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„Čo by sme si počali...!!!“
Vážení spoluobčania, rodáci a priatelia našej obce...
Tak sa s vami lúčil náš bývalý starosta Ladislav Surovčík, a tak vás vítam ja v našej novej
etape spolupráce a zdravého spolužitia. Pevne verím, že sme všetci vykročili do Nového
roku 2019 tou správnou nohou, zdravie s veľkým Z nám bude priať i naďalej a budeme si
vážiť jeden druhého. Považujem tieto slovné spojenia za veľmi dôležité, nakoľko dnes sme
tu a o 5 minút to tak byť nemusí! Prečo som nazvala článok titulkom „Čo by sme si počali?“
Mám na mysli hlavne počasie, ktoré je nevyspytateľné, ale zároveň adekvátne zimnej prírode. Sneh prišiel aj tohto roku, nie iný ako predchádzajúce roky! Biely, hustý, ale i neustávajúci. Všetkých si nás vychutnával! Možno budete odo mňa očakávať články plné zákonov,
paragrafov a uznesení, ale môj štýl písania siaha do človečiny a pochopenia sa! Som presvedčená, že každý z vás sa medzi riadkami nájde!
A teda začíname!
V prvom rade, ako odznelo na 1. verejnom zastupiteľstve, bol návrh- losovať si ráno uličky,
ktoré budú vypluhované ako prvé! Žiaľ je to nereálne, pretože sú v našej dedine cesty, ktoré
sú prioritou, aby sa ľudia dostali do práce! Ak niekto argumentuje, však si platím dane
a či nemáme na zakúpenie ešte jedného traktora, tak je to neakceptovateľné! Všetci sme sa
občas museli brodiť alebo kĺzať sa, aby sme dosiahli cieľ! Však sme len ľudia a ak budeme
zhovievavejší, tak to v pokoji a v kľude isto prinesie aj ovocie! Nechcem situáciu veľmi zľahčovať, ale za svojimi ľuďmi, zamestnancami obecného úradu, si plne stojím! Predstavme si,
že by sme tu mali more a príde jedna jediná TSUNAMI, ak nie niekoľko po sebe idúcich
vĺn, nebodaj Hurikán Katrina/ tropický cyklón/, predstavy nezlučiteľné s našimi životmi
a enormnými škodami...
pokračovanie na str. 2

Jozef Murgaš umelec, maliarska
cesta a štúdium
K 155. výročiu narodenia Jozefa
Murgaša (17.2.1864).
O Jozefovi Murgašovi sa popísalo už
veľa. Ako o kňazovi, o vynálezcovi,
ako o zberateľovi – entomológovi (zberateľ motýľov, pavúkov), o politikovi, o národovcovi.
Ale ešte stále málo sa o ňom hovorí a vie ako o maliarovi. A bola to, resp. mala byť, priorita
jeho záujmu od mladosti. Mal skutočne veľký výtvarný talent. Aký bol teda v skutočnosti?
V tajovskej ľudovej škole pôsobil učiteľ Berger, ktorý bol všímavý k nadaniam svojich žiakov.
Všimol si, že Jožko od Farbených krásne maľuje, má rád prírodu, ktorá ho na rodnej samote
obkolesuje plným priehrštím. Zberá motýle, loví v potoku ryby. A tak učiteľ Berger rodičov
prehovoril, aby výnimočne výtvarne talentovaného syna Jožka dali do Banskej Bystrice do
meštianky (dnes gymnázium).
Talent mohol na osobnú intervenciu učiteľa Bergera zvyšovať u bývalého profesora kreslenia
na tunajšom gymnáziu – slávneho maliara, sochára, prírodovedca a technika (za čias biskupa
Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej bolo toto gymnázium popri 3 slávnych
tiež prvé slovenské) a autora portrétov slávnych slovenských a českých dejateľov národného
obrodenia (Ľudovíta Štúra, Andreja Sládkoviča, Jozefa Miloslava Hodžu, Štefana Moysesa,
Karola Kuzmányho, Jozefa Kajetána Tyla) – Jozefa Božetecha Klemensa. V tom čase sa vrátil
z Talianska aj mladý výtvarník Dominik Skutecký.
Po absolvovaní gymnázia malo byť samozrejmé, že bude ďalej svoj výtvarný talent zdokonaľovať. Keď rodičov opäť navštívil učiteľ Berger...
pokračovanie na str. 2

Veselú Veľkú noc,
sladké koláče, ohybné korbáče, vodu
studenú, šunku údenú, veľa radosti
a žiadne starosti Vám želajú členovia
Redakčnej rady Tajovských novín

Občania v Tajove
zvolili prezidentku

O výsledkoch volieb čítajte na str. 3

Doplňujúce voľby

2 poslancov do OZ v Tajove
budú 13. apríla 2019.
Príďte si vybrať z 5-tich kandidátov.
Predstavujeme ich na str. 3

Fašianagy, Turíce,
Veľká noc príde...

