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  Obecný úrad  a  FK Dynamo uspo-
riada XII.  ročník minifutbalového 
turnaja   o   Pohár   starostu  obce  
dňa    5.   júla   2007   so  začiatkom  
o 9,oo hodine  na miestnom  futbalo-
vom  ihrisku. Súťažiace  družstvá sa  
môžu prihlásiť na sekretariáte obec-
ného úradu do 4.júla 2007. Štartovné 
je 100,- Sk.  Prihlásiť sa môže  druž-
stvo, ktoré tvorí min. 6, max. 10 hrá-
čov.  V každom mužstve  môžu  byť 
max. 2 hráči, ktorí nemajú trvalý po-
byt v obci,  resp. nie  sú  členmi  FK 
Dynamo Trnovec nad Váhom. Súpis 
s min. počtom hráčov  je  treba odo-
vzdať pri prihlásení  a  uzavrieť  pol 
hodiny pred zahájením turnaja. 
Súbežne bude  prebiehať  turnaj detí  
do 14 rokov. Tieto družstvá  štartov- 
né neplatia. 

# 
         Obecný úrad v spolupráci  
s miestnou ZŠ pripravuje už tradičný 
letný tábor   pre  školopovinné   deti 
našej   obce ,   ktorý    sa    uskutoční 
v týždni od 16. júla do 20. júla 2007.
Deťom  počas  celého  týždňa  v čase 
od 8.oo -16.oo h vedúci tábora zabez-
pečia  zaujímavý  program.  Záujem-
covia sa môžu prihlásiť na obecnom 
úrade do 12. júla 2007.  
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V dňoch 15. – 17. júna 2007 sa konali  
IV. obecné dni obce Trnovec nad Váhom.  
Program bol už tradične bohatý a pestrý. 

   V piatok sa na futbalovom ihrisku konala 
športová olympiáda detí základnej školy, na 
ktorej si žiaci s chuťou zasúťažili. Tí najlep-
ší získali zaujímavé ceny, ale podstatné je, 
že sa všetci výborne zabavili. Podvečer sa 
v sále kultúrneho domu konala okresná 
spevácka súťaž „Hľadáme mladé talenty“. 
Porota spomedzi viacerých dobrých spe-
vákov a speváčok určila za víťaza Petra 
Šrameka zo Šale, cenu divákov získala 
miestna speváčka Veronika Petríková.  
Vo večernej tanečnej súťaži „Tanec v srdci“ 
predviedli divákom v dvoch súťažných ko-
lách klasické i športové tance deti a mladí 
ľudia z Trnovca nad Váhom.  

 
 

   V sobotu už od ranných hodín prebiehali  
na miestnom rybníku Vermek rybárske pre-
teky detí. Účasť detí bola vysoká, úlovky 
zaujímavé a ceny lákavé.  
 

 
 

   V areáli strelnice HUBERT sa konal  
V. okresný poľovnícky deň. 

 

   V telocvični základnej školy mimoriadny 
stolnotenisový turnaj veteránov Slovenska 
nad 65 rokov. Starší páni dokázali, že zďa-
leka nepatria do starého železa. Účasť na tur-
naji bola hojná a po ukončení oficiálneho 
turnaja sa všetci spoločne zabavili a zaspie-
vali si. 
 

 
 

  
   Podvečer sa na námestí začal kultúrny 
program, ktorý spestrili svojím vystúpením 
deti z miestnej  základnej školy, víťazný 
tanečný pár zo súťaže „Tanec v srdci“,  
 

 
 
 

a spevácky súbor „Jesenné ruže“ z Trnovca 
nad Váhom.  
V kultúrnom dome sa konala výstava obrazov 
autoriek Eszter Szabó a Judit Szabó. 
 

 

Deti a mládež prilákal najmä koncert 
speváčky Mishy s kapelou, ktorá 
zaspievala svoje známe hity. Večer sa 
pod taktovkou skupiny Piknik 
z Veľkých Úľan začala uličná zábava, 
 

 

ktorá trvala do skorých ranných hodín. 
Pre veľký záujem obyvateľov veríme, 
že obecné dni obce Trnovec nad Váhom 
sa v budúcom roku budú konať aj po 
piaty krát.                 I. M. 

Tanečníci 
svojimi 

výkonmi 
divákom 
i porote 
doslova 

učarovali. 
Víťazom 

súťaže sa stal 
tanečný pár 
Veronika 

Hlaváčiková  
a Ľubomír 
Gašparík. 

