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Mgr.Boženík informoval o zapojení sa ško-
ly do súťaže „Detské ihrisko“, informoval 
o počte zapísaných detí do l. ročníka, kde je 
predpoklad, že bude potrebné otvoriť dve 
triedy, čím sa zvýši aj potreba  finančných 
prostriedkov, dotazoval sa na rekonštrukciu 
telocvične, požiadal o vyasfaltovanie plo-
chy pred ZŠ v rámci rekonštrukcie ciest 
a chodníkov a vzniesol požiadavku na sko-
senie verejného priestranstva v Novom 
Trnovci na ceste Šaľa - Nové Zámky 
z dôvodu neprehľadnosti na výjazde 
vozidiel.  Ing.Hanzlík - dotaz na riešenie 
žiadosti občanov o výrub briez v Grécovej 
ulici, ktorá bola prejednávaná na predchá-
dzajúcom zasadnutí OZ. P.Láng požiadal 
o vyčistenie svietidiel verejného osvetlenia,
o upozornenie občanov na čistenie a údrž-
bu jarkov, doriešenia  osadenia spomaľo-
vačov na cestách a informoval sa o zložení 
obecnej polície, kde došlo k výmenám prís-
lušníkov, resp. k rozviazaniu pracovného 
pomeru. 
Starosta obce informoval poslancov s po-
nukou vlastníkov na odpredaj nehnuteľ-
nosti súp. č. 348 a s nesúhlasným stanovis-
kom Jednoty SD Galanta pri spoločnom 
riešení priestranstva v strede obce pred 
Nákupným strediskom. 
 

Horný Jatov 
V predchádzajúcich rokoch sa v trnovec-
kých novinách sporadicky objavovali 
informácie o Hornom Jatove a jeho obyva-
teľoch. V týchto článkoch sa väčšinou pí-
salo o problémoch tejto časti obce, o chý-
bajúcej prevádzke potravín, o absentujú-
cich možnostiach pre mladých i starších 
obyvateľov aktívne a spoločne tráviť svoj 
voľný čas, o havarijnom stave miestnej 
cesty a mnohých ďalších. Preto je pre mňa 
ako obyvateľku tejto časti obce veľmi pozi-
tívne a dôležité, že situácia obyvateľov 
Horného Jatova sa pomaly mení k lepšie-
mu.  
Vďaka starostovi obce a obecnému zas-
tupiteľstvu sa v časti Horný Jatov opravila 
miestna komunikácia a pripravuje sa opra-
va elektrických vedení. Zároveň sme na 
obecnom úrade pripravili projekt zriadenia 
komunitného centra v  zrekonštruovaných 
priestoroch miestnej starej školy v časti 
Horný Jatov. 

   22.mája 2006 sa uskutočnilo 27.zasad-
nutie  obecného zastupiteľstva  za účasti 8 
poslancov. 
   V prvom bode programu  bola prejedna-
ná kontrola plnenia uznesenia z predchá-
dzajúceho zasadnutia, ktoré plnenie pos-
lanci vzali na vedomie. V rámci tohto bodu  
bol schválený po preskúmaní územný plán 
obce a ponechaný v platnosti v celom 
rozsahu. Prednostke úradu bolo  uložené  
zabezpečiť odborne spôsobilé osoby na ob-
staranie a spracovanie zmien a doplnkov 
územného plánu, ako aj  predložený návrh 
VZN pre určenie prevádzkových hodín 
v pohostinských zariadeniach, vo všetkých 
predajniach a prevádzkach služieb dopra-
covať podľa pripomienok OZ a vyvesiť ho 
na úradnej tabuli po nevyhnutnú dobu. 
V ďalšom bode bol prejednaný rozbor hos-
podárenia obce Trnovec nad Váhom za I. 
štvrťrok 2006, ktoré OZ vzalo na vedomie, 
schválilo plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 
2006 ako i použitie rezervného fondu vo 
výške 2.618.969.90 Sk na modernizáciu 
základnej školy  a vo výške 1 milión Sk na 
rekonštrukciu ciest. Ďalej  OZ  prejednalo  
prípravu obecných dní, ktoré sa uskutočnia 
24.6.2006. V došlej pošte bolo  prerokova-
né: - žiadosť o predĺženie nájomnej zmlu-
vy p.Romana Špánika nájomníka bytovky 
súp.č.303, ktorej  žiadosti sa  vyhovelo a  
predĺžilo do 30.06.2007. Žiadosť Evy Fa-
bišikovej o odkúpenie podielu pozemkov 
a podielu rodinného domu súp.č.382, ktorú 
žiadosť  OZ schválilo. OZ  prejednalo 
žiadosť Martina Stojku o pridelenie bytu 
súp.č.99,  ktorú vzalo na vedomie a nesú-
hlasilo s pridelením bytu z dôvodu nutnej 
asanácie nehnuteľnosti. V rámci tohto bo-
du OZ vzalo na vedomie návrh  programu 
práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 
2006 a schválilo odmenu starostovi obce 
za I. štvrťrok 2006.  
V diskusii sa PaedDr. Kosztanko infor-
moval ohľadne dezinsekcie premnožených 
komárov, Ing.Hrabovský sa dotazoval na 
možnosť tlmočenia jeho požiadavky na 
lepšie zabezpečenie údržby krajnice cesty 
smerom na Duslo a návrh na vyhotovenie 
mapky obce s názvami ulíc a tieto poskyt-
núť na lepšiu orientáciu organizáciam aj 
sanitkárom. (Obecný úrad na príprave 
podkladov k vyhotoveniu mapky obce už 
pracuje.)  