Fašiangový karneval v MŠ, sprievod
masiek v obci a iné dobroty ....
čítajte na str. 5
Program bohoslužieb počas
Veľkonočných sviatkov 2019
nájdete na str. 6
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„Čo by sme si počali....!!!“
pokračovanie zo strany 1

...“Čo by sme si počali“? Ani tie všetky školenia,
ktoré musíme absolvovať v rámci civilnej obrany a ochrany by nám nepomohli! Takže začnime sami od seba, zoberme si do rúk párkrát
do roka lopatu, resp. odhŕňač a ide sa na vec!
Čo ma trápi najviac sú medziľudské vzťahy.
Akoby sme ostali všetci apatickí riešiť problémy
s chladnou hlavou. Však tešiť sa z práce domov,
v ktorej sme ¾ svojho života je veľmi dôležité.
Rada by som dala za príklad Jabríkovú/ od
p.Jánoša až do Mlyna/, ktorú mnohí považujú za ľadovú dolinu, ale opak je pravdou. Mať
naporúdzi susedov, ktorí sa dohodnú na spoločnej brigáde, či už pri čistení cesty, potoka
alebo uprataní haluziny po spílení elektrárňami, je len a len o korektných vzťahoch. Jednoducho sa tešíme z možnosti žiť v Tajove!
Voľby, voľby,...a ešte raz voľby!
Mnohí z nás si kladú otázky: „Ísť, či neísť?
Koho a vlastne prečo? Však nás všetci len
klamú!!“ Nechápem potom, prečo človek
nepriloží ruku k dielu, volieb sa nezúčastní
a bude radšej nadávať na celý systém! Nesnažím sa byť diktátorkou, ktorá bude svojich
občanov nútiť, ale považujem si za správne,
aby sme vyjadrili svojou prítomnosťou, súhlas, ale i nesúhlas. Viem, že existuje množstvo politiky okolo nás, o byrokracii nehovoriac, ale zamýšľať sa denno-denne len
negatívne, to nás ďalej neposunie!
8.2.2019 sa konalo už spomínané 1. verejné
zastupiteľstvo, na ktorom bol schválený Štatút
obce Tajov, ktorý bol aktualizovaný v súlade
so zákonom 369/1990 zb. o obecnom zriadení.
V jarných mesiacoch sa za účasti poslancov
bude konať obhliadka hrobu Jozefa Gregora
Tajovského, nakoľko je potrebné ho rekonštruovať v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici.
Predniesla som návrh na rekonštrukciu starej
školy, ktorá je v zlom technickom stave a postupne chátra. Bola by som rada, keby budova
plnila úlohu kultúrneho stánku, napr.: konanie
kultúrnych podujatí, uvítanie detí do života,
kary a pod. Hlavne, aby reprezentovala na hlavnom ťahu našu obec. V úvodnej etape je však
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorej predbežná kalkulácia je cca 3500 €.
V súčasnej dobe vyšla výzva na čerpanie
prostriedkov v oblasti prevencie kriminality. Zámerom obce je nainštalovať kamerový
systém, schopný sledovať aj ŠPZ vozidiel. Poslanci schválili podanie žiadosti o pridelenie
dotácie v sume 2200 €.
Na základe požiadaviek občanov bol schválený poplatok za užívanie hrobového miesta za
obdobie 5 rokov. Právnik vypracuje zmluvu
o jeho užívaní a VZN o cintorínskom poriadku.
Bola zakúpená snežná fréza v hodnote 1500,€, z toho 500,-€ uhradil Farský úrad v Tajove.
Fréza bude slúžiť aj na odpratávanie snehu
z chodníka pri kostole a fare.

obec Tajov
Plánov mám plnú hlavu, avšak ich realizácia
záleží, ako všetci vieme, hlavne od finančných
prostriedkov. Držte prosím všetci palce, aby sa
nikomu nepodarilo vziať mi vietor z plachiet!
Ďakujem.
Mgr. Janette Cimermanová, starostka
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Tým sa začalo šikanovanie mladého kaplána
cirkevnou vrchnosťou. Preto sa rozhodol pre
odchod z uhorského Slovenska do zámoria.
Odišiel za kňaza so Slovákmi zo šarišských
Fričoviec do Pensylvánie, do mestečka so slovenskou komunitou, do Wilkes Bare, kde sa
sústredilo asi 300 slovenských rodín.
AM

Rokoval Klub dôchodcov
Členovia Klubu dôchodcov v Tajove sa vo
februári t.r. stretli na členskej schôdzi klubu.
Hosťom schôdze bola starostka Mgr. Janette
Cimermanová. Predseda klubu Pavol Žabka
zhodnotil aktivity uskutočnené v minulom
roku, pričom konštatoval, že sa podarilo
splniť všetky plánované akcie. Dôchodcovia ocenili návštevu predstavenia operety
Čardášová princezná v Štátnej opere v Banskej Bystrici a rovnako aj výlet na Oravský
hrad nad obcou Oravský Podzámok spojený
s plavbou po Oravskej priehrade. Aj plán
akcií klubu na tento rok kopíruje záujmy
svojich členov.
maliarska štúdia Jozefa Murgaša

Jozef Murgaš - umelec,
maliarska cesta a štúdium
pokračovanie zo strany 1

...otec s ľútosťou oznámil, že syn nemôže pokračovať v štúdiu maliarstva, pretože sa mu minuli
všetky úspory. Na základe priateľstva J. B. Klemensa a Dominika Skuteckého s banskobystrickým biskupom Bendem rozhodli, že Jožko Murgaš pôjde študovať za kňaza. Štúdium
v Bratislave a v Ostrihome financovala cirkev.
Maľovanie portrétov a náboženských výjavov
bolo pre budúceho kňaza krátením voľných
chvíľ. V roku 1888 ukončil štúdium primíciami (1. svätá omša po skončení štúdia za
kňaza) v Banskej Bystrici, v rodnom Tajove
a v Riečke. Ako kaplán pôsobil v Slovenskej
Ľupči, v Lopeji, v Dubovej. Všade zanechal
svoj výtvarný rukopis.
Biskup Bende s banskobystrickými výtvarnými priateľmi sa rozhodol finančne podporiť
talent kaplána Jozefa Murgaša štúdiom na výtvarnej akadémii najprv v Budapešti a potom
v Mníchove. Štúdium však neukončil. Po preložení Bendeho do Nitry stratil mecenáša. Ale
jeho výtvarná odbornosť bola hlboko vážená
a jeho názor bol uznávaný. Maľoval, aby mal na
financie na fyzikálne pokusy z elektrotechniky.
Po návrate z Mníchova biskupský úrad dal
zhodnotiť Jozefovi Murgašovi obraz oslavovaného maďarského maliara Mihálya Munkacsyho Kristus pred Pilátom, ktorý napokon
prekreslil podľa cirkevných reálií.
Mal výhrady aj k obrazu toho istého autora
v Príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.

