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Trnavá Hora, Jalná, Kľačany

Mikuláš, Mikuláš,
Mikuláš, čo v tom vreci máš?
No predsa balíčky pre všetky dobré
deti z Trnavej Hory! A priniesol ich akurát
v sobotu 5. decembra 2009, kedy mal
byť rozsvietený vianočný stromček.
Tento organizátori pripravovali už
od ranných hodín. Príprava sa začala
vypílením pekného stromčeka u Rudolfa
Trokšiara, ktorý stromček na tento účel
venoval. Patrí mu naše poďakovanie,
rovnako ako Petrovi Hanuškovi, ktorý - aj
keď nie je členom občianskeho združenia
- nám vypílenie každý rok zabezpečoval,
a ani tento nebol výnimkou. Po preprave
na priestranstvo nad starou škôlkou sme
mohli začať so zdobením.

Viac na strane 4.

Aj tento rok zavítal Mikuláš
do našej
obce pod rozsvietený
Tohoročný
Trnavohorský
dostavníkvianočný
bol opäťstromček.
úspešný.

Imatrikulácia prvákov

Imatrikulovaní prváci spolu s triednou učiteľkou.

V stredu 28. 10. 2009 mali prváci veľký
deň. Už na začiatku školského roka ich
privítala pani riaditeľka a ich pani učiteľka
triedna. No teraz ich privítala samotná
škola a starší spolužiaci. Práve tí spolu
s učiteľkami Kašiarovou, Fungáčovou,
Urgelovou, Koštovou a Miklášovou pre
nich pripravili tento výnimočný deň.
Starší spolužiaci v zastúpení deviatačiek
Lenky Hajdúchovej a Dominiky Slaninovej
a piatačiek Lucie Ihradskej, Dominiky
Neuschlovej, Nikoly Beňovej a Jany
Lešniakovej, aktom imatrikulácie prijímali
najmladších spolužiakov medzi seba. Medzi
žiakov. Prihovorila sa im aj samotná škola,
ktorá si po celý čas všíma ich správanie či
vyjadrovanie, a to nielen v triede, ale aj na
chodbe či v školskom klube.

Viac na strane 7.

Nájdete v tomto čísle:
Strana 4: Ochutnávka zabíjačkových špecialít - Po úspešných obecných zabíjačkách v predchádzajúcich rokoch bolo pre
mnohých ľudí sklamaním oznámenie, že ich usporiadateľ – miestna organizácia Jednoty dôchodcov – v tomto roku pre veľkú náročnosť
túto akciu nebude pripravovať.

Strana 7: Farský deň - S myšlienkou zorganizovať „Farský deň“, prišiel ešte na jar tohto roku Pavel Kravec. Bolo to v období, keď sa
okolo kostola a fary robili brigády a skoro každú nedeľu boli ľudia (prostredníctvom pána farára), na ne pozývaní.

Strana 3: Trnavá Hora má desaťnásobného maratónca - Nás občan, pôvodom Pitelovčan, dnes 51-ročný Michal
Homola, bol do roku 2007 známy vo futbalových kruhoch žiarskeho regiónu. To už mal za sebou kariéru hráča, trénera, rozhodcu i
funkcionára. Vtedy sa začal venovať kondičnému behu i účastiam na bežeckých vytrvalostných pretekoch.
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Obecný úrad informuje

ČO NÁM PRINÁŠA
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…

3.

4.
voplatného
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 bremeA. Schvaľuje
nom alebo iným právom
tretej osoby. Platnosť uzne1. Školský poriadok Materskej
senia o predaji pozemku je
školy v Trnavej Hore.
do 31. 12. 2009.
2. Doplnenie bodu A. 9 uznese- 4. Udelenie súhlasu k zámeru
nia OZ číslo 5/2009 o uzavreodkúpenia pozemku v k.ú.
tie kúpnej zmluvy pre manTrnavá Hora CKN parcely č.
želku pána Antona Mazána.
37/7-záhrada o výmere 782
3. Odpredaj pozemku v k.ú. Trm2, ktorá je vo vlastníctve
navá Hora parcely CKN číslo
štátu pre Ing. Darinu Schwar201/6- TTP o výmere 616 m2
zovú, bytom Trnavá Hora 135
pre pána Bronislava Bartu,
za účelom rozšírenia prídobytom Na Štepnici 1308/14,
movej záhradky.
Zvolen za dohodnutú cenu 5. Poskytnutie
jednorazovej
8.790,- € za účelom výstavsociálnej výpomoci vo výške
by rodinného domu. Kúp100,- € pre pána Ivana Slašťana zmluva bude obsahovať
na, bytom Trnavá Hora, Jalná 5.
dohodnutie
predkupného
51.
práva podľa § 602 a nasl. Ob- 6. Doplnenie bodu A. 6 uznesečianskeho zákonníka a ostatnia OZ číslo 5/2009 o odpredných dojednaní:
aj pozemku pre pána Jána
• predkupné právo v proMajera s manželkou Monikou 6.
spech obce Trnavá Hora
Majerovou.
pre prípad, že nadobúdateľ nehnuteľnosti by chcel
B. Neschvaľuje
nehnuteľnosť
odpredať
v lehote 2 rokov od účinnosC. Berie na vedomie
ti kúpnej zmluvy alebo do
kolaudácie stavby, ktorá má 1. Informáciu o plnení uznebyť postavená na nehnuteľ7.
sení.
nosti s tým, že nadobúdateľ 2. Informáciu o činnosti obecje povinný písomne ponúkného úradu.
nuť nehnuteľnosť na predaj 3. Správu hlavného kontrolóra
obci za tú istú kúpnu cenu,
obce o kontrolnej činnosti
za ktorú nehnuteľnosť naza I. polrok 2009.
dobudol, s lehotou splat- 4. Správu mandátovej kominosti kúpnej ceny do dvoch
sie.
mesiacov odo dňa doruče- 5. Žiadosť Mgr. Anny Rapkovej
nia ponuky obci. Predkupo odkúpenie pozemku.
né právo takto zriadené zanikne dňom právoplatnosti
8.
Uznesenie číslo 8/2009
kolaudačného rozhodnutia
z dvadsiateho štvrtého
stavby postavenej na pozasadnutia Obecného
zemku, ktorý je predmetom
zastupiteľstva,
ôsmeho v roku
kúpnej zmluvy.
2009,
ktoré
sa
konalo dňa
• kupujúci do dvoch rokov od
vydania rozhodnutia o po20. 11. 2009 v zasadačke
volení vkladu kúpnej zmlu- Obecného úradu v Trnavej Hore.
vy si zabezpečí právoplatné
stavebné povolenie k výA. Schvaľuje
stavbe stavby na pozemku,
ktorý je predmetom kúpnej 1. VZN číslo 1/2010 o dani za
zmluvy,
psa na kalendárny rok 2010.
• kupujúci do vydania prá- 2. VZN číslo 2/2010 o dani za

Uznesenie číslo 7/2009
z dvadsiateho tretieho
zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, siedmeho v
roku 2009, ktoré sa konalo dňa
25.9.2009 v Kultúrnom dome
v časti obce Jalná.

nevýherné hracie prístroje
na kalendárny rok 2010.
Štatút obecnej povodňovej
komisie.
Odpredaj pozemku v k.ú. Jalná novovytvorenú parcelu
CKN číslo 190/2 vyznačenú
ako zastavaná plocha o výmere 3 m2 a novovytvorenú
parcelu CKN číslo 204/2 vyznačenú ako trvale trávny
porast o výmere 68 m2, ktoré
sú vytvorené z EKN parcely
číslo 430/1 vyznačenej ako
zastavaná plocha o výmere 3656 m2 vedenej na LV č.
1029 pre Mgr. Annu Rapkovú a manžela Jozefa Rapku,
obaja bytom Jilemnického
7/28, 965 01 Žiar nad Hronom za dohodnutú kúpnu
cenu 227,20 €. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s vypracovaním kúpnej zmluvy, vrátane
správnych poplatkov na
vklad, uhradí kupujúca. Platnosť uznesenia o predaji pozemku je do 30. 6. 2010.
Poskytnutie jednorazového
sociálneho finančného príspevku vo výške 250,- € pre
Ing. Jána Turčana, bytom Trnavá Hora, Jalná 75.
Udelenie súhlasu výstavby
rodinného domu v k.ú. Trnavá Hora na časti pozemku
z EKN parcely číslo 600/2,
ktorá je vo vlastníctve štátu,
pre pána Stanislava Cepláka
a Lenku Ceplákovú, bytom v
Trnavej Hore 306.
Zriadenie komisie pre výber
dodávateľa likvidácie komunálneho odpadu v tomto zložení: Dáša Trokšiarová
– predsedkyňa komisie a
členovia Beata Mešťanová,
Alena Hanušková, Zuzana
Ivanová, Pavel Kravec, Silvia
Miháliková, Zdenek Hanák,
Martin Ceplák, Miroslav
Mešťan.
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu písomne odpovedať do 10 dní poslancom Obecného zastupiteľstva na tieto otázky:
• Územný plán: V akom
štádiu prípravy je návrh
Územného plánu obce
Trnavá Hora? Aký je názov firmy, ktorá pripravuje
podklady na schválenie,
aká je dohodnutá odmena,
koľko a kedy bola vyplate-
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ná záloha?
• Uznesenia Obecného zastupiteľstva: Ktoré uznesenia Obecného zastupiteľstva uložené obecnému
úradu od začiatku tohto
volebného obdobia nebolo splnených a dôvody prečo neboli splnené?
• Názvy ulíc – 24. 4.2009
bolo prijaté VZN č. 5/2009:
Kedy bola táto skutočnosť
v zmysle zákona ohlásená
polícii? Ak nebolo prijaté
VZN ohlásené polícii, dôvody prečo nebolo ohlásené?
• Verejné obstarávanie: Ktoré predmety verejného
obstarávania boli v rokoch
2008 a 2009 v hodnote nad
50 000 Sk (adekvátna hodnota v EUR) obcou Trnavá
Hora obstarané? Aké bolo
zloženie komisií pri jednotlivých predmetoch a kedy
bolo realizované verejné
obstarávanie?
• Oprava strechy zdravotného strediska: Kto je vybraný ako dodávateľ na opravu strechy? Kedy a v akom
zložení komisia vykonala
výber dodávateľa? Aká je
celková suma za opravu
strechy?
• Projekt úpravy vchodu
do obce: V akom štádiu je
projekt úpravy vchodu do
obce, ktorá firma projekt
pripravuje, kedy a koľko
bola vyplatená záloha,
resp. celá suma?
• Zdravotné
stredisko:
V akom štádiu je riešenie
podielovania
nákladov
prevádzky budovy zdravotného strediska obcami
Pitelová a Hronská Dúbrava?
• Ihrisko v hornej časti obce:
Aké bolo zloženie komisie pre výber dodávateľa
výstavby ihriska v hornej
časti obce, kto je dodávateľom, aká je cena, koľko
finančných prostriedkov už
bolo na výstavbu vynaložených?
• Plnenie plánu čerpania
rozpočtu obce v roku 2008
a 2009: Ktoré položky rozpočtu obce v rokoch 2008
a 2009 boli oproti plánu
prečerpané, v akej výške, z
akého dôvodu?

