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kníh a pomôcok bol pridelený okolitým školám, potrebný inventár tiež miestnej materskej škole. Z Pamätnej izby JGT bola do časti
opustených priestorov školy presťahovaná
nová expozícia o ďalšom tajovskom rodákovi
Jozefovi Murgašovi.
Do renovácie budovy tam sídlila obecná
knižnica, tzv. izbica (sklad kulís a divadelných kostýmov). Taký bol osud medzi nami
ľuďmi tajovskej školy.
Túto stavbu bolo treba jednoznačne zachrániť. Bola to naša povinnosť zachovať dedičstvo našich predkov. Chválabohu, že sa to
podarilo, takpovediac, na poslednú chvíľu.
Buďme hrdí na to, že sa dobrá vec podarila
– zachránili sme históriu pre ďalšie generácie!

Stará škola alebo
historická exkurzia
do jednej budovy
Nikto jej inak nepovie, iba škola. Je to
správne? Nie úplne. Musíme hlboko siahnuť do dejín hutníctva a následne školstva
v Tajove. Až do konca 15. storočia.
16. marca 1495 bola podpísaná dohoda
medzi Jánom Turzom a Jakubom Fuggerom,
najvplyvnejšími a najbohatším Európanmi,
ktorí udávali tón vo svetovom finančníctve
vďaka medi, zlatu a striebru, na ktoré bola
Banská Bystrica a jej okolie bohatá. Založili
Neusohler Kupferhandel (Turzovsko – Fuggerovská obchodná spoločnosť).
V rokoch 1496 – 1500 postavila Spoločnosť
v Tajove dve huty. Pre tie bola v tom istom
čase postavená administratívna budova
tajovských hút. Prvá oficiálna písomná
správa o Tajove sa datuje v roku 1516.
Prvá škola v Tajove bola síce založená už
v roku 1657, ale nie v budove Spoločnosti.
Tá bola umiestnená vo vtedy ešte prízemnej
budove dnešného konzumu. Až po zániku
hút, v roku 1893, sa škola presídlila na
miesto bývalých kancelárií tajovských hút.
320 rokov fungovala škola v Tajove v týchto
priestoroch pod rôznymi názvami (rímsko-katolícka ľudová škola, štátna ľudová
škola, národná škola, základná škola
(1.- 5. ročník), trvala nepretržite do konca
školského roku 1978/79; posledným riaditeľom ZDŠ bol Jozef Šebo; zanikla rozhodnutím Odboru školstva ONV v Banskej
Bystrici k 31. augustu 1979.
Budovu školy po jej zrušení, vedno so zariadením, časťou kníh a učebných pomôcok,
prevzala Osvetová beseda v Tajove. Zvyšok
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Vinšujeme Vám tieto vianočné sviatky,
Pána Krista narodenia.
Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do duše radosti, do srdca svornosti.
Anjel pokoja nech medzi Vami prebýva
a láska Krista Pána nech u Vás spočíva.

Vezmite dnes sviečku do dlaní,
zašepkajte tisíc želaní,
pozrite sa hore do neba,
svieti tam hviezda pre Vás.
V jej svetle svet sa ligoce,
redakčná rada Tajovských novín
Vám želá krásne Vianoce.

Príhovor starostky
Rada by som poukázala na niekoľko faktorov,
ktoré sa v obci udiali a dúfam, že našim občanom budú prinášať už len príjemné chvíle!
pokračovanie na str. 6

Vážení, milí a dobrosrdeční občania našej
malebnej dedinky Tajov!
Možno očakávate celú stranu citátov a vinšov, ktoré sa na titulných stránkach objavujú
v tomto vianočnom čase...
Ja si dovolím zaželať vám všetkým z celého
srdca hlavne zdravie. Zanechajte všetky spory,
nech vás netrápi mamona, majetky a nevďak.
To všetko je pominuteľné.
Daj Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej,
nech im slnko jasné svieti celý boží deň! Nech
ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Dnes sme tu a modlíme sa za našu budúcnosť!
Všetko sa dá zvládnuť!
„Spoločnými silami vyhráme boj s koronavírusom , uspejeme a znovu budeme s našimi
priateľmi a rodinami“, ako povedala britská
kráľovná Alžbeta II. v mimoriadnom piatom
prejave za 68 rokov svojho vládnutia!!!
Krásne a pokorné sviatky plné lásky Vám zo
srdca želám!
Janette Cimermanová
starostka obce
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Stará škola alebo
historická exkurzia
do jednej budovy
pokračovanie zo strany 1:
Takmer rok ste videli zmeny a premeny
na starej škole. Stále je ešte čo zveľaďovať!
Mnohí z vás, ako sa dozvedám, majú pocit, že
škola je to jediné, čo mňa ako starostku trápi
a ostatné leží úhorom. Nie, to nie je pravda!
Musíme do stanoveného termínu ukončiť
práce a vyúčtovať pridelené finančné prostriedky z Úradu vlády SR!
Vašu kritiku beriem za opodstatnenú iba
čiastočne a verím, že všetko to, čo je naplánované na rok 2021 sa stane skutočnosťou.