Dôchodcovia si na rok 2019 naplánovali:
• Účasť na divadelnom predstavení v rámci
Tajovského divadelných dní
• Účasť na predstavení v Štátnej opere, resp.
v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene
• Turistický výlet na trase Kordíky – Dedkovo – Kordíky
• Jednodňový výlet do Banskej Štiavnice
spojený s návštevou Kaštieľa Svätý Anton
• Stretnutie dôchodcov mikroregiónu
Kremnické vrchy - východ, ktoré bude
hostiť obec Králiky
• Účasť na pečení koláčov v Riečke
• Stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
• Celoročná starostlivosť o hroby tajovských rodákov.
Po skončení oficiálnej časti schôdze si dôchodcovia posedeli pri občerstvení a prehodnotili nové „udalosti“ v obci, zahryzli sa
aj do veľkej politiky, porozprávali o svojich
dojmoch z vlaňajšej dovolenky a pod. Ale
hlavne, tešia sa na nové stretnutia.
ACh
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Doplňujúce voľby poslancov
do Obecného zastupiteľstva obce Tajov
Doplňujúce voľby poslancov OZ Tajov sa budú konať dňa 13. apríla 2019 v čase od 7,00 do 22,00
hod. vo volebnej miestnosti na Obecnom úrade v Tajove. Voliť sa budú 2 poslanci. Predstavujeme
Vám piatich zaregistrovaných kandidátov na poslancov. Každý z nich odpovedal na dve otázky:
1) Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili za kandidáta na poslanca?
2)Ak budete zvolený (á), čím chcete prispieť k činnosti a ďalšiemu rozvoju obce?
Matej Gál,
27 r. študent, KDH
Chcem pomáhať novej
starostke v jej rozhodnutiach, chcem jej byť
nápomocný v čomkoľvek bude potrebovať. Spojím sa so starostkou a nové nápady, ktoré má, jej pomôžem
realizovať. V práci poslanca by som chcel
využiť svoje zručnosti ako stolár-stavbár
a z titulu aktuálneho vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte by som ponúkol starostlivosť o zeleň, trávnaté plochy,
kríky na verejných priestranstvách. Rád by
som pomohol aj pri udržiavaní poriadku
v dedine, kosení ihriska, pomôžem aj na
Jánskej hostine, napr. s technikou pre DJ.
Michal Hew,
44 r.SZČO, KDH
Prečo som sa prihlásil?
Lebo som mal pocit, že
nikto nechce pre obec
pracovať, keď boli len
traja kandidáti na poslancov. Keďže som ako
poslanec pracoval už dve volebné obdobia
viem, že spravovať obec vôbec nie je jednoduché, chcem pomôcť starostke tak , ako som
pomáhal aj starostovi. Ak ma zvolíte, budem
sa ako poslanec podieľať na rozhodovaní
o ďalšom napredovaní obce a rozhodovať sa
budem na základe získaných skúseností v prospech občana, ale aj v prospech obce. Budem
aj naďalej pomáhať pri organizovaní obecných
podujatí, či už spoločenských, kultúrnych
a športových, hlavne vytvárať materiálne
podmienky k tomu, aby sa mohli realizovať.
Chcem, aby sme v týchto akciách pokračovali,
ale v novom „šate“, aby viac zaujali ľudí. Nové
nápady prichádzajú od Janky Vaculčiakovej
a máme spolu už premyslených niekoľko aktivít, ktoré určite občanov zaujmú. Už sme spolu
organizovali Mikuláša a Fašiangy a vydarili sa.
Patrícia Sujová,
29 r., odborná asistentka,
nezávislá kandidátka
Bývam v Tajove už dlho.
Bývala som na Jabríkovej, vlani sme si kúpili nehnuteľnosť na Kordíckej (pri vleku).
Spoznala som nových susedov, s ktorými si
rozumiem a dohodli sme sa, že aj táto časť
obce by mala mať zastúpenie v obecnom
zastupiteľstve. Rozhodla som sa kandidovať

v ich mene a s ich podporou. Veľa som rozmýšľala , ako mladý človek so športovými
záujmami, čo môžem obci ponúknuť. Chcela by som zorganizovať športové podujatie
v podobnom duchu ako bol „Tajovský beh“,
prírodné podmienky na to máme práve
v prostredí, v ktorom žijem. A tiež športové
aktivity pre deti na akciách organizovaných
v dedine.
Ján Šajgal,
52 r. automechanik,
nezávislý kandidát
Chcem spoznávať nových občanov, hlavne
pomôcť starostke pokračovať v tom, čo začal
predchádzajúci starosta a to svojimi možnosťami a schopnosťami. Chcel by som prispieť k tomu, aby sme si dokázali pomáhať
a rád pomôžem pri prácach, ktoré sa v rámci
obce budú robiť. Konkrétne by som rád pomáhal obnoviť divadlo, pomáhal pripraviť
podmienky v starej škole pre aktivity občanov a mládeže, prípadne sa podieľal na využití záhrady PD JGT na kultúrne podujatia.
Jana Vaculčiaková,
39 r., vedúca predajne,
nezávislá kandidátka
Pre mňa byť poslankyňou obecného zastupiteľstva je výzva skúsiť
niečo nové. Dokážem pomôcť pri triezvom
pohľade na vec, alebo ľudovo, tzv. sedliackym rozumom. Ďalej ponúkam zorganizovanie akýchkoľvek podujatí. Ak poviem,
že som dobrý organizátor, nie je to chvála,
ale dlhoročné skúsenosti. Mám niekoľko
záujmov, z ktorých sa dá niečo pripraviť aj
pre občanov obce, napríklad westernové divadlo, ryžovanie zlata a pod. Dáme so starostkou „hlavy dokopy“ a pripravíme pre
občanov niečo nové, zaujímavé. Tak, ako to
bolo aj na Mikuláša a Fašiangy.

