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Tajovského rodina à la Benka, Barbora Kubišová, 2. F
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PLNÝ TAJOV
Horký chlieb si odkrojil,
chudobu vo svojich dielach zobrazil.
Bez prikrášlení opísal biedu,
poukázal i na vtedajšiu slobodu.
Hnev a láska čo brázdili ulice,
zaplnil o tom poviedkami police.

Čo
dali dnešku
tajovskí rodáci ?
(CHÝBA
NADPIS),
Vážení čitatelia,
Ako sme uviedli v prvom tohtoročnom čísle TN, na začiatku roka 2019 sme oslovili riaditeľov škôl, ktoré majú atribút po našich slávnych rodákoch – Jozefovi Murgašovi alebo po
Jozefovi Gregorovi-Tajovskom.
Na redakčnej rade Tajovských novín (TN) sme konštatovali, že rok 2019 bude rokom bohatým na výročia. Tomu chceme priblížiť aj obsah ďalších čísiel. Exaktných konštatovaní
o Murgašovi aj o Tajovskom už bolo povedané veľa na slovovzatými odborníkmi...

Príhovor starostky

pokračovanie na str. 2

Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám z celého srdca poďakovala za ústretovosť a loajálnosť, vďaka ktorým
sa mi podarilo v zdraví napísať opäť pár riadkov, po druhýkrát môjho volebného obdobia do
Tajovských novín.
V prvom rade patrí veľká vďaka celému pracovnému „tímu“, ktorý sa húževnato podieľa
na zveľaďovaní nielen našej obce, ale aby sa cítil každý , kto vstúpi do priestorov obecného
úradu komfortne, a aby odchádzal z neho minimálne spokojne.
Nie je mojim cieľom ľutovať sa, aká je tá agenda v rámci povinností starostky náročná,...
pokračovanie na str. 2

Mladosť Dokonca strávil so
starým otcom,
inšpiroval sa dedinským
životným puncom.
Diaľku medzi vrstvami skrátil
písaným mostom.
Mamka, čo prediera sa
v deravých čižmách pôstom.
Vráskavé ruky darovali mu hodinky
poctivým skutkom.
Stal sa učiteľom rešpektu a vľúdnosti,
čo poklonil sa aj zlej vlastnosti.
Krásu videl v zraniteľnej ľudskosti.
Keď kravy viedol unavený po paši,
viedlo ho to k detskej roztopaši.
Príbehy vystihli všetky smutné
i veselé črty.
Hlboko ponorený bol v slovenskej duši.
Jeho srdce bolo plné tajov,
dodnes pumpuje mu skrze rodný Tajov.
Tajný boháč.
Tajovský.
Cecília Miškovová, 3.B GJGT BB

O knihe
autorky Sone
Šváčovej
O publikácii
vydanej
Pamätný
dom Jozefa
Tajovského
k tomuto
výročiuGregora
čítajte v–článku
v Tajove
si prečítaje na
Alžbety
Kulavjakovej
nastr.
str.44

O tohtoročnej Jánskej hostine
čítajte na str. 5

Na športovej strane si prečítajte
o zmenách v organizovaní futbalovej
súťaže v ročníku 2019/2020, str. 8
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Príhovor starostky
pokračovanie zo strany 1

...pretože si to isto uvedomuje každý, kto sa rozhodol nekandidovať. Mojim cieľom je, /a už
to spomínam x- tý raz/, aby boli naše vzťahy
korektné a vždy si našli spoločnú reč, v zmysle
ako sa to dá a nie naopak. Vedzte, že jednou
z mojich filozofií je: Na všetko existuje riešenie.
V mojom predvolebnom príhovore som spomínala rekonštrukciu starej školy. Žiaľ, deň
čo deň sa mi otvárajú oči viac a viac dokorán,
a v konečnom dôsledku jednou z hlavných
prekážok sú vždy finančné prostriedky. Napriek tomu nezúfame a dali sme do poriadku
vnútorné priestory, ako je šatnica s kostýmami,
riaditeľňa a nádvorie. Zachránili sme spolu
s pani Betkou Kulavjakovou skvosty hodné
Nobelovej ceny pre pána učiteľa Šeba.

2. apríla si naši zamestnanci, ako každý rok,
spomenuli na 74. výročie oslobodenia Tajova
rumunskou armádou, kedy počas oslobodenia
padlo 7 našich občanov. Bolo to pre mňa od
nich veľké gesto, že okrem tvrdo vykonanej dennodennej práci, vykročili i v duchu historickom.

Počas jarného upratovania v našich lesoch,
sme našli niekoľko padnutých stromov, ktoré
chlapi odkôrnili, vydlabali, nainpregnovali
a vytvorili z nich krásne masívne kvetináče,
o ktoré sa zodpovedne, s veľkou láskou i naďalej stará Sonka Holecová. Sú našou pýchou!
Ďalším bodom nadšenia pre mňa, bola brigáda na cintoríne, kde sa nás zúčastnilo 21 dobrovoľníkov, ktorým veľmi pekne ďakujem.
Avšak kameňom úrazu ostáva nakumulovaný „ BIO ODPAD“ v kompostéri na cintoríne.
Prosím Vás o maximálnu uvedomelosť a pozornosť pri jeho plnení. Skutočne tam nepatria
črepníky, kahance, umelé kvety, a už vôbec nie
plasty, alebo konáre z jabloní, ktoré na cintoríne ani nie sú vysadené, to znamená, že kompostér využívajú aj občania a konáre vynášajú
zo svojich záhrad!!! Ďakujem za pochopenie
a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu
Mgr. Janette Cimermanová, starostka
Foto: arachív OÚ
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Čo dali dnešku
tajovskí rodáci ?

