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Zomrela prof. RNDr.
Blanka Kolibiarová, CSc.
Vo veku 93 rokov zomrela 2.1.2018 v Bratislave
prof. RNDr. Blanka Kolibiarová, CSc. Jej starý
otec, Ján Murgaš, bol bratom reverenda, vynálezcu, maliara a entomológa, Jozefa Murgaša.
Prof. RNDr. Kolibiarová, CSc. rod. Leederová bola čestnou predsedníčkou Klubu Jozefa
Murgaša a Jozefa Gregora-Tajovského so sídlom v Bratislave. Vo svojom vysokom veku sa
pravidelne zaujímala o činnosť Klubu. Podporovala všetko, čo sa dialo pre osvetu prastrýka
Jozefa Murgaša. Bola nadšená z každej vydarenej akcie. S úctou a vďakou na ňu spomíname.
Česť jej pamiatke !

Hokejový zápas detí,
viac uvidíte na str. 8
Prof. RNDr. Blanka Kolibiarová, CSc. s dedičným
obrazom z palety prastrýka reverenda, maliara,
vynálezcu a prírodovedca - Jozefa Murgaša

Viac čítajte na str. 5

Príhovor starostu
Pekný jarný deň prajem všetkým Tajovčanom, rodákom a priateľom našej obce.
Na úvod svojho príhovoru posielam veľké poďakovanie Bohušovi Bontovi, ktorý vyhotovil a namontoval novú bránu na garáži za školou. Z celého srdca ďakujem jemu, a aj celému jeho kolektívu. Práce boli uskutočnené prvý januárový týždeň a tým je nová garáž a práce na nej ukončené.

Fašiangy – zabíjačka,
fotogaléria na str. 4

Ďalej chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali na troch tohtoročných akciách. Ďakujem im
za odvedenú prácu a finančnú podporu. V januári sme mali hokejový zápas „Horný – Dolný“,
vo februári fašiangovú zabíjačku a v marci Tajovského divadelné dni. Najviac nás finančne
zaťažila zabíjačka, ale vďaka sponzorom sa nám podarilo akciu uskutočniť na úrovni. Nedá
mi nespomenúť Dušana Chabana, ktorý podporí vždy nejakú akciu príspevkom, a aj teraz
zakúpil prasiatko v hodnote 500,00 €, Peter Pavlík podporil akciu sumou 100,00 € a vecnú
hodnotu v sume 50,00 € venovala rodina Belková. Marek Žabka zakúpil mäso na guláš.
Začnem prvou akciou. Tradičný hokejový zápas sa tento rok uskutočnil aj napriek slabším
mrazom. Trikrát sme začínali polievať a vždy prišlo v deň, keď už bol navrstvený ľad, oteplenie. Aj napriek tomu sme si spravili malý turnaj. Najprv hrali deti na korčuliach, ale bol taký
mäkký ľad, že nám starým vyšlo bez korčúľ. Po polhodine to už bolo vodné pólo, lebo sa tak
oteplilo, že bolo vody až po členky. Nikomu to nevadilo, nálada bola dobrá a všetci sa zabávali.
Pre deti sa spravil čajík a upiekli sme im špekáčiky. My, starší, sme si upiekli klobásky a navarili vínko. Zápas bol neskutočne napínavý. Celý priebeh viedol Dolný koniec a až v závere sa
podarilo nášmu „ talizmanu“ Marekovi vyrovnať a na trestné strieľanie aj rozhodol o víťazstve. Po predchádzajúcej výhre Dolného konca, tento rok vyhral Horný koniec. Na budúci rok
bude hádam chladnejšie a vybehneme aj na korčuliach.
2.ročník fašiangovej zabíjačky bol tento rok ešte lepší a ľudí sa nazbieralo neúrekom. Nakoľko sme čakali tento rok viac ľudí, tak sme sa rozhodli, že prasiatko zabijeme už v piatok a nachystáme si mäso na výrobky. V piatok sme skočili po prasa na Krupinské lazy a na obed už
bolo tu. Prasiatko vážilo 265 kg. Mali sme čo robiť, kým sme ho vytiahli na trojnožku. Práce
bolo neúrekom, a tak popri tom všetkom sme spravili v piatok aj za kotol zabíjačkovej kapustnice. Všetko organizoval a viedol tradične Libor Púchy a všetci, čo mu pomáhali, sú už zohratá partia. Ozaj všetko išlo od ruky a každý, kto prišiel, vedel kde a koľko je potrebné pomôcť...
pokračovanie na str. 2

Cena Jozefa Šeba udelená na TDD.
Kto ju získal sa dočítate na str. 6

Príhovor Jozefa Poliačika, predsedu
MNV a bývalého herca ochotníckeho
divadla v Tajove, na stretnutí z príležitosti 80 rokov ochotníckeho divadla
v Tajove. Rok 1978. Viac čítajte v článku
Žili medzi nami na str. 4
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Príhovor starostu
pokračovanie zo strany 1

