 16. storočí, a to zvlášť 
vplyvom jezuitskej rehole. V Pra-
he bol takýto betlehem postave-
ný v roku 1562, v Altőttingu 1601, 
v Mníchove 1607. V Augsburgu a 
Florencii sa v 16. - 18. storočí dá-
vali dokonca sošky Jezuliatka na 
oltár. Do rodín sa začal dostávať 
tento zvyk začiatkom 17. storočia 
a pretrváva dodnes.

Tento stručný historický pre-
hľad vývoja vianočných sviatkov 
chce v nás umocniť radosť z Via-
noc. Chce priblížiť toto mysté-
rium, ktoré prežívame a ktoré 
pretrváva v našom vnútri. Veď 
centrom slávenia Vianoc nie je 
len bezduché zastavenie sa v ich 
čarovnej idyle, ale ich vnútorné 
slávenie, čo dáva Vianociam špe-
ciálny akcent. 

Prajem všetkým obyvateľom 
obcí a farníkom našich farností 
radostné a milostiplné vianočné 
sviatky. Veď radosť z Vianoc patrí 
celému svetu, lebo k nám prišla 
Láska.

Vianoce ... čas porozumenia, lásky a blízkosti človeka

ThDr. Peter Caban, PhD., farár Pitelová
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Na januárovej členskej schôdzi OZ SPO-
ON pri zostavovaní plánu podujatí na rok 
2008 odznel, okrem iného, aj návrh na uspo-
riadanie podujatia, ktoré by umožnilo pre-
zentáciu výsledkov záhradkárskeho a pesto-
vateľského úsilia našich občanov. Myšlienka 
síce nevyvolala veľké nadšenie, ale do plánu 
podujatí bola začlenená. V regióne sa uspo-
radúvajú záhradkárske výstavy, ktoré majú 
dlhoročnú tradíciu, ako napr. Kremnické jabl-
ko alebo Okresná záhradkárska výstava, tieto 
však organizujú organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov. U nás v obci toto záuj-
mové združenie nepôsobí, ale pri prechádz-
ke obcou a pohľadoch do mnohých záhrad 
je zrejmé, že záhradkárov a pestovateľov by 
sa aj u nás našlo dosť. Odborné znalosti a 
skúsenosti s organizáciou takého podujatia 
nám však chýbali. Museli sme sa preto pri 
príprave výstavy viac spoliehať na nadšenie 
a zanietenie členiek SPOON pre túto myš-
lienku. Prípravu podujatia všestranne pod-
poril aj starosta obce Ján Harman, inak jeden 
zo zakladajúcich členov OZ SPOON. 

A príprava bola naozaj dôsledná, neza-
budlo sa na pozvánky, diplomy, zabezpe-
čene priestoru, sponzorských cien, rekvizity 
a rôzne dekoračné predmety z vlastných 
domácností a záhrad... a organizátorky už len 
dúfali, že bude aj záujem vystavovateľov. Po 
dvoch podvečeroch  intenzívnej práce boli 
výstavné priestory Domu kultúry na Jalnej 
pripravené (vďaka patrí najmä Evke Spornej, 
Majke Beňovej, Ivetke Filasovej, Janke Kaštie-
rovej, Zlatke Beňovej, Silvike Mihálikovej, ale 
aj pani Baranovej zo Šášovského Podhradia 
- maminke pani učiteľky Janekovej, ktorá na 
„výzdobné účely“ poskytla značné množstvo 
tekvíc, ale aj manželom organizátoriek, ktorí 
pomáhali podľa potreby). 

V piatok 2. októbra sme netrpezlivo oča-
kávali prvých vystavovateľov. A nesklamali 
sme sa. Záujem vystavovateľov nás potešil 
o to viac, že mnohí si dali s prípravou expo-
nátov naozaj námahu, o aranžovaní celých 
expozícií nehovoriac. Celkom 59 exponátov 
a expozícií ponúklo návštevníkom nielen vý-
sledky pestovateľského úsilia, ale aj estetic-
kého cítenia vystavovateľov. Pri pohľade na 
toľkú krásu sa väčšina návštevníkov len veľmi 
ťažko rozhodovala pre konkrétny – podľa 

nich najkrajší – expo-
nát. S výnimkou súťaže 
o najťažšiu tekvicu 
o víťazoch jednotlivých 
kategórií totiž rozhodo-
vali samotní návštevníci 
hlasovaním na hlasova-
cích lístkoch. Celkovo ich 
bolo odovzdaných 212.  
Po vyhodnotení hlaso-
vania a komisionálnom 
prevážení tekvíc pred-
sedníčka občianskeho 
združenia Silvika Miháli-
ková spolu so starostom 
obce Jánom Harmanom 
odovzdali prvým trom 
umiestneným v každej 

kategórii diplomy, vecné ceny a v prípade 
víťazov kategórií aj finančné ceny. Najúspeš-
nejšími vystavovateľmi boli Evka Balážová, 
František Slašťan, Olinka Očenášová a Mater-
ská škola Trnavá Hora, zastúpená učiteľkou 
Ankou Janekovou.

