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ná  správa  o  výchovno - vzdelávacej 
činnosti, výsledkoch a podmienkach 
ZŠ s MŠ za školský rok 2005/2006 a
informácia o predbežnom pláne ZŠsMŠ 
na školský rok 2006/2007. V ďalšom 
bode OZ  schválilo 1 volebný obvod  a 
9 poslancov pre voľby do orgánov sa-
mosprávy na volebné obdobie 2006-
2010. S  informatívnou správou  o prie-
behu stavebných prác na nájomných 
bytoch 6 b.j. oboznámil starosta obce, 
ktorú správu poslanci vzali na vedomie. 
V diskusii odzneli nasledovné dotazy 
a pripomienky: 
- p.Čerhák tlmočil žiadosť obyvateľov 
bývajúcich na Lesníckej ulici o opravu 
verejného osvetlenia a orezanie ihlič-
nanov, kríkov pri novostavbe rodinné-
ho domu p. Helmu a žiadosť obyvate-
ľov bývajúcich v 24.b.j. o zriadenie 
spomaľovačov na cestu k bytovkám 
bývalého Sagrisu. 
-PaedDr.Kosztanko  doporučil poin-
formovať sa na dopravnom inšpekto-
ráte o zníženie rýchlosti na Novozá-
mockej ceste (pri podjazde) prípadne 
konať vo veci zriadenia ostrovčekov 
alebo zabezpečiť na tomto úseku mera-
nie rýchlosti štátnou políciou z dôvodu 
bezpečnosti cestnej premávky, ďalej 
vzhľadom na zvýšený výskyt dioxínov 
v slepačích vajciach, ktoré sú nebez-
pečné doporučil, aby boli požiadané 
štátne orgány o monitorovanie územia  
- p.Láng tlmočil požiadavku občanov 
pracujúcich v poobedňajších smenách 
k VZN  pre určenie prevádzkových ho-
dín v pohostinských zariadeniach, vo 
všetkých predajniach a prevádzkach 
služieb o vylúčenie letného času. Ďalej 
informoval o jednaní ohľadne spaľovne 
v a.s. Duslo Šaľa a  požiadal, aby každá 
zmena investícií v Duslo a.s. Šaľa, ku 
ktorej obec vydáva stanovisko, bola 
prejednaná na OZ. 
- Ing.Hrabovský tlmočil požiadavku 
občanov o ostrihanie vyčnievajúceho 
kríka pred rodinným domom neb. p.Ba- 

   ll.septembra 2006 sa konalo 29.za-
sadnutie obecného zastupiteľstva za 
účasti 8 poslancov, zástupcu regionál-
nej rozvojovej agentúry Šaľa a kon-
trolórky obce. 
   V prvom bode programu zástupca  
RRA informoval so zámermi mikro-
regiónu Via Romanum, ktorej cieľom 
je  realizácia rozvojových projektov v 
záujme zvýšenia kvality života oby-
vateľov a príprava projektu Leader.  
V rámci tohoto zámeru pomocou 
VÚC Nitra sa začalo  vypracovanie 
„Stratégie rozvoja územia mikrore-
giónu Via Romanum“, ktorá bude 
obsahovať rozvojové zámery samo-
správ, neziskových organizácií, pod-
nikateľov vrátane možnosti financo-
vania. Mikroregión usporiada 
9.10.2006 verejné stretnutie, kde ob-
čania  a organizácie môžu odovzdať 
svoje pripomienky, návrhy a predsta-
vy na rozvojové projekty obce a mik-
roregiónu na roky 2007- 2013. Na 
tomto stretnutí sa zúčastnilo cca 50 
občanov. V ďalšom bode - Odpadové 
hospodárstvo OZ prejednalo zabezpe-
čenie zberu, separáciu a zneškodňo-
vanie odpadov ako i návrh zámerov. 
Poslanci konštatovali, že obyvatelia 
kladne hodnotia zber separovaného 
odpadu, do ktorého sa zapája väčšina 
našich občanov, či už triedením alebo 
využívaním separovaného dvora, čo 
je prínosom pre obec, ale i samotných 
občanov. Avšak na ďalšie rozšírenie 
komodít, ktoré by sa dali triediť, prí-
padne na efektívnejšie zhodnotenie 
vytriedených zložiek by bolo potreb-
né zabezpečiť nové objekty, zastreše-
nie, zabezpečiť strojový park a dorie-
šiť hygienické zariadenia. Po prejed-
naní starostom predloženého návrhu 
poslanci OZ súhlasili so spracovaním 
zámeru a projektu na rozšírenie zber-
ného dvora odpadov vrátane kompos-
tárne.  
V nasledujúcom bode bola prejedna- 

lušku, v Novom Trnovci pred č.d. 845 
odstrániť suchý strom a v miestnom 
cintoríne vyčistiť a upraviť hrob p.Ső-
téra, po ktorom bola pomenovaná aj 
ulica. 
- RNDr.Belovičová požiadala o vy-
čistenie artézskej studne v Novom 
Trnovci a označenie tabuľou „Udr-
žujte čistotu“ a taktiež o vyčistenie 
jarkov na ulici Jatovskej.  
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
(starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva) sa budú konať 
2. 12. 2006,  t.j. sobotu 

od 7,00 hod. do 20,00 hod. 
Volebné miestnosti v obci Trnovec nad 
Váhom sú v kultúrnom dome a v časti 
Horný Jatov v budove bývalej ZŠ. 
Voliči, ktorí sa zo zdravotných dôvo-
dov nemôžu dostaviť do volebnej 
miestnosti, môžu požiadať o hlasova-
nie do prenosnej volebnej schránky. 
 