Brigáda na cintoríne

pokračovanie zo strany 1

...Nás však zaujímajú názory dnešnej mladej
generácie na slávneho vynálezcu Jozefa Murgaša a spisovateľa Jozefa Gregora - Tajovského,
ktorých majú v názve školy. Čo si myslia mladí - žiaci a študenti - čo dali dnešku títo tajovskí rodáci? Sú na nich hrdí? Veď sa dostali aj
medzi tridsiatku najslávnejších Slovákov! Je to
opodstatnené?
Poprosili sme hlavne učiteľov slovenského jazyka a literatúry, resp. výtvarnej výchovy, aby motivovali svojich žiakov napísať prácu (nakresliť)
o význame, o poslaní rodákov pre dnešok.
Je našou cťou v tomto čísle prezentovať prvé
práce žiakov v našom štvrťročníku – TN. Je to
odozva na existujúcu spoluprácu medzi Gymnáziom Jozefa Gregora-Tajovského v Banskej
Bystrici a obcou Tajov.
Touto cestou sa chceme poďakovať učiteľke
slovenského jazyka a literatúry: Mgr. Evke Lešníkovej z GJGT v Banskej Bystrici za motiváciu
svojich žiakov na prezentáciu slávnych Slovákov.

Koncert manželov
Bangovcov

AM

Dňa 26.4.2019 sa uskutočnil v rímsko katolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa koncert
dvoch nádherných umeleckých tvárí- manželov Bangovcov. I keď v komornej atmosfére, nakoľko sa kostol nenaplnil, naše
emócie odchádzali plné splnených očakávaní. Maroš Bango spolu s manželkou Alexandrou Bangovou sa nám predstavili skladbami ako Ave Maria, Zbor Židov, Hallelujah

Dňa 6. júna sa na tajovskom cintoríne konala prvá tohtoročná kosba. Chlapi, a bolo ich
neúrekom – 15, kosili trávu v pote tváre, nakoľko bolo na teplomeri cez 30 stupňov. Tráva po výdatných májových dažďoch narástla
vysoko. 6 žien malo čo robiť, aby ju pohrabali na kôpky, ktoré sa neskôr, za pomoci
chlapov z úradu, pozvážali preč. Po brigáde
nechýbala dobrá nálada pri vínku, či pivku
a chutnej jahodovej bublanine . Vďaka od
pani starostky patrí Vám všetkým, ktorí ste
pridali ruku k dielu a dúfame, že nabudúce
sa nás stretne viac.
MD

Voľby – voľby – voľby –
voľby...
Výsledky doplňujúcich volieb poslancov
Obecného zastupiteľstva v Tajove, ktoré sa
konali 15. apríla 2019:
Voliči odovzdali 136 platných hlasovacích
lístkov a svoje hlasy rozdelili medzi kandidátov na poslancov nasledovne:
Matej Gál.......................................................... 15
Michal Hew.....................................................111
Patrícia Sujová................................................. 20
Ján Šajgal.......................................................... 40
Jana Vaculčiaková........................................... 83
Michal Hew a Jana Vaculčiaková boli zvolení
za poslancov OZ v Tajove.
Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 25. mája
2019 vo volebnom okrsku Tajov:
Počet voličov zapísaných
v zozname voličov......................................... 543
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní....................................................151
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku	��������151
Počet platných odovzdaných hlasov.......... 144

a mnohé iné, ktoré boli sprevádzané hovoreným slovom plným utrpenia a životných
osudov. Nie jednému z nás vypadla i slzička,
keď sme si uvedomili, ako sa osud dokáže
zahrať s ľudskými životmi.
Mgr. Janette Cimermanová, starostka
Foto: arachív OÚ

Najviac platných hlasov získali:
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU –
občianska demokracia................................... 36
Smer - sociálna demokracia.......................... 24
KOTLEBA – Ľudová strana
Naše Slovensko................................................ 22
Slovenská národná strana.............................. 10
Demokratická strana...................................... 10
Kresťanskodemokratické hnutie	��������������������9
Sloboda a Solidarita...........................................9
Kresťanská únia..................................................8
OÚ
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Návraty k tradíciám –
Od Jána do Michala
Letný slnovrat (od 21. júna) už u starovekých
Slovanov bol považovaný za najvýznamnejšiu udalosť roka. Bol totiž oslavou Slnka,
ktoré významnou mierou ovplyvňovalo vegetačné obdobie, úrodu, a tým aj dostatok obživy pre ľudí. Oslavovala sa najmä sila ohňa,
ktorému pripisovali ľudia magicko-očistné
prínosy. Boli to predovšetkým vatry, okolo
ktorých nielen mládež, ale aj ženy a muži
spievali, tancovali a často ich aj preskakovali.

Na Jána (24. 6.)

Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc
všetky živly – zem, voda i oheň. Ľudia zapaľovali Jánske ohne. Kedže v tomto období
boli väčšinou suchá, ich cieľom bolo privolať dážď. Oheň sa uctieval, nesmel sa požičať
ani zhasiť. Musel vydržať horieť čo najdlhšie.
Mládež, ženy aj muži na svätého Jána tancovali, spievali a preskakovali vatry. Dievčatá
robili ohníčky týždeň pred Jánom, na Jána
a po Jáne. Ak v túto noc chytil niekto svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe, mal po toto
obdobie šťastie vo všetkom, čo urobil. Platil
zákaz hýbať zemou, sadiť, kopať, prať.
Generácie pred nami kedysi tiež verili, že aj
byliny nájdené v magickú Jánsku noc, majú
ozdravujúce účinky a veľkú moc. Ak dievčatá v túto noc ich nazbierali a podložili ich
pod vankúš, prisnilo sa im o budúcom ženíchovi. Niektoré dievky v Jánsku noc vyryli
na lúke tri jamky. Do jednej vložili kus chleba, do druhej peniaz a do tretej nič. Ak našli
ráno červíka v tej s chlebom vedeli, že vydajú sa za pekára, ak v tej s peniazom, zase za
boháča a ak v prázdnej, ostanú na ocot.

Na Jakuba a Annu (25. – 26. 7.)

V letnom období môžeme z hľadiska obyčajových zvykov považovať za najvýraznejšie
dni – sviatok Jakuba a Anny. Tradovalo sa,
že kto chcel výhodne predať dobytok, mal
v hore vyhľadať kôpku mravcov, nabrať z nej
mravenčích vajíčok a potom nimi potrieť
uši statku. Ak s ním pôjdu na trh, kupci sa
oň pobijú a gazda zbohatne.
Sviatok svätého Jakuba sa oslavoval počas
žatvy, a preto sa označoval ako žatevný Jakub. Bol to aj najvhodnejší deň na vyberanie
cesnaku.
Svätá Anna je patrónka matiek a manželstva. V tradičnej kultúre sa s jej dňom spájali
úkony zamerané na rast kapusty a zemiakov.
Ženy sa krútili okolo kapusty, bili kapustné
hlavy čepcami so slovami: „Včera bolo Jakuba, dneska Anny, zakrúcajte sa kapustné
hlavy!“ Niekde zo žartu vinšovali Annám,
prinášali im kytice zo žihľavy či prázdne
balíky. V dedinách a mestách boli rozšírené
anenské zábavy a bály. S dňom Anny sa spája pranostika „Svätá Anna chladná zrána.“

obec Tajov
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Babie leto

Prečo sa babie leto volá babie? K babiemu letu patria pavučinky, a práve tie nám
môžu pripomínať strieborné vlasy babičky.
Toto obdobie, posledná časť leta, bola a je
pre poľnohospodárov obdobím najväčšieho pracovného ruchu a úsilia. Boli to predovšetkým zvyky sprevádzajúce zber úrody,
dožinky a v minulosti i hody. Čas pletenia
dožinkových vencov a hojnosti.
MD

Voľby na javisku

V predvečer volieb do samosprávy, 12. apríla 2019 o 19,00, v Divadle u Greškov divadelný ochotnícky súbor Ráztočan predviedol aktuálnu veselohru Bisťu, dedina, voľby!
Autorkou, scenáristkou a režisérkou hry
bola ráztocká starostka Zuzana Vaníková.
Obsah a forma divadelného predstavenia
bola načasovaná v súlade s predmetom témy.
V závere starostka obce Tajov, Janette Cimermanová, sa poďakovala DOS Ráztočan za realizáciu hry a pozvala Tajovčanov
k sobotňajším voľbám do samosprávy.
AM

Informácie o tom, čo sa deje v obci,
čítajte na webovej stránke

www.obectajov.sk

Skrotil Shakespeare
zlú ženu?
Ako sa krotia zlé ženy? A jestvujú vôbec zlé
ženy? Sorry, dear William Shakespeare (prepáčte, drahý W.S.- poznámka autorky článku),
neverím! ... kde sú tie zlé ženy? Tie čertice?
Láskavé babičky, báječné maminky, milované
sestry, vysnené manželky a všade vôkol ľúbezné dcéry pyšných otcov. Preto sa znovu pýtam,
kde sú tie zlé časy???!!! Či si ich náhodou my,
ješitní a domýšľaví chlapi, iba umelo nevytvárame v našich fantáziách a v odvekej túžbe
vládnuť nad inými ľudskými bytosťami?
Ej veru, tak je... Veď, povedzme si úprimne,
nekrotí náhodou Katarína spupného Petruchia svojím umom, svojou ženskosťou?
Slovo režiséra Stana Slováka v bulletine DJGT
Odpovede na tieto otázky si dali členovia tajovského Klubu dôchodcov s ďalšími milovníkmi
divadla z Tajova, sťaby diváci po predstavení
veselohry Williama Shakespeara Skrotenie zlej
ženy v Divadle Jozefa Gregora-Tajovského vo
Zvolene 16. apríla 2019 o 19. hodine.
Bola to klasika v modernejšom šate. Večne
aktuálna téma postavenia ženy v spoločnosti, v rodine, v partnerskom vzťahu. Práve
preto je Shakespeare vo všetkých svojich
tragédiách aj veselohrách večne živý... Aj po
viac ako 450 rokoch! 			
					