Viac na strane 3.
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Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a máme koniec roka. Onedlho budeme
hodnotiť, čo sa nám za ten rok podarilo uskutočniť, ako sa naplnili
naše predsavzatia. V súčasnom období pripravujeme nový
rozpočet obce pre rok 2010, poslanci schvaľujú dane a poplatky
platné pre budúci rok. Hospodárska situácia, ktorá sa prejavila
ako v Európe, tak i na Slovensku, sa bezprostredne dotýka aj nás,
keďže podielové dane, ktoré sú hlavným príjmom obce, budú
nižšie ako v roku 2008. Táto skutočnosť bude mať vplyv aj na
celkové hospodárenie obce, na spolufinancovanie projektov,
ako aj na výšku podpory jednotlivých subjektov v rámci obce. Na
strane druhej negatívnou skutočnosťou je, že nám rastú náklady
na niektoré služby.
Obzvlášť závažné sa javí zvýšenie poplatkov za odvoz
a likvidáciu komunálneho odpadu. Aj z tohto dôvodu, hoci neradi,
sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu ako od občanov, tak aj od podnikateľských
subjektov. A práve oblasť zberu a likvidácie komunálneho
odpadu je tá, kde každý z nás môže výšku nákladov a tým aj
poplatkov za nakladanie s odpadom výrazne ovplyvniť. Preto sa
opätovne a dôrazne na vás obraciam so žiadosťou, aby ste ako
zberu, tak aj triedeniu komunálneho odpadu venovali náležitú
pozornosť, lebo nedodržiavanie nariadení a nerešpektovanie
zásad vyháňa finančné prostriedky z našich (to je aj vašich
vreciek). Zásad a návodov na zber a triedenie odpadu už bolo
vydaných niekoľko, jednotlivé zberné miesta sú označené
tabuľami, kde je vypísané, aký odpad sa tam umiestňuje.
Niekedy mi to pripadá tak, ako keby sme boli negramotní
a nevedeli čítať, lebo stále sa opakuje problém, že odpad, ktorý
triedime, sa nachádza v netriedenom a opačne. Neustále sa
stretáme so skutočnosťou, že odpad pod rúškom noci, alebo
keď nás nikto nevidí, sypeme do jarkov, málo dostupných
miest vo voľnej prírode, väčšinou na cudzí pozemok. Likvidácia
takýchto skládok si vyžaduje vyššie náklady na ich odstránenie.
Mnohí si neuvedomujú, že obec na takúto likvidáciu nemá
prostriedky. Niektorí si mylne prestavujú, že túto činnosť majú
robiť takzvaní VPP, to jest občania dlhodobo nezamestnaní,
zaradení na verejno-prospešné práce. Chcel by som túto
mienku poopraviť vysvetlením v tom, že takto zaradení občania
v predchádzajúcom období mali pomáhať v zveľaďovaní
obce, pričom likvidáciu odpadu nie je možné považovať za
zveľaďovanie obce. V súčasnosti takýchto občanov obec vôbec

Viac na strane 3.
• Trnavohorský dostavník:
Kto bol organizátorom akcií v roku 2008 a 2009, ktorá fyzická alebo právnická
osoba? Kto bol sponzorom obidvoch akcií, ktorá
fyzická alebo právnická
osoba a v akej výške na akciu prispela? Na aký účet
boli prijaté sponzorské
prostriedky? Na aké účely
a v akej výške boli použité
sponzorské prostriedky?
Ako sa podieľal obecný
úrad a zamestnanci obecného úradu na príprave
obidvoch akcií?
• WEB stránka obce: Aký je
návrh obecného úradu na
zmenu týkajúcu sa software vedenia obecného

webu? Aký je názor obecného úradu na zvýšenie
odmeny pre správcu WEB
stránky Ing. Bahledovi?
• Cintorín – separácia odpadu: Kedy zavedie obec
separáciu odpadov na
cintoríne na: plasty, sklo,
kompostový odpad, resp.
ostatný odpad?
• Rekonštrukcia WC – Kultúrny dom Jalná: Kto a v
akom zložení vybral dodávateľa
rekonštrukcie
WC v KD Jalná? Koľko rekonštrukcia stála?
B. Neschvaľuje
1. Návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
2010.
2. Návrh VZN o miestnom

Ján Harman, starosta obce Trnavá Hora.

neeviduje. Momentálne pracujú v našej obci občania na základe
zmluvy o vykonávaní drobných obecných služieb, táto činnosť
je znovu zameraná na zveľaďovanie obce. Práve „vďaka“ tým
občanom, ktorí nerešpektujú prijaté nariadenia, zabezpečujeme
túto nepríjemnú prácu prostredníctvom týchto občanov –
praceme „niečí bordel“. Do budúcna budeme tieto činnosti
zabezpečovať prostredníctvom cudzích podnikateľských
subjektov, čo v konečnom dôsledku zvýši náklady na celkovú
likvidáciu komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu vás opätovne
žiadam, aby ste triedeniu odpadu venovali maximálnu
pozornosť. V prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti s touto
problematikou som ochotný kedykoľvek a komukoľvek znovu
vysvetliť spôsob likvidácie KO v našej obci, lebo zvyšovaním
podielu triedeného odpadu a znižovaním podielu zmesového
odpadu sa nám znižujú náklady na jeho likvidáciu.
V závere môjho príspevku sa chcem poďakovať za spoluprácu
všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na akciách
poriadaných obcou, resp. na všetkých akciách a aktivitách, ktoré
prispeli k spestreniu kultúrno-spoločenského života v obci,
športových aktivitách, ale aj zveľaďovaniu obecného majetku.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k zveľaďovaniu a pozitívnemu
zviditeľňovaniu našej obce.
Dovoľte mi popriať Vám všetkým pokojné, láskou
naplnené Vianoce a šťastný nový rok 2010.
Ing. Ján Harman, starosta obce

poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok
2010.
3. Odpredaj pozemku v k.ú.
Trnavá Hora pre Bc. Danielu
Goralkovú, bytom Bartošova Lehôtka 159, 967 01
Kremnica a pána Pavla Trnku, bytom J. Kozáčeka 14,
960 01 Zvolen pre neúplnosť predloženej ponuky.
4. Odpredaj pozemku v k.ú.
Trnavá Hora pre Bc. Evu
Ondriskovú a Bc. Radka
Ondrisku , bytom E. P. Voljanskeho 12, 960 01 Zvolen
pre neúplnosť predloženej
ponuky.
5. Zámer odpredaja pozemku
v k. ú. Trnavá Hora CKN parcely číslo 177/2, 178 a 176/1
na účel výstavby rodinného

domu.
C. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení uznesení.
2. Informáciu o činnosti obecného úradu.
3. Informácie predsedov komisií o činnosti jednotlivých komisií.
4. Správu o plnení rozpočtu
za III. štvrťrok 2009.
5. Správu mandátovej komisie.
OcÚ TH

Uznesenia zo zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Trnavej Hore sú
dostupné aj na obecnom portáli
www.trnavahora.sk v sekcii
Obecné dokumenty.
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Dokončenie zo str. 1.

Dianie v obci
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Mikuláš, Mikuláš, čo v
tom vreci máš?

Tohto roku sme to mali
predsa len jednoduchšie –
vďaka prostriedkom, ktoré
sme získali z 2 % dane, sme
mohli zakúpiť kvalitné osvetlenie, s ktorým sa manipulovalo oveľa jednoduchšie, čo
si pochvaľovali „zdobiteľky“
Eva Sporná, Iveta Filasová,
Janka Bartová, Zlatica Beňová, Mária Fungáčová a Zdena
Harmanová. Starosta Ján Harman nám pripravil podmienky pre osadenie stromčeka,
a tak svetielkami ozdobený
Mikuláš v mladšom ročníku.
stromček, ktorý ale nebol
a tak príjemne padla možnosť
práve najľahší, postavili Mizohriať sa horúcou čokolálan Barta, Vladimír Abrahám,
dou či vareným vínkom, ktoré
Jaroslav Forgáč, Richard
ponúkali pre túto príležitosť
Sporný a Peter Hanuška
pekne „ustrojené“ Daniela
v takmer rekordne krátkom
a Monika Slašťanové s Máričase. Súčasne sme skrášlili aj
ou Beňovou. Nechýbalo ani
predajný stánok, ktorý sem
S Mikulášom a jeho pomocníkmi sa chceli fotiť všetky deti. pozorné oko fotografky Janky
bol prevezený s pomocou
aj toho roku vydaril a nové osvetlenie sa
Bartovej a jej fotoobjektívu,
našej omladiny a Františka
Packu. U Márii Beňovej sa zatiaľ varila čo- naozaj páčilo. Ale to už sa deti zhŕkli okolo a tak si môžete mikulášsky predvečer prikoláda, u Harmanov pre tých starších vínko Mikuláša - a veru sa mal čo zvŕtať, kým spra- pomenúť aj vo fotogalérii webstránky naa pred zotmením už bolo všetko priprave- vodlivo rozdelil balíčky, vypočul básničky šej obce.
Mikulášske balíčky boli zabezpečené
né na slávnostnú večernú chvíľu. Mikuláš a pesničky, či vyhovel žiadostiam o spoločso svojimi pomocníkmi prišiel presne tak, nú fotografiu. Celé podujatie sprevádzala najmä vďaka finančnej podpore spotrebného družstva COOP Jednota Žarnovica, ale
ako mal – a vrece s darčekmi mu veru ne- príjemným slovom Veronika Beňová.
Počasie nám celkom prialo, aj keď nebolo aj Kaderníctvu Eva Sporná, Mgr. Silvii Miháchýbalo. Za výdatnej podpory deťúreniec
osvetlenie na stromčeku zapálil – a nasle- typicky predvianočné a sniežik sa neukázal likovej , Daniele a Monike Slašťanovej.
doval zaslúžený potlesk. Stromček sa nám ani jedinou vločkou. Ale chladu bolo dosť,
zh

Ochutnávka zabíjačkových
kových špecialít
Po úspešných obecných zabíjačkách v predchádzajúcich rokoch bolo pre mnohých ľudí sklamaním
oznámenie, že ich usporiadateľ – miestna organizácia Jednoty dôchodcov – v tomto roku pre veľkú náročnosť túto akciu nebude pripravovať. Na základe
mnohých podnetov, ale aj prísľubov pomoci pri zabezpečení takejto či podobnej akcie sa iniciatívy ujal
starosta obce Ján Harman. Okrem zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov, surovín, materiálu a všetkého ostatného, čo s organizáciou takéhoto
podujatia súvisí, bolo veľmi dôležité zabezpečiť niekoho, kto by garantoval výrobu zabíjačkových špecialít po odbornej stránke. Ochotnú ruku, či skôr ruky
našiel v osobe Petra Baláža, majiteľa firmy PETBA,
a jeho manželky Ivety. Obidvaja aktivity našej obce podporili už sponzorskou prípravou
gulášu na minicountryfeste v
júni tohto roku. Teraz si znovu
našli čas a celý piatok venovali príprave chutných klobások,
jaterníc či studena. Spolu s
nimi pracoval tím ochotných
ľudí, ktorí sa stretli aj pri príprave predchádzajúcich zabíjačiek: Anna a Ján Slašťanovci,
Zita a Ján Slašťanovci, Emília
a Ján Trubanovci a Emília Beličková. K nim sa pridal Pavol