Miestna volebná komisia v Trnovci 
nad Váhom pre voľby starostu obce 
v Trnovci nad Váhom zaregistrovala 
dvoch nezávislých kandidátov  
Ing.Ján Hrabovský a Ing.Július Rábek. 
Pre voľby poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 
zaregistrovala týchto kandidátov: 
- SMK-MKP: Lórant Ajtics Horváth, 
Alojz Čelítko, Róbert Láng, Ing. Ka-
rol Petrovič, Július Végh. 
- ĽS-HZDS: Mgr. Juraj Boženík,  
Ing. Mária Gašpieriková. 
- KDH: Pavol Marček. 
- SMER - sociálna demokracia:  
Tibor Batyka, Jaroslav Čerhák, Ivan 
Gašparík, Ján Kóňa, Ján Kelemen, 
Štefan Macky ml., Mgr. Matilda Sed-
láková, Katarína Szolgová, Ing. Petro-
nela Vižďáková. 
- SDKÚ – DS:  Ing. Jozef Hanzlík, 
Ľudovít Žilinský. 
- Nezávislí kandidáti: RNDr. Edita 
Belovičová, Ing. Ján Hrabovský, 
PaedDr. Ladislav Kosztanko. 
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Jeseň je krásna, jeseň je dar 
   V jeseni sa už tradične stretávame s našimi 
spoluobčanmi staršími ako 70 rokov pri príle-
žitosti mesiaca úcty k starším.  
   Tohtoročný deň dôchodcov sa uskutočnil 
dňa 20.10.2006 v miestnom kultúrnom stre-
disku. Seniorov vo veku od 70 rokov najskôr 
vo sviatočne vyzdobenej sále pozdravil a pri-
vítal starosta obce. S básňou a piesňou vystú-
pili žiaci  4.ročníka základnej školy. Troška 
veselia pridal folklórny súbor HRON z Hron-
ských Kľačian  Na záver kultúrneho progra-
mu zaspievali členky speváckeho zboru Je-
senné ruže pri klube dôchodcov v Trnovci nad 
Váhom. Potom sa seniori venovali spo-
mienkam a čoskoro sa rozprúdila srdečná 
a nenútená debata, spríjemnená občerstvením. 
   Táto krásna a milá slávnosť, na ktorú sa 
mnohí seniori tešia ako na vzácnu spoločen-
skú príležitosť, je vítanou zmenou a spestre-
ním ich dôstojnej jesene života. 

 
 
 
 
 
 
 

Oprava telocvične 
   V obci sa dokončila rozsiahla investícia. 
Opravila sa telocvičňa, ktorá bude slúžiť hlav-
ne pre deti ZŠsMŠ, ale bude podľa záujmu 
prístupná pre športové aktivity miestnych 
obyvateľov. V novozrekonštruovaných pries-
toroch si občania budú môcť zašportovať, 
zahrať si volejbal, minifutbal, basketbal, aero-
bik, kalanetiku, jogu a v prípade záujmu je 
možnosť zriadiť fitnes centrum. Kvôli prípra-
ve harmonogramu na prevádzku žiadame záu-
jemcov, aby sa prihlásili u riaditeľky školy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prázdniny v škole 
- Jesenné prázdniny sa začínajú 2. novembra 
2006 a končia sa 3. novembra 2006. 
Vyučovanie sa začína 6. novembra 2006. 
- Vianočné prázdniny sa začínajú 23. de-
cembra 2006 a končia sa 2. januára 2007. 
Vyučovanie sa začína 3. januára 2007. 
- Polročné prázdniny sú 2. februára 2007. 
Vyučovanie sa začína 5. februára 2007. 
- Jarné prázdniny sú od 5. marca do 9. marca 
2007 (Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, 
Trnavský kraj). 
- Veľkonočné prázdniny sa začínajú 5. apríla 
2007 a končia sa 10. apríla 2007. Vyučovanie 
sa začína 11. apríla 2007. 
- Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2007. 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

SEPTEMBER – OKTÓBER 
Narodili sa : 
Filip Kysučan 
Alex Jakubec 
Laura Kurucová 
Patrik Kuruc 
Daniela Sztojková 
 

Uzavreli manželstvo : 
Miroslav Vríčan a 
Slavomíra Jančovičová 
 

Jubilanti : 
70 rokov: Viliam Marček HJ 
75 rokov:  Jozef Daniel 
 Helena Hazuchová 
 Júlia Kelemenová 
 Anna Kurucová 
80 rokov:  Mária Beňovská 
 Terézia Fehérová 
 Ľudmila Illéšová 
 Alexander Marček HJ 
 Paulína Oláhová 
85 rokov:  Ladislav Rapca 
 Margita Zelezníková 
 

