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Jánska hostina
Tak sme v Tajove nazývali oslavu patróna kostola sv. Jána Krstiteľa. V nedeľu „na Jána“ sa zišla celá rodina.
Prišli príbuzní, aby spoločne išli do
kostola na slávnostnú omšu. Tu sa
v preplnenom kostole stretli aj s ďalšími spolurodákmi.
Na slávnostnom nedeľnom obede
musel vždy byť zelený šalát. Veď tajovská hostina sa nazývala aj šalátová.
V týždni pred hostinou sa v každej
domácnosti upratovalo a pieklo.
V sobotu postavili chlapci na Kalvárii
vatru a po zotmení ju zapálili. Tu sa
stretli dievčatá a mládenci, spievali,
žartovali, rozprávali si príbehy a keď
sa vatra zmenšila, odvážnejší chlapci
ju preskakovali.
Občas sa „na Jána“ hralo aj divadlo. Nezabudnuteľná a často spomínaná hra Jánošík sa hrala
na „Pľaci“ s prírodnými kulisami.
Na Jána bývali aj zábavy, niekedy na Pľaci ozdobenom májkami, niekedy v sále. A pred mnohými rokmi aj vo Švarovej (Pepenérii), ktoré takto opísal vo svojich spomienkach pán Jozef
Šebo: „Popoludní bola veľká zábava v Pepenérii na krásnom miestečku pri potoku za dedinou
smerom do Kordík. Tu v objatí vysokých svrčín a haštier veselo i tiahlo niesli sa tóny Samových huslí, ktoré vedeli do tanca i spevu naladiť všetkých... Na tejto zábave sa zúčastnila vždy
celá dedina. V tento deň ani kravy nešli na pašu, lebo aj pastieri chceli osláviť Jána. Každá
rodina tu už mala svoje známe miesto. Kým sa rodičia vykrúcali, deti strážili košíky s olovrantom. A v prestávke a cez olovrant išiel Samo od jedných hodovníkov k druhým a hral im
pesničky na želanie. Zábava sa pre niektorých pretiahla až do rána. Nočnú tmu pretínali plamienky vatier a papierové, doma vyrobené lampióny, v ktorých blikali sviečky...“
Jánska hostina- Jánske hody mali a majú v každej dobe svoje čaro.
								
Alžbeta Kulavjaková
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Fotogalériu z Jánskej hostiny
si pozrite na str. 5

Farská púť – čítajte na str. 4

Príhovor starostu
Pekný deň, vážení spoluobčania, rodáci a priatelia našej obce!
Ochrana životného prostredia
Na začiatku sa budem venovať ochrane životného prostredia v našej obci. V týchto teplých
letných dňoch je menej vody, či už pitnej , alebo povrchovej. Hladina vo vodných tokoch je
dramaticky nízka. Keďže je vody málo, vo vodných tokoch sa hromadia rôzne odpadky, konáre a hlavne pokosená tráva. Vyzerá to hrozne, nachytané po skalách a brehových porastoch.
Apelujem na tých, čo bývajú pri vodnom toku , aby si vo vlastnom záujme a aj z pohľadu životného prostredia upratali v blízkosti svojej nehnuteľnosti. Každý povie „ veď to prišlo zhora“.
Skúsme sa zamyslieť sami nad sebou a nie vždy sa vyhovárať na druhého. Keď sa pohneme
v tomto smere , tak to aj tých „ zhora“ hádam trkne. Vybudovaním kanalizácie zmizol zápach
a s ním aj ostatky z kanalizácie. Aj rybári mi avizujú , že po realizácií kanalizácie je vodný
tok omnoho čistejší a tak si ho nekazme inými zdrojmi znečistenia. Vyzval som Poľnohospodárske družstvo (ďalej PD) Podlavice, aby na Kordíckej ceste v mieste ich strediska, niečo
spravili s tou starou žumpou. Rovnako som upozornil aj obyvateľov bývajúcich v lokalite za
družstvom, aby sa lepšie vysporiadali so zachytávaním splaškov...

pokračovanie na str. 2

Bazilika sv. Jakuba
Santiago de Compostela

Úspešní tajovskí športovci –
čítajte na str. 8
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Príhovor starostu
pokračovanie zo strany 1

