
SPR AVODA J OBCE

nepredajné

DOLNÁ      TRNÁVKA
január/2016

Myšlienka po najkrajších sviatkoch roka
Každý z nás chcel potešiť svojich blízkych, bez ohľadu na 
finančné možnosti. Stretnutia so svojimi najbližšími, láska  
a mier dodali neopakovateľnú atmosféru a predvianočné 
napätie, zhon vystriedala pohoda.

Skúsme si podať ruky s úsmevom na tvári a s láskou v srd-
ci, s odpustením všetkých nepríjemných činov počas celého 
roka a láska a pokoj nech sú medzi nami každý deň. 

Kompetencie – obec a štát
Obce sú postupne zaťažované rôznymi kompetenciami. Štát 
presúva na obce právomoci bez ohľadu na to, či sú odborne, 
technicky alebo finančne zabezpečené. 

musia vedieť odpovedať od-
borníkom z civilnej obrany, 
požiarnej ochrany, inšpek-
torátu, BOZP, z verejného 
zdravotníctva, prokuratúry, 
úradu práce, z polície, zo 
všeobecnej správy... Odbor-
níci majú na starosti úzku 
špecializovanú problemati-
ku, ale od starostu sa vyža-
duje vedieť všetko... 

Práca starostov a zamest-
nancov úradu je náročná  
a bola by potrebná väčšia 
pomoc poslancov, jednot-
livých komisií, prípadne aj 
iných odborníkov z obce. 

Toho času hľadáme: kro-
nikára obce, preventivára 
obce, členov redakčnej rady.

Svoj záujem môžete ohlá-
siť na Obecnom úrade.

(kl)

Vo väčšine prípadov s 
kompetenciami penia-

ze nechodia. Pritom obec v 
záujme uspokojiť občanov 
robí čo môže.

Vlastnými príjmami sa-
mosprávy/obce sú dane a 
miestne poplatky, napríklad: 
daň z nehnuteľností, daň za 
psa, za užívanie verejného 
priestranstva, miestny po-
platok za komunálne od-
pady. Štát vyriešil finančnú 
nestabilitu tým, že na samo-
správu/obec presunul kom- 
petencie, ale aj zodpoved-
nosť v určovaní jednotlivých 
daní. Keď obce chcú žiť, je 
na nich akú výšku miestnych 
daní a poplatkov vyrúbi. Ako 
vyplýva z vyššie uvedeného, 
obec na čele so starostom 
má riešiť všetko čo sa týka 

života obce, vrátane toho, čo 
doteraz riešil Okresný alebo 
Krajský úrad. Kompetencie 
prešli na obec, samozrejme 
bez patričných financií. 
Obec tak dopláca napr.: za 
spoločný stavebný úrad, za 
školské zariadenia/Centrum 
voľného času. Demokracia 
na miestnej úrovni sa odzr-
kadľuje v tom, že keď chcete 
budovať obec, tak dajte čo 
najvyššie dane...

Zákony a ich novely vyrá-
ba parlament ako na bežia-
com páse, prenesené kom-
petencie nás nútia študovať 
nejasné a nepresné zákony. 
Isto si každý z Vás vie pred-
staviť, čo všetko dnes pra-
covníci na obecnom úrade 
musia ovládať. Okrem zá-
konov, vyhlášok, nariadení 

Milí spoluobčania, 

dovoľte mi, aby som sa 
Vám v novom roku pri-
hovorila aj touto cestou. 
S mnohými z Vás som sa 
stretla osobne a mali sme možnosť si vzájomne popriať 
veľa zdravia a úspechov. Všetkým ostatným to úprimne 
prajem aj prostredníctvom nášho nového Spravodaja 
obce Dolná Trnávka.

Vianoce - ako najkrajšie sviaky roka - prinášajú do 
našich sŕdc lásku, pokoj, radosť. A koniec roka, to je  
i zamyslenie sa nad rokom starým. Je to čas obzretia sa 
späť a zhodnotenia toho, čo sme v uplynulý rok zažili, 
vykonali či nestihli urobiť. 

Nový rok pre každého z nás znamená aj začiatok 
nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, 
ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutoč-
niť či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Život 
človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj 
zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako 
aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A práve na tom 
dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté  
a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej ces-
ty prídu.

Naša obec počas uplynulého roka prekonala veľké 
zmeny, ale teší sa aj z dokončených diel a úspechov. 
Dúfam, že aj Vy ste, spolu so mnou, prežívali úspechy a 
všetky pozitívne udalosti či vykonané práce na zveľaďo-
vaní našej obce s radosťou a záujmom. Chcela by som 
Vás uistiť, že všetko čo robíme, je pre zlepšenie a skva-
litnenie Vášho - nášho života v obci. Napriek hektickej 
dobe, ktorú žijeme, vysokým požiadavkám na nás, na 
ľudí, techniku a infraštruktúru a stále nedostatočným 
finančným zdrojom, som presvedčená, že zveľaďovať a 
zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spo-
ločnými silami darí.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť 
a skrášliť. Na to však treba veľa úsilia, práce, stretnutí, 
projektov, ale hlavne dobrej vôle, spolupráce, tolerancie 
a ochoty.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, 
ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu 
našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného 
života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej 
občanov. 