Opustili naše rady : 
Karol Holos – 75 ročný 

Július Keszeli – 82 ročný 
Ján Kruzslík – 71 ročný 

Michal Lovász – 66 ročný 
Helena Dobošová HJ – 83 ročná 

Otília Zelenická – 79 ročná 
Ladislav Dojčan HJ – 64 ročný 
Helena Reháková – 89 ročná 

Florian Ruisl – 84 ročný 
 

 

Vážená pani učiteľka 
 

   V živote každého človeka je niekoľko 
nezabudnuteľných momentov – míľnikov. 
Prvý je jeho narodenie, ktoré je však skôr 
nádhernou udalosťou pre jeho rodičov  a 
najbližších príbuzných. Druhý jeho vstup 
do školy. Základnej, strednej, možno vy-
sokej ... Tretím nástup do prvého zamest-
nania, štvrtým založenie rodiny, piatym 
narodenie dieťatka – prvého, druhého ... 
Tým posledným míľnikom je odchod na 
zaslúžený odpočinok. Pre nás, ktorí pracu-
jeme s deťmi, sa často zdá, že ten čas ube-
hol akosi rýchlo. To preto, že pokiaľ ostat-
ní okolo nás prežijú za dvanásť mesiacov 
jeden rok, nám ubehnú roky dva – školský 
aj kalendárny. Napriek tomu nestarneme 
rýchlejšie. Práve naopak. Každý malý ús-
pech našich žiakov, prvé objavy i lásky, 
pridávajú nám, ktorí sa o nich staráme, 
kúsok energie a mladosti. Osudy žiakov 
sledujeme aj dlho po tom, čo opustili naše 
lavice. A tak ich starosti, prehry a neúspe-
chy odráža počet vrások na našich tvá-
rach. Nech už sa cítime akokoľvek mlado, 
jedného dňa príde čas, kedy sa rozhod-
neme, že si zaslúžime odpočinok. Že sa 
chceme venovať viac sebe i svojej rodine 
– deťom, ktoré sa o nás delili s tými škol-
skými, a ktoré už medzitým poriadne vy-
rástli a spravili z nás starých rodičov. 
Konečne budeme mať čas na dobrú kniž-
ku, prácu v záhradke i dlho odkladaného 
koníčka. Tento čas sme si zaslúžili dlho-
ročnou obetavou prácou. Napriek tomu sa 
nám na dôchodok možno neodchádza ľah-
ko. Neuvedomujeme si, že sme vlastne 
šťastnými ľuďmi, pretože sme sa dožili ta-
kéhoto pekného veku. Ako uvádza Stuart- 
Hamilton: „Je to úspech, ktorý sa tridsia-
tim percentám dnešných mladých ľudí 
nepodarí dosiahnuť.“  
Preto berme tento čas ako dar, lebo „je 
najväčšou silou života“. 
Pre vás, milá Gitka, nastal tento čas práve 
teraz. Dovoľte nám, aby sme sa vám po-
ďakovali za vašu dlhoročnú prácu. Máme 
pritom dvojaké pocity. Neradi sa lúčime 
s ľuďmi, ktorí sa stali súčasťou nášho 
kolektívu, na druhej strane radi vám žičí-
me oddych, roky, v ktorých budete spo-
kojne a nerušene užívať plody svojej prá-
ce. Radšej si však povedzme, že sa nelú-
čime. Aj na dôchodku ostávate našou ko-
legyňou. Mnohé veci nám vás budú pripo-
mínať, často sa budeme vracať k vašim 
skúsenostiam a radám. Veríme, že si 
napriek zaslúženému odpočinku nájdete 
cestu do svojej školy a prídete sa s nami 
podeliť o nové dojmy a zážitky. 
Želáme vám veľa zdravia, šťastia a ešte 
mnoho rokov v kruhu našich najbližších. 
 
  Za kolektív ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom 
  PaedDr. Eva Klincková 

   Milí spoluobčania, 
určite ste si všimli, že v našej obci sa 
výsadbe a údržbe zelene venuje nemalá 
pozornosť. Pracovníci obecného úradu 
a aktivační pracovníci hrabú, kosia, 
vysádzajú stromčeky. Keď sa všetko 
zelená, je radosť prechádzať sa po obci. 
Zaráža ma preto, že niektorí naši 
spoluobčania sa vôbec nestarajú, kam 
odhodia papier, fľašu alebo aj niečo 
horšie. Smutné je, že cestu do základnej 
školy z oboch strán lemujú vrecúška 
z čipsov, keksíkov, krabice z džúsov ... 
Aj túlaví psy si prídu na svoje, keďže sa 
nájde vyhodená kompletná desiata, ešte 
zabalená v servítke. Dovolím si tvrdiť, 
že v obci je dosť smetných nádob, takže 
nie je problém vyhodiť odpadky tam, 
kam patria. Rodičia i učitelia určite 
deťom pripomínajú, že smeti nepatria 
na zem a neviem si predstaviť, ako by 
sa tváril ktorýkoľvek rodič, keby jeho 
ratolesť doma hádzala nečistoty po 
okolí. Táto obec je tiež našim 
domovom, budú v nej žiť naše deti, 
ďalšie generácie. Zamyslime sa preto 
nad svojím prístupom k životnému 
prostrediu a nabudúce, keď budeme na 
ulici maškrtiť, odhoďme obal do 
smetnej nádoby alebo ho radšej 
vyhoďme doma. Veď sa pokladáme za 

