
 

OZNAMY 
Upozorňujeme občanov, že 
drobný stavebný odpad na 
separovanom dvore sa berie len 
v obmedzenom množstve a musí 
byť vytriedený na jednotlivé 
zložky: tehla, škridla, omietka, 
drobný betón, umývadlo 
a podobne.   Drevený BIO 
odpad, ako konáre, musí byť 
zviazaný dokopy.   

* 
Na dvore separovaných komodít 
sa otváracie hodiny menia od 31. 
marca 2008 nasledovne: 
  pondelok    14.oo – 18.oo hod. 
  streda       14.oo – 18.oo hod. 
  piatok 14.oo – 18.oo hod. 
  sobota      9.oo – 12.oo hod. 
 14.oo – 18.oo hod. 

rekonštrukcie základnej školy a rozšírenia MŠ, 
ktorý je realizovaný pre Základnú školu s ma-
terskou školou v Trnovci nad Váhom a ktorý je 
v súlade s Programom hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja obce. 
3.  Zabezpečenie realizácie projektu po schvá-
lení žiadosti o NFP. 
4.  Financovanie projektu vo výške 10 % z cel-
kových oprávnených výdavkov na projekt  t.j. 
vo výške 2.462.418,42 Sk. 

u k l a d á  
Ing.Motolíkovej, prednostke úradu zapracovať 
návrhy do VZN o poplatkoch za znečistenie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a zosúladiť VZN  
s príslušnými právnymi predpismi.  
Termín: najbližšie zasadnutie OZ 

d e l e g u j e  
troch zástupcov obce do rady školy:  
Mgr. Iveta Batyková, RNDr. Edita Belovičová, 
Ing. Jozef Hanzlík   
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Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e : 

1.  Správu predsedu finančnej komisie 
o vyradení neupotrebiteľného majetku 
s odporučením vývozu na dvor separo-
vaného zberu. 
2.  Správu hlavnej kontrolórky obce k 
hospodáreniu obce a záverečnému účtu 
za rok 2007.     
3.  Správu audítora k hospodáreniu obce 
za rok 2007 
4.  Správu o činnosti obecnej polície za 
rok 2007 
5.  Uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 4-
5533-08 na prenájom pozemkov parc.č. 
643/8, 643/9,643/1,643/2  v k.ú. Trnovec 
nad Váhom vo vlastníctve SPF Bratisla-
va, ktoré sa nachádzajú pod budovou MŠ. 
6.  Oznámenie starostu obce o výsled-
koch výberového konania na riaditeľku 
ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom, od 
05.02.2008 pokračuje vo funkcii 
riaditeľky  PaedDr.Eva Klincková. 
7.  Žiadosť Ivana Gašparíka, bytom 
Trnovec nad Váhom, o odkúpenie po-
zemku vedeného na LV č.1416 parc. 
č.661/1 o výmere 6 m2 , odporúča zistiť 
výskyt inžinierskych  sietí zasahujúcich 
do predmetného pozemku a predložiť 
návrh riešenia. Termín: najbližšie 
zasadnutie OZ.  
8.  Žiadosť Karola Andrášika, bytom 
Sereď, Ivana Krasku 2481/6 o odkúpenie  
podielu z pozemku parc.č.560 v k.ú. 
Trnovec nad Váhom vedeného na LV 
č.168 o výmere 1773 m2  záhrady – spo-
luvlastnícky podiel 48/192 v pomere 
k celku a parc.č. 559 v k.ú. Trnovec nad                            
Váhom vedeného na LV č.1358 o výme-
re 392 m2  zastavané plochy a nádvoria -
spoluvlastnícky podiel 48/192 v pomere 
k celku a odporúča zaradiť do programu  
najbližšieho OZ.  
9. Návrh termínu obecných dní na 21. jún 
2008 
10. Správu kontrolórky Obce Trnovec 
nad Váhom o kontrolnej činnosti v roku 
2007. 

s c h v a ľ u j e : 
1.  Hospodárenie obce za rok 2007 a zá-
verečný účet obce bez výhrad.   
2.  Predloženie žiadosti o návratný fi-
nančný príspevok na realizáciu projektu 
 

   Z desiateho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 
  konaného dňa 4.februára 2008 
 

    Každý z nás  sa snaží, aby naše deti žili  
v peknom prostredí. Snažíme sa zveľaďo-
vať a skrášľovať svoje okolie. Príchodom 
jari celá obec ožíva. Začína sa veľké upra-
tovanie záhrad, dvorov aj obydlí. Po uli-
ciach našej obci  stretávam spoluobčanov, 
ktorí s plnými kárami odnášajú odpad  na 
separačný dvor. Považujem to za veľkú 
výhodu, že máme takúto možnosť „zba- 
viť sa odpadu.“  
Ale kto z nás  
uvažoval nad  
tým, koľko práce sa musí vynaložiť, aby  
ten spomínaný separačný dvor sa nestal 
obyčajným smetiskom. Preto by som chce-
la poprosiť všetkých spoluobčanov, aby sa 
snažili a odpad, ktorý vynášajú na separač-
ný dvor, triedili. To znamená, že konáre  
zviazali do balíkov a nemiešali  s drobným 
zeleným odpadom. Ďalším problémom sú 
plasty, plechové nádoby, kelimky z potra-
vín a iné komodity, ktoré občania  odo-
vzdávajú veľmi často znečistené. Tieto 
znečistené komodity potom tvoria  zmeso-
vý odpad a pri jeho zneškodnení platí obec 
nemalé finančné prostriedky. Preto je dô-
ležité, aby sme odpad odnášali  na sepa-
račný dvor triedený a bez veľkých nečis-
tôt. Chystáme priestory a nádoby na zber 
použitých prenosných batérií, akumulátory 
a rôzne prenosné zdroje elektrickej ener-
gie, ktoré sa používajú v mobiloch, note-
bookoch a ďalšej spotrebnej elektronike. 
Ďalšou komoditou, ktorú plánujeme zbie- 

rať, sú použité jedlé oleje. Dúfame, že 
v blízkej budúcnosti sa nám podarí zbierať 
aj viac druhov odpadu, ale k tomu potre-
bujeme aj Vašu pomoc. Veď každému 
z nás ide o to isté, aby naše deti vyrastali 
v peknom  a čistom prostredí. 
    Vážení spoluobčania, dovoľte mi  spo-
menúť ešte jeden problém, s ktorým sa 
stretávam pri mojej práci. Každoročne 
 
 
 
vysádzame veľké množstvá stromov  a 
kríkov, je to  veľmi dôležite aj z toho dô-
vodu, že v blízkosti našej obce je chemic-
ká továreň. Tiež sa snažíme chrániť už 
vysadenú zeleň  nielen v obci, ale aj v jej 
okolí. Je to bohatstvo nás všetkých a je 
veľmi smutné, že žijú medzi nami jedinci, 
ktorí túto zeleň ničia. Vybehnú si na Váh 
a vypília si strom, aby si mali čím prikúriť. 
A čo my ostatní, nemali by sme  nečine 
prihliadať, ale konať. Keď zistíme takúto 
skutočnosť, mali by sme ju ohlásiť. Ak sa 
naskytne  strom, ktorý je suchý, alebo 
nejakým spôsobom ohrozuje život alebo 
majetok občanov, treba sa informovať na 
obecnom úrade, ktorý zabezpečí potrebné 
kroky.  
    Dúfam, že s Vašou pomocou sa nám 
bude dariť ďalej zveľaďovať našu obec 
a vybudovať pre všetkých nás a naše deti  
pekné a zdravé životné prostredie. 
 

                   Gabriela Melegová, verejná zeleň 

Aké životné prostredie zanecháme svojim deťom ? 
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  Každý bol v tento deň niekto iný, zaujímavý, rozprávkový, jedinečný. Deti sa pýšili 
svojimi prevlekmi a čo je chvályhodné, masky na karneval si pripravovali spolu so 
svojimi rodičmi, kde si mohli uplatniť svoje predstavy, túžby a fantáziu. 
Po predstavení masiek sa začala neobyčajne dobrá zábava s hudbou, piesňami a 
tancom. Na doplnenie energie nám tety kuchárky pripravili výborné fašiangové šišky, 
ktoré nám veľmi chutili. 
Popoludní si z karnevalu každé dieťa nieslo so sebou kopec zážitkov, dojmov 
a šašovskú vymaľovánku, ktorá im bude pripomínať tento skvelý deň v materskej škole.  
   Odmenou nám všetkým bol krásne prežitý deň v neobyčajných kostýmoch a úsmev na 
detských tvárach. 
                Pred obedom veľkí, malí, pekne sme sa zabavili, 
                veď sa konal veľký bál, fašiangový karneval                          za kolektív MŠ B. Kováčová 
 

     22. až 24. januára 2008 sa v našej škole 
uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. 
    Zápis prebiehal v duchu hesla : „Poďte deti 
medzi nás do kráľovstva hier a divov.“ 
Rozprávkové postavičky (žiaci 3. a 4.ročníka) 
vítali milých hostí už pri vchode do školy. 
V triede ich očakávali pani učiteľky a školská 
psychologička s množstvom prekvapení. 
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

Január    -    Február 

  Narodili sa : 
 

  Ján Samuel Baťka 
  Filip Paľo 
  Jennifer Lakatošová 
  Milan Pipiš 
  Lea Keselyová 
 

 

Jubilanti : 
 

70 rokov: Magdaléna Kočišová
  Terézia Pavelková

  Júlia Petrovičová
  Karol Planko

  Mária Rábeková
 Terézia Szöllösyová 

  Dezider Szovics
  Terézia Tóthová

75 rokov:     Juliana Alakszová
  Helena Balážová (HJ)

  Tibor Ladič
   Július Rábek
  Juraj Vaník

85 rokov:             Štefan Fábry
  Jozef Rác

 

  Uzavreli manželstvo: 
 

  Zsolt Jakubec 
          a 
  Petra Herenčárová 
 
             

  Opustili naše rady : 
 

 Alžbeta Žubretovská – 56 r.
 Stanislav Hučko – 56 r.