 

víťaz  
speváckej 

súťaže  
Peter 

Šramek, 
ženský 

spevácky 
zbor „Biely 

agát“ 
z Tvrdo- 
šoviec, 
tanečný 
súbor 

„Varsás“ 
z Dolných 

Salíb 



 

             Vyučovanie vo farbách lesa                       
   Trieda IV.B v Základnej škole v Trnovci nad Váhom sa dňa 7.6.2007  
zmenila na nepoznanie.  Nemali sme klasické vyučovacie hodiny,  ale  
vyučovanie  prebiehalo vo vyučovacom bloku,  kde  boli  integrované  
predmety: Vlastiveda, Prírodoveda, Čítanie, Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. 
   Všetci sme prišli v tento deň oblečení vo farbách lesa a celá trieda vyzerala skutočne ako les. 
Mali sme tu lesnú studničku, stromy, kríky, dokonca aj lesné jahody a maliny. Počas bloku sme 
hovorili o lese, o ochrane prírody, o vandaloch, o krásach Slovenska, pracovali s mapou, tvorili 
vety a všeličo iné. 
   Na záver sme z prírodnín tvorili stromy a popíjali čaj uvarený z lesných plodov. Celá trieda 
sme pracovali s veľkým nadšením a svoju pani učiteľku Tatianu Srňánekovú sme za takýto 
krásny deň odmenili dlhotrvajúcim potleskom.            Žiaci IV. B triedy 
 

 
2                                                                            TRNOVECKÉ  NOVINY                                                MÁJ - JÚN 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

MÁJ  -  JÚN 
 

Narodili sa : 
 

Barbora Buchová 
Veronika Krajčíková 
Matej Zavadský 
 

Jubilanti : 
 

70 rokov:  Helena Fraňová 
  Oto Kesely 
  Ing. Jozef Kukan 
  Alžbeta Nováková 
  Eva Vladárová 
75 rokov:  Mária Barcziová 
  Ida Mikulská 
  Eva Mitanová 
  Jozef Užovič 
80 rokov: Agneša Morvayová 
  Mária Rapcová 
  Júlia Slížová 
85 rokov: Etela Ševčíková 
 

Uzavreli manželstvo: 
 

Petr Kuruc a Silvia Bartová 
 

50. výročie uzavretia manželstva: 
 

Ján Angyal a Zuzana Baloghová 
Michal Zalubil a Júlia Škudlová 

 

Opustili naše rady : 
 

Vincent Véber – 79 ročný 
Vincent Kuruc – 79 ročný 

Gizela Marcibániová – 83 ročná 
Jozef Škudla – 75 ročný 

...Určite sa vám to už stalo. Čítali ste nejakú knihu 
a odrazu ste mali pocit, že ten príbeh je vám blízky.  

Že ho poznáte. 
 Že je o vás alebo o vašich blízkych, známych.  

Presne toto môžete prežívať pri knihách spisovateľky 
Táne Keleovej – Vasilkovej ... 

   Narodila sa  roku 1964  v Chomutove.  
Od svojich štyroch rokov žije v Bratisla- 
ve. Ukončila štúdium žurnalistiky na Fi- 
lozofickej fakulte UK v Bratislave.  Má 
tri deti a žije so svojou rodinou v Devín- 
skej Novej Vsi.  
   Doteraz publikovala romány: Cena za voľnosť, 
Manželky, Túžby, Mama pre Veroniku, Čriepky, 
Okienko do snov, Slzy a smiech, Pozlátka, Čaro 
všednosti, Siete z pavučín, Tichá bolesť, Cukor a soľ, 
Ja a on, Kvety pre Lauru, Modrý dom. 
   Táňa Keleová-Vasilková je milým prekvapením medzi 
autorskými menami slovenskej literatúry. Píše pútavo, 
ľahko, jej dialógy zurčia ako bystrina, má zmysel pre 
príbeh, dokáže čerpať z aktuálnej súčasnosti a je priam 
nabitá tvorivou energiou. 
   Jej romány sú rozprávaním o súčasníčkach. O všedných 
každodenných problémoch: generačných, partnerských, 
citových aj existenčných. Všetci ich poznáte. Všetci ich 
jednostaj riešime. Preto je autorkino rozprávanie 
presvedčivé, zaujímavé, vzácne a jedinečné. Preto je 
úspešné.  A také bolo aj stretnutie s ňou 25. apríla 
v našom kultúrnom dome. 
   Tešíme sa na jej ďalší román. 