...V sobotu sme už začali o šiestej hodine, aby
sme mali výrobky čo najskôr nachystané.
Prví záujemci začali chodiť už okolo deviatej.
Akurát sa dorábali prvé výrobky, podbradok,
bôčik, klobásky , jaternice, a aj zopár škvariek.
Podávala sa kapustnica a Janko Biely navaril
ešte maďarský guláš z 25 kg mäsa, tak si viete
predstaviť aký bol hustý. Do klobás sa zomlelo všetko mäso, aj to najkvalitnejšie. V škôlke
ženičky piekli krapne, spravili ich okolo 650
ks. P. Račanskej sa zo zdravotných dôvodov
nedalo prísť , ale aj tak za plech koláčov poslala. Veľká vďaka. Tento rok piekli: tradične
„naša“ Evka Murgašová, Katka Pepichová, Helenka Hrčková a Anka Sedileková. Ďakujeme
a tešíme sa o rok na fajné pampúšiky, alebo
po tajovsky - krapne. Do spevu zahral Duško
Oravec so svojou kapelou a zo začiatku im
spieval aj Jožko Mak, ktorý mal cestu okolo,
tak sa pristavil a trošku nám vylepšil svojím
spevom kultúrny program. Poobede bolo už
aj do tanca a všetci si zaspievali naše tradičné ľudové piesne. V poobedňajších hodinách
sa konal aj karneval pre deti. V maske prišli
aj niektorí dospelí a bolo to zaujímavé, lebo
som skoro nikoho nespoznal. Každá maska si
odniesla malý darček. Do večera hrala hudba
a zjedlo sa ozaj všetko. Ostalo za rajničku
gulášu, a to sa dojedlo pri riadení. Slaninku
a rebrá zaúdil Libor Púchy a všetka sa rozdala tým, čo pomáhali a pričinili sa o pekný
fašiangový deň. Týmto ďakujem z celého
srdca všetkým brigádnikom, kuchárkam,
kuchárom, mäsiarom, pomocníkom a pomocníčkam, či už v bufete alebo ozdobovaní
a upratovaní.
Pri písaní tohto článku do Tajovských novín
ma zastihla smutná správa. A nedalo mi nenapísať malý článok. Zomrela nám najstaršia
občianka, pani Mária Čermáková, zlaté žieňa.
Pani Čermáková sršala energiou, keď ste sa
s ňou rozprávali, tak Vám ju aj dodávala. Keď
som ich videl so susedou pani Púchyovou,
ako sa vrúcne a vždy s úsmevom rozprávajú,
tak mi to pripomenulo staré časy. Ľudia mali
starosti aj vtedy, ale nedávali to okoliu znať,
všetko brali s úsmevom a humorom, a iste aj
preto sa pani Čermáková dožila takého veku.
V týchto dňoch by mala krásnych 92 rokov.
Keď sme ju boli pozrieť v hospici na Ľubietovej, a aj v Sebedíne - Bečove, tak nás privítala
vždy s úsmevom, aj keď bola chorá a mala bolesti, nedala to nijako znať. Klobúk dole pred
jej dobrosrdečnosťou, psychickou a mentálnou odolnosťou. Nech je nám všetkým príkladom. Budeme na ňu dlho spomínať.
A následne sa dozvedám ďalšiu smutnú správu, že zomrela pani Margita Murgašová z dolného konca. S pani Murgašovou som sa vždy
porozprával, keď som išiel niečo okolo riešiť.

obec Tajov
Vždy vybehla a hodila reč, aj keď niekedy
kriticky, ale poučne. Na stretnutí dôchodcov,
musím povedať , že aj pochválila a v tom si
ju cením, že sa nebála a dala aj v zlom, ale aj
v dobrom. Pri jej dlhej a ťažkej chorobe, klobúk dole, žila tak, ako by bola zdravá a môj
pocit bol taký, že sa s tou chorobou vysporiadala a nikdy nepovedala nejaké pesimistické
slová na adresu svojho zdravia.
Už v predchádzajúcom období, ale tohto roku,
zomrel Janko Murgaš, po našom „Brčko“.
Dlhé roky odrobil na našom obecnom úrade,
a tiež sa pričinil o zveľadenie našej obci. Porobil veľa odbornej vodárenskej práce, či už
na obci, ale aj na budovaní kanalizačných domových prípojkách. Taktiež ho zastihla ťažká
choroba, ktorej už nevládal odolávať. Budeme naňho spomínať v dobrom.
Obom našim žienkam a Jankovi, česť ich pamiatke a ich rodinám vyslovujeme úprimnú
sústrasť od všetkých Tajovčanov, rodákov
a ich priateľov.
TDD 2018, to sú tradičné Tajovského divadelné dni. Po dlhoročnom hosťovaní v Medzibrode sa tentoraz uskutočnili predstavenia na Králikoch, v Tajove a v komornej sále
v priestoroch Stredoslovenského osvetového
strediska v Banskej Bystrici. SOS je aj vlastne organizátorom a spoluzakladateľom tohto podujatia. Tento rok sa uskutočnilo prvé
predstavenie na Králikoch. Hrala sa tam komédia „Vaši lupiči“ v podaní Divadla medziBRODway. Druhé predstavenie bolo tradične
v Tajove v Divadle u Greškov a Medzibrodské kočovné divadlo zahralo trpkú komédiu
„ Jánošík podľa Jozefa“. Veľmi pekne zahrané
divadlo, na ľudovú nôtu, ale aj s takými modernými prvkami, ktoré veľmi jemne podfarbili celé predstavenie. Kto sa bol pozrieť,
ten „získal“ veľmi hodnotný kultúrny zážitok.
V piatok TDD pokračovali v Banskej Bystrici
ďalšími dvomi predstaveniami. V prvom sa
predstavilo Divadlo základnej umeleckej školy J.Cikkera s tragikomickou hrou „ Obrázky
nesmrteľnej mladosti“. Na záver TDD sa prestavil Divadelný ochotnícky súbor Slovenská
Lupča s hrou od nášho rodáka J.G.Tajovského.
Tradičná a veľmi populárna hra „Ženský zákon“ upravená netradične, nás veľmi potešila. Taká symbolika, že sa hrala hra od Jozefa
Gregora Tajovského, a ešte obľúbený Ženský
zákon, ktorý má na divadelných doskách
cveng. Všetkým divadelným súborom ďakujem za pekný herecký výkon a želám im ešte
veľmi veľa nacvičených divadiel, aby sme sa aj
v budúcnosti takto družne stretli. V dnešnej
uponáhľanej dobe je umenie nájsť si čas na
nacvičenie takéhoto predstavenia. Po vystúpení bolo malé občerstvenie u nás v Tajove na
obecnom úrade, kde sme pozvali oba súbory
zo štvrtkového večera. Tam sme prehodili pár
slov s porotou, s hercami a tí nám povedali,
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že len predstaveniami „zabijú“ 40 dní v roku,
a teraz si zoberte naštudovanie, nacvičenie
a k tomu pripraviť požadované rekvizity
a všetko možné okolo toho. To je taká celoročná práca pred ktorou „klobúk dole“. Chcem
ešte poďakovať všetkým , ktorí boli pripraviť
občerstvenie, napiekli koláče a pripravili rôzne šalátové misy. Poďakovanie patrí aj Marekovi Žabkovi za zakúpenie občerstvenia,
a aby som nezabudol na spoluorganizátorov
z osvetového strediska pani Máriu Palúchovú
a pána Martina Krajčoviča, ktorí každoročne
pripravujú Tajovského divadelné dni.
Najbližšie kultúrno - spoločenské podujatie sa uskutoční 23.júna 2018. Všetci už
viete, že to bude naša tradičná „Jánska hostina 2018“. Všetkých Vás srdečne pozývam na
bohatý program a súťaže občanov mikroregiónu Kremnické vrchy – východ.
Malé upozornenie. Na jar sa čistia záhrady,
vyrubujú a obrezávajú dreviny. Robíte všetko pre svoje zdravie, ale asi si nik neuvedomuje, že v dyme je najviac škodlivín. Dym
po čase zmizne , ale vo vzduchu ešte ostáva
drobný popolček a prach, ktorý vdychujete. Začína sa otepľovať, a tým aj ľudia viac
vetrajú, dym od suseda môže všetko pokaziť, aj štandardné susedské vzťahy. Prosím Vás, aby ste v obci nezapaľovali ohne,
hlavne pálenie lístia, ktoré je ako stvorené
na zadymenie celého okolia. Ak aj chcete
niečo zapáliť, tak nech je to suché a v malom množstve. Veľmi Vás žiadam, aby vypaľovanie v našej obci neprebiehalo, lebo
z minulosti viem, že mi susedia volajú a ja
musím sa ísť vadiť a vyhrážať pokutou. Ja
nechcem nikomu dávať pokutu, len aj Vás,
občanov, žiadam o kontrolovateľné pálenie.
Grilovanie v záhradnom krbe a konzervovanie mäsa dymom v udiarni sa samozrejme na to nevzťahuje. Veď, keď sa už oteplí,
tak sa veľmi neudí. Najviac ma ešte zaráža,
keď niekto páli plasty a iný napustený a namorený materiál chemikáliami. Ak sa preukáže takéto pálenie, tak v spolupráci s inšpekciou Životného prostredia pristúpime
aj k „ nepopulárnej“ pokute. Každoročne
je k dispozícií sklad konárov na Notárskej
záhrade. Nakoľko bola chladná jar, tak
sklad konárov ponecháme do konca apríla.
Ďakujem Vám za pochopenie a dýchajme
spolu čerstvý a čistý vzduch.
Materská škola. V dňoch 2.- 3. mája 2018
v čase medzi 14.00 – 17:00 hod. sa uskutoční
zápis detí do našej Materskej školy. Žiadateľov žiadame priniesť vyplnenú žiadosť a potvrdenie od lekára. Žiadosť si môžete stiahnuť
na našej stránke www.obectajov.sk/materska-skolka-2. Nástup je stanovený od 3. septembra 2018. Dieťa by malo byť samostatné pri
základných hygienických potrebách. Na zápis sa dostavte aj s dieťaťom.
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obec Tajov