...Už sa aj niektorí občania z Kordíckej ulice
sťažujú na zvýšený zápach splašiek v potoku.
V prípade PD Podlavice je každoročne problém v mieste dolnej brány vstupu do areálu
družstva, kde sa v mrazivých dňoch vytvára
na ceste poľadovica a tým je ohrozená bezpečnosť na ceste. Aj domy nižšie pod družstvom ohrozujú premávku, keďže si porobili
vstupy k domom bez vybudovania priepustí
a odvodňovacích rigolov. Menované úseky
sme si prešli aj so zástupcami Banskobystrickej regionálnej správy ciest a dohodli
sme sa, že majiteľom domov pošlú výzvy
na prerobenie vstupov a rigolov, aby to fungovalo ako v minulosti. Z minulosti vieme,
že táto lokalita bola vždy zamokrená a po
výstavbe domov a vybudovaní spevnených
plôch musí niekde spodná aj povrchová
voda odtekať. Týmto dotknutým občanom
a PD Podlavice ďakujem za pochopenie
a budem rád, ak spravia nápravu.
Informačné tabule na Skalke
Ešte raz tunel na Skalke. V mesiaci máji sme
zorganizovali malú brigádu na nainštalovanie informačných tabúľ pri tuneli a na križovatke turistických ciest s názvom Tichá. Obe
tabule sa nám podarilo osadiť aj s pomocou
Viktora Greška, Dušana Chabana, Petra Pavlíka a Ľuba Pavlíka. Tabule vyhotovil Marian
Lapin a sú osadené v drevenom ráme a v kovových pätkách. Určite sa tam choďte prejsť,
od Tichej je to pol hodinka a z parkoviska na
Tajovskej chate asi hodinka cesty pešo.
Prívalové dažde robia problémy
Tohto roku zatiaľ veľa neprší a aj keď poprší,
tak sú lokálne dažde a prívalové zrážky na
malom mieste. Ťažko sa tieto záplavy identifikujú , nakoľko priamo v obci je relatívny
kľud v koryte vodného toku a z ničoho – nič
sa dovalí odniekiaľ záplavová vlna o výške
jeden meter. Tento rok nás niečo také postihlo koncom apríla v lokalite pri autocampingu. Vybrežil sa Vyhnátovský potok, ktorý majú v správe Lesy SR. Podvečer okolo
19.00 mi volal pán Malaga z Tanečnice , že
ide veľa vody po komunikácií. Išiel som sa
tam pozrieť a mal pravdu. Zapchali sa priepuste povyše vstupu do autocampingu. Celý
Vyhnátovský potok bol vybrežený na cestu.
Prúd vody bol tak silný, že vybral aj ryhu
vodovodu, diaľkové káble a odvodňovacie
rigoly. Nám v malej miere poškodilo rigol,
plot a šatne na našom futbalovom ihrisku. Včasným zásahom sa zabránilo väčším
škodám na majetku. Pri záchranných prácach pomáhali p. Malaga, bratia Pavlíkovci,
Dušan Chaban, Ivan Greško s USD. Hlavne
jemu patrí vďaka , že keď som mu v piatok
večer o siedmej zavolal, neváhal ani sekundu či ísť. Bez súhlasu riaditeľa StVPS a Ivana
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Greška, by sa nám to požiarnickými hákmi
asi ťažko podarilo. Po odstránení nánosov
pred priepustami a opadnutí vody, bolo potrebné odstrániť nános z vozovky. Toto sme
spravili svojpomocne obecným traktorom.
Peter Vajs cestu „vypluhoval“ od nánosov
a tým aj spojazdnil cestu v smere na Tajovskú chatu a Lesák. Niekde bola na vozovke
vrstva nánosu aj 40 cm. Aj napriek rýchlemu zásahu sme museli vyhlásiť 3.stupeň
pohotovostnej aktivity. Ďakujem všetkým
za ich ochotu a odvedenú prácu, ktorou sa
podarilo zabrániť omnoho väčším škodám.
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brzdilo nás hlavne majetko – právne vysporiadanie. Nadišiel čas a aj nevyhnutná
situácia s nedostačujúcimi priestormi pre
strojový park a náradie. Sklad sa bude využívať aj pre potreby zimného posypového
materiálu a hlavne na garážovanie Avie
a traktora s príslušenstvom. Momentálne
nám je potrebné dorobiť bránu a odvodnenie garáže. Konštrukciu nám poskytol pán
Miroslav Greško st. a ostatné už bolo v našej
réžii. Všetko sme si robili svojpomocne za
pomoci pracovníkov na verejnoprospešných prácach a Petra Vajsa. To, čo sa nám
podarilo, stojí za to a ďakujem tým čo, sa
pričinili o toto dielo.

Vybreženie Vyhnátovského potoka
na cestu pod Tanečnicou
Kosenie na cintoríne
Prvá jarná kosba na našom cintoríne prebieha koncom mája. V poslednom čase, práve
v tejto dobe, začína byť výška trávy už neúnosná. Tento rok sme zažili asi rekord v dejinách Tajova. Na cintoríne, a následne na
chodníku na Kalváriu, počet brigádnikov
prekročil 35 občanov. Tento rok sa nám
zvýšil aj počet žien , ktoré tú pokosenú trávu zviezli na kôpky a chlapi z úradu ju cez
týždeň pozvážali preč. Na budúci rok by
sme chceli utvoriť rekord, tak Vás všetkých
pozývam na brigádu na cintoríne v roku
2018. Odviedli sme, ako vždy, kopec roboty, chlapi aj ženy si „zamakali“ a potom sa
posilnili pivkom, pizzou a dobrou náladou.
Tento počet brigádnikov sa nedá menovať,
ale všetkým ďakujem za účasť a iste aj naši
nebožtíci sú teraz spokojnejší.