 
Najkrajšie spomienky 

na krúžkovú činnosť od našich najlepších turistov 
 
   Každý školský rok je jedinečný. Nebolo to ináč ani v školskom roku 
2006/2007. Počas neho sa v našej škole deti venovali rôznym krúžkovým 
aktivitám.  
   V turistickom krúžku sme počas roka toho zažili dosť. Najkrajšie zážitky 
a spomienky vyjadrili tí najvzornejší.  
Prváci – Martinko Káras a Dávidko Čelitko sa vyjadrili, že najlepšia bola 
posledná turistika na Kendereš. Bolo krásne počasie, mali sme opekačku, 
hry. Osviežovali sme sa s vodou z artézskej studne a bolo všetkým veselo. 
Kendereš je odľahlá osada za našou dedinou asi 3 km cez pole. 
Druhákovi Paľkovi Kurucovi bola najzaujímavejšia túra na Kľučiareň. Tam 
sme si pozreli farmu. Na poľovníckom dome nás milo prijali ujovia poľov-
níci. Ukázali nám streľbu  zo vzduchovky a ich poľovnícke trofeje. 
Tretiaci – Roland Marget, Boris Današ ocenili výstup na Gýmeš a v bu-
dúcnosti by radi išli na turistiku do najvyšších hôr – do Tatier. 
Štvrtáci, ktorých chodilo na turistiku vždy najviac, ocenili. Kristián Szitás 
výstup na Bezovec. Dávid Rehák zase výstup na Tribečské pohorie. Páčil sa 
mu výhľad zo zrúcaniny na Jelenci. Aj Ďuskovi Rábekovi učarila tá zrúca-
nina hradu. Ferko Farkaš hovoril, že najkrajší zážitok bol, keď sa díval zo 
Zobora na Nitru a v diaľke bol vidieť aj Trnovec nad Váhom. 
Tí starší a vytrvalí turisti: Mariana Bahorecová, Lucia Gofjarová, Gábor 
Bergendi, Roland Pákozdy vedeli pekne ohodnotiť každú túru a prešli si 
toho dosť. Sú vzorom pre tých menších turistov a milovníkov prírody 
a okolitej krajiny. 
   Skúsenosti, zážitky, vyjadrené slová sú najväčšou odmenou a povzbude-
ním do ďalšej práce s deťmi v mimo vyučovacom čase, hoc aj cez soboty. 
      

   PaedDr. E. Klincková a Mgr. M. Marčeková 
    vedúce turistického krúžku 

                       Westernové  jazdenie 
        Dňa 26.5.2007 sa v Kuraľanoch konali amatérske preteky vo westernovom jazdení. 
Súťažilo sa v piatich disciplínach :  
Trail, barely, slalom, záchranári a jazda  
bez podbrušníka. Svoju zručnosť pred- 
viedla na svojej kobylke Nely aj Karin  
Kollárová z Trnovca nad Váhom. 
 

 

