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Pozvánka na zápas
Tento článok píšem v čase vrcholiaceho pôstu a zároveň
v čase, kedy vrcholia semifinálové hokejové zápasy play
off. Pôstny čas nám na začiatok predstavuje Kristov zápas
s ľudskou zradou a neprijatím, ktoré majú pôvod v zle,
teda v hriechu a neskôr tento zápas vrcholí na krížovej
ceste a na Kalvárii, kde už ide do tuhého – do finále, a to
je už zápas o život a o smrť skrz kríž a Ježišovu dôveru
v Boží plán, že všetko to bude mať na koniec zmysel, aj
keď sa to všetko javí ako zlyhanie a hanebná prehra.
Tento článok je aj pozvánkou prísť na veľkonočné obrady,
ktoré sú najväčším kresťanským sviatkom. Byť živým
svedkom Kristovho zápasu a zároveň načerpať silu do
tých našich životných zápasov.

Druhé volebné obdobie starostu

2015

Nie je to klam

Nie je to klam, ani čary,
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
pokračovanie na str. 6

Starostovanie v obci s nízkym rozpočtom a malou šancou získať veľké projekty nie je ľahké.
A možno to bol aj dôvod, prečo pri ostatných voľbách na post starostu bol jediný kandidát
– bývalý a zároveň súčasný starosta Ladislav Surovčík.

každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom,
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáčal.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste znovu kandidovali na starostu obce?

Kto rozum má – pochopí,

Boli to hlavne rozrobené projekty, ktoré chcem v ďalšom období dokončiť do úspešného
konca v prospech obce a občanov.

slabúčko vodou pokropí.

S akými zámermi ďalšieho rozvoja obce ste vstúpili do nového volebného obdobia?
Zámerov a nápadov je veľa, ale všetko stojí veľa finančných prostriedkov. Musíme myslieť
aj na zaťaženie rozpočtu obce dlhodobými úvermi, ktoré sa úspešne splácajú, ale na druhej
strane odoberajú financie v priebehu celého roka.
V tomto roku plánujeme dokončiť šatne a sociálne zariadenie na futbalovom štadióne vo
Švárovej. Ďalej chceme zveľadiť ďalšiu miestnosť v materskej škôlke. Zariadime sa podľa
finančných prostriedkov, či zrekonštruujeme jedáleň, alebo kuchyňu. V každom prípade
začneme prípravu na prístupovej komunikácií k cintorínu. Doteraz nám bránili právne
vzťahy. Celý pozemok pred cintorínom a časť cintorína stále vlastnia Lesy SR. Rokovania
s nimi sú na dobrej ceste. Vybudujeme zastávku aj na Kordíckej ceste a chceme doriešiť
prístup na Kalváriu. Dali sme vyhotoviť geometrický plán s dvoma alternatívami. Tento
rok chceme riešiť navrhnutý chodník s vlastníkmi pozemkov a trasu vyčistiť od porastu.
Máme aj dlhodobejšie zámery, ktoré sú v štádiu rozpracovania , budeme vás o nich prostredníctvom našich novín informovať. V obci sa však vyskytujú rôzne problémy, ktoré sa
snažíme riešiť za pochodu. Stáva sa, že nám pohltia financie, ktoré nám potom pochybia na
plánované akcie.
			
pokračovanie na str. 2

O úspechoch
Tajovčanky
Janky Matejčíkovej
čítajte viac na strane 8

Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko nie však moc,
tak veselú Veľkú noc!

Príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov všetkým občanom praje
Ladislav Surovčík, starosta

2
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starostu
pokračovanie zo str.1

Každý úspech ale aj neúspech podmieňujú peniaze. Výnosy z daní a poplatkov
zrejme stačia na bežnú prevádzku a zabezpečenie základných potrieb občanov.
Ako plánujete vecne a finančne zabezpečiť ďalší rozvoj obce?
Ako som spomenul v predchádzajúcej odpovedi, každý úspech aj neúspech je podmienený finančnými prostriedkami. Čo je
úspech a neúspech, sa nedá jednoznačne
vyjadriť. Napríklad, pracujeme na nejakom projekte , ktorý nás stojí neskutočné
finančné prostriedky. Robíme to s vedomím , že to nepôjde do šuplíka ako veľa
iných projektov. Robíme to s pocitom, že
projekt sme spracovali dobre a kvalitne,
ale nakoniec ho neschvália. Za úspech
považujem aj to , že sme sa do toho pustili, veď nás to stálo veľa síl. Ale na druhej
strane bol projekt neschválený, tak bol neúspešný. Snažíme sa aj s poslancami všetky
náležitosti vybaviť tak, aby projekt prešiel.
Máme radosť z toho, keď schvália aspoň
nejaké peniaze, ktoré sa môžu použiť pre
zveľadenie obce. Výnosy z daní a poplatkov stačia ozaj len na bežný chod obce. Ja
tiež rozmýšľam, kde ušetriť a kde zarobiť
ako obec. Ďalší rozvoj obce je veľmi závislý od fondov a výziev na konkrétne projekty. Niečo sa dá vybudovať aj z vlastných
prostriedkov , ale to sú činnosti zanedbateľné. Poviem to tak , že ani „voľným okom“
tie práce nevidieť. Nazvať to rozvojom je
ťažko, povedal by som , že sa snažíme ísť
aspoň trošku s dobou.
Do akej miery ovplyvňuje úverové zaťaženie hospodárenie obce?
Zdalo by sa, že všetky otázky nepriamo
súvisia, vždy sme u jednej veci, a to sú
financie. Niektoré činnosti aj finančne
náročnejšie sme si zabezpečovali sami
a uskutočnili mnoho aj odborných prác
svojpomocne. Spomeniem herňu v škôlke, úpravu násypníka a podlahy kotolne
a podobné ďalšie práce. Momentálne splácame 3 úvery rôzneho charakteru . Jeden
je univerzálny, z ktorého sme dočerpávali na spolufinancovanie projektov v roku
2011, a to chodník na cintoríne a projekt
biologicky rozložiteľný odpad. Úvermi je
obec zaťažená mesačne 467.-€ t.j. ročne
splácame 5.604.-€. Celkovo je potrebné
ešte splatiť 32 562.-€ (stav ku 31.12.2014)
s poslednou splátkou v roku 2023.