Garáž a sklad už slúžia obci
V mesiaci apríli sme začali s výstavbou garáže a skladu za školou. Po vysporiadaní
pozemkov sa to už dalo riešiť. Nad touto
výstavbou sme rozmýšľali už dávnejšie, ale

Jánska hostina
A na záver Jánska hostina. Myslím , že akcia sa vydarila. Mnoho ľudí , aj cudzích, pochválilo, poďakovalo, ale sa našli aj takí, čo
hanili a hľadali nedostatky. Boli , nevravím
že nie , ale pri už takej veľkej akcii sa vždy
niečo vyskytne a niečo zaskočí. Program bol
taký akurát, vždy sa niečo dialo. Všetko sme
začali pripravovať už vo štvrtok stavaním
veľkého stanu a dovážaním tovaru. V piatok
sa taktiež vozil tovar a stavali sa ostatné stany, májka, vatra a vstupná brána. Večer sme
sa potom chytili do krájania mäsa a zeleniny.
Od rána pani Anka Račanská a pani Evka
Murgašová vyrábali naše tradičné tvarožníky. Pomáhala im aj Vierka Pavlíková. Prišlo
pomôcť veľa dobrovoľníkov, až som bol prekvapený. Všetko sa nachystalo včas a bolo
pripravené na sobotu. V sobotu sme začali
o pol siedmej s prípravami, chlapi chystali
drevo a postupne masť ( tá bola z jarnej zabíjačky), cibuľa, miešanie a o chvíľu už guláše
vreli. V tom čase sa krájali a čistili zemiaky.
Pomaly začali chodiť stánkari a muzikanti.
Už od 10.00 hrala ľudová hudba pod vedením Duška Oravca. Do rytmu mu pomáhali Mirko Balúch, Miško a Janko Šebovci.
O 15. 00 začali súťaže mikroregiónu KVV.
Každá obec delegovala súťažiacich, ktorým
nechýbalo odhodlanie. Súťaž tento rok vyhralo družstvo z Králik. Tajov skončil druhý
a družstvo tvorili Danka Biela, Mariana
Dučová, Gabo Belko a naša postavička Marek Žabka ml. Počas súťaží sa hodovalo na
guláši a na tvarožníkoch. Po tom nás už po
druhýkrát navštívil folklórny súbor Bystrina.
Krásne ľudové kroje , tance, spev a výborná
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hudba. Po súbore vystúpili deti z materskej
školy, ktoré nám pod vedením p. riaditeľky
a p. učiteľky predviedli kvalitne pripravený,
pekný a bohatý program.
Aj najmladší účastníci Jánskej hostiny si prišli na svoje. Už tradične nechýbal skákací
hrad, detské motorky, cukrová vata a koníky
pani Murínovej z Ranča pod Horou.
V čase malého časového voľna stále hrali
ľudovkári, ktorých pestrým programom doplnili fujaristi pán Kliment a pán Mudrák.
Pomaličky nastal čas žrebovania tomboly, čo
ľudí taktiež dostalo do napätia. V tombole
bolo 30 cien rôznej hodnoty a kvality. Prvú
cenu vyhral Ondrej Mala z Tajova. (Vlani
išla 1.cena do Riečky). Podujatie zavŕšil starý
známy šlágrista Peter Stašák, ktorého k nám
„dotiahol“ náš chatár – spevák Karol Konárik.
Pri tónoch si zatancovali aj seniori. Po senioroch na tradičnú diskotéku nastúpili juniori
a mládež a tancovalo sa do jednej v noci. DJ
Snopko aj s kolegom všetkých svojimi pesničkami tak povykrúcali, že nakoniec niektorým „ preplo“ a začali sa menšie a aj väčšie
šarvátky. Neskôr, keď som už aj ja schytal, tak
som dal povel na ukončenie akcie a rozpustenie zábavy. Pár opitých jednotlivcov úplne
pokazili dobrú zábavu a náladu slušne sa zabávajúcich ľudí. Nevadí , na rok si už asi zabezpečíme strážnu bezpečnostnú službu, aby
sme už v zárodku eliminovali roztržky.
A na úplný záver ďakujem všetkým organizátorom a účinkujúcim za pekný deň, za to,
že sa naplnil úmysel obce pripraviť pre všetkých účastníkov bohatý program a aj bohatý tanier. Bez Vás by to naozaj nešlo. Vďaka
patrí aj hosťom, ktorých býva na našej hostine čoraz viac a prinášajú k nám dobrú atmosféru. A ešte chcem úprimne poďakovať
nášmu kuchárovi – Romanovi Schmidtovi,
že aj napriek jeho životným starostiam nezanevrel na našu obec, že rád prišiel a s chuťou navaril.
Sponzori podujatia: Banskobystrický samosprávny kraj, Urpiner pivovar BB, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B.B., Generál PUB, OZ Tajovská kopa (organizátor
podujatia), OZ za rozvoj Tajova, Obec Tajov,
Farský úrad Tajov, Karol Konárik, Marek
Žabka st., Miroslav Greško st. – Bielostav, Hodinárstvo Vigaš, Janka Podobová, Vigaš Time,
Andrej Dobrota, Voding plus s.r.o., Mikros,
AU holding – Kremnička, Hotel-Penzión
Kúria- Dušan Némeš, Sam – služby – Uhliar
Andrej, Hanka Dlhošová, Autocamping Veľký dvor, Michal Hew. Ešte raz ďakujem.
Rekonštrukcia materskej školy
Na prelome júna a júla začíname robiť III.
etapu rekonštrukcie materskej školy. Tentoraz sme sa pustili do rekonštrukcie sociálneho zariadenia. V predchádzajúcich rokoch
sme zrekonštruovali herňu a pred 2 rokmi
kuchyňu. Tento raz to bude najnáročnejšia
práca , nakoľko je tam mnoho rozvodov