Chutná klobáska či
jaternica zasýtila nejeden
hladný žalúdok.
Kaštier, Marek Harman a po
splnení starostovských povinností aj starosta. Ako povedal
„odborný garant“ Peter Baláž
ml., s takýmto zohratým tímom ochotných a pracovitých
ľudí by pracoval kedykoľvek. V
piatok večer už boli úhľadné
páry klobások pekne vyvešané, jaterničky pripravené na
pečenie, studeno krásne tuhlo
Zabíjačkové dobroty. na javisku domu kultúry. Bolo
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treba už len spríjemniť priestory,
aby návštevníci podujatia mohli
konzumovať všetky zabíjačkové
dobroty v príjemnom prostredí.
To už bola úloha pre Zlaticu Beňovú, Evu Spornú, Janku Kaštierovú a Zdenu Harmanovú, ktorým
v prípade potreby vypomohli aj
ich manželské polovičky a dievčence od Kaštierov. Sála začala
pomaly dýchať vianočnou atmosférou a voňať čečinou. Prispeli k
tomu aj stromčeky, ktoré zabezpečil Pavol Stanka. Bokom nemohol zostať ani drevený Betlehem,
a tak priestory aj tu skrášlili tri
vyzdobené vianočné stromčeky, ako aj vstup do sály. V sobotu ráno ešte členovia DHZ Jalná
ozdobili stromček na Jalnej a už
začala pri hasični rozvoniavať zabíjačková kapustnica. V kuchyni
materskej školy zas voňali pečené klobásy a jaternice. Šéfka
kuchyne Helena Minková spolu

s Máriou Kriššákovou a Emíliou
Trubanovou sa veru mali čo obracať, kým také množstvo výrobkov
napiekli. A potom horúce rýchlo
naložiť do termoboxov a Marek
Harman mohol na Jalnú zaviezť
ďalšiu várku. Tu už bola pod vedením Janky Kaštierovej pripravená „mikulášska predajná zostava“: Martina Donovalová, Janka
Bartová ml. a neskôr aj Vladimíra
Forgáčová. V kuchyni sa zas pri
krájaní chleba, uhoriek, cibule
a ďalších potrebných prácach zvŕtali Anna a Ján Slašťanovci spolu
so Zitou Slašťanovou a Emíliou
Ferkovou.
Každý si mohol vybrať, na čo
mal chuť, k tomu chlebík a kyslé
či štipľavé podľa záujmu. Nezabudlo sa ani na cibuľu s octom
k studenu. Kto mal chuť, mohol
si kúpiť aj výborné škvarkové
pagáčiky pani Anny Mališovej.
No a aby tieto sýte špecialitky

Lampiónový sprievod
S mamičkami v našom materskom centre
sme sa zhodli, že sme dávno nepripravili
nejakú veselú akciu pre deti v našej obci. A tak
skrsol nápad na zorganizovanie staronového
lampiónového sprievodu. Hneď sme sa teda
pustili do príprav. Mamičky si rozdelili úlohy
- pozháňať lampióny a sviečky, paličky na
lampióny, vymyslieť program, zabezpečiť
výzdobu a odmeny pre deti, napiecť
a vyzdobiť perníčky, či spropagovať celú akciu
v obci. Sprievod sa potom mohol začať.
Dátum sme určili na 25. novembra a zraz
bol naplánovaný na 16:15 pred telocvičňou.
Od rána pršalo, a tak sme sa obávali, že
zo sprievodu nič nebude. Našťastie sa
však počasie umúdrilo a my sme sa tešili
z množstva prichádzajúcich detí v doprovode
rodičov, či starých rodičov. Porozdávali sme
lampióny, „ zažali sa svetielka“ a mohli sme
vyraziť. Celým sprievodom nás viedli Janko
a Marienka. Detičky im lampiónmi svietili
na cestu, počas ktorej hľadali perníkovú
chalúpku. Deti cestou zdolávali rôzne úlohy na
troch pripravených stanovištiach. Na prvom
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nezaškodili, v bufete mal Martin
Cehuľa z predajne Green Belt
pripravenú o. i. ponuku nápojov,
vrátane vareného vínka. Tomu
konkurovala medovina z ponuky Materského centra Pastelka,
ktoré ponúkalo aj sladkú bodku
– makovú štrúdľu. Predajcovia
vo vyčlenenom priestore ponúkali typický vianočný sortiment:
ozdoby, figúrky, sviečky klasické
aj zo včelieho vosku či vianočné
aranžmány.
V sále domu kultúry sa postupne vystriedali desiatky ľudí
– zajedli, vypili, len tak posedeli,
porozprávali sa s rodinou či susedovcami. Plná ponuka zabíjačkových špecialít bola zachovaná až
do večerných hodín, preto nikto
neodchádzal naprázdno či sklamaný. Ochutnávka sa skončila
len po 20.00 hodine. Nasledovalo už len vrátenie priestorov do
pôvodného stavu, ktoré takmer

detičky pomáhali Raťafákovi usporiadať
a pekne poukladať lekváre na zimu, podľa typu
ovocia. Raťafák im za to dal sladkú odmenu
na dobitie energie na cestu. Ďalej sme
pokračovali na druhé stanovište, kde detičky
zbierali zatúlané loptičky. Aj tu boli za pomoc
odmenené sladkosťou. No a po úspešnom
zdolaní stanovíšť sme si už svietili na cestu
k našemu cieľu a tým bola perníková chalúpka,
kde nás čakali sladké perníčky, ale i ozajstná
striga. Veď aká by to bola perníková chalúpka
bez poriadnej strigy? A v tej chalúpke boli
tie strigy dokonca dve - sestričky strigôňky.
Našťastie to boli dobré strigy a porozdávali
detičkám perníky. Nakoniec to veru strigy
parádne roztočili a s detičkami, Raťafákom,
Jankom a Marienkou si parádne zatancovali
kolo kolo mlynské a iné detské hity. Detičky sa
zabavili a ich rozžiarené očká a smiech boli pre
nás najväčšou odmenou. V neposlednom rade
sa chceme poďakovať sponzorom: OÚ Trnavá
Hora a Potraviny Greenbelt. Nemôžeme
zabudnúť ani na dobrovoľníkov, a samozrejme
mamičky z centra. Dúfame, ze detičkám sa
páčilo a hlavne, že lampióny sa u nás rozsvietia
každú jeseň.
Ľubomíra Hajdúchová
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totožnej zostave z prípravy
priestorov zabralo celé nedeľné
predpoludnie.
Ochutnávka
zabíjačkových
špecialít bola ďalším podujatím, ktoré prispelo k spestreniu
a skvalitneniu kultúrnospoločenského života v našej obci. Poďakovanie patrí preto starostovi
za to, že nenechal toto podujatie
zaniknúť, ale práve naopak – výrazne sa na nej podieľal a prispel
k jej skvalitneniu. Rovnako patrí
poďakovanie tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a sponzorom: Nehnuteľnosti Hajdóniová, PETBA Peter Baláž, Mäspoma Zvolen a obec Trnavá Hora.
Veríme, že sa napriek náročnosti
prípravy tohto podujatia stretneme na ochutnávke zabíjačkových
špecialít aj v roku 2010.
Atmosféru podujatia si môžete
priblížiť prostredníctvom fotogazh
lérie na webstránke obce.

Uvítanie detí do života

Isto si z nás viacerí pamätajú, že pri narodení
dieťatka sa pre ne pripravilo uvítanie do života
pod záštitou vtedajšieho úradu a pripraveným
programom od členov ZPOZ. Naposledy sa tak
udialo v roku 1993. Je to dlhá doba nečinnosti
v tomto smere, a tak sme začali uvažovať
o návrate tejto, pre rodičov, radostnej udalosti.
Po dôslednom zvážení sme si termín
stanovili na 24. októbra 2009. V spolupráci
s MC Pastelka a MŠ sa mohla začať príprava. Na

Uvítanie detí.

Lampiónový sprievod.

OÚ pripravili zoznam detí narodených v tomto
roku a rozposlali sa pozvánky na deň D. Detí
bolo pozvaných 12, ale prišlo nám len 5. No čo
je dôležité, že o túto obnovenú akciu rodičia
prejavili záujem. Prišli s nimi i starí rodičia, blízki
príbuzní. Zasadačka sa nám pekne zaplnila,
a tak sme mohli začať.
Príhovor starostu, krásny program detí
z MŠ pod vedením pani učiteľky, deti spokojné
v náručí rodičov. Záverečné gratulácie, fotenie,
zhodnotenie. A aké? Premiéra po rokoch – isto
sa to podarilo a radi budeme v tom pokračovať
i naďalej. Takže milí rodičia, tešíme sa na ďalšie
uvítanie s vašimi ratolesťami.
zi

6
Stretnutie po rokoch
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Základná škola v Trnavej Hore má
pomaly päťdesiatku. V roku 1960
ju slávnostne otvárali na začiatku
septembra. Vtedy tam stáli ustráchaní
prváci, bolo ich len 18. Školy boli na
hornej Trnavej Hore, v Hronskej Dúbrave
aj na Pitelovej, takže ďalší žiaci pribúdali
postupne. Za deväť rokov sa z nich stali
dobrí priatelia, ktorí na seba nezabudli.
Často sa pri náhodných stretnutiach
vynorila otázka - nemohli by sme sa
stretnúť?
Slovo dalo slovo a konečne po
štyridsiatich rokoch od ukončenia
základnej školy sa 32 bývalých žiakov
stretlo pred školou, aby si zaspomínali
na časy, keď tu drali nohavice. Už to
neboli ustráchaní prváci, ani mladíci
s
hrivami
vlasov,
dievčatá
v minisukniach, ale zrelí päťdesiatnici
s vráskami života, s prešedivelými
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vlasmi, s kilami navyše (no čo už). Po
výkrikoch „to si ty ?“ a „nepoznáš
ma?“ sa opäť spoznali, vyobjímali
a pozdravili. Pozreli sa aj do tried, ale
už to neboli také,aké opúšťali, všetko
je tam vynovené. Pedagogický „dozor“
robili manželia Kružliakovci.
Zaujímavé
osudy
sa
ozývali
v zasadačke OÚ, kde každý prezradil
čo - to o sebe a o svojom, neraz ťažkom
živote. Prišla aj spolužiačka z Rakúska,
ktorá tam žije 19 rokov. Pripomenuli
si tých, ktorí už nie sú medzi živými.
Zaspomínali si na staré lásky, nezbedy,
malé šibalstvá. Bolo zaujímavé sledovať,
kto sa kde uchytil, akú profesiu vykonával.
Niektorí sú už starými rodičmi, iní majú
deti vo svete, niekto je na dôchodku, iní
tam smerujú. Nezabudlo sa ani na tanec
a tam sa prejavila výdrž tejto generácie.
Bola to pekná akcia, na ktorú bude
každý rád spomínať.
S. Miháliková

Bývalí spolužiaci po 40. rokoch opäť pred Základnou školou v Trnavej Hore.

Púť do Turzovky
Na rozhraní Moravy, Poľska a Slovenska leží
tiché mestečko Turzovka. Je charakteristické
tým, že domy má z veľkej časti roztratené po
kopaniciach. Ľudia tam v minulosti – ale i dnes–
žijú jednoducho a vo svojej chudobe sa často
utiekajú o pomoc k Pánu Bohu a Panne Márii.
V tomto prostredí sa pred päťdesiatimi piatimi
rokmi na hore Živčáková zjavila skromnému
hájnikovi Matka Božia. Odvtedy tam ľudia často
putujú a hľadajú pomoc a útechu v chorobách
a ťažkostiach života. Veľakrát sú ich prosby
vypočuté, o čom svedčia ďakovné tabule na
mieste zjavenia. Pred sedemnástimi rokmi tu bola
postavená kaplnka a v októbri 2008 bolo toto
miesto vyhlásené za mariánske pútnické miesto.
V prvú septembrovú sobotu, zasvätenú Panne
Márii, zorganizoval náš pán farár Roman Stieranka
do Turzovky púť. Bol to správny krok, pretože
záujem zo strany farníkov bol veľký. Po príchode
na Kysuce sme sa na vlastné oči presvedčili
a vo vlastnom vnútri pocítili, že toto miesto,
hlboko v horách, nevonia len ihličím smrekov,
ale je skutočne oázou pokoja, kde sme sa mohli
stíšiť a na chvíľu zabudnúť na uponáhľané dni
všedného života. Počas svätej omše, adorácie a
večeradla sme vyprosovali milosti a požehnanie
pre seba, svoje rodiny, našu farnosť i pre tých,
ktorí do kostola nechodia. Sme vďační nášmu
duchovnému otcovi za jeho aktivitu a snahu
povzbudiť nás vo viere.
A určite nebolo náhodou, že presne v tento deň
si náš duchovný pastier pripomenul piate výročie
svojej kňazskej vysviacky. V mene celej farnosti
sme mu pri tejto príležitosti aspoň skromnou
kytičkou zaželali veľa božích milostí a vyslovili
prianie, aby sa mu v kňazskej službe medzi nami
darilo a aby nás správne viedol v láske k Bohu i
blížnym.
Svoju vďaku za blahoželanie prejavil pán
farár tým, že každého pútnika obdaroval malým
anjelom strážnym.
Po načerpaní duchovných síl sme sa vrátili k
autobusu na cestu späť. Domov sme si priniesli
pokoj, radosť a povzbudenie do každodenného
života.
Vďační farníci

Bál otvoril Martin
Hasičský bál Pilníková.
Ivan spolu s partnerkou

Zábava trvala do skorých ranných hodín.