obec Tajov
V minulom volebnom období ste pracovali na vydaní monografie obce Tajov-Jabríková. V akom štádiu je jej vydanie ?
Pustili sme sa do príprav na monografii
obce, nakoľko naša obec nikdy nemala
históriu a súčasné dianie v obci zosumarizované v jednej publikácii. Zatiaľ nás
prípravné práce vyšli 4.000.-€. V minulom
roku sme žiadali cez Ministerstvo kultúry
o poskytnutie dotácie na vydanie publikácie, nakoľko sa jednalo o rok, v ktorom boli
významné výročia našich rodákov. Projekt
nám neschválili, ale aspoň sme mali podklady pre vyhotovenie historického kalendára obce Tajov. Na prelome rokov sme
žiadali znovu o dotáciu, ktorá nám taktiež
neprešla z formálneho dôvodu (potvrdenie daňového úradu bolo staršie viac ako
3 mesiace). Aj keď sme pracovali na tom,
aby sme získali nové potvrdenie daňového úradu,podarilo sa nám to až 2 dni po
skončení výzvy. Beriem to na seba, mal
som to riešiť skôr.
Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva ste rokovali o vypovedaní zmluvy
so ŠVK o spravovaní Pamätného domu
a o snahe uzatvoriť novú zmluvu. Prečo
nová zmluva?
Obec Tajov trvala na uzatvorení novej
zmluvy, nakoľko sa zmenili podmienky prevádzky Pamätného domu. V starej
zmluve bolo meranie za teplo riešené výpočtom podľa vykurovanej plochy a nie
podľa meračov tepla, ktoré dávali najpresnejší údaj za spotrebované teplo. Boli tam
aj iné návrhy obce ako príspevok za používanie sociálneho zariadenia, možnosť
vstupu zástupcu obce do objektu domu
JGT a podobne. Obec prvý návrh zaslala
už v mesiaci jún 2014, zmluva po mnohých peripetiách bola podpísaná vo februári 2015. Poslanci odsúhlasili odstúpenie
od zmluvy ( starej), pretože podpísaním
novej zmluvy pôvodná zaniká. Teraz je na
stole nová podpísaná a môžeme ju znova
prehodnotiť. Ja len chcem , aby som nenakladal nehospodárne s majetkom obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko na rok
2015 v sume 1 400,00 €. Na čo budú tieto
financie použité, aký prospech má z toho
obec?
Tieto financie budú použité na zakúpenie
veľkokapacitných stanov , ktoré sa budú
využívať na obecné akcie. Vysvetlím celý
postup. Sú to peniaze z poplatkov za prechodného ubytovanie. Za jednu osobu na
jednu noc je poplatok 0,50.-€. Každý rok
vyberieme inú čiastku. Je to dané tým, koľ-
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ko je ubytovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach, alebo lepšie povedané,
koľko nám konkrétne zariadenia priznajú.
Neostáva nám nič iné, len v rámci svojich
právomocí robiť kontroly v Knihe ubytovaných. Keďže sú to výnosy z cestovného ruchu, my ich tiež investujeme do cestovného
ruchu. Obec vloží určitú čiastku, v tomto
roku je to 1400.- €, a cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Stredné Slovensko
získa k tomu 50% navyše. Samozrejme je to
cez výzvy a dotácie na rozvoj cestovného
ruchu. Vlani sme takýmto spôsobom získali lavice a stoly tzv. pivné sady. Predtým
v roku 2013 sme zas vybudovali chodník
s prepojením campingu, rodného domu
J. Murgaša, cez Mútne, Brúsy , Kalváriu
a do Tajova. K tomu boli aj reklamné tabule
jedna je na campingu a druhá pri cintoríne.
Mnohé aktivity obce sa v minulosti podarilo realizovať s pomocou občanov. Akú
úlohu zohráva občan pri realizácii zámerov obce v novom volebnom období?
Bez pomoci občanov by sme ani polovicu
toho nevybudovali, čo by sme chceli. Vždy
ma poteší, keď na brigády na cintoríne, na
Kalvárií, na ihrisku, v obci ľudia prídu. Horšie je to, že sú to poväčšine tí istí. Objaví sa
niekto nový , ale je to vždy len starší občan,
obec mládež neláka. Vážim si, že do prác
v obci sa zapájajú aj remeselníci a odborníci.
Tesári, murári, elektrikári, vodoinštalatéri
a podľa potreby aj ľudia iných profesií vykonajú v prospech obce kvalifikovanú prácu, väčšinou bez nároku na odmenu.
Všetkým občanom úprimne ďakujem, pretože akákoľvek snaha obce bez podpory občanov nevedie k vytúženým cieľom.
Za rozhovor poďakovala A. Chlebovcová

Návšteva operety
Klub dôchodcov v Tajove pripravuje zaujímavé akcie pre dôchodcov. Aj 9. marca
t.r. zorganizoval návštevu operety Gejzu
Dusíka Hrnčiarsky bál v Štátnej opere
v Banskej Bystrici.
Hrnčiarsky bál je jedna z najkrajších slovenských operiet. O živote hrnčiarov, láske, práci, láske k rodnému kraju. Príjemná
hudba, chytľavé Dusíkove melódie, krásne
tance, scéna, kostýmy, výborné výkony
umelcov. A v závere deja známa pieseň
Najkrajší kút.
V dobrej nálade a s úsmevom na tvári
sme odchádzali z predstavenia.
Za pomoc pri organizácii návštevy operety ďakujeme pani Evke Stráňavskej.
Alžbeta Kulavjaková
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Posledný fašiang
Udržiavanie ľudových tradícií patrilo a stále patrí ku koloritu súčasnej dediny. Fašiangy ako symbol veselosti, zábavy, hodovania
a pitia patria k najveselším z nich. A predsa
v každom regióne majú inú podobu. Tie tajovské, ako mi pamäť siaha a to už niekoľko
desaťročí, sú stále rovnaké. Len fašiangovníci a hudobníci sa menia. Chlapi v krojoch
a v maskách, čert, či pochabý Apríl s ražňom, kapsou a košíkom zaklopú na dvere,
od gazdu vypýtajú dievčence a ženy a berú
ich do tanca. Hudba vyhráva staré známe
a tanečnice lietajú z rúk do rúk, až všetci
zadýchaní chytia pohárik, najlepšie domácej, zajedia krapňom, tvarožníkom, či inou
dobrotou. Euríčka hodia do kapsy, slaninku
nastoknú na ražeň a s melódiou piesne Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde.... ich domáci vyprevádzajú do ďalšieho domu.
Nebolo tomu inak ani tohto roku. Na fa-
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šiangový pochod dedinou ich vyprevadil
pán farár a po jeho skončení ich privítal
pán krčmár. Nuž takto to na dedine chodí.
Poslednú zábavu pred končiacim sa fašiangom a nastupujúcim pôstom do našich domov priniesli Gabo Belko, Bohuš
Balšianok, Karol Dugas a Laco Surovčík
a stará známa kapela s Dušanom Oravcom,
Ľubomírom Balkom, Jankom a Mišom
Šebovcami. Nazbierané peniaze budú aj
tento rok venované v prospech spoločnej
veci – moderné osvetlenie multifunkčného ihriska na Notárskej záhrade.
ACh