AM

OZNAM
Obec Tajov oznamuje všetkým oprávneným osobám – príbuzným zosnulých, že
za hrobové miesta na cintoríne sa vyberá poplatok na 5 rokov ( obdobie od r. 2019
do r. 2024). Obecný úrad v Tajove bude do konca roka zasielať oznámenie o poplatku, kde bude vyčíslená suma poplatku za hrobové miesta, ktorý je potrebné zaplatiť v hotovosti na Obecnom úrade v Tajove, prípadne uhradiť na bankový účet.
Poplatok za hrobové miesta na 5 rokov:
jednohrob, urna
dvojhrob
trojhrob

7,50 EUR
15,00 EUR
22,50 EUR

Zároveň oznamujeme všetkým, že stavebné úpravy hrobových miest je možné
uskutočňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým
je Obec Tajov. Každá oprávnená osoba musí obec požiadať o súhlas, na základe
ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest. Taktiež je
potrebné na Obecnom úrade v Tajov zaplatiť poplatky:
1. Poplatok pre fyzické a právnické osoby, ktoré budú vykonávať na pohrebisku stavebné a kamenárske práce je 5,00 Eur za každý deň vykonávania
prác na pohrebisku.
2. Poplatok pre fyzické a právnické osoby, ktoré budú vykonávať na pohrebisku stavebné a kamenárske práce je 5,00 Eur za používanie vody z obecného vodovodu, nachádzajúceho sa na pohrebisku, a to za každý deň vykonávania takýchto prác.
Obecný úrad
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Pamätný dom Jozefa Gregora - Tajovského
50 - ročný
Pred niekoľkými týždňami som dostala krásnu knihu. Peknú už na pohľad, príjemnú na
dotyk, s fotografiou na obale, ktorá mi je veľmi blízka. Tá fotografia zobrazuje Pamätný
dom J. G. Tajovského (ďalej PD JGT).
Kniha má názov Pamätný dom Jozefa Gregora -Tajovského v Tajove. Autorkou tejto publikácie je Mgr. Soňa Šváčová, PhD. Napísala ju
k 50. výročiu vzniku pamätného domu. Vydaná bola v roku 2018 vydavateľstvom: Štátna
vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Výborný
grafický dizajn je dielom Ing. Petra Valacha.
Kniha už na prvý pohľad upúta množstvom
kvalitných vzácnych fotografií a dokumentov.
V prvej časti knihy sa autorka venuje histórii PD JGT, zbierkovým predmetom. S citom
a ľudsky opisuje podujatia v ňom a s úctou
spomína na lektorov sprevádzajúcich návštevníkov múzea. Osobitné miesto venuje zakladateľovi PD JGT a najdlhšie pôsobiacemu
lektorovi, Jozefovi Šebovi.
V druhej časti knihy s názvom Sprievodca po
expozícii nás uvedie do histórie obce. Veľmi
zaujímavé a pútavé čítanie, kde nájdete všetko o Tajove, okolí, o tajovskej hute, ľuďoch tu
žijúcich, ich odievaní, ľudovej architektúre,
o ich práci, remeslách...

Príjemné čítanie vás čaká o významnom, ale
stále málo známom rodákovi, Andrejovi Budaiovi z Jabríkovej. Veľa zaujímavého sa dozviete aj o umeleckom rezbárovi Eduardovi
Gregorovi, mladšom bratovi J. G. Tajovského.
Podstatná časť expozície v rodnom dome J. G.
Tajovského patrí tomuto nášmu významnému
rodákovi. V tejto knihe kapitola o ňom má názov: Život a činnosť Jozefa Gregora - Tajovského.
Začína sa rodokmeňom, pri čítaní ktorého ma
zaujali spomienky spisovateľa na svojich rodičov a starých rodičov. V ďalšej kapitole prejdeme jeho životnou cestou, spoznáme osobnosti,
ktoré na nej stretol a aký mali vplyv na spisovateľa. V časti Literárne dielo Jozefa Gregora
- Tajovského nás autorka prevedie celou jeho
tvorbou cez poetickú, prozaickú a dramatickú.
Dôstojné miesto v múzeu a aj v tejto publikácii má náš ďalší významný rodák Jozef Murgaš.
Vynálezca z Tajova, kňaz, maliar. Priekopník
bezdrôtovej telegrafie, ktorý bol uznávaný
a známejší v Amerike ako na Slovensku. Spoznáte široké spektrum činnosti Jozefa Murgaša a tiež snahy o priblíženie ho verejnosti.
Vynálezca z Tajova, kňaz, maliar. Priekopník
bezdrôtovej telegrafie, ktorý bol uznávaný
a známejší v Amerike ako na Slovensku. Spo-

znáte široké spektrum činnosti Jozefa Murgaša a tiež snahy o priblíženie ho verejnosti.
V tejto časti knihy sa dozvieme viac aj o Hane
Gregorovej, manželke Jozefa Gregora Tajovského a ich dcére Dagmar Gregorovej Prášilovej.
Autorka vytvorila reprezentatívnu publikáciu
n vysokej úrovni, čitateľsky zaujímavú. Môže
byť inšpiráciou aj pre študentov.
Aj keď v Tajove žijete, všetko poznáte, ale
chcete vedieť viac o našich významných rodákoch a PD JGT, isto si prečítajte túto knihu.
Alžbeta Kulavjaková
Poznámka:
Knihu Sone Šváčovej Pamätný dom Jozefa
Gregora - Tajovského v Tajove si môžete aj
kúpiť v Pamätnom dome J. G. Tajovského,
ktorý je do polovice septembra otvorený
vždy od utorka do nedele v čase:
9,00 hod. – 16,00 hod., s obedňajšou prestávkou v čase 12,00 hod. – 13,00 hod.
Knihu si je tiež možné kúpiť v Literárnom
a hudobnou múzeu v Banskej Bystrici, ul. Lazovná č. 9, v budove Štátnej vedeckej knižnice.