Pre všetkých – organizátorov aj vystavo-
vateľov- bol dostatočným zadosťučinením za 
vynaloženú námahu záujem návštevníkov. 
Veď len v knihe návštev bolo viac ako 200 
podpisov a zápisov. Najväčší záujem náv-
števníkov bol v nedeľu, k čomu prispelo aj 
príjemné a slnečné jesenné počasie, ktoré 
po daždivej a uzimenej sobote potešilo. 
(V sobotu zas potešili všetci, ktorí trochu 
zmrznutým organizátorkám priniesli niečo 
na zahryznutie a najmä zahriatie – aspoň 
takto im ďakujeme).

Podujatie podporili vecnými cenami na-
sledovní sponzori: Kvetinárstvo Orchidea, 
Kvetinárstvo Lijana, Záhradníctvo Marešovci, 
Alex – bránové systémy a Kaderníctvo Evka 
Sporná.  
Počas výstavy mali návštevníci možnosť 
ochutnať bylinkové a jablkové čaje, ale aj 
jabĺčka, hrozno a orechy. Burčiak, o ktorý 
prejavila záujem najmä mužská časť návštev-
níkov, by mohol byť v ponuke na budúcom 
ročníku – veríme, že sa na ňom stretneme 
v ešte hojnejšom počte. Organizátori ďaku-
jú všetkým, ktorí sa výstavy zúčastnili, či už 
ako vystavovatelia, alebo ako návštevníci. 
Fotografie, vďaka ktorým si podujatie môže-
me pripomenúť, sú zverejnené na webovej 
stránke obce.

Trnavohorská tekvica 2008 OZ SPOON

Ovocie Zelenina  Kvety

1. František Slašťan 
(hrozno)

1. František Slašťan (paprika)
1. Olinka Očenášová 

(kvetináčová chryzantéma)

2. Jozef Putiš (hrušky)
2. Janka Kaštierová 

(koreňová a iná zelenina)
2. Hela Turčanová (aranžmán 

z rezaných kvetov)

3. František Slašťan 
(jablká)

3. MŠ Trnavá Hora (koreňová 
zelenina)

3. Evka Balážová (rezané ruže)

Najkrajšia expozícia Najkrajšia tekvica Najťažšia tekvica

1. Evka Balážová 1. Evka Balážová 1. MŠ Trnavá Hora (38,9 kg) 

2. Milka Ferková 2. Olinka Očenášová 2. Hanka Repiská (33,8 kg)

3. MŠ Trnavá Hora 3. Alenka Červienková 3. Olinka Očenášová (30,3 kg)

V činnosti SPOON budú v roku 2009 
ťažiskové akcie, ktoré sa osvedčili ako 
úspešné už v predchádzajúcich rokoch, 
a to: fašiangový karneval (február), jarné 
upratovanie verejných priestranstiev 
(marec – apríl), stavanie mája (30. apríla), 
záhradkárska výstava Trnavohorská tekvica 
2009 (október), rozsvecovanie vianočného 
stromčeka (5. december), vianočný 
koncert v Kostole sv. Jána Nepomuckého 
(december), vydávanie občasníka Trnky 
(každý štvrťrok).     

Niektoré z týchto podujatí sa nezaobídu 
bez spolupráce s členmi ďalších občianskych 
a záujmových združení, ako je Jednota 
dôchodcov Slovenska a dobrovoľné hasičské 
zbory. Naopak, členovia SPOON sa podieľajú 
aj na príprave a zabezpečovaní podujatí 
a aktivít, kde SPOON nie je organizátorom, 
ako napr. Michalský beh či Minicountryfest 
Trnavohorský dostavník. 

Veríme, že úsilie vynaložené na prípravu 
a celú organizáciu týchto podujatí nevyjde 
nazmar a že ich podporíte svojou účasťou. 

A že sa o dojmy z týchto podujatí podelíte 
s ostatnými na stránkach Trniek. Ďalšou 
možnosťou podpory činnosti OZ SPOON 
bude v roku 2009 aj venovanie 2% dane, keď 
OZ SPOON už bolo v tomto roku zaradené 
do registra príjemcov 2% dane z príjmov 
na rok 2009. Tlačivá, ktoré je potrebné 
na venovanie dane vyplniť, budú v marci 
budúceho roka doručené všetkým ochotným 
darcom. Tešíme sa na vás všetkých  pri týchto 
celoobecných podujatiach!

OZ SPOON – zh

Čo pre nás všetkých pripravuje OZ SPOON v roku 2009

OZ SPOON - zh

Trnavohorská tekvica.
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V júni 2006 bol Občianskym združením 
VOKA Banská Bystrica zahájený takmer 
2-ročný projekt Integrované materské 
centrá na vidieku, podporený cez Európsky 
sociálny fond. Jednalo sa o založenie piatich 
materských centier vo vidieckych oblastiach 
v Banskobystrickom samosprávnom kraji 
a podporu pri zahájení ich fungovania, 
pričom jedno z centier bolo otvorené aj 
v našej obci. Počas trvania tohto projektu 
sa podarilo aj vďaka iniciatíve obecnej 
samosprávy vybudovať stabilné centrum 
s relatívne vysokou návštevnosťou. 
V máji tohto roku sa definitívne skončilo 
financovanie aktivít uskutočňovaných 
v MC Pastelka cez spomínaný ESF projekt 
a pre Pastelku sa tým začalo nové obdobie, 
v znamení hľadania zdrojov pre jeho ďalšiu 
existenciu.