obec Tajov
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inžinierskych sietí a obkladu. V rámci toho
sa bude robiť aj spojovacia chodba medzi
jedálňou a terajšími WC. To bude najväčší
oriešok, ale v rámci prevádzky je to nevyhnutné. Deti doteraz chodili buď cez hlavnú
chodbu , alebo cez kuchyňu, čo je z hľadiska bezpečnosti detí a hygieny neprípustné.
Práce by sa mali ukončiť 13.augusta 2017,
aby mohla po prázdninách ďalej fungovať
MŠ. Ak by sa práce predĺžili, tak budeme
rodičov prostredníctvom riaditeľky týždeň
dopredu informovať. Na rodičovskom združení boli o tom taktiež informovaní.
Všetkým Vám, Tajovčanom , rodákom a priateľom našej obce želám veľa oddychu a pekné
dovolenkové dni.

Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej
Bystrici, na ktorú sa veľmi tešili. Spoločne
aj s deťmi z MŠ Riečka si pozreli netradične
stvárnený príbeh o malom dievčatku. Úspešnou akciou bola besiedka ku Dňu matiek.
Svojim vystúpením deti obdarovali svoje
mamičky a staré mamy, nielen vlastnoručne
vyrobeným darčekom, ale aj pestrou kyticou
uvitou z piesní, básní, divadielka i tanca.
V ich sviatočný deň – MDD sme naplánovali
cestu do kina v Europa SC. Deti preukázali,
že slušné správanie im nie je cudzie. Boli
sme na ne veľmi pyšné. Bodkou našich sviatočných dní bolo vystúpenie na Jánskom dni
v obci. Svojimi tancami potešili a roztlieskali
nejedného diváka.

Ladislav Surovčík, starosta
Foto: archív OÚ

Zem úsmevov
je názov romantickej operety Franza Lehára.
Príbeh lásky prekročil hranice viedenského
grófstva a dej predstavenia sa odohráva v ďalekej Číne. Dve rozdielne kultúry vyhrotili
vzťah viedenskej grófky a ministerského
predsedu Číny do nenaplnenej lásky . Dej
predstavenia, zaujímavé kostýmy, scéna
a pekné melódie zaujali v hľadisku banskobystrickej Štátnej opery v júni tohto roka aj
dvadsiatich občanov z Tajova. Klub dôchodcov zorganizoval v rámci plánu podujatí
na tento rok pre svojich členov návštevu
predstavenia operety Zem úsmevov. Aktuálny repertoár opery je zaujímavý, tematicky
rôznorodý, tak hádam, niekedy sa zas na
predstavení v opere stretneme.

ACh

Čas na hodnotenie
„Čas si kráča za krokom krok, my sme starší
o jeden rok...“ je úvod piesne, ktorou začali
budúci prváci svoju rozlúčku s mladšími
kamarátmi i celým personálom materskej
školy. Preukázali svoje schopnosti a zručnosti v spievaní, recitovaní i v tanci. Odmenou
im bolo chutné aj sladké občerstvenie. Každý
zo siedmych budúcich prváčikov dostal
Osvedčenie o ukončení predprimárneho
vzdelávania, knihu ako spomienku na materskú školu a drobné darčeky. Bol to pestrý
a veselý, ale zároveň smutný deň.
V uplynulom polroku školského roka 2016 –
2017 sa nám striedali všedné i sviatočné dni.
Vo všedných sme pokračovali v plnení cieľov
Školského vzdelávacieho programu „Lienka
Lenka spoznáva svet“. Sviatočnými boli pre
deti i nás akcie, ktoré spestrili náš škôlkarsky
život. Prvou z nich bola návšteva Sokoliarov
Kráľa Svätopluka, ktorá nás upútala spôsobom života operených dravcov. Naše deti
spolu aj s deťmi z MŠ Králiky mali možnosť
vidieť sovu, orla, jastraba, havrana, dokonca ich aj pohladkať. Ďalšou bola návšteva

Svoj príspevok ukončím pokračovaním
hore uvedenej piesne :
„Dovidenia škôlka milá, my už nie sme
malí, preč sú chvíle, keď sme spolu po
obede spali. Nesmiete sa na nás hnevať nás
už čaká veľká škola....“
Áno, čaká na nich veľká škola, veľa nových
povinností a my im prajeme, aby dosahovali
výborné výsledky a chodili do nej s takou
radosťou ako do materskej školy.
Po prázdninách, 4. septembra 2017, privítame šesť novoprijatých detí, na ktoré sa už
všetci tešíme.