 Šára Nagyová – 78 r.
 Helena Hrabovská – 92 r.

 Jiří Holovič – 57 r.
 Helena Molnárová – 71 r.

 Zuzana Sládečková – 61 r.
 Tibor Kresan – 56 r.

 Anna Molnárová – 85 r.
 Margita Petrovicsová – 77 r.

  

nad Rimavicou 
    V dňoch 1. - 8.2.2008 sa konal lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ v Trnovci nad Váhom na 
umelo zasneženom svahu Línia. Z pôvodne prihlásených 25 žiakov sa ho nakoniec 
zúčastnilo 15, čo predstavuje práve jedno družstvo na výcvik. 
   Žiaci počas výcviku prešli od základného postoja na lyžiach až k zjazdu a slalomu. 
Najlepšie dojmy si odniesli najmä tí, ktorí boli na lyžovačke vôbec prvý krát. Výborný po-
cit mali všetci po pretekoch na záver výcviku, keď dvojkolové preteky v slalome zvládli 
všetci bez pádu a v minimálnych časových rozdieloch. Každý z nich sa teší na ďalšiu 
možnosť zalyžovať si. 
Všetci účastníci ďakujú za sponzoring od obecného úradu na dopravu a ZRŠ za prís-
pevok na lístky za vlek.  
Inštruktor lyžovania bol Mgr. Juraj Boženík, zdravotník a pedagogický dozor Mgr. Soňa 
Boženíková.                                                                  účastníci lyžiarskeho výcviku          
 

                                           26  budúcich  prváčikov 
 

    
 

 

 

 

 
 

    Posudzovali tiež školskú zrelosť budúcich prváčikov. Tí sa naozaj snažili. Hovorili 
básničky, riekanky. Počítali do desať, určovali tvary a nakoniec kreslili pekné obrázky. 
Za svoj výkon dostali diplom, darčeky a sladkosť. 
    Počas týchto dní sme zapísali 26 detí. V školskom roku 2008/2009 sa na ne tešíme a 
pripomíname, že ich v našej škole čaká ešte oveľa, oveľa viac zaujímavostí. 
                                                                                                             Mgr. M. Marčeková 

Opera v škole 
  
    Dňa 31.januára čakalo na deti  
v našej škole vysvedčenie. A nie len 
na to čakali deti, ale aj na predstave-
nie bratislavských hercov a spevákov v 
jednom. O desiatej hodine sa totiž 
školská telocvičňa premenila na malú 
operu. 

Úsmevný príbeh spevohry  
Wolfganga Amadea Mozarta 

 mal názov  
Bastien a Bastienka. 

 

Krásne hlasy tenor, bas a soprán zneli 
celou telocvičňou. Zamilovaný príbeh 
dievčaťa a mladíka sa deťom veľmi 
páčil. 
Boli radi, že opera prišla až k nim. 
                                                                      
                                   Mgr. I. Garčárová 
 

 

 

 

 

 

 

  Fašiangový karneval v materskej škole 
 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 
kto nemá kožucha, zima mu bude 

   Na fašiangy sa každý raduje, spieva 
a tancuje. Aj deti našej materskej školy sa 
radovali, spievali, tancovali. Kedy? Dňa 
31.1.2008. V tento deň sa naša materská 
škola zmenila na rozprávkovú. Pýtate sa 
prečo? Preto lebo chlapcov a dievčatá 
nahradili: princezné, piráti, mušketieri, 
supermani, spidermani, kvietky, čarodejnice, 
zvieratká, šašovia ... 

Lyžiarsky výcvik ZŠ v Kokave nad Rimavicou 
   V dňoch 1. - 8.2.2008 sa konal lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ v Trnovci nad Váhom  
na umelo zasneženom svahu Línia. Z pôvodne prihlásených 25 žiakov sa ho nakoniec 
zúčastnilo 15, čo predstavuje práve jedno družstvo na výcvik. 
   Žiaci počas výcviku prešli od základného postoja na lyžiach až k zjazdu a slalomu. 
Najlepšie dojmy si odniesli najmä tí, ktorí boli na lyžovačke vôbec prvý krát. Výborný 
pocit mali všetci po pretekoch na záver výcviku, keď dvojkolové preteky v slalome zvládli 
všetci bez pádu a v minimálnych časových rozdieloch. Každý z nich sa teší na ďalšiu 
možnosť zalyžovať si. 
Všetci účastníci ďakujú za sponzoring od obecného úradu na dopravu a ZRŠ za prís-
pevok na lístky za vlek. 
Inštruktor lyžovania bol Mgr. Juraj Boženík, zdravotník a pedagogický dozor Mgr. Soňa 
Boženíková.                                                                   účastníci lyžiarskeho výcviku              
 

iarsky 
výcvik ZŠ v 
Kokave 
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                       Slávnostné otvorenie počítačovej učebne  ZŠsMŠ                                                                    

 

   Dňa 20.12.2007 bola daná do užívania nová počítačová učebňa v ZŠ  
so 16 +1počítačmi, ktoré budú využité na výučbu informatiky, jazykov 
a iných predmetov pre žiakov a v budúcnosti aj pre verejnosť. 
Realizácia za spoluúčasti sponzorov : 
Manželia Mgr.Vološin a Mgr.Batyková, Obecný úrad v Trnovci nad 
Váhom, p.Kováč - autor učebne, p.P.Gašpierik - internet a vlastné 
zdroje ZŠ. 
Touto cestou ďakujeme všetkým za podporu tohto projektu. 
        zást.riad.školy                                                 riaditeľka školy                     
       Mgr.Juraj Boženík                                    PaedDr.Eva Klincková  
 

V septembri sme organizovali s 
našimi priateľmi poľovníkmi po-
sedenie, kde sme si vzájomne po-
rozprávali lovecké príbehy a po-
sedeli si v príjemnom prostredí 
strelnice HUBERT. Týmto ďaku-
jeme Ing. Horváthovi za spolu-
organizáciu. V októbri sme zor-
ganizovali výlov udicou na chov-
nom rybníku VERMEK, kde sme 
okrem našich členov pozvali aj 
našich kolegov z ostatných ob-
vodných organizácií pôsobiacich 
v rámci MsO Šaľa. Ulovené ryby 
boli prevezené na rybník AME-
RIKA III.  Počas celej sezóny sa 
vykonávali v našich revíroch pra-
videlné kontroly členmi rybárskej 
stráže. Neboli zistené obzvlášť 
závažné priestupky, ale predsa 
bolo odobratých niekoľko povo-
lení na rybolov. Preto Vás chce-
me upozorniť aj touto cestou, aby 
ste mali pri sebe všetky potrebné 
doklady a vybavenie, ktoré určuje 
Zákon o rybárstve a rybolovný 
poriadok. 
Koncom roka sa za účasti vedenia 
MsO Šaľa a pracovníkov DUSLA 
a Povodia Váhu uskutočnilo jed-
nanie ohľadom zabezpečenia do-
plnenia vody v rybníku AMERI-
KA III, nakoľko v minulom roku 
už veľmi poklesla hladina v tom-
to rybníku. Bolo nám prisľúbené, 
že voda z vrtov okolo strusoviska 
sa bude opäť púšťať do rybníka, 
čím sa vytvorí určitá pravidelná 
dodávka vody počas roka a na 
výpusti z rybníka sa vybuduje 
technické zariadenie, ktoré umož-
ní pri vzostupe hladiny Váhu pri-
pustenie vody do rybníka a po na-
pustení jeho uzavretie. 
Záverom chceme poďakovať ve-
deniu obce, sponzorom, ale aj 
jednotlivcom, ktorí technickou 
pomocou, finančnými a vecnými 
darmi prispeli k úspešnej činnosti 
našej organizácie počas uplynu-
lého roka.Všetkým Vám prajeme 
veľa zdravia a kolegom rybárom 
pekné úlovky počas nasledovnej 
sezóny. 
Petrov zdar 
 

 Výbor OoSRZ Trnovec nad Váhom 
 

Vážení spoluobčania, 
kolegovia rybári! 