Aktivity materského centra prebiehali 
v prvej polovici roka podľa zabehnutého 
harmonogramu. Centrum bolo otvorené 
prevažne päť dní v týždni, k dispozícii 

bola kompletne vybavená herňa pre 
deti, voľný prístup k internetu pre 
mládež a pravidelne sa tiež podľa záujmu 
návštevníkov konali tvorivé dielne a iné 
aktivity pre deti. Pastelka zorganizovala 
počítačový kurz pre začiatočníkov, ktorý 
sa u časti zúčastnených stretol  s veľkou 
odozvou a záujmom o jeho pokračovanie. 
Toto sa nám žiaľ už počas trvania projektu 
nepodarilo uskutočniť. Druhá polovica 
roka bola teda poznamenaná zastavením 
prísunu finančných prostriedkov, určených 
pre aktivity vyvíjané v centre. Celé 
spektrum činností, uskutočnených v tomto 
období, bolo možné zrealizovať len vďaka 
dobrovoľníckej práci, a to menovite najmä 
Ľubky Hajdúchovej a Darinky Slanej. Je 
síce pravdou, že otváracie hodiny centra sa 
obmedzili len na dva dni v týždni, napriek 
tomu sa však podarilo zrealizovať niekoľko 
úspešných podujatí. Je treba podotknúť, že 
veľkou oporou materského centra je obecná 
samospráva, ktorá nám ponecháva svoje 

priestory a verí v dôležitosť zachovania 
centra. 

Jedným z prvých podujatí 
uskutočnených v priebehu roka bol 
maškarný ples pre deti, ktorého sa zúčastnil 
veľký počet našich škôlkarov a podľa ich 
odozvy to bola vydarená a veselá akcia. 
Karnevalu predchádzala príprava masiek 
v centre, počas ktorej sme si užili s deťmi 
veľa zábavy. Oslava Medzinárodného dňa 
detí bola ďalšou vydarenou akciou, ktorú 
Pastelka zorganizovala, a ktorú možno 
hodnotiť ako zvlášť vydarenú aj napriek 
vrtochom počasia. Aj touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, 
ako aj ich rodinám, ktorí nám MDD pomohli 
zorganizovať: Roman Minka, Jozef Minka, 
Milan Barta, Jozef Turoň, Silvia Miháliková, 
Obecný úrad, a iní, ktorí si nepriali byť 
menovaní. 

Na jeseň zorganizovala Pastelka detskú 
burzu oblečenia a všakovakých vecí pre 
deti, ktorá sa taktiež stretla s veľkým 

OZ SPOON
Pomaly sa blížime ku koncu roka, a to býva 

čas, keď si mnohí dávajú otázku – aký bol? 
Urobil som všetko, čo som mohol alebo chcel? 
Tak nejako aj my hodnotíme, konštatujeme. 
Tento rok bol naozaj bohatý na aktivity, veď 
posúďte sami.

Vo februári sme usporiadali prvý fašiangový 
karneval v Trnavej Hore, ktorý bol určený 
dospelým. Spolu s členmi Jednoty dôchodcov 
Slovenska sa podarilo veľmi dobré podujatie, 
na ktorom sa ukázalo, že aj dospelí sa dokážu 
dobre zabaviť, zatancovať a zasmiať. V apríli 
sme mali takú „serióznejšiu akciu“. Jarné 
upratovanie obce. Do tejto akcie sa zapojili 
naozaj všetci – starí, mladí, deti. Dôchodcovia 
vyčistili cintorín a okolie pod stanicou, 
združenie chodník popri ceste, ostatní čistili 
verejné priestranstvá v obci, brigádovalo 
sa naozaj všade - Jalná, Trnavá Hora dolná 

a horná, Kľačany. Na záver bol dobrý guľáš 
uvarený zásluhou starostu Jána Harmana. 

Posledný deň v apríli sme už tradične 
stavali máje, deti sa vyšantili pri koníku, 
bolo aj občerstvenie pri guľáši a rozchod 
bol až neskoro v noci. Dňa 28. júna sa konal 
Trnavohorský dostavník, kde sme síce neboli 
hlavnými organizátormi, ale väčšina členov 
sa zúčastňovala prípravy a konania podujatia. 
Bolo to veľmi vydarené podujatie, s mnohými 
atrakciami, ktoré malo veľký ohlas v obci. 

Dvadsiateho siedmeho septembra sa konal 
tiež po prvýkrát Michalský beh a Beh zdravia, 
kde sme sa spolupodieľali na príprave tohto 
skvelého podujatia. S nápadom prišli naši 
skalní bežci Michal Homola a Pavol Ivan, aby aj 
takto spropagovali veľmi jednoduchý a účinný 
spôsob utužovania si zdravia cez šport. 