Želám a prajem Vám, viac krajších dní ako tých hor-
ších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti 
ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov 
v pracovnom i osobnom živote.

Ing. Katarína Lajčiaková
starostka obce
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Výpis z uznesení OZ za rok 2015
stupcu starostky, poslanca Mi-
roslava Dovca

-  zamieta žiadosti občanov Mar-
tin Majerský s manželkou An-
dreou Majerskou na odkúpenie 
častí pozemkov na parcele č. 396 
z dôvodu ochranného pásma 
cintorína, hranice intravilánu 
obce, umiestnenia rozvodného 
potrubia obce a kanalizácie a ich 
ochranného pásma a zákazu te-
rénnych prác

- berie na vedomie žiadosť: De-
kýš Ľudovít a Dekýš Martin, č. 
domu 47 a Majerský Martin a 
Majerská Andrea na vyčistenie 
a vyloženie odvodňovacieho ka-
nála popri hlavnej ceste a o vy- 
budovanie odvodňovacieho ka-
nála pred cintorínom. 

- schvaľuje a zriaďuje jednotlivé 
komisie s členmi:

 Predseda komisie pre šport: 
Miroslav Dovec, členovia: 
Adam  Struhár, Ľudovít  Dovec, 

 Predseda komisie pre kultúru: 
Eva Hurtíková, členovia: Adam 
Struhár, Elena Kupcová, Viera 
Kupcová, Ing. Katarína Šuláko-
vá, Anežka Krajčiová, Predseda 
komisie pre výstavbu a poria- 
dok: Ing. Veronika Tesáková, 
členovia: Jozef Krajči, Branislav 
Kúšik, Marek Tesák – poslanec 
OZ, Peter Jarabica 

 Inventarizačná komisia -  pred- 
seda: - starostka obce, členovia: 
poslanci OZ

- berie na vedomie návrh starost-
ky na jednotný systém vody –

 akceptovanie vonkajších alebo
 vnútorných vodomerov

- berie na vedomie spracovanie 
požadovaných podkladov pre 
MAS Žiarska kotlina

OZ Dolná Trnávka:
-  berie na vedomie, že starosta 

obce Dolnej Trnávky, sa písom-
ne vzdal mandátu. OZ konštatu-
je, že mandát starostu zanikol k 
31. 1. 2015.

-  konštatuje, že úlohy starostu 
obce Dolná Trnávka v plnom 
rozsahu plní od 1. 2. 2015 Ing. 
Katarína Lajčiaková – zástupca 
starostu, až do zloženia sľubu 
novozvoleného starostu obce

-  žiada zástupcu predložiť žia- 
dosť o vyhlásenie nových volieb 
starostu obce Dolná Trnávka 
predsedovi NR SR v termíne do 
27. 2. 2015

-  schvaľuje, že zástupca starostu 
obce Dolná Trnávka Ing. Kata- 
rína Lajčiaková vykonáva zastu- 
povanie starostu obce na 3/4 
úväzok 

-  schvaľuje a berie na vedomie úh- 
radu za mobilný telefón s max. 
sumou 30,00 €/mesačne.

-  berie na vedomie a konštatuje, 
že chýba protokol o odovzdaní 
a prevzatí agendy od starostu 
obce 

-  schvaľuje Všeobecne záväzne na- 
riadenie o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a o spôsobe 
zneškodňovania obsahu žúmp 
na území obce Dolná Trnávka.

-  berie na vedomie uvedenie no-
vého poslanca – náhradníka  
a konštatuje, že úlohy poslanca 
obce Dolná Trnávka v plnom 
rozsahu plní od 16. 2. 2015 Eva 
Hurtíková, až do zloženia sľubu 
novozvoleného starostu obce

-  berie na vedomie určené priorit-
né ciele obce Dolná Trnávka:

•	 Rekonštrukcia	budovy	TJ	Dolná	
Trnávka na Športovo-Oddycho-
vý areál

•	 Rekonštrukcia	budovy	bývalého	
klubu Hasičňa – na Centrum 
pre deti a mamičky 

•	 Oprava	chodníkov	v	dedine	a	na	
cintoríne

•	 Rekonštrukcia	stavby	vodojemu,	
odvodnenie a spevnenie svahu

•	 Rekonštrukcia	 vnútornej	 časti	
interiéru Kultúrneho domu a 
Obecného úradu

•	 Vybudovanie	 kanalizácie	 a	 čis-
tičky odpadových vôd

•	 Modernizácia	domu	smútku	
-  berie na vedomie skutočnosť, že 

obec Dolná Trnávka nemá hlav-
ného kontrolóra a schvaľuje vy-
konanie výberového konania na 
miesto: Hlavný kontrolór obce.

 Termín: do 30. 5. 2015
-  k 30. 6. 2015 prerokovalo záve-

rečný účet obce Dolná Trnávka  
za rok 2014 

-  schvaľuje záverečný účet obce s 
výrokom: celoročné hospodá-
renie je bez výhrad a berie na 
vedomie, že obec za prvý pol-
rok 2015 hospodári bez schod-
ku hospodárenia, výdavky sú 
čerpané účelovo a v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi - zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy 
v z.n.p .

-  schvaľuje zmenu termínu vý-
berového konania na hlavného 
kontrolóra obce, do 30. 9. 2015.