Dovoľte, aby sme Vás aj touto cestou 
informovali o činnosti našej Obvod-
nej organizácie Slovenského rybár-
skeho zväzu.  Dňa 16.02.2008 sa ko-
nala výročná členská schôdza našej 
organizácie, na ktorej sme zhodnotili 
našu činnosť za uplynulý rok. Minú-
tou ticha sme si uctili pamiatku tých 
našich členov, ktorí nás minulý rok 
opustili. 
Od začiatku roka sa vykonávala štan-
dardná činnosť vo vydávaní povolení 
na lov až do začiatku kaprárskej se-
zóny.  Pred začiatkom sezóny sa 
uskutočnili 4 organizované brigády 
na úpravu okolia a pobrežia našich 
rybníkov, ktoré spočívali v čistení 
lovných miest a ich úprave, kosení 
trávy, zbere odpadkov a ich odvoze 
na dvor separovaného odpadu. Ďaku-
jeme aj touto cestou našim členom, 
ako aj dôchodcom a deťom, ktorí sa 
na brigádach zúčastnili. V tejto čin-
nosti budeme pokračovať aj tento 
rok, a týmto chceme požiadať všet-
kých, ktorým to čas a zdravie dovolí, 
aby sa tejto činnosti aktívne zúčast-
nili. Zároveň chceme požiadať našu 
mládež, aby hlavne v letných mesia-
coch, keď sa častejšie zdržujú v oko-
lí našich rybníkov, zachovávali čisto-
tu, poriadok a nespôsobovali hluk. 
Počas roka sa vykonalo zarybnenie a 
ošetrenie násady podľa plánu hospo-
dára MsO Šaľa. 
V rámci rekonštrukčných prác na ry-
bárskom dome sa zariadil interiér a 
vymenili sa vchodové dvere. Začiat-
kom mája sme organizovali rybárske 
preteky na rybníku AMERIKA III, 
ktorých sa zúčastnilo cca 120 prete-
károv. Úlovky boli síce slabšie ako  
v roku 2006, ale akcia prispela aj 
k stretnutiu priateľov, ktorí sa možno 
počas roka nemajú možnosť stretnúť 
a k odovzdaniu si skúseností z rybo-
lovu. Počas „Obecných dní“ sme na 
chovnom rybníku VERMEK orga-
nizovali ako každoročne detské ry-
bárske preteky. Na radosť našich detí 
boli úspešné a deti boli odmenené 
jednak cenami pre víťazov, ale aj 
drobnosťami, ktoré poskytli naši 
sponzori,  za  čo  im  aj  touto  cestou 
ďakujeme. 
 

- Za porušenie VZN obce bola uložená max. pokuta  (2x  po 
1000,- Sk) pre dvoch občanov z mesta Šaľa-Veča, ktorí v ka-
tastri obce Trnovec nad Váhom neďaleko železničného mosta  
vytvorili nepovolenú skládku odpadu (za jednu traktorovú 
vlečku). Uloženú pokutu zaplatili a skládku museli odstrániť 
na vlastné náklady za prítomnosti hliadky OP. 
- Ďalšia bloková pokuta bola uložená pre dvoch občanov z 
Rumunska, ktorí bez povolenia predávali na území obce rôz-
ny tovar. Po zaplatení blokovej pokuty boli z obce vykázaní. 
 
 
 

- Po oznámení, že došlo k trestnému činu krádeže (finančnej 
hotovosti a dokladov) z rodinného domu v Trnovci nad Vá-
hom, bola privolaná hliadka OO PZ Šaľa a prípad podľa 
vecnej príslušnosti prevzali na mieste činu.  
- Hliadka OP bola privolaná ku prípadu poškodenia vchodo-
vých dverí budovy miestneho kostola. Na miesto bola privo-
laná hliadka OO PZ Šaľa, prípad bol zadokumentovaný a po 
páchateľovi skutku sa naďalej pátra. 
- Na základe oznámenia občanov hliadka OP zistila, že vedľa 
cesty smerom na Vízalláš občan našej obce orezáva stromy. 
Podľa vecnej príslušnosti, prípad bol odovzdaný hliadke OO 
PZ Šaľa, ktorá prípad prevzala a rieši. 
- Za jeden deň až k dvom udalostiam domáceho násilia proti 
rodinným príslušníkom bola privolaná hliadka OP. 
Vzhľadom na povahu prípadov podľa vecnej príslušnosti oba 
prípady prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
- Hliadka OP počas obchádzkovej služby v Hornom Jatove 
pri čine pristihla páchateľa pri krádeži dreva. Po 
zadokumentovaní prípadu bola vec odstúpená podľa vecnej 
príslušnosti Obvodnému úradu životného prostredia v Šali na 
právne konanie.  
- Hliadka OP bola privolaná do Horného Jatova k udalosti, 
kedy voľne pobehujúce psy napadli hydinu, následkom čoho 
došlo k úhynu. Majiteľ psov musí spôsobenú škodu po-
škodeným uhradiť a zaplatiť blokovú pokutu. Hliadka OP vy-
koná v celej obci kontrolu zameranú na voľne pobehujúce 
psy a po zistení majiteľov vykoná kontrolu, či psy boli očko-
vaní  proti besnote a či za psov je zaplatená daň. V prípade 
zistenia nedostatkov bude tieto prípady riešiť.  
- Hliadka OP v obchádzkovej službe zistila závažné poruše-
nie predpisov ochrany ŽP, ktorého skutku sa dopustil trakto-
rista, ktorý vypúšťal obsah fekálnej cisterny (močovku) na 
kraj ornice pri betónovej ceste smerom do osady Kľučiareň. 
Prípad bol zadokumentovaný a odstúpený na Obvodný úrad 
životného prostredia v Šali na riešenie. 
- V nočných hodinách dňa 21.2. 2008 hliadka OP spozoro-
vala požiar suchej trávy a porastu v areáli Amerika 1, kde 
v spolupráci s zamestnancami Dusla Šaľa zabezpečili uhase-
nie požiaru. 
- Dňa 22.02. 2008 o 15:24 hod. bolo na OP tel. oznámené, že 
pri objekte železničnej stanice Trnovec nad Váhom pri koľaj-
niciach leží zakrvavený muž. Na základe tohto oznámenia 
boli vykonané neodkladné opatrenia a k zranenej osobe bola 
privolaná sanitka RZP, ktorá zraneného muža prevzala na 
ošetrenie. 
- Hliadka OP počas obchádzkových služieb vykonáva kon-
trolu zameranú na zistenie nepovoleného výrubu drevín a 
zakladanie nepovolených skládok odpadu. Po zistení týchto 
udalostí vykonáva dokumentáciu prípadu a pátranie po pá-
chateľoch skutku. Tak isto pravidelne monitorujeme uloženie 
stavebného materiálu na chodníkoch a cestách, ktoré udalosti 
riešime najprv pohovorom, prípadne uložením blokovej po-
kuty. Ďalej v posledných dňoch dochádza k páleniu buriny 
v záhradách a umývanie áut, za ktoré skutky bolo uložených 
viacero blokových pokút. Vyzývame občanov, aby nepálili 
trávy a iné porasty, nakoľko je to zakázané VZN obce, tak 
isto ako umývanie aut. V týchto kontrolách budeme pokra-
čovať. 
 

Zo zápisníka Obecnej polície  
 



4                                                                      TRNOVECKÉ  NOVINY                                     
január - február                 

                                       F u t b a l     –     naši  na  halových  turnajoch 
  Kráľová nad Váhom – Šaľa dorast 1:5; Horné 

Saliby – Tešedíkovo 4:3; Horné Saliby – Šaľa 
dorast 5:0; Tešedíkovo – Kráľová nad Váhom 
3:2; Tešedíkovo – Šaľa dorast 3:1. 
1. H. Saliby 4 2 1 1     12:7 7 
2. Tešedíkovo 4 2 0 2  9:8 6 
3. Šaľa dorast 4 2 0 2  8:10 6 
4. Trnovec n/V 4 1 2 1  8:8 5 
5. Kráľová n/V 4 1 1 2  9:13 4 
 

Tabuľka Skupiny B 
1. Šaľa/Veča 4 2 2 0 12:4 7 
2. H.Kráľová 4 2 2 0 12:6 7 
3. Selice 4 2 0 2  5:11 6 
4. Hájske 4 1 2 1 10:8 5 
5. Diakovce 4 0 0 4  4:14 0 
 

Štvrťfinále – Trnovec – Šaľa B/Veča 0:0 p.k. 
5:6. Jediné stretnutie na turnaji bez gólu.  
Na oboch stranách boli skvelí brankári. 
Šťastie pri rozstreli viac prialo „béčkarom“. 
o 3. miesto Selice – Hájske 3:2 
o 1. miesto Šaľa B/Veča – H.Kráľová 4:0. 
Za Trnovec nastúpili – Žilinský, Braun, 
Ölvecký, Lencsés, Žigárdi, Legner, Bartuš Z., 
Bartuš T., Hučko, Puskás T., Doboš, Turian, 
Klincko. 
Doterajší víťazi – 2001 – H.Kráľová, 2002 – 
H.Kráľová, 2003 – H.Kráľová, 2004 – Poľ. 
Močenok, 2005 – Šaľa st. dorast, 2006 –  
 