V dňoch 4. a 5. októbra sme uskutočnili 

výstavu Trnavohorská tekvička v Kultúrnom 
dome v Jalnej. Bola to nádherná pastva pre 
oči, toľko krásnej zeleniny, ovocia, kvetov a, 
samozrejme, tekvičiek na jednom mieste, 
to sa tak často nevidí. Ani by sme nevedeli, 
akých máme v obci šikovných záhradkárov a 
pestovateľov. 

V sobotu 6. decembra sme tradične 
rozsvietili vianočný stromček, pod ktorý zavítal 
aj Mikuláš. 

Tak takýto bol rok 2008. Ešte nás čaká 
koncert spevokolu z Lutily. A už sa robia 
plány na budúci rok. Okrem eura nás čakajú 
znovu ďalšie, dúfajme, že vydarené akcie. Za 
toto všetko patrí členom OZ SPOON-u veľká 
vďaka, veď okolo každej akcie je veľa práce, 
ktorú členovia a ich pomocníci vykonávajú 
dobrovoľne v rámci ich voľného času.

Aký bol rok 2008 v Občianskom 
združení SPOON?

Silvia Miháliková, predsedníčka OZ SPOON

Materské centrum 
Pastelka Zhrnutie činnosti v uplynulom 

roku 2008 a plány pre rok 2009

JDS Október -  mesiac úcty k starším
Oveľa viac ako inokedy  si pripomíname 

a bilancujeme, čo naši rodičia, ale aj starí 
rodičia urobili počas svojho života pre 
svoje deti či rodinu. A čoraz viac občanov 
vstupuje do veku, keď oveľa častejšie 
potrebujú pomoc a starostlivosť blízkych 
rodinných príslušníkov.  

Preto je dôležité, že každý rok v mesiaci 
október sa  stretávame s našimi staršími 

spoluobčanmi a tým im dávame na 
vedomie, že na nich nezabúdame  počas 
celého roka,  v ktorom sa striedajú 
všedné dni s tými sviatočnými.

Spoločne Jednota Dôchodcov 
na Slovensku  s obecným úradom 
zorganizovala  stretnutie  dňa  17. 
10. 2008  o 14:30 na Obecnom úrade. 
Príhovor k zúčastneným mal starosta Ján 

Harman.
Krátky program im predviedli žiaci 

našej základnej školy pod vedením 
učiteľky Márie Fungáčovej.  

V príjemnej atmosfére a v družnej 
debate  posedeli naši starší spoluobčania  
skoro celé popoludnie.

-JDS TH-
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záujmom, tak predávajúcich, ako 
aj kupujúcich. Už dnes je jasné, 
že z tejto akcie by sa mohla stať 
každoročná tradícia. Na vianočné 
trhy, ktoré sa uskutočnili v našej 
obci na Mikuláša, rovnako ako 
minulý rok, otvorila Pastelka svoj 
stánok, kde ponúkala medovníky, 
rôzne vianočné ozdoby, včelárske 
produkty a tiež medovinu na 
zahriatie. Pravidelne sa tiež 
v priestoroch centra konajú masáže, 
na ktoré je možné sa prihlásiť, 
a o ktoré je neustále veľký záujem. 
Taktiež sa nám podarilo rozbehnúť 
cvičenie pre ženy (každú v stredu 
o pol šiestej v školskej telocvični), 
ktoré chcú urobiť niečo pre svoje 
zdravie a kondíciu.

Pre rok 2009 stihla už Pastelka 
naplánovať množstvo akcií a zaujímavých 
podujatí pre deti, ako aj ich rodičov. 
Chystáme sa realizovať jednak jednorazové 
aktivity ako: fašiangový karneval pre 
deti, Veľkú noc a vítanie jari, Koncert 
pre deti (R.Čanaky, M.Podhradská), 

oslavu MDD, vianočný večierok a iné. 
Predovšetkým by sme však chceli nadviazať 
na predchádzajúce fungovanie centra 
a rozbehnúť pravidelné aktivity v centre, 
ktoré sú schopné zabezpečiť ďalší rozvoj 
a napredovanie centra. Jednalo by sa o 
hudobné, výtvarné a pohybové stretnutia 
pre deti rôznych vekových kategórií, pod 
vedením skúsených detských animátorov, 

ako aj dobrovoľníkov z našej obce. 
Novinkou, ktorú pripravujeme, je 
aj pravidelné vítanie novorodencov 
do života, a tiež usporadúvanie 
narodeninových osláv pre deti. 

Všetko však bude závisieť od 
úspešnosti podaných projektov, 
prostredníctvom ktorých sa Pastelka 
už dnes uchádza o finančné zdroje 
od rôznych grantových organizácií 
a nadácií.