V troch disciplínách, kde súťažila, sa 
umiestnila nasledovne :                                                                                                  
Trail: 5. miesto   
Jazda bez podbrušníka: 6. miesto  
Záchranári: 2. miesto                                                            
Tieto výsledky boli prekvapením, ale aj 
odmenou pre majiteľku kobylky a zároveň 
jej jazdkyňu, pretože spolu trénujú jeden 
rok a boli to ich prvé preteky. 
Poďakovanie patrí kamarátovi Ladislavovi 
Oroszimu z Vlčian, ktorý pomáhal pri 
transporte a aj v súťaži, ďalej Romanovi 
Nedomovi z Bratislavy, ktorý zapožičal 
príves na transport. 
                     Veľa ďalších úspechov          
                                            autor Kollárová 
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      Vážení spoluobčania, kolegovia rybári. Dovoľte, aby sme Vás 
aj touto cestou informovali o činnosti našej OO SRZ. 
   Naša obvodná organizácia má v súčasnosti 186 členov, z čoho 
je 28 detí do 15 rokov a 25 dôchodcov a žien. Obhospodarujeme 
2 lovné a 1 chovný rybník v celkovej rozlohe cca 12 ha. 
   Koncom minulého roka sa začalo s rekonštrukciou vnútorných 
priestorov rybárskeho domu pri rybníku Vermek. V rámci re-
konštrukcie sa už predtým vymenili okná a v priebehu ďalších 
prác sa opravila zamokajúca stena a položila sa nová dlažba 
miesto už nevyhovujúcej podlahovej krytiny a vybudovala sa 
nová priečka. Odborné práce pri tejto rekonštrukcii vykonali naši 
kolegovia rybári p. Mirt Ján st., Hrdý Vladimír, Bugyi Jozef a  
Kárász Jozef, za čo im aj touto cestou ďakujeme. 
V januári sa po odovzdaní prehľadov o úlovkoch začalo s výda-
jom povolení na rok 2007. Povolenia sa vydávali každú sobotu na 
rybárskom dome, ale aj individuálne podľa potreby v priebehu 
týždňa.      - 17.2.2007 sa uskutočnila výročná členská schôdza, 
ktorá zhodnotila činnosť za minulý rok a určila úlohy na rok 
nasledujúci. V priebehu mesiacov marec a apríl sa uskutočnili 
štyri organizované brigády na úpravu okolia našich rybníkov.  
Tu chceme poďakovať všetkým za odvedenú prácu a zvlášť sa 
chceme poďakovať deťom do 15 rokov, ktoré sa brigád zúčast-
nili, hoci ešte nemajú túto povinnosť, ako aj našim členom 
dôchodcom a držiteľom preukazu  ZŤP p. Ľudovítovi Žáčikovi 
a Pavlovi Sýkorovi, ktorí tiež svojou prácou prispeli k skrášleniu 
okolia našich rybníkov.    - 20.3. sa vykonalo jarné zarybnenie 
kaprom rybničným nasledovne: Rybník Vízállás 7q, rybník Ame-
rika III 12 q. Po tomto zarybnení sa 31.3. vykonalo ošetrenie 
násady liečivom v predpísanom množstve.    - 25.4. sa vykonalo 
zarybnenie jeseterom nasledovne: Rybník Vízállás 40 kg, rybník 
Amerika III 40 kg. Uvidíme, ako sa tomuto druhu bude dariť 
v našich rybníkoch, nakoľko tento druh je skôr špecifický pre te-
čúce vody. MsO Šaľa zarybnila už druhý rok aj Váh týmto dru-
hom.     - 27.4.sa ešte zarybnil Vízállás 2000 ks šťuky, ktorá už 
v tejto vode tiež chýbala. 
Dňa 8. 5. sa na rybníku Amerika III uskutočnili rybárske pre-
teky. Za pomerne priaznivého počasia sa pretekov zúčastnilo 133 
pretekárov. Víťazom pretekov sa stal p. Pallér Miroslav s úlov-
kom kapra o hmotnosti 3,86 kg. Na 2.mieste sa umiestnil pán 
Majdlen a na 3.mieste p. Kriška. Víťazom boli odovzdané hod-
notné ceny a  pre priaznivcov rybolovu  
boli vylosované ceny z tomboly. 
16.6.v rámci „Dňa obce“ sa uskutočnili 
pre našich najmenších členov  rybárske  
preteky  na rybníku Vermek. Za veľmi  
príjemného počasia a  na veľkú radosť  
detí  sa ulovilo spolu  32,5 kg rýb,  pre- 
važne kaprov, ale aj niekoľko pekných  
amurov. Víťazom sa stal Ostrožanský Marco s celkovou 
hmotnosťou ulovených rýb 3,84 kg. 2. miesto obsadil Belovič 
Jozef a 3.miesto Szabo Patrik. 
Záverom, ale v prvom rade, sa chceme touto cestou poďakovať 
našim sponzorom a to vedeniu obce a p. starostovi Ing. Rábeko-
vi, firme BALZER, Firme ŠEVČÍK, p. Lángovi Róbertovi, 
Pavlovi Sýkorovi, Firme SOS - Ing. Ľudovít Boledovič - Nitra, 
Firme M.A.D. Árpád Ment - Nitra, Firme ZOBORTOUR - Nitra, 
Firme PELADA - Nitra, ktorí finančnou a technickou podporou 
a vecnými darmi prispeli k rekonštrukcii rybárskeho domu  a 
k úspešnému priebehu nami organizovaných akcií. 
   Celkom na záver chceme popriať všetkým kolegom rybárom 
úspešnú rybársku sezónu, ktorá sa v týchto dňoch naplno rozbie-
ha, veľa pekných zážitkov v našich revíroch a veľa pekných 
úlovkov, aby ste sa  od vody vracali domov vždy o niečo bohatší. 
Petrov zdar !!!                   Výbor OO SRZ, Trnovec nad  Váhom 