    Mestská športová hala v Šali bola 
v poslednú decembrovú sobotu dejis-
kom ôsmeho ročníka halových maj-
strovstiev okresu Šaľa o pohár firmy 
TIBI. Tímy boli rozdelené do dvoch 
päťčlenných skupín, do štvrťfinále pos-
túpili prvé štyri mužstvá z dvoch sku-
pín. Hralo sa 18 minút, mužstvo mohlo 
použiť dvoch hráčov na skúške.  
Dynamo Trnovec sa ocitlo v A skupine 
a otváralo turnaj prvým zápasom. 
Trnovec – Šaľa dorast 1:2 
Skóre otvoril Lencsés T. V závere beha-
vejší dorast otočil výsledok. 
Trnovec – Tešedíkovo 1:0 
O osude stretnutia rozhodol v poslednej 
minúte Hučko T. 
Trnovec – Kráľová nad Váhom 4:4 
V stretnutí bohatom na góly prišli naši 
o víťazstvo v samom závere. Strelci: 
Lencsés T-2, Turian M., Bartuš T. 
Horné Saliby – Trnovec 2:2 
V 7. min. vyrovnával Braun M. Na 1:2 
upravil Lencsés T.  
Ďalšie zápasy :  
Horné Saliby  –  Kráľová nad Váhom 
1:2; 
 

Diakovce, 2007 – H. Kráľová, 2008 – 
ŠaľaB/Veča. 
Dorast – Desiaty ročník 
dorasteneckého turnaja PP Invest Cup. 
Skupina D 
Lužianky – Trnovec 3:0; H.Kráľová – 
Jarok 4:3; Lužianky – Jarok 5:2; 
H.Kráľová – Trnovec 4:1 – R. Sztojka; 
Trnovec – Jarok 3:1, Páleš, Kukla, 
R.Sztojka. 
1. Lužianky 3 3 0 0 10:2 9 
2. H.Kráľová 3 2 0 1  8:6 6 
3. Trnovec 3 1 0 2  4:8 3 
4. Jarok 3 0 0 3  6:12 0 
Postupovali prvé dve mužstvá. 
o 3. miesto – Alekšince – Ivanka 6:1 
o 1. miesto – Výčapy – Opatovce – 
H.Kráľová 1:2  
Za Trnovec nastúpili – Sedlár, Páleš, 
M.Sztojka, P.Sztojka, Farkaš, 
R.Sztojka, Hösz, Surányi, Vričan, 
Dymák, Kukla, Mário Sztojka. 
Prípravné stretnutia- Matúškovo – 
Trnovec 7:2 (1:2) – Puskás T., Bartus 
Z.; Selice – Trnovec 5:0 (3:0) 
dorast  Matúškovo – Trnovec 6:0 (4:0) 
                                                                     

                                  spracoval: Š. Kočiš 
 

„A“ mužstvo v l. lige  v mesiacoch január a február 2008 
odohralo šesť zápasov. Výsledky týchto stretnutí boli podstatne 
lepšie, ako na začiatku sezóny.  Dosiahnuté výsledky mužstva v 
1 lige sú nasledovné: 
 

Trnovec A  -  Komárno Šahy A 7 : 7 
Trnovec A  –  Nové Zámky A  4 : 10  
Trenčianská Teplá A  –  Trnovec A 7 : 7 
Továrniky A  –  Trnovec A 7 : 7 
Trnovec A  –  Ivanka pri Dunaji A 7 : 7 
Trnovec A  –  Senec A 9 : 5 

 

Do konca súťaže zostáva odohrať ešte dve kolá. Z toho jedno 
kolo sa hrá  doma. Chlapci si držia nelichotivé jedenáste miesto, 
ale ak sa im podarí zabojovať a budú mať kúsok športového 
šťastia,  tak by sa mali udržať v prvej lige. 
 

tabuľka 1.liga - muži západ 
1. ŠK UKF Nitra B 18 18 0  0 677:271 205:47 54 
2. Domino Nitra A  18 11 5  2 514:440 140:112 45 
3. STK N. Zámky A  18 12 1  5 512:419 144:108 43 
4. TJ Ga. Galanta A 18 8 4  6 500:429 139:113 38 
5. ŠK UKF Nitra C 18 6 6  6 468:508 120:132 36 
6. Ivanka pri Dun A   18 5 6  7 462:502 117:135 34 
7. Slav.Sládkovič A  18  6  2  10  485:485 118:134 32 
8. STK Senec A 18 6 2 10 434:491 116:136 32 
9. PK Kom. Šahy A  18 4 6  8 423:498 115:137 32 
10. STK PC Tr.T.A 18 4 6  8 398:544 100:152 32 
11. TJ Trnovec A  18 4 5  9 472:529 114:138 31 
12. OSTK Tovarn. A 18 1 3 14 361:590   84:168 23 
 

„B“ mužstvo v mesiacoch január a február 2008 odohralo 
celkovo šesť zápasov.  Zatiaľ všetky odohraté zápasy sa 
skončili výhrou, až na jedno nešťastné zakopnutie a podcenenie 
zápasu so Šaľou. Dosiahnuté výsledky mužstva v 4. lige sú 
nasledovné:  
Mojmírovce - Trnovec B 7 : 11;  Trnovec B – ŠOG Nitra C 15 : 3; 
Vráble C – Trnovec B 1 : 17;          Žitavany – Trnovec B 1 :17; 
 

Šaľa A – Trnovec B 10 : 8;    Trnovec B – Domino Nitra C 17 : 1. 
Do konca súťaže zostáva odohrať ešte štyri kolá. Z toho dve  
kolá  sa odohrajú  doma. Hráči B mužstva si držia najvýhod-
nejšie prvé miesto do play off, ktoré sa bude hrať po základnej 
časti medzi prvým a druhým mužstvom tabuľky. 
 

tabuľka 4.liga - muži sever 
1. Trnovec B 12 12 0  0 593:170 191:25 36 
2. Mojmírovce A  12 10 2  0 485:235 157:59 34 
3. ŠOG Nitra 12 7 4  1 471:292 143:73 30 
4. Topoščany C 12 6 3  3 465:366 133:83 27 
5. Č.Kľačany A  12 7 1  4 383:394 110:106 27 
6. Čab A  12 7 0  5 371:367 114:102 26 
7. Ludanice A  12 6 2  4 415:435 108:108 26 
8. Šaľa A  12 6 1  5 348:323 115:101 25 
9. Domino Nitra C 12 6 1  5 394:366 109:107 25 
10.Lehota A  12 5 2  5 369:394 104:112 24 
11.Volkovce B 12 4 2  6 383:370 105:111 22 
12.Zl. Moravce A  12 4 2  6 393:377 113:103 22 
13.ŠOG Nitra C 12 3 0  9 303:470   78:138 18 
14.Dlhá n/ V. A  12 1 1 10 260:470   66:150 15 
15.Žitavany A  12 1 1 10 185:534   36:180 15 
16.Vráble C 12 0 0 12 247:502   46:170 12 
 

V okresnej súťaži sa začala hrať nadstavbová časť súťaže o 
majstra okresu Šaľa a to medzi mužstvami,  ktoré sa umiestnia v 
tabuľke na  1. až 4. mieste.  Ostatné mužstvá budú hrať o koneč-
né umiestnenie v tabuľke okresu Šaľa od 5. až  po 8. miesto. 
Prvé kolo Lipama Šaľa – Trnovec C bolo odložené. Druhé kolo 
Šaľa B - Trnovec C 10 : 8. 
 

tabuľka Okres Šaľa 
1. Šaľa B 16 14 0 2 201:87 44 
2. Trnovec C 15 14 0 1 196:74 43 
3. Mix Šaľa 16 10 1 5   155:133 37 
4. Lipama Šaľa 15 6 2 7 146:124 29 
 

                                                                                   Miroslav Ševčík                      
                                                                              oddiel stolného tenisu 
 

TJ  Dynamo  Trnovec  nad  Váhom    –    oddiel  stolného  tenisu 
 



ÉRTESÍTÉSEK 
Figyelmeztetjük lakosainkat, hogy 
a hulladékgyűjtő udvarban apróbb 
építkezési hulladékot csak korláto-
zott mennyiségben vesznek át,
amit  osztályozni kell az egyes 
fajták szerint: külön a tégla, tető-
cserép, vakolat, apróbb betondara-
bok, mosdók és hasonló. A faalap-
anyagú BIO hulladékot, mint pl. az 
ágakat,  egy csomóba összekötve 
kell leadni.   