Keď som písal tieto články, bolo ešte pred
Veľkonočnými sviatkami. Keď vyšlo toto číslo Tajovských novín, je už po Veľkej noci. Tak
hádam dievky dostali dostatok sviežej vody
a chlapci si vybičovali a vykúpali nejaké vajíčka. Dúfam, že ste prežili tieto sviatky po
dobrom. A teraz už len šup sa do záhrad a na
políčka siať a na jeseň bohatú úrodu žať.
Prajem Vám pekný jarný deň.
Ladislav Surovčík, starosta

Kalvária
Len pred nedávnom sme sa tešili z vybudovania chodníka na Kalváriu. Práce však neboli
konečné a vždy máme čo robiť. Pomaly vylepšujeme chodník, a popri oprave kaplniek
v roku 2014, výstavbe chodníka v roku 2016
a postupného spevňovania prístupových
plôch sa robia aj práce, ktoré nie sú až tak viditeľné. Tohto roku elektrikári vypilovali po-
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Klub dôchodcov
rokoval o aktivitách
v tomto roku

Nezabúdame,
spomíname

Členovia Klubu dôchodcov v Tajove sa začiatkom marca stretli na členskej schôdzi. Predseda klubu, Pavol Žabka, vyhodnotil plnenie vlaňajšieho plánu, pričom konštatoval, že väčšina
úloh bola splnená. Okrem tradičných, každý
rok sa opakujúcich podujatí , bol pozitívne
zhodnotený výlet do kaštieľa Betliar a Dobšinskej ľadovej jaskyne. Predseda klubu poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní
podujatí a tiež na reprezentácii obce pri akciách obcí mikroregiónu. Pokladníčka Klubu,
Mária Šušová, informovala členov o hospodárení . Aktuálne má Klub 62 členov.
Plán činnosti na rok 2018:
1. Účasť členov na divadelnom predstavení
v rámci Tajovského divadelných dní
- marec 2018
2. Návšteva predstavenia – operety v Štátnej
opere v Banskej Bystrici - apríl, máj
3. Jednodňový výlet na Oravský Podzámok
a Oravskú priehradu - júl, august
4. Turistický výlet Tajov - Králiky (autobusom) – Rybník – Suchý vrch - Kopanice
- september
5. Účasť na stretnutí mikroregiónu
na Kordíkoch - august

rast popod vedenie, ktoré prechádza cez Kalváriu. Následne to museli naši chlapi uhádzať
a poupratovať. Toho samonáletu je tam veľa.
Pre krátkosť času sa spravila len časť, a to
nevyhnutné úseky. Pred Veľkonočnými sviatkami sa osadili, zatiaľ do šiestich kaplniek,
drevené plastiky, ktoré vyhotovil Števko Mátik. V minulosti obrázky z kaplniek pokradli
vandali a kaplnky zostali prázdne. Ak počasie
dovolí a pôjdete sa prejsť, tak si všimnite pri
týchto zastaveniach, ako sa interiér kaplniek
oživil. Postupne sa budeme snažiť v spolupráci so Števom Mátikom vyhotoviť aj ostatné
plastiky a osadiť ich po novej trase chodníka.
Celej rodine Mátikovej ďakujem za vyhotovenie týchto obrazov. Aj týmto pričinením sa
vylepšuje kresťanské povedomie v našej obci.
Ladislav Surovčík, starosta

Čardášová princezná
Členovia Klubu dôchodcov v Tajove sa zúčastnili v utorok po Veľkej noci na predstavení operety Čardášová princezná v Štátnej
opere v Banskej Bystrici. Príjemné melódie
autora Emmericha Kálmána a výborné herecké obsadenie vytvorili v hľadisku dobrú
atmosféru. Úspešná a divácky obľúbená opereta iste uspokojila aj našich členov.
ACh

6. Účasť na pečení koláčov v Riečke
7. Starostlivosť o hroby tajovských rodákov
8. Účasť dôchodcov na OÚ pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
Dôchodcovia s plánom súhlasili.