Hľadám spoluhráčov na rekreačné basket-
balové stretnutia – zábava a aktívne trávenie 
voľného času. Vítaní sú ľudia každého veku. 
Prosím záujemcov, aby sa mi ozvali na Obec-
nom úrade v Trnovci nad Váhom alebo na te-
lefónnom čísle 031 /7781496 . 
                                           Vargová Nikoleta 
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       Zo zápisníka Obecnej Polície  
 

Vážení občania! Úvodom nám dovoľte zopakovať 
už uverejnené telefónne čísla na obecnú políciu 
Trnovec nad Váhom, ako i „úradné hodiny”, na-
koľko počas obchádzkových služieb sa dotazujete 
na tieto skutočnosti. Tel.č. na OcP Trnovec n/V. je 
031 / 77 81 575, na mobil  0905 479 859.V prípa-
de, že sa vám neohlásime, môžete volať na Políciu 
v Šali na tel.č. 158  alebo 031 / 770 3333. Úradné 
hodiny sú na OcP  pondelok od 09.00 do 12.00 
hod. a piatok od 14.00 do 17.00 hod. 
V dobe od 15.8.2006 do 15.10.2006  bolo na OcP 
oznámených 81 udalostí, z čoho boli 4 trestné či-
ny, 21 priestupkov, 2 dopravné nehody a jedna ha-
vária. Trestné činy riešia príslušníci OO PZ Šaľa 
v spolupráci s kriminálnou službou v Šali. Počas 
doby našej neprítomnosti na OO PZ Šaľa bolo oz-
námených 7 priestupkov, ktoré sú v riešení na OO 
PZ Šaľa. Pre informovanosť občanov uvádzame 
niektoré udalosti : 
- Dňa 18.8.2006 oznámila p. E.L., že ich sused 
V.B. založil na dvore domu oheň a dym im ide do 
okien a na vyvesené prádlo, čo musí znova oprať. 
Hliadka OcP dala príkaz na uhasenie ohňa a bola 
uložená bloková pokuta v sume 500,-Sk. 
- Dňa 19.8.2006 oznámil telefonicky na OcP p. 
J.P., že mu R.K. odcudzil jeho mobil.  
- Dňa 20.8.2006 o 20.15 hod. oznámila p. E.M. 
telefonicky na OcP, že pred jej domom leží asi 
mŕtvy muž. Hliadka zistila, že sa jedná o p. E.K., 
ktorý je silno napitý. Boli vykonané patričné 
opatrenia, vrátane privolania lekára RZP.  
- Dňa 20.8.2006 o 21.06 hod. oznámil anonym 
telefonicky, že na lavičke pred predajňou Potravín 
Jednota leží opitý mladý muž. Bolo zistené, že sa 
jedná o p. Š.P., - tiež mu bola uložená pokuta. 
S majiteľmi okolitých reštaurácií bol vykonaný 
pohovor, aby nepodávali už podnapitým osobám 
alkoholické nápoje. 
- Dňa 23.8.2006 o 11.30 hod. oznámil anonym 
telefonicky, že v objekte zdravotného strediska je 
veľa rómskych detí z domu č.61, správajú sa 
hlučne a na WC robia neporiadok. Hliadka OcP na 
mieste vec riešila vykázaním deti z objektu a 
pohovorom s rodičmi. 
- Dňa 23.8.2006  o 12.15 hod. osobne oznámila p. 
V.K., že v obci videla podvodníkov, ktorí chodia 
po domoch a núkajú rôzny tovar na predaj. 
Hliadka OcP tieto osoby skontrolovala, jednalo sa 
o cudzích štátnych občanov, ktorí predávali pap-
lóny. Bola uložená pokuta v sume 1.000-,Sk. 
- Dňa 26.8.2006 o 20.17hod.oznámil anonym 
telefonicky, že v dome č.61 sa niečo stalo, nakoľ-
ko je silný krik-rev, plač. Hliadka OcP na mieste 
zistila, že sa pobili deti. Vykonali sme pohovor 
s rodičmi  a zjednali sme poriadok. 
-Dňa 26.8.2006 o 22.42 hod. oznámil anonym te-
lefonicky, že z domu č.829 počuť veľmi silno hrať 
hudbu v okolí cca 200 metrov. Hliadka OcP na 
mieste jednala nápravu, vo veci bola uložená blo-
ková pokuta. 
- Dňa 30.8.2006 18.05 oznámila p. G.P., že im 
niekto strieľa broky do okien, žalúzii domu. 
- Dňa 31.8.2006 o 13.25.hod.oználila telefonicky  
p. M.M., že niekto využil jej nepozornosť, otvoril 
uzamknuté dvere uličnej bránky, vošiel do domu, 
odkiaľ odcudzil volne položený mobil, peňažen-
ku, zlatú retiazku s príveskom, čim jej bola spô- 
sobená škoda cca.14.000,- Sk. Prípad prevzala 
hliadka OO PZ Šaľa. 
 