- berie na vedomie termín, 30. 9. 
2015 na prihlásenie občanov 
do jednotlivých komisii a na zá-
klade záujmu občanov poslanci 
OZ zriadia a schvália jednotlivé 
komisie na najbližšom OZ

-  berie na vedomie určenie zá-

Ťažko, ale konkrétne Do piesku či do kameňa?
Z nášho slovníka sa postupne 

vytrácajú pojmy ako tolerancia, 
morálka, sľuby lásky... Za oveľa ne-
bezpečnejšie však je, že sa ich úči-
nok vytráca z nášho každodenného 
života. Niekedy sa niet čo čudovať. 
Väčšina skôr narodených vie čo je 
rodičovský príklad. Úlohu rodiča 
a rodiny vo výchove nie je možné 
ničím a nikým nahradiť. Dnes sa 
však výchova príkladom akosi ne-
nosí. Tí, ktorí viac rokov robia s 
ľuďmi, iba konštatujú, že sa s ľuďmi 
robí ťažšie. Chcem preto apelovať 
na všetkých, ktorí môžu na zlepše-
ní tohto stavu niečo urobiť.  Verím 
v človeka, v ľudí. V ich šľachetnosť 
aj napriek ich pokleskom. Azda 
preto táto príhoda: 

Dvoch priateľov priviedol osud 
na cestu nekonečnou púšťou. 

Viem, že neboli jednoduché, 
no ani riešenia nie sú jedno-

duché, preto Vás chcem všetkých 
požiadať o porozumenie a hlavne 
spoluprácu. 

Uvedomujem si, že sú rezervy 
aj v práci Obecného úradu, ale 
verte, spolu s poslancami OZ 
máme veľkú snahu našu prácu 
vylepšiť.

Milí spoluobčania, budem rada 
ak Vaše žiadosti a námety napíšete 
a vložíte do poštovej schránky na 
budove Obecného úradu alebo 
nám ich priamo poviete.

Obec patrí všetkým
Hovorí sa, že úprimná a dobro-

myseľná kritika je liečivá... Je prav-
da, že sa to vždy nepodarí podať na 
patričnej úrovni...

Niektorí občania našej obce 
si myslia, že čím hlbšie „korene“ 
majú v obci, tým sú väčšími „Dol-
notrnávkarmi“. No moja skúsenosť 
je, žiaľ, taká, že tí čo sú Dolnotrnav-
kármi krátko, sú pre obec ochotní 
urobiť oveľa viac. Verím, že sa to 
zmení. Majme stále na pamäti, že 
naša obec nám dá len toľko, koľko 
jej sami dáme. Je to o nás.

Naša obec prekonáva veľké zmeny. Tieto zmeny 
vznikli na základe dobrovoľného rozhodnutia Vás, 
občanov.

Neznesiteľné podmienky, vietor, 
piesok, páľava... Pohádali sa a je-
den toho druhého udrel. Druh sa 
odvrátil a prstom do piesku napí-
sal: „Dnes ma môj najlepší priateľ 
udrel.“ Pokračovali v únavnej ces-
te a nádej im vliala zeleň vzdiale-
nej oázy. Obaja sa chceli osviežiť 
kúpeľom a jeden z nich sa začal 
topiť. Ten druhý ho zachránil pred 
istou smrťou. Keď sa prebral vyte-
sal do kameňa: „Dnes mi môj pria-
teľ zachránil život.“ A ten druhý sa 
spýtal: Keď som Ťa včera udrel, na-
písal si to prstom do piesku a teraz 
si to vytesal do kameňa. Prečo?“ - 
Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to 
iba do piesku, aby to vietor odvial, 
na znak odpustenia. Ale keď mi 
niekto pomôže, tak to vpíšem do 
kameňa, aby to ostalo na veky...

(kl)

Činnosť pracovníkov na aktivačných prácach

- berie na vedomie informáciu  
o novele zákona o odpadoch

- berie na vedomie informáciu  
o možnej rekonštrukcii a o ná-
vrhu p. Dekýša navrátenia prv-
ku tanečníc do rekonštrukcie 
interiéru Kultúrneho domu

- neschvaľuje občianke Valérii 
Kyselovej predaj obecného po-
zemku, za kostolom, pri hlavnej 
ceste, oproti domu pána Dekýša

- schvaľuje Ing. Šovčíkovú, ako 
hlavného kontrolóra obce Dol-
ná Trnávka, od 1. 1. 2016, na 
úväzok 2 hodiny za mesiac.

- schvaľuje termín plánované-
ho odpočtu vody za rok 2015 
a plombovanie vodomerov na  
29. 12. 2015 – 30. 12. 2015.

- schvaľuje rozpočet na rok 2016 
– bez úprav

- schvaľuje prebytky rozpočtu 
obce 2015 previesť do mimo-
rozpočtového peňažného fondu 
obce, alebo do rozpočtu obce na 
ďalší kalendárny rok

- schvaľuje starostke obce Dol-
ná Trnávka vykonávať presuny 
v rámci položiek v rozpočte  
v zmysle zásad o hospodárení 
s obecným majetkom v rámci 
rozpočtových kapitol

- schvaľuje dohodu o pristúpe-
ní obce Hliník nad Hronom a 
obce Stará Kremnička k Zmluve  
o zriadení spoločného obecné-
ho úradu č. 1/EO2003/MP-p zo 
dňa 31. 1. 2003 v znení dodat-
kov č. 1 – 3.