Listujeme v publikácii

Rande v éteri - Spomienka na 90 rokov od úmrtia Jozefa Murgaša
27. mája 2019 po svätej omši v kostole sv.
Jána Krstiteľa premietal tajovský vd. Mgr.
Jozef Petrík najnovší dokumentárny film,
z roku 2018, pod názvom Rande v éteri o našom rodákovi svetového mena – reverendovi, výtvarníkovi, vynálezcovi a politikovi
Jozefovi Murgašovi . Režisérke filmu Eve
Holubanskej-Bartovičovej sa podarilo vedecko-popularizačnou formou sprítomniť mnohovýznamnú osobnosť slovenského národa.
Na popularizácii mali svoj podiel aj Tajovčania – PhDr. Soňa Šváčová, PhD. - riaditeľka

LHM ŠVK BB, Mgr. Jozef Petrík - tajovský
pán farár, Ing. Ján Šebo - tajovský rodák
a predseda Klubu Jozefa Murgaša a Jozefa
Gregora-Tajovského v Bratislave a Stanislav
Vigaš- súčasný majiteľ rodného domu Jozefa
Murgaša vo Farbenom.
Realizáciu tohto filmu umožnilo občianske
združenie priateľov dejín techniky a vynálezov z pozostalosti manželov Tabačíkovcov.
Francúzska Christiane a Slovák Vladimír Tabačíkovci boli dlhoročnými profesormi na Univerzite Paul Valery v Montpellier (Francúzsko).

V národnom centre pre vedecký výskum
(CNRS) pôsobili v riadiacich funkciách výskumu v oblasti fyziky a chémie.
Už 7. mája 2019 sa konalo v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej
Bystrici k 90. výročiu úmrtia Jozefa Murgaša predstavenie filmu, ktoré zorganizoval
Ing. Ján Šebo. Okrem neho tam prednášali
pán Jozef Vranka a pán Miroslav Horník.
Študenti si pozreli už spomínaný dokumentárny film Rande v éteri.		
AM
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obec Tajov

Jánska hostina alebo:
„Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap....“
Ako každý rok, ani tento nebol iný. Vo veľkom predstihu začali prípravy na Jánsku
hostinu, to čo ste už mohli vidieť vy, sa začalo konať vo štvrtok. Stavali sa stany, bufet,
zdobil sa areál a Mišo Hew s pomocníkmi
postavili vatru. V piatok podvečer sa začali
škrabať zemiaky, bieliť cibuľa a cesnak, krájať mäso na guláše. Za túto prípravu všetkým
zúčastneným v mene organizačného výboru
ďakujem. Bez Vás by sme tam boli do rána.
Prišla sobota, deň D, počasie od rána nás
hnevalo, ako len počasie hnevať vie, búrka,
ktorá sa zbierala od rána, si vybrala svoj nástup akurát, keď sa to všetko malo začať. No
tajovskí ľudia sú odolní a nejaký ten dáždik
im nevadí, tak sa všetko pekne rozbehlo, aj
keď s malým omeškaním. Po príhovore starostky prichádzali na rad vystúpenia jednotlivých účinkujúcich. Westernová skupina
Túlaví vlci nám predvádzala historické kostýmy z divokého západu, zručnosti v narábaní s bičmi, revolvermi a lasom. Vystúpenie si
pre nás nachystali aj deti z materskej školy
pod vedením svojich učiteliek, tak isto aj tajovská mládež nám zatancovala svoju choreografiu. Ďalším zábavným programom bola
scénka, ktorú si pripravili naši ochotníci pod
vedením Ladislava Surovčíka. Počas celého
dňa mohli návštevníci popíjať dobré pivko či
vínko, zajesť dobrého gulášu, či už hovädzí,

bravčový, baraní, držkový alebo od našich
poľovníkov dobrý z diviny. Do tohto všetkého nám príjemne vyhrávala country kapela
Ranč a DJ Majo Snopko, ktorý nám púšťal
veselé pesničky. Medzi vystúpeniami samozrejme nemohli chýbať ani súťaže medzi obcami Králiky, Kordíky a Tajov. Žiaľ nám chýbalo družstvo z Riečky, ktoré sa nezúčastnilo,
no verím, že na rok to dajú a prídu si zmerať
sily s ostatnými. Družstvá sa zúčastnili v zaujímavých a nezvyčajných súťažiach ako je
ryžovanie zlata, hádzanie lasom, jazda na ródeo býkovi a obliekanie kovboja poslepiačky.
Úspešné v týchto disciplínach bolo družstvo
z Králik, tajovský tím sa umiestnil na peknom druhom mieste. Takto sa nám celý deň
prehupol až do večera, kde všetci netrpezlivo čakali na tombolu, ktorá bola bohatá
a pestrá. Vrcholom večera bolo prekvapenie
starostky, ktoré rozbehlo tanečnú zábavu,
ktorá trvala skoro až do rána.
Ešte raz by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorý priložili ruku k dielu, pomáhali
s prípravami na Jánsku hostinu a samozrejme aj tým, ktorí to po nej museli upratať.
Bez týchto dobrých ľudí by sa nám to asi
nepodarilo takto dobre zorganizovať.
Jana Vaculčiaková
Foto: ACh

Obec Tajov ďakuje sponzorom
za finančnú pomoc a vecné dary.