Jana Majerová, riaditeľka MŠ
Foto: archív MŠ

Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra
obce Tajov na obdobie
2017 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Tajove v zmysle
§ 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa uznesenia č. 22/2017 zo dňa 29. 6. 2017
vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra
Obce Tajov na 24. 8. 2017, na zasadnutí
obecného zastupiteľstva na Obecnom
úrade v Tajove.
Písomné prihlášky je potrebné odovzdať
v termíne do 10. 8. 2017 na Obecný úrad
Tajov, Tajov č. 79, 976 34 Tajov, do 14.00 hod.
Viac informácií na www.obectajov.sk
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duchovný život

Omša v Kaplnke
Sedembolestnej panny
Márie na Kalvárii
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa už tradične
konala svätá omša. Za pekného počasia bolo
príjemné aj starším vyjsť hore po novom
chodníku, potešiť sa výhľadmi na obec, blízke mesto a okolie. Obľube takýchto udalostí
na tajovskej Kalvárii nasvedčuje skutočnosť,

že účasť bola určite väčšia, ako keby sa svätá
omša konala dolu v kostole. Ako Tajovčania
môžeme byť právom hrdí, pretože v blízkom
okolí sa obdobná kalvária nenachádza.
Text a foto: Tajovskí farníci

Prvé sväté prijímanie
Poslednú májovú nedeľu v kostole Jána Krstiteľa v Tajove prijali dievčatá Miška Lapinová, Sofia Terézia Uhliarová, Ľubka Chladná, Paulinka Vránska, Martina Zembová
a chlapci Vilko Donoval, Nikolas Uharček
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Farská púť
Farská púť sa konala 14. - 22. júna 2017. Z našej
farnosti sa púte zúčastnilo 9 ľudí. Autobus bol
doplnený veriacimi zo Šale. Púťou nás sprevádzali dôstojný pán Valent s našim pánom farárom Petríkom. Naša púť začala stretnutím na
Pľaci 14. júna, kde pre nás prišiel autobus, aby
nás odviezol na letisko do Budapešti.
Po príjemnom lete do Lisabonu, sme sa previezli do Fatimy, kde sme spali dve noci.
Navštívili sme Baziliku ružencovej Panny
Márie, kde sú hroby sv. Hyacinty a Františka,
a tiež Lucie. Zúčastnili sme sa medzinárodnej
sv. omše, krížovej cesty, ktorá je postavená na
miestach kadiaľ vodili pastierici svoje stáda. Je
darom maďarských veriacich. Po krížovej ceste sme sa piati z našej skupiny vybrali pozrieť
rodnú dedinku pastierikov, keďže bola blízko
krížovej cesty. Aljustrel – dedinka pastierikov dýcha radosťou z osláv 100.výročia zjavenia Panny Márie. V dedinke sú zachované
obydlia pastierikov. Miestni si tento rok robia
prieskum návštevnosti, lebo sme dostali otázku, aká sme veľká skupina a odkiaľ. Po návrate
sme sa zúčastnili modlitby sv. ruženca a sviečkového sprievodu. Vo Fatime veľa ľudí prosí
a ďakuje kľačiac po vyznačenom chodníku,
ktorý obchádza kaplnku zjavenia. Na ďalší
deň sme sa presúvali cez mesto Braga, kde ku
kostolu Bom Jesus do Monte vedie historická
lanovka poháňaná vodou.

Kaplnka zjavenia vo Fatime
v kaplnke pri relikviári. Po ďalšej noci sme
odchádzali do Lúrd.
Ubytovali nás v hoteli blízko bazilík. V Lurdoch sme mali sv. omšu v Jaskyni zjavenia,
zúčastnili sme sa modlitby sv. ruženca, eucharistickej procesie a sviečkového sprievodu.

Lurdy, miesto zjavenia
Niektorí sme absolvovali studený kúpeľ, čo
bolo príjemným osviežením počas horúceho
dňa. Lurdy ponúkajú aj pekný výhľad, keď
sa preveziete lanovkou na Pic du Jer. Vidno
nielen celé Lurdy, ale aj Pyreneje. Návšteva
mestského hradu zas pripomína minulosť.
Nový deň ponúkol mesto Tours a návštevu
Baziliky sv. Matrina. Potom cesta pokračovala do Nevers. Tu sa nachádza neporušené telo
sv. Bernadety, ktorá spí večným spánkom
v presklenej rakve. A to sa už blížime k poslednému pútnickému mestu Paray le Monial.
Návšteva Baziliky Božského srdca a telo tej,
ktorá nás naučila jeho úcte. Sv. Mária Margita
Alacoque je tu vystavená k úcte v presklenej
rakve. Posledný deň sme trávili v autobuse
s malými občerstvovacími zastávkami. Plní
nových zážitkov sme sa vrátili v skorých ranných hodinách domov.