Aj touto cestou by sme chceli 
vyzvať vás, milí rodičia, pomôžte 
nám pri rozvíjaní aktivít centra ako 
výbornej alternatívy pre trávenie 
voľného času vašich detí. Pastelka 
nie je žiadnym klubom vyvolených 
žien, ktoré si prišli posedieť. Len 

prejavením vášho záujmu o usporadúvané 
aktivity môžeme vybudovať kvalitný 
priestor určený všetkým. Príďte nás navštíviť 
a spolu vymyslíme, čo sa bude našim deťom 
páčiť, z čoho budú mať naozajstný úžitok. 
Prvoradý je váš záujem, financie sa určite 
nájdu. Veď ako sa hovorí, kde je vôľa......

pastelka

V sobotu 27. septembra sa konal 1. ročník 
Michalského behu a Behu zdravia občanov Trnavej 
Hory. Usporiadateľmi boli obec Trnavá Hora, OZ SPOON 
Trnavá Hora, ZŠ a MŠ Trnavá Hora a TJ Sokol Trnavá 
Hora. Predsedom organizačného výboru bol Michal 
Homola. Prezentácia účastníkov bola v priestoroch 
Základnej školy Trnavá Hora. Všetci účastníci pretekov 
bežali na asfaltovom povrchu. Štartovné bolo pre 
všetky kategórie, a teda deti, dorast a dospelí, zdarma. 

Ako prvý bol na programe Beh zdravia občanov 
Trnavej Hory, ktorý bol bez vekových kategórií. Trať 
bola dlhá 1 388 metrov, keďže z takého istého roku je 
aj prvá písomná zmienka o obci Trnavá Hora. 

Potom už nasledoval samotný Michalský beh, ktorý 
bol rozdelený do niekoľkých vekových kategórií. 
Svoje sily si tak zmerali predškoláci, najmladší žiaci, 
ročníky narodenia 1997-98, mladší žiaci a starší žiaci v žiackych kategóriách. 
Po nich prišli na rad dorastenci, ktorých čakala trať dlhá 1 500 metrov. V oboch 
týchto kategóriách bežali zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. Prví traja víťazi každej 
kategórie získali medailu a pohár. 

Hlavnou kategóriou sobotňajšieho preteku bol beh na trati dlhej 6 600 metrov. 
V nej štartovali muži do veku 49 rokov. Na prvom mieste sa umiestnil Vladimír 
Buchal z AK MŠK Žiar nad Hronom a získal Pohár starostu obce. Na druhom 
mieste skončil Ondrej Veselovský z MA Rajec pred Ľubomírom Hrmochom z 
Banskej Bystrice. V sobotu súťažili aj ženy, ich čakala trasa dlhá 4 500 metrov. S 
náskokom niekoľkých sekúnd ju s časom 19:09 minút vyhrala Iveta Kamenská 
z Levíc, za ňou do cieľa dobehla Monika Abrahámov z KB Vyhne a bronzovú 
priečku obsadila Eva Valachová zo Zvolena. Víťazom medzi pretekármi staršími 
ako 50 rokov, s časom 22:13,3 minúty, sa stal Milan Staňo z MS Nová Baňa. Druhá 
priečka patrila Pavlovi Blažekovi z Banskej Bystrice, na treťom mieste sa umiestnil 
Jozef Spiška. Sobotňajší beh mal vyhlásenú aj špeciálnu kategóriu, v ktorej boli 
ocenený občania obce Trnavá Hora. Vyhral ju Tomáš Ivan, ktorý do cieľovej 
rovinky pribehol pred svojím otcom Pavlom Ivanom. Ako tretí dobehol Martin 
Ceplák. Najstarším pretekárom sobotňajšieho Michalského behu bol 71-ročný 
Juraj Cengeľ z Banskej Štiavnice. 

Muži do 49 rokov, 6 600 m

1. Vladimír Buchal, AK MŠK Žiar n/Hr. 20:19,5 

2. Ondrej Veselovský, MK Rajec 20:36,2 

3. Ľubomír Hrmo, B. Bystrica 21:09,5

Muži 50 rokov a starší, 6 600 m

1. Milan Staňo, MS Nová Baňa 22:13,3 

2. Pavol Blažek, VŠC Dukla B. Bystrica 23:32,6

3. Jozef Spiška, Pegas Handlová 24:16,5

Ženy, 4 500 m

1. Iveta Kamenská, Mesto Levice 19:09,1 

2. Monika Abrahamová, KB Vyhne 19:20,0

3. Eva Valachová, Zvolen 20:09,2

Michalský beh a Beh zdravia 
občanov Trnavej Hory 

Výsledky všetkých kategorií sú na obecnom 
webe www.trnavahora.sk

Účastníci a víťazi Michalského behu.

Detská burza oblečenia.
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Chceli sme ukázať rodičom, ale aj ostatným, ako cvičia a pracujú deti 
na telesnej výchove. Deti sa veľmi radi predvádzajú a ukazujú a aby 
to bolo pre nich zaujímavejšie, zapojili sme do cvičenia aj prítomných 
rodičov. Spolu sme sa hrali na koníkov, na veľkých a malých vrabčekov, 
aj na hudbu rozcvičili celé telo, aj keď nás dospelých chrbátik predsa len 
ťahal k zaguľateniu. No najzaujímavejšie bolo cvičenie na telocvičnom 
náradí a náčiní, kde bez pomoci svojich mamičiek či oteckov by to deti 
nedokázali. Chôdzu po lavičke zvládli hravo, no vyliezť po šikmom 
rebríku na švédsku debnu, zoskok z nej na žinenku, výstup na kozu, 
zostup po šikmej kladinke, kotúľ vpred, lezenie po oblúku, hod do 
koša i chôdzu po rovnovážnom hadovi by bez sprievodu dospelého 
zvládli ťažšie. 