BBSK, StVS, OZ Za rozvoj Tajova, TWD, Autocamping Veľký dvor, PLANEO Elektro, Vigas Time, Stanislav Vigaš, Ing. Marek Žabka, Ing. Milan Slávik, Jozef Petrík, Miroslav Greško st., Anna Púchyová, Pavol
Čermák, Dušan Chaban, Peter Pavlík, Zuzana Belková, spoločnosť MIKROS, Urpiner, Andrea Kováčiková, Túlaví vlci, Pavol Badinský, Peter Vajs st., Ivka Bencová, Pagy bike, Cukráreň Eufória
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Cyrilo-Metodská
tradícia včera a dnes
1. mája 2019 vyvrcholila prvá súťaž v dejinách samostatného Slovenska o najväčšieho Slováka. Do prvej desiatky, na šiestom
mieste sa umiestnili praotcovia nášho národa – Konštantín Filozof-Cyril a Metod.
Právom, či neprávom?
Kto boli Konštantín Filozof-Cyril a Metod? Boli bratia. Ich otec Lev bol vznešeného pôvodu a bohatý. Zastával vážený úrad
v Solúne, v Byzancii, v dnešnom Grécku.
Metod bol starší a Konštantín najmladší
zo siedmich detí.
Starší Metod bol obľúbeným u sudcov už
od detstva, aj vďaka svojmu pôvodu, sa dostal dobrý chýr o ňom až k cisárovi. Preto
mu cisár Michal zveril správu nad slovanským kniežatstvom – akoby predvídal, že
ho bude chcieť poslať Slovanom za učiteľa
a prvého arcibiskupa, aby sa zoznámil so
všetkými slovanskými obyčajmi a pomaly
im navykal. Len čo našiel príhodnú chvíľu,
zbavil sa vladárenia a odišiel na Olymp.
Najmladší Konštantín Filozof-Cyril bol
od detstva predurčený na duchovnú cestu.
Rodičia ho dali na učenie, prospieval nad
všetkými žiakmi veľmi bystrou pamäťou,
takže budil podiv všetkých.
Venoval sa skúmaniu a štúdiu jazykov,
štúdiu ich gramatiky. Pochopil, že kresťanstvo, ak mu má ľud porozumieť, musí
sa šíriť v zrozumiteľnom jazyku. Po ceste
na Veľkú Moravu preložil Bibliu do staroslovienčiny, do jazyka, ktorým hovoril
ľud na Veľkej Morave a ktorý bol zároveň
nárečím z okolia Solúna. Jeho Proglas sa
pokladá za prvé veľkomoravské básnické
dielo. Pre svoju múdrosť dostal prímenie
Filozof. Na veľkomoravské podmienky
pripravil aj literatúru právnického a politického významu.
Musím sa priznať, že ja som v súťaži Najväčší Slovák preferovala práve ich. Dôvodov, ako je vidieť, bolo veľa. Dôkazov teda
je tiež dosť: prvé písmo, v novom písme
preklady Písma svätého do staroslovienskeho jazyka, starosloviensky jazyk rovnoprávny s troma vyvolenými jazykmi
na šírenie kresťanstva na Veľkej Morave,
právnické zákony pre Veľkú Moravu, knihy pre štúdium budúcich kňazov. Jednoducho nebyť ich, neboli by ostatní. Ani
Štúr, ani Štefánik, ani Hlinka. Jednoducho
boli prví, ktorí nám dali základy kresťanské, spoločenské, politické ba aj kultúrne.
K cyrilo-metodskej tradícii sa s hrdosťou obracali naši vzdelanci hlavne v toku
bojov za sebaurčenie Slovákov v histórii
mnohonárodnej a mnohonárodnostnej

duchovný život
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monarchie. Veľká Morava Konštantína Filozofa –Cyrila a Metóda bola svetlým bodom, ku ktorému sa utiekali hlavne naši
obrodenci: Anton Bernolák, Juraj Fándly,
Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý, Ján Kollár,
štúrovci, Štefan Moyses a ďalší.
Bol to práve Štefan Moyses, ktorý ešte ako
profesor v Záhrebe, predložil v 60.-tych
rokoch 19. storočia Vatikánu návrh, aby
5. júl sa stal Dňom Cyrila a Metóda. Napokon Svätá stolica na 5. júl pre katolícku
cirkev stanovila termín cyrilometodské
oslavy. V auguste 1863 si vo svojej diecéze
už ako banskobystrický biskup pripomenul so slovenskými dejateľmi tisícročné jubileum príchodu solúnskych bratov a ich
kresťanskej misie na naše územie konštituovaním Matice slovenskej v Martine.
Dokonca ako biskup navštívil Tajov so
sprievodom počas osláv, pravdepodobne
Cyrila a Metóda, vo Švárovej, na ktoré
prišiel so slovenskou zástavou. Dodnes sa
konajú 5. júla bohoslužby na počesť solúnskych bratov na tajovskej Kalvárii.
Úcta k ním pretrváva právom na tomto
území dodnes. Od nich sa odvíjala všetka
naša kultúra a umenie. Aj súčasné. Ich odkaz je nesmrteľný.
AM