Projektový zámer sme predložili na Fond 
sociálneho rozvoja, ktorý ho vyhodnotil 
ako úspešný. Na realizáciu projektu „Pod-
pora a rozvoj komunitných sociálnych 
služieb v časti Horný Jatov – zriadenie 
komunitného centra“ nám Fond sociálne-
ho rozvoja prispeje sumou 997 795,-  Sk, 
Obec Trnovec n/V.  sumou 238 437,- Sk 
a samotní obyvatelia Horného Jatova svo-
jou prácou, ktorou sa dobrovoľne zúčas-
tnia na realizácii projektu. Novovytvorené 
komunitné centrum v budove bývalej sta-
rej školy bude zastrešovať vzdelávacie, 
kultúrne, svojpomocné, voľnočasové a 
športové aktivity členov komunity. 
V rámci realizácie projektu pripravujeme 
aj vybudovanie malého futbalového ihris-
ka a osadenie basketbalového koša na 
priestranstve pred komunitným centrom 
pre aktívne trávenie voľného času detí aj 
ich rodičov. Verím, že týmito aktivitami 
prispejeme k skvalitneniu života miest-
nych obyvateľov.           Nikoleta Vargová 
 

O Z N A M Y 
Obecný úrad a FK Dynamo usporiada 
XI. ročník minifutbalového turnaja 
o Pohár starostu obce dňa 5. júla 
2006 so začiatkom o 9,oo hodine na 
miestnom futbalovom ihrisku. 
Súťažiace družstvá sa môžu prihlá- 
siť na sekretariáte Obecného úradu  
do 4. júla 2006. Štartovné je 100,- Sk. 
Prihlásiť sa môže družstvo, ktoré 
tvorí min. 6, max. 10 hráčov. 
V každom mužstve môžu byť max. 
2 hráči, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v obci, resp. nie sú členmi FK Dyna-
mo Trnovec nad Váhom. Súpis s min. 
počtom hráčov je treba odovzdať pri 
prihlásení a uzavrieť pol hodiny pred 
zahájením turnaja. Súbežne bude pre-
biehať turnaj detí do 14 rokov. Tieto 
družstvá štartovné neplatia. 

* 
Oznamujeme občanom, že v areáli 
futbalového ihriska sú v prevádzke 
tenisové kurty denne od 15,oo do 
20,oo hod. V prípade záujmu sa 
môžete obrátiť na Milana Orela, 
Trnovec nad Váhom č.d. 494, mobil 
0911 202 366. Prenájom za 1 hodinu  
     je 50,- Sk, deti z obce poplatok 
                         neplatia. 
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      Detský domov – Žitavce 
 

   Dňa 20.4.2006, v rámci výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, žiaci našej 
školy navštívili Detský domov v Žitav-
ciach. Zorganizovali sme zbierku 
šatstva a hračiek, aby sme deti, ktoré 
zostali z rôznych príčin bez rodičov, 
potešili. Privítali nás milým kultúrnym 
programom.  
   Po spoločnom zoznámení nám deti 
z Domova ukázali priestory, v ktorých 
žijú. Mali tam síce krásne, no my sme 
cítili, že tam niečo podstatné chýba... 
Chýbala tam mamina náruč, či otcove 
láskavé slová...  Po ceste domov sme 
v autobuse chvíľu mlčali. Snáď sa 
v tom tichu naše deti zamysleli nad tým, 
aké bohatstvo ich doma čaká. Bohatstvo 
lásky mamy a otca! 
P.s. Vďaka pani riaditeľke PaedDr. Eve 
Klinckovej za skvelú myšlienku a po-
moc pri organizácii. Vďaka patrí aj Ing. 
Jozefovi Paľovi za finančný príspevok. 
  Mgr. Marcela Paľová 
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
MÁJ - JÚN 
Narodili sa: 
Dominika Vargačíková 
Martin Jozef Grežďo 
Filip Kuruc 
Uzavreli manželstvo: 
Stanislav Iváni a Marcela Dobošová 
Jozef Lavo a Tímea Kuruczová 
Imrich Mihalics a Oľga Lencsésová 

Jubilanti: 
70 rokov: Mária Hulalová 
 Veronika Liptaiová 
 Štefan Mikulský 
 Júlia Takáčová 
75 rokov:  Ján Fidler 
 Alžbeta Molnárová (HJ) 
 Valéria Oláhová 
 Lýdia Ráczová 
80 rokov:  Peter Gombos  (HJ) 
 Mária Malková 
 Štefan Mészáros 
 Opustili naše rady: 