PROJEKT VYBUDOVANIA 
KOMUNITNÉHO CENTRA 
V HORNOM JATOVE 
Na základe výzvy Fondu sociálneho roz-
voja č. 02 – Rozvoj lokálnej infraštruk-
túry zo dňa 7. marca 2006, obec vypra-
covala projekt „Podpora a rozvoj komu-
nitných sociálnych služieb v časti Horný 
Jatov – zriadenie komunitného centra“, 
ktorého kľúčovou aktivitou je zriadenie 
komunitného centra v Hornom Jatove. 
Lokálna hodnotiaca komisia Fondu so-
ciálneho rozvoja zložená z členov rady 
Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie 
posúdila všetky podané projekty a náš 
projekt vyhodnotila ako úspešný a roz-
hodla sa ho finančne podporiť. Fond so-
ciálneho rozvoja poskytol na realizáciu 
projektu „Podpora a rozvoj komunitných 
sociálnych služieb v časti Horný Jatov – 
zriadenie komunitného centra“ dotáciu 
vo výške 997 795,- Sk. Obec Trnovec 
nad Váhom sa finančne spolupodieľala 
sumou 238 437,30 Sk a obyvatelia Hor-
ného Jatova dobrovoľnou prácou vo 
výške 6 272,60 Sk. V súčasnosti prebie-
ha rekonštrukcia budovy bývalej starej 
školy na Hornom Jatove a jej vonkajšie-
ho priestranstva tak, aby spĺňala pod-
mienky pre realizáciu pripravovaných 
aktivít. Budova bude sídlom nového ko-
munitného centra.  
Svojimi aktivitami sa bude komunitné 
centrum zameriavať na potreby jednot-
livých skupín obyvateľov – na deti  a 
mládež, nezamestnaných občanov, dô-
chodcov. V centre pripravujeme záuj-
mové aktivity, ako sú krúžok výpočtovej 
techniky, čitáreň, knižnica, športové 
aktivity, výstavy, klub dôchodcov, ale  i 
vzdelávacie aktivity ako konzultácie a 
prednášky, pravidelné stretnutia s pos-
lancami obecného zastupiteľstva a pred-
staviteľmi obce. Cieľom týchto aktivít je 
skvalitniť život miestnych obyvateľov a 
zmierniť ich sociálnu a geografickú izo-
láciu. V tomto roku sme už v tejto časti 
obce uskutočnili opravu miestnej prístu-
povej cesty a v spolupráci so Západoslo-
venskou energetikou a.s. plánujeme re-
konštrukciu rozvodov elektrickej ener-
gie, ktoré sú už v súčasnosti v dezolát-
nom stave. Uvedomujeme si, že tieto 
aktivity sú iba začiatkom našej práce pre 
miestnych obyvateľov. Vytvorené pries-
tory musia ožiť, zaplniť sa ľuďmi, aby 
sme splnili cieľ, ktorý sme si dali – pod-
poriť potenciál miestnych obyvateľov  a 
zvýšiť kvalitu ich života. Aby sme po-
mohli miestnym ľuďom k tomu, aby do-
kázali vlastnými silami skvalitniť život 
svoj i svojich detí. Aby sme položili 
základný kameň riešenia problémov 
miestnej komunity. 
 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ 
FONDOM SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

         

 