U z n e s e n i e  číslo  6/OZ-2007 z piateho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 28.  5.  2007 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom : 
B e r i e  na  vedomie: 
1.  Informáciu z rokovania ohľadne návrhu vrátenia prenajatej 
      pôdy 
2.  Správu kontrolórky obce z vykonanej kontroly zo dňa  
     27. 4. 2007 s dotazmi komisie na ďalšie využitie obecných  
     priestorov. 
3.  Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2007 
4.  Správu kontrolórky obce k rozboru hospodárenia obce  
     za I. štvrťrok 2007 
5.  Návrh organizačnej štruktúry obce s odporúčaním doplnenia  
     a následne predloženia na pracovné zasadnutie OZ. 
6.  Žiadosť Lubomíra Zezulu bytom K. Adlera č. l Bratislava  
     s trvaním na pôvodnom zamietavom stanovisku. 
7.  Žiadosť Márie Harmathovej o ukončenie činnosti kronikárky  
     obce 
8.  Zoznam učebných pomôcok a učebníc v ZŠ s MŠ navrhnutých 
     na vyradenie v hodnote 229.706,57 Sk v termíne do 20.6.2007 
9.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok  
     2007. 
U k l a d á :  
1.  Ing. Motolíkovej, prednostke úradu, vyžiadať  písomný  
     záväzok zo Sagris s.r.o., že pozemok vydá (dohoda) s mož- 
     nosťou využitia právnických služieb v riešení danej veci. 
S c h v a ľ u j e: 
1.  Ponechať byt Petréčových ako učiteľský byt  súp.č. 303 
2.  Predĺženie nájomnej zmluvy pre Špánikových do konca roku  
     2007 súp.č.303 
3.  Predĺženie nájomnej zmluvy Mészárosová Liana na jeden rok 
     súp.č.304 
4.  Predĺženie nájomnej zmluvy Janáčová  - na jeden rok 10 B.J. 
5.  Ukončenie nájomnej zmluvy p. Bruna Kunderlíka v 24 B.J.  
     k termínu 15.06.207 
6.  Ukončenie nájomnej zmluvy Jozefa Hambalku v 24 B.J.  
     k termínu 15.06.2007 
7.  Pridelenie 2 izbového bytu pre Jozefa Hambalku – termín ako  
     ostatné byty 
8.  Pridelenie 3 izbového bytu pre Máriu Vinceovú súp.č.995 –  
     termín ako ostatné byty 
9.  Zakúpenie kosačky typu XT 180 HD pre Futbalový klub  
     Dynamo Trnovec nad Váhom na splátky bez navýšenia a 
     zaplatenie akontácie vo výške 60.000.-Sk zapracovať do 
     úpravy rozpočtu. 
 Za hlasovalo:  9 -  RNDr. Edita Belovičová, Mgr.Juraj Boženík, Alojz Čelítko, 
Jaroslav Čerhák, Ing.Mária Gašpieriková, Ing.Jozef Hanzlík, Ing.Ján Hrabovský, 
PaedDr.Ladislav Kosztanko, Róbert Láng.      
 

   