Medzi priority budú patriť hlavne: oplotenie cintorína z hornej strany, pretože zver
s našimi živými kvietkami nemá zľutovanie.
Chceme pokračovať v rekonštrukcii autobusových zástaviek, chodníka k Pamätnému domu Jozefa Gregora-Tajovského
a samozrejme zrenovovať detské ihriskové
prvky na notárskej záhrade.
Pri otvorení starej školy máme pripravený
historický exkurz celej budovy, ktorý nás
čaká v rámci poďakovania pri prestrihnutí

Zo života obce
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pásky. Vynovené priestory pri otvorení budú
určené všetkým, ktorých sŕdc sa rekonštrukcia dotkla a aj sa dotýkať bude!
Za obec Tajov musíme poďakovať firme
z Detvy, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, dotácii z Úradu vlády SR a zamestnancom OÚ Tajov. V prvom rade pánovi Petrovi Vajsovi, pod vedením ktorého bývalá
škola a dnes naša kultúrna ustanovizeň žiari
v plnej kráse. Poslankyni obecného zastupiteľstva Janke Vaculčiakovej za jej agilnosť,
aktivitu prejavenú v každom potrebnom čase.
Všetkým, aj nemenovaným, a za všetkých
vyslovujem poďakovanie.
JC a AM

Testovanie COVID-u 19
Počas dvoch víkendov (31.10.- 1.11. 2020 a 7.8. 11. 2020) sa konalo celoplošné testovanie
obyvateľov Slovenska, teda aj Tajovčanov.
Obyvateľstvo našej obce s plnou zodpovednosťou a disciplinovanosťou pristupovalo k stanovenému počinu. Nie pre svetový
rekord politikov, ale pre svoje vlastné zdravie
a zdravie spoluobčanov! Vďaka pracovnému
vypätiu a zainteresovaniu zamestnancov
Obecného úradu v Tajove prebiehalo testovanie k plnej spokojnosti všetkých občanov.
Aj z iných obcí, či miest. Dokonca aj tunajší
chatári a chalupári sa dali otestovať v Tajove.
Starostka obce Mgr. Janette Cimermanová sa
vzorne postarala s niektorými občanmi o členov testovacej komisie, o ich ľudské potreby
(občerstvenie, stravovanie). Všetky náklady
na testovanie boli obci už Vládou SR uhradené.
Výsledky testovania nám udáva tabuľka:
Dátum

Celkový
počet
testovaných

31.10.2020

504

2

01.11.2020

137

3

07.11.2020

505

3

08.11.2020

258

2

Spolu

1 404

10

Počet
pozitívnych

Úspešnému otestovaniu, v konečnom dôsledku,
predchádzali stresové situácie. V prvom rade
pred prvým testovaním musela obec najprv
zabezpečiť administratívnu zložku a štát prostredníctvom Vojenskej fakultnej nemocnice
v Ružomberku zložku zdravotnícku. Bolo to
veľmi náročné, keďže vládol spočiatku strach
a panika. Našťastie po prvotných problémoch
s organizáciou (nedostatok odborne spôsobilých zdravotníkov, ponuka Armády SR,
zabezpečenie stravnej jednotky, občerstvenie
pre testujúci tím) ráno 31. 10. 2020 prebehlo
všetko k všeobecnej spokojnosti.