Uznesenia
z 1. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tajov,
konaného dňa 26.2.2015
Obecné zastupiteľstvo obce Tajov schválilo:
• Podanie žiadosti o nenávratný
finančný prostriedok na projekt „Protipovodňová ochrana v obci Tajov“;
• Uskutočnenie výberového konania na predloženie cenovej ponuky:
“Odborné poradenstvo v oblasti prípravy a výberu stavebného dozoru
cez verejné obstarávanie“;
• Regulatívu
výmery
stavieb
v záhradkárskych osadách na 60m2
vrátane zvislého presahu striech,
počet nadzemných podlaží prízemie
+ podkrovie. Zakazuje sa ďalšia prístavba s pevným základom;
• Vstup obce Tajov do združenia
Banskobystrický geomontánny park;
• Založenie
Spoločného
stavebného úradu v Tajove s platnosťou od
29.1.2015;
• Príspevok do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Stredné Slovensko
na rok 2015 v sume 1 400,00 €;
• Členov komisií pre:
> komisiu pre oblasť financií
a ochrany verejného poriadku
predseda: Michal Hew
členovia: Ján Biely st., Ján Murgaš č.d.
130, Pavol Žabka
> Komisiu pre oblasť výstavby
a územného plánovania
predseda: Gabriel Belko

členovia: Bohdan Pánik, Miroslav Slobodník, Jozef Valuška
> Komisiu pre kultúru, školstvo
a sociálnu oblasť
predseda: Hana Dlhošová
členovia: Mgr. Anita Murgašová, Eva
Stráňavská, Monika Knižková, Zuzana
Belková
> Komisiu pre telovýchovu a šport
predseda: Anna Chlebovcová
členovia: Mgr. Petra Mažgutová, Lýdia
Sedileková, Jozef Valuška, Pavol Žabka;
• Uskutočnenie výberového konania na vývoz zmesového komunálneho odpadu v obci Tajov na obdobie
01.09.2015 – 31.05.2019;
• Vypovedanie zmluvy s ŠVK (o spravovaní PD JGT-pozn.red.)za účelom
uzatvorenia novej zmluvy;
• Podanie žiadosti a vypracovanie
projektu na rekonštrukciu a rozšírenie
verejného osvetlenia v obci;
• Podanie žiadosti na rekonštrukciu
verejného rozhlasu – 2. etapa;
• Kúpnopredajnú zmluvu na odkúpenie pozemkov na ihrisku vo Švarovej
od Slovenského pozemkového fondu.

Asi som psom
sympatická
Hneď v úvode sa prizmám, že sa psov bojím, dokonca niekedy mám z nich panický
strach. Hlavne vtedy, keď sa nečakane na
ceste pri mne objaví pes, ktorý mi chce oblizovať ruky, vyskakuje okolo mňa, alebo
aj na mňa a bráni mi v ďalšej ceste. Nie je
to len môj problém. Podobné skúsenosti
majú aj príbuzní, ktorí radi a často chodia
do Tajova, lebo sa im Tajov páči a cítia sa
tu doma. Často chodia na prechádzky do
kordíckej, králickej doliny, či na Jabríkovú.
Obyčajne prídu s podobnou skúsenosťou
s voľne pobehujúcimi, či cez nízky plot na
cestu preskakujúcimi psami.
Preto prosím majiteľov psov, aby si ich tak
zabezpečili, aby neohrozovali osobnú slobodu a bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa po
obci. Výroky – On sa chce len hrať, On vám
nič neurobí, alebo sa tváriť, že sa nič nedeje,
keď napadnutý človek kričí, nie je riešenie.
Tak ako je niekedy nevyspytateľný človek,
tak môže byť aj pes.
Alžbeta Kulavjaková

Karneval na ľade
sa vydaril
„Karneval na ľade sa bude túto sobotu
(to zn. 14. februára 2015) konať, aj keby
fúriky z neba padali“, uviedol starosta
v oznamoch o organizovaní podujatia.
Počasie neprialo, dažde a teplejšie počasie topilo ľad. Dlhšie sa už čakať nemohlo.
A tak si organizátori karnevalu pomohli.
Z kopy snehu vymodelovali akúsi zvieraciu rozprávkovú ozrutu s dráhami a šmýkačkami, na ktorej prebiehali všetky súťaže.

Masiek bolo menej ako po minulé roky, ale
celkovo sa účastníkov podujatia nazbieralo dosť. Deti sa vyšantili na snehovej kope,
náladu si zlepšili súťažami, hlad zahnali
hod-dogom a smäd čajom. Aj dospeláci
v maskách dostali na posilnenie domácej
pálenky. Tradičné preťahovanie lanom po
vyrovnanom súboji tento raz vyhrali chlapi z dolného konca.
OÚ Tajov

4

obec Tajov

Záverečný účet obce
Tajov za rok 2014
Obec Tajov skončila rozpočtové hospodárenie v roku 2014 nasledovne: (v EUR)
Bežné príjmy: 216 049,74
Bežné výdavky: 195 971,40
Prebytok bežného rozpočtu:
+20 078,34
Kapitálové príjmy: 8 822,13
Kapitálové výdavky: 11 997,45
Schodok kapitálového rozpočtu:
-3 175,32
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
bežného a kapitálového rozpočtu:
Prebytok: +16 903,02
Príjmy finančných operácií: 1 903,65
Výdavky finančných operácií: 5 601,36
Hospodárenie z finančných operácií:
-3 697,71
Finančné usporiadanie rozpočtového
hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu: +20 078,34
Financovanie kapitálových
výdavkov: -3 175,32
Rozpočet finančných operácií: -3 697,71
Výsledok rozpočtového hospodárenia
obce za rok 2014: + 13 205,31
Hlavným zdrojom príjmov obce bol výnos dane z príjmov, ktorý bol obci Tajov
poukázaný vo výške 127 157,48 €, oproti minulému roku to predstavuje nárast
o 13 075,07 €. Príjmy z daní z nehnuteľností
a za špecifické dane boli naplnené v očakávanej výške. Ďalšie použiteľné zdroje obec
získala hlavne z prenájmu majetku a predaja pozemkov, za predaj služieb a administratívne poplatky. V priebehu roka obec
získala aj dotáciu z BBSK na akciu Tajov
– spomienková oslava k 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša vo výške 900,00 €,
z Ministerstva kultúry dotáciu na kultúrne podujatie „Tajov – oslavy k 150. výročiu
narodenia Jozefa Murgaša a 140. výročia
narodenia Jozefa Gregora Tajovského“ vo
výške 2 000,00 € a z Ministerstva financií
účelovú dotáciu na kapitálové výdavky
na „Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu
I. etapa“ v časti Jabríková a Králická v
čiastke 8 000,00 €, ktoré bolo najvýznamnejšou investičnou akciou v roku 2014.
Spolufinancovanie obce na túto akciu bolo
vo výške 1500,40 €. Svojpomocne bola
prevedená rekonštrukcia podláh a fasády
v herni materskej školy a vybetónovanie
základu a podkladu pre vybudovanie soci-