     Vážení spoluobčania, 

určite mne neprichodí  hodnotiť obecné dni. Na to ste tu vy. Vy všetci. 
Mne, ktorá som bola zodpovedná za organizáciu obecných dní, prináleží 
v prvom rade sa vám poďakovať. Poďakovať všetkým účinkujúcim a kaž-
dému, kto pomohol uskutočniť naše oslavy. Tiež pracovníkom, ktorí vybu-
dovali nové chodníky, vysadili kvetiny, skrášlili naše okolie. Rozhodne by 
nestačila táto strana, aby som každého spomenula.  
   Robíme to však aj pre seba. Preto, aby sme si aspoň z času na čas takto 
pripomenuli, aká je naša obec pekná, upravená a ako sa nám tu dobre žije. 
Je pravda, že Trnovec nad Váhom nemá žiadne ďalekosiahle tradície, 
ľudové kroje, staré súbory, dychovku. Ale čo máme, sú naše srdcia, ktoré tu 
tlčú pre našu obec.  
   Ešte raz vďaka každému, kto veľmi, aj tým, čo len máličko alebo len svo-
jou účasťou spríjemnili naše obecné dni. Na budúci rok to už bude V. roč-
ník, ktorý bude tak trochu už „okrúhly“. Veľmi radi privítame všetky vaše 
nové nápady, pripomienky, ale aj kritiku, aby sme sa na budúci rok stretli 
aspoň v takejto pohode.  
   Prajem Vám krásne leto, príjemnú dovolenku a školákom slnečné 
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25. kolo: Poľný Kesov – Trnovec  1 : 2  (1 : 0) 
Hostia mali viac z hry, no paradoxne vedenia sa uja-
li domáci. Po zmene strán za neustáleho dažďa v 52. 
min. vyrovnal Jamrich M. Keď sa už zdalo, že sa 
body podelia, napriahol v 90. min. Jamrich M. strelu 
do šibenice a zabezpečil hosťom tri body. Slabo roz-
hodoval Hrušovský. V zostave kola – Puskás T., 
Jamrich M. 
26. kolo: Trnovec – Šurianky   7 : 0  (2 : 0) 
V poslednom stretnutí si domáci schuti zastrieľali. 
Goly: Bartuš Z., Puskás T. – 2, Žigárdi M. – 2, 
Janáč, Žilinský J (ll-ka). V zostave kola – Žigárdi 
M., Bartuš Z. STRELCI: Puskás Sz.-10, Janáč-7, 
Puskás T.-7, Obycký-4, Petrovič Ľ.-4, Ölvecký M.-
3, Klincko V.-2, Doboš D.-2, Jamrich M.-2, Bartuš 
Z.-2, Žgárdi M.-2,Žilinský  J., Ács M., Turian, 
Vančík, Varga, Boženík, Šabík, Holata. 
Konečná tabuľka 2006/2007: 
1. Selice 26 19 1 6 88:41 58 
2. Hájske 26 15 1 10 80:57 46 
3. Alekšince 26 13 6 7 75:48 45 
4. Lužianky 26 13 6 7 71:47 45 
5. V.Zálužie 26 12 4 10 67:62 40 
6. Mojmírovce 26 12 3 11 46:55 39 
7. Trnovec n/V 26 12 2 12 54:43 38 
8. Kráľová n/V 26 11 5 10 49:60 38  
9. Rišňovce 26 11 4 11 66:48 37 
10.Svätoplukovo 26 12 0 14 59:66 36 
11.Ivánka 26 10 4 12 55:55 34 
12.P.Kesov 26 11 1 14 42:46 34 
13. Kynek 26 6 2 18 37:84 20 
14.Šurianky 26 4 3 19 51:128 15 
Bilancia- jar – doma   6  4  1  1  20:7  13 
                        vonku  6  2  0  4  8:12  6 
Dorast I. B trieda 
17. kolo: V. Zálužie –Trnovec  8:1 (3:1) M.Stojka; 
18. kolo:Poľn.Močenok–Trnovec 3:4 (3:2) R. Stoj-
ka-3,Bartuš T.; 19. kolo: Tešedíkovo–Trnovec 4:1 
(1:1) M. Stojka ml.;  20. kolo: Trnovec – Dlhá 
n/Váhom 3:2 (3:0)  R. Stojka – 3; 21. kolo: Trnovec 
– Selice 7:2 (3:1) R.Stojka-3, M.Dymák-3, Ľ.Kesze-
li; 22. kolo: Trnovec – Alekšince 3:2 (1:0) J.Kysu-
čan, M.Dymák, R.Stojka; 23. kolo: P. Kesov – 
Trnovec 2:4 (1:1)  R.Stojka-2,  J.Kysučan -2; 
24. kolo: Trnovec – Žihárec 6:2 (3:0) R.Stojka-4, 
M.Stojka, M.Dymák 
1. Tešedíkovo 24 15 3 6 91:45 48 
2. Kynek 24 15 3 6 80:55 48 
3.Veľké Zálužie 24 15 3 6 91:50 48 
4. Neded 24 15 2 7 71:33 47 
5. Alekšince 24 13 2 9 150:46 41 
6. Dlhán/V 24 12 2 10 57:55 38 
7. Trnovec n/V 24 12 1 11 80:73 37 
 

Súťaž  II. A tr. Nitra – Šaľa 2006/2007 dokončili 
zápasmi:18. kolo:V.Zálužie–Trnovec  3:0 (2:0) 
Domáci o zaslúženom víťaz. rozhodli už  prvom 
polčase, keď behom dvoch minút, 27.a 29. min. 
viedli 2:0. Výsledok pečatili po hod. hry z ll-ky. 
19. kolo: Trnovec – Lužianky   2 : 2  (2 : 0) 
Agilný Puskás Sz. Dvoma gólmi dostal domá-
cich do polčasového vedenia. Druhý polčas patril 
hosťom, ktorí nielen vyrovnali, ale ešte v závere 
nastrelili žrď. V zostave kola – Puskás Sz. 
20. kolo – Hájske – Trnovec   3 : 4  (1 : 3) 
Po góle Ölveckého M. z ll-ky sa podarilo domá-
cim v 16. min. vyrovnať. Útočný futbal hostí pri-
niesol po góloch Klincka V. a Puskása T. hlavou 
polčasové vedenie o dva góly. Úporná snaha pri-
niesla Hájčanom vyrovnanie. V nadstavenom ča-
se po prihrávke striedajúceho Szitása M. utiekol 
Obycký J. a rozhodol o troch cenných bodoch 
pre Trnovec. V zostave kola – Puskás  Sz. 
21. kolo: Kráľová n/V – Trnovec   1 : 0  (0 : 0) 
Zápas priniesol opatrný futbal bez šancí. V dru-
hom polčase Dobošova hlavička skončila na brv-
ne domácej brány. O víťazstve domácich rozho-
dol päť minút pred koncom Timár. V zostave 
kola – Szitás M. 
22. kolo: Trnovec – Ivanka   4 : 0  (1 : 0) 
V dôležitom stretnutí otvoril po rohu skóre 
Bartuš Z.. Po góle Petroviča L. hostia rezignovali 
a Obycký J. a Petrovič L. uzavreli výsl. na 4:0. 
V zostave kola – Ölvecký M. 
23. kolo: Trnovec – Selice   3 : 2  (3 : 1) 
Na derby prišlo 300 divákov a videli zaujímavý 
zápas. Po góle Puskása T. vyrovnal Tóth, ale zá-
ver polčasu patril Obyckému J. Jeho dva góly do 
šatne posadili domácich na koňa. Hoci v 72. min. 
Magula znížil a SZITÁS vytlačil bombu hostí na 
brvno, radosť zostala Trnovcu. 
V zostave kola – Ölvecký M., Jamrich M.  
24. kolo: Trnovec – Alekšince   4 : 1  (3 : 0) 
Domáci vyleteli na druhé miesto tabuľky a po 
polhodine bolo po góloch Janáča Ľ., Doboša D. 
a Puskása Sz. po priamom kope 3.0. Hostia 
potom znížili, ale posledné slovo mal Varga Š. 
v 90. min. V zostave kola – Vríčan M. 
 