V sobotu 24. októbra sa
v sále Kultúrneho domu
v Jalnej konal tradičný
Hasičský bál pod vedením
nového
organizačného
výboru
Dobrovoľného
hasičského zboru Trnavá
Hora - Jalná. Počas
týždennej prípravy plesu
mladí i starší hasiči DHZ
vyzdobili sálu kultúrneho
domu.
Ozdobou
sály
boli aj nové
znaky
svätého Floriána a DHZ
Trnavá Hora - Jalná, ktoré
krásne namaľovala Alena

Evkou
Spornou
ml.
O príjemnú zábavu sa starala
hudobná skupina Fortuna
zo Žiaru nad Hronom.
S chutnou a bohatou
večerou z Kremnice boli
spokojní snáď všetci. Vďaka
našim sponzorom sa stala
bohatá tombola veľkým
lákadlom pre hostí. Zábava
trvala do skorých ranných
hodín a vďaka tomu, že sa
menil čas, trvala o hodinu
dlhšie. Príjemne unavení
sme sa rozišli s tým, že o rok
si to zopakujeme.
(red)

Informačný občasník 4 · 2009

Dianie v obci

strana

7

Farský deň
S myšlienkou zorganizovať „Farský deň“,
prišiel ešte na jar tohto roku Pavel Kravec.
Bolo to v období, keď sa okolo kostola
a fary robili brigády a skoro každú nedeľu
boli ľudia (prostredníctvom pána farára)
na ne pozývaní. Navrhol farskej rade, že
by sme mohli zorganizovať jednu nedeľu,
kde by sa ľudia stretli pri guláši, aby mohli
aj takto prežiť spoločné chvíle, nielen pri

V kultúrnom dome bol minikoncert gospelových skupín.

Na farskom dvore...
robote. A aby sa tak stretli všetky vekové
generácie, starší, menej starší, mladší,
deti. A tak sa začalo, za hlavnej podpory
pána farára, plánovať. Peter Kniez prišiel
s nápadom pozvať svojich kamarátov
z gospelovej skupinu „Lamačšké chvály“
z Bratislavy, a podujal sa ešte k nim niekoho
zorganizovať, a tak urobiť aj takú malú
prehliadku gospelových skupín (pozn.
gospel – duchovná pieseň). Martin Ceplák
si zobral na starosť pripraviť športový
program, Albína Ihradská – občerstvenie
a Pavel Kravec - propagáciu.
Pôvodný termín bol určený na jún
2009. Lenže z „technických príčin“ sa
tento termín nepodarilo dodržať. A tak
to nakoniec zostalo na jeseň. Termín,
ktorý všetci účinkujúci mali voľný, bol 25.
10. 2009. Aj keď október bol tento rok

daždivý, táto nedeľa bola, vďaka
Bohu, pekná, slnečná.
Všetko to začalo o 14.00 hod.
na farskom dvore, kde tých,
ktorí mali „odvahu“ a prišli, vítala
vôňa čerstvo navareného gulášu
hlavného kuchára Jána Slašťana.
Tu sa aj odohrávali súťaže
v stolovom futbale, beh
s fúrikom, a ďalšie, a tu si mohol
každý, kto mal chuť, zaspievať pri
harmonike Pavla Hornického.
O 16.30 hod. sa všetci presunuli
do kultúrneho domu, v ktorom
už bola časť stoličiek obsadená
mladými z blízkeho okolia a tými,
ktorí nestihli prísť na farský dvor,
a tak sa rýchlo zaplnili aj ostatné
miesta.

Imatrikulácia prvákov
Dokončenie zo str. 1.
Prváci však nemali všetko také jednoduché. Museli sa
popasovať s rôznymi úlohami. Najprv sa každý predstavil, potom
odhaľovali ukryté písmenká, prechádzali po lavičke, triafali
loptičkou do koša. No a oni zas predviedli svojim rodičom,
učiteľom, kamarátom a najmä škole, čo sa už naučili. Zarecitovali
básničku, zaspievali pesničky a k tomu pripojili tanček.
Po takomto skvelom výkone (veď to všetko dokázali za 2
mesiace navštevovania školy) už škola ani chvíľu neváhala

Na programe boli vystúpenia skupín: domáci „Timon“
(s Petrom Pálenkášom a Kubom Kravecom), „Simona
Martausová so skupinou“ z Považskej Bystrice, (víťazka
súťaže „Gospel talent 2009“), ďalšia domáca skupina
„audience*“ (s Petrom Kniezom, Martinou Ceplákovou
a Tomášom Ihradským), skupina „Zeal“ z Lamača,
a vrcholom večera bolo vystúpenie „Lamačských chvál“,
skupiny, ktorá už 15 rokov úspešne pôsobí na slovenskej
gospelovej scéne.
Program bol bohatý a trval skoro päť a pol hodiny.
Možno tých, celkom starších, hneď na začiatku „naplašila“
trochu „tvrdá muzika“ v podaní Timonu, ale ak stačili čítať
texty ich piesní, ktoré bežali na plátne, určite pochopili,
že títo chlapci chcú aj takýmto spôsobom hovoriť
o svojom osobnom vzťahu k Bohu a o tom, čo dnešný
mladý človek prežíva.
Myslím, že takýto koncert, (technicky určite veľmi
náročný, s primeraným osvetlením s farebným
dymom...), Kultúrny dom v Jalnej ešte nezažil, a nezažili
ho ani mnohí z nás, čo sme tam vydržali až do konca.
Lebo, počuť mladých ľudí spievať, ale aj hovoriť svoje
osobné svedectvá o ich hľadaní Boha v každodenných
dobrých aj menej dobrých situáciách, to je veľmi silné
a povzbudzujúce.
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa o zorganizovanie
„Farského dňa“ pričinili, aj tým, ktorých mená nie sú tu
napísané (určite sú napísané na dôležitejšom mieste),
všetkým, ktorí sa ho zúčastnili, a dúfam že tak, ako
povedal jeden z hlavných organizátorov, „ak Pán Boh dá,
stretneme sa aj o rok“.
G. Žiaková

a zasypala ich trblietavým šťastím. V záplave šťastia a smiechu
ich starší spolužiaci prijali jedného po druhom medzi seba
a odovzdali im imatrikulačný list spolu s malou drobnosťou
a sladkosťou. Na pamiatku tiež každý dostal na ruku pečiatku
malej včielky, ktorá je akýmsi symbolom všetkých prvákov.
A po formalitách, šupho na malé občerstvenie, ktoré im škola
pripravila.
Všetkým prvákom v mene učiteľov gratulujeme a prajeme
veľa -veľa úspechov. A tak: MARCELKA, LAURA, TIMEA, EMKA,
NATÁLKA, BIBA, NATÁLKA, PAŤO, DANKO, HUGO, MARKO,
SAMKO, MAX, DOMINIK, LUKÁŠ, FILIP, IZABELKA - nech sa vám
v škole darí... vaši starší spolužiaci.
Veronika Urgelová
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Bilancia roku 2009 v
Občianskom združení SPOON
S blížiacim sa koncom roka
sa častejšie zamýšľame nad tým,
aký bol pre nás končiaci sa rok.
Hodnotíme ho z rôznych pohľadov, väčšinou podľa toho,
čo bolo pre nás v tomto období najpodstatnejšie. Bilancovaniu sme sa nevyhli ani my v
občianskom združení, keď sme
sa v sobotu 21. novembra stretli na výročnom zhromaždení
členov. Aj keď rozhodujúcim
momentom je pre nás spokojnosť vás, našich spoluobčanov a
účastníkov nami usporiadaných
podujatí, pri hodnotení roka
nám musel postačovať prehľad
uskutočnených podujatí a ohlas
z nich, ktorý sa nám či už priamo
alebo sprostredkovane dostal.
Môžeme s radosťou konštatovať, že rok 2009 bol, čo sa týkalo
kultúrno-spoločenského diania
v našej obci, naozaj bohatý, a čo
nás zvlášť tešilo, že na tom malo
veľký podiel práve naše občianske združenie. A začali sme
hneď začiatkom roka, keď sme
2. februára usporiadali 2. fašiangový karneval. Svojou úrovňou
predčil predchádzajúci ročník,
či už počtom masiek, alebo organizačným zabezpečením. Zábava však bola rovnaká, ako na
predchádzajúcom ročníku, teda
výborná. Marec sa už niesol v
pracovnejšom „duchu“ – ako v
predchádzajúce roky, aj teraz
sme sa v spolupráci s obcou a
všetkými spoločenskými organizáciami rozhodli privítať jar
uprataním verejných priestorov
v obci. Aj keď sme verili v ešte
silnejšie zapojenie občanov, potešil nás kus práce, ktorý sa vďaka ochote členov Jednoty dôchodcov, dobrovoľných hasičov,
športovcov a všetkých ochotných občanov urobil. Dobre padol pohľad na upratané okolie
kostola, autobusových zastávok,
najfrekventovanejšie chodníky
či ostatné vytipované lokality.
Posledný aprílový deň bol
už šiestykrát venovaný stavaniu
mája. Počasie nás ani tentoraz
nesklamalo, boli aj koníky pre
deti, guláš sa vydaril, účasť občanov v samotnom „finále“ na
Jalnej bola bohatá. V júni sa naši
členovia individuálne zapojili do
prípravy a realizácie asi najväčšej akcie v našej obci – Minicountryfestu Trnavohorský dostavník. Podujatie si získava stále

viac priaznivcov aj mimo našej
obce, preto nás teší, že sme k
úspešnému priebehu prispeli aj
my. V septembri sa konal ďalší
ročník Michalského behu, ktorý
mal v minulom roku premiéru.
Aj keď sme pri tejto akcii tiež
neboli hlavným organizátorom,
sme radi, že sme boli súčasťou
tímu, ktorý dokázal pripraviť
takúto zdraviu prospešnú alternatívu využitia voľného času,
a ktorá možno prebudila záujem
o šport aj u tých detí a mládeže,
ktorí sa doteraz o takúto formu
aktivít nezaujímali.
V prvý októbrový víkend sme
zorganizovali podujatie, ktoré v
minulom roku vyvolalo značný
pozitívny ohlas, a to záhradkársku výstavu Trnavohorská tekvica. Dom kultúry na Jalnej doslova žiaril všetkými farbami jesene
a o záujme o podujatie svedčil
nielen počet vystavovateľov, ale
najmä návštevníkov výstavy.
Organizačne sú do konca roka
pripravené ďalšie podujatia, ktorým budú venované samostatné
príspevky, a to rozsvecovanie
vianočného stromčeka spojené
s príchodom Mikuláša v sobotu
5. decembra a o týždeň neskôr
vianočný koncert Holúbkov
z kríža v Kostole sv. Jána Nepomuckého. Veríme, že vás ani tieto podujatia nesklamú a že si z
nich odnesiete príjemné dojmy.
Zo
všetkých
podujatí,
ktoré OZ SPOON v tomto roku
usporiadalo, sme vám priniesli
podrobnejšie
informácie
a fotografie po ich uskutočnení
ako na webovej stránke obce,
tak aj v našom občasníku Trnky.
Trnky vyšli v tomto roku trikrát,
číslo, ktoré práve držíte v rukách,
je štvrté. Ako Trnky, tak aj všetky
podujatia, ktoré občianske
združenie organizovalo, robia
členovia združenia vo svojom
voľnom čase a bez nároku na
odmenu. Veríme, že im elán
a
nadšenie
vydržia
aj
v nasledujúcom roku a že sa
budeme môcť stretnúť na
podujatiach, ktoré plánujeme
pripraviť.
Súčasne ďakujeme všetkým,
ktorí podujatia organizované
naším združením podporili, či
už pomocou pri organizovaní,
darovaním 2% dane, alebo
poskytnutím vecných cien.
OZ SPOON - zh
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OZ SPOON
Z výročného zhromaždenia členov
V sobotu 21. novembra 2009 sa
uskutočnilo výročné zhromaždenie občianskeho združenia Spoločne pre obec, obec nám. Okrem
bilancovania, plánovania, či rozdelenia aktuálnych úloh a zámerov sa
uskutočnili aj voľby Rady OZ SPOON na nasledujúce obdobie. Predsedom Rady sa stala Janka Bartová,
podpredsedom Ing. Mária Beňová,
tajomníkom Ing. Zdena Harmanová, hospodárkou je naďalej Da-

niela Slašťanová a členom Rady
Eva Sporná. Revízna komisia bola
zvolená v zložení Alena Hanušková
ako predseda a Iveta Filasová a Eva
Forgáčová ako členky. Členský príspevok na rok 2010 bol schválený
vo výške 2 €. Ďakujeme doterajším
členom Rady a revíznej komisie za
vykonávanú prácu, rovnako ako
všetkým členom, ktorí sa aktívne
zapájali do diania.
OZ SPOON - zh