Organizačne bola akcia zo strany Obecného úradu v Tajove perfektne zabezpečená
(uprednostnenie seniorov, chorých, tehotných mamičiek a Tajovčanov pred cudzími).
Keď ide do tuhého, pomocnú ruku vždy
podajú tí najbližší. Tak tomu bolo aj v prvú
testovaciu sobotu.
Druhé kolo testovania bolo o to jednoduchšie, že na margo kritiky z obcí bolo materiálu nadostač a testovanie prebehlo v pokojnom tempe pri temperujúcich ohrievačoch.
Zvládli sme to!
Dúfam, že túto nešťastnú pandémiu čoskoro
porazíme a nebudeme sa viac musieť pozerať, ako sa musia ľudia zahaľovať do overalov,
míňajúc množstvo jednorazových rukavíc
a dezinfekcie.
Želajme si z celého srdca, aby sme sa všetci
opäť vrátili do slobodného času, času voľnosti, aby sme mali chuť pracovať a stretávať
sa v objatí svojich rodín a blízkych priateľov.
Spracovali JC a AM

Oznam OÚ Tajov
Vážení spoluobčania, ako v každom čísle
koncoročných Tajovských novín sa nachádza aj harmonogram vývozu komunálneho
a separovaného odpadu, tak aj teraz pre rok
2021. Prosíme o ich rešpektovanie.
Čo sa týka dohody o kompostovaní kuchynského odpadu, prosím o zaslanie jedného
rovnopisu na Obecný úrad do konca roka
2020, aby sme nemuseli zvyšovať poplatky.
Zaviedli sme nový kamerový systém s vysokým rozlíšením ŠPZ a kvality farebnosti, kde
štátny orgán skôr zachytí mieru obvineného!
V rámci GDPR je možné archivovať len 7 dní,
to znamená, že každý poškodený musí požiadať o dôkaz len v tejto lehote.
Ďakujem za pochopenie.
Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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Vdýchol stromu nový život

Láska hory prenáša

Jeden klasik raz povedal, že stromy zomierajú
postojačky. Berú mu život, keď ho začnú píliť
ešte v stoji. Tak ako starobylej lipe od kaplnky
pod Žiarom. Tá, o ktorej chcem hovoriť predsa
žije ďalej. Rovnako ako dub. Život im vdýchol
majster rezbár Martin Kalman v podobe busty
pána učiteľa Šeba a symbolu múdrosti – sovy
sediacej na polici s knihami.

Takto hovorí stará múdrosť. O jej pravdivosti chcem vás presvedčiť v rozhovore s dvojicou nových obyvateľov našej obce v časti
Jabríková. Pred nedávnom sa tu prisťahovali
mladí manželia Founisovci. Ona, Katka, je
Slovenka a on Yoni Izrealčan. Obaja si našli
nový domov v našej obci.
1. Pán Founis, kedy a kde ste sa zoznámili
s vašou manželkou Katkou?
Zoznámili sme sa v reštaurácii Stefan Braun,
v Tel Avive, v novembri 2001.
Katka bola na ceste domov, po poznávacom
pobyte.

Oslovila som majstra Martina Kalmana, aby
sa s nami podelil o dojmy z práce na dielach skrášľujúcich parčík pred zrenovovanou
tajovskou školou.
1. Pán Kalman, je zaujímavá analógia
medzi vami a niektorými slovenskými
umelcami, ktorí najprv sa vyučili remeslu:
spevák Martin Babjak zmaturoval na Strednej odbornej škole dopravnej vo Zvolene,
kým sa rozhodol pre štúdium spevu, herec
Lukáš Latinák vyštudoval za sklára, ďalší
herec - Michal Kubovčík zasa za kamenára,
Michal Dočolomanský kým sa stal hercom bol najprv automechanikom... O Vás
viem, že ste najprv vyštudovali za kuchára,
potom ste absolvovali štúdium spevu na
Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Po jeho absolvovaní ste niekoľko sezón účinkovali ako spevák – zborista v Slovenskom národnom divadle
v Bratislave až nakoniec ste v sebe objavili
rezbársky talent, ktorý Vás oslovil... Čo Vás
priviedlo do Tajova?
Ďakujem pekne za prirovnanie k takým
osobnostiam. Ja som už od mala inklinoval
k umeniu a dokonca najprv som chcel ísť za
umeleckého kováča, ale to som sa zbadal dosť
neskoro, tak som si ako večne hladný pubertiak vybral kuchárske remeslo, no nakoniec
ma to priviedlo k spevu. Rezbárstvo som
paradoxne objavil v Bratislave, ako chlapec z dediny, keď som prišiel ako člen zboru
v SND. Doniesol som si od prababky lipové
polienka a po večeroch namiesto brázdenia
bratislavských ulíc som si v byte na Dlhých
dieloch, krátil chvíle prvými rezbárskymi
pokusmi. No a dotiahol som to až do Tajova.
Oslovila ma pani starostka. Videla moje dielo,
ktoré som pred rokom vyrezával v susedných
Kordíkoch. Nuž a na naliehavú prosbu som
nemohol reagovať inak ako splnením požiadavky. Nakoľko si vážim osobnosti slovenských dejín, bolo mi cťou ujať sa tejto výzvy.
2. Prečo práve pán učiteľ Jozef Šebo? Čo Vás
zaujalo na tejto tajovskej osobnosti, keď ste
sa rozhodli pre jeho stvárnenie?
Jednoducho, bola to požiadavka, na základe
toho, že podobizne osobností J.G. Tajovského a J. Murgaša už obec má. Z rozprávania pani starostky som sa dozvedel o pánovi
Šebovi mnoho zaujímavostí, no a po tom
všetkom som pochopil, že to bol človek,
ktorý si jednoznačne zaslúži mať svoju podo-