Mária Marcseková – 90 ročná 
Michal Blaho – 51 ročný 

Katarína Stojková – 70 ročná 
Norbert Gál – 34 ročný 
Milan Salay – 69 ročný 

Helena Homolová – 70 ročná 
Mária Kováčová – 85 ročná 

Katarína Martinkovičová – 77 ročná 

Stretávka 
   A znova sme sa stretli. Tých päť rokov 
od stretávky ubehlo ako voda. Už sme 
šesťdesiatnici a preto stretnutie bolo o to 
krajšie. Mali sme si čo povedať, spomínať, 
veď to naše detstvo a školské roky boli 
krásne. Večer nám ubehol veľmi rýchlo. 
Pri rozlúčke sme si sľúbili, že o rok sa 
stretneme znova.  Poďakovanie patrí 
personálu pohostinstva „Metropol“, ktorí 
sa o nás dobre postaral.  
         Vďaka             Petrovičová Marta 

III. obecné dni 
  Stalo sa už milou tradíciou, že koncom júna sa v našej obci konajú obecné dni. 
V dňoch 23. – 25. júna 2006 sa už po tretíkrát zišli všetci zábavy, športu i kultúrychtiví 
Trnovčania, aby sa zúčastnili na bohatom programe, ktorý pripravila samospráva obce. 
  Celá sláva začala v piatok 23. júna 2006, kedy sa o 8,00 hod začal olympijský deň detí 
ZŠ. Bolo veľa smiechu a zábavy, i odmeny pre najlepších. Popoludní sa v zasadačke 
MKS uskutočnila beseda s renomovaným spisovateľom Petrom Andruškom, bývalým 
obyvateľom našej obce. Večer sa v sále za hojnej účasti obecenstva uskutočnila divácka 
súťaž SUPERSTAR. Všetci súťažiaci podali výborné výkony, ale víťaz môže byť len 
jeden a tým sa stala Lucia Gofjarová. Druhé miesto obsadila Helenka Špániková. Cenu 
obecenstva si odniesla opäť Lucia Gofjarová. 
   V sobotu sa na  rybníku  Amerika uskutočnili  rybárske preteky  detí.   O 16,oo hodine 
sa v  MKS konala prezentácia diel tu žijúceho umelca ak. soch. Milana Jančoviča. 
Pokračoval kultúrny program, ktorí pripravili žiaci ZŠ, tancom sa predstavil folklórny 
súbor Vážky z Tvrdošoviec, básňou a spevom ukončil v sále program spevácky zbor 
Jesenné ruže. Na námestí pokračovalo vystúpenie Dáridó, predviedol sa žonglérsky 
klub detí zo Šale. Sprievodnými programami bolo maľovanie tváre detí, maľovanie 
kriedovými farbami na chodník, nafukovací hrad a prezentácia áut Autoprofitu Galanta. 
Večer pokračoval zábavou, ktorá bola vonku aj vnútri. Nezabudlo sa ani na mládež, tí 
sa mohli vyšantiť na diskotéke.  
   Aká by bola akcia bez futbalu. Mnohí uprednostnili v nedeľu popoludní zápasy dorast 
– žiaci a Trnovec „A“ – starí páni pred zápasmi majstrovstiev sveta vo futbale. 
   Zábava bola vynikajúca, organizátori všetko zvládli na jednotku, počasie takisto 
prialo, nuž sa všetci tešme na ďalší ročník tejto mimoriadne vydarenej akcie. 

☼ 
   Obvodná organizácia SRZ v Trnovci nad Váhom v spolupráci s obecným úradom 
usporiadala 3. ročník detských rybárskych pretekov v rámci obecných dní. Preteky sa 
uskutočnili na rybníku Amerika III. za veľmi teplého až horúceho dopoludnia. Vieme 
dobre, že rybárčenie je o šťastí. Niekto ho mal viac, niekto menej, ale dôležité bolo, že 
každé dieťa sa cítilo dobre. Pochutili si na pečenej rybe, nanuku, na sladkých dobrotách 
a čo bolo najdôležitejšie, každé dieťa dostalo cenu, ktorú tvorili rybárske náčinia, krmi-
vá, silony a plaváky.  
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí pomohli svojimi sponzorskými 
darmi a urobili veľkú radosť našim deťom. p. Kroneraff – firma Balzer, p. Ševčík – 
stavebná firma, p. Sýkora – obchod s rybárskymi potrebami Popoluška, Pema – obchod 
s rybárskymi potrebami.       P.S. Zvíťazil každý, kto sa týchto pretekov zúčastnil. 
                           Vančík Ferdinand, predseda OO SRZ 

☼ 
Obecná knižnica ďakuje manželom Vološinovým za sponzorovanie nových kníh pri 
príležitosti III. obecných dní.  
 