- berie na vedomie odovzdanie 
ďakovného listu Mgr. Otílie Jur-
govej za šírenie dobrého mena 
obce Dolná Trnávka.

- poveruje dobrovoľníkov: Mgr. 
Otília Jurgová, pani Edita Škri-
niarová a pánov Vladimír Gallo, 
Kamil Dekýš, Stanislav Kuchyňa 
vypracovať monografiu obce 
Dolná Trnávka.

obecným úradom, strihanie tují 
pred budovou bývalej školy, úprava 
BIO kontajnerov, kosenie v dedine, 
lúky pod Hôrkou, okolia bylinkovej 
záhrady a cintorína, montáž pošto-
vej schránky na budove obecného 
úradu, spolupráca pri príprave ot-
várania izby starej matere, zbieranie 
elektroodpadu, čistenie komuniká-
cie k cintorínu a cintorína, úprava 
a vyloženie odvodňovacieho jarku 
popri hlavnej ceste, spílenie suché-
ho stromu pri dome Martin Majer-
ský – hrozilo nebezpečenstvo pádu 

- oprava šachty pri cintoríne, vybu-
dovanie chodníka k šachte, vyčiste-
nie čiernej skládky, čistenie jarkov, 
zber ošatenia, striežky na posypový 
materiál, úprava areálu školy, rekon-
štrukcia detského ihriska, čistenie 
obecných chodníkov po zime, vypi-
lovanie suchých stromov na cintorí-
ne, pred obecným úradom, čistenie 
kvetinovej záhrady a parku pred 
obecným úradom, udržiavanie čisto-
ty v kultúrnom dome, na obecnom 
úrade, upratovanie obecného úradu 
a verejných priestranstiev obce, čis-

tenie budovy TJ, budovy vodojemu a 
jeho okolia, areálu školy, budovy bý-
valej školy, čistenie kultúrneho domu 
- okná - fasáda - lastovičie hniezda, 
príprava miestnosti na voľby a upra-
tanie po voľbách, spolupráca pri 
spoločenských podujatiach: šachový 
turnaj, Tekvicové slávnosti, Detský 
kútik. Úprava zelene pred obecným 
úradom, úprava zelenej časti pri vstu-
pe do cintorína – tvarovanie 3D prv-
ku do zeme – srdce, úprava zelene 
pri dome smútku, vysadenie nových 
prvkov, strihanie živého plotu pred 

na elektrické vedenie, servis traktora  
a kosačiek, výmena oleja, čistenie 
filtrov, kontrola reťazí, práce na pre-
krytí prečnievajúcich panelov na vo-
dojeme novou zeminou, upevnenie 
zeminy stĺpmi a pásmi z dopravníka, 
navozenie (fúrikovanie) novej vrstvy 
zeminy, oprava odkvapového žľabu 
na vodojeme, zadná stena, rekon-
štrukcia detského ihriska, odprata-
nie opílených konárov a haluziny 
pri rodinnom dome č. 87 - pílenie 
stromov spoločnosťou SSE, čistenie 
jarku a doplnenie betónových častí 
popri hlavnej ceste – fontánka, mon-
tovali vianočnú výzdobu.

Iné aktivity
- upravili sme  umiestnenie ponor-
ky na vrte obecnej vody, vymieňali 
žiarovky v pouličných svietidlách, 
získali dar od a. s. Nemak, ako ná-
pravné opatrenie, uzavreli zmluvu 
na PZS, uzavreli zmluvu s úradom 
práce na dobrovoľnícku činnosť 
pre Máriu Kúšikovú, pre dlhodobo-
nezamestnaných a vrámci projektu 
Úradu práce vytvorili 3 pracovné 
miesta, žiadali sme o dotácie, na re-
konštrukciu budovy TJ, vodojemu, a 
na vybavenie kuchyne, vykonávali 
bežnú administratívu, osvedčova-

Východiskové štatistické 
údaje a podiel obce Dol-
ná Trnávka pre rok 2016 
je na úrovni 56 147,00 € 

Odvoz komunálneho od-
padu zpred rodinných 
domov je zabezpečený 
každý druhý (nepárny) 
týždeň v utorok 

Pripravujeme pre Vás 
vzdelávanie v problema-
tike separovania odpa-
dov.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAT






Stretnutia starostov Hlinic- 
kého mikroregiónu stret- 
nutie starostov pred zasad-
nutím poslancov BBSK sláv- 
nosti obce Močiar rodáci 
v Lovči Enviropol Waspe 
Banská Bystrica Ing. Ivan Pa-
vol – projektant Gama s.r.o. 
Mesto Žiar nad Hronom 
Slovenské elektrárne SPP 
ČSOB a.s. VÚB a.s. Obec 
Močiar Hasičský zbor Žiar 
nad Hronom – dobrovoľnícky 
HZ Štátny archív Kremnica 
Naturpak – OZV, ÚPSVaR 
Remeslo Žiar na Hronom 
BBSK Geosense Košice 
Techické služby Žiar nad 
Hronom Stavebný úrad Žiar 
nad Hronom Životné pro-
stredie Školenie BBSK – no- 
vela o odpadoch