POZVÁNKA
Tohtoročná Jánska hostina
v Tajove sa bude konať dňa

22. júna 2019.
Rezervujte si čas, budete vítaní.
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Tajovského divadelné dni
Tento rok bola regionálna postupová prehliadka amatérskeho divadla dospelých „Tajovského divadelné dni 2019“ v Komornej
sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Na súťažné divadelné
predstavenie prišli aj diváci z Tajova s pani
starostkou Mgr. Janette Cimermanovou.
Videli sme predstavenie dánsko-nórskeho
dramatika 18. storočia Ludviga Holberga:
JEPPE Z VŔŠKU. Divadelnú hru uviedli
herci Medzibrodského kočovného divadla
z Medzibrodu. V réžii Juraja Haviara nás
upútali vynikajúce výkony hercov, zaujímavá scéna a kostýmy a tiež aj originálna
hudba a piesne, ktorej autorom bol Tomáš
Pohorelec. Predstavenie bolo dynamické,
vtipné, zaujalo divákov a v niektorých momentoch nám pripomínalo aj súčasnosť.
Keďže pri vzniku Tajovského divadelných
dní stál Jozef Šebo, divadelný režisér z Tajova, v úvode predstavenia pripomenul Maroš
Krajčovič, pracovník SOS, tohtoročné 100.
výročie narodenia Jozefa Šeba a jeho zásluhy
o rozvoj ochotníckeho divadla nielen v Tajove, ale aj v rámci okresu, kraja.
Alžbeta Kulavjaková

Výsledky voľby
prezidenta SR
Občania v Tajove zvolili prezidentku
Počet voličov:
Účasť vo voľbách:
Percento účasti:

1. kolo
534
337
63,10 %

Volebné výsledky:
Mgr. Zuzana Čaputová
165
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 63

2. kolo
535
286
53,45 %
174
107
OÚ

V rámci jarnej údržby cestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci sme ako
mikroregión spoločne /Tajov, Králiky, Kordíky a Riečka/ zakúpili kvalitnú zametaciu
metlu aj s kardanom. Práca s ňou nielen
uľahčila čistenie obce, ale sa aj zozbieral
posypový materiál. Tento využijeme na budúcu zimu, čím ušetríme obecné peniaze.
Avšak krajné strany ciest je potrebné si dočistiť vlastnoručne. Dúfam, že nám bude
slúžiť aj počas budúcich rokov plných krásnych, slnečných jarných dní.
OÚ
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Návrat k zvykom
a tradíciám
V dnešnej uponáhľanej dobe čas akoby plynul rýchlejšie a ročné obdobia sa akosi míňajú skôr. Práve teraz v čase predjarnom pri
prvých lúčoch slnka, keď v prírode cítiť nový
život a zo zeme vykúkajú snežienky či kašky,
ozýva sa vtáčí spev a žblnkot potoka, človeka
chytá nostalgia a vracia sa do časov minulých.
Chcel by vrátiť čas a pokoj dní. A tak si aspoň
trochu pripomeňme, ako to bolo kedysi...
Príchod jari bol na Slovensku oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami a zvykmi. Jeden z nich pochádza ešte z čias starých
Slovanov.

Smrtná nedeľa – Vynášanie Moreny či Marmurieny
Sotva odbilo poludnie, zišli sa dievky v niektorom dome konča dediny, ustrojili babu zo
starých šiat a slamy. Ľudia im radi požičiavali rôzne časti krojov, lebo verilo sa, že kto požičal, tomu vyrastie veľký ľan. Túto vztýčili
na žŕďku a niesli dedinou až na koniec. Tam
pri potoku ju najprv potrhali, uchmatli si
z nej slamy, ktorú potom neskoršie podložili
pod hus, aby sa vydarili húsatá. Takto Morenu hodili do potoka a spievajúc ju vyprevadili . Šaty z nej si obliekla jedna dievka, ktorú
si ostatné vyvolili za kráľovnú. Vracajúc sa
domov spievali pôstne a nábožné piesne.
Kvetná nedeľa
Cicky, búziky, púzalky či bahniatka sú prvý
jarný kvet rakyty i vŕby. V Kvetnú nedeľu si
ich ľudia dávali posväcovať v kostole modlitbami a potom ich doma zastokli za hrady, aby ich chránili pred búrkami. Prútikmi
láskali aj chorých, aby sa skoro uzdravili, či
vyháňali dobytok na prvú pašu.
Zelený štvrtok
V tento čas sa ľudia chodili umývať do poto-
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ka už pred ranným zvonením, lebo verili, že
ak vymočia si na jarku nohy, nebudú mať na
nich rany, kto umyje si pritom tvár, bude celý
rok čistý a krásny a nebude mať pehy. Vodou
z potoka poumývali riady a najmä nádoby
na mlieko, aby kravy dobre dojili. Po podlahe rozhodili roztápajúci sa sneh, aby z domu
hmyz a blchy vydurili. Starali sa aj o dobytok.
Napríklad krave natreli pysk slaninou, aby sa
nezdula a mužskými gaťami ju tri razy potreli, aby bola plodná. Koňom zas uviazali červenú niť do chvosta, aby ich nikto neuriekol.