Na našich slávnych rodákov Jozefa Gregora
Tajovského a Jozefa Murgaša. Aj keď nemajú
žiadne okrúhle výročie, pripomeňme si, že
obidvaja zomreli v mesiaci máj.
Spisovateľ J. G. Tajovský zomrel 20.mája pred
78. rokmi. Priekopník a vynálezca v oblasti bezdrôtovej rádiotelegrafie Jozef Murgaš
zomrel 11. mája pred 89 rokmi.
J. G. Tajovský, pre ktorého bol „najkrajším
a najmilším miestom na svete jeho rodný
a prekrásny Tajov“, v poviedkach často spomína starého otca, aj starú mamu. Objavia
sa v nich aj menovite ďalší Tajovčania, či rodiny. Z jeho tvorby sú najznámejšie poviedky
Prvé hodinky, Žliebky, Do konca, Maco Mlieč,
Mamka Pôstková... a divadelné hry Ženský zákon, Statky – zmätky....
Jozef Murgaš bol významný predchodca bezdrôtovej a mobilnej komunikácie, vynálezca
svetového významu, keď 14 patentov mal registrovaných v USA, kde mnoho rokov pôsobil. Bol kňaz na Slovensku aj v Amerike, maliar,
vedec, mal širokú škálu záujmov.
V máji, pred 12 rokmi, tiež zomrel veľký propagátor a znalec ich života a tvorby Jozef Šebo.
Učiteľ, organista, divadelník, kronikár, organizátor kultúrneho života v Tajove. Bol zakladateľom a lektorom Pamätného domu J. G. Tajovského a Pamätnej izby J. Murgaša.
Všetkých troch Jozefov nám pripomína aj
krásna a zaujímavá Pamätná tabuľa na tajovskom kostole.
Alžbeta Kulavjaková

ACh

OZNAM
Máte záujem o zakúpenie žltej plastovej
120 l nádoby na zber plastov z domu?
Vieme vám dodať nádobu vo veľmi výhodnej cene 24.- €.
Ak máte záujem, nahláste sa do konca apríla 2018 na Obecnom úrade
v Tajove. Dodávka by bola cca do 1 mesiaca. Je to výhodné riešenie
namiesto jednorázových vriec, ktoré vykladáte 1 x do mesiaca pred
dom. Ak by bola táto nádoba pre vás jednoduchšie riešenie pre
separovanie plastového odpadu, tak volajte na Obecný úrad: 4197300
alebo mobil: 0918 822 787.

Obecný Úrad
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obec Tajov

Fašiangová zabíjačka
Najprv sa pripravili zabíjačkové pochutiny, potom prichádzali deti aj dospelí vo fašiangových maskách.
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Žili medzi nami...
(v 70.-tych rokoch 20. storočia)

Sedemdesiate roky! História im dala
prívlastok roky normalizácie. Boli to roky,
ktoré zastreli tieňom časy Pražskej jari. Pražská jar bola udupaná tankami Varšavskej
zmluvy, okrem Rumunska. Roky uvoľnenia
počas Dubčekovej éry – socializmu s ľudskou
tvárou z konca 60.-tych rokov (1968/1969)
postupne vystriedali roky Gustáva Husáka
a hlavne Vasiľa Biľaka. Všetko sa znormalizovalo. Postupne sa dostávalo do starých
predrevolučných koľají... V októbri 1969
sa pri príležitosti 50. výročia vzniku Strednej priemyselnej školy spojovacej techniky
v Banskej Bystrici otvorila nová budova školy,
ktorá dostala pomenovanie po tajovskom rodákovi – reverendovi, vynálezcovi, maliarovi,
prírodovedcovi a politikovi – Jozefovi Murgašovi. Škola sa odvtedy nazýva SPŠ Jozefa
Murgaša. To bol úžasný počin vtedajšieho
riaditeľa tajovskej školy – Jozefa Šebu a riaditeľa priemyslovky. Musíme si uvedomiť, že
Jozef Murgaš bol katolícky kňaz a po kňazovi pomenovať školu, to bola neskutočná
odvaha! V roku 1969 bola v rodnom dome
Jozefa Gregora-Tajovského otvorená expozícia z jeho literárneho a politického života.
Toľko o vysokej politike tých čias. Ako a čím
žili obyčajní ľudia? Ako žili Tajovčania? Žili
si svoj vlastný život. Takpovediac, ďaleko od
politiky mocných. Predsedom Miestneho
národného výboru v Tajove bol ešte od roku
1964 Jozef Poliačik. V roku 1970 sa realizovalo v ČSSR, po deviatich rokoch, sčítanie
ľudu, domov a bytov. V Tajove vtedy žilo 538
obyvateľov. Z toho bolo 254 mužov a 284 žien.
Pre porovnanie:
Rok
1869 1900 1930 1950 1961 1970
počet 592 561 506 464
612 536
obyv.