 

8. Žihárec 24 12 2 10 96:57 35 
9. P.Kesov 24 11 2 11 58:69 35 
10.Selice 24 7 3 14 51:74 24 
11.P.Močenok 24 6 1 17 50:149 19 
12.Mojmírovce 24 6 0 18 39:119 18 
13.Svätoplukovo 24 5 0 19 30:119 15 
Žihárcu odrátali 3 body. 
O postup do 5. ligy–finále- Žitavany –Tešedíkovo 3:3  
7:6 na p.k. 
Žiaci KS SŽ J. 
ŠK Eldus – Trnovec 0:0; Trnovec – Cabaj-Čápor 2:1 
(0:0) Janáč-2; Neded – Trnovec 2:0 (0:0); 
M.Dvorníky – Trnovec 8:0 (3:0); Trnovec –
H.Kráľová 2:7 (0:4) Stojka-2; Pata – Trnovec 11:0 
(8:0); Trnovec – D-Štál 1:3 (0:1) M.Dymák; H.Saliby 
– Trnovec 4:2 (2:1) Surányi -2; Trnovec –Vlčany 3::4 
(1:3) Surányi -3 
1. H.Kráľová 30 25 2 3 109:37 77 
2. Trstice 30 22 3 5 117:37 69 
3. Pata 30 20 1 9 144:47 61 
4. M.Dvorníky 30 19 4 7 78:35 61 
5. Šoporňa 30 18 1 11 72:44 55 
6. Vlčany 30 14 5 11 86:86 47 
7. Topoľčianky 30 13 6 11 56:44 45 
8. Neded 30 13 4 13 59:68 43 
9. H.Saliby 30 12 2 16 71:79 38 
10.Ivánka 30 11 3 16 70:107 36 
11.ŠKD ELDUS 30 11 1 18 64:96 34 
12.Cabaj-Čápor 30 9 5 16 63:86 32 
13.D.Štál 30 9 1 20 59:117 28 
14.Sládkovičovo 30 8 1 21 60:145 25 
15.Tešedíkovo 30 6 5 19 42:79 23 
16.Trnovec n/V 30 6 4 20 61:104 22 
Na záver sezóny 2006/2007 patrí poďakovanie všet-
kým hráčom, funkcionárom, fanúšikom a sponzorom. 
Osobitné poďakovanie – J. Čerhák (TORAS), SEONG 
JI SLOVAKIA s.r.o., Tilda Kárászová.          Sprac: Kočiš                                                                            

 

TJ Dynamo Trnovec n/V oddiel stol. tenisu 
V rámci trnoveckých dní sa v sobotu 16.6.2007 
uskutočnil Mimoriadny stolnotenisový turnaj 
veteránov nad 65 rokov. Turnaj dostal pomeno-
vanie mimoriadny z toho dôvodu, že sa na ňom 
zúčastnili kategórie hráčov nad 65 rokov. Výs-
ledky nášho turnaja sa preto nebudú započítavať 
do celkového rebríčka v rámci Slovenska. Prvú 
kategóriu tvorili hráči 65-69, druhá kateg. hráči 
70-74 roční, tretia kategória hráči nad 75 rokov. 
Štvrtú, poslednú kategóriu tvorili hráči – hostia. 
Účasť v jednotlivých kategóriách podľa súpisiek 
hráčov bola nasledovná: 1. kategória – 4 hráči, 2. 
kat. – 13 hráčov, 3. kat. – 9 hráčov, 4. kat.– 10 
hráčov, z čoho vychádza, že turnaja sa zúčastnilo 
36 hráčov. Ak priebeh turnaja porovnáme s iný-
mi podobnými akciami, usporiadateľ hráčom za-
bezpečil pre hru veľmi dobré podmienky. 
V priestoroch vynovenej školskej telocvične sa 
hralo v dvoch športových sálach, celkovo na de-
viatich stoloch, čo umožňovalo plynulé strieda-
nie hráčov. Kvalita stolov od firmy svetovej 
značky JOOLA a BUTTERFLY zaručovala hru 
na vysokej úrovni. Okná v telocvični sa pozakrý-
vali čiernou fóliou, aby sa zabránilo   prenikaniu 
slnečného svitu  o miestností,  čo  tiež  výraznou 
mierou prispelo k skvalitneniu hry. Celková  