Veľký piatok
Tento deň bol podľa ľudových povier magický. Práve teraz sa otvárajú hory, ktoré vydávajú svoje poklady na povrch. Nemohlo
sa ryť do zeme a ani prať bielizeň, lebo by
bola zmáčaná Kristovou krvou. Chlapci sa
chodili potápať do potoka a ústami chytali
kamienky, ktoré ak ľavou rukou hodili za
hlavu mali zabezpečiť, aby ich neboleli zuby.
Tkáčky priadli pašiové nite, ktoré ochraňovali celú rodinu pred zarieknutím.
Biela sobota
Už od rána sa ženy venovali vareniu a pečeniu obradných jedál. Keď gazdiná domiesila cesto, neumytými rukami išla pohladkať
stromy, ktoré dávali málo ovocia, alebo mali
prvý raz rodiť. V tomto čase oheň zapálený
mal mať magicko-ochrannú moc. Gazda
s uhlíkmi z takéhoto ohňa tri razy obehol
dom, aby bol chránený pred povodňou.

Veľkonočná nedeľa
Tento deň sa jedlo považovalo za posvätné.
Nesmelo sa ním nijak mrhať. Všetci sa mali
dosýta najesť, aby neboli po celý rok hladní.
Jedlo sa muselo skonzumovať tak, aby nič nevyšlo nazmar. Jedli sa aj omrvinky, ak by to
tak nebolo, bola by ohrozená úroda. Mohli
sa dať aj sliepkam, aby lepšie niesli, alebo do
siatin, aby bola lepšia úroda. To, čo sa nedalo
skonzumovať, hádzalo sa do pece a pálilo.
Veľkonočný pondelok
To, že v tento deň mládenci dievky vodou
zmáčajú a korbáčom vyšibú je nám všetkým
známe, ale už menej, že na tretí veľkonočný
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deň ženské vracajú mužským kúpanie. Ak
sa chlap pred nimi zamkne, vyčkávajú ho
pred dverami hoc aj dlhší čas, aby zažehnali
poveru, že chlap neokúpaný po celý rok lenivý a ospalý bude.
Ej krásne to boli zvyky a možno nastal čas,
k nim sa navrátiť. Čo myslíte?
					 MD

Volajte
linku 112
A to aj vtedy, keď hrozí
nešťastie vášmu zvieraťu
a neviete si poradiť.
Pred nedávnom v jednej televíznej relácii
bol rozhovor o tom, ako rýchlo hľadať prvú
pomoc. Aj keď v relácii išlo o poskytovanie
pomoci ľuďom, posledná otázka bola o tom,
ako si pomôžeme, keď potrebujeme rýchlu
pomoc pre zvieratá. Odpoveď ma prekvapila.
Poradili, že je treba volať linku 112, na ktorej
sú pripravení poskytnúť informácie o tom,
kde požiadať o rýchlu pomoc aj pre zvieratá.
Udalosť nedala na seba dlho čakať. Naša
5-mesačná sučka strčila hlavu, kde nemala
- do otvoru pokazeného bojlera, ktorý čakal
na odvoz do zberu. Oslobodiť ju a vybrať
hlavu z bojlera , to jednoducho nešlo. Vďaka spomínanej televíznej relácii sme vedeli
ako jej pomôcť. O niekoľko minút sa už hasiči – záchranári pustili vyprosťovať psiu hlavu. Ani po viac ako hodine sa nedarilo. Na
hrubý plech bolo treba použiť rozbrusovačku.
Jej hluk však mohol psovi ublížiť. Jediné riešenie – psa treba uspať. Nevideli sme v tom
problém, zverolekárka býva o tri domy nižšie. Ibaže bola so svojou dcérkou na plavárni.
Prisľúbila pomoc ak dovtedy, kým príde domov, nám nikto nepomôže. Ani sme sa nenazdali, s mokrými vlasmi pod kapucňou sa už
skláňala nad svojim pacientom.
„Nedalo mi to, prehovorila som malú, vytiahla ju z bazéna a sme tu“, hovorí MVDr. Janka
Piecková.
Všetko sa našťastie skončilo dobre. Vďaka perfektnej práci záchranárov a vďaka rýchlej pomoci našej zverolekárky. Úprimne ďakujeme.
					
Anna Chlebovcová
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„Fašiangy, Turice , Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu búúúde....“
16. 2. sa rozľahla našou dedinou táto tradičná pieseň, v podaní malého chlapčeka,
z nášho obecného rozhlasu, ktorá bola predzvesťou vynikajúcej zábavy a hodovania.
Bolo priam famózne obliekať sa do obecných dobových kostýmov a vidieť prichádzať usmievavé tváre v maskách, ktoré sa
zúčastnili nielen sprievodu, ale najmä súťaží
na notárskej záhrade.
Pre prichádzajúce celebrity( medzi inými aj 3
chrobáci, Marfa s Ivanom, Cirkus Humberto,
Arabela a dokonca Angelika s Nicolasom)

bola pripravená sprievodná hudba a pre bezpečnosť na ľade položený zelený koberec.
Pod „taktovkou“ Peťa Vajsa a jeho grilovaných špecialít, si každý pochutnal ( dúfam!!!)
na kapustnici, pivku, varenom vínku a v neposlednom rade na fantastických krapniach
a pagáčoch, za ktoré by som sa chcela veľmi
pekne poďakovať zlatým vareškám Gabiky
Púchyovej, Mirky Záchenskej, Janky Murgašovej a osobitne mojej maminke!
Veľká vďaka patrí aj sponzorovi ELEKTRO
PLANEO, konkrétne Janke Vaculčiakovej,

za exkluzívne ceny do tomboly.
Počasie bolo úžasné, dovolím si tvrdiť, priam
vymodlené a pevne verím, že v podobnom
duchu sa budú niesť i budúcoročné fašiangy.
Ďakujem ešte raz všetkým a prosím, stavajme
aj naďalej na tradíciách a nech nás je v sprievode našou malebnou dedinkou stále viac!!!
„Baránka aj kačku, mokrú oblievačku, vŕbové
prútiky, voňavé koláčiky, maľované vajíčka,
plno hostí, jar v duši a všetkého po samé uši!“
Želám Vám z úprimného srdca príjemné
Veľkonočné sviatky!