STReTNUTiA STAROSTKY OBce

nie listín, spolupráca s katastrálnym 
úradom, vyhlasovali sme oznamy do 
rozhlasu, do vývesky, plnili kvartálne 
účtovné uzávierky, spracovávali do-
kument PHSR obce na obdobie rokov 
2014 – 2020, koordinovali činnosti 
aktivačných prác, vydávali stavebné 
ohlásenia, za prostriedky Úradu práce 
za aktivačné činnosti nakúpili pracov-
né náradie, krovinorez, vyžínač trávy, 
brúsku, nožnice na živý plot, ochran-
né pomôcky, od Technických služieb 
získali bezplatne 5 ks zberných ná-
dob na separovaný zber, organizovali 
sme vývoz septikov a žúmp v dedine, 
prihlásili a uzavreli sme poistku na 

traktor, zabezpečili sme projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu 
chodníkov, získavame potvrdenia  
z rôznych úradov a poisťovní, v zmys-
le platnej legislatívy verejne obstará-
vame rekonštrukciu chodníkov, teraz 
triedime doklady na úrade, opravu-
jeme a zasielame nové výkazy, pí-
šeme štatistiky... máme pripravenú 
kalkuláciu rekonštrukcie Kultúrneho 
domu, zakúpili sme pvc obaly na od-
pad, poslanci vykonali odpočet vody, 
namontovali vodomer na obecnom 
úrade, dali overiť vodomer vo vodo-
jeme, vyviezli septik pred obecným 
úradom...

Voda, vodička...   

Touto cestou ďakujem poslan-
com OZ a hlavne Vám obča-

nom Dolnej Trnávky, ktorí ste si 
dobrovoľne vymenili vodomery 
staršie ako 6 rokov. To je znak, že 
Vám záleží na jednotnom systéme. 
Pevne verím, že tie 4 domácnosti 

to v termíne do 31. 12. 2015 nestihli  
z dôvodu pracovných povinností  
a keď ich koncom januára 2016 
opätovne poslanci navštívia, pri-
poja sa k nám do jednotného sys-
tému sledovania spotreby vody.

Starostka obce

a jednotný systém sledovania spotreby vody

Futbalisti ďakujú za podporu
FK Pohronie C = TJ Dolná Trnávka ďakuje všetkým fanúšikom, Obecnému úradu  
v Dolnej Trnávke, pani starostke, ako aj poslancom za podporu. Športu zdar! 

1. Prenčov 11 10 0 1 35:17 30
2. Bzenica 11 8 2 1 55:12 26
3. Vyhne 11 7 3 1 33:11 24
4. FK Pohronie C 11 7 1 3 45:22 22
5. Banská Štiavnica 11 6 3 2 40:20 21
6. Banská Belá 11 5 0 6 28:24 15

7. Horné Hámre 11 5 0 6 21:18 15
8. Malá Lehota 11 4 0 7 26:34 12
9. Prochot 11 4 0 7 17:34 12
10. Ostrý Grúň 11 3 1 7 14:27 10
11. Prestavlky 11 2 0 9 9:49 6
12. Sklené Teplice 11 0 0 11 6:61 0
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ZO žiVOTA V OBci

 Počas uplynulého roku sme spoločne zažili a oslávili Fašiangy, kde sa 
hlavne naše deti prišli do Kultúrneho domu vyšantiť v krásnych mas-
kách. Spolu sme tancovali, spievali a maškrtili. 

 31. mája sme slávili slávnosť Najsvätejšej Trojice (Sanctisima Trinita-
tis), ktorú tvoria tri božské osoby - Otec, Syn a Duch Svätý. Tento sviatok 
nasleduje týždeň po Turíciach - sviatku Zoslania Ducha Svätého.  

 Medzinárodný deň žien v marci 
nám spríjemnili naši švárni mládenci 
a futbalisti, ktorí navštívili každú do-
mácnosť a obdarovali kvetom každú 
žienku a týmto milým gestom navo-
dili úsmev na tvári. 

 Skupina turistov z Občianskeho 
združenia RAK sa 25. apríla stretla 
pri bývalom družstve, aby sa prešla 
Dolnotrnavským chotárom s cieľom 
Otvoriť našu studničku. Otváranie 
studničiek je jedným zo starých pred-
kresťanských obyčajov, kde stud-
ničky museli byť obradne vyčistené 
a upravené. V príjemnom prostredí 
rozkvitnutých púpav sa opekalo, roz-
právalo, spomínalo. 

 30.apríla sme opäť spolu tradične oslávili stavanie Mája. 
Detičky farebnými stužkami vyzdobili Máj a Dolnotrnavský mláden-
ci ho osadili pred obecným úradom. Počasie nám veľmi neprialo ale 
napriek tomu sme sa s deťmi  vydali na malý lampiónový sprievod po 
dedine. Po malej prechádzke sme ochutnávali tradičný Májový guláš 
a spolu tancovali a spievali. 

 7. mája sme sa opäť vo veľkom počte stretli pri kríži, na Hôrke, kde sme 
zapálili Vatru a spievali, tancovali do neskorého rána. 
 O hudbu, ktorá dodala noci pod hviezdami úžasnú atmosféru sa postaral 
Adam Struhár s mládežníkmi z našej obce.  