bizeň. Nielenže sa zaslúžil o vznik múzea
J. G. Tajovského, ale bol to človek vzdelaný
a veselý, otvorený pre ľudí. Presne taký, akých
je v týchto pohnutých časoch čoraz menej.
3. Ako sa Vám pracovalo? Priznám sa, že
keď som videla prvýkrát výsledok Vášho
diela skonštatovala som, že to nie je iba kus
dubového dreva, ale že je to dielo, ktoré má
dušu pána učiteľa. Dýcha z nej osobnosť,
človečina. Iba prehovoriť...
Ďakujem za uznanie, verím, že to takto budú
vnímať všetci tí, ktorí pána učiteľa poznali, či
už osobne alebo čo i len z rozprávania. Pracovalo sa mi celkom dobre, až na to počasie, ale
to si človek nevyberie. Mal som pred týmto
projektom veľký rešpekt, nakoľko nie som
žiadny akademik, ale autodidakt (samouk)
a urobiť portrét bez modelu iba zo starých,
nie veľmi kvalitných fotiek, je naozaj veľmi
náročné. Priznám sa, mal som obavy, či to
dokážem. Preto ma nesmierne teší pokiaľ je
výsledok čo najdôveryhodnejší.
4. Vaše dielo zaujalo natoľko, že máte už
objednávku na budúci rok na sochu tajovského rodáka Jozefa Murgaša v životnej
veľkosti do záhrady pred kostolom sv. Jána
Krstiteľa a na nový drevený betlehem. Bude
nám cťou pýšiť sa Vašimi prácami v našom
prekrásnom Tajove.
Som rád, že sa mi dostalo toľkej dôvery, pretože najlepšou vizitkou je samotná práca a jej
výsledok. Je to pre mňa nielen pocta, ale aj
veľký záväzok. Verím, že sa mi to podarí
aspoň tak, ako pri soche pána učiteľa Šeba .
Myšlienku zhotovenia tajovského Betlehemu
som predostrel pani starostke spontánne na
základe emócií, ktoré vo mne pri našich rozhovoroch zanechali veľmi pozitívnu stopu.
Ale o tom radšej neskôr, aby sa zámer podarilo aj zrealizovať.
Naše tajovské stromy vdýchli život vynikajúcim umeleckým dielam. Nech ich krása
teší ľudí z Tajova a v Tajove ďalších sto rokov.
Sochár Martin Kalman si vystavil svoje exi
monumentum (nesmrteľný pomník).
Zhovárala sa AM.