Počet domov: 174, Počet bytov: 180,
Počet domácností: 165;
15. mája 1970 bola Valným zhromaždením
obnovená činnosť Miestneho odboru Matice
slovenskej v Tajove. O členstvo sa prihlásilo
25 záujemcov. Predsedníčkou sa stala Angela
Kačeňáková, tajomníčkou Valéria Šajgalová,
pokladníčkou Melánia Poliačiková.
Rok 1971 bol rokom politicky významného
14. zjazdu Komunistickej strany Československa (rozhodol o smerovaní Republiky)
a volieb (od roku 1964) do všetkých zastupiteľských orgánov.
14. septembra 1971 verejné plenárne zasadnutie MNV v Tajove hodnotilo výsledky za 4.
volebné obdobie (1964-1971):
• Predseda: Jozef Poliačik
• Poslanci: 21 z toho: 9 členmi Rady MNV,
• 6 predsedov komisií MNV;
• V roku 1967: zmena na poste tajomníka
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MNV; Ladislava Hammera vystriedal Ladislav Sedílek;
• V roku 1969 boli uvoľnení 2 poslanci;
Vo funkčnom období 1964 – 1971 sa realizovalo:
• 39 plenárnych zasadnutí MNV,
• 107 schôdzí Rady MNV;
Predvolebná kampaň volieb v roku 1971 bola
bohatá:
• Mládež združená v Dedinskej organizácii
Socialistického zväzu mládeže vydávala
časopis Hlas dediny. Šéfredaktorkou bola
Anna Hrčková (dnes Chlebovcová);
• Mladí ľudia sa zapojili do súťaže o najlepší
kultúrny program. Súťažili v dvoch kolách.
Z 21 prihlásených družstiev Tajovčania postúpili až do krajského kola a zvíťazili, podľa
porotcov, s najkrajším predstavením;
26. a 27. novembra 1971 sa konali voľby do
zastupiteľských orgánov na všetkých stupňoch.
Zvolení poslanci na 1. plenárnom zasadnutí dňa 22. decembra 1971 zložili sľub, získali
osvedčenia a zvolili predsedu, tajomníka, členov Rady MNV a jednotlivé komisie:
• Predseda: Jozef Poliačik,
• Tajomník: Ladislav Sedilek,
• Členovia Rady MNV: Jozef Poliačik, Ladislav
Sedilek, Viktor Greško, Milan Račanský, Ján
Biely, Elena Malachová a Peter Murgaš;
• Finančno-plánovacia komisia: predseda –
Milan Račanský; členovia - Ladislav Sedilek,
Jozef Šebo, Ľudmila Sásiková, Rudolf Sedilek;
• Ochrana verejného poriadku: predseda –
Ján Biely; členovia – Viktor Greško, Vladimír Greguš, Ján Hitzinger, Ján Kalina, Ján
Spevák, Viera Stankovianska;
• Komisia výstavby a zveľaďovania obce:
Predseda – Peter Murgaš, členovia – Ladislav Žabka, Július Šajgal, Juraj Murgaš,
Ladislav Suja;
V roku 1971 vznikli v obci popri stálej scéne
ochotníckeho divadla aj ďalšie záujmové inštitúcie a kluby. V predvolebnom období vznikol
Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ). Viedol
ho Jozef Šebo a Gabriela Kalauzová. ZPOZ sa
zaoberal humanizáciou spoločnosti. Vítal novorodencov do života, realizoval civilné sobáše,
pripomínal životné jubileá občanov, lúčil sa zo
zosnulými. Vznikol Klub mládeže, rozvíjala sa
činnosť MO MS s novým vedením, premietali
sa filmy v tunajšom Kine Jozefa Murgaša. Rok
1972 by sme mohli nazvať rokom zlučovania
družstiev – JRD Tajov s JRD Skubín do JRD
Pokrok v Podlaviciach. Rok 1973 bol to rok
nových stavieb rekreačných chát, ktoré neraz
narúšali estetické cítenie a dedinský kolorit.
Bol to aj rok predaja tajovskej pôdy na Beňovej záujemcom z Banskej Bystrice o obrábanie
ornej pôdy. Rozdelilo sa Polesie Tajov na Polesie Kordíky a Polesie Tajov. Asanovali sa dva
domy: Izbička a Šmikňa. Matrika v Tajove sa
zrušila. Poslednou matrikárkou bola Gabriela
Kalauzová. Vznikla ZO ZSŽ. Predsedníčkou sa
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stala Valéria Hrčková. Divadlo zaznamenávalo
na rôznych súťažiach úspechy a ocenenia. Celý
rok 1974 sa niesol v duchu 30. výročia SNP, 100.
výročia narodenia Jozefa Gregora-Tajovského
a 110. výročia Jozefa Murgaša. Organizovali
sa stretnutia s priamymi účastníkmi Povstania. 18. augusta 1974 bol slávnostný výkop na
novootvorenom ihrisku vo Švárovej. Najväčšiu
zásluhu na tomto počine mal predseda a organizátor tajovského futbalu a DŠO Sokol – Milan
Račanský. V roku 1975 vzniká filmový krúžok
mladých záujemcov. Píše sa rok 1976 a opäť sú
voľby do všetkých zastupiteľských orgánov. Zloženie MNV v obci Tajov pokračuje ako v predchádzajúcom volebnom období. V novom
volebnom období sa pokračuje v technickom
rozvoji obce (stavba vodovodného potrubia),
v rozvoji kultúry, v PD JGT a JM sa inštalujú
nové modely Murgašových vynálezov (5) z rúk
Ing. Samuela Šubu z Košíc. Organizujú sa
osvetové prednášky, zájazdy, výstavy. Vydáva
sa Pamätnica k 80. výročiu Tajovského divadla. Propagácia tradícií v reláciách Slovenského
rozhlasu. Sedemdesiate roky i napriek politickej
atmosfére, boli rokmi pre našu obec pomerne
úrodnými. Na mnohých poliach dosiahla úspechy, ocenenia. Jednoducho obyvatelia žili akosi
družnejšie. Mladí boli chtiví po realizácii nového, moderného. Nesedeli iba za pecou. Túžili
po sebarealizácii v prospech druhých. Ach, jaj,
kde sú tie časy? Čo keby sa vrátili?
AM

Prof. RNDr. Blanka
Kolibiarová, CSc.,
rod. Leederová

Čestná predsedníčka Klubu Jozefa Murgaša
a Jozefa Gregora – Tajovského sa narodila
v roku 1924 v Banskej Bystrici. Ján Murgaš,
brat reverenda Jozefa Murgaša, bol jej starý
otec. Po skončení štúdia matematiky a fyziky
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1950 nastúpila
na Katedru matematiky Slovenskej vysokej
školy technickej k akademikovi Jurovi Hroncovi. Na Vysokej škole technickej v Bratislave
(dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave) pôsobila až do roku 1990. Dlhé roky
viedla Katedru matematiky a deskriptívnej
geometrie Stavebnej fakulty, ktorá sa aj jej
pričinením zaradila medzi najlepšie katedry
matematiky na technických univerzitách na
Slovensku, kam podnes patrí. Ako prvá žena
na Slovensku získala v roku 1982 titul vysokoškolský profesor v odbore matematika.
Získala viacero ocenení: čestný titul Zaslúžilý učiteľ (1984), Zlatá medaila SVŠT
(1984), Medaila Jána Amosa Komenského
za celoživotné dielo (1989), Medaila STU
(2004). Ďalšie medaily a ocenenia od SVŠT,
Ministerstva školstva, Jednoty slovenských
matematikov a fyzikov (JSMF); naposledy
v r. 2012 pri príležitosti 150. výročia vzniku