 Oslavy 1. júna - Medzinárodné-
ho dňa detí sme z dôvodu sobáša  
v rodine Tesákovcov a Dekýšovcov 
presunuli na 6. júna. Počasie bolo 
nádherné, slnečné. V horúcom dni 
sme sa prišli zabávať na futbalové 
ihrisko, kde už boli pre deti pripra-
vené rôzne súťaže. Za splnené úlohy 
ako napríklad prejdenie mostu od-
vahy, skákanie vo vreci, zametanie 
lopty, hľadanie pokladu namiesto 
bodov zbierali deti Trnávky, ktoré 
neskôr vymieňali za rôzne dobroty. 
Učili sme sa poskytnúť prvú pomoc 
a mali sme možnosť vidieť zblízka 
prácu našej polície. Naše šikovné  

žienky pripravili chutné občerstve-
nie - hranolčeky a rôzne osviežujú-
ce nápoje. Nakoľko bol horúci deň  
a bolo nutné dodržiavať pitný režim, 
najmä o nápoje bol obrovský záu-
jem. Veľkú radosť mali deti z tram-
políny, na ktorej sa vyskákali do sý-
tosti. No najväčším osviežením bolo 
pre deti jašenie sa v bazénoch, či pri 
striekaní vody na pripravené terče. 
  Na záver týchto slávností prišiel 
medzi nás Ľubko Dekýš, ktorý pre 
vštkých pripravil veľmi milé živé 
prekvapenie. Predstavil deťom svoje 
dve mladé kozičky a teliatko Pon-
dulku. 

 Dňa 30. 6. 2015 sa uskutočnilo usta-
novujúce verejné zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva v Dolnej Trnávke, 
na ktorom bola na základe výsledkov 
doplnkových volieb vyhlásených NR 
SR uvedená do funkcie starostky 
obce Ing. Katarína Lajčiaková. 

 Už 19. ročník šachové-
ho turnaja o pohár sta- 
rostu privítal 26. júla 47 
milovníkov tejto „krá-
ľovskej hry“, ktorí vyme- 
nili kúpalisko za kultúr-
ny dom v Dolnej Trnáv-
ke. Ženy z klubu Včielka 
pripravili už tradičnú 
„strovu“ na ktorej si po-
chutili všetci šachisti.

 V sobotu 15. augusta, na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie, sa po šie-
stich rokoch zopakovalo stretnutie 
pred Izbou starých materí. Presunuli 
sme sa pred ňu po skončení svätej 
omše, pri ktorej vdp. František Havlík 
posvätil prinesené a pred oltárom 
naaranžované liečivé bylinky. 

 Šikovné žienky z Klubu Včiel- 
ka chcú začať tradíciu stretnutí 
spojenú s podávaním tradič-
ných jedál a ukážkami tradič-
ných remesiel. Tento rok sme 
si mohli vyskúšať pradenie pod 
vedením pani Margitky Magu-
lovej - Šovčíkeje a tkať nás za-
účala pani Anička Kuchyňová 
- Kysieleje. 

Pre zúčastnených bolo pri-
pravené nielen bohaté občerst-
venie tradičnými jedlami, ale aj 
kultúrne vystúpenie seniorov a 
našich detí. Na úvod privítala 
konferencierka - pani Anička 
detičky, ktoré zaspievali a zah-
rali známe ľudové pesničky. Po 
nich nám skupina Konopa pod 
vedením pána Stanka Janeka 
zaspievala piesne, nahraté ešte 
v roku 1990 naším rodákom ži- 
júcim v Brazílii, pánom Mila-
nom Kemiačom. Naspievala 
mu ich jeho mamka a krstná 
mamka Božena Dotkeje. Piesne 
by sme chceli oživiť a uchovať 
ako duchovné kultúrne dedič-
stvo po našich predkoch. Odrá-
ža sa v nich ich život - starosti, 
ale aj radosti ľudí trápených 
biedou a vojnami, ktorí sa nap-
riek tomu dokážu tešiť z každej 
krásy, zvierat, rastlín, čo ich ob-
klopujú a byť šťastní a vďační 
Bohu za každú maličkosť. 

Ďakujeme všetkým, čo prilo-
žili ruku k dielu, aby sme sa tu 
mohli zísť, zaspomínať, a oprá-
šiť to, čím žili naši predkovia pri 
výbornom tradičnom občer-
stvení v príjemnej atmosfére 
stráviť tento sviatočný deň.

 Opäť v horúci deň a to 16. júla sa dobrovoľníci a pracovníci na akti-
vačných prácach stretli na našom detskom ihrisku a vďaka pomoci spo-
ločnosti Nemak a.s. Žiar nad Hronom a M.A. Píla Hliník nad Hronom a 
pustili sme do rekonštrukcie a rozšírenia nášho detského ihriska. 
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 Členky skupiny Včielka z OZ 
RAK Dolná Trnávka pre našich 
občanov pripravili tradičné 
Tekvicové slávnosti, ktoré sa 
začali 28. septembra prípravou 
jedál z tekvíc a cukiet v Kultúr-
nom dome Dolná Trnávka, kde 
sme všetci zažili príjemnú at-
mosféru a veľa sme sa naučili. 