2. Viem, že ste najprv žili teda v Izreali
a potom ste sa rozhodli pre Slovensko.
Po siedmych rokoch v Izraeli sa Katke začalo
cnieť za jej milovanou rodinou a jej rodnou krajinou. Chcela sa vrátiť domov a tak sme v roku
2008 prišli na Slovensko. V Izraeli sa nám narodili naše deti, Michaela a Adam. Katka tam
chodila do školy a naučila sa plynule hebrejsky
čítať a písať. Nebola to ľahká voľba.
Prvý rok na Slovenku nebol ľahký. Reč, priatelia, práca, kultúra. Bojoval som sám so
sebou. Musel som začať od úplného začiatku.
A premýšľal som, či sme sa rozhodli správne.
Bolelo ma srdce za Izraelom.
3. Povolaním ste vyučený kuchár. Aj na Slovensku sa venujete tejto profesii?
Áno, na začiatku som pracoval v Nízkych
Tatrách v hoteli Jasná, kde som sa zoznámil so slovenskou kuchyňou a zdokonalil
som sa v slovenskom jazyku. Stál som pri
otvorení reštaurácie Mamma Mia, kde som
využil svoje dlhoročné skúsenosti s mäsom
a medzinárodnou kuchyňou. Mojou špecialitou sú steaky a gril. Pre Mamma Miu som
vymýšľal sezónne ponuky, ktorými by som
spestril taliansku a slovenskú kuchyňu.
4. U nás na Slovensku sa vraví, že láska ide
cez žalúdok. Platí to aj u vás dvoch?
Určite hej. Na Katke vidím, že keď jej ulahodím a uvarím niečo chutné, chodí usmiata
celý deň. Človek je šťastný, keď je pri vás niekto, kto sa vás spýta ,, čo by si si dala alebo
na čo máš chuť ?" Niekto, komu na vás
záleží. Nemusí to byť len jedlo, môže to byť
aj chutný čaj s medom a škoricou... Ale plný
lásky. Záleží na tom, dokonca veľmi záleží.
Každý z nás sa bude raz zodpovedať za toho
druhého, koho nám Boh poslal do cesty.
Všetkým ľuďom dobrej vôle želáme, napriek
nepokojnej situácii, pokojné Vianoce.
Ďakujem za rozhovor. Obom vám želám do
budúcnosti roky bohaté na stretnutia s dobrými ľuďmi. Nech sa vám v našom Tajove
darí a nech ste šťastní!
Zhovárala sa AM.
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Poďakovanie rodiny Šebovej
Nápad vytvoriť plastiku Jozefa Šebu sa zrodil v hlave našej pani starostky Janette Cimermanovej, keď uvidela tvorbu umeleckého rezbára
Martina Kalmana v blízkych Kordíkoch.
Rozhodla sa, že takéto dielo musí vzniknúť na pamiatku a z úcty
k pánu učiteľovi Jozefovi Šebovi, ktorý bol okrem učiteľa aj organistom, divadelníkom, múzejníkom a kronikárom. Vykonával však ešte
mnoho ďalších činností v obci.
Dnes stojí busta Jozefa Šebu na vysokom podstavci pred zrekonštruovanou budovou bývalej školy. Z miesta, kde žil, učil, tvoril, sleduje dianie v našej dedine.
Umelecký rezbár Martin Kalman vytvoril veľmi pekné a zaujímavé
dielo. Vystihol jeho tvár, úsmev, pohľad... Vždy, keď idem okolo, objavím na buste niečo nové.
Vedľa stojí ďalšie umelecké rezbárske dielo, ktoré je tiež z rúk Martina
Kalmana. Predstavuje sovu a knihy – symboly múdrosti a vzdelania.
Obidve diela patria k budove školy a sú ozdobou našej obce.
Všetkým, ktorí prispeli k vzniku tohto diela, sa chcem v mene rodiny
Šebovej poďakovať.
Alžbeta Kulavjaková-Šebová

Vianoce našich starých rodičov
Bolo 24. decembra a v kalendári meno Adam a Eva. Začali sa prípravy
k najslávnejším obyčajom a najväčším poverám celého roku. Starý otec
so synom nakŕmili a napojili hojne svoj statok a obriadili hospodárstvo,
starká s dievkami vyriadili a vymietli chyžu. Stôl prikryli najčistejším
a najtenším obrusom, položili naň peceň chleba a soľ, ktoré ostanú
až do nového roku. K nim priložili ostatné „dary Božie“ ako koláče,
opekance s makom a medom, hrach na zobky varený, med, oblátky
a hriatô na potúženie. Keď bolo takto pripravené, sadli si k stolu.
Prvý vždy gazda domu, potom ostatní. Pomodlili sa, nábožne zaspievali. Potúžili sa hriatym, pripili si na dobré zdravie a šťastie. To už starká
doniesla kapustnicu z kyslej „juchy“ s klobáskami a hubami sušenými,
zápražkou dochutenú. Po nej zjedli sladké opekance a všetku váru,
ktorú si pripravili. Veď sa treba najesť „dopopuku“ keď deň štedrosti
nastal. Aj jabĺčka prekrojili, či zdraví celý rok budú, aj čelá medom
pomazali, aby sa dievky a mládenci priťahovali ako „muchy na med“...
Toto vari všetci poznáme, ale čo povery a čary, ktoré potajme robili?
Tu sú niektoré z nich.
Dievky veriace, že tento čas ukáže im budúceho manžela si pri štedrej
večeri tajne odkladali z každého jedla do orechovej škrupinky, pevne
ju zviazali a položili na noc pod vankúš. Vo sne sa im potom objavil.
Alebo do úst vodu zobrali a na lyžici si ňou kvások zarobili. Ak skysol, vedeli, že príde skorý pytač. Tie šikovné si z misy prvý opekanec
uchmatli a zaniesli na roh domu. Ak do rána odtiaľ zmizol, to znamenie je, že do roka sa vydajú. Chodili klopať aj na studne, ktorej ozvenu
dala, skoro sa vraj vydá. Po návrate sa hneď pozreli kľúčovou dierkou
a čo prvé uvideli, to do roka sa im splniť má.
Gazdiné ak si raz sadli za stôl, tak sedeli a nehli sa do konca večere,
aby im sliepky a kačky dobre na vajciach sedeli. Hrach, ktorý na zobky
uvarili, do štyroch kútov izby nahádzali, aby zo štyroch strán nešťastie
od domu odvrátili. Zbienku doniesli do izby a pri večeri z každého
jedla do nej hodili a tak nechali až do rána, aby sa nemuseli celý rok báť,