álnych zariadení, bufetu a šatní na futbalovom ihrisku. V mesiaci októbri bola zaplatená posledná splátka za merač rýchlosti,
zakúpený v roku 2012, pravidelne sa splácali dlhodobé úvery. Celková suma splátok
za rok bola v čiastke 5 601,36 €, zostatok
nesplatených úverov k 31. 12. 2014 je 32
562,00 €, čo predstavuje úverové zadĺženie
na občana v trvalom pobyte cca 55,00 €.
Potešujúcim faktom je, že už tretí rok obec
zaznamenala priaznivý vývoj hospodárenia, keď vykázala kladný výsledok účtovného /16 828,89€/ i rozpočtového hospodárenia /13 205,31€/. K 31. 12. 2014 neboli
evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti, či už z titulu dodávateľských faktúr,
ani voči poisťovniam a daňovému úradu.
Zdenka Rusková, obecný úrad

Od začiatku roka
s vyhrnutými rukávmi
Rok sme začali náročnými prácami s odpratávaním snehu. Snažili sme sa dostatočne rýchlo vyčistiť všetky ulice, aby sa občania dostali
načas do práce. Narýchlo sme zhrnuli najväčšiu vrstvu snehu a po odchode ľudí do práce
sme ulice dočistili a posypali štrkovým materiálom, hlavne v čase vývozu komunálneho
odpadu. Práce s odpratávaním snehu komplikujú domy, na ktorých nie sú nainštalované
snežné zachytávače. V najbližšom zimnom
období to bude obecný úrad riešiť zaslaním
faktúry na meno vlastníka nehnuteľnosti
s vyfakturovaním služieb za odpratávanie
snehu podľa platného cenníka.
S prvými stavebnými prácami tohto roku
sme začali na skvalitnení podlahy v obecnej
kotolni. Keďže sa kotolňa postavila na pôvodnom betóne, bolo nevyhnutné podlahu
vyrovnať a položiť dlažbu. Práce vykonal
Jaroslav Schlosser za minimálnu odmenu
a chlapi zamestnaní na úrade. Všetkým za
práce ďakujem. Náklady boli 551,62 €.
Ďalší problém, ktorý sme už začiatkom
roka museli riešiť, je komunálny odpad.
Niektorí občania z časti Jabriková resp.
Kopanice kladú komunálny odpad ku
kontajnerom na zber separovaného odpadu na dolnom konci. Ak sa bude táto situácia opakovať, budeme musieť kontajnery
premiestniť pred obecný úrad. Zároveň
žiadam občanov, aby pri separovaní plastových fliaš ich skrčili a uzatvorili, alebo
nedávali uzávery vôbec. Pri spracovaní na
separačnej linke uzatvorené fľaše vytvárajú veľký tlak a sťažujú prácu pracovníkom
obsluhujúcim linku.
Na jar sa chceme pustiť do skultúrnenia
futbalového areálu vo Švárovej. Dokončiť
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dobudovanie šatní a sociálnych zariadení,
vybudovať novú elektrickú prípojku a zapojiť nový rozvádzač. Rozvádzač nám vyrobil Igor Hrčka za čo mu ďakujem.
Ladislav Surovčík

Referendum o rodine
Celoštátneho referenda o rodine sa v sobotu 7.2.2015 v okrsku Tajov zo zapísaných
oprávnených občanov v počte 505 zúčastnilo 143 občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky. Všetky hlasovacie lístky boli
odovzdané, dva z nich boli neplatné.
Na otázku č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou? Odpovedalo:
Áno: 129 / nie: 12
Na otázku č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie(adopcia) detí a ich
následná výchova? Odpovedalo:
Áno: 124 / nie: 15
Na otázku č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? Odpovedalo:
Áno: 124 / nie: 16
V percentuálnom vyjadrení sa referenda
zúčastnilo 28,32 % zapísaných občanov.
OÚ Tajov

Vojak, veliteľ
Ing. Ladislav Kalina

Tento rok si pripomíname 70. výročie
ukončenia 2.svetovej vojny. Jedným z tých
Tajovčanov, ktorí sa zapojili do bojov 2.
svetovej vojny, bol aj Ing. Ladislav Kalina.
Vojna ho zastihla počas vykonávania

1 / 2015

obec Tajov

vojenskej prezenčnej služby. Ako dôstojník Slovenskej armády prešiel v roku 1943
s jednotkou na stranu Červenej armády
a absolvoval partizánsky výcvik. Na Slovensko sa vrátil 6. augusta 1944 ako veliteľ organizátorskej partizánskej skupiny.
Pristál ako parašutista v priestore Prašivá
na základňu sovietskeho partizánskeho veliteľa P. A. Velička. Stal sa veliteľom
partizánskej brigády „Za oslobodenie Slovanov“. Bol jeden z prvých organizátorov
SNP. Organizoval partizánske hnutie a boj
proti fašistom v Nízkych a Vysokých Tatrách. Hoci prežil ťažké zranenie, po operácii v nemocnici v Ružomberku sa dostal do
horskej osady Magurka v Nízkych Tatrách
k 4. Partizánskej brigáde pod vedením
mjr. Antona Cypricha. Odtiaľ absolvoval
aj ťažký presun v marci 1945 cez hrebeň
Nízkych Tatier smerom na Podbrezovú.
Po oslobodení bol dôstojníkom Československej ľudovej armády a do zálohy bol
preradený v roku 1947.
Od roku 1948 bol pracovníkom kontrolných orgánov v Prahe, Bratislave a Zvolene. V roku 1966 sa stal ústredným riaditeľom Štátnej inšpekcie akosti výrobkov
potravinárskeho priemyslu v Bratislave,
kde pracoval až do odchodu na dôchodok.
Do Tajova sa rád a často vracal za rodičmi a príbuznými. Keď sa presťahoval
z Bratislavy do Banskej Bystrice, každý
deň chodil do rodičovského domu a záhrady v Tajove, kde spolu s manželkou
celé dni pracovali.
Aj smrť ho zastihla na ceste z Tajova
zo záhrady.
Alžbeta Kulavjaková

Hana Gregorová
prvá slovenská feministka
(130. výročie narodenia)