Aké podujatia pripravuje OZ SPOON v roku 2010
Kalendár podujatí občianskeho združenia SPOON sa z roka
na rok rozširuje. K osvedčeným
podujatiam, s ktorými sme činnosť združenia začínali, pribúda
v podstate každý rok nová akcia
a zatiaľ všetky sa stretli s pozitívnymi ohlasmi. Motivuje nás to
k opätovnému zaradeniu týchto podujatí do plánu činnosti
a k novým nápadom. Inak tomu
nebude ani v roku 2010, kedy
začneme hneď v januári v zasadačke obecného úradu s novým
podujatím - výstavkou Šikovné
ruky. Sme presvedčení, že šikovných rúk a dobrých nápadov je v
našej obci dosť, treba ich len ukázať verejnosti. Vítané sú akékoľvek ukážky zručnosti – pletené
či vyšívané alebo háčkované výrobky, výrobky z prútia či dreva,
jednoducho všetko, čo dokážu
šikovné ruky bez ohľadu na tému
či ročné obdobie. Február ovládnu fašiangy, preto pripravujeme
ďalší ročník fašiangového karnevalu pre dospelých v sobotu
6. februára. V marci (alebo podľa
počasia možno v apríli) nás čaká
jarné upratovanie obce. Aby
sme jar neprivítali len prácou, aj
v roku 2010 plánujeme pri Dome
kultúry na Jalnej podujatie s názvom Vítanie jari. Posledný aprílový deň je už tradične vyhradený stavaniu mája. Po letnej prestávke sa sústredíme na prípravu
záhradkárskej výstavy Trnavohorská tekvica. Veríme, že nám
pribudnú ďalší vystavovatelia
a ďalšie obdivuhodné exponáty.
No a to už sa bude blížiť koniec
roka a s tým spojené každoročné
predvianočné akcie, ako je rozsvecovanie stromčeka a príchod

Mikuláša v sobotu 4. decembra
či vianočný koncert v nedeľu
12. decembra. Okrem týchto
„jednorázových“ akcií pripravujeme v priebehu roka obnovenie
činnosti Filmového klubu a jeho
pravidelné nedeľné predstavenia. Samozrejme, že budeme
pokračovať vo vydávaní nášho
informačného občasníka Trnky.
Okrem týchto aktivít, kde je
naše občianske združenie hlavným organizátorom, sa budeme
podieľať individuálnou účasťou
našich členov aj na iných podujatiach v obci, ako je Minicoutryfest Trnavohorský dostavník či
Michalský beh. Naopak, mnohé
z nami poriadaných podujatí
sa nezaobídu bez spolupráce
s ďalšími spoločenskými organizáciami v obci, ako je Jednota
dôchodcov, Telovýchovná jednota Sokol, ale najmä Dobrovoľný
hasičský zbor Jalná. Veľmi si ceníme aj výpomoc tých, ktorí nie
sú nikde formálne organizovaní,
ale o to viac pomáhajú v činnosti
združenia. Veríme, že doterajšia
dobrá spolupráca bude pokračovať aj v budúcom roku. Dúfame,
že úsilie vynaložené na prípravu
tu uvádzaných podujatí podporíte tým, že sa ich zúčastníte. Rovnako zostáva aj v budúcom roku
možnosť podporiť činnosť nášho
združenia darovaním 2% dane.
Príslušné tlačivá a informácie
budú včas zverejnené na webovej stránke obce a v Trnkách.
Predstavili sme vám svoje plány na rok 2010. Veríme, že si z ponuky podujatí budete môcť vybrať a že svojou účasťou prispejete k ich úspechu. Už teraz sa na
vás tešíme.
OZ SPOON - zh
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OZ SPOON

Prvý októbrový víkend sa Dom kultúry
na Jalnej rozžiaril pestrými farbami
jesene. Občianske združenie SPOON tu
po druhýkrát usporiadalo záhradkársku
výstavu Trnavohorská tekvica. Výstavy sa
zúčastnilo 24 vystavovateľov, a to nielen
s jednotlivými exponátmi, ale s celými
tematickými expozíciami. Dominovali
tekvice a tekvičky v tých najrôznejších
tvaroch a farbách. Návštevníci však mali
možnosť vidieť aj menej známe druhy
ovocia a zeleniny ako kiwano, pepino, či
figy.
Na
základe
skúseností
z
prechádzajúceho ročníka organizátori
pristúpili k zmene systému hodnotenia
a pred návštevníckym hlasovaním
dostalo
prednosť
komisionálne
hodnotenie v tom čase anonymných,
len číslom označených exponátov
a expozícií. O spoluprácu sme požiadali
komisiu v zložení: Jozef Minka, Janka
Bartová, Ján Harman, Oľga Očenášová
a Alena Pilniková, ktorá veľmi zodpovedne
hodnotila výsledky pestovateľského úsilia
našich vystavovateľov. Až po vyhodnotení
komisie boli exponáty označené menami
vystavovateľov a v prípade umiestnenia
na jednom z troch hodnotených miest
aj uvedením umiestnenia v príslušnej
kategórii. Výsledky boli nasledovné:
•
kategória Zelenina:
1. František Slašťan (paprikový „strom“)
2. Timea Trokšiarová (koreňová zelenina)
3. Petra Šinová (zeleninová misa)
•
kategória Ovocie:
1. Eva Balážová (čínske hrušky a dule)
2. Ľubica Čaklošová (jablká a hrušky)

3. Jozef Putiš (hrušky)
•
kategória Kvety:
1. Ľubica Čaklošová (ozdobná kapusta)
2. Ľubica Čaklošová (kôš s jesennými
kvetmi)
3. Eva Balážová (pnokvetá netýkavka)
•

kategória O najkrajšiu tekvicu:
1. Ján Slašťan (tekvicový panáčik)
2. Materská škola Trnavá Hora (tekvicové
strašidielko)
3. František Slašťan (tekvicový had)
•

kategória O najkrajšiu expozíciu:
1. rodina Vaňová a Páchniková
2. rodina Pavla Červienku
3. Eva Balážová
Podľa počtu dosiahnutých umiestnení je
zrejmé, že najúspešnejšími vystavovateľmi
boli Ľubica Čaklošová, Eva Balážová, Ján
Slašťan a František Slašťan. Eva Balážová aj
František Slašťan dosiahli podobný úspech
aj na predchádzajúcom ročníku výstavy,
Ľubica Čaklošová vystavovala po prvý raz.
O víťazstve v kategórii O najťažšiu
tekvicu rozhodlo komisionálne preváženie,
pričom víťazná tekvica vážila 42 kg. Poradie
bolo nasledovné:
1. rodina Petra Mikláša
2. Albína Turancová
3. Peter Švihorík
Organizátori chceli dať priestor aj
názorom návštevníkov, preto zaradili
hlasovanie o Cenu návštevníkov. O tejto
bolo rozhodnuté na základe odovzdaných
hlasovacích lístkov, na ktorých každý
návštevník uviedol svojho favorita.
Návštevníci hlasovali nasledovne:
1. rodina Vaňová a Páchniková (expozícia)

Pestrofarebné exponáty záhradkárskej výstavy Trnavohorská tekvica 2009.
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Trnavohorská
tekvica 2009
2. Ján Slašťan (tekvicový panáčik)
3. František Slašťan (paprikový „strom“)
Ako vidno, názor návštevníkov sa vzácne
zhodoval s názormi poroty, keď všetci
traja ocenení boli víťazmi v príslušných
kategóriách. Výstavu navštívilo viac ako
300 ľudí, platných hlasovacích lístkov bolo
288. Rozhodovanie bolo naozaj ťažké,
každý exponát či expozícia mali svojho
obdivovateľa.
Organizátori sa rozhodli udeliť aj tri
mimoriadne ceny, a to:
• Cenu pre najstaršieho vystavovateľa,
ktorú získala Magdaléna Víťazková
(tekvičková expozícia),
• Cenu pre najmladšieho vystavovateľa,
ktorú získali spoločne Michaela
Bartošová a Julius Belan a aj vystavovaný
exponát – tekvicové strašidielko – bol
ich spoločným dielom,
• Cenu SPOON za estetické stvárnenie
expozície, ktorú získala Emília Ferková
a ktorej patrí poďakovanie za celkovú
podporu občianskych voľnočasových
aktivít v obci.
Vyhlásenie výsledkov po ukončení
výstavy v nedeľu v podvečerných hodinách
spestrilo krátke kultúrne vystúpenie žiakov
miestnej základnej školy pod vedením
pedagogičky Márie Fungáčovej.
Záhradkárska výstava Trnavohorská
tekvica 2009 sa uskutočnila vďaka ochote
pestovateľov predstaviť svoje produkty
širokej verejnosti, ale aj vďaka nadšeniu
a elánu organizačného výboru, pomoci ich
rodinných príslušníkov a podpore starostu.
Finančne veľmi pomohli prostriedky, ktoré
sme získali darovaním 2% dane, materiálne
pomohli všetci, ktorí prispeli košíkmi
a drobným vybavením, ale najmä tekvicami
a kvetmi zo svojich záhrad k peknej
výzdobe. Treba povedať, že to neboli len
občania Trnavej Hory. Počas celej výstavy
bol k dispozícii bufet, lokše s pečienkou
zabezpečil Motorest Zlatý strom, burčiak
OZ SPOON.
Podujatie vecnými cenami podporili:
Záhradníctvo Marešovci, Kvetinárstvo
Samuel,
Kvetinárstvo
Kollárová,
Kvetinárstvo Orchidea, Kaderníctvo Eva
Sporná, Záhradníctvo Lijana a Mgr. Silvia
Miháliková.
Pre
návštevníkov
výstavy
bola
sprístupnená aj expozícia Drevený
Betlehem.
Ocenené exponáty, vystavovateľov, ale aj
ďalšie momenty zachytené fotoobjektívom
Jany Bartovej nájdete na webovej stránke
obce – www.trnavahora.sk.
zh
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Jeseň v materskej škole
Od 1. 9. 2009 pracuje naša MŠ
podľa Školského vzdelávacieho
programu
Sedmokráska.
Zameranie
materskej
školy
sa odzrkadlilo i na zameraní
edukačného procesu v našej
materskej škole.
Materská škola rodinného
typu
Venovali sme sa hlavne našim
najmenším. Úzka spolupráca
s rodičmi, časté konzultácie
a
poradenstvo
zo
strany
pedagógov uľahčilo adaptáciu
detí na nové prostredie. Milé
slovo, pohladenie, obľúbená
hračka, účasť rodiča v prvé dni
v triede spolu so svojím dieťaťom
sú súčasťou nášho adaptačného
procesu a prispôsobovania sa detí
na materskú školu. I keď je toto
obdobie ťažké, snažili sme sa ho
preklenúť čo najlepšie. Učiteľky –
„druhé mamy“ - svojím prístupom
a pokojným slovom postupne
začlenili deti do kolektívu našej
materskej školy, v ktorej sme
všetci kamaráti a my starší sa
staráme o našich najmenších.
Enviromentálne zameranie
S deťmi sme sa zamerali na
zmeny v našej prírode, pozorovali
sme aj briezku Anešku na
školskom dvore a všímali sme si
ako vplýva jesenné počasie na
premeny prírody. Z vychádzok