že im mlieko kravám skape.
Gazdovia od štedrého večera až do nového roku na jednom obruse
jedávali a všetky omrvinky z neho odkladali. Tieto potom na zasiate
pole sypali, aby mali dobré oziminy. Koniari zobrali si zo stola najkrajšie jablko, ktorým potom kone potierali a hladili, aby boli také pekné
a hladké ako ono.
A pre všetkých platné. V okamihu pravej polnoci vraj premieňajú sa
všetky tečúce vody na víno a komu sa podarí z nich napiť, nikdy neochorie a dožije sa sto rokov.
Veru zaujímavé boli zvyky našich starkých. Tvorme ich aj my pre naše
deti a vnúčatá, nech majú na čo spomínať.
									
Mgr. Mariana Dučová
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Vianočná verzia
1. listu Korinťanom 13
• Keby som svoj dom dokonale vyzdobil
jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale
nemal by som lásku k svojej rodine, nebol
by som ničím iba dekoratérom.
• Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, labužníckych
maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej
rodine, nebol by som ničím iba kuchárom.
• Keby som pomáhal v charitnej jedálni,
v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale
nemal by som piesne pre svoju rodinu, nič
by mi to neosožilo.
• Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými hviezdami,
zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval kantáty, ale nemal by som v srdci
Ježiša Krista, tak som nič nepochopil, o čo
vlastne ide.
• Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.
• Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manželského partnera.
• Láska je priateľská napriek náhleniu
a stresu.
• Láska nezávidí iným ich domácnosť
s vyberaným vianočným porcelánom
a priliehavými obrusmi.
• Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale
je vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste.
• Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo
vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých,
ktorí darčekom odpovedať nemôžu.
• Láska všetko znáša, všetko verí, všetko
dúfa, všetko vydrží.
• Láska nikdy nezanikne.
• Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa
roztrhnú, tenisové rakety zhrdzavejú,
ale dar lásky zostáva…
Z internetu prevzala AM.

Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov 2020
Štvrtok 24.12. – Štedrý deň
Kordíky
Tajov
Králiky
Piatok 25.12. – Narodenie Pána
Tajov
Kordíky
Králiky
Sobota 26.12. – Sv. Štefan
Tajov
Kordíky
Králiky
Nedeľa 27.12. – Sv. rodiny
Tajov
Kordíky
Králiky
Štvrtok 31.12. – Silvester
Tajov
Piatok 1.1. – Nový rok - P.M. Bohorodička
Tajov
Kordíky
Králiky
Streda 6.1. – Zjavenie Pána - Traja králi
Tajov
Kordíky
Králiky

22.30
24.00
24.00
9.30
9.45
11.00
8.00
9.45
11.00
8.00
9.45
11.00
16.00
9.30
9.45
11.00
8.00
9.45
11.00

Predvianočná sv. spoveď bude tento rok len individuálne. Spoločná (hromadná) nebude. Tiež sledujte aktuálne protiepidemické opatrenia ohľadom bohoslužieb. Môžu nastať ešte nejaké zmeny.
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Sviatosť manželstva uzavrelo 8 párov. V Králikoch boli 3 sobáše,
v Tajove 1 a ostatné boli z iných farností.
Na 1. svätom prijímaní bolo 23 detí a 2 dospelí.
Birmovka v našej farnosti je naplánovaná na 17. októbra 2021.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí do kostola chodia pravidelne, ale aj tým, ktorí majú aspoň pozitívny vzťah a úctu
k veciam viery. Konkrétne ďakujem za službu kostolníkom, organistom, miništrantom a lektorom. Potom ženám, ktoré robia výzdobu
kostola. Tiež ženám a rodinám, ktorí chodia pravidelne upratovať kostol a jeho okolie. Chlapom, ktorí sa starajú o zvony a ktorí chodia kosiť
Kalváriu a robiť iné práce.