Hrdosť na miesto
svojho bytia
Obec Tajov sa už od roku 2014 (od 150teho a 140-teho výročia narodenia tajovských rodákov), teda päť rokov, snažila
získať z Ministerstva kultúry SR (ďalej MK
SR) finančné prostriedky na reprezentačnú historickú monografiu o Tajove, o hutníckych a baníckych dejinách, o slávnych
rodákoch, jedným slovom o technických,
kultúrnych, prírodných, duchovných
a osobnostných superlatívoch. Tak ako
majú už niekoľké obce z okolia Banskej
Bystrice (Radvaň, Šalková, Majer, Malachov, Špania Dolina, atď.).
Konečne po piatich rokoch MK SR pridelilo finančné prostriedky, aj keď nie v plnej
požadovanej výške. Ale aj za to Pán Boh
zaplať. Aby monografia mohla mať čo najviac strán o historických faktoch Tajova,
bolo by nám cťou prijať od Vás ponuku
na finančnú podporu. Aj keď máme snahu
žiadať na projekt finančné prostriedky ešte
aj z iných zdrojov. Chceme vydať skutočne
reprezentačnú prácu hodnú miesta baníckej a hutníckej histórie. Tajov si to zaslúži!
Jednou z kapitol monografie bude aj história cirkevného života v obci od svojho
počiatku dodnes. Preto sa obraciame na
Vás, hlavne na tých skôr narodených, aby

ste pohľadali vo Vašich zaprášených albumoch fotografie týkajúce sa náboženského, cirkevného života v Tajove (prvé
prijímanie, birmovka, sobáš, krst, pohreb,
púte). Jedným slovom fotografie s tajovskými kňazmi od začiatku 20. storočia.
Tajov je špecifický vo svojich dejinách aj
tým, že dal svetu približne osem kňazov,
misionárov a rehoľné sestry. Ak niekto z Vás
má ich podobizne, budeme radi, ak nám ich
požičiate na spracovanie do rukopisu.
Poprosíme fotografie doniesť v obálke
s popisom udalosti na nej zobrazenej a samozrejme s menom v tom čase slúžiaceho
kňaza buď na faru alebo Mgr. Anite Murgašovej (do Petráňov), č. 61.
Vopred Pán Boh zaplať za pomoc na dobrú,
zmysluplnú vec. Veď je na čo byť hrdý!
JP a AM

Prvé sväté prijímanie
Prvú májovú nedeľu bola v našej farnosti veľká slávnosť - prvé sväté prijímanie.
Prvýkrát do svojich srdiečok prijalo jedenásť detí nášho Pána Ježiša. Z prvého
osobného stretnutia s Ježišom mali veľkú radosť Natalka Holicová, Dominika
Chladná, Lucka Kapustová, Terezka Klincová, Simonka Raffajová, Viktória Šabová,
Miško Čaja, Miško Chladný, Marko Mesík,
Jakubko Kováčik a Max Hudec. Na slávnostnej svätej omši hral a spieval detský
spevácky zbor Pastierčatá z Králik. Prvoprijímajúcim deťom a ich rodinám želáme,
aby aj naďalej s láskou a radosťou pristupovali k sviatostiam.
HD
Foto archív L. Mesíková
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spoločenská rubrika

Naši jubilanti
APRÍL
Stankoviansky Bernard
Chrappa Peter, Ing.
Sedileková Janka
Perašínová Katarína, Mgr.
Kalinová Alexandra
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Rozlúčili sme sa
s pani Martou Jankovičovou,
ktorá zomrela 24. 4. 2019
Nech odpočíva v Božom milosrdenstve!
-----------------------------------------------

Spomíname

MÁJ
Sedileková Kornélia
Šuša Ján
Šatnik Vasil, PharmDr.
Pániková Eva
Spišiaková Dana
Belková Zuzana
Šajgalová Veronika
JÚN
Masarik Albín, doc. ThDr.
Sedilek Ján
Balango Lukáš
Cimermanová Patrícia
Jubilantom
gratulujeme.
Prajeme dobré zdravie,
veľa radostných a šťastných rokov,
lásky a pokoja.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 20. júla 2019 si pripomenieme prvé
výročie úmrtia môjho milovaného manžela, otca, starkého Jána Bieleho.
S láskou spomínajú:
manželka Anna,
syn Richard
syn Ján s manželkou Dankou,
vnuci Lukáš a Jakub
a ostatná rodina.

Vítame novorodencov
Vítame medzi nami Tomáša Mlčocha,
ktorý sa narodil 18.6.2019 Tomášovi
a Mgr. Anne Mlčochovým. Rodičom srdečne blahoželáme a Tomáškovi prajeme
zdravie a lásku všetkých, medzi ktorými
bude vyrastať.