Kostol Bom Jesus do Monte pri meste Braga
a Oskar Planieta prvý raz do svojho srdiečka Pána Ježiša. Bol to deň, keď sa opäť o krok
priblížili k Bohu. Želáme im, aby od tohto
veľkého dňa rástli v láske k nášmu Nebeskému Otcovi a svojim blízkym.
Text a foto: HD

Ďalšia cesta viedla do známeho Santiaga
de Compostela. Tu prichádza veľa pútnikov
peši alebo na bicykli. My sme si to uľahčili autobusom. Navštívili sme Katedrálu sv.
Jakuba, čakali sme v dlhom rade, aby sme
mohli objať sochu sv. Jakuba a pomodliť sa

Tours
Text a foto: Tajovskí farníci
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obec Tajov
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Jánska hostina v obrazoch

čistenie cibule do všetkých kotlov

Folklórny súbor Bystrina
Tancovať sa začalo
už pri Stašákových pesničkách

Deti z Materskej školy v Tajove
Súčasne sa pripravovali aj zemiaky
chutilo...

Ľudová hudba Dušna Oravca, v ktorej
hosťoval aj Janko Šebo, si na javisko
pozvala Anku Murgašovú
Zemiakové špirály a iné pochutiny ponúkal
hosťujúci stánok
Šéfkuchár Roman Schmidt dohliadal,
aby všetky guláše boli chutné

Koníky pre deti od pani Murínovej

Belkovci podávali občerstvenie
pre všetky generácie

Súťaž zástupcov obcí nášho regiónu

Tajovčania sa umiestnili
na 2. mieste za Králikmi

Peter Stašák zaspieval
svoje oľúbené pesničky

Diskotéka
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Žili medzi nami...
V rámci cyklu Žili medzi nami máme pred
sebou 50-te roky 20. storočia. Doteraz sme
pramene aktivít starostov obce preberali
z obecných kroník Tajova a Jabríkovej. Žiaľ,
50-te roky v kronike nemáme zapísané. Preto som zvolila formu rozhovoru s najbližšími, ich spomínanie na jedného z predstaviteľov obce.
Dôležité je uviesť, že po roku 1945, po skončení 2. svetovej vojny, nastala reorganizácia
verejnej správy v Česko-Slovensku. V obciach vznikli miestne národné výbory (ďalej v skratke MNV). Poslanci tvorili Radu
MNV, v čele ktorej bol predseda MNV.
Predsedovia MNV v Tajove v 50.-tych rokoch boli:
Gejza Murgaš (1945 – 1946),
Július Púchy (1946 – 1950),
Július Marušinec (1950 – 1955),
Imrich Murgaš (1955 – 1964);
Funkčne najdlhšie, od roku 1955 do roku
1964, pôsobil vo funkcii predsedu MNV
v Tajove Imrich Murgaš. S manželkou Máriou Auréliou, rodenou Rázgovou mali tri
deti: dcéru Valériu vydatú Hrčkovú a synov
Jána a Jozefa, ktorého volali aj Dušan.
Imrich Murgaš bol pôvodným povolaním
vyučený elektrikár. Pracoval v Energetických závodoch v Banskej Bystrici ako vedúci
odboru oddelenia porúch.
Na starého otca, očami malého dievčatka, si
spomína jeho vnučka Anka Chlebovcová,
dcéra Valérie Hrčkovej.

Imrich Murgaš vľavo
Anka, si vnučkou jedného z prvých povojnových predsedov MNV v Tajove. V rokoch 1955 – 1964. Ako si spomínaš na
starkého Imricha Murgaša?
Mala som štyri roky, keď sa starký stal predsedom MNV. Spomínam si, že ako dieťa
som sa predstavovala: „Som Anka z Tajova, starý tata predseda“. Tiež si spomínam,
že vo svojom zamestnaní – v Elektrárňach
v Banskej Bystrici mal na pracovnom stole
moju fotografiu, takže ma všetci jeho kolegovia poznali, občas som mu do práce nosila
obed. Mal veľmi rád starkú. Nedopustil na