Štatistika farnosti
Tajov za rok 2020
V našej farnosti bolo v roku 2020 36 krstov (chlapcov 22 a dievčat 14).
Z Tajova bolo 7 detí, z Kordík 7 detí, z Králik 4 deti a 18 detí bolo
z iných farností. Zaujímavý je nový fenomén, že až 20 detí sa narodilo
ešte nezosobášeným rodičom, čo neodsudzujem, len konštatujem, ale
na druhej strane som rád, že rodičia deti prijímajú.
Pohrebov bolo v našej farnosti tento rok ,,našťastie,, len 11. Mužov
zomrelo 7 a 4 ženy. V Tajove z toho boli 4 pohreby, v Králikoch a Kordíkoch po 2 a 2 boli z mesta.

Ďakujem za pomoc a spoluprácu Obecnému úradu a všetkým jeho
zamestnancom.
A na úplný záver, keďže sme v Tajovských novinách, pani šéfredaktorke a celej redakčnej rade.
Buďme v novom roku nie pasívni, ale aktívni, nie negatívni, ale pozitívni. Buďme ľuďmi!
									
		
Jp

Vianoce, prežívanie daru cez Koronu
Bol som oslovený pani šéfredaktorkou, aby som napísal krátke povzbudenie do dnešnej, nie ľahkej predvianočnej doby. Napísať je jedna vec,
veď papier znesie, ale pokojne prežívať to, čo sa deje, je druhá vec. Veď
koľko znesie človek? Ja myslím, že veľa, ešte oveľa viac, ako papier.
Určite sme niekedy zažili situáciu, že nás niekto nečakane osloví "Poď
robiť starostu, poslanca. Poď do novej práce, presťahuj sa preto 200
alebo 1000 km. Poď za kňaza, rehoľníčku. Predaj čo máš a rozdaj chudobným." A podobné mnohé ďalšie výzvy a pozvania.
Aj Pannu Máriu oslovil Boh cez anjela: "Staň sa Božou matkou. Počneš a porodíš Syna." Mária napriek počiatočnému preľaknutiu a nechápaniu odpovedala áno. "Nech sa mi stane podľa tvojho slova." Mária
prijala výzvu a pozvanie od Boha, ako Božiu vôľu. Verila, že Boh sa
postará, že jej pomôže, že ju neopustí. Nesťažovala sa, nespochybňovala, nevyhovárala sa. Dôverovala. A my dnes vieme, že dobre urobila.
Aj korona, alebo COVID-19 je pre každého z nás takéto Božie oslovenie, či pozvanie v 21. storočí. Ako reagujeme my? Ako odpovedáme?
Spochybňujeme? Sme negatívni? Pomáhame, alebo naopak škodíme?
Bojíme sa? Dôverujeme ľuďom? Veríme Bohu?

Skúsme si sami odpovedať a prijmime to ako test našej ľudskosti
a lásky. Ako životnú príležitosť niečo v našom živote zmeniť. Zoberme
si z toho, čo teraz prežívame nie to zlé, ale naopak, to dobré. A okrem
toho ešte navyše dostaneme mnoho iných darov. A buďme za to aj
vďační.
								 jp
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Naši jubilanti
OKTÓBER
Búlik Ján
Lichý Pavol
Sedilek Ján
Badínska Mária
Sujová Miroslava
Mandzáková Petra
NOVEMBER
Vajsová Anna
Púchy Stanislav
Greško Milan
Greguš Vladimír
Rafanides Lívia
Kiráľová Alžbeta, Ing.
Mala Ondrej
Belková Viktória
Gregorová Hana

Spoločenská rubrika

Blahoželáme
vdp. Mgr.
Jozefovi Petríkovi,

Rozlúčili sme sa...

v deň Vašich vzácnych narodenín 9.12. 2020
prišli sme k Vám s pozdravením:
dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky.

Nech Vaša dobrá duša a srdce rastie,
nech Vám dá Boh lásku, šťastie.