JSMF jej bolo udelené Čestné uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Vedecky pracovala v oblasti algebry v teórii
pologrúp. Viedla tiež celoštátnu výskumnú
úlohu zameranú na vyučovanie matematiky
na vysokých školách – zamerala sa hlavne
na používanie matematiky v odborných
disciplínach stavebných fakúlt. Jej vedecké a výskumné výsledky mali ohlas doma
i v zahraničí.
S manželom Milanom má dve deti, Milana
a Danicu. Manžel prof. Milan Kolibiar, DrSc.
bol tiež významným slovenským matematikom.
Prameň: www.jozefmurgas.sk
Spracovala: AM

Tajovského divadelné dni
(22. – 25. marec 2018)

Tretí marcový týždeň je už niekoľko rokov čas
konania regionálnej prehliadky amatérskych
činoherných divadiel pod vedením Stredoslovenského osvetového strediska, a v tomto
roku aj za patronátu obcí Králiky a Tajov –
Tajovského divadelné dni. V roku 2018 prehliadku otvorilo Divadlo medziBRODway
z Medzibrodu komédiou „Vaši lupiči“ v réžii Rada „Redy“ Kabáča v Králikoch.
V Tajove prehliadku realizovalo Medzibrodské kočovné divadlo z Medzibrodu trpkou
komédiou od Jozefa Mokoša „Jánošík podľa Jozefa“ v réžii Tomáša Pohorelca.
Obidve predstavenia prezentovali súčasnú
dobu. Je úžasné, keď vidíte dva ochotnícke súbory z jednej obce, z Medzibrodu, ako sa zhostili s nadhľadom témy života, ktorý dnes žijeme. Opäť sa potvrdila stará pravda: Keď robia
dvaja to isté, nemusí to byť ešte to isté. Na počesť pána učiteľa, úžasného režiséra, milovníka
divadla, Cenu Jozefa Šebu za najlepší herecký
výkon v prvom dni prehliadky odovzdala dcéra Jozefa Šebu Alžbeta Kulavjaková-Šebová
a starosta Tajova Ladislav Surovčík Róbertovi
Zázrivcovi za postavu Jánošíka.
Na oboch predstaveniach sa zúčastnili gestori prehliadky: riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Mária Palúchová
a vedúci SOS pre divadlá Mgr.Art. Martin
Krajčovič. Obce Králiky a Tajov reprezentovali ich starostovia, ktorí odovzdali účinkujúcim upomienkové darčeky.
Všetci „divadlachtiví“ mali príjemný kultúrny zážitok. Tešíme sa Tajovského divadelné
dni 2019!
Pripravujúc sa na prvé číslo Tajovských novín v roku 2018, som opäť siahla po obecnej tajovskej kronike v nádeji, že nájdem
niečo z histórie TDD. A hľa! Našla som. Už
v 70.-tych rokoch boli počiatky TDD! Je
neuveriteľné, čo dokázali tajovskí nadšenci,
ochotníckeho divadla pod vedením svojho
režiséra – Jozefa Šebu. Dnešní šesťdesiatnici. Množstvo víťazstiev na divadelných prehliadkach, množstvo premiér odohratých
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na tajovskom javisku, finančné ocenenia.
Môžeme oné roky nazvať zlatým vekom
ochotníckeho divadla v Tajove. V kronike
čítame:
V roku 1974 pri storočnici narodenia Jozefa Gregora-Tajovského sa od 20. októbra do
24. novembra 1974 konal na tomto javisku
Okresný divadelný ochotnícky festival hier
Jozefa Gregora-Tajovského. To bol teda predchodca dnešnej divadelnej prehliadky. Vystúpili na ňom popredné ochotnícke súbory
okresu Banská Bystrica združených vo Zväze
divadelných ochotníkov Slovenska za výdatnej organizačnej a finančnej pomoci Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici.
Festival sa organizoval tak, že vystúpenia súborov boli v nedeľu večer. Zúčastnili sa ho divadelné súbory z Medzibrodu, z Brezna, z Tajova, z Donovalov, zo Šumiaca, z Polomky
a z Banskej Bystrice. Dedina žila festivalom.
Predstavenia boli každý večer vypredané...
V roku 1977 sa na tajovskom javisku realizovalo 9 premiér. Toľko spomínanie na zašlé časy.
Na predchodcu Tajovského divadelných dní.
Mgr. Anita Murgašová

Výsledky TDD 2018
A.kategória –súčasné prúdy európskeho
a svetového divadla:
2. miesto: Divadlo "medziBRODway", VAŠI
LUPIČI, réžia: Rado Kabáč
B.kategória –tradičný prúd divadla
1. miesto: Medzibrodské kočovné divadlo,
JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA, réžia: Tomáš
Pohorelec
nominácia na krajské kolo súťažnej prehliadky "Zochova divadelná Revúca"
2. miesto: OD Paravany S. Ľupča, ŽENSKÝ
ZÁKON, réžia: Tereza Šusteková a Lenka
Chmárová
Kategória - Divadlo mladých
1. miesto Divadlo ZUŠ J. Cikkera B. Bystrica,
OBRÁZKY NESMRTEĽNEJ MLADOSTI,
réžia: Boris Kováč.
nominácia na krajské kolo súťažnej prehliadky "Zochova divadelná Revúca"
Cena Jozefa Šeba za herecký výkon
1 deň Róbert Zázrivec za postavu Jánošíka v inscenácii JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA
2 deň Tereza Šusteková za postavu Zuzy
v inscenácii ŽENSKÝ ZÁKON
Cena za ženský herecký výkon Paulíne Jakubovie za postavu Nicol v inscenácii VAŠI LUPIČI
Mgr.art. Martin Krajčovič, SOS