organizácia turnaja a jednotlivých zápasov znesie tie 
najprísnejšie kritériá obdobných podujatí organizo-
vaných v rámci Slovenska. Na organizácii turnaja sa 
oddiel stolného tenisu nepodieľal len sám, výraznou 
mierou prispeli aj Obecný úrad Trnovec nad Váhom 
a Základná škola v Trnovci nad Váhom. Medzi jed-
notlivými zápasmi sa hráči mohli občerstviť a nab-
rať nové sily v bufete. Po skončení turnaja usporia-
dateľ pre všetkých hráčov aj hostí pripravil chutný 
guláš z diviny.     
Dovoľujem si skromne skonštatovať, že turnaj splnil 
nielen svoje športové poslanie, ale aj spoločenské 
a stal sa oživením trnoveckých dní. Hostia a sympa-
tizéri stolného tenisu, ktorí navštívili toto športové 
podujatie, často obdivovali jednotlivých hráčov – 
veteránov, s akou dravosťou a športovým  
zápalom sa púšťali do jednotlivých športo- 
vých súbojov.  Umiestnenie hráčov – jed- 
notlivcov podľa kategórií bolo nasledovné: 
Kategória 65-69 roční: 
1. Tibor  Lacko - Komárno  
2. Július  Holoda - Bratislava 
3. Dušan  Nič - Bratislava 
Kategória 70 – 74 roční: 
1. Ing. Prof. Ondrej  Kyseľ- Nitra 
2. František  Klúčiar - Partizánske 
3. Ing. Július  Kováčik - Partizánske 
 

Najmladší futbalisti na McDonald´s 
Cup na druhom mieste 

  

  Na ZŠ Fatranská v Nitre sa uskutočnilo krajské 
finále v malom futbale najmladších žiakov. Bojo-
valo sa o možnosť zúčastniť sa celoslovenského 
finále v Brezovej pod Bradlom. Z triumfu sa na-
pokon radovala ZŠ SNP Šurany pred ZŠ s MŠ v 
Trnovci nad Váhom. Poradie v skupinách : 
Skupina "A" 1. ZŠ Šurany 7 b, 2.ZŠ sv.Marka 
Nitra 4 b, 3.ZŠ Mojmírova Zl.Moravce 3 b, 4. ZŠ 
Nesvady 1 b; Skupina "B" 1. ZŠ s MŠ Trnovec 
nad Váhom 7 b, 2. ZŠ V.Ripňany 6 b, 3. ZŠ 
Fatranská Nitra 3 b, 4.ZŠ Saratovská Levice 1 b.; 
O 3.miesto ZŠ V.Ripňany-ZŠ Sv.Marka Nitra 3:0 
Finále ZŠ SNP Šurany - ZŠsMŠ Trnovec n/V 0: 0
na pokutové kopy 2 : 1.                      Mgr. Boženík 
 
 

 

Na obrázku zľava : Július Rábek ,Adam Zsák –kapitán,
Nikolas Bencz,Marko Végh,Dávid Rehák,Marek Čelítko, 
Nikolas Slíška,František Farkaš. 
 

Kategória nad 75 roční:  1. Miroslav Kasanický - Ružomberok 
2. Timotej  Kokeš – Hlohovec   3. Michal  Bušo - Bratislava 
Kategória hostia:     1. Vojtech  Bundzel - Lazany 
2. Ervín  Čanaky – Mojmírovce      3. Vít  Dobiš - Hlohovec 
   Najstarším účastníkom turnaja bol pán Tibor  PETRO – 77 r. 
zo Šale, známy pestovateľ a spracovateľ levandule lekárskej. 
   Všetci horeuvedení hráči za svoj športový výsledok obdržali 
od Obecného úradu Trnovec nad Váhom a oddielu stolného 
tenisu Trnovec nad Váhom diplom, športový pohár a vecný 
darček.   Ešte raz im aj touto formou srdečne gratulujeme. 
                         Ing. Jozef Kukan 
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