Bol výraznou osobnosťou našej obce. V 60.tych a 70.-tych rokoch patril k silnej aktívnej generácií tajovskej mládeže. Po maturite
na strednej poľnohospodárskej technickej škole sa stal agronómom na Jednotnom
roľníckom družstve v Podlaviciach. Zároveň bol poslancom MNV, neskôr aj predsedom Miestneho národného výboru v Tajove.
Po zamatovej revolúcii bol zvolený na jedno
funkčné obdobie za starostu obce.
Pre svoje rodisko bol výraznou postavou. Narodil sa vo Farbenom v dome, kde uzrel svetlo
sveta aj kňaz, vynálezca, maliar Jozef Murgaš. Dom kúpili jeho rodičia v 20.-tych rokoch
minulého storočia od brata Jána Murgaša.

K 45 – tim narodeninám všetko najlepšie
želajú Vaši farníci.

S láskou a smútkom v srdci venujme mu
tichú spomienku. Nech odpočíva v pokoji!

s Ladislavom Žabkom, ktorý
zomrel 13. októbra 2020 vo
veku 78 rokov.

Nech tento krásny deň,
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Vám iba šťastný krok.

DECEMBER
Patrnčiak Marian
Rajnoha Jozef
Jubilantom želáme šťastný a veselý život. Nech
vám nikdy nechýba pevné zdravie a úprimná
láska, nech sa Vám splnia i tie najtajnejšie sny.

4 / 2020

Jazykové okienko - Napísali ste pohľadnice správne?
Vianoce ale vianočné sviatky!

Nový rok (iba 1.1.2021) ale nový rok 2021 (celý rok)!

Receptár

Gaštanovo-karamelový zákusok
Na cesto budeme potrebovať: 4 vajcia, 6 kopcovitých polievkových lyžíc cukru, 6 kopcovitých lyžíc polohrubej múky, 1dl oleja, 1plytkú
polievkovú lyžicu kakaa, 1 prášok do pečiva.
Žĺtka vyšľaháme do peny s cukrom, postupne po častiach a za stáleho miešania pridávame olej. Primiešame múku zmiešanú s práškom
do pečiva, kakao. Zľahka vmiešame sneh z bielkov. Cesto vylejeme a rovnomerne rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech.
Dáme piecť do vyhriatej rúry na 175 °C asi na 10 minút.
Suroviny na plnku: 125g masla, 3 lyžice práškového cukru, 1 kocka gaštanového pyré, zlatý klas, 3 dl mlieka.
Zo zlatého klasu a mlieka uvaríme za stáleho miešania hustý puding a necháme ho vychladnúť. Gaštanové pyré, maslo a cukor vymiešame na hladký krém. Postupne primiešavame vychladnutý puding. Plnku rozotrieme na upečený plát cesta.
Karamelová šľahačka: z 5 lyžíc kryštálového cukru urobíme karamel, zalejeme 3dl mlieka a prevaríme, necháme vychladnúť.
Do vychladnutého pridáme 2 šľahačky v prášku a 2 stužovače. Vyšľaháme na hustý krém. Ten na záver rovnomerne rozotrieme na maslovo-gaštanovú plnku.
Koláčik dáme do chladu stuhnúť aspoň na 2 hodiny, nakrájame na kocky a pred podávaním ozdobíme postrúhanou čokoládou.
Ing. Martina Mišurová
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V Tajove sa stále cvičí!
Áno a stále nás to baví. Po prvej vlne korony sme začali cvičiť v polovici mája na futbalovom ihrisku v Tajove a to z epidemiologických dôvodov,
keď sa mohlo cvičiť len vo vonkajších priestoroch s dvojmetrovými odstupmi. Teraz opäť pokračujeme, so súhlasom pani starostky, na Obecnom
úrade.Bohužiaľ, momentálne opatrenia nedovoľujú väčší počet ako šesť osôb. Záujem je oveľa väčší, no maximálny počet je aj za normálnych
okolností ,v týchto priestoroch, len desať. V budúcnosti, ak bude takýto záujem, preto zvažujem o zmene priestorov a to v novozrekonštruovanej
tajovskej škole. Uvidíme, ako sa dohodneme s pani starostkou, ale cvičiť aj naďalej plánujeme. Sme skvelá partia.
Preto ďakujem obci v mene všetkých dievčat za dlhoročnú podporu.
Mgr. Petra Mažgutová

Fotogaléria:
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