Aj hra „na včielky“ na záver dopadla dobre, hoci sa nám tam zaplietol 
jeden „čmeliak“ – otecko, aj keď každý chcel vyhrať a boli i malé 
slzičky. Po praktickom cvičení nasledovalo posedenie pri zdravom 
chlebíku s tvarohovou nátierkou a voňavom jabĺčkovo – škoricovom 
čaji (ktorý sme, mimochodom, „odkukali“ na Trnavohorskej tekvičke) 
a tanci. Deti pri cvičení majú radosť a cez pohyb si osvojujú správnu 
koordináciu tela, samostatnosť, zodpovednosť, posilňujú odvahu, 
utvárajú schopnosť dbať o svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť iných 
detí. Naša malá telocvičňa, ktorú si deti hneď obľúbili, je vybavená 
moderne a funkčne a mohli sme si ju vybaviť týmto náradím len vďaka 

projektu, ktorý nám schválila Slovenská asociácia športu na školách vo 
výške 50 000 korún (1 659,70 €). Ja osobne si vysoko vážim, že rodičia 
prejavili o toto spoločné cvičenie záujem, napriek tomu, že mnohí boli 
po práci unavení, či iných ešte pracovná zmena čakala. Deti cvičili 
ukážkovo, vytvorili sme si príjemnú atmosféru, radosť zo spoločného 
cvičenia, upevnila sa spolupráca medzi rodičmi a školou. Odchádzali 
sme domov spokojní, s príjemnými zážitkami. Všetkým vám ďakujem!

Malí športovci ...
... sa spojili s veľkými v jedno novembrové 
popoludnie pri cvičení detí so svojimi rodičmi.

Blažena Mališová, riaditeľka MŠ

Teta Milka dnes varila fizolňu. 
Ešte včera si ju prebrala 
a namočila ju, aby sa rýchlejšie 
uvarila a mohla nakŕmiť svoje 
hladné deti a poslať manželovi, 
ktorý staval dom na dolnom 
konci. Bola to úžasná kuchárka 
a medzi jej špeciality patrila aj 
kyslá fizolňa. Jej deti by sa boli 
za ňou aj dotrhali, len aby si pre 
seba viac ukradli, tak im chutila. 
„Milka!“, zakričala na svoju dcéru, 
volala sa po mame: „Poď sem!“ 
Onedlho pribehlo malé copaté 
šidlo. „Volala si ma?“, spýtala 
sa mamy. Teta Milka vybrala 
z kredenca kastrólik a nabrala 
doň ešte horúcu polievku. 
„Zanes to otcovi. Nech si zaje 
niečo, keď tam je už od rána.“ 
Milka si vzala kastról do rúk 
a bez slova vybehla na ulicu. 
Nosievala často otcovi jedlo, 
keď pracoval na dome. Chodila 
tam už akoby inštinktívne, 
vyšliapaným chodníkom cez 
strmú lúku. Bola to totiž kratšia 
cesta. Rezko vykračovala po 
chodníku. Veselo si pospevovala 
pesničku U susedov tam je 
topoľ... Dá sa povedať, že rada 
nosievala otcovi jedlo, keď 
ju mama poslala. Vlastne ani 
nemala na výber, či pôjde, alebo 
nie. Jednoducho musela a ona 
rada išla. Mala rada svojho 
otca, lebo ju ako jedinú dcéru 

nikdy nebil. Len jej bratom sa 
zavše ušlo prútom po chrbte. 
Nanajvýš na ňu nakričal. Bolo jej 
tak veselo, že začala aj trochu 
poskakovať a čím ďalej išla, 
tým viac vyskakovala, aby jej 
chvíľa rýchlejšie ušla. To nemala 
robiť. Už poskakovala hodnú 
chvíľu a kastról v ruke stále 
pevne držala, no zrazu, akoby 
na potvoru sa potkla o kameň, 
ktorý bol na chodníčku a ona si 
ho v jašení nevšimla, nuž padla. 
A veruže bolel ten pád na tvrdú 
zem. Nikdy si neuvedomila, že 
je zem taká tvrdá. I kolienko si 
obila, ale to ju netrápilo ako to, 
že jej kastrólik z ruky vyletel. 
Spravil oblúk a asi o meter 
dopadol na zem.
Výborná fazuľa skončila rozliata 
na zemi. Milku prepadol strach. 
Čo len teraz donesiem otcovi? 
– prebehlo jej mysľou v strachu. 
A že to bola hlava pomazaná 
( neviem či to bolo tým, že 
bola prešibaná a múdra alebo, 
že sa inšpirovala rozprávkou 
Janko Hraško), hneď prišla na 
to, čo s tým urobí. V okamihu 
priskočila k rozliatej fizolni aj 
s kastrólom v ruke a začala 
pomaly zberať hustú polievku 
naspäť do kastróla. Bola rada, 
že na niečo prišla a že má čo 
doniesť otcovi aby nebol hladný. 
Nuž, spokojná sama so sebou, 
veselo pokračovala v ceste k ich 
budúcemu domu. „Otecko, 
doniesla som ti polievku“, 