Jarná turistika 
 

   Naši mladí turisti v jarnom období absolvo-
vali tieto turistické aktivity: 
I.:  8. apríla 2006 – exkurzia na SOUP Šaľa, 
kde nás milo privítali. Majster odborného 
výcviku nás previedol po celom areáli. Deti 
sa veľa dozvedeli a videli chov koní. Škola  a 
jej žiaci dosiahli na koňoch veľa úspechov. 
Na vlastné oči sme mohli sledovať súťaže 
družstiev vo voltíži. Bol to zaujímavý a pek-
ný zážitok v akrobatickom cvičení na neosed-
lanom koni. Nakoniec sme išli preši krásnou 
jarnou prírodou zo Šale až domov. Výletu sa 
zúčastnilo 30 detí. 
II.:  6. mája 2006 sme absolvovali výstup na 
Zobor (588 m) – najvyšší vrch v zoborskej 
časti Tríbeča. Počasie nám prialo, nálada bola 
výborná. Lebo vyjsť na vrchol a vidieť široko 
-ďaleko okolitú krajinu a Nitru z výšky bolo 
úžasné. Mali sme čas aj na opekanie a hry 
v lone prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Spo-
mínali sme na Svoradovu jaskyňu a Svoradov 
prameň, kde sme sa osviežili. Zúčastnilo sa 
33 žiakov.           Vedúce turistického krúžku 

                       Deň matiek 
   Máj pokladajú mnohí za najkrajší mesiac 
v roku, i keď ten tohtoročný bol studený a 
daždivý, predsa v druhú májovú nedeľu 
aspoň symbolicky svietilo slniečko. 
   V tento deň si už niekoľko rokov pripo-
míname Deň matiek, ktorý je venovaný 
našim mamičkám a babičkám. Deti zo zá-
kladnej školy i naši najmenší z materskej 
školy si už tradične pripravili kultúrny 
program, ktorý s veľkým úspechom pred-
viedli v miestnom kultúrnom stredisku.  
    Deti svojim vystúpením poďakovali za 
všetku lásku, starostlivosť, obetavosť. 
Atmosféra v sále bola výborná, program sa 
prítomným mamičkám i babičkám veľmi 
páčil, čo ocenili spontánnym potleskom. A, 
pravda, v nie jednom oku sa pri pohľade na 
detičky zaleskla aj slza. 
   Milé naše mamy a staré mamy, ešte raz 
vám ďakujeme. 
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                   Zo zápisníka Obecnej polície Trnovec nad Váhom 
Za obdobie od 15.4.2006 do 15.6.2006 eviduje OcP Trnovec n/V celkom 54 ozná-
mení  - zistených udalostí na území obce. Z uvedeného počtu oznámení a zistených 
udalostí na mieste bolo vybavených 32 a to buď pohovorom, upozornením alebo aj 
uložením blokovej pokuty. Ostatné udalosti sú evidované v protokoloch OcP alebo 
boli zaslané na riešenie v zmysle vecnej a miestnej príslušnosti.  
Pre zaujímavosť ako i pre informovanosť občanov uvádzame niektoré udalosti aj 
podrobnejšie: 
Dňa 15.4.2006 telefonicky oznámil občan J.B., že pri železničnej stanici v obci videl 
spadnúť z veže väčší kus plechu, ďalšie sú tiež následkom silného vetra na spadnu-
tie, čo môže ohroziť život občanov. Hliadka OcP vykonala príslušné opatrenia a vec 
oznámila náčelníkovi železničnej stanice. 
Dňa 18.4. 2006 bolo na OcP telefonicky oznámené, že na hlavnej ceste je dopravná 
nehoda neďaleko budovy OcU. Príslušník OcP zabezpečil miesto dopravnej nehody 
do príchodu hliadky PZ. 
Dňa 27. 4. 2006 oznámila na OcP E.L., že ju napadol a slovne ohrozoval sused. 
Prípad bol vybavený pohovorom.  
Dňa 3.5.2006 oznámila telefonicky J.P. nezvestnosť maloletej vnučky, ktorá došla 
na návštevu do Trnovca nad Váhom a večer sa nevrátila domov. Menovaná bola 
v obci vypátraná a odovzdaná babke. 
Dňa 18.5.2006 oznámili na OcP zo ZŠ v Trnovci nad Váhom útek žiaka 1. ročníka 
zo školskej družiny. Hliadka OcP maloletého žiaka N.S. vypátrala, menovaný bol 
schovaný u starých rodičov. Hliadka túto skutočnosť oznámila na príslušné miesto 
ako i vykonala pohovor s rodičmi.  
Dňa 23.5.2006 osobne oznámila na OcP p. M.Š. odcudzenie bicykla mal. syna 
z dvora ZŠ. Bolo zistené, že bicykel odcudzil spolužiak P.S. Bicykel bol vrátený 
poškodenej, prípad je v riešení OcP.  
Dňa 30.5.2006 oznámili na OcP predavačky z predajne potravín Jednota, že túlavý 
pes ohrozuje zákazníkov a deti na ulici. Po zistení majiteľa boli vykonané patričné 
opatrenia. Po zistení, že pes je riadne evidovaný, bol zaočkovaný proti besnote ako 
i majiteľ zaplatil aj daň za rok 2006, majiteľovi bola uložená bloková pokuta, ktorú 
aj na mieste zaplatil.  
Dňa 31.5.2006 oznámila na OcP p. J.A., že suseda vylieva odpadovú vodu cez okno 
na ulicu a to takmer pravidelne a denne. Prípad bol na mieste vybavený s poho-
vorom. Ak sa to bude v budúcnosti opakovať, bude uložená maximálna pokuta 
(1.000,- Sk).  
Dňa 31.5.2006 oznámil telefonicky na OcP p. D.V., že susedia vypúšťajú odpadovú 
vodu do jarku na ulici. Prípad bol zadokumentovaný ako priestupok a v súčasnosti je 
riešený na OcP.   
Dňa 31.5.2006 bolo telefonicky na OcP oznámené, že na križovatke ciest pred 
reštauráciou Nitranka je ťažká dopravná nehoda so závažným zranením chodca. 
Hliadka okamžite privolala sanitku RZP, políciu a do príchodu príslušníka 
(nehodovkára) pomáhala riadiť dopravu.  
Dňa 2.6.2006 v čase o 21,00 hod oznámil anonym na tel. linku č. 112, že v obci 
Trnovec n/Váhom popri hlavnej ceste vidí horieť rodinný dom. hovor bol prepojený 
na PU v Šali, odkiaľ bola vyslaná hliadka požiarnikov aj so zásahovým vozidlom. 
Hliadka OcP spolu s požiarnikmi PU Šaľa prešli celú dedinu, požiar nebol zistený. 
Dôrazne upozorňujeme, aby občania nezneužili túto linku na plané volania, nakoľko 
je to trestné a v prípade zistenia, kto volal, bude mu vyúčtovaná suma výjazdu 
zásahového vozidla požiarnikov. 
dňa 6.6.2206 oznámil na OcP Trnovec n/V J.Ž. , že občan z Trnovca n/V v nočnej 
dobe z 5. na 6.6.2006 neznámy páchateľ odcudzil z motorového vozidla jeho osobné 
veci, čím utrpel škodu cca 5.000,- Sk. Prípad je v riešení v spolupráci s Políciou zo 
Šale. (Upozorňujeme občanov- majiteľov motorových vozidiel, že po zaparkovaní je 
potrebné presvedčiť sa, či je auto riadne uzamknuté, prípadne využiť inú formu 
ochrany.) 
Dňa 10.6.2006 o 23,55 hod. oznámil anonym telefonicky na OcP rušenie nočného 
kľudu v okolí Kultúrneho domu. Pri preverovaní tohto oznámenia bolo zistené, že sa 
jedná o odôvodnené oznámenia. Na mieste sa už nachádzala aj hliadka OO PZ Šaľa, 
ktorá riešila aj prípad ublíženia na zdraví. Udalosť je v preverovaní na OO PZ Šaľa. 
Okrem uvedených udalostí hliadka OcP počas obchádzkových služieb monitoruje 
stav na úseku odpadu, zaberanie verejného priestranstva uložením stavebného 
materiálu a na tieto veci písomne upozorňujeme občanov. Po vypršaní týždenného 
termínu vykonáme opätovnú kontrolu. 
V mesiaci máj 2006 sme vykonali besedu v miestnej materskej škole zameranú na 
bezpečnosť detí primerane k ich veku.  
OP upozorňuje občanov, že nevykonáva nepretržitú službu 24 hodín, služby sú 
vykonávané v nepravidelných intervaloch. Ak sa nedovoláte na uvedené čísla 
a situácia, ktorú chcete riešiť – oznámiť, je súrna, môžete zavolať na tel. číslo  
OO PZ Šaľa na tel. č. 158 alebo 770 33 33.        
                                                                                                    Macky Štefan, obecná polícia 