sobená škoda cca.14.000,- Sk. Prípad prevzala 
hliadka OO PZ Šaľa. 
- Dňa 8.9.2006 o 14.00 hod. oznámila p. Č.V., 
že im niekto odcudzil bronzovú vázu a lampáš 
z hrobu na miestnom cintoríne. Udalosť je evi
dovaná na OcP Trnovec n/V ako priestupok. V 
spolupráci s prisl. OO PZ Šaľa a Kriminálnou 
Políciou boli vykonané patričné opatrenia na 
zistenia páchateľa. Hliadka OcP denne viac krát 
vykonáva kontrolu v cintoríne a v okolí. Žiada
me občanov, aby tejto otázke venovali viac po
zornosti a prípadné podozrenie alebo pohyb 
cudzích osôb v cintoríne nám oznámili. 
- Dňa 14.9.2006 odovzdal na OcP p. Š.K. nájde
né doklady na poľnej ceste. Šetrením vo veci 
bolo zistené, že doklady pochádzajú z Galanty, 
kde boli odcudzené  pri trestnom čine krádeži 
vlámaním do bytu poškodenej. Prípad rieši Kri
minálna Polícia z Galanty. 
- Dňa  18.9.2006 oznámil osobne p. D.M., že 
z odstaveného nákladného motorového vozidla 
im bola odcudzená motorová nafta. Prípad  je 
evidovaný ako priestupok. Boli vykonané pat
ričné opatrenia na zistenia páchateľa skutku. 
- Dňa 22.9.2006 bolo na OcP telefonicky ozná
mené, že občan Š.K. vypúšťa na záhradu fekálie. 
Šetrením na mieste bolo zistené, že menovaný 
občan dal do záhrady maštaľný hnoj. Menovaný
bol požiadaný, aby záhradu pooral, čo aj urobil.
- Dňa 25.9.2006 oznámil anonym telefonicky, že 
vodič OA (uviedol aj EČ) vyviezol do lesíka 
v Hornom Jatove domový odpad. Prípad bol 
zadokumentovaný, vodič bol usvedčený. Meno
vanému bolo prikázané, aby vyvezený odpad 
pozbieral a odviezol na určené miesto a zároveň 
mu bola uložená bloková pokuta l000,-Sk. 
- Dňa 26.9.2006 o 14.00 hod. oznámil anonym 
telefonicky, že vodič nákladného auta p. T.E. 
vypúšťa  fekálie (močovku) povedľa betónovej 
cesty na jedno miesto. Prípad bol oznámený na 
úrad životného prostredia. 
- Dňa 13.10.2006 oznámil p. P.B., že v jarku 
popri hlavnej ceste Trnovec n/V. - Šaľa našiel  
evidenčné číslo z nákladného auta, čo aj 
odovzdal. EČ sme zaslali na Políciu v Šali. 
- Dňa 13.10.2006 bolo telefonicky oznámené na 
OcP Trnovec n/V., že v blízkosti zdravotného 
strediska maloleté deti hádžu petardy. Na mieste 
bolo zistené, že petardy hádzal maloletý R.P., 
žiak ZŠ Trnovci n/V. Vo veci bude vykonaný 
pohovor s rodičmi dieťaťa. Tu by sme chceli 
upozorniť na túto problematiku rodičov, aby 
zakázali kupovať a sami si nekúpili pre svoje 
deti petardy. Je to zakázané, okrem toho aj 
nebezpečné. Ak hliadka OcP zistí rušenie verej
ného poriadku, musí vo veci konať. 
- Dňa 13.10.2006 oznámil osobne p. J.S., že 
neďaleko domu, kde býva, je havária osobného 
auta bez zranenia vodiča. Prípad na MČ prevzali 
príslušníci OO PZ Šaľa.                               
- Dňa 13.10.2006 bolo na OcP Trnovec n/V. 
oznámené odcudzenie bicykla.  
- Dňa 15.10.2006 hliadka OcP počas obchádz
kovej služby spozorovala, že v tesnej blízkosti 
transformátora VN (vysokého napätia) sa hrá 
skupina 15-20 maloletých detí. Deti z miesta 
boli vykázané pre hroziace nebezpečenstvo. 
Samotné okolie transformátora je nebezpečné 
pre vyžarovanie.         
                            Štefan Macky – obecná polícia
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TJ Dynamo Trnovec nad Váhom  –  stolný tenis 

 

Szitás nepremenil pokutový kop. Hosťujúci Kol-
lár dokonca znížil a vykúpením pre domácich bol 
záverečný hvizd rozhodcu. 
13. kolo: Šurianky – Trnovec 2:0 (0:0) 
V minulosti sa hosťom v Šuriankach darilo, aj te-
raz chceli minimálne bod. Žiaľ strelecká nemo-
húcnosť ich opäť obrala o body. Vrcholom bol 
nepremenný nepriamy kop zo 7 m. V 2 polčase 
Varga nastrelil žrď a gól Doboša nepochopiteľne 
rozhodca neuznal. Ten ešte udelil 3 červené pre 
Trnovčanov, odpískal pokutový kop. Po zranení 
ďalších dvoch hráčov zápas za stavu 2:0 pred-
časne ukončil. Pred 40. div. rozhodoval Jančok. 
1. Selice 13   10 1 2  50:19  31 
2. Hájske 13 8 0 5  41:28  24 
3. Lužianky 13 7 3 3  37:25  24 
4. Ivanka 13 7 1 5 30:26  22 
5. Rišňovce 13 6 3 4 39:24  21 
6. Alekšince 13 6 3 4 32:24  21 
7. P.Kesov 13 6 0 7 27:33  18 
8. Mojmírovce 13 5 2 6 22:34  17 
9. Trnovec 13 5 1 7 24:24  16 
10.V.Zálužie 13 5 1 7 34:42  16 
11.Kráľová n/V 13 5 1 7 26:39  16 
12.Svätoplukovo    13 5 0 8 26:37  15 
13.Kynek 13 4 2 7 18:36  14 
14.Šurianky 13 2 2 9 28:53   8 
Dorast – I. tr. Sk. B:  
4.kolo:Trnovec – V.Zálužie 2:4 (1:3) R.Stojka–
2; 5.kolo:Trnovec – P.Močenok 8:2 (5:0) 
M.Gál-2, P.Flesler-2, T.Bartuš-2, M.Takács, 
R.Stojka; 6.kolo: Neded – Trnovec 2:0; 7.kolo: 
Trnovec-Tešedíkovo 1:2(1:1)R.Stojka (11m); 
8.kolo: Dlhá n/V – Trnovec 2:3 (0:1) R.Stojka-2, 
T.Bartuš; 9.kolo: Selice – Trnovec 8:3 (4:1) 
R.Stojka, M.Takács, T.Bartuš; 10.kolo: 
Alekšince – Trnovec 9:2 (3:2) N.Meszáros, 
D.Balog; 11.kolo: Trnovec – P.Kesov 1:3 (1:1) 
M.Dymák12.kolo: Žihárec – Trnovec 6:5 (2:3) 
1. P.Kesov 11 8 2 1 41:14  26 
2. V.Zálužie 12 8 1 3 45:27  25 
3. Neded 12 7 1 4 39:23  22 
4. Tešedíkovo 12 6 3 3 44:23  21 
5. Kynek 12 6 3 3 44:27  21 
6. Žihárec 12 7 0 5 35:31  21 
7. Selice 12 5 2 5 34:30  17 
8. Dlhá n/V 11 5 1 5 22:20  16 
9. Alekšince 12 5 0 7 51:34  15 
10.Trnovec 12 4 1 7 40:41  13 
11.Pol. Močenok 12 4 0 8 29:64  12 
12.Svätoplukovo    12 4 0 8 17:54  12 
13.Mojmírovce 12 1 0     11 12:65    3 
 