Počas celého týždňa sme 
sa stretávali, radili, plánovali, 
zdobili priestory... 

Tekvicové slávnosti vyvr-
cholili v sobotu 3. októbra v 
priestoroch Kultúrneho domu, 
ktoré sme nazvali ako Posede-
nie pri tekviciach. 

Pre návštevníkov slávnosti 
sme pripravili bufetový stôl, 
kde mali možnosť ochutnť ne-
tradičné jedlá z tekvíc. Rôzne 
tekvicové polievky, nátierky, 
šaláty, pagáče, drinky a nikto 
si nenechal ujsť ochutnať na-
jväčšiu kulinársku novinku – 
tekvicové halušky.

Na svoje si prišli aj tí, ktorí 
preferujú sladké. V Mochito 
bare na nich čakali rôzne dob-
rotky v podobe koláčov, zákus-
kov a tort, ktoré skvele doplnili 
atmosféru posedenia pri káve 
či pri tekvicovom likéri. 

Naše deti pod vedením ma-
mičiek (Katka, Hela, Anežka)  
v Tvorivej dielni vyzdobili a vyre-
závali tekvice, maľovali balóny  
a rôzne obrázky. Na záver sme 
opekali penové cukríky a prišlo 
aj na tekvicovú zmrzlinu. 

Dovoľte mi touto cestou po-
ďakovať všetkým ženám sku-
piny Včielka za ich aktivitu, za 
venovaný čas a za jedno veľmi 
príjemné sobotné popoludnie, 
ktoré pripravili pre všetkých 
nás – spoluobčanov.

Zároveň Veľké Ďakujeme 
patrí Otke Jurgovej za myšli-
enku tekvicových slávnosti a 
organizáciu týchto dní, o ktoré 
je stále väčší a väčší záujem ni-
elen občanov našej dediny, ale 
i návštevníkov z okolitých obcí, 
či miest. 

Veľké ďakujeme patrí rodi-
čom, starým rodičom ktorí, pri-
viedli svoje ratolesti a pomohli 
vytvoriť príjemnú atmosféru.

Taktiež ďakujeme všetkým 
občanom za darovanie či za-
požičanie svojej úrody tekvíc 
z ktorej naše žienky Anka Ku-
chyňová, Martuška Šopoňová 
a Zuzi Magulová pripravili fan-
tastickú výzdobu. Potešili tak 

nejedno oko a vyvolali úsmev 
na tvári. Výhercovia súťaží o 
najkrajšie tekvice získali tričká 
s tekvicovým motívom a du-
pačky s maskotom slávností 
sme rozdali našim bábätkám.

Tieto vydarené slávnosti ne-
ostali nepovšimnuté ani mé- 
diami. Písalo sa o nich v rôz-

nych tituloch. Krásne kvetino-
vé aranžmá s tekvicami si fotili 
aj okoloidúci, ktorí sa nevedeli 
vynadívať aj na unaveného 
baču s ovečkami, na tradičnú 
slovenskú rodinu, 3 sestry, 
prasiatka, sliepočky, minoňov 
či mačičky, samozrejme, vyre-
zané do tekvíc. 

 V nedeľu 18. októbra o 10.00 
hod. sa prístavba Kultúrneho 
domu zmenila na malý detský 
RAJ pre všetky deti z našej de-
diny. Vďaka záujmu a aktívnej 
pomoci rodičov, štedrosti mno-
hých darcov vznikol útulný 
priestor pre stretávanie sa ro-
dičov s deťmi v každom počasí. 

Deti ihneď začali objavovať 
a testovať nazhromaždené 
„poklady“, vytvárať malé ume-
lecké dielka kriedou na tabuľo-
vej tapete, tancovať a naháňať 
sa v sále alebo skúšali poraziť 
svojich ockov v ping-pongu. 
Najmenší drobci sa batolili na 
matracoch a doslova si „vy-
chutnávali“ nové hračky a 
veľkú mäkkú hojdačku. Denné 
menu nášho detského kútika, 
ktorý je otvorený denne, 7 dní v 
týždni je: Dobrá nálada, usmi-
ate detičky, spokojné mamičky, 
zábava, súťaže a veľa lásky.

 Nezabudli sme ani na Mesiac 
úcty k starším – pozvanie na 
stretnutie so staršími, s našimi 
seniormi.

V mesiaci október sme mali 
pre Vás pripravené podujatie, 
ktoré sa, žiaľ, zo zdravotných 
dôvodov nášho pána fará-
ra nemohlo uskutočniť a už 
nebol priestor stihnúť to ešte  
v roku 2015. Preto Vás prosíme 
o porozumenie.

Ale chceli by sme Vás ubez-
pečiť, že si Vás nesmierne vá-
žime a chceme Vám prejaviť 
úctu ktorú si rozhodne každý  
z Vás zaslúži aj pozvaním na 
Divadelné a folklórne pred-
stavenie súboru Šašovčan, 

ktoré sa uskutoční 
23. januára 2016 o 17,00 hod. 

v Kultúrnom dome.

Seniori majú vstup voľný.

 V nedeľu 13. decembra sa ko-
nala prezentácia tak očakáva-
nej, jedinečnej a hlavne Našej 
kuchárskej knihy tekvicových 
receptov. Tekvicová kuchárska 
kniha vznikla na základe štyroch 
ročníkov tekvicových dní u nás v 
obci Dolná Trnávka. 