Noc s knihou v škole 
   Z 26. na 27. mája sme v našej škole pripravili 
pre deti zaujímavú čitateľskú akciu. Záujemcov 
bolo dosť.     
   Zúčastnilo sa jej 67 žiakov. Cieľom tvorivého 
čítania v škole mimo vyučovania bolo ukázať 
cestu ako po novom a netradične vnímať hodnotu 
knihy. Pestovať pozitívny vzťah detí k čítaniu. 
Program bol pestrý. Žiaci 3.A pripravili výstavku 
z donesených kníh a anketu o najkrajšiu detskú 
knižku. Zúčastnené deti predstavovali svoje 
obľúbené knižky, ktoré si doniesli. Čítali sme 
rôznu literatúru. Najmenší klasické rozprávky od 
P. Dobšinského, H.Ch.Andersena, bratov Grimov-
cov. Starší čítali povesti a deviataci ukážky 
z náučnej literatúry. V prvej skupine sa najviac 
páčilo čítanie pri zaspávaní o Pipi dlhej pančuche 
a jej kamarátoch vo vile Vilôčke. 
   A čo sa deťom v noci snívalo? Určite o rozpráv-
kových bytostiach, o zážitku z čítania pri sviečke. 
Lebo ráno nikomu nechýbala dobrá nálada  a 
netrpezlivosť ako o všetkom doma porozprávať.  
                                     Mgr.M.Marčeková, uč.3A 
 