ZŠ

v lese sme si priniesli veľa plodov,
ktoré sme využili na vytvorenie
mnohých zaujímavých výrobkov.
S výtvormi sme sa prezentovali
na Trnavohorskej tekvici, kde sa
nám podarilo obsadiť II. miesto
O najkrajšiu tekvicu. Rozšírili
sme si učebné, informačné,
ale aj kognitívne kompetencie
v
oblasti
živočíšnej
ríše.
Spoznávali sme lesné zvieratá. S
deťmi sme si vytvorili Eko – kódex.
Vytvorením nového papiera zo
starých novín a zapojením sa
do zberu papiera sme spoznali
slovo recyklácia. Podarilo sa nám
nazbierať vyše 500 kg. Spoznali
sme aj neživú prírodu a jej
nebezpečné stránky. Zahrali sme
sa na malých vedcov a skúmali
sme vlastnosti snehu, vody
a
ľadu.
Prostredníctvom
edukačnej hry „Čo sa stane,
keď...!“ sme sa naučili, ako
sa máme správať bezpečne.
Perceptomotorické kompetencie
si deti rozvíjali pri práci s
papierom, s odpadovým alebo
prírodným materiálom. Naše
práce sme prezentovali vo
vstupnom priestore MŠ na
výstave Jeseň, pani bohatá.
V rámci zdravého životného štýlu
sme si pripomenuli Deň mlieka,
Sv. deň duševného zdravia, Sv.
deň bielej palice, Sv. deň výživy
a Týždeň boja proti drogám.

Trnavá Hora
Prvé mesiace školského roku už máme
za sebou. I keď to nie je veľmi dlhá doba, je
bohatá na rôzne aktivity.
Naďalej
sa
snažíme
skvalitňovať
a modernizovať vyučovací proces. Škola
uspela v troch projektoch a z fondov EÚ
získala počítačové vybavenie v celkovej
hodnote 14 628 € (440 683 Sk). Získali
sme 6 nových počítačov, 5 notebookov,
3 dataprojektory, interaktívnu tabuľu
a tablet. Podmienkou úspešnosti týchto
projektov bola ochota našich pedagógov
absolvovať ďalšie vzdelávanie v rámci
svojho voľného času. Teda aj vďaka
riaditeľke W. Kubišovej, D. Koštovej,
J. Füllemu, M. Hromádkovej a P. Kašiarovej
sa nám takýmto spôsobom podarilo
zrekonštruovať počítačovú učebňu na
učebňu interaktívnu. Zakúpili sme tiež
ďalšie počítačové stoly a ploché monitory.

Ľudové tradície
Deti sa naučili spájať oberačku
s hodami a oslavami ukončenia
prác v záhradách a na poli.
Zistili, že hody sú spojené so
stretnutím s rodinou a pohodou,
čím sme u nich rozvíjali sociálne
kompetencie. V novembri sme si
porovnávali Pamiatku zosnulých
kedysi a dnes. Spolu s deťmi
sme pripravili jedlo pre dušičky.
Na okennom parapete ich čakal
tanier s najlepším jedlom našich
starých rodičov – s krajcom
voňavého chleba. Porozprávali
sme sa o zapaľovaní sviečok
počas víkendu a spoločne s pani
učiteľkami sme zapálili sviečky
i na miestnom cintoríne. Tohto
roku sme darmo čakali na sneh,
ktorý nám mal doniesť Martin
na bielom koni.
Zúčastnili sme sa
• 26. 9. 2009 - sme športovali
na Michalskom behu – B.
Filasová, D. Petríková, D. Zvara,
M. Chudovský si zmerali svoje sili
a bežecké schopnosti
• 28. 9. 2009 – sme si boli prezrieť
expozíciu Betlehemu na Jalnej,
mali sme možnosť spoznať prácu
ľudového rezbára J. Turoňa a jeho
pomocníka J. Trubana
• 15. 10. 2009 – sme mali možnosť
prehliadnuť si výstavu fotografií
J. Forgáča, obdivovali sme krásu
tatranskej prírody

MŠ
Trnavá Hora

• 24. 10. 2009 – sme spolu
s Pastelkou pripravili privítanie
našich najmenších na obecnom
úrade, deti si pripravili pekný
program plný nežných tónov
uspávaniek a milého poetického
slova
• 30. 10. 2009 – sme sa fotili na
menovky, deti si utvrdzovali
mená svojich nových kamarátov
• 6. 11. 2009 – sa najstaršie
deti zúčastnili v ZŠ literárno –
výchovného koncertu, známe
básne sa zmenili na veselé
pesničky
• 20. 11. 2009 – k nám do MŠ
zavítala policajtka Šmondrková,
ktorá
prostredníctvom
rozprávky „Snehulienka trochu
inak„ priblížila deťom možné
nebezpečenstvo
zo
strany
cudzích ľudí s prvkami prevencie
proti drogám 2
• 5.11.2009 – sme sa zúčastnili
divadelného
predstavenia
Aladinova lampa v ZŠ (všetky
aktivity v ZŠ sú súčasťou našej
spolupráce a uľahčujú deťom nastávajúcim prvákom - prechod
z MŠ do ZŠ)
Anna Janeková,
riaditeľka MŠ Trnavá Hora

Čo nového v ZŠ Trnavá Hora
Žiakom,
ktorí
majú
individuálny
vzdelávací program, alebo problémy
v učení, sa od tohto školského roku
na plný úväzok venuje školská špeciálna
pedagogička S. Miklášová. Veľkú pozornosť
venuje žiakom prvého ročníka, aby boli
včas podchytené prípadné neúspechy detí
a predišlo sa tak vzniku zbytočných porúch
učenia.
Pre skrášlenie prostredia, v ktorom trávia
žiaci veľkú časť dňa, sme do posledných
dvoch tried zakúpili nový školský nábytok,
vymaľovali sme centrálnu chodbu,
miestnosti pre kuriča, pre školníčku, sklad
údržbového materiálu, natreli sme zábradlia.
V lete sme zrekonštruovali komín, ktorý bol
v havarijnom stave.
Krúžky
Od októbra sa rozbehla práca
v záujmových krúžkoch: jazykové zručnosti
si rozvíjajú mladšie deti pod vedením
M. Kravecovej v krúžkoch Angličtina hrou
a Pripoj sa k nám, starší žiaci spoznávajú
Anglicko známe i neznáme s p. Geray –
mamičkou žiaka prvého ročníka, ktorá

Anglicko pozná z vlastných skúseností.
Hádanky a hlavolamy riešia deti
s V. Urgelovou, ktorá vedie aj krúžok
Počítače hrou. Pán Šumný pokračuje
v tradícii rybárskeho krúžku. Nádejných
futbalistov opäť trénuje R. Urgela.
Volejbalový krúžok vedie M. Hromádková.
V tomto školskom roku funguje v našej
škole aj atletická prípravka, ktorej sa venuje
tréner športového klubu zo Žiaru nad
Hronom, pán Rybársky a umožňuje našim
deťom športovať „na domácej pôde“ – deti
nemusia cestovať do Žiaru, tréner cestuje za
nimi.
Exkurzie
V októbri navštívili štvrtáci s V. Urgelovou
Hvezdáreň a planetárium v Žiari nad
Hronom, kde si overili svoje vedomosti
a spoznali nové zaujímavé informácie
o vesmíre a našej planéte. Exkurzia
bola veľmi poučná. Najprv si pozreli
v absolútnej tme príbeh malého chlapca,
ktorý pomocou svojho počítača spoznáva
planéty a hviezdy. Neskôr sa porozprávali
o Zemi, ďalekohľadoch, Slnku. Len škoda,

Základná škola
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že akurát bolo zamračené a nedalo sa
pozorovať nebo. Možno nabudúce.
Výstavy
• V októbri si prezreli všetky ročníky
výstavu fotografií Vysokých Tatier
MALÁ STUDENÁ DOLINA v priestoroch
obecného úradu, ktorej autorom
bol Jaroslav Forgáč. Jeho syn Jakub,
žiak 9. ročníka, svojim spolužiakom
pri tejto príležitosti
porozprával aj
o náročnej práci horského nosiča a pridal
k fotografiám zaujímavé komentáre.
• V dňoch 5. 11. - 20. 11. sa uskutočnila
malá, ale zaujímavá výstavka s názvom
Svet machov a lišajníkov. Zaslúžili sa
o ňu piataci. Už počas účelového cvičenia
využili chvíle oddychu na zber prírodnín.
S veľkým záujmom sa potom vo svojej
triede o ne starali. Prezentovali svoje
vedomosti nadobudnuté z daných učív
biológie, ale aj poznatky získané priamym
pozorovaním
prinesených
machov
a lišajníkov z okolia Trnavej Hory. A čo
o tejto výstave prezradila kniha návštev?
„Bola som na výstavke machov a lišajníkov
v 5. triede našej školy. Machy boli krásne na
kameňoch a konároch. Boli rôzne sfarbené
a tvarované. Veľmi sa mi páčili. Bolo to veľmi
pekné“ (R. Chlustová, 3. ročník). „Vaša
výstava o našich „zelených kobercoch“ machoch sa nám všetkým veľmi páčila.
Je nádherné vidieť ich rôzne tvary“. ( D.
Ivanová, 8. ročník)
• Žiaci 8. ročníka si prezreli v Žiari nad
Hronom výstavu o našej klíme... a o tom,
že to bola výstava netradičná, svedčia aj
slová žiačky K. Urgelovej: Dňa 2. októbra
2009 sme my, ôsmaci, absolvovali spolu
s našou triednou učiteľkou Gibalovou
návštevu výstavy pod názvom Klíma nás
spája, ktorá sa konala na jednej žiarskej
škole Musím sa priznať, zo začiatku
som mala pocit, že to bude jedna
z tých nudnejších výstav, ktorú pretrpím
a šťastná sa vrátim domov. Avšak, aké to
prekvapenie... Ku koncu bolo veľmi
ťažké odísť, a to vďaka zábavným
hrám, ktoré nás tam postretli. Objavili
sme tiež, čo je to skleníkový efekt
a jeho účinky, mali sme možnosť predstaviť
si život v Amazónii, vidieť ručne vyrobené
predmety tamojších domorodcov. Až do
konca tejto nezvyčajne zaujímavej výstavy
som hrala na „amazónskom“ hudobnom
nástroji; jednoducho bola to zábava... Kto
tam nebol, nepochopí.
Divadelné a iné kultúrne akcie
• Žiaci pod vedením M. Fungáčovej
spestrili krátkym kultúrnym programom
vyhodnotenie „Trnavohorskej tekvice“.
Spríjemnili tiež posedenie našich
dôchodcov,
ktoré obecný úrad
zorganizoval pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.
• Znalosti z literatúry si deti doplnili
na výchovnom koncerte Rozprávkový
kolotoč (žiaci 1. st.) a Literatúra prevažne