básne, vykrúcali sa v tanečnom rytme. Ktorá
maska bola tá naj, naj, najkrajšia? Nuž všetky – každá dostala zlato z pirátskeho pokladu,
sladký balíček a super šišky na obed.

Ukryli sme všetky masky do skrine,
a na budúci rok sa na Fašiangy tešíme.

Mgr. Janette Cimermanová

Fašiangy
v materskej škole
„Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy...“ sme si pripomenuli i my, škôlkari, veselým karnevalom.
Rodičia spolu s deťmi v predstihu chystali
masky, aby bolo všetko načas pripravené.
V piatok 1.3. to v materskej škole „bzučalo“
viac ako inokedy. Každé dieťa netrpezlivo
čakalo, kedy sa už bude môcť prezliecť a ukázať svoju masku. Hotovo! Veselý sprievod sa
vybral do krásne vyzdobenej tanečnej sály
starej školy.
Za veselých tónov piesní začala promenáda
masiek. Nechýbali Spidermani, Batmani, boxeri, Popoluška, čarodejnica, ľadový či hnedý
medveď, mačička, požiarnik...a iné masky. Po
úvodnom predstavení sa, si spoločne zatancovali, súťažili v chytaní papierových rybičiek,
hádzaní loptičiek, tancovaní. Občerstvení
koláčikom a džúsikom pokračovali v zábave.
Zaspievali si karnevalové piesne, zarecitovali

J. Majerová, riaditeľka MŠ
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Program bohoslužieb
počas Veľkonočných
sviatkov 2019
Zelený Štvrtok
18.00 – sv. omša

poklona do 20.00

Veľký Piatok
15.00 – obrady
utrpenia a smrti
Pána

Krížová cesta 10.00
B. hrob do 21.00

Biela sobota
19.00 – sv. omša

15.00 - 18.45 B. hrob

Veľkonočná Nedeľa
9.45 - Tajov
9.35 - Kordíky
11.00 - Králiky
Veľkonočný pondelok
8.00 - Tajov
9.45 - Kordíky
11.00 - Králiky
Spoločná svätá spoveď bude v Tajove v sobotu pred Kvetnou nedeľou. (13.4. 2019 od
9.15 hod. do 10.30 hod.)

Pozvánka na koncert
Maroš Bango má za sebou veľa vystúpení
doma, ale aj pre našich krajanov v zahraničí. Vítali ho okrem iného aj v Moskve, na
Kréte, v Bruseli, Budapešti, Prahe, Ottawe,
ale i vo Varšave. Spieval so štátnou filharmóniou v Košiciach, videli sme ho v niekoľkých speváckych súťažiach aj v úspešných televíznych projektoch, otváral i ples
v opere.

"Sme ľudia ako všetci iní...
cítime, myslíme, ľúbime"
Maroš Bango s manželkou Saškou sa nám
prídu predstaviť 26.apríla 2019 o 18.00
hod. do Kostola sv. Jána Krstiteľa v Tajove so skladbami ako napr.: AVE MARIA,
Ďakujem, Zbor židov, Hallelujah a mnohé
iné skvosty
Vstupné 7 €, predpredaj na t.č. 0918 822
676, v deň koncertu si môžete vstupenku
kúpiť priamo v kostole.

Liturgický prehľad
Veľkého týždňa
Nedeľa Utrpenia Pána (Kvetná) – Začína
Veľký ( svätý, tichý) týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy uskutočnené Ježišom Kristom. Spievajú sa pašie.
Veľký (Zelený) Štvrtok – Cirkev si pripomína ustanovenie Najsvätejšej sviatosti
Eucharistie, sviatosti kňazstva a Pánov
príkaz bratskej lásky.
Veľký Piatok utrpenia a smrti Pána – Cirkev rozjíma o umučení a smrti Pána a uctieva si kríž, pred ktorým sa až do Veľkonočnej vigílie kľaká. Všetci kresťania
katolíci zachovávajú zdržovanie sa mäsitého pokrmu a prísny pôst, čím majú účasť
na vykupiteľskej obeti Ježiša Krista.
Veľká (Biela) sobota – Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení a smrti,
ako aj o zostúpení k zosnulým a v modlitbách a pôste očakáva Jeho vzkriesenie.
Veľkonočná Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – Slávnosť s vigíliou (nočným slávením v sobotu večer) a oktávou (osemdňovým slávením vzkriesenia Ježiša
Krista). Je to Nedeľa nedieľ.