Je nemravné premrhať mladosť nekonečným háčkovaním čipiek do výbavy a poníženým čakaním na ženícha. Nastal čas, aby
aj na Slovensku prestala bojazlivá poslušnosť žien voči mužom – pánom.
Tieto slová sú z pera spisovateľky Hany
Gregorovej, prvej slovenskej feministky.
Napísala ich pred viac ako 100 rokmi na
základe vlastných životných skúseností,
čo v konzervatívnom Martine spôsobilo
veľké pohoršenie. Jej meno často spájali
so spisovateľom druhej vlny slovenského
kritického realizmu – Jozefom Gregorom
Tajovským – v presvedčení, že jej spisovateľský post bol iba nejakým rozmarom, či
krátením voľných chvíľ spisovateľovej manželky. Áno, bola Tajovského manželkou,
ale hlavne bola samostatnou silnou žen-
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Po 1. svetovej vojne v prvej ČSR po boku
manžela sa často vyslovovala aj k aktuálnym politickým problémom. V ich
dome sa stretávali slovenskí i zahraniční
literáti. Hana Gregorová mala tiež veľmi
blízky vzťah k českej kultúre a s mnohými osobnosťami českého kultúrneho
a verejného života si vytvorila celoživotné priateľstvá.

skou osobnosťou. To Tajovskému na Hane
Lilgovej najviac v mladosti imponovalo. Ich
manželstvo bolo symbiózou dvoch spriaznených duší pre spisovateľskú tvorbu.
Kto bola Hana Gregorová?
Hana Gregorová vyrastala v kultivovanom
prostredí rodiny farbiara Lilgu v centre slovenskej kultúry na prelome 19. a 20. storočia,
v Martine. Základné vzdelanie získala na
štvorročnej maďarskej meštiackej škole a hoci
od detstva túžila po vyššom vzdelaní, nebolo
jej to umožnené. V martinskom Spevokole,
keď Jožko Gregor pôsobil ako bankový úradník, sa zoznámil o desať rokov starší s mladou,
šestnásťročnou Annou Lilgovou.
Na prvé, ešte neopätované stretnutie Hana
spomína: „...mal pod pazuchou noviny
a z vrecka mu vykúkali knižky. Šiel po medzi so svojím priateľom Jankom Jesenským.
Nepovšimnutá, v šatôčke na hlave, niesla
som robotníčkam na pole olovrant. Zastala som a so záujmom sa obzrela po oboch
mladých spisovateľoch. Väčšmi z úcty
k básnictvu a jeho tvorcom, ako z akéhokoľvek iného obdivu...“ Múdra a pôvabná
Hana v ňom našla podporovateľa svojich
spisovateľských, hereckých a emancipačných ambícií.
Jozef Gregor sa s Hanou Lilgovou v roku
1907 oženil. Ich svadba, ako spomínali ich
rovesníci, bola veľkou udalosťou v Martine. Nejednému martinskému mládencovi,
vraj, závistlivé slzy tiekli za Hanou, najkrajšou dievčinou.
V roku 1907 po svadbe odišli do Nadlaku
(dnešné Rumunsko - centrum Slovákov
žijúcich v Rumunsku). Jozef mal konečne
Hanu pri sebe.
Život zavial mladých Gregorovcov po
Nadlaku do Prešova, neskôr do Martina.
Ich šťastné manželstvo pretrhlo vypuknutie prvej svetovej vojny. Hana ostala tehotná sama. Keď jej manžel – Jozef Gregor-Tajovský – na ruskom fronte dezertoval,
ako manželka vojnového dezertéra zostala s malým dieťaťom, dcérou Dašenkou
(* 1916), bez finančných prostriedkov od
štátu. Zo zúfalstva ju vykúpil mladší brat
Jozefa Gregora, kňaz Janko Gregor.

Po vzniku ČSR bola redaktorkou Slovenského východu, od roku 1921 žila v Bratislave. Po manželovej smrti roku 1940
odišla za dcérou Dagmar do Prahy. Tam sa
zapojila do protifašistického odboja.
Hana Gregorová sa angažovala aj v ženskom hnutí, vyvíjala úsilie o emancipáciu
žien, zdôrazňovala potrebu ich vzdelávania. Po roku 1945 bola predsedníčkou
Zväzu slovenských žien. Zomrela v Prahe
vo veku 73 rokov. Jej urna je uložená, podľa jej poslednej vôle, vedľa manžela na tajovskom cintoríne.
O tom všetkom, aj o inom, sa môžeme
dozvedieť vis à vis v Pamätnom dome
JGT v Tajove. Posledná izba rodného starorodičovského domu Jozefa
Gregora-Tajovského je venovaná expozícii Hany Gregorovej a už aj, žiaľ, jedinému potomkovi Gregorovcov – dcére
Dagmar Gregorovej-Prášilovej.
Posledný sen Hana Gregorová od roku
1958 (podľa poslednej vôle) sníva vedľa
manžela Jozefa Gregora-Tajovského a jeho
blízkych na tajovskom cintoríne. Pokladala sa skrze manžela za Tajovčanku.
Mgr. Anita Murgašová