* 
A hulladékgyűjtő udvarban a nyit-
vatartás ideje 2008 március 31-től 
a következőképpen változik: 
hétfő        14.oo – 18.oo óra között 
szerda      14.oo – 18.oo óra között  
péntek      14.oo – 18.oo óra között 
szombat     9.oo – 12.oo   
            és 14.oo – 18.oo óra között 

Óvodával részére van megvalósítva, és ami  
összhangban van a község gazdasági és szociális 
fejlesztési Programjával. 
3. A projekt megvalósításának bebiztosítását  a 
visszatérítendő pénzügyi támogatás  kérvényé-
nek jóváhagyása után. 
4. A tervezet  finanszírozását a tervezetre szánt 
összes jogos kiadás 10 %-os nagyságában     va-
gyis 2.462.418,42 Sk értékben. 

f e l a d a t u l    a d j a 
Motolíková mérnöknőnek a község elöljárónő-
jének, az általánosan kötelező érvényű  rendele-
tekbe beledolgozni a kisebb szinten légszennye-
zést  okozó üzemek  légszennyezés után járó ille-
tékének  a javaslatát,  és a rendeletet összhangba  
hozni  az  erre  vonatkozó  előírásokkal.  Az   idő- 
pont: a következő képviselőtestületi ülés. 

d e l e g á l j a 
A község három képviselőjét az iskolai tanácsba:  
Mgr. Iveta Batyková, RNDr. Edita Belovičová, 
Ing. Jozef Hanzlík személyében.   
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A községi képviselőtestület Tornócon 
t u d o m á s u l     v e s z i : 

1. A pénzügyi bizottság elnökének jelenté-
sét az elhasználódott vagyon kiselejtezésé-
ről és annak az osztályozott hulladékgyűjtő 
udvarba való elszállításáról. 
2. A község főellenőre jelentését a község 
gazdálkodásához és a 2007-es év zárszá-
madásához.     
3. A könyvelést elbíráló ellenőr  jelentését 
a község 2007-es évi gazdálkodásához. 
4. A községi rendőrség  2007-es évi tevé-
kenységéről szóló jelentést. 
5. A Szlovák Földhivatal tulajdonában levő 
a tornóci kataszterbe tartozó 643/8, 643/9, 
643/1,643/2-es számú parcellák bérbevéte-
léról szóló  4-5533-08-as számú megkötött 
Bérleti szerződést, amely parcellák a helyi 
óvoda alatt helyezkednek el.  
6. A polgármester értesítését a Tornóci  
Alapiskola az Óvodával  igazgatónője 
funkcióra kiírt pályázat  eredményéről, 
2008 február  5-étől PaedDr. Eva Klincko-
vá folytatja az igazgatónői funkciót. 
7. Ivan Gašparík  tornóci lakos  kérvényét  
az 1416-os számú tulajdonlap 661/1-es 
számon vezetett földterület megvételére   
6 m2 nagyságban  és ajánlja megállapítani 
az egyes hálózatok az említett földterületen 
való jelenlétét és a megoldás javaslatának a 
benyújtását. Időpont: a legközelebbi közsé-
gi képviselőtestületi ülés. 
8. Karol Andrášik, Ivana Krasku 2481/6 
Szeredi lakos kérvényét, a tornóci katasz-
terbe tartozó 560-as számú földterületrész 
megvételére, amely a 168-as tulajdonlapon 
van vezetve 1773 m2 kertrésszel, a közös-
tulajdoni rész 48/192 az egészből, és a tor-
nóci kataszterbe tartozó 559-es számú par-
cellán, amely az 1358-as tulajdonlapon van 
vezetve beépített terület és udvar 392 m2 
nagyságban, a közöstulajdoni  rész 48/192 
az egészből, ajánlja besorolni a következő 
képviselőtestületi ülésre. 
9. A Falunapok időpontjának javaslatát  
2008 június 21-ére. 
10. Tornóc község ellenőrének  jelentését 
a 2007-es év ellenőrző tevékenységéről. 

j ó v á h a g y j a : 
1. A község 2007-es gazdálkodását és  a 
község zárszámadását  minden kifogás nél-
kül.   
2. Visszatérítendő pénzügyi támogatás kér-
vényének benyújtását az iskola felújítása és 
az óvoda bővitése tervezetének megva-
lósítására,   ami  a  Tornóci  Alapiskola  az  

A tornóci községi képviselőtestület 
2008 február 

4-én megtartott 10. üléséről 
 

 
   Mindannyian igyekszünk, hogy gyermekeink 
szép környezetben nőjenek fel. Igyekszünk 
gyarapítani és szebbé tenni környékünket.A 
tavasz közeledtével a falu megéled. Kezdődik a 
kertek, udvarok és lakásaink nagytakarítása. 
Községünk utcáin gyakran találkozom olyan 
emberekkel,  
akik teli ko- 
csikkal hord- 
ják a szemetet a hulladékgyűjtő udvarba. Nagy 
előnynek tartom, hogy ilyen lehetőségünk van 
„megszabadulni“ a szeméttől. De ki tűnődött 
már el azon, hogy mennyi munkát kell fektetni 
abba, hogy a már említett hulladékgyűjtő ud-
var ne váljon közönséges szemétteleppé. Ezért 
szeretnék megkérni minden polgártársat, hogy 
igyekezzenek a szemetet, amit kivisznek a hul-
ladékgyűjtő udvarba, osztályozni. Ez azt jelen-
ti, hogy az ágakat kössék egybe, és ne keverjék 
össze a kisebb zöldhulladékkal.Következő 
probléma a  műanyagflakonok, a fémdobozok, 
az élelmiszerektől származó műanyagtartódo-
bozocskák, és más tárgyak, amit a polgárok 
sokszor nagyon piszkosan adnak le. Ezek a 
mindenféle egyéb anyagok alkotják aztán a ke-
vert hulladékot, és  megsemmisítésükre a köz-
ségnek nagy pénzeszközöket kell fordítani. 
Ezért fontos, hogy a szemetet a hulladékgyűj-tő 
udvarba osztályozva és nagyobb tisztátalan-ság 
nélkül adjuk le. Mi igyekszünk ezt a hulla-
dékgyűjtő szolgáltatást a lakosság számára bő-
víteni, hogy minél kevesebb szemét kerüljön a 
szemétgyűjtő edényekbe. Helyet és tartályokat 
készítünk az elhasználódott hordozható ele-
mek, akkumulátorok,  az elektromos energia 
különféle hordozható forrásai, amik a mobil-
telefonokban, notebookban és további elektro-
mos használati eszközökben használatosak, 

 

gyűjtésére. A következő anyagféleség, amit 
készülünk  gyűjteni, az  elhasználódott étolaj. 
Reméljük, hogy a közeljövőben más többfajta 
hulladékot is sikerül gyűjtenünk, de ahhoz 
szükséges az Önök segítsége is.  Hisz mind- 
 
 
 
 
annyiunknak  az érdeke, hogy gyermekeink  
szép és tiszta környezetben nőjenek fel. 
   Tisztelt polgártársak, engedjék meg, hogy 
megemlítsek még egy problémát, amivel a 
munkám során találkozom. Minden évben nagy 
mennyiségű fát és bokrot ültetünk ki, ez fontos 
abból az okból kifolyólag is, hogy községünk 
közelében vegyipari gyár helyezkedik el. 
Szintén igyekszünk védeni a már kiültetett zöld 
növényzetet nemcsak a faluban, de a kör-
nyékén is. Ez mindannyiunk gazdagsága, és 
szomorú, hogy élnek köztünk olyan egyének, 
akik ezt a zöldterületet tönkreteszik. Úgymond  
„Kiszaladnak a Vágra, kivágnak egy fát, hogy 
legyen mivel befűteniük“. „És mi többiek“ 
necsak   tétlenül  nézzük, hanem cselekednünk 
kell. Amikor ilyen tettet észlelünk, be kellene 
jelentenünk. Ha találunk olyan fát, ami ki van 
száradva, vagy valamilyen módon veszélyez-
teti az életet, vagy a lakosok vagyonát, érte-
síteni kell a községi hivatalt, ami megteszi a 
megfelelő lépéseket.  
   Reméljük, hogy az Önök segítségével sike-
rülni fog  gyarapítani községünket, és mind-
annyiunk, valamint gyermekeink számára kié-
píteni egy tiszta és egészséges életkörnyezetet. 
 
 

                                            Gabriela Melegová  
                                a nyilvános zöldterület gondnoka 
 

Milyen életkörnyezetet hagyunk hátra gyermekeinknek? 
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     Ezen a napon mindenki más, érdekes, mesebeli és egyéni volt. A gyerekek büszkélkedtek a 
jelmezeikkel  és ami dícséretre méltó, hogy ezeket a szüleikkel közösen  készítették el, ahol  érvé-
nyesíthették saját elképzeléseiket, vágyaikat  és fantáziájukat. 
A maszkák bemutatása után következett az énekkel és tánccal teli kellemes zenés mulatozás.  Az 
energia feltöltésére a szakácsnénik  kiváló farsangi fánkot készítettek, ami nagyon ízlett nekünk.  
Délután a karneválról minden  gyermek sok szép élménnyel, benyomással  és bohócos kifestővel 
tért haza, ami emlékeztetni fogja őt erre a kellemesen eltöltött napra az óvodában.   
  A mi ajándékunk a nem mindennapi jelmezekben eltöltött gyönyörűen megélt nap és a gyerekek 
mosolytól ragyogó arca volt. 
                Ebéd előtt, kisebb, nagyobb, kellemesen elmulatott. 
                  Hisz itt volt egy bál, a farsangi karnevál. 
                                                                                                         Az óvoda kollektívája nevében B. Kováčová 

TÁRSADALMI  ROVAT 
 

Január    -    Február 

  Születtek : 
 

  Baťka Ján Samuel 
  Paľo Filip 
  Lakatoš Jennifer 
  Pipiš Milan 
  Kesely Lea 
 

 

Jubilánsok : 
 

             70 éves :  Kočiš Magdaléna 
  Pavelka Terézia

  Petrovič Júlia
  Planko Károly

  Rábek Mária
 Szöllösy Terézia

 Szovics Dezső
  Tóth Terézia

  75 éves :     Alaksza Juliana
 Baláž Ilona 

  Ladič Tibor
  Rábek Gyula

 Vaník György
  85 éves :           Fábry István

 Rác József
 

  Házasságot kötöttek : 
 

  Jakubec Zsolt 
         és 
  Herenčár Petra 
 
             

  Elhunytak : 
 

 Žubretovsky Józsefné – 56 é.
 Hučko Stanislav – 56 é.