V knihe nájdete rôzne recep-
ty našich šikovných žien spolu  
s textami autorky, predsedníčky 
OZ RAK, Mgr. Otílie Jurgovej a fo-
tografie pána Stanislava Kuchy-
ňu, na ktorých ste možno aj Vy  

a vaši blízky. Kniha je v predaji 
vo všetkých kníhkupectvách na 
celom území Slovenska. Vianoč-
né melódie pána Stanka Janeka  
a vôňa dobrej kapustnice sprí-
jemnili prezentáciu našej knihy.
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SpOLOceNSKÁ RUBRiKA 5. decembra prišiel medzi 
naše deti do Kultúrneho domu 
Mikuláš. Najprv poslal čerta, 
aby overil, či sú v našej dedine 
zlé detičky. Veľké oči a otvorené 
ústa vystriedal úsmev, keď čert 
odchádzal so slovami, že u nás 
nie sú zlé deti. A v tom zazvo-
nili zvončeky, ktoré zvestovali 
príchod veľkej návštevy. Prišiel 
Mikuláš so svojimi anjelmi. 

Detičky ho privítali a za 
sladkú odmenu mu vyrozprá-
vali svoje želania, zaspievali 
pesničku či zarecitovali bás-
ničku.

 V stredu 23. decembra o 16,30 
hod. sme sa opäť s mnohý-
mi z vás stretli pred Obecným 
úradom, kde starostka obce  
a poslanci OZ nalievali Vianoč-
ný punč. Toto predvianočné 
stretnutie v hmlistom počasí 
nám opäť spríjemnila vianočná 
hudba v rozhlase, ktorú pre nás 
pripravil náš Adam. 

 Príchod Nového roka sme oslá-
vili v obecnom Kultúrnom dome. 
Mládežníci, tak ako sľubovali, aj 
splnili a pripravili Silvestrovskú 
zábavu na ktorú tak ľahko ne-
zabudneme. A nebolo to vôbec 
jednoduché! Pripraviť priestor 
Kultúrneho domu pre 150 osôb 
bolo náročné ale zvládli sme to. 
Vypratali sme detský kútik, roz-
ložili stoly, stoličky, nafúkali ba-
lóny, vyrobili ozdoby, vyzdobili, 
pozháňali sponzorov a potom 
upratovali, prali, vetrali...

BL AHOŽEL ÁME
Novomanželom
Kyselová Jaroslava a Dobrota Peter
Tesáková Veronika a Dekýš Peter
Fedorová Dominika a Rybárik Andrej
Abrahámová Miriama a Šopoň Matej

Najstaršia občianka  našej obce je
Dovcová Mária (1923)

Najstarší občian  našej obce je
Haško Ján (1933)

Tým, ktorí oslávili okrúhle životné jubileá
Kováčová Mária, Fedorová Mária, Magulová Magdaléna, Magulová Vero-
nika, Dovcová Irena, Dekýšová Mária, Tesáková Margita, Tesák  
Ľudovít, Majerský Vladimír, Dekýš Jozef, Majerský Ján Ing., Boška Tibor, 
Kúšiková Mária, Dekýš Jozef, Tesák Štefan, Kysel Jaroslav, Hajdučák Anton, 
Dekýš Kamil, Dekýšová Anna, Tesáková Terézia, Bošková Ľudmila, Dovec 
Slavomír, Dovec Emil

Drobčekom
Gálus Sebastián 
Tesák Dominik 
Slušný Matúš 
Kubiš Viktor 
Rybáriková Ema 
Dekýšová Kristína

OPUSTILI  NÁS
Magulová Berta
Boška Ľudovít

Česť ich pamiatke!

VŽDY S ÚSME VOM
 Pýta sa otec syna: Prečo si si dal do okna moje čižmy?
 Lebo do mojich topánok sa veľa darčekov nezmestí.

 Do domu príde Mikuláš s čertom. Ivanko si ich dobre   
 poprezeral a odrazu sa spýtal otca:
 - Otecko, však sú aj dobrí čerti?
 - Ako si na to prišiel?
 - Lebo tento čert stále bozkával maminku.

 Ako bolo prvý deň v škole synak?
 - Dobre.
 - A čo nové si sa tam dnes dozvedel?
 - Áno, že všetci dostávajú vyššie vreckové ako ja!

NEZ ABÚDA JME...
... ŽE JE DÔLEŽITÉ VYTVÁRAŤ POCIT JEDNOTY A SPOLUPATRIČNOSTI.

... ŽE V RODINE JE SILA.

... ŽE PRI VÝCHOVE DETÍ JE DÔLEŽITÉ MYSLIEŤ NA TO, ŽE ČLOVEK JE 
SCHOPNÝ DAŤ LEN TOĽKO LÁSKY, KOĽKO SA MU DOSTALO.1. ročník/január 2016

SPRAVODAJ OBCE

DOLNÁ      TRNÁVKA
Vydal: Obecný úrad Dolná Trnávka, tel.:
Redakčná rada: Ing. Katarína Lajčiaková, Miroslav Dovec 
Lyout: Design/Typo • Tlač: Aprint s. r. o., Žiar nad Hronom

ADAM