•

•

•

•

•

vážne (žiaci 2. st.). Tento koncert pripravila
Umelecká agentúra MKM Bratislava pod
vedením L. Chudíka. Herec, ktorý mal
v tomto literárno – hudobnom pásme
účinkovať, síce ochorel, ale umelecký
prednes, zhudobnené básne v sprievode
gitary i odborný výklad bravúrne
zvládol aj sám literárny vedec a kritik
M. Kubečka.
V novembri sa našim žiakom
predstavilo Divadlo bez opony z Banskej
Bystrice. Hoci rozprávku O Aladinovi pozná
takmer každý, jej moderné prevedenie
plné humoru sa všetkým veľmi páčilo.
Hľadá sa Mikuláš! Nie, nebojte sa. Mikuláš
sa nestratil. Tak sa len volá divadelné
predstavenie, na ktoré sa začiatkom
decembra vybrali žiaci prvého stupňa
spolu so škôlkármi do Divadla Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene. Takže
tradícia návštevy ozajstného divadla
pokračuje a veríme, že bude pokračovať
aj v ďalších rokoch.
Už štvrtý rok sa aktivisti zdravého
životného štýlu (protidrogoví aktivisti)
podieľali na predaji ozdôb zo slaného
cesta, ktoré ponúkali pri rozsvecovaní
vianočného stromčeka v obci. Za výrobu
ozdôb patrí veľké poďakovanie pani
A. Pilníkovej, ktorá krásnych anjelikov
a snehuliakov vymodelovala, učiteľke
V. Urgelovej a štvrtákom, ktorí sa
postarali o ich farebné prevedenie
a D. Mališovi, ktorý sa opäť osvedčil ako
úspešný obchodník. V tomto roku sa
vyzbieralo rekordných 140 € - 4 218 Sk
(pre porovnanie - vlani sa vyzbieralo
2 500 Sk ). Za tieto peniaze pani učiteľka
po dohovore s vrchnou sestrou detského
oddelenia zo Žiarskej nemocnice nakúpi
to, čo pre detičky momentálne najviac
potrebujú (plienky, hračky, košieľky,
pyžamá...).
Protidrogoví
aktivisti
s učiteľkou tento mikulášsky darček
osobne odovzdajú na detskom oddelení.
I keď túto akciu všetci zainteresovaní
robia predovšetkým preto, aby pomohli
tam, kde to treba, v minulom roku dostali
za túto aktivitu ďakovný list od riaditeľa
nemocnice.
Spoločensko – vedné súťaže
V rámci zdravého životného štýlu
v projekte „Vezmi loptu a nie drogu“,
žiaci tretieho ročníka so svojou
učiteľkou M. Fungáčovou prežili hodinku
so zábavnými a neobyčajnými súťažnými
disciplínami.
Svoju fantáziu a vynaliezavosť
preukázali žiaci 2. – 5. ročníka , ktorí sa
zapojili do výtvarnej súťaže Meduškine
rozprávky, organizovanej Pohronským
osvetovým strediskom v Žiari nad
Hronom pri príležitosti spomienky
venovanej životu a dielu rodáčky z nášho
regiónu – spisovateľky Eleny Čepčekovej.
Vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutoční v
januári budúceho roku.
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ZŠ

Trnavá Hora
• Tretiaci a štvrtáci si 2. 12. vyskúšali
svoju súťaživosť
a hravosť v novej
celoslovenskej
súťaži
Všetkovedko.
Overili si, či sa dokážu v správnu chvíľu
sústrediť a podať čo najlepší výkon aj
v situáciách, keď treba pracovať pod
tlakom, nezaváhať, keď to situácia
vyžaduje. Úlohy boli z vlastivedy,
prírodovedy,
slovenského
jazyka,
matematiky, hudobnej či výtvarnej
výchovy... jedným slovom – zo všetkého.
Deviataci
• 12 žiakov deviateho ročníka si 5. 11.
vyskúšalo svoje matematické schopnosti
v Kompare, do ktorého sa dobrovoľne
zapojili. Bola to taká menšia „generálka“
pred celoslovenským testovaním žiakov
deviatych ročníkov, ktoré ich čaká v marci
budúceho roku.
• 24. 11. sa žiaci zúčastnili s výchovnou
poradkyňou
P.
Kašiarovou
akcie
organizovanej Centrom pedagogicko
–
psychologického
poradenstva
a prevencie v Žiari nad Hronom
Stredoškolák, súvisiacej s ich ďalšou
profesionálnou orientáciou. Nádejní
študenti
sa
mohli
oboznámiť
so
študijnými
podmienkami
a možnosťami na rôznych školách a tým,
ktorí ešte nie sú celkom rozhodnutí,
ktorým smerom by sa mali vybrať,
poskytovali
odborné
poradenstvo
psychológovia.
Telesná výchova a šport
• V septembri si svoju fyzickú kondíciu
a rýchlosť vyskúšali deti na druhom
ročníku Michalského behu. Úspešní bežci
si domov odniesli medaily. Pri príprave
tejto atletickej súťaže pomáhali aj naši
pedagógovia bez nároku na odmenu.
• Pekné jesenné počasie využili mladší
žiaci na cvičenia v prírode a starší žiaci
na účelové cvičenia.
• Žiaci šiesteho ročníka si v rámci hodín
telesnej výchovy zdokonaľovali svoju
plaveckú techniku na niekoľkodňovom
plaveckom výcviku v krytej plavárni v
Žiari nad Hronom (prvý výcvik absolvovali
ako druháci). Všetci žiaci splnili plavecké
limity a pani učiteľky V. Jančová a
V. Urgelová mali z ich plaveckých výkonov
radosť.
• Dni Kremnice zapálili v našich
futbalistoch a volejbalistoch z druhého
stupňa súťažného ducha. Na turnajoch
s Kremnickými školami a školami
z blízkeho okolia sa obom tímom podarilo
obsadiť druhé miesta.
ZŠ TH
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Voľný čas možno tráviť rôznym spôsobom.
Dá sa využiť užitočne, no i „premrhať“. Božena
Bahledová ml. si vybrala tú prvú možnosť a svoj
voľný čas venuje deťom. Ponúka im priestor,
v ktorom si môžu zašportovať, zasúťažiť,
zaspievať, zatancovať, no i spoznávať samých
seba, rozvíjať priateľské vzťahy, formovať to
dobré, čo sa v nich skrýva. Jej činnosť zastrešuje
a usmerňuje organizácia, ktorá sa volá eRko. O
tom, ako funguje, som sa s Boženou Bahledovou
porozprávala a tu sú jej odpovede:
Čo je to eRko?
Je to hnutie kresťanských spoločenstiev detí.
Svojou činnosťou prispieva k formovaniu detí
na dospelé kresťanské osobnosti schopné
kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju
spoločnosti, v ktorej žijú.
Prečo sa eRko volá eRko, viem z kurzu
animátorov, ktorého som sa zúčastnila v roku
1994 v čase, keď som sa aj ja snažila robiť
s deťmi v Bojniciach. Rebrík je v znaku nakreslený
preto, lebo cieľom každého úprimne veriaceho
kresťana je dostať sa do neba po „rebríku“
dobrých skutkov, dobrého života. Slovo rebrík je
však dosť dlhé, tak zakladatelia tejto organizácie
z tohto slova vybrali len prvé písmeno. No
a pretože „R“ sa zle vyslovuje, z „Rebríka ostalo
eRko“. Má však eRko aj iné znaky, symboly,
ktoré charakterizujú jeho činnosť?
Má 4 znaky. Slnko symbolizuje Boha. Srdce
symbolizuje človeka a zároveň metodickú časť
stretnutí, ryba znázorňuje hĺbku vzťahu človeka
k Bohu – teda duchovnú zložku a motýľ je
symbolom šírky vzťahu k ľuďom a zároveň je
organizačnou zložkou.
Kedy vznikla táto organizácia a kde všade
pôsobí?
Začiatky práce s deťmi - zamerané predovšetkým
na Boha - možno hľadať už v roku 1973. eRko ako
občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou
je zaregistrované na Ministerstve vnútra od roku
1990.
Aké aktivity eRko realizuje?
Organizuje rôzne podujatia pre deti, ako sú
napr. Misijná púť detí, Vypni telku – zapni seba,
Detský čin pomoci, kolednícku akciu Dobrá novina,
ktorej výťažok je určený na podporu rozvojových
projektov v Afrike, tábory, výlety a samozrejme
pravidelné stretká s deťmi vo farnostiach. A pre
dobrovoľníkov, ktorí s deťmi pracujú, pripravuje
rôzne kurzy a semináre. Vydáva metodickoinformačný časopis Lusk pre animátorov, detský
časopis Rebrík a iné publikácie s ročnými témami,
spevníky a publikácie pre deti k prázdninám,
k Vianociam...

Rozhovor
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Božena Bahledová venuje svoj voľný čas deťom.
Ako eRko začínalo v Trnavej Hore?
Nepamätám sa presne, ale keď som
bola vo veku 7 – 8 rokov, aj ja som chodila
na stretnutia na faru. Vtedy ich viedla
Martina Kniezová (Ihradská) spolu
s Katarínou Kravecovou. Keď som dovŕšila
16 rokov, začala som pomáhať na Pitelovej
a o rok neskôr aj u nás, keď Katka odišla.
Keďže bolo veľa detí, s Maťkou sme
stretnutia rozdelili na stretká pre menšie
a väčšie deti. Malé som viedla ja a tie mi
zostali až doteraz.
O tom, ako vyzerala práca s deťmi pod
vedením Martiny Kniezovej, sa čitatelia
Trniek môžu dozvedieť z jej príspevku pod
názvom „Ako sme začínali so stretkami
pre deti“ uverejnenom tiež v tomto čísle.
O tom, čo robíte na stretkách teraz,
nám prezraď Ty , Božka.
Na stretkách preberáme vždy nejakú
tému z materiálov eRka, z časopisu Lusk,
podľa záujmu detí alebo podľa sviatkov , či
už sú to Vianoce alebo Veľká noc... Kreslíme
rôzne obrázky, modelujeme, kreslili sme na
sklo, tušom a pod. Potom sa hrávame rôzne
hry, spievame si pesničky alebo tancujeme
eRkotance.
S deťmi pracuješ piaty rok. Ako
často a kde sa stretávate?
Stretávame sa na fare každý druhý
týždeň, teda dvakrát do mesiaca. Ale keď
treba, tak aj častejšie.
Koľko detí chodí na stretká?
Chodí 16 detí vo veku od 6 do 12 rokov.
Pomáha ti niekto v práci?
Keď mám toho veľa, pomáha mi Juraj
Dudáš. Môžem sa na ňho spoľahnúť –
hlavne vtedy, keď mám náročné stretnutia
na 5 – 9 hodín, ako bol napr. sviatok
Všetkých svätých, 3 dni jarných prázdnin
na fare... Na bežných stretnutiach som
sama. Juraj je dobrý hudobník, a tak mi
pomáha aj po tejto stránke. Rozmýšľame,
že po Vianociach by sme s deťmi
zaspievali a zahrali na detskej svätej omši.