Výlet 
  V dňoch 8. - 10.6.2006 sa žiaci 9.ročníka 
zúčastnili 3-dňového koncoročného výletu na 
Duchonke. Po celý čas nám počasie prialo, svietilo 
slniečko. Žiaci preto väčšinu času strávili 
športovaním, turistikou a kúpaním. Počas pobytu 
sme navštívili aj zrúcaninu hradu na Podhradí. 
Večer sa zabávali spevom, tancom i pri opekaní. 
Výlet sa všetkým páčil, spokojní boli aj so 
stravou. 
  Domov odchádzali s peknými zážitkami. 
                                               Mgr.S.Boženíková 
 

UVEREJNENIE  VÝSLEDKOV 
volieb do národnej rady Slovenskej republiky konaných 
dňa 17.júna 2006 za obec Trnovec nad Váhom 
Z celkového  počtu  2122 zapísaných voličov  sa 
volieb zúčastnilo 965 voličov. Celkom bolo odo-
vzdaných 953 platných hlasov. Počet platných 
hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, 
hnutie alebo koalíciu. 
Ľavicový blok 11 
Strana občianskej solidarity   1 
Misia 21 – Nová Kresťanská demokracia  - 
Strana demokratickej ľavice   2 
Združenie robotníkov Slovenska   4 
Kresťanskodemokratické hnutie  25 
Slovenská národná koalícia – Slov. vzájom.  1  
Aliancia nového občana          8 
Hnutie za demokraciu    3 
SMK – Magyar koalíció pártja                   304 
Slobodné fórum                                            15 
Občianska konzervatívna strana   3 
Prosperita Slovenska    - 
ĽS - Hnutie za demokratické Slovensko      46 
Agrárna strana vidieka    2 
Komunistická strana Slovenska              42 
Slovenská  ľudová strana                               1                                          
Slov. demokrat. a kresťanská únia –DS     138 
Smer - sociálna demokracia              286 
Slovenská národná strana               55 
NÁDEJ      6 
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Ekologický program Dusla Šaľa pre Trnovec nad Váhom  

Súťaž II.A tr. Nitra – Šaľa 2005/2006 dokončili 
zápasmi. 19. kolo: Hájske – Trnovec 2:1 (1:1) 
Domáci premenili obe penalty. Na 1:1 vyrovná-
val Puskás Sz. hlavou. V závere rozhodca Hru-
šovský neodpískal pokut. kop proti domác. mužs. 
20. kolo: Trnovec – Svätoplukovo 4:0 (4:0) 
Hostia prišli nekompletní a tak do polčasu stano-
vili výsledok Janáč – 3x a Petrovič z diaľky. 
V 50. min rozhodca ukončil zápas pre nedosta-
točný počet hráčov hostí.  
21. kolo: Kráľová n/V – Trnovec 0:7 (0:3) 
Hostia si dokonale vychutnali kvalitné ihrisko, aj 
nemohúceho súpera. Ten nepremenil ani pokuto-
vý kop. Strelecky sa zaskvel Puskás Zs.-4, Janáč 
pridal 2, Petrovič 1. V zost.: Klincko, Puskás Sz. 
22.kolo: Trnovec – Šurianky 4:1 (3:1) Domáci 
rozhodli o svojom víťazstve už do polčasu po gó-
loch Puskása T., Szitása z 11-ky a Janáča. Na ko-
nečných 4:1 v 70. min hlavou upravil Boženík. 
Dohrávka : Jarok – Trnovec 5:0 (3:0) 
Líder súťaže neponechal nič na náhodu a do pol-
času rozhodol o osude zápasu.. 
23. kolo: Alekšince – Trnovec 1:3 (0:2) 
Od začiatku boli lepší Trnovčania a Janáč z 11-ky 
s Puskásom Sz. stanovili polčasový výsledok. 
V 60 min. na 0:3 zvýšil Puskás T. Potom domáci 
nepremenili pokutový kop. V závere však zazna-
menali čestný úspech. V zost. kola - Puskás Sz.  
24. kolo: Trnovec – D.Lefantovce 8:0 (7:0) 
Góly – Puskás Sz.-4, Janáč -1, Žigárdi -1, Turian 
-1, Klincko -1. Pre nízky počet hráčov hostí v 58 
min rozhodca ukončil zápas. V zost .- Puskás Sz. 
25.kolo: Poľný Kesov – Trnovec 1:1 (1:0) 
A padla kosa na kameň. Hostia podali nesúrodý 
výkon. V druhom polčase vyrovnal Puskás T. a to 
hrali domáci bez vylúčeného hráča. Touto stratou 
bodov prišli Dynamovci o druhé miesto.  
26.kolo: Trnovec – Báb 9:0 (4:0) 
V poslednom súťažnom stretnutí bez väčších 
problémov nasúkali hosťom deväť gólov. Janáč -
5, Puskás T. -2, Szitás z 11 ky, Molnár E. 
V zostave kola – Boženík, Janáč. Najlepší strelci 
súťaže: 29- Čentéš (Lužianky), 26- Janáč Ľ.  
 