Informácie o tom, čo sa deje v obci,
čítajte na webovej stránke

www.obectajov.sk

Receptár

Bešamelove rezy

Cesto:
5 vajec, 100 g cukru, 100 g polohrubej múky, 5 lyžíc vlažnej vody, 3 lyžice oleja, 2 lyžice kakaa, ½ prášku do pečiva
Plnka:
340 g masla, 60 g hladkej múky, ½ l mlieka, 200 g cukru, 50 g kakaa, čokoládová poleva
Postup:
Na cesto vymiešame 5 žĺtkov s cukrom a olejom a postupne vmiešame vodu, múku kakao a prášok do pečiva. Pridáme tuhý sneh
z 5 bielkov. Cesto rozotrieme na pomastený a múkou vysypaný plech a upečieme v predhriatej rúre. Na plnku pripravíme bledú
zápražku zo 140 g masla a múky, zalejeme ju mliekom a povaríme na hustú kašu. Necháme vychladnúť. Zvyšok masla dôkladne
vymiešame s cukrom a kakaom a postupne do neho zapracujeme kašu. Krém navrstvíme na upečený plát cesta, povrch oblejeme
čokoládovou polevou a necháme stuhnúť.
Pre oživenie a zmenu chuti môžeme do plnky pridať pár kvapiek esencie, príp. jedlého esenciálneho oleja – napr. pepermint, pomaranč, citrón.
Spoločenskú rubriku pripravila Martina Mišurová
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Nový ročník futbalu
so zmenami
Skončil sa súťažný rok 2018/2019 vo futbale. TJ Slovan Tajov skončil na 10. mieste
s 28 bodmi a skóre 54:66.
Začína nový súťažný rok 2019/2020.
Dňa 5.7.2019 sa konal aktív ŠTK ObFZ
B. Bystrica v Jasení, kde boli pridelené čísla
jednotlivým mužstvám.
V tomto ročníku sa bude volať naša súťaž:
II. DOUBLE STAR BEST TRIEDA SKUPINA A. /podľa partnera súťaže/.
Pridelené čísla a naši súperi:
1.Tajov
2.Ľubietová
3.Dúbravica
4.Šálková "B"
5.Staré Hory
6.Riečka
7.Harmanec
8.Baláže
9. VOĽNÉ
10.Mičiná
11.Hiadeľ
12.Horné Pršany
13.Malachov
14.Rakytovce"B"

„Vás poznám, pani. Vy ste tá, čo sa už veľa rokov stará o tajovských futbalistov.
A boli ste aj v tej Rozborilovej relácii, aj v Taliansku na futbale, pamätám si. A koľko to
vlastne je?“ Takto prekvapil Peter Pellegríni pani Evu Murgašovú a s uznaním jej podal ruku.
Prekvapená teta Eva sa však nedala a poslala po premierovi odkaz vláde, že keď budú deliť
financie určené na šport, aby pamätali aj na malé dedinské kluby.
			
Text a foto: ACh

Pridelené číslo sa používa pri rozlosovaní.
Jednotka je pre nás výhodná, čo znamená,
že v jesennom kole hráme prvé dva zápasy
doma a v jarnom kole hráme prvé dva zápasy na ihrisku súpera. Do nového ročníka
sa neprihlásilo mužstvo Hronseka a opäť
ani mužstvo Králik. Ale pribudlo nové
mužstvo Rakytovce "B".
Novinkou do nového ročníka sú niektoré
nové pravidlá futbalu pre SFZ.
Novinkou je aj zaznamenávanie zápasov na
videozáznam. Na lavičke náhradníkov budú
sa môcť zdržiavať len osoby, ktoré budú
uvedené v zápise o stretnutí. Zodpovednosť
za lavičku bude mať po novom tréner, resp.
asistent trénera a nie vedúci mužstva.
Novinkou je aj prestupový poriadok. Prestupy hráčov budú len v termíne od 26.6.
do 15.7.2019 do 24.00 hod.
Každé mužstvo bude mať oficiálne len jednu
farbu dresov, s ktorými bude môcť hrať domáce zápasy. Na zápasy u hostí sa mužstvo
musí prispôsobiť k farbe dresov domácich!
So začatím nového ročníka súvisia zase aj
finančné náklady. Ide o štartovné, členské za
mužstvo, členské za každého aktívneho hráča,
členské za členov výboru evidovaných v SFZ.
Z toho dôvodu by som chcel požiadať domácich, ako aj iných priaznivcov tajovského
futbalu, o finančný príspevok na prevádzku
nášho futbalového klubu TJ SLOVAN TAJOV.

Tohto roku, v sobotu 20. júla sa v Kordíkoch uskutoční už 7. ročník behu Kordícky extrém.
Organizátori pripravili pre mužov a ženy dve trate v dĺžke 26 120 m a 11 400 m, účastníci
sú rozdelení podľa vekových kategórií, trať 4 200 m pre mládež a dospelých, pre chlapcov
a dievčatá pripravili trať v dĺžke 800 m a pre najmenších Chrústov – trať na 200 m.
Toto športové podujatie má už tradične zaujímavé sprievodné akcie, preto o dobrú náladu
aj pre divákov bolo doteraz vždy dobre postarané a iste to nebude inak ani tohto roku.

Ďakujem.

Maríán Schwarz,
vedúci mužstva

Kordícky extrém

ACh

Prehľad zápasov jesenného kola
II. Bouble Star Bet triedy skupina A 2019/2020
04. 08. 2019

16,30

TJ Slovan Tajov – FK Rakytovce B

11. 08. 2019

16,30

TJ Slovan Tajov – FK – Baník Ľubietová

18. 08. 2019

16,00

TJ Družstevník Dúbravica – TJ Slovan Tajov

25. 08. 2019

16,00

TJ Slovan Tajov – FK Šálková B

01. 09. 2019

15,30

ŠK Sokol FO Staré Hory – TJ Slovan Tajov

08. 09. 2019

15,30

TJ Slovan Tajov – ŠK Zornička Riečka

15. 09. 2019

15,30

TJ Tatran Harmanec – TJ Slovan Tajov

22. 09. 2019

15,00

TJ Slovan Tajov – ŠK Selce B

29. 09. 2019

VOĽNO

06. 10. 2019

14,30

TJ Slovan Tajov – TJ Družstevník Mičiná

13. 10.2019

14,30

TJ Partizán Hiadeľ – TJ Slovan Tajov

20. 10. 2019

14,00

TJ Slovan Tajov – TJ Iskra Horné Pršany

27. 10. 2019

14,00

TJ Slovan Malachov – TJ Slovan Tajov
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