kričala už zďaleka, aby ju otec 
čo najskôr počul a mohol sa ísť 
najesť. „To som rád“, povedal, keď 
Milka prišla k nemu a podala mu 
kastról. „Mama varila fizolňu?“ 
„Áno, varila“, prikývla, „dobrú 
chuť!“ a v duchu sa potešila, že 
mu bude určite chutiť a nikdy 
sa nebude musieť priznať, že ju 
vykydala na cestičke a potom 
ju dala otcovi zjesť. Otec sa 
do nej pustil, lebo od rána 
nejedol. Prehltol jednu lyžicu 
a nepovedal nič, aj keď bolo 
vidieť na jeho výraze, že mu 
čosi na tej polievke nesedí, ale 
jedol ďalej. Až keď jedol dosť 
dlho, ozval sa nahnevane : „Čo tá 
mama tú fizolňu nepreberala?“ 
Milka mu neodpovedala, lebo 
ona sa nemienila priznať k tomu 
hriechu, ktorý vykonala. Dojedol 
polievku, podal Milke kastról 
a pokračoval v práci. Milka išla 
domov.
Večer keď sa otec vrátil domov, 
hneď išiel za mamou. „Preboha, 
Mila! Ty si tú fazuľu neprebrala?“ 
„Čo by som ju neprebrala! Kedy 
som ju neprebrala?“ povedala 
urazene.
„No tak, čo to bolo zač? 
Polievka plná kameňov. Kde 
sa tam potom nabrali?“ „Ja 
neviem, včera večer som ju 
ešte prebrala a namočila. Veď 
si bol pri mne!“ Obaja naraz 
pozreli na malú Milku, ktorá sa 
chcela nenápadne vytratiť, aby 
nemusela priznať, čo spravila. 

„Milka?“ precedil pomedzi 
zuby otec. „Čo si s tou fazuľou 
spravila?“ Milku naplnil strach. 
Mlčala ako zabitá. „Otec sa ťa 
niečo spýtal,“ povedala mama. 
„Ja...“ nevedela zo seba viac 
vysúkať, ale potom povedala 
vyrovnaným hlasom, aký 
neprislúchal dievčatku v jej 
rokoch v podobnej situácii: „Keď 
som išla za tebou, otecko, potkla 
som sa o kameň a polievka sa 
mi vyliala. Veď vieš ako ťa mám 
rada, a preto som nechcela 
prísť za tebou bez fazule a zase 
som sa nechcela vrátiť domov 
bez toho, aby som ti doniesla 
fazuľu. Tak som ju pozbierala 
naspäť do kastróla, a to som 
ti doniesla. A veď ti chutila.“ 
„Nuž, chutila,“ povedal otec 
mäkkým hlasom, ktorý sa však 
zmenil, keď pokračoval: „Ale 
skoro som si zuby vylámal. Ale 
čo už s tebou? Už ťa len predsa 
nezbijem. Dones si len poleno 
a budeš kľačať!“ Rozkázal otec 
a Milka hneď vyšla von na dvor, 
aby si doniesla poleno, na 
ktorom bude kľačať, kým otca 
neodprosí, a že ona bola hlava 
tvrdohlavá, kľačala tam do rána. 
Otec pri nej sedel a pozorne 
sledoval, či si náhodou nesadla 
na päty. Ráno sa otec zľutoval 
a dovolil dcére, aby šla spať, 
lebo videl, že má nohy modré od 
kľačania. Odvtedy ju všetci volali 
len Milka Fazuľka.

Spomienky tety Milky 
Milka Fazuľka

Daniel Mališ

Malí športovci.
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Pohybové stredy

Materské centrum Pastelka, 
v spolupráci s Komisiou mládeže 

a športu v našej obci, pozýva 
ženy všetkých vekových 

kategórií na Pohybové stredy. 
Urobte niečo pre seba a príďte 
si zacvičiť aerobic so skúsenou 

predcvičovateľkou - vždy v stredu, 
v čase od 17.30 do 18.30 hod. 
v školskej telocvični. Stačí si 
priniesť športové oblečenie, 

obuv a karimatku. Vstupné je 50 
korún (1,66 €). Cvičí sa od začiatku 

novembra. Tešíme sa na vás.

POZOR, CHRÍPKA!

Tak ako každý rok, aj 
teraz na nás útočí! 