 

(Trnovec), 25- Mokráš (Svätoplukovo). 
Bilancia Jeseň: Doma: 7  5  1  1  18:5  16 ;  
Vonku: 6  3  1  2  17:8  10   Jar:    Doma: 6  5  0  
1  33:7  15     Vonku: 7  2  3  2  15:12  9 
Strelci: Janáč -26, Puskás SZ.-19, Puskás T.-9, 
Doboš -5, Boženík -4, Szitás 3, Petrovič L.-3, 
Klincko-2, Ölvecký M.-2, Bartuš Z.-2, Žigárdi-2, 
Legner K-1, Turian-1, Molnár-1  (Selice vlastný) 
Kon. tab. 
 1. Jarok 26 21 2 3 89:17 65 
 2. Kráľová n/V 26 16 3 7 78:40 51 
 3. Trnovec n/V 26 15 5 6 83:32 50 
 4. Lužianky 26 16 2 8 84:48 50 
 5. V. Zálužie 26 13 5 8 66:62 44 
 6. Kynek 26 12 6 8 67:52 42 
 7. Hájske 26 13 2 11 61:59 41 
 8. Selice 26 12 3 11 77:67 39 
 9. P. Kesov 26 10 5 11 56:53 35 
10.Svätoplukovo 26 9 6 11 50:61 33 
11.Alekšince 26 9 0 17 46:78 24 
12.Šurianky  26 7 2 17 62:89 23 
13.Báb 26 7 1 18 44:90 22 
14.D.Lefantovce 26 0 2 24 31:146 2 
Alekšinciam odrátali 3 b. 
Dorast: Hájske – Trnovec 11:1 – R. Stojka, 
Trnovec – Svätoplukovo 8:2,  Tešedíkovo – 
Trnovec 8:0, Trnovec – Dlhá n/V 0:6, Kynek – 
Trnovec 16:0, Alekšince – Trnovec 14:0, 
Trnovec – P.Močenok 5:2, R.Sztojka -2, Šišlák, 
Gál, Bartuš T., P.Kesov - Trnovec 9:1, Šišlák, 
Trnovec – Žihárec 0:2 
Kon. tab. 1.B tr. Nitra – Šaľa 2005/2006 
 1. Hájske 26 21 3 2 140:26 66 
 2. Jarok 26 21 2 3 124:30 65 
 3. Dlhá n/V 26 17 2 7 76:37 53 
 4. Alekšince 26 14 0 12 96:87 12 
 5. Neded 26 13 2 11 95:58 41 
 6. Svätoplukovo 26 13 2 11 76:69 41 
 7. Kynek 26 12 1 13 61:57 35 
 8. V.Zálužie 26 11 2 13 61:57 35 
 9. Žihárec 26 11 1 14 54:73 34 
10. Selice 26 9 5 12 75:82 32 
11. P.Močenok 26 8 1 17 73:111 25 
12. Tešedíkovo 26 8 0 18 52:106 24 
13. P.Kesov 26 6 4 16 43:103 22 
14. Trnovec n/V 26 4 3 19 34:157 15 
Žihárcu odrátajú 3 b. 
   

 

Víťazom dorasteneckého finále sa stali hráči 
Hájskeho po výhre nad Č. Kľačanmi 2:0 majú 
právo účasti v 5. lige. 
Žiaci: Trnovec – Trstice 2:1- R.Sztojka-2, 
Vlčany – Trnovec 6:0, Ivanka – Trnovec 4:7 – 
R.Stojka –5, P.Sztojka, Surányi, Trnovec – 
N.Sady 5:1 -  R.Sztojka 4, Surányi, D.Štál – 
Trnovec 2:1,- Surányi, Trnovec – 
Sládkovičovo 6:3 – R.Sztojka -3, Surányi -
2,Horváth, Zbehy – Trnovec 2:6 – R.Sztojka -
4, Dymák, Surányi, Trnovec – Šoporňa 5:0 – 
Surányi -2, Dymák, Gál, Sztojka. 
Kon. tab. 
 1. R.Zlaté Klasy 30 25 0 5 138:31 75 
 2. D.Štál 30 20 4 6 83:40 64 
 3. Trnovec n/V 30 19 3 8 93:59 60 
 4. Topoľčianky 30 18 2 10 71:48 56 
 5. H.Kráľová 30 14 6 10 62:47 48 
 6. M.Dvorníky 30 14 6 10 58:47 48 
 7. Neded 30 14 5 11 74:57 47 
 8. Vlčany 30 13 4 13 85:77 43 
 9. Šoporňa 30 13 3 14 56:69 42 
10. Zbehy 30 11 5 14 68:67 38 
11. Trstice 30 11 5 14 53:63 38 
12. ŠK ELDUS 30 11 4 15 64:66 37 
13. Ivanka 30 8 5 17 48:78 29 
14. N.Sady – Čab 30 8 3 19 44:85 27 
15.Sládkovičovo 30 6 3 21 54:129 21 
16. Pata 30 5 2 23 41:129 17 
V rámci III. obecných dní odohrali futbalisti 
miestne zápasy: 
žiaci – dorast 5:4 (3:2) – Čerhák T., Sztojka 
R.-3, Sztojka P.-1, Farkaš, Takács, Novák, 
Seidl.  
Trnovec – starí páni 3:3 (0:2). Obe mužstvá 
nastúpili v kombinovanej zostave. Góly – 0:1, 
Molnár E., 0:2, Varga, Petrovič L. 1:2 z 11ky, 
2:2, Meleg J. Ács M. 3:2, Meleg J. 3:3. 
Na záver sezóny 2005/2006 patrí 
poďakovanie všetkým hráčom, funkcionárom 
a fanúškom. 
Osobitné poďakovanie za prispenie na 
dresy: Fülöp Zoltán, Čelitková Eva, 
PharmDr. Rábeková Estera, Kysučan Ján, 
Ábrahám Pavol, Meleg Marián a Ševčík 
Vladislav.        spracoval: Š. Kočiš 
 