obec Tajov
ňu ani zdanlivo krivý pohľad. Mal rád poriadok. Doma vždy zametal dvor a prútenou
metlou nám hrozil so slovami „veď počkaj...“,
to akože preventívne. Nikdy nám neublížil.
Mal nás –vnúčatá - rád. Aj keď videl ako zo
špajzy potajomky vynášame jablká skryté
pod bundou...Tváril sa, že nič nevidí... A to
vždy, keď sme išli do kina. Radi sme v kine
vyhrýzali jablká.
Aké mal prímenie, veď sa volal Murgaš?
V Tajove bol mlyn, tam kde je dnes autobusová zastávka na dolnom konci. Boli tam
maštale, mlynské koleso s príslušenstvom
a dom, v ktorom naši bývali. Preto sme dostali prímenie „Zo mlyna“. Volali nás tak
aj potom, keď sme už v mlyne nebývali. Tí
starší tak nás volajú dodnes. Ale nepamätám
si, že by starkému dávali iné prímenie. Bol
jednoducho Imro báči, a taký bol v dedine
len jeden.
Ako si vnímala starkého ako hlavu obce?
Ako si ho vnímala ako dieťa?
Vnímala som ho ako veľkého človeka v bielej
košeli a saku s insigniami obce na krku. V Tajove bola totiž matrika a odohrávali sa tu obrady: svadby, uvítanie detí do života, pohreby....
Sako nosil vždy, len miesto insignií nosil vo
fazónke funkčnú skúšačku, aby všetci vedeli k akej profesii patrí. V úrade, mám pocit,
mne sa to tak zdalo, že hovoril príliš prísne,
ba aj pohrozil... ale potom sa vždy usmial
s komentárom, že to no-no-no ! bude, ale iba
vtedy, keď robota urobená nebude.
Všetko, čo robil, bola chlapská robota. Preto všetko rád robil s mojím bratom Igorom,
teda jeho vnukom.
„Časté naše majstrovanie v domácej dielničke,
to bola jedinečná škola, ktorá vychádzala z celoživotných skúseností. Vždy bol ochotný poradiť a priložiť ruku k dielu. Vychoval ma k tomu,
že všetko, čo sa naučím, musím odovzdávať
ďalej. Len vtedy moje vedomosti majú zmysel.
A preto tak je to aj teraz v mojej rodine“.
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Čo bolo najvýznamnejším počinom starkého v Tajove za jeho predsedovania?
Ťažko povedať, čo bolo naj. V obci bolo vždy
veľa roboty a všetko, čo bolo treba bolo naj.
Hádam najviac práce odviedol tam, kde
bolo treba zaviesť elektriku. Pamätám si,
ako s obvodným montérom Jánom Spevákom liezli na stupačkách po drevených elektrických stĺpoch. V tom čase sa rozširovala
elektrifikácia a budoval sa obecný rozhlas.
S Júliusom Marušincom sa venovali zasa
tajovskému divadlu, technickým pomôckam a osvetleniu. Ako? Pamätám si na búrku, starký „vyrobil“ blesk a pán Marušinec
s kusom plechu za oponou tak krútil, že sa
„hromy“ ozývali na celé divadlo.
Takto sa nám v pamäti zachoval náš starký Imro báči – ako predseda MNV, ale hlavne
ako človek, na ktorého si v rodine radi vždy
s úctou spomíname.
Anka, veľmi pekne Ti ďakujem za rozhovor.
Priblížila si nám Tvojmu srdcu blízkeho
človeka a našim čitateľom kus histórie Tajova. Veď mladšia generácia a noví obyvatelia
obce už ho nemohli poznať... Z Tvojho rozhovoru plynula človečina. Ďakujem.
Rozhovor viedla Anita Murgašová

Ponuka práce účtovník/účtovníčka
Obec Tajov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade
v Tajove na pozíciu účtovník/účtovníčka.
Názov pracovného miesta:
• účtovník/účtovníčka
Výkon práce:
• Obecný úrad Tajov
Charakteristika pracovného miesta:
• samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu
• spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
• zabezpečovanie dodržiavania účtovných
termínov
• pravidelný reporting v oblasti účtovníctva
• komplexné vedenie miezd a personalistiky
• rozsah pracovného úväzku:
• plný úväzok
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje
žiadosti o zaradenie do výberového konania
poštou alebo osobne na Obecný úrad, 976
34 Tajov, Tajov 79, najneskôr do 31. 7. 2017.
Viac informácií na www.obectajov.sk

a 28.1.2014 sa narodil rodičom Dáši
šovej a Jánovi Bírešovi syn Filip
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Naši jubilanti
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Syn Jozef, dcéra Marta s rodinami a sestra. HENRIETA HORVÁTHOVÁ.
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Rozlúčka sa konala 9. júla 2017 v Kostole sv.
Jána Krstiteľa v Tajove.
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Receptár

Receptár

Ovocný koláč s posýpkou
osové
oblátkové
rezy
potrebné prísady:

na cesto:
2 vajíčka, 250 g kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, 250 g hladkej múky, 100 g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 2,5 dl mlieka, 2,5
ríbezľový)
◆ 1 balík piškót ◆ pomarančový sirup (môže byť aj inakší) ◆ trochu rumu
dl oleja

kryštálového
ovocie: cukru ◆ 1 balík kokosu ◆ 25 dkg masla (hera)

podľa chuti, najlepšie drobné (cca 1 l) – čučoriedky, ríbezle, môžu byť aj nektarinky, broskyne, slivky
na posýpku:

áme zovrieť
a hneď
vmiešame cukru,
kokos.120Zmes
necháme
60 g masla,
60 g kryštálového
g hrubej
múky vychladnúť.

postup:
najprv si pripravíme posýpku – všetky prísady rozmrvíme v jednej miske
hou. Na•• ňu
dáme polovicu krému a na krém poukladáme namočené piškóty v sirupe.
na cesto vyšľaháme cukor, vanilkový cukor a celé vajíčka do hustej peny, pridáme olej, mlieko, múku a prášok do pečiva – každú
prísadu dôkladne premiešame. Cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech, nahusto poukladáme ovocie a posypeme
treťou oblátkou.
posýpkou. Pečieme na 180 C asi 20-25 min.
Upečený a vychladnutý
koláč môžeme
átkou. •Zaťažíme.
Zaťažené necháme
od posypať
večera práškovým
do rána. cukrom :)

evou.