Na Jasličkových pobožnostiach mi zas
pomáha Peter Bojo s gitarou.
Okrem stretiek na fare podnikáte aj
iné aktivity?
Áno. Mali sme jarné prázdniny na fare,
zapojili sme sa do projektu Vypni telku,
zapni seba. Sviatok Všetkých svätých sme
si pripomenuli počas jesenných prázdnin,
hrali sme sa, pozerali rozprávku, spolu sme
sa boli pomodliť za zomrelých na cintoríne.
Minulý rok som organizovala projekt Deň
medzi farnosťami s rôznymi súťažami.
Tento rok bol pripravený program pre deti
na hodovú slávnosť, aj na Deň farnosti, kde
deti mali turnaj v stolnom futbale.
Cez leto organizujeme týždenné
denné tábory na fare , na ktorých sa od
júla 2006 vystriedali viacerí animátori:
Marta Fungáčová, Gabika Fischerová,
Veronika Beňová, Stanislava Miklášová,
zahrať na gitare a zaspievať si s deťmi
„ukazovačky“ (piesne, ktorých text sa dá
pekne ukazovať rôznymi pohybmi) chodili
Martina Kniezová a Martina Cepláková
a v tomto roku pribudla aj Martina
Čabáková a rady „mužského pokolenia“
rozšíril Martin Ceplák, Jakub Kravec
a Miroslav Slovák. No a samozrejme - od
júla 2008 s nami spolupracuje tiež pán
farár Roman Stieranka, ktorý tento rok
zaistil aj chatu v Častobrezí, aby mohli deti
absolvovať niekoľkodňový tábor v prírode.
Na čo sa pripravujete teraz?
Najbližšie
nás
čaká
Jasličková
pobožnosť, ktorá bude v kostole 25. 12.
Počas vianočných sviatkov budeme chodiť
koledovať. Nový rok chceme tiež privítať
spoločnou zábavou. Pomaly plánujeme
sväté omše za účasti detí, jarné prázdniny
na fare, sviečku za nenarodené deti... a ak
bude sneh, tak aj snehové hry v prírode
s rozprávkou a čajom na zahriatie.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa
chuti do práce.
Rozprávala sa Stanislava Miklášová
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Ako sme začínali Trnavá Hora má desaťnásobného maratónca
Je nečestné zomrieť pre muža bez susediacich krajín – Bratislave, Prahe
so stretkami pre deti Aristoteles:
a Viedni.
toho, aby spoznal hranice svojich možností!
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Približne 10-12 rokov dozadu sa to
všetko začalo. Nevedeli sme presne „AKO“,
„ČO“, „KEDY“... bolo nám jasné len to, „KDE“...
Dvere fary nám boli v tej dobe otvorené.
Nám, ktorí sme cítili, že chceme robiť niečo
pre deti. Nazvali sme to „stretkami“. Najskôr
len tak, sami od seba, s vlastnými nápadmi.
No netrvalo dlho a dostali sme sa do detskej
organizácie eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí. Ako vedúcich sa nás tu
vystriedalo niekoľko, napr. Peter Pálenkáš,
Lucia Kravecová (vtedy ešte Slašťanová),
Martina Cepláková, Peter Kniez, ja, no
a samozrejme nechýbal pán farár Holbík,
ktorý nás v tom všetkom podporoval.
Počas školského roku sme sa pravidelne
jedenkrát do týždňa stretávali, pričom sme
sa hravou formou snažili rozoberať rôzne
témy, ktoré deti zaujímali. Nešlo nám len
o kresťanské hodnoty, ale predovšetkým
o hodnoty ľudské, ktoré boli zmyslom
našich „stretiek“. Zamýšľali sme sa nad
priateľstvom, kamarátstvom, dobrými
skutkami, vzťahmi k rodičom... Odmenou za
celoročné úsilie bol takmer každý rok letný
tábor, zameraný na určitú tému, ako napr.
„Sme jedinečné deti“, „Radosť rozdávaním
rastie“ a pod. Niekoľkokrát sme navštívili
Kremnické Bane, niekoľkokrát Detvu.
Za tých niekoľko rokov sme toho zažili
skutočne veľa a na stretku sa vystriedalo
veľmi veľa detí (teraz už teenagerov, či
dokonca dospelých).
Počas roku sme sa zapájali do rôznych
akcií, ako napr. „Vypni telku, zapni
seba“, pričom sme počas celého týždňa
nepozerali televízor, a namiesto toho
sme si robili spoločný program, kde sme
čas trávili s kamarátmi. Počas Vianoc
sme pre ľudí pripravovali Jasličkovú
pobožnosť, aby sme tak mohli tieto
krásne sviatky spríjemniť nielen sebe, ale
aj iným. Každoročne sme sa zapájali do
koledovania „Dobrej noviny“ a mysleli sme
tak na našich kamarátov v Afrike. Počas
Veľkej noci sme trávili noc z Veľkého piatku
do Bielej soboty na fare a striedali sme sa
pri strážení Božieho hrobu. Radi sme si
zaspievali aj pri detských svätých omšiach
v niektoré nedele.
Deti, ktoré chodili v tom čase na „stretká“,
už nie sú deťmi, majú svoje záujmy, svojich
kamarátov, no a nám ostáva už len veriť, že
na tieto pekné spoločne strávené chvíle si
radi zaspomínajú.
Martina Kniezová (Ihradská )

Deti a mládež, šport
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Nás občan, pôvodom Pitelovčan, dnes
51-ročný Michal Homola bol do r. 2007
známy vo futbalových kruhoch žiarskeho
regiónu. To mal už mal za sebou kariéru
hráča, trénera, rozhodcu i funkcionára.
Vtedy sa začal venovať kondičnému behu
i účastiam na bežeckých vytrvalostných
pretekoch.
Jeho bežecké snaženie smerovalo,
okrem kratších pretekov, k zabehnutiu
najdlhšej olympijskej bežeckej vzdialenosti
– maratónu na 42 195 m. Svoj maratónsky
krst zažil v októbri 2007 na najstaršom
európskom a druhom najstaršom svetovom
maratóne – Medzinárodnom maratóne
mieru (MMM) v Košiciach.
V októbri tohto roka oslávil práve
na najmasovejšom slovenskom maratóne
vo východoslovenskej metropole svoje
malé bežecké jubileum – desiaty maratón.
A k jubileu si dal pekný darček v podobe
osobného rekordu – 3:55:47 hod. Desaťkrát
sa postavil na štartovú čiaru magických
42 195 m a desaťkrát dobehol do cieľa,
ani raz sa v náročných pretekoch nevzdal.
Z toho štyri razy dosiahol čas pod štyri
hodiny. A to si telesne postihnutý Michal
v súbojoch so súpermi i časom nemôže
pomôcť pohybom pravej ruky, ktorú
má ochrnutú, čím sú jeho výkony ešte
obdivuhodnejšie. V deviatich prípadoch
reprezentoval Trnavú Horu, v poslednom
vystúpení
bežal
vedúci
pracovník
spoločnosti Remeslo - Strojal Žiar vo
farbách svojho zamestnávateľa. V súčasnosti
najstarší maratónec regiónu okresov Žiar,
Žarnovica, Banská Štiavnica už prepotil
atletické tričká aj na veľkých mestských
maratónoch v troch hlavných mestách

Na jar tohto roka v rakúskom hlavnom
meste súperil v obrovskom bežeckom
dave viac ako 17 tisíc vytrvalcov, z toho
6 338 mužov a žien bežalo 42 195 m.
Trnavohorčan obsadil v cieli pozíciu
v prvej polovici pretekárskeho poľa. Celkom
sa vtedy v uliciach Viedne prezentovalo vo
všetkých bežeckých disciplínach viac ako
27 tisíc športovcov zo 106 krajín sveta. Ako
jediný z regiónu si v tomto roku zaknihoval
účasť v kompletnom trojdielnom seriáli
Slovenského pohára v maratóne –
v Bratislave (marec), Rajci (august)
a Košiciach (október). Jeho víťazom sa stal
dvojnásobný účastník olympijských hier
v chôdzi na 50 km Peter Tichý (ŠKP Čadca),
Homolovi patrila zo 48 hodnotených
mužov v absolútnom poradí 36. priečka,
v kategórii mužov 50-59-ročných uzatváral
prvé desiatku pohárovej trilógie.
Okrem uvedených podujatí prežil aj
atmosféru maratónov v Trenčianskych
Tepliciach
a
Liptovskom
Mikuláši.
V tomto roku absolvoval štyri maratónske
behy, čím sa v ich počte zaradil na druhé
miesto v regióne Žiar, Žarnovica, Banská
Štiavnica za Starokremničana Jozefa
Meceleho (Slovalco Žiar, MKL Kremnica,
5 maratónov).
Svoje organizačné schopnosti uplatnil
aj ako iniciátor a jeden z hlavných mužov
organizačného
výboru
úspešného
Michalského behu v našej obci, ktorý si
zapísal v septembri t. r. svoj druhý ročník.
Po oba razy sa Michalovi podarilo na
preteky prilákať aj dvoch atletických
banskobystrických majstrov Európy –
chodeckého Pavla Blažeka a bežeckého
ultravytrvalostného Ľubomíra Hrma.
Jozef Mecele

Michal Homola (vpravo) po dobehnutí do cieľa
tohtoročnéhho 86. roč. MMM v Košiciah spolu s
maratónskym debutantom Ivanom Černajom,
primátorom Žiaru nad Hronom.
Foto: J. Mecele
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V Betleheme
Končí sa deň dusným večerom,
prichádza noc plná cudzincov
a mestom slnkom prehriatym
blúdia ľudia v šatách bez vencov.
Noc blíži sa k polnoci, ruch už ustáva,
nad mestom sa jagá hviezda,
do maštale uchýlil sa pár cudzí
ona jemná a on mužná postava,
tvár mu zdobí mohutná brada.
Na veži odbíja polnoc,
v Betleheme Mária rodí Syna Boha,
hľa z neba prichádza pomoc,
plesá nebo, zem i obloha.
Anjeli do sŕdc vkladajú lásku
pastierom pasúcim stádam na nivách
keď oni prví počúvajú hlásku
čakajúceho deň čo deň v nekonečných
storočiach.
I plesá i jasá Ježiš malý,
vie dobre čo ho čaká.
Kríž na Golgote, len tak nás spasíš,
úloha krutá bolestná ložná
v utrpení kríža v nahote.
Mária Rozália Beličková

www.trnavahora.sk
Aktuálne informácie o spoločenskom dianí v obci
doplnené peknými fotkami môžete sledovať aj
na obecnej stránke www.trnavahora.sk v sekcii
Spoločenské a kultúrne udalosti. Informácie o
tom ako postupovať pri vybavovaní úradných
záležitostí nájdete v sekcii Ako vybaviť. Navštívte
tiež sekciu Obecné dokumenty, kde nové
VZNka určujú poplatky v obci. Na stránke je tiež
dostupný aktuálny vlakový cestovný poriadok v
sekcií Doprava.
miroslav
Ani sme sa nenazdali a máme to tu opäť. Naše - vaše divadlo DPH pre Vás, po dlhých prípravách
a príjemných skúškach, pripravilo ďalšie predstavenie. Touto cestou Vás – všetkých priaznivcov i
nepriaznivcov divadla srdečne pozývame na našu ďalšiu premiéru divadelného predstavenia hry

Jedna veľká lož.
Termín premiéry sme si stanovili na najkrajšie sviatky v roku

02 .01. 2010 o 15:00 v Kultúrnom dome v Jalnej.
Osoby a obsadenie: Veronika Beňová ako gazdiná, Katka Urgelová ako Mini, Daniel Mališ ako
Maroš, Nina Trokšiarová ako Elly, Janka Bartová ako matka, Vladka Forgáčová ako Blaža, Laurika
Marcéllyová ako Macka, Tomáš Donoval ako poštár a Peter Švihorík ako Milan.
Takže vážení, tešíme sa na vašu hojnú účasť, nebojte – vstupné je dobrovoľné a želáme Vám
krásne, pokojné a radostné vianočné sviatky.
Termín uzávierky príspevkov do ďalšieho vydania občasníka je do 28. 02. 2010.
Registrácia občasníka : MK SR evidencia periodickej tlače, evidenčné číslo 3387/09
Svoje názory, otázky a príspevky môžete odovzdať do označených urien v miestnych potravinách a na obecnom úrade, ako i redaktorom osobne domov
alebo na e-mail trnky@post.sk.
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