Spoločnosť Duslo Šaľa dlhodobo sleduje kvalitu 
životného prostredia v oblasti, kde pôsobia jej 
výrobné prevádzky. Okrem toho, že si uvedomu-
je svoju úlohu a zodpovednosť vyplývajúcu z po-
vahy svojej výroby, a že je jedným zo subjektov, 
ktoré logicky zaťažujú životné prostredie, ale zá-
roveň sa ako významný zamestnávateľ a jeden 
z najvýznamnejších regionálnych ekonomických 
subjektov nezrieka svojej úlohy korporátneho 
občana. To znamená, že sa okrem podielu na 
zmierňovaní ekologických dopadov vlastnej 
výrobnej činnosti takisto venuje podpore takých 
projektov, ktoré môžu zlepšiť život obyvateľov 
regiónu, aj napriek tomu, že s výrobou v Dusle 
vôbec nesúvisia. Dobrým príkladom môže byť 
projekt odvodnenia časti Trnovca. 
  Z podnetu starostu obce sa v druhej polovici 
apríla tohoto roku uskutočnilo pracovné stretnutie 
obecného zastupiteľstva s vedením Dusla, a. s., 
Šaľa, cieľom ktorého bolo okrem iného aj hľa-
danie možností odvodnenia časti obce v okolí 
ulice Grécová. Táto oblasť je dlhodobo podmá-
čaná. Počas dlhotrvajúcich dažďov či prudkých  

lejakov nemá zrážková voda kam odtekať, zos- 
táva stáť v záhradách a znehodnocuje tým nielen 
úrodu, ale aj rodinné domy obyvateľov štvrte. 
Spoločnosť Duslo, a. s., Šaľa prisľúbila, že na 
vlastné náklady zabezpečí odvodnenie najviac za-
ťažených plôch. V súčasnosti projekt dostáva 
konkrétne obrysy. Technický záznam riešenia je 
už spracovaný a v týchto dňoch prebieha výbero-
vé konanie na realizátora odvodnenia. Vydanie 
povolenia na samotnú realizáciu projektu očaká-
vame najneskôr v druhej polovici augusta. Chceli 
by sme občanom Trnovca pomôcť v maximálnej 
možnej miere, preto sa snažíme všetky aktivity 
okolo projektu odvodnenia načasovať tak, aby už 
jesenné prívalové dažde nespôsobovali škody na 
súkromných majetkoch. 
  Na jeseň tohto roku skončí Duslo so spaľova-
ním hnedého uhlia v podnikovej teplárni a prejde 
na komplexnú plynofikáciu podniku. Tento krok 
si vyžiada celkové investičné náklady vo výške 
362 miliónov Sk. Po dokončení prechodu na 
zemný plyn bude Duslo spĺňať zákonom stano-
vené emisné limity aj po roku 2006.  
 

Okrem podstatného zníženia celkových emi-
sií, na ktorých sa tepláreň podieľa 80 %, bude 
súčasne s výmenou spaľovacích kotlov ukon-
čené aj odplavovanie popolčeka a škváry na 
odkalisko Amerika II. Areál tak prestane od 
jesene slúžiť svojmu účelu. Duslo ho nechá 
postupne rekultivovať na zelenú zónu Trnov-
ca. 
  V súčasnosti prebieha v Dusle spracovávanie 
projektu stavebných úprav a rekonštrukcie 
stávajúcej podnikovej spaľovne odpadov. 
Hlavným cieľom rekonštrukcie spaľovne je 
znížiť úroveň všetkých znečisťujúcich látok 
pod hodnoty stanovené legislatívou pre rok 
2007 pri zachovaní súčasnej kapacity spaľov-
ne, t.j. bez jej zvýšenia. 
  Myslíme si, že uvedené aktivity našej spo-
ločnosti, s nákladmi presahujúcimi 560 mil. 
Sk, sa priamo prejavia v jednoznačnom zlep-
šení kvality života obyvateľov Trnovca a bu-
dú predstavovať podstatný míľnik v postup-
nom zlepšovaní životného prostredia celého 
regiónu.                          Ing. Jozef Mako 
                                       Duslo, a. s., Šaľa 
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