II.A tr. Nitra – Šaľa 2006/2007 pokračovala 
ďalšími zápasmi. 
4. kolo: Trnovec – V.Zálužie 3:1 (2:1) 
V 6. min. otvoril skóre Puskás Sz.. Potom síce 
hostia vyrovnali, ale prestávkové vedenie za-
bezpečil Janáč z 11-ky. V druhom polčase pri-
dal aj súper a tak kľud priniesol až tretí gól 
Ácsa M. V zostave kola Boženík J. 
5. kolo: LUŽIANKY – TRNOVEC 2:1 (0:0) 
Domáci si vytvorili územnú prevahu, ale do ve-
denia išli Trnovčania exportným gólom 
v 69.min - Šabík. Potom zaúradoval rozhodca 
a z 11-ky domáci vyrovnali. Dve minúty pred 
koncom gólom z hlavičky otočili Lužianky 
výsledok. 
6. kolo: Trnovec – Hájske 1:3 (0:3) 
Po polhodine viedli ľahkonohí hostia rozdielom 
triedy, keď hráči Dynama pôsobili ospalým doj-
mom. V 47. min znížil Petrovič L. Po vylúčení 
Janáča už nebolo síl na vyrovnanie. 
7. kolo: Rišňovce – Trnovec 1:0 (0:0) 
Po vyrovnanom polčase išli do vedenia v 47. 
min. domáci. Hosťom snahu o vyrovnanie zma-
rilo vylúčenie Boženíka. 
8. kolo: Trnovec – Kráľová n/V 4:1 (1:1) 
Puskás T. načal gólový účet už v 4. min. Gól do 
šatne na 1:1 prebral uspokojených domácich  a 
po prestávke pridali ešte góly Puskás Sz., Pus-
kás T. a Doboš D.  V zostave kola: Puskás Sz. 
9. kolo: Ivanka – Trnovec 2:2 (1:1) 
V kvalitnom stretnutí sa ujali vedenia hostia 
vlastencom. Ivanka odpovedala v závere polča-
su. Po druhom góle domácich sa podarilo vy-
rovnať gólom Puskása T. Výborne zachytal 
Szitás M. V zostave kola Klincko V. 
10. kolo: Selice – Trnovec 4:0 (1:0) 
V hodovom zápase pred výbornou kulisou 
držali hostia remízový stav až do konca prvého 
polčasu. Po druhom góle domáci úplne ovládli 
hru a výsledkom bola vysoká výhra v derby. 
11. kolo: Alekšince – Trnovec 4:0 (2:0) 
Hosťom sa v posledných rokoch na kvalitnom 
trávniku darilo, ale teraz padla kosa na kameň. 
Po vedení domácich 2:0 prišlo vylúčenie Klinc-
ka, následne 11-ka a zraneného Ölveckého 
vystriedal Žilinský J. Konečné skóre sa znovu 
zastavilo na štvorke. Stretnutie úplne nezvládol 
rozhodca Kečkéš. 
12. kolo: Trnovec – P.Kesov 2:1 (2:0) 
Puskás Sz. dvomi gólmi zabezpečil pohodový 
polčas. Po obrátke prišlo k vylúčeniu brankára 
a kapitána hostí, čo uškodilo viac domácim. 

Žihárcu odrátajú 3 body. 
 