 Nagy Jánosné – 78 é.
 Hrabovsky Vincéné – 92 é.

 Holovič Jiří – 57 é.
 Molnár Rudolfné – 71 é.

 Sládečka Zsuzsana – 61 é.
 Kresan Tibor – 56 é.

 Molnár Lajosné – 85 é.
 Petrovics Károlyné – 77 é.

  

               Lyžiarsky výcvik ZŠ v Kokave nad Rimavicou 
    V dňoch 1. - 8.2.2008 sa konal lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ v Trnovci nad Váhom na 
umelo zasneženom svahu Línia. Z pôvodne prihlásených 25 žiakov sa ho nakoniec 
zúčastnilo 15, čo predstavuje práve jedno družstvo na výcvik. 
   Žiaci počas výcviku prešli od základného postoja na lyžiach až k zjazdu a slalomu. 
Najlepšie dojmy si odniesli najmä tí, ktorí boli na lyžovačke vôbec prvý krát. Výborný po-
cit mali všetci po pretekoch na záver výcviku, keď dvojkolové preteky v slalome zvládli 
všetci bez pádu a v minimálnych časových rozdieloch. Každý z nich sa teší na ďalšiu 
možnosť zalyžovať si. 
Všetci účastníci ďakujú za sponzoring od obecného úradu na dopravu a ZRŠ za prís-
pevok na lístky za vlek.  
Inštruktor lyžovania bol Mgr. Juraj Boženík, zdravotník a pedagogický dozor Mgr. Soňa 
Boženíková.                                                                  účastníci lyžiarskeho výcviku          
 

                                                 

                                               26  új elsős 
 

 
 

    

 

 
   Az osztályban a tanítónők és az iskola pszichológusa várták őket rengeteg meglepetéssell, 
de egyben odafigyeltek a jövendő elsősök iskolára való érettségére is. A kicsik nagyon is 
igyekeztek. Versecskéket, mondókákat szavaltak. Számoltak tízig, meghatározták az egyes 
alakzatokat, majd végül szép képeket rajzoltak. Teljesítményükért oklevelet, ajándékot és 
édességet kaptak. 
Ezeken a napokon összesen 26 gyereket írtunk be. A 2008/2009-es tanévben nagyon örülünk 
majd a kis elsősökre és  reméljük, hogy iskolánkban még sokkal, de sokkal több érdekesség 
vár rájuk.                                                                                             Mgr. M. Marčeková 

Opera az iskolában 
  
    Január 31-én iskolánk tanulóira is a bi-
zonyítványosztás várt. De nem csak arra 
vártak a gyerekek, hanem egyben a pozso-
nyi színészek és énekesek előadására is. 
Tíz órakor ugyanis iskolánk tornaterme 
egy kisebb operaházzá alakult át. 
 

Wolfgang Amadeus Mozart mosolyt 
kiváltó daljátékának címe 

Bastien  és   Bastienka  
volt. 

 

A tenor,  a basszus és a szoprán gyönyürű 
hangjai árasztották el az egész tornatermet. 
Az ifjú leány és ifjú legény szerelmi törté-
nete nagyon tetszett a gyerekeknek. 
Örültek, hogy az opera eljött egészen 
hozzájuk. 
                                    

                                        Mgr. I. Garčárová 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Farsangi karnevál az óvodában 
 

              Farsang, pünkösd, húsvét közeleg. 
              Akinek nincsen bundája, az csak  didereg. 
 
   Farsang idején mindenki mulat, énekel és táncol. 
Óvodánk gyermekei is mulattak, énekeltek és tán-
coltak. Mikor ? 2008 január 31 – én. Ezen  a napon 
óvodánk meseóvodává vált. Kérdezik, hogy miért? 
Azért, mert a fiúkat és a lányokat kicserélték a  
hercegnők, kalózok, testőrök, szuperhősök, pók-
emberek, virágok, varázslónők, állatkák, bohó-
cok... 
 

Az iskolai sítanfolyam Kokava nad Rimavicou – ban 
 

   A tornóci alapiskola diákjai számára 2008 február  1.– e és 8.– a  között sítanfolyam valósult 
meg a mesterségesen behavaztatott Línia sípályán. Az eredetileg 25 jelentkező diák közül vége-
zetül 15 gyerek vett részt a sítanfolyamon, ami éppen egy csoportot tesz ki a síoktatáson. 
   A tanulók az oktatás alatt eljutottak a  sílécen való alapállástól egészen  a leereszkedésig és a 
szlalomozásig.A legjobb benyomással azok tértek haza, akik első alkalommal vettek részt a sítan-
folyamon. Mindenkinek  kitűnő érzése volt a tanfolyam végén szervezett verseny után, amikor a  
kétfordulós szlalom versenyét mindenki esés nélkül és minimális időkülönbséggel hajtotta végre. 
Mindannyian örülnek a következő alkalomnak, amikor  majd  újra sílécre állhatnak.  
   A résztvevők köszönik a községi hivatal támogatását a közlekedés bebiztosítása terén és a szü-
lői közösség támogatását a sífelvonó használati díjához. A sítanfolyam oktatója Mgr. Boženík 
volt, az egészségügyi és pedagógusi felügyeletet Mgr. Soňa Boženíková látta el. 
                                                                                                                        a sítanfolyam résztvevői 
 

2008 január 22.-e és  24.-e között iskolánkban meg-
történt a gyerekek első osztályba való beíratása. 
A beíratás a : „Gyerekek, gyertek közénk a játékok 
és a csodák világába“ jelszó szellemében  zajlott le. 
A mesealakokat felöltő harmadikos és negyedikes 
tanulók már az iskola bejáratánál fogadták a kedves 
vendégeket.  
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             A Tornóci Alapiskola és az Óvoda számítástechnikai 

tantermének ünnepélyes megnyitása  
 

2007 december 20-án  átadásra került az alapiskolában a 16+1 számí-
tógépet tartalmazó új számítógépes  tanterem, amely az informatika, a 
nyelvek és egyéb tantárgyak oktatására lesz kihasználva a diákok szá-
mára, majd a jövőben a nyilvánosság számára is.   
A megvalósítás az iskola saját forrásain kívül a következő  szponzorok 
közreműködésével jött létre:  A  Mgr.Vološin és  Mgr.Batyková házaspár, 
a Tornóci Községi Hivatal, Kováč úr -  a tanterem  értelmi szerzője, 
P.Gašpierik úr -  az internetes kapcsolat bebiztositásával. 
Ezúton köszönjük  meg  mindenkinek e projekt támogatását. 
           Mgr.Juraj Boženík                                           PaedDr.Eva Klincková  
    Az iskola igazgatóhelyettese                                  Az iskola igazgatónője                     

Szeptemberben találkozót szervez-
tünk vadászbarátainkkal, amelyen 
elmeséltük egymásnak halász- és 
vadásztörténeteinket és elüldögél-
tünk a sportlövölde kellemes kör-
nyezetében. Egyúttal köszönjük 
Horváth mérnöknek az akció közös 
megszervezését. Októberben a Ver-
mek  tenyéssz  halastavon halász-
bottal való kihalászást szerveztünk, 
ahol  helyi tagjainkon kívül meg-
hívtuk a Sellyei Halászszervezet 
körébe tartozó  más területi  szerve-
zetek tagjait is. A kifogott halak az 
AMERIKA III. halastóba lettek 
átszállítva. Az egész szezon alatt 
halászőrszolgálatunk tagjai rend-
szeres ellenőrzéseket végeztek ha-
lászterületeinken. Nem voltak na-
gyobb kihágások megállapítva, de 
ennek ellenére néhány engedély be 
lett vonva. Ezért ezúton figyelmez-
tetünk arra, hogy minden szükséges 
iratnak és felszerelésnek meg kell 
lennie halászat alkalmával, amit 
a Halászati törvény és a halász-
szabályzat előír. Az év végén  a 
Sellyei Halászszervezet vezetése, a  
Duslo és a Povodie Váhu munka-
társainak részvételével tárgyalás 
valósult meg az AMERIKA III. 
halastó vizének feltöltése bebizto-
sítása érdekében, mivel az előző 
évben a halastó vizének szintje na-
gyon lesüllyedt. Megígérték ne-
künk, hogy a szennyvíztároló kör-
nyéki fúratókból újra fogják enged-
ni a vizet a halastóba, amivel bizo-
nyos mennyiségű állandó vízszol-
gáltatás  lesz az egész évben és 
a halastó kifolyásánál technikai 
berendezést építenek ki, ami lehe-
tővé teszi a  Vág szintjének meg-
emelkedésénél a víz kiengedését 
a halastóba és a megtöltés után az 
elzárást. 
Végezetül szeretnénk megköszönni 
a község vezetésének, a szponzo-
roknak, de az egyéneknek is, akik 
technikai segítséggel, pénzbeli és 
tárgyi ajándékaikkal hozzájárultak 
szervezetünk sikeres tevékenysé-
géhez az egész elmúlt év folyamán.  
Mindenkinek jó egészséget és ha-
lásztársainknak a következő sze-
zonban sok szép halászzsákmányt 
kívánunk.    