duchovný život

Z histórie sakrálnych
stavieb v Tajove
Fara: Základný kameň pre stavbu novej fary
bol požehnaný 18. marca 1779. V roku 1801
fara a kostol v Tajove dostali od patróna – kráľovskej komory novú strechu. Niečo ešte 1788
V HD čítame, že v roku 1819 bola fara nanovo
obielená a boli osadené mreže na okná.
Kalvária: Kalvária je situovaná na pahorku
nad obcou (vtedy Jabríkovou), z jej južnej
strany. Podľa zachovanej Historie Domus bol
základný kameň kalvárskej kaplnky osadený
12. júna 1872, na základe fakulty udelenej
najdôstojnejším vikariátom 26. mája 1871.
Na základe udelenia splnomocnenia biskupa Arnolda (Ipolyiho) Stummera zo 14. júna
1872 tajovský pán farár (Kubányi Alojz) po
svojom inštalovaní 3. júna v tom istom roku
požehnal tento základný kameň priamo na
mieste dnešnej kaplnky. V septembri roku
1873 bola na vrchole kopca pod vedením
architekta N. Krappa kaplnka dobudovaná,
pričom na jej výstavbu prispeli verejnou
zbierkou v sume vyše 400 zlatých obyvatelia obcí Králiky, Kordíky, Tajov, Podlavice,
a najmä obce Jabríková. Kaplnku Sedembolestnej požehnal 28. septembra vdp. Kubányi
za asistencie kaplána Ignáca Czapka a veľkej
účasti veriacich. V roku 1919 bol na kaplnke
vymenený plech. V roku 1924 zakúpili na
Kalváriu nový zvon, lebo starý bol prasknutý. V roku 1941, 14. septembra bol posvätený nový kamenný kríž na Kalvárii. Starý
drevený kríž bol vymenený. Tento vzácny
dar dala vd. Alojzia Pavlíniová z Jabríkovej.
V súčasnosti vedie ku kaplnke z pôvodných
siedmich päť zachovaných zastavení a tesne
pod kaplnkou je aj betónový kríž. Na oltári
v kaplnke sa nachádza drevená polychrómovaná socha Sedembolestnej Panny Márie –
Pieta, ktorej autorom je z roku 1951 tajovský
ľudový rezbár Eduard Gregor (1896-1954),
brat spisovateľa J. G. Tajovského. Formálne
vychádza táto socha z typu neskorogotickej
Piety z Radvane, datovanej do roku 1518.
Historia Domus však spomína už v roku
1873 sochu Panny Márie s Kristom v náručí,
ktorú sem preniesli z farského kostola z Tajova a za 13 zlatých ju zrenovoval Belopotocký. V pravouhlo ukončenom závere kaplnky
je nástenná maľba Posledného súdu z roku
1949, podpísaná maliaromi Pinxit + F. Sorádom z Trnavy. Vo vežičke kaplnky sa nachádza zvon z roku 1924.
Sväté omše na Kalvárii bývajú 5. júla na
sviatok sv. Cyrila a Metoda a 15. septembra
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, čo
je zároveň aj regionálna púť starobylej tajovskej farnosti, na ktorú prichádzajú ľudia
z Kordík, Králik, Riečky, Podlavíc i Bystrice. A na Veľký piatok sa tu veriaci modlia
pobožnosť Krížovej cesty. Pri výstupe na
vrchol Kalvárie sa popri zastaveniach Krížo-
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vej cesty ponúka pôsobivý výhľad do okolia,
hlavne Banskej Bystrice.
Kaplnka sv. Anny: 25. júla 1819 miestny farár požehnal obraz sv. Anny, ktorej kaplnku
veriaci v tomto roku postavili.
Sochy na moste: Na sviatok patróna 24. júna
1798 požehnal kapitulný vikár a prepošt z B.
Bystrice Martin Matejovič dve sochy z kameňa, ktoré boli osadené na tajovskom moste.
Boli to sv. Ján Nepomúcky a sv. Florián.
JP

Interwiev s pánom
farárom z Tajova
Milí čitatelia, dnes som si pre vás pripravila
rozhovor s pánom Mgr. Jozefom Petríkom,
ktorý pôsobí v obci Tajov ako pán farár. V našej Tajovskej farnosti slúži už 15 rokov. Pochádza z obce Slovenská Ľupča a mňa zaujal svojou kľudnou povahou a pozitívnym myslením.
Prečo ste sa rozhodli byť pánom farárom?
Je to tajomstvo, tak ako s láskou. Je to zrejme
Božie povolanie, na ktoré som odpovedal.
Ako sa Vám pôsobí v obci Tajov?
Je to krásny mikroregión troch dedín Tajov,
Králiky a Kordíky. Za 15 rokov som sa zblížil
s ľuďmi, aj s prostredím.
Čo vás na vašej práci najviac baví?
Keď si ľudia dajú poradiť, a potom vidím, že
sú šťastnejší.
Aký cirkevný sviatok v roku máte najradšej
a prečo?
Mojim najobľúbenejším sviatkom sú Veľkonočné sviatky, lebo sú najdôležitejšie
a najkrajšie. Majú dramatický dej a víťazný
koniec.
Aký šport máte najradšej a prečo?
Veľmi obľubujem hokej, lebo som ho hrával
v minulosti a rekreačne hrám a sledujem
dodnes. Dúfam, že aj tento rok to HC 05 dotiahne až do finále.
Môžete mi opísať ako prebieha Váš bežný deň?
Keď človek chce, robotu si vždy nájde. Je to
pestré, ale víkendy sú vždy veľmi náročné.
Aké zaujímavé miesta ste vo svojom živote
navštívili?
Amerika, Island, Svätá zem, ale aj Slovensko
je veľmi krásne, len by sme ho mali viac spoznávať.
Čo by ste odkázali dnešnej mládeži?
Aby boli dobrí, čo najlepší, ako môžu. Hlavne nech to vždy a vždy skúšajú.
Ďakujem za poskytnutie rozhovoru
a spoluprácu.
Sofia Terézia Uhliarová, žiačka 4.A triedy ZŠ Jozefa
Gregora Tajovského

spoločenská rubrika

Spomíname

Naši jubilanti
JANUÁR
Greško Ivan
Mgr. Raučina Ján
Hitzingerová Marta
Sedilek Ján st.(č.d. 100)
Lintner Jozef
Balyo Ladislav,
Mgr. Púchyová Janka
Bartík Radoslav
Sedilek Ján ml. (č.d. 100)
Minárová Anita
Peniak Jozef
Válková Stanislava
Syvokin Iuliia
Perašín Peter
FEBRUÁR
Stankovianska Viera
Púchyová Margita
Lintnerová Katarína
Púchyová Eva
Jánoš Anton
Speváková Soňa
Rajnoha Jozef
Fábryová Andrea
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Mgr. Mlčochová Anna
Ridzoň Peter
Šatník Jakub
MAREC
Lakomčík Juraj
Piecka Jozef
Kalinová Gabriela
Paučová Eva
Fábry Igor
Murgaš Marian
Mlynárčiková Ivana
Villeneuve Eva
Sedileková Viktória
Jubilantom srdečne blahoželáme!
Nech Vám ďalšie roky plynú v láske,
zdraví a pokoji.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým Tajovčanom a priateľom
nášho brata Janka Murgaša, ktorí ho prišli
odprevadiť na jeho poslednej ceste. Ďakujeme
za prejavenú sústrasť i kvetinové dary. Dôstojnou rozlúčkou ste prispeli k zmierneniu nášho neutíchajúceho žiaľu nad jeho stratou.