Rok 2019 – rok výročí
Redakčná rada Tajovských novín stojí na
prahu vydania prvého čísla v kalendárnom roku 2019. Aký rok nás, Tajovčanov
a Tajovské noviny, čaká? Čo bude náplňou
tohtoročných čísiel?
V roku 2019 sa nám ponúka toho neúrekom:
• 155 rokov od narodenia (18. február 1864)
slávneho Tajovčana, vynálezcu, maliara,
prírodovedca, politika – reverenda Jozefa
Murgaša,
• 100 rokov od konštituovania (1919) Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
(od sedemdesiatych rokov minulého storočia) nositeľke mena po tajovskom rodákovi Jozefovi Murgašovi,
• 100 rokov od tragickej smrti generála Dr.
Milana Rastislava Štefánika, súputníka pri
konštituovaní prvej ČSR a priateľa Jozefa
Murgaša aj Jozefa Gregora-Tajovského,
• 100 rokov od obnovy činnosti Matice slovenskej v Banskej Bystrici (2019),
• 145. výročie narodenia (17. október 1874)
ďalšieho tajovského rodáka spisovateľa
a politika Jozefa Gregora-Tajovského,
• V novembri uplynie 100 rokov (1919) od
narodenia nestora nielen tajovského ale
aj slovenského múzejníctva ako aj slovenského amatérskeho divadelníctva – učiteľa a riaditeľa ZŠ v Tajove - Jozefa Šeba,
• Individuálne subjektívne výročia tajovských občanov;

V duchu spomínaných výročí budeme
prezentovať spomienky a odkazy na osobností pre súčasnú generáciu žiakov a študentov škôl, ktoré sa pýšia v pomenovaní
školy menom slávnych tajovských rodákov. Oslovujeme vedenia a žiakov škôl nesúcich mená po našich slávnych rodákoch
a v ďalších číslach TN predstavíme Vám
ich výtvarné alebo slohové práce.
Na sklonku roku 2019 si zaspomíname
v spolupráci zo Stredoslovenským osvetovým strediskom (s jeho divadelnou
sekciou) na režiséra, herca, telom a dušou
ochotníka Jozefa Šeba skromným divadelným pripomenutím.
AM.

ca, starého
1 / 2019
spoločenská rubrika
ta JOZEFA
KA, Rozlúčili
ktorého
sme sasi Pán povolal do
red 35 rokmi 2.12.1979.
s Jánom Dlhošom,
ktorý zomrel 26.12.2018,
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Naši jubilanti

V mesiaci máj si pripomenieme výročie
úmrtia našich drahých rodičov.

JANUÁR
Turáková Anna
Mátiková Anna
Babčanová Maruška

Jozef Šebo

s Mariánom Krivušom,
ktorý zomrel 28.2.2019

e, ale v našich srdciach a modlitstále s ním.
Spomíname
dcéra Marta s rodinami a sestra.
Nech odpočívajú v pokoji!

FEBRUÁR
Mátiková Emília, Mgr.
Pavlík Peter
Uhliarová Terézia
Mlynárik Juraj
Antolová Jana, Ing.
Pánik Bohdan
Kováčik Michal
Babicová Barbora, Bc.
Bednárová Terézia
Sedilek Jakub
Mackovičová Vanessa

-----------------------------------------------

Čas plynie ako tajovskej vody prúd,
kto ho mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojím tokom plynie,
spomienka na Teba nikdy nepominie.
Bez Teba už žiť musíme,
no v srdciach našich, braček, Ťa stále nosíme.

učiteľ, zakladateľ a lektor Pamätného
domu J. G. Tajovského a J. Murgaša,
organista, kronikár, režisér, organizátor
kultúrneho života v Tajove zomrel pred
13 rokmi dňa 15. mája.

ezdy pre neho prestali svietiť,
o hriať, ale tí, čo ho mali radi,
neprestali naň spomínať“.
Marta Šebová

Dňa 13.2.2019 sme si pripomenuli prvé
výročie úmrtia nášho brata, švagra, uja,
krstného otca Jána Murgaša z Tajova.
Spomíname.
Bratia, sestry s rodinami
a priateľkou Elenou.
-----------------------------------------------

MAREC
Neděla Jozef, Ing.
Dučová Vladislava

dmimi rokmi 11.mája 2007 nás
opustil môj milovaný manžel,
arostlivý otec a starý otec
MILAN RAČANSKÝ.
Čas ubieha a nevráti,
čo vzal.
Len láska, úcta
a spomienky
v našich srdciach zostávajú.

Dňa 11. 5. 2019 uplynie 12 rokov odo dňa,
kedy nás navždy opustil náš drahý
MILAN RAČANSKÝ.

Starostlivá a obetavá mama, ktorá bola
oporou svojmu manželovi pri všetkých
jeho aktivitách a vytvárala nám krásne
rodinné zázemie. Od jej úmrtia, dňa
16. mája, uplynie 30 rokov.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

K Vášmu životnému jubileu
úprimne blahoželáme.

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

www.obectajov.sk

Receptár
Ovocný koláč
tety Milky Sásikovej
Cesto: 5 vajec, 15 dkg kryštálového cukru, 10 lyžíc vody, 10 dkg hrubej múky, 10 dkg
hladkej múky. Žĺtky vymiešame s cukrom do peny, pridáme vodu, múku a sneh z bielkov. Upečieme na mastnom papieri.
Poleva/želatína/: 1 pohár marhuľového kompótu, 2 dcl pomarančového sirupu
(sunquik), 2 zlaté klasy. Do šťavy z kompótu pridáme sirup, dolejeme vodou do 1 litra,
vmiešame zlaté klasy a uvaríme želatínu.

a láskou naň spomína manželka
n Peter a dcéra Soňa s rodinami.
S vďakou spomíname.
Manželka Anna, deti Soňa
a Peter s rodinami.