Žiaci – KS SŽ juh: 
Trnovec – Šoporňa  3:0  (0:0) – Sztojka-2, 
Surányi 
Trstice – Trnovec  3:2   (1:0) –  Madarász, 
Vincze 
Trnovec – Eldus  7:0  (4:0) –  Madarász-2, 
Surányi,   Dymák,  Jaroš,   Današ,  Čerhák. 
Cabaj-Čápor – Trnovec  3:2 ( 2:2) –  Ma-
darász, Surányi 
Trnovec –  Neded 1:5   (0:3)   – Madarász 
Topoľčianky – Trnovec 2:1 (0:1) – Dymák 
Trnovec–M.Dvorníky 6:3 (2:2)- Surányi-4, 
Dymák, Sztojka 
H.Kráľová – Trnovec 3:1 (1:1)  –  Surányi 
Trnovec – Pata 2:5 (0:4) – Čerhák, Sztojka 
Dolný Štál – Trnovec 7:0 (3:0) 
1. Trstice 13 10 1 2 49:14 31 
2. H.Kráľová 13 10 1 2 52:17 31 
3. Pata 13 10 0 3 81:14 30 
4. Šoporňa 13 9 0 4 33:16 27 
5. M.Dvorníky 13 8 1 4 31:20 25 
6. ŠK ELDUS 13 8 0 5 37:25 24 
7. H.Saliby 13 7 1 5 44:20 22 
8. Neded 13 6 1 6 35:40 19 
9. Trnovec 13 5 0 8 46:39 15 
10.Topoľčianky      13 4 3 6 21:23 15 
11.D.Štál 13 5 0 8 34:49 15 
12.Vlčany 13 4 2 7 26:51 14 
13.Cabaj-Čápor 13 4 2 7 28:43 14 
14.Ivanka 13 3 1 9 21:67 10 
15.Tešedíkovo 13 1 3 9 13:48  6 
16.Sládkovičovo     13 2 0 11 17:92  6 
                                      spracoval: Š. Kočiš 
 

Žiacke futbalové družstvo ďakuje 
p. Čerhákovi za sponzorovanie 

športovej výbavy. 
 

Pre súťažný ročník 2006/2007 sme zostavili 
podľa našich možností tri družstvá. 
„A“ družstvo hrá 1. ligu. Táto súťaž bola zahá-
jená už 30.9.2006 a doteraz boli odohraté tri ko- 
lá. Našou nevýhodou je, že telocvičňa, v ktorej 
sa uskutočňujú tréningy hráčov, bola počas leta 
v rekonštrukcii. Celú súťaž všetky družstvá 
doteraz hrali bez možnosti trénovať. „A“ druž-
stvo doteraz odohralo tri zápasy, všetky sme 
prehrali nasledovne: Galanta  – Trnovec „A“ 
11:3;   Piešťany – Trnovec „A“ 10:4; 
Trenčianska Teplá  – Trnovec „A“ 12:2 
 

Tabuľka 1. liga: 
1. Holíč 3 3 0 0 37:5 9 
2. Tr. Teplá 3 3 0 0 32:10 9 
3. UKF Nitra B 3 2 1 0 29:13 8 
 

4. Domino Nitra 3 2 1 0 26:16 8 
5. Galanta 3 2 0 1 30:12 7 
6. Rača B 3 2 0 1 21:21 7 
7. STK N.Zámky 3 1 0 2 18:24 5 
8. Senec 3 1 0 2 14:28 5 
9. Piešťany 3 1 0 2 13:29 5 
10.Trnava 3 0 0 3 12:30 3 
11.Tovarníky 3 0 0 3 11:31 3 
12.Trnovec 3 0 0 3  9:33 3 
 

“B“ družstvo doteraz odohralo päť kôl, takisto 
všetko prehry: 
Vráble „A“     –   Trnovec „B“    15:3 
Trnovec „B“     –   Domino NR „B“     7:11 
Trnovec „B“     –   Nová Baňa    2:16 
Topoľčany „B“  –   Trnovec „B“   14:4 
ŠOG Nitra     –   Trnovec „B“   16:2 
 

Tabuľka 3. ligy: 
1. ŠOG Nitra 5 5 0 0 74:16 15 
2. Vráble 5 5 0 0 68:22 15 
3. Komár/Šahy B 5 4 0 1 54:36 13 
4. Zemné 5 4 0 1 53:37 13 
5. H.Trsťany 5 3 0 2 50:40 11 
6. STK N.Zám.B 5 2 0 3 41:49  9 
7. Bánov B 5 2 0 3 39:51  9 
8. N.Baňa/Podl. 5 1 1 3 43:47  8 
9. Volkovce 5 1 1 3 39:51  8 
10.Domino Nr B 5 1 0 4 34:56  7 
11.Topoľčany B 5 1 0 4 27:63  7 
12.Trnovec B 5 0 0 5 18:72  5 
 

„C“ mužstvo v okresnej súťaži odohralo len 
prvé kolo: Trnovec „C“ – -Vlčany „A“ 12:6. 
Tento výsledok po zhrnutí výsledkov  z do-
teraz  odohraných  stretnutí  znamená  prvé 
víťazstvo v tejto sezóne.    Ing. Jozef Kukan 
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