                              A Tornóci Területi 
                    Halászszervezet  vezetősége 
 

Tisztelt polgártársaink, halásztársak 
Engedjék meg, hogy ezúton tájékozta-
ssam Önöket a Szlovák Halászszövet-
ség területi szervezetének tevékenysé-
géről. 2008 február 16–án zajlott le he-
lyi halászszervezetünk évzáró taggyű-
lése, amelyen az előző év tevékenysé-
gét értékeltük ki.  Egy perces csenddel 
adóztunk azon tagjaink emlékének, 
akik az elmúlt évben hagytak itt ben-
nünket.  
Az év kezdete óta standard tevékeny-
ség folyt az engedélyek kiadásában 
a pontyszezon kezdetéig. A szezon 
kezdete előtt 4 szervezett brigád való-
sult meg halastavaink partjai és  kör-
nyékének rendbetételére, amely a ha-
lászhelyek megtisztításában, helyreho-
zatalában, a fű kaszálásában, a szemét 
összegyűjtésében, azok elszállításában 
és  a hulladék gyűjtőudvaron való 
megsemmisítésükben nyilvánult meg.  
Ezúton mondunk köszönetet tagjaink-
nak, valamint a nyugdíjasoknak és  a 
gyerekeknek, akik résztvettek a brigá-
dokon. Ezen tevékenységünket a jövő-
ben is folytatni fogjuk, és itt szeretnénk 
megkérni mindenkit, akinek az ideje és 
egészsége megengedi, hogy ezeken  a 
tevékenységeken aktívan vegyenek 
részt. Végezetül szeretnénk megkérni 
a fiatalságot, hogy főleg a nyári hóna-
pokban, amikor gyakrabban tartózkod-
nak halastavaink környékén, hogy őriz-
zék meg a tisztaságot, a rendet és ne 
hangoskodjanak.  Az év közben halasí-
tás és a már telepített anyag gondozása 
történt meg a Sellyei Halászszervezet 
halasgazdájának terve szerint. A felújí-
tási munkák keretében a halászházon 
berendezték a belső teret és kicserélték 
a bejárati ajtót. Május elején halászver-
senyt szerveztünk az Amerika III. ha-
lastavon, amelyen kb. 120 versenyző 
vett részt. A halászzsákmányok talán 
gyengébbek voltak mint a 2006-os év-
ben,de a rendezvény hozzájárult a ba-
rátok találkozásához,  akiknek év köz-
ben talán nincs alkalmuk találkozni és 
átadni egymásnak a halásztapasztala-
tokat. A „Falunapok“ keretében a 
VERMEK  tenyéssz halastavon ren-
deztük meg mint minden évben a gyer-
mek halászversenyt. A gyerekek legna-
gyobb örömére sikeres volt és a cseme-
ték egyben meg lettek ajándékozva  a 
győztesek díjával, másrészt aprósá-
gokkal, amit a támogatóink ajánlottak 
fel, amit ezúton is köszönünk  nekik. 
 

 

 
- A község általánosan kötelező érvenyű rendeletei megszegésé-
ért volt kiszabva a maximális bírság / 2 x 1000 Sk/ Sellye – Ve-
cse város két lakosának, akik nem messze a vashídtól Tornóc 
község kataszterében nem engedélyezett szemétlerakatot hoztak 
létre / egy egész traktorpótjárműre való mennyiségben/.  A kirótt 
bírságot megfizették és a lerakatot saját költségükre el kellett 
távolítaniuk a községi rendőrség jelenlétében. 
- További pénzbírság lett kiszabva két romániai származású pol-
gárnak, akik engedély nélkül árultak különféle árukat a község 
területén. A pénzbírság megtérítése után ki lettek a faluból uta-
sítva.  
 
 
 
- A bejelentés után, hogy Tornóc községben egy családi házban 
lopás bűntettét hajtották véghez (készpénzt és iratokat tulajdoní-
totttak el), ki lettek rendelve a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrei 
és az esetet a tárgyi hovatartozás alapján a helyszínen átvették. 
- A községi rendőrség járőreit hívták a helyi templom bejárati 
ajtajának a megrongálása ügyében. A helyszínre kihívták a 
Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálatát, az esetet dokumen-
tálták és a tettes után folyik a nyomozás. 
- Lakossági bejelentés alapján a községi rendőrség észlelte, hogy 
a Vízallás felé az út mellett községünk egy lakosa vágja a fákat. 
Tárgyi hovatartozása szerint az eset át lett adva a Sellyei Körzeti 
Rendőrség járőreinek, akik az ügyet átvették és megoldják. 
- Egy napon két bejelentéshez  is kihívták a községi járőrszolgá-
latot családtagok elleni otthoni erőszak ügyében. Az ügyek jelle-
gét tekintve tárgyi hovatartozásuk alapján mindkét ügyet átvette a 
Sellyei Körzeti Rendőrség . 
- A községi rendőrség Felső Jatón történt járőrözése alkalmával 
tetten érte az elkövetőt falopás közben. Az eset dokumentálása 
után  az ügyet tárgyi hovatartozása szerint továbbították a  Sellyei 
Körzeti Környezetvédelmi Hivatalba jogi eljárásra. 
- Felső Jatóra hívták ki a járőrszolgálatot olyan esethez, amikor 
szabadon mozgó kutyák támadták  meg a baromfit, aminek kö-
vetkeztében azok megdöglöttek. A kutyák tulajdonosa köteles a 
károsultnak az okozott kárt megtéríteni és a pénzbírságot is meg-
fizetni.A járőrszolgálat az egész falu területén ellenőrzést fog 
végrehajtani a szabadon kóborgó kutyák megfigyelésére és a 
tulajdonosok megállapítása után leellenőrzi, hogy a kutyák be 
voltak - e oltva veszettség ellen és hogy  gazdájuk megfizette-e  
a kutyaadót. Elégtelenségek megállapítása esetén ezekben  az 
ügyekben intézkedni fog. 
- A községi járőrszolgálat járőrözése során a környezetvédelmi 
előírások komoly megszegését észlelte, amit egy traktorista oko-
zott,  aki a szennyvíztároló tartályból kiengedte  a tartály tartal-
mát a szántóföld szélére a Kulcsárrra vezető  betonút mellett. Az 
esetet dokumentálták,  az ügy a Sellyei Környezetvédelmi Hiva-
talba van továbbítva elbírálásra. 
- 2008.2.21-én az éjszakai órákban a járőrszolgálat az Amerika I. 
területén száraz fű és aljnövényzet égését észlelte, amit a Duslo 
alkalmazottaival közösen eloltottak. 
- 2008.2. 22-én 15.24.órakor telefonon jelentették a községi ren-
dőrségnek, hogy Tornócon a vasútállomás épületénél a sínek 
mellett egy férfi fekszik véresen. E bejelentés alapján el lettek  
végezve a szükséges intézkedések és a sebesült személyhez  ki-
hívták a gyorssegélyszolgálat mentőjét, ami a sebesült férfit át-
vette kezelésre. 
- A községi rendőrség járőrszolgálat során ellenőrzést végez a 
nem engedélyezett fakivágások és a nem engedélyezett szemét-
lerakatok megállapítására. Az ilyen események észlelése után 
elvégzi az eset dokumentálását és a tettesek utáni nyomozást. 
Szintén rendszeresen figyeljük a  járdák és az utak mentén lera-
kott építkezési anyagot, az adott eseményt először megbeszélés-
sel, esetleg pénzbírság kiszabása útján intézünk el. Továbbá az 
utóbbi napokban szaporodik   a kertekben a gyom égetése és az 
autók mosása, amiért  több alkalommal pénzbírságot szabtunk ki. 
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy ne égessék a füvet  és az 
egyéb növényzetet, mivel ez a község  általánosan kötelező érvé-
nyű rendeletei értelmében tilos, éppúgy mint az autók mosása. 
Ezeket az ellenőrzéseket folytatni fogjuk. 
 

A tornóci községi rendőrség jegyzőkönyvéből 
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                             L a b d a r ú g á s   –   mieink a teremlabdamérkőzéseken 
  
 

Kráľová nad Váhom – Šaľa serdülők 1:5; Horné 
Saliby – Tešedíkovo 4:3; Horné Saliby – Šaľa 
serdülők 5:0; Tešedíkovo – Kráľová nad Váhom 
3:2; Tešedíkovo – Šaľa serdülők  3:1. 
1. H. Saliby 4 2 1 1     12:7 7 
2. Tešedíkovo 4 2 0 2  9:8 6 
3. Šaľa dorast 4 2 0 2  8:10 6 
4. Tornóc 4 1 2 1  8:8 5 
5. Kráľová n/V 4 1 1 2  9:13 4 
 

A B csoport táblázata 
1. Šaľa/Veča 4 2 2 0 12:4 7 
2. H.Kráľová 4 2 2 0 12:6 7 
3. Selice 4 2 0 2  5:11 6 
4. Hájske 4 1 2 1 10:8 5 
5. Diakovce 4 0 0 4  4:14 0 
 

Negyeddöntő – Tornóc – Šaľa B/Veča 0:0 
büntetőrúgásokkal  5:6. A bajnokság egyetlen 
gólnélküli mérkőzése. Mindkét oldalon kitűnő 
kapus volt. A szerencse jobban kedvezett a B 
csoportosoknak. 
A  3. helyért Selice – Hájske 3:2 
Az  1. helyért Šaľa B/Veča – H.Kráľová 4:0. 
Tornócot képviselték – Žilinský, Braun, Ölvec-
ký, Lencsés, Žigárdi, Legner, Bartuš Z., Bartuš 
T., Hučko, Puskás T., Doboš, Turian, Klincko. 
 