Spoločenskú rubriku pripravila Martina Mišurová
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šport
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Úspešní tajovskí
športovci
V redakcii Tajovských novín nás milo prekvapila táto správa:
Dobrý deň,
vidím, že v Tajovských novinách sa na stránke o športe píše najmä o výsledkoch futbalu,
tak chcem tiež napísať, že nám tu v Tajove
vyrastá veľký plavecký talent, ktorý zbiera
medaily na Majstrovstvách Slovenska, ale
aj v medzinárodných súťažiach. Teraz 2 - 4.
6. 2017 sa konali Majstrovstvá SR v dlhom
bazéne (50 m, pozn. red.), kde bolo zúčastnených 267 najlepších plavcov vo veku 13-14
rokov a Peter Perašín získal bronz 200m polohové preteky a dostal sa svojimi výkonmi
do 10-tky najlepšie obodovaných výkonov
celého podujatia.
S pozdravom hrdá matka Perašínová
Zistili sme, že napríklad tieto medaily zozbieral za posledné tri roky:

•
•
•

•

Medailové umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska:
rok 2015
Zimné Majstrovstvá SR 12-ročných žiakov 2. miesto 100 m prsia
rok 2016
Letné Majstrovstvá SR 13-ročných žiakov 2. miesto 200 m polohové preteky
a 3. miesto 200 m voľný spôsob
Zimné Majstrovstvá SR 13-ročných žiakov
2. miesto 200 m voľný spôsob a 3. miesto
100 m voľný spôsob
rok 2017
Letné Majstrovstvá SR 14-ročných žiakov
3. miesto 200 m polohové preteky

Medailové umiestnenia na medzinárodných podujatiach:
rok 2015
• Csatlós Csaba Memoriál, Bátonyterenye
(Maďarsko)
rok 2016
• Pohár MTP Delfin Cieszyn (Poľsko)
1. miesto 100 m prsia, 2. miesto 100 m
voľný spôsob, 2. miesto 50 m prsia
• Kiss Géza Memoriál, Salgótarján (Maďarsko) 1. miesto 50 m voľný spôsob, 1. miesto
100 m prsia, 2. miesto 100 m motýlik
Petrovi blahoželáme.

ACh

Peter Perašín vpravo

Peter Perašín prvý zľava

Aktív futbalových
funkcionárov
Dňa 8. 7. 2017 sa konal aktív futbalových
klubov Oblastného futbalového zväzu
B. Bystrica. Na programe aktívu bola aj
príprava futbalových stretnutí na sezónu
2017/2018, ktorá začína 6.8.2017 a bolo dohodnuté, že hracím dňom bude len nedeľa.
Novinkou v pravidlách futbalu je počet hráčov na striedanie počas jedného stretnutia,
z troch sa počet zvyšuje na 5 hráčov.
Termín na prestup hráčov je do konca júla
2017. Tabuľkové sumy za prestup hráčov sa
nemenia. Za hosťovanie hráča nie sú určené žiadne poplatky.

Pre všeobecnú informáciu všetkým, ktorých zaujíma tajovský futbal uvádzam
poplatky, ktoré prihlásené mužstvo musí
uhradiť pred štartom nového ročníka:
1. štartovné 65 Eur
2. členské za klub 20 Eur
3. členské za každého aktívneho hráča 6 Eur
4. členské za funkcionára uvedeného ako
zástupca klubu 10 Eur
5. priebežne každý mesiac sa uhrádza zálohová faktúra za rozhodcov: 17 Eur - hlavný rozhodca, 15 Eur – asistent rozhodcu,
15 Eur – delegát zápasu.
Okrem týchto povinných poplatkov sú
možné aj poplatky za disciplinárne previnenia hráčov a funkcionárov klubu.
Z tohto vidieť, že finančné nároky na prevádzku klubu sú nákladné.
Preto sa obraciam na potenciálnych sponzorov a priateľov tajovského futbalu o poskytnutie finančných prostriedkov v akejkoľvek výške.
Ďakujem.
Marián Schwarz, vedúci mužstva TJ Tajov

Rozpis zápasov na jesennú časť II. A. triedy
6. 8. 2017
13. 8. 2017
20. 8. 2017
27. 8. 2017
3. 9. 2017
10. 9. 2017
17. 9. 2017
24. 9. 2017
1.10. 2017
8.10. 2017
15.10.2017
22.10.2017
29.10.2017

16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
15,00
15,00
14,30
14,30
10,30
14,00
14,00

TJ Slovan Tajov – TJ Slovan Malachov
TJ Slovan Tajov – FK Baník Ľubietová
TJ Tatran Harmanec - TJ Slovan Tajov
TJ Slovan Tajov – OZ Králická Tiesňava
TJ Družstevník Dúbravica - TJ Slovan Tajov
TJ Slovan Tajov – TJ Mladosť Lučatín
TJ Hronsek - TJ Slovan Tajov
TJ Slovan Tajov – TJ Iskra Horné Pršany
TJ Partizán Hiadeľ - TJ Slovan Tajov
TJ Slovan Tajov – ŠK Zornička Riečka
ŠK Selce B - TJ Slovan Tajov
TJ Slovan Tajov – TJ Družstevník Mičiná
ŠK Sokol Staré Hory - TJ Slovan Tajov
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