Nedajme sa jej, 
pomôžme si včasným 

očkovaním. Tento 
rok je očkovanie 

zadarmo, poisťovne 
ho preplácajú v 

plnej výške. Je lepšie 
chrípke predchádzať, 
ako potom s ňou viesť 

nerovný boj. Preto 
nezabudnite, je čas na 

očkovanie.
Mgr. Silvia Miháliková 

Stolnotenisové 
popoludnia

Komisia športu a mládeže 
vás srdečne pozýva 
na Stolnotenisové 

popoludnia v priestoroch 
telocvične ZŠ každú 
nedeľu od 15.00 do 

17.00 hod. Vstupné je 10 
korún (0,33 €). Vstup do 
telocvične je povolený 
iba v športovej obuvi 

s nepíšucou podrážkou. 
Viac informácií sledujte na 
www.komisiasam.szm.sk.

Florbal

Komisia športu a mládeže vás srdečne 
pozýva na Florbal v priestoroch 
telocvične ZŠ každú sobotu od 
19.00 do 21.00 hod. Vstupné je 10 
korún (0,33 €). Vstup do telocvične 
je povolený iba v športovej obuvi 
s nepíšucou podrážkou a fl orbalovou 
hokejkou. Viac informácií sledujte na 
www.komisiasam.szm.sk. V prípade 
záujmu sa prosím prihláste na jednom 
z kontaktov: www.komisiasam.szm.sk/
fl orbal/registracia, mail: 
komisiasam@szm.sk, sms: 0917 642 
818.

TJ Sokol Trnavá Hora

TJ Sokol Trnavá Hora 
oznamuje všetkým 
priaznivcom, že môžu 
podporiť TJ Sokol Trnavá 
Hora formou poukázania 
2% zo zaplatenej dane 
za rok 2008. Tlačivá 
na poukázanie sa 
nachádzajú u: Františka 
Packu, Karola Mužika 
a na Obecnom úrade 
Trnavá Hora. Živnostníci 
a podnikatelia pri 
podávaní daňového 
priznania do 31. marca 
2009. Zamestnanci do 30. 
apríla 2009. 

Ani sme sa nenazdali a po polroku 
skúšania to máme tu. 
Premiéru máme síce naplánovanú na 
tuhú zimu, ale zo strany obecného 
úradu nám bolo sľúbené, že zimy sa 
báť nemusíte a prídete si posedieť a 
zabaviť sa do vyhriatej sály. Informácie 
o tomto podujatí vám budú oznámené 
prostredníctvom miestneho rozhlasu, 
ako aj formou plagátov.
Zároveň sa vám chceme poďakovať 
za príspevky, ktorými ste nám prispeli 
počas akcie Trnavohorská tekvica. Vrelá 

vďaka patrí aj organizačnému výboru 
tohto podujatia, nakoľko nám túto 
zbierku umožnili spraviť práve počas 
ich podujatia. Vyzbierané fi nančné 
prostriedky nám veľmi pomohli pri 

našich začiatkoch – boli potrebné hlavne 
kostýmy, o ktoré sa nám postarala naša 
„krajčírka“ Janka Kaštierová.
Takže, ešte raz vás touto cestou srdečne 
pozývame na naše prvé predstavenie. 
A aby sa naša mlaď mohla prezentovať 
pred širokou verejnosťou našej obce, 
je potrebné sa tohto predstavenia 
zúčastniť v čo najväčšom počte. 

Tešíme sa na vás!

Silvestrovský halový turnaj vo 
futbale

Komisia športu a mládeže Vás srdečne pozýva 
na 2. ročník silvestrovského halového turnaja 
vo futbale, ktorý sa uskutoční v priestoroch 
telocvične ZŠ v Trnavej Hore 27. 12. 2008 od 
9:00 .

Podmienky súťaže: turnaja sa môže zúčastniť každý, 
kto vytvorí mužstvo s minimálne štyrmi hráčmi, 
štartovné jedného mužstva je 50 Sk, povinná 
je športová obuv s nepíšucou podrážkou. Pre 
účastníkov bude pripravené občerstvenie a pre 
výhercov ocenenia. 

Prihlasovať sa a získať bližšie informácie môžete do 
17. 12. na kontakte: Martin Ceplák , č. d. 96, mobil: 
0917 642 818, mail: komisiasam@szm.sk, Karol Mužík, 
č.d. 305, mobil: 0908 282 597

Čo No predsa našu prvú premiéru.
Kde? V Kultúrnom dome v Jalnej.
Kedy? 27. decembra 2008 o 15:00.
Čo predstavíme?    Hra Ladislava Luknára – ĽUBKA.

Naše divadlo

Vaši divadelníci.

Za obsah uvedených príspevkov nenesú 
zodpovednosť redaktori občasníka, ale 
zodpovedný za ne je podpísaný autor.  
Anonymné príspevky do občasníka 

nezaraďujeme.
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Spomienka

S pretrvávajúcim 
žiaľom v srdci všetkým 
priateľom a známym 
pripomíname, že dňa 

27. novembra 2008 
uplynie päť rokov, 

čo nás opustila naša 
milovaná mamička, 

manželka, starká, ale 
predovšetkým skvelý 

človek

Mgr. Anka Červienková vo veku 52 rokov.

Spomíname na ňu s láskou a vďakou za jej 
šľachetnosť, ktorou nás sprevádzala počas jej 
života.

Manžel Ján, dcéry Mirka a Beata s rodinami.