Čo prežívali obyvatelia
Tajova pred 70 rokmi
Nový rok 1945. Čo nás čaká? Čiastočne
vieme. Front, krv, smrť, hrôza, utrpenie.
To boli novoročné meditácie doplnené
úpenlivou prosbou z poníženého srdca:
Pomiluj, Bože, pomiluj!
V dedine Nemci, v horách partizáni.
Prichádzala jar. No sneh sa u nás ešte držal.
Čakalo sa, že v najbližších dňoch sa front
prevalí cez Banskú Bystricu. Nemci dali
zhromaždiť chlapov z dediny a odviedli ich odhadzovať sneh do Kordík, aby sa
uvoľnila cesta na Harmanec.
Na Kvetnú nedeľu už bolo zjavné, že
front je veľmi blízko. Nemci dali vykopať na moste pri kostole jamu pre nálož,
ktorá mala zničiť most ponad kordícky
potok. Márne boli prosby ľudí, pekelný
plán uskutočnili na Zelený štvrtok. Most
vyletel do vzduchu s veľkým rachotom
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a narobil veľké škody na okolitých domoch. Úplne sa zrútil prvý dom pri ňom,
ktorý patril Gejzovi Sedilekovi, poškodil
sa kostol, fara aj ostatné okolité domy.
Ľudia zanechali príbytky a utiahli sa do
pivníc, kde vyčkávali ďalšie útrapy. V tento deň Nemci opustili východnú časť obce.
Pred odchodom prekutali komory, skrine,
pobrali sliepky, ošípané i obecného býka.
Po tomto ich čiastočnom ústupe nastal
boj o dedinu. Nemci sa zasadili v lese nad
dedinou na Žiari a na Predných. Odtiaľ
pálili z kanónov. Rumuni (bojovali vo
zväzku s Červenou armádou) strieľali zo
Skubína a Králik. Boj v chotári Tajova trval 11 dní.
Život v pivniciach bol plný strachu,
no zaujímavý. Najviac ľudí sa ukrývalo
v priestrannej pivnici pod Notárskym úradom (dnešný obecný úrad). Každý si priniesol nevyhnutné osobné potreby, deku,
perinu, vankúš a stravu. Za radom vedľa
seba si ustlali lôžka, na ktorých „spali“
a zdržovali sa aj cez deň. Von vychádzali
len odvážnejší chlapi večer, aby zistili, čo
nového v dedine po iných pivniciach. Cez
deň sa neodvážil nik výjsť z úkrytu. Ľudia
boli k sebe ohľaduplní, robili predsavzatia,
ktorými sa chceli odvďačiť Tej, ktorej ruženec súkromne i spoločne, nahlas i potichu
odriekali za kanonády a trešťania, za súdneho dňa vojny.
Obaja protivníci pálili, strieľali a dedina
trpela. Padali vojaci, padali civili. Padlých
zhromažďovali na Doline u Debnárov v maštali. Provizórne ich pochovali v Kopaniciach.
Rumunov po fronte vybrali z provizórnych
hrobov a sústredili ich v spoločnom cintoríne
vo Zvolene. Nemcov neskôr tiež exhumovali.
V hrobe pri kostole bol pochovaný kňaz.
Boj v chotári Tajova si vyžiadal 7 obetí
z tunajšieho obyvateľstva:
- Štefan Vajs, 22-ročný (od Turákov)
zastrelený ešte pred frontom opitým
Nemcom.
- Július Murgaš, 16-ročný (od Fehírov)
zasiahnutý črepinami míny.
- Július Končok, 25-ročný zasiahnutý mínou spolu so snúbenicou Annou u Voretov,
ktorá vyviazla s ochrnutou pravou rukou.
- Štefan Končok, 28-ročný schovával sa
v lese, kde mu natoľko omrzli nohy, že
podľahol.
- Klára Miháliková, 22-ročná zasiahnutá črepinou zomrela v poľnej nemocnici
v Harmanci.
- Mária Sedileková, 46-ročná (Od Račanských) zasiahnutá črepinami delostreleckého granátu doma v kuchyni, zomrela
v nemocnici vo Zvolene.
- V bojoch na Skalke bolo veľa obetí
z radov vojakov. Dvaja slovenskí vojaci sú
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pochovaní aj v tajovskom cintoríne. Sú to
Ernest Čepček a Peter Purdek, ktorí zahynuli v októbri 1944.
Tajov bol úplne slobodný, zbavený posledného Nemca a posledných výstrelov 2.apríla 1945 Rumunskou armádou.
Ľudí, vychádzajúcich z úkrytov, vítala
Kalvária, Žiar a iné stráne, zakvitnuté jarnými kvietkami. Velebné ticho a konečne
pokoj naplnili ich srdcia vďačnosťou Tomu,
ktorý ich chránil v dňoch strachu a hrôzy.
Vy, ktorí ste ešte nepoznali život vojnových dní, chráňte si dar pokoja. Pokoj
začína v našich srdciach, nedovoľte si ho
narušiť rôznymi lacnými svetskými lákadlami. Buďte múdrymi hospodármi vo svojich rodinách, v našom rodnom kraji, na
našom milovanom Slovensku,.
Nezabúdajte na obete vojny, na tých,
ktorí padli, aby sme my mohli žiť v mieri.
Z príležitosti spomienky na 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny vybrala
z tajovskej kroniky a doplnila vlastnými
spomienkami
kronikárka obce Melánia Poliačiková

Pozvánka na zápas
pokračovanie zo str.1

V tých hokejových a športových zápasoch ide
o výhru a prehru, úspech či neúspech v jednej sezóne a pre víťazov o následnú radosť a
uznanie úspechu, no pre porazených o smútok
a sklamanie z prehry. Zaujímavé je , že o ďalší
rok v novej sezóne to môže byť úplne ináč. Iný
víťaz, iný porazený. Vždy a pre každého je šanca,
nádej na budúci úspech v novej sezóne. Samozrejme, že cesta na vrchol je dlhá a ťažká.
A vráťme sa na Kalváriu. V závere finále Ježiša
Krista na kríži sa zdá, že tento zápas definitívne prehráva a zlo, hriech a smrť sú silnejšie ako
Boží Syn a jeho osobný kouč Nebeský Otec.
Zdalo sa, že smrťou Mesiáša na kríži sa všetko
končí a nastáva sklamanie a smútok tých, ktorí
mu verili. Mnohí vtedy zabudli na jeho prísľub
a predpoveď, že to všetko sa malo stať, ale On
tretieho dňa vstane z mŕtvych. Nerozumeli
tomu. A tu začína akési nové predĺženie zápasu - nadstavený čas – tri dni. Najskôr tiché
a smutné predĺženie, súčasťou ktorého bolo
skladanie Ježišovho mŕtveho tela z kríža, potom pochovanie do kamenného hrobu a veľké
ľudské prázdno a bezmocnosť. No On zatiaľ padol ešte nižšie do záhrobia k zosnulým a tam z
úplného dna ide naspäť do života. Totálny obrat.
Hrob je prázdny a On je živý. Vstal z mŕtvych.
Absolútny víťaz pre všetky časy.
A On, víťaz, nás všetkých povzbudzuje, aby
sme sa nebáli v živote bojovať a žiť, ako žil On.
Vždy máme nádej na nové víťazstvo i odmenu. Nebojme sa životných pádov a prehier, cez
ktoré sa ide na vrchol života. A odmena za
dobre zvládnutý životný zápas je život vo večnej radosti, po ktorej všetci túžime, a ku ktorej
sme aj povolaní.

Program veľkonočných bohoslužieb 2015

Zelený Štvrtok

jp

18.00 – sv. omša (poklona do 20.00)

Veľký Piatok

15.00 – obrady utrpenia a smrti Pána
(Krížová cesta 10.00, Boží hrob do 21.00)

Biela sobota

19.30 – sv. omša
(15.00-19.15 Boží hrob)

Veľkonočná Nedeľa

9.30 – Tajov, 9.45 - Kordíky, 11.00 - Králiky
(sv. omša)

Veľkonočný pondelok

8.00 – Tajov, 9.45 - Kordíky, 11.00 - Králiky
(sv. omša)

Prijmime pozvanie byť osobnými svedkami Kristovho víťazného zápasu.

Koncert skupiny DENEBOLIS
Aj keď sú už Vianoce dávno za nami, chcem sa poďakovať skupine Denebolis (Martin Mackovič, Branislav Hríbik a Tomáš Grosshappel) a jej hosťom (Soňa Mojžišová, Krystína Zoldyová,
Andrea Libiaková, Ľuboš Zoldy a Matúš Zoldy) za spríjemnenie vianočných sviatkov. V našom
kostole zahrali a zaspievali nielen moderné vianočné pesničky, ale aj vianočné koledy. Záver koncertu patril piesni Tichá noc, ktorú sme spievali spolu s kapelou.			
HD
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Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide...