Az eddigi győztesek  – 2001 – H.Kráľová, 2002 
– H.Kráľová, 2003 – H.Kráľová, 2004 – Poľ. 
Močenok,  2005 – Šaľa  id.  serdülők,  2006  –  
 

December utolsó szombatján a sellyei városi  
fedett sportpálya  adott otthont a Tibi válla-
lat kupájáért folyó  sellyei járási  teremlab-
dabajnokság 8.évfolyama mérkőzéseinek.  
A csapatok két öttagú csoportba voltak 
elosztva, a negyeddöntőbe az első négy csa-
pat jutott be mindkét csoportból. 18 perce-
kig játszottak. A csapatok két játékost hasz-
nálhattak fel próbajátékosként.  
Dynamo Tornóc csapata az A csoportba  
került  és az első mérkőzéssel  megkezdte 
a bajnokságot. 
Tornóc – Šaľa serdülők  1:2 
Lencsés T. nyitotta meg az állást. A vé-
gén a jobb  kondícióban levö serdülők  
megfordították az eredményt.  
Tornóc – Tešedíkovo 1:0 
A találkozó sorsáról az utolsó percben  
Hučko T. döntött. 
Tornóc – Kráľová nad Váhom 4:4 
A gólokban gazdag mérkőzésen a mieink  a 
mérkőzés végén vesztették el a győzel-
met.  Góllövők: Lencsés T-2, Turian M., 
Bartuš T. 
Horné Saliby – Tornóc 2:2 
A 7. percben  Braun M. kiegyenlített.  1:2  
- re  Lencsés T. forditott.  
 

Következő mérkőzések  
Horné Saliby  –  Kráľová nad Váhom 1:2; 
 

Diakovce, 2007 – H. Kráľová, 2008 – 
ŠaľaB/Veča. 
Serdülők – a PP Invest Cup serdülők 
turné-jának tizedik évfolyama. 
D csoport 
Lužianky – Tornóc 3:0; H.Kráľová – 
Jarok 4:3; Lužianky – Jarok 5:2; 
H.Kráľová – Tornóc 4:1 – R. Sztojka; 
Tornóc – Jarok 3:1, Páleš, Kukla, 
R.Sztojka. 
 

1. Lužianky 3 3 0 0 10:2 9 
2. H.Kráľová 3 2 0 1  8:6 6 
3. Tornóc 3 1 0 2  4:8 3 
4. Jarok 3 0 0 3  6:12 0 
 

Tovább jutott az első két csapat. 
A  3. helyért – Alekšince – Ivanka 6:1 
Az  1. helyért – Výčapy – Opatovce – 
H.Kráľová 1:2  
Tornóc színeiben játszottak – Sedlár, 
Páleš, M.Sztojka, P.Sztojka, Farkaš, 
R.Sztojka, Hösz, Surányi, Vričan, Dymák, 
Kukla, Mário Sztojka. 
Előkészítő mérkőzések- Matúškovo – 
Tornóc 7:2 (1:2) – Puskás T., Bartus Z. 
Selice – Tornóc 5:0 (3:0) 
serdülők     Matúškovo – Tornóc 6:0 (4:0) 
                                                                                                      

                                      feldolgozta: Š. Kočiš 
 

Az„A“ csapat az I. ligában a 2008-as  év január és február hó-
napban  6 mérkőzést  játszott le. Ezen találkozók eredményei 
alapvetően jobbak voltak, mint a szezon kezdetén. Az elért 
eredmények az I. liga csapatában a következők: 
 

Tornóc A  -  Komárno Šahy A 7 : 7 
Tornóc A  –  Nové Zámky A  4 : 10  
Trenčianská Teplá A  –  Tornóc A 7 : 7 
Továrniky A  –  Tornóc A 7 : 7 
Tornóc A  –  Ivanka pri Dunaji A 7 : 7 
Tornóc A  –  Senec A 9 : 5 

 

A verseny végéig még két fordulót  kell lejátszani.  Ebből az 
egyik fordulót otthon játszák. A fiúk tartják a nem  túl előkelő   
tizenegyedik helyet, de ha sikerül nekik  pontot szerezni, és lesz 
egy kicsi sportszerencséjük, akkor meg kellene tartaniuk a he-
lyüket az I. ligában. 
 

Az 1.liga táblázta  - férfiak nyugat 
1. ŠK UKF Nitra B 18 18 0  0 677:271 205:47 54 
2. Domino Nitra A  18 11 5  2 514:440 140:112 45 
3. STK N. Zámky A  18 12 1  5 512:419 144:108 43 
4. TJ Ga. Galanta A 18 8 4  6 500:429 139:113 38 
5. ŠK UKF Nitra C 18 6 6  6 468:508 120:132 36 
6. Ivanka pri Dun A   18 5 6  7 462:502 117:135 34 
7. Slav.Sládkovič A  18  6  2  10  485:485 118:134 32 
8. STK Senec A 18 6 2 10 434:491 116:136 32 
9. PK Kom. Šahy A  18 4 6  8 423:498 115:137 32 
10. STK PC Tr.T.A 18 4 6  8 398:544 100:152 32 
11. TJ Tornóc A  18 4 5  9 472:529 114:138 31 
12. OSTK Tovarn. A 18 1 3 14 361:590   84:168 23 
 

A „B“ csapat  januárban és februárban összesen hat mérkőzést 
játszott le.  Eddig minden lejátszott mérkőzésük győzelemmel 
végződött, egy kis botlást leszámítva, amikoris alábecsülték a 
Sellyével játszott mérkőzést. A csapat  elért eredményei a 4. 
ligában a következők: 
Mojmírovce – Tornóc B 7 : 11;  Tornóc B – ŠOG Nitra C 15 : 3; 
Vráble C – Tornóc B 1 : 17;              Žitavany – Tornóc B 1 :17; 

Šaľa A – Tornóc B 10 : 8;    Tornóc B – Domino Nitra C 17 : 1. 
A verseny végéig még négy fordulót kell lejátszani. Ebből két 
forduló  otthon lesz játszva. A B csapat játékosai tartják a leg-
megfelelőbb első helyet a play off  mérkőzésig, ami az alapsza-
kasz után lesz játszva a táblázat első és második helyezett csa-
pata között. 

A 4..liga táblázata – férfiak észak 
1.Tornóc B 12 12 0  0 593:170 191:25 36 
2. Mojmírovce A  12 10 2  0 485:235 157:59 34 
3. ŠOG Nitra 12 7 4  1 471:292 143:73 30 
4. Topoščany C 12 6 3  3 465:366 133:83 27 
5. Č.Kľačany A  12 7 1  4 383:394 110:106 27 
6. Čab A  12 7 0  5 371:367 114:102 26 
7. Ludanice A  12 6 2  4 415:435 108:108 26 
8. Šaľa A  12 6 1  5 348:323 115:101 25 
9. Domino Nitra C 12 6 1  5 394:366 109:107 25 
10.Lehota A  12 5 2  5 369:394 104:112 24 
11.Volkovce B 12 4 2  6 383:370 105:111 22 
12.Zl. Moravce A  12 4 2  6 393:377 113:103 22 
13.ŠOG Nitra C 12 3 0  9 303:470   78:138 18 
14.Dlhá n/ V. A  12 1 1 10 260:470   66:150 15 
15.Žitavany A  12 1 1 10 185:534   36:180 15 
16.Vráble C 12 0 0 12 247:502   46:170 12 
 

A járási versenyben rájátszás kezdődött a sellyei járás bajnoki 
címéért azon csapatok között, akik a táblázatban  az  1 – től a  4. 
helyig helyezkedtek el.  A többi csapat a  végső helyezéséért fog 
játszani a sellyei járás táblázatában az 5 – től a  8. helyig. Az el-
ső forduló  Lipama Šaľa – Tornóc C  el lett halasztva. Második 
forduló  Šaľa B – Tornóc  C 10 : 8. 
 

Sellye járás táblázata 
1. Šaľa B 16 14 0 2 201:87 44 
2. Tornóc C 15 14 0 1 196:74 43 
3. Mix Šaľa 16 10 1 5   155:133 37 
4. Lipama Šaľa 15 6 2 7 146:124 29 
 

                                                           Miroslav Ševčík - asztalitenisz szakosztály 
 

Dynamo  sportegyesület  Tornóc   –   asztalitenisz  szakosztály 
 