Upečené cesto potrieme lekvárom (marhuľový, malinový), poukladáme marhule
z kompótu a zalejeme horúcou želatínou. Krájame po vychladnutí.
Spoločenskú rubriku pripravila Martina Mišurová
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Horný - Dolný, alebo
starí proti mladým?
Aj tak sa to dá nazvať, keďže z dolného konca bolo málo hráčov. Pamätníci spomínajú,
že to bývalo opačne, preto posúvali hranicu
stredu dediny, aby sa vyrovnali. Ľad bol dokonale pripravený aj vďaka starostke, ktorá
nám kúpila čerpadlo. Obecný úrad a zamestnanci spolu s nadšencami hokeja pripravili

Pozývame vás na futbal

teplý čajík, hot-dogy, výborné šišky a pre
dospelých varené vínko, za čo veľká vďaka.
Všetko pripravené, môžeme začať! Deti nastúpili s veľkým nasadením, boli vyrovnané
družstvá, aj tak skončili remízou. Bolo sa na
čo pozerať. Všetky deti dostali zlaté medaile.
Niektoré ich tak rýchlo zjedli, že sa s nimi
nestihli ani odfotiť. No a nastal čas na veľké
derby Horný - Dolný. Ako som na začiatku
spomínal, pre nedostatok hráčov z dolného
konca sme vymysleli, že budeme hrať starí
proti mladým a brankárov si budeme meniť,
keďže Frederik má 19 a Miško 10 rokov. Začal sa zápas! Hral sa úplne iný hokej, na aký
sme boli my starší zvyknutí, telo na telo, bol
to rýchly a moderný hokej . Bolo to na nás
veľmi rýchle, možno aj preto, že sme boli
trochu unavení z prípravy ľadu a organizácie hokeja, keďže mladí radšej hrajú ako polievajú a odpratávajú sneh! Prehrali sme, ale
bol to pekný hokej aj pre oko diváka. Bodaj
by takéto zápasy a stretnutia boli častejšie,
kde sa stretnú všetky generácie dedinky.
M. Hew

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

www.obectajov.sk

Pred začatím jarného kola futbalovej súťaže
II. triedy skupiny A rokoval výbor TJ Slovan
Tajov. Predseda TJ Peter Mažgut informoval o príprave jarného kola. Za prvoradé
považoval doplnenie futbalového družstva
o chýbajúcich hráčov , osobitne bolo treba
hľadať brankárov. Podarilo sa získať do našej
TJ šiestich hráčov, z toho dvoch brankárov.
Druhou úlohou bolo zabezpečiť prípravu
futbalistov na tréningu a v prípravných zápasoch, čo sa tiež realizovalo. Naši futbalisti zohrali dva prípravné zápasy. V marci
sa stretli s družstvom Horných Pršian, nad
ktorým zvíťazili 5:0. Góly dali Marek Žabka 1 a Martin Šimko 4. V druhom zápase
porazili Ľubietovú 3:1, góly strelili Kucka 2,
Ševčík 1. O technickú prípravu nášho ihriska a celého areálu sa postaral Pavol Žabka
s pracovníkmi OÚ Petrom Púchym, Milanom Goleckým a Jozefom Sujom a s ďalšími brigádnikmi Marekom Žabkom, Jánom
Murgašom (Farkašom) a Jánom Sáderom.
Výbor TJ ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave jarného
kola súťaže.
ACh

Horný rad zľava: Martin Šimko, Svetozár Stračina,
Peter Kollár, Rudolf Rubint, Michal Béreš, Lukáš
Jeziorski, Patrick Greško, Ivo "Pivo" Greško, Michal
Kucka, Marián Schwarcz, Róbert Striež.
Dolný rad zľava: Mário Eremiáš, Marek Žabka,
Richard Ševčík, Peter Rončák, Igor Országh, Roman
"Pasta" Štrba, Peter Mažgut, Dušan Murgaš.
Chýbajú na fotke: Peter Kubinec, Tomáš Gregor,
Martin Gregor. Robert Greško, Peter Kurčík

Noví hráči:
Roman Štrba "Pasta",
43-ročný, hosťovanie
z TJ ŠK Jakub

Marián Gažo, 31-ročný,
hosťovanie z FK Baník
Ľubietová

Peter Kubinec, 40-ročný,
hosťovanie OFK 1950 Priechod
Text a foto z futbalu:
Peter Mažgut, Anna Chlebovcová

Kalendár zápasov jarného kola súťaže II. triedy, skupiny A vo futbale
24. 3. 2019 o 11,00 hod.

FK Šalková B

–

TJ Slovan Tajov

31. 3. 2019 o 15,00 hod.

FK Ľubietová

–

TJ Slovan Tajov

7. 4. 2019 o 15,30 hod.

TJ Slovan Tajov

–

TJ Tatran Harmanec

14. 4. 2019 o 15,30 hod.

ŠK Sokol FO Staré Hory

–

TJ Slovan Tajov

21. 4. 2019 o 16,00 hod.

TJ Slovan Tajov

–

TJ Partizán Hiadeľ

28. 4. 2019 o 16,00 hod.

TJ Družstevník Dúbravica

–

TJ Slovan Tajov

–

TJ Hronsek

5. 5. 2019 o 16,30 hod.

TJ Slovan Tajov

12. 5. 2019

Voľno

19. 5. 2019 o 17,00 hod.

TJ Slovan Tajov

–

ŠK Zornička Riečka

26. 5. 2019 o 17,00 hod.

TJ Družstevník Mičiná

–

TJ Slovan Tajov

2. 6. 2019 o 17,00 hod.

TJ Slovan Tajov

–

ŠK Selce B

8. 6. 2019 o 17,00 hod.

TJ Iskra Horné Pršany

–

TJ Slovan Tajov

15. 6. 2019 o 17,30 hod.

TJ Slovan Tajov

–

TJ Slovan Malachov
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