Každý pozná túto pieseň viažucu sa na
jarné, veľkonočné obdobie, aj keď chronológia nezodpovedá pravde. Časová postupnosť nie je zachovaná pre rytmus piesne. Každý predsa vie, že fašiangy končia
Popolcovou stredou, 40 dní pred Veľkou
nocou a Turíce sú zasa 40 dní po Veľkej
noci. Ide tu o mytologickú, resp. kresťanskú numerologickú symboliku. Popolcovou stredou začína u kresťanov 40-denný
pôst končiaci veľkonočným týždňom.
Dĺžka fašiangov je každý rok iná, pretože
každý rok je aj Veľká noc ináč. Obdobie
Veľkej noci je v kresťanstve najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom cirkevného
roku. Pôvod sviatku pochádza zo starožidovského sviatku pésah (obchádzanie).
Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom
splne mesiaca po jarnej rovnodennosti.
Veľkonočná nedeľa je pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas od druhej
polovice marca do konca apríla.
Kresťanstvo spojilo pôvodné pohanské
znovuzrodenie jari a príchod hospodárskeho roka s oslavou zmŕtvychvstania Ježiša
Krista.V tradičnej kultúre sa so sviatkami
Veľkej noci spájali obyčaje spojené s príchodom jari, obrady vykonávané počas tohto
obdobia patria k obradom prechodu. Prosperitné a magické úkony mali zabezpečiť
dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí a dobytka.
Množstvo z prostriedkov využívaných
v pohanských obradoch prevzalo kresťanstvo a používajú sa aj v súčasnosti: svätenie
vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa.
Výpočet dátumu Veľkej noci sa v jednotlivých cirkvách odlišuje. Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu
po prvom splne po jarnej rovnodennosti.
Táto nedeľa bola ustanovená na nicejskom
koncile (prvom všeobecnom) roku 325.
Ak spln pripadá na nedeľu, Veľká noc bude
až nasledujúcu nedeľu. Dátum Veľkej noci
sa teda môže odlišovať medzi jednotlivými rokmi až o viac ako jeden mesiac (od
22. marca do 25. apríla).
Jarná rovnodennosť je „úradne“ stanovená na 21. marec podľa gregoriánskeho kalendára bez ohľadu na astronomickú skutočnosť (ktorá sa môže líšiť až o dva dni).
V niektorých protestantských krajinách
(napríklad v Nemecku, Švédsku a Dánsku)
sa ale Veľká noc slávila počas niekoľkých
desaťročí 18. a 19. storočia podľa astronomickej skutočnosti.
Pre zaujímavosť: Veľká noc 22. marca v 21.
ani 22. storočí nebude.
Mgr. Anita Murgašová

spoločenská rubrika
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Naši jubilanti

Narodili sa

JANUÁR
Ľubica Žabková
Jarmila Grosshapelová
Eva Korbeľová, JUDr.
Miroslav Kilík
Katarína Sedileková
Marek Caban

Dňa 16. februára 2015 sa narodil synček Alex Greško rodičom Ivete Greškovej
a Marekovi Harvanovi.
Dňa 8. marca 2015 sa narodila dcérka
Nora manželom Ivane, rod. Hitzingerovej
a Ondrejovi Mlynárčikovým.
Detičky vítame medzi nami, nech rastú
na radosť svojim rodičom v zdraví, zahŕňané láskou, rodičovskou starostlivosťou.
Rodičom želáme, aby zo svojich dietok
vychovali dobrých a statočných ľudí.

FEBRUÁR
Alžbeta Sobotová
Ján Púchy
Jaroslav Kocian
Dana Kocianová, Mgr.
Jozef Valuška
MAREC
Gabriela Púchyová
Jozef Mišura
Róbert Greško
Juraj Lintner
Michal Balango
Lucia Bieliková
Sarah Bartíková
K životným jubileám Vám blahoželáme.
Nech ďalšie roky Vášho života sú prežiarené láskou, pokojom a pravou radosťou
v kruhu Vašich najmilších.

Srdečný pozdrav posielame aj
nášmu bývalému duchovnému otcovi
a správcovi našej farnosti vdp. Milošovi Jakubíkovi z príležitosti jeho
významného životného jubilea. Do
ďalších rokov Bohu zasväteného života mu želáme hojnosť Božieho požehnania, dary Ducha Svätého, pevné
zdravie a ešte veľa síl v službe Bohu
i ľuďom. Spomíname a ďakujeme mu
za jeho obetavú službu v našej farnosti.
		

Vďační farníci

Receptár
Piškótové rezy od pani Marty Jankovičovej
Piškótové cesto:
6 celých vajec, 30 dkg kryštálového cukru, 6 polievkových lyžíc horúcej vody vyšľahať. Horúcu vodu pridávame postupne, nie naraz. Potom pridať 30 dkg polohrubej
múky. Upiecť na vymastenom plechu, vysypanom múkou, v horúcej rúre.
Plnka:
1 l mlieka, 3 Zlaté klasy, 1 vanilkový cukor a 15 dkg kryštálového cukru uvariť. Do
vychladnutého dať 1/8 vyšľahaného masla. Natrieť na piškótové cesto. Na plnku poukladať tmavý BB keks a poliať čokoládovou polevou.

Slané aj sladké keksíky od pani Anny Račanskej
25 dkg hladkej múky, 25 dkg Palmarínu, trošku soli a 6 polievkových lyžíc vína
zmiesiť a nechať 2 hodiny odpočívať.
Z polovice cesta môžeme urobiť slané keksíky, vykrojené formičkami, potrieme
vajíčkom a posypeme podľa chutí – sézamom, rascou, alebo inou posýpkou.
Z druhej polovice urobíme sladké keksíky. Povykrajujeme a dáme ich piecť. Upečené posypeme práškovým cukrom.
spoločenskú rubriku priravila M. Poliačiková
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šport

5. ročník MY Cup
v Badíne, Tajovčania
tesne za víťazom turnaja
V poslednú adventnú nedeľu sa v športovej
hale v Badíne odohral 5. ročník MY Cup-u. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev, vrátane tajovských futbalistov. A tí sa postarali
o prekvapenie turnaja. Prvá časť turnaja
pozostávala zo zápasov systémom „každý
s každým“ v dvoch skupinách, v každej hrali
4 mužstvá. Tajovčania všetky 3 zápasy prehrali a so skóre 7:14 skončili na poslednom
mieste za Jakubom, Šalkovou a Malachovom. Všetky mužstvá v druhej časti turnaja
postúpili do štvrťfinále a hrali systémom
prvý s posledným v skupine A a v skupine B.
Tajov nastúpil s víťazom skupiny, s dovtedy
bezchybne hrajúcou Riečkou, ktorú porazil
8:3 a dostal sa do boja o medaily. V semifinále hral s výbornou Šalkovou, ktorú nečakane porazil 3:1 a postúpili do finále. Vo
finálovom zápase s Jakubom im k víťazstvu
nechýbalo veľa. Prehrali tesne 3:4 a skončili
na 2. mieste.
Za najlepšieho brankára turnaja organizátori vyhlásili Mareka Mesíka.