S láskou a úctou spomíname na
nášho manžela, otca a starého otca,
Jozefa Dušana
Murgaša, ktorý
nás opustil pred
rokom, 18. apríla. Kto ste ho
poznali, venujte
mu spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Rozlúčili sme sa...
s Jánom Murgašom, ktorý zomrel
13. 2. 2018 vo veku 66 rokov,
s najstaršou spoluobčiankou
Máriou Čermákovou, ktorá zomrela
20. 3. 2018 vo veku nedožitých
92 rokov,
s Margitou Murgašovou,
ktorá zomrela 21. 3. 2018
vo veku 79 rokov.
S našimi zosnulými sme sa rozlúčili
v Kostole svätého Jána Krstiteľa v Tajove. Uchovajme si ich v našich spomienkach. Nech odpočívajú v pokoji!

Súrodenci s rodinami

Receptár
Bruselské rezy – recept od Kataríny Hrčkovej
potrebné prísady:
14 PL kryštálového cukru + 30 dkg kryštálového cukru, 13 vajec, 15 dkg orechov,
10 PL polohrubej múky, 4 PL kakaa,
5 kvapiek oleja, rum, 2 dcl čiernej kávy,
2 Zlaté klasy, 3 dcl mlieka, 1 vanilkový
cukor, 40 dkg masla, čokoládová poleva
postup:
2 pláty kakaové: 8 bielkov šľaháme, pridáme 8 PL kryštálového cukru, do ušľahaného snehu pridáme 8 žĺtok, prešľaháme, pridáme 5 PL polohrubej múky a 4
PL kakaa, zľahka premiešame a upečieme
2 pláty. (pečieme na mastnom papieri)

snehová platňa:
5 bielkov vyšľaháme na tuhý sneh, pridáme 30 dkg kryštálového cukru, vyšľaháme,
pridáme 15 dkg orechov, 5 PL polohrubej múky, 5 kvapiek oleja. Cesto pečieme
pri miernej teplote na papieri potretom
olejom. Táto platňa ide do stredu koláča
a z každej strany ju navlhčíme rumom.
karamelový krém: 6 PL kryštálového
cukru upálime na karamel, zalejeme
2 vdcl čiernej kávy, keď sa karamel rozpustí, pridáme 1 zlatý klas rozmiešaný
v troške vody a uvaríme kašu.

žĺtkový krém: z 3 dcl mlieka, 1 balíka zlatého klasu, 5 žĺtkov a 1 vanilkového cukru uvaríme kašu.
40 dkg masla si vymiešame a pridáme
obidva vychladnuté krémy.
Na 1. kakaové cesto natrieme polovicu
plnky, na to dáme rumom navlhčenú
snehovú platňu, natrieme zvyšnou plnkou a prikryjeme 2. kakaovým cestom.
Na vrch koláča dáme čokoládovú polevu.
Tento zákusok musí postáť aspoň jeden
deň. Je dobrý, šťavnatý.

Spoločenskú rubriku pripravila Martina Mišurová
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V Tajove sa cvičí
už štvrtý rok
V priestoroch Obecného úradu v Tajove sa
už od roku 2014 dvakrát do týždňa cvičí.
Konkrétne sa jedná o step aerobic. Je to rytmické vystupovanie a zostupovanie z vyvýšenej a upevnenej plochy –schodíka, stepera.
Cvičenie je veľmi bezpečné pre ženy v každom veku. Dochádza k precvičeniu celého
tela a mnohých svalových partií, čo znamená pozitívnu stratu hmotnosti a vyformovanie postavy už po pár mesiacoch.
Celé cvičenie trvá 60 minút a je rozdelené
do dvoch hlavných častí.
Po zahriatí organizmu a natiahnutí svalov sa
v prvej polovici hodiny venujeme najmä cvičeniu, kde sú rôzne kombinácie krokov v choreografiách sprevádzané modernou hudbou.
Týchto 30 minút je najväčšia záťaž najmä na
sedací sval a svalstvo nôh ako aj, v neposlednom rade, na kondíciu. Táto časť je veľmi dynamická a naozaj prekrví každú z nás.
Druhá polovica je zameraná na posilňovanie rôznych partií najmä tých problematických ako sú ruky, boky a brucho.
Ukončenie celej hodiny je samozrejme strečingom, ktorý je nevyhnutnou časťou po
každej fyzickej záťaži.

Cvičenie vedie Mgr. Petra Mažgutová, na fotografii v strede

Mami do toho, oci do toho !!!!
Ozývalo sa na Notárskej záhrade, keď na tradičný hokejový zápas nastúpili družstvá Horný
koniec a Dolný koniec. O podujatí píše slovom starosta obce vo svojom príhovore. A obrazom to bolo takto:

Som veľmi rada, že sa k nám pridali aj ženy
z okolitých obcí, takže nás je čím ďalej tým viac
a budem šťastná ak sa k nám pridajú aj ďalšie
dievčatá, slečny, ženy. Každá z vás je vítaná, a to
každý utorok a štvrtok od 18.30 do 19.30.
Teším sa na Vás.

Petra

Rozlosovanie jarnej súťaže futbalistov
II. A triedy v sezóne 2017/2018
8. 4. 2018

15,30

Tajov – Harmanec

15. 4. 2018

15,30

Králiky –Tajov

22. 4. 2018

16,00

Tajov – Dúbravica

29. 4. 2018

16,00

Lučatín – Tajov

6. 5. 2018

16,30

Tajov – Hronsek

8. 5. 2018

16,30

Malachov – Tajov

13. 5. 2018

16,30

H. Pršany – Tajov

20. 5. 2018

17,00

Tajov – Hiadeľ

27. 5. 2018

17,00

Riečka – Tajov

3. 6. 2018

17,00

Tajov – Selce B

10. 6. 2018

17,00

Mičiná – Tajov

17. 6. 2018

17,30

Tajov - St. Hory

23. 6. 2018

17,30

Ľubietová – Tajov
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