Jablko nepadlo ďaleko
od stromu
... ani v prípade Tajovčanky Janky Matejčíkovej, študentky Gymnázia JGT, členky
Basketbalového klubu ŠKP 08 v Banskej
Bystrici. Pred nedávnom oslávila 18-te narodeniny a už má 10-ročnú cestu pod basketbalovými košmi za sebou. Úspešnú.
„Jaja bola hyperaktívne dieťa,“ spomína
mamina,“ tak sme ju dali na gymnastiku“.
„Skúsila som aj karate“, to už hovorí o svojich začiatkoch Janka, „ ale nebolo to ono.
Tak som si povedala, že keď celá rodina hrá
basketbal, tak to vyskúšam aj ja. Prekvapivo, chytilo ma to.“ Spomína Janka na svoje
rozhodnutie. Vtedy mala osem rokov a bola
žiačkou II. triedy ZŠ.

Poďakovanie hráčom FK
Slovan Tajov

Rozlosovanie futbalovej súťaže II.A tr., Jar 2015
Tajov – Riečka

29. 3. 2015 o 15,00 hod.

Mičiná – Tajov

4. 4. 2015 o 15,30 hod.

Tajov - Selce B Baláže

11. 4. 2015 o 15,30 hod.

Šalková – Tajov

19. 4. 2015 o 16,00 hod.

Tajov – ŠKM Savoy

26. 4. 2015 o 16,00 hod.

Malachov – Tajov

1. 5. 2015 o 16,30 hod.

Tajov - Králiky

3. 5. 2015 o 16,30 hod.

Tajov – voľno

8. 5. 2015 o 16,30 hod.

Ľubietová - Tajov

10. 5. 2015 o 16,30 hod.

Dúbravica – Tajov

17. 5. 2015 o 17,00 hod.

Tajov – Hiadeľ

24. 5. 2015 o 17,00 hod.

Horné Pršany – Tajov

31. 5. 2015 o 17,00 hod.

Tajov – Harmanec

7. 6. 2015 o 17,00 hod.

Tajov – Hronsek

14. 6. 2015 o 17,00 hod.

Staré Hory – Tajov

sezóne 2014-15 sa v extralige umiestnili na
8.mieste a v máji ich čaká obhajoba titulu
Majsteriek SR. Medzi významné ocenenia,
ktoré Janka počas svojej kariéry už nazbierala, iste patrí aj vyhlásenie za Najlepšieho
športovca mesta Banská Bystrica v r. 2013.
Okrem športových úspechov dáva basketbal Janke mnoho ďalších benefitov. Nesporne medzi ne patrí cestovanie po Európe,
poznávanie krajín, metropol, pekné zážitky
z Luxemburska, Moskvy, Paríža, z Čiech i
Maďarska, nezabudnuteľný zážitok z Holandska, kde olympijský festival otváral kráľ
Willem-Alexander.
Súkromný život úspešnej športovkyne sa
hádam ani nelíši od jej rovesníkov. Voľný
čas rada trávi s rodinou, kamarátmi, občas
prečíta knihu, alebo si zapláva, zalyžuje,
sadne na bicykel. Len je hádam cieľavedomejšia a možno aj tvrdohlavejšia ako iní,
ale tieto vlastnosti ju stále ženú vpred. Po
ukončení gymnázia by chcela študovať na
niektorej z amerických škôl a zdokonaľovať
sa v športe, ktorý sa stal zmyslom jej života.
Veľa úspechov, Janka!
Anna Chlebovcová

MM

22. 3. 2015 o 15,00 hod.

1 / 2015

V Basketbalovom klube ŠKP prešla celú
pyramídu družstiev – od mladších mini
žiačok, cez kadetky, juniorky, 1. ligu až po
účasť v najvyššej súťaži ženského basketbalu – extraligu, ktorú premiérovo ŠKP 08
začal hrať v aktuálnom ročníku 2014/2015.
Janka so šťastnou sedmičkou na drese patrí
medzi najmladšie rozohrávačky extraligy.
Jej dospievanie a športové dozrievanie je
ozdobené ôsmimi titulmi majsteriek Slovenska od najmladších kategórií po juniorky. V domácej galérii športových úspechov
nájdete okrem medailí z domácich súťaží
aj trofeje z medzinárodných podujatí. Pred
dvoma rokmi sa zúčastnila Majstrovstiev
sveta stredných škôl na Cypre, kde z 24 škôl
skončili ako 14. najlepšia škola, v tom istom
roku sa v reprezentácii Slovenska (16-ročných) zúčastnila Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu, kde pre Slovensko získali 7. miesto, na Majstrovstvách
Európy v Bulharsku 10. miesto. Sezóna
2013-14 bola pre basketbalistky ŠKP 08
mimoriadne úspešná. V ASWBL (Rakúsko-slovenskej basketbalovej lige žien) sa Janka
tešila z úspechu, keď so svojím materským
klubom ŠKP 08 skončili na 2. mieste, stali
sa víťazom domácej 1.ligy, čo im zaručilo postup do extraligy. A aby toho nebolo
málo, podarilo sa jej aj s družstvom junioriek získať titul Majstrov SR. V aktuálnej

za vzornú reprezentáciu po športovej, ale
aj po spoločenskej stránke vyslovil Oblastný futbalový zväz v Banskej Bystrici. Naši
futbalisti Marek Mesík, Peter Mažgut, Rastislav Kollár, Daniel Balon st., Norbert Dikacz, Matej Pánik a Jozef Slobodník spolu
s Radovanom Galátom, Dušanom Tóthom

a Danielom Kiedžuchom reprezentovali pod vedením trénerov Petra Mazúcha
a Mariána Strelca ObFZ na medzioblastnom turnaji výberov oblastných zväzov
banskobystrického kraja v kategórii dospelých dňa 17.januára 2015 v Leviciach. Na
turnaji obsadili 2. miesto, keď prehrali len
vo finále s neskorším víťazom turnaja.
PM

Výsledky futbalových zápasov môžete
priebežne sledovať na www.obectajov. Sk
Podporte TJ Slovan Tajov a venuje 2 % zo
zaplatenej dane:
TJ Slovan Tajov, IČO